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KOLONIJOJE

Lietuvos globėjo šv. Kazimie
ro šventė šiemet Romoje buvo 
atžymėta svarbiu įvykiu. Šios

jo Evangelįją. Bažnyčios1 staty
tojus savo žodžiu ir gyvenimu, 
džiaugsme ir kančioje. Gavėnia

-_ i¥$ 
kurią kasdien su meilė prisime
nu savo maldose.

Iš širdies jus visus laiminu.

zimieres^

kai po evangelijos- šv. Tėvas giją m'višąrkj 
prabili lietuviškai: 1

Savaitės 
įvykiai

KALĖJIMO REŽIMAS

ŠV. TĖVO LIETUVIŠKAS 
PAMOKSLAS

Lenkijos komunistų partijos 
galva Stanislaw Kania ir ministe- 
ris pirm. Jaruzelski tarėsi su Sov. 
S-gos prezidentu Brežnevu dėl 
įvykių Lenkijoj ir priėjo išvadą, 
kad komunistinė sistema turi 
būti ginama bet kuriam socialis
tiniam krašte viso socialistinio 
pasaulio.

Islamo valstybių sudaryta ko
misija stengėsi įtikinti Iraką ir 
Iraną paskelbti trumpas paliau
bas, kurių metu tarp kariaujan
čių šalių būtų išdėstytos islamo 
valstybių ginkluotos pajėgos pa
liaubom prižiūrėti ir pradeda
mos taikos derybos. Bet Iranas, 
kaip ir anksčiau, bet kurį tarpi
ninkavimą atmetė ir reikalavo, 
kad Irakas pirma pasitrauktų iš 
užimtų Irano sričių.

Salvadoro junta sudarė tary
bą krašto parlamento rinkimam 
1982 vykdyti.

JAV paskelbus, kad Varšuvos 
pakto valstybių karinių pajėgų 
pratimai netrukus įvyksią Len
kijos ir kitų pakto valstybių 
teritorijoj, susirūpinta, kad prati
mų priedanga Sov. S-ga ne
bandytų kištis į Lenkijos vidaus 
reikalus.

JAT tarptautinė darbo organi
zacija papeikė Sov. S-gą už per
sekiojimą darbininkų, siekusių 
sukurti nuo vyriausybės nepri
klausomą darbo uniją.

JAV savo ir Vakarų valstybių 
interesam apsaugoti nutarė ap
rūpinti Saudi Arabijai parduotus 
62 F-15 lėktuvus reikmenim, 
padidinančiais lėktuvų veikimo 
spindulį ir kovingumą. Izraelis 
dėl to protestavo, bet JAV paža
dėjo 1983 ir 1984 papildomai 
Izraeliui suteikti 600 mil. dol. 
paramos.

JT paskelbė Pietų Afrikai ūki
nes sankcijas už tai, kad ji truk
do pietvakarių Afrikai, arba Na
mibijai, suteikti nepriklauso
mybę. JAV ir 4 Vakarų valsty
bės nuo balsavimo susilaikė.

Lenkijos Lodzės miesto teks
tilės pramonės darbininkai su
stabdė vienai valandai darbą ir 
reikalavo, kad iš vidaus reikalų 
ministerijai priklausančios ligo
ninės pašalinti 5 darbininkai už 
nepriklausomos unijos organiza
vimą vėl būtų priimti į darbą.

V. Vokietijos gynybos minis- 
teris Hans Apel paskelbė, kad 
Vokietija per ateinantį dešimt
metį turės atsisakyti visos eilės 
karinių projektų ar juos atidėti.

JAV gynybos sekretorius Cas- 
per Weinberger pareiškė, kad 
JAV, gindamos savo ar sąjun
gininkų interesus prieš Sov. S- 
gos puolimus, panaudos bet ku
rias priemonėes, bet nebūtinai 
Sov. S-gos pasirinktose vietose.

Rumunijoj, kuri yra laikoma 
Balkanų duonos aruodu, dėl 
maisto trūkumo buvo> suruošta 
demonstracijų ir streikų. Žemės 
ūkio reikalais rūpinęsis komu
nistų partijos centro komiteto 
sekretorius Vasile Marin dėl to 
buvo atleistas iš pareigų.

Sov. S-gos prezidentas Brež
nevas laišku pakartotinai pain
formavo JAV prezidentą ir Va
karų valstybių galvas, kad jis yra 
suinteresuotas pradėti pasitari
mus dėl ginklų sumažinimo.

Ispanijos vyriausybė nutarė 
iškelti kariuomenės teisme bylą 
sukilime dalyvavusiem gen. Itn. 
Jaime Milans dėl Busch ir 20 
kitų karininkų.

Prn. Reagan pateikė kongre
sui 1982 m. 695.3 bil. dol. 
biudžetą su 45 bil. dol. defici
tu. Taip pat painformavo kong
resą, kad jis sieks, jog socialinę 
paramą gauną ir pajėgūs dirbti 
asmenys būtų įjungti į viešuo
sius darbus.

Julijonu Stepontvičiui lioį

vyskupas, buvo nuklotas gėlėmis. Nuotrauka gauta M Lietuvių

Gemma-Jadvyga Stanelytė 
gimė 1931 spalio 29 Šiaulių toj., 
Pašvenčių km. (Kurtuvėnų para
pija). Mokėsi Šiaulių gimnazijo
je, o vėliau bandė stoti į Vfl-

1917

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 45
1980 rugpiūčio 21 iš Čistopo- 

lio kalėjimo, atbuvęs trejų metų 
sustiprinto režimo kalėjimo 
bausmę, buvo išvežtas į koloniją 
vienas aktyviausių Lietuvos 
žmogaus teisių gynėjų — Vik
toras Petkus.

Kelionė iš kalėjimo į lagerį 
trako savaitę. Nors naujos kali
nimo vietos adresas jau buvo ži
nomas Cistopolio kalėjime, ta
čiau naujoji vieta buvo “atras
ta” ne iš karto. Nors niekuo pa
pildomai nebuvo kaltinamas, ta
čiau išvykus pirmąją naktį teko 
praleisti Kazanės kalėjimo kar
ceryje. Budintieji atsiprašinėjo, 
kad “neturį” kitokios laisvos vie
tos. Ištroškusiam ir išalkusiam 
kaliniui vakarienei buvo atnešta 
visa lėkštė sūrių silkių . . . Nors 
anksčiau sveikata Viktoras nesi- < 
skundė, tačiau sekančias dienas 
praleido ligoninėje. Pagaliau 
buvo atvežtas į kažkokį lagerį, ’ 
bet “pasirodė”, kad vietinių ka
linių drabužiai buvo juodos j 
spalvos, o Petkaus — dryžuoti. 
Ir vėl varginanti duobėtais Ru
sijos šunkeliais kelionė į Permės 
srities Ciusovsko rajoną.

Naujas Viktoro Petkaus adre
sas: 618263 Permskąja obl. Cu- 
covskij r-on poc. Kučino učr. 
VS-389/36.

Šiame lageryje gyvenimas be
veik nieko nesiskiria nuo buvu
sio kalėjimo: maistas, kaip ir vi
sose Rusijos kalinimo vietose, 
labai prastas, barakai kamerų 
tipo, kamerose po keturis kali
nius (V. Petkaus kameros gyven
tojai — ukrainiečiai), būti gryna
me ore, kaip ir kalėjime, leista 
tik vieną valandą į parą. Dirb
ti tenka pereiti koridorių į dar
bui skirtą kamerą. Darbas susi
jęs su elektra, daugiausia štam
puojamos, jungiamos elektros 
prietaisų detalės.

Per tris sunkaus režimo metus 
kalėjime Viktoras ne tik nepalū
žo, bet dar labiau subrendo ir 
užsigrūdino kaip nuoseklus ko
votojas, drąsus žmogaus teisių 
gynėjas, taurios dvasios lietuvis.

Jo laiškai, siunčiami iš ka
lėjimo, — tai ne pabirų min
čių rinkinys, o ištisos,paskaitos; 
studijos, pvz.: birželio mėn. 
buvo pasiųstas į Vilnių apie 70 
lapų laiškas tema “Krikščiony
bė”, liepos mėnesį — apie 60 
lapų tema “Judaizmas”, rug
piūčio — 68 lapai tema ^Is
lamas’. Tarybinis paštas net re
gistruotų su pranešimu apie 
laiškų pristatymą adresantams 
siuntų gavimą neužtikrina. Ir 
tokiu būdu birželio ir liepos 
mėnesio laiškai “dingo”. Pradė
jus ieškoti, gautas atsakymas: 
“Nesistenkite ieškoti, vis tiek 
neatrasite.”

nuo
metu

Pateikiame biografines 
trapas kalinių, kurie šiuo 
laukia teismo.

Anastazas Janulis gimė 
Šiaulių valsčiuje, Žeimių kaime 
ūkininko šeimoje. Būdamas 14 
metų, įstojo į vienuolyną (jėzui
tų) ir čia išmoko groti vargonais. 
Vargoninkavo Pagrįžuvyje, 
Šiauliuose, Tytuvėnuose ir kt. 
1949 m. buvo nuteistas 10-čiai 
metų kalėti. Miras Stalinui, am
nestuotas (kalėjime jau buvo 
praleidęs 6 metus).

Grįžęs iš lagerio, gyveno 
Dūkšte. Vėliau buvo išvažiavęs 
su kun. Šeškevičium į Kirgiziją 
dirbti vokiečių katalikų tarpe. 
Paskutiniu laiku gyveno ir dir
bo vargonininku Kaišiadoryse. 

maus Valst. Universiteto Istori
jos-filologijos fak.. lietuvių k. ir 
lit. specialybę, bet jos kaip ne- 
komjaunuolės nepriėmė. Jai 
buvo pasiūlyta stoti į nišų k. ir 
lit. specialybę, nes ten trūko stu
dentų. Kadangi kitos išeities ne
buvo, ji pradėjo studijuoti nišų 
kalbą. Besimokant paskutiniame 
kurse, fakulteto vadovai suži
nojo, kad Gemma yra tikinti, ir 
jos gyvenimas pakrypo tuomet 
kita linkme, — jai nebuvo leis
ta pasilikti Universitete ir tęsti 
mokslinį darbą toliau, nors buvo 
labai gabi ir Studentų mokslo 
draugijoje buvo laimėjusi už 
mokslinius darbus pirmąsias 
vietas.

Baigusi Universitetą G. Sta
nelytė dešimtį metų su viršum 
dirbo Kauno Medicinos institu
te mokslinio sekretoriaus parei
gose, bet dėl to, kad neslėpė 
savo religinių įsitikinimų, buvo 
priversta išeiti iš darbo. Tuomet 
G. J. Stanelytė visas savo jėgas 
atidavė Bažnyčiai.

VYSK. J. STEPONAVIČIUS 
JAU 20 METŲ IŠTREMTAS

Sausio 24 suėjo 20 metų, kai 
Lietuvos sostinė yra netekusi sa
vo vyskupo. 1961 sausio 24 Vil
niaus arkivyskupijos apaštalinis 
administratorius vysk. Julijonas žindinti mane su tuo nutarimu 
Steponavičius buvo suimtas ir 
ištremtas į tolimą Lietuvos pa
sienio miestelį Žagarę, Joniškio 
rajone.

Šią liūdną sukaktį pasaulio 
opinijai plačiai primena užsie
nio spauda. Italijoj pirmasis ją 
paminėjo Milane leidžiamas įta
kingas Italijos katalikų dienraš
tis AVVENIRE. Didelę dalį tre
čioje? puslapio dienraštis skiria 
žurnalisto Gianni Cagianelli 
straipsniui apie vysk. Steponavi
čiaus tremtį. Straipsnis yra ilius
truotas didele vyskupo tremti
nio nuotrauka.

Savo pranešimą autorius pra
deda patie&vysk. Steponavičiaus 
žodžiais: “Aš iki šiol nežinau, 
dėl ko, už ką ir kuriam laikui 
esu ištremtas iš savo vyskupijos. 
Tiesa, tuometinis Religiniu kul-

Vilniuje rugsėjo 10 vysk. Julijonas Steponavičius šventė 
savo vyskupavimo 25 metų jubiliejų. Jaunimas baltais ir 
tautiniais drabužiais, išsirikiavęs Sv. Mikalojaus bažnyčios 
šventoriuje, su gėlėmis sutiko vyskupą, kuris jau 20 metų yra

Gemma Jadvyga Stenelytė 
1980 gruodžio 16 Kelmėje 
buvo nuteista 3 metam bend
ro režimo lagerio už velt- 
ėdžiavimą ir viešos tvarkos 
pažeidimą. Ją kaltino, kad ji 
1979 rugpjūčio 26 vado
vavo eitynėm iš Tytuvėnų į 
Šiluvą.

tų įgaliotinis Rugienis man pa
reiškė, kad esu nušalinamas Lie
tuvos TSR ministrų tarybos nu
tarimu. Bet mano prašymą supa- 

'h_ duoti jo nuorašą arba jį bent 
man perskaityti įgaliotinis atsi
sakė patenkinti. Norėdamas gi 
greičiau mane nušalinti, griebė
si prievartos, pasinaudodamas 
pagalba administracinių organų, 
kurių verčiamas turėjau palikti 
Vilnių ir Vilniaus vyskupijos ri
bas. Todėl iki šiol man yra ne
aišku, ar mano nušalinimas nuo 
einamųjų pareigų buvo įvykdy
tas Lietuvos TSR ministrų tary
bos nutarimu, ar Religinių kul
tų įgaliotinio sauvale”.

Straipsnio autorius toliau pa
žymi, kad vyskupas Julijonas 
Steponavičius niekada nėra pa
žeidęs sovietinių įstatymų. Nie
kur, niekada ir nieko blogo 
prieš Sovietų Sąjungą ir sovieti
nę santvarką jis nėra daręs ir 
kalbėjęs. Žurnalistas Gianni 

koplyčioje šv. Petro bazilikoje, 
dalyvaujant Romos lietuviam ir 
svečiam. Drauge su popiežium 
mišias aukojo du lietuviai vys
kupai — Vakarų Europos lietu
vių vyskupas Antanas Deksnys 
ir Vatikano Religinių Darbų In
stituto pirmininkas, vyskupas 
Paulius Marcinkus — ir 18 lie
tuvių kunigų, tarp kurių Bažny
čios viešųjų reikalų tarybos vice- 
sekretorius prel. Audrys Bačkis 
ir Popiežiškosios Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos rektorius prel. 
Ladas Tulalia.

Mišios buvo aukojamos lotynų 
kalba, jų metu giedant lietuviš
kas giesmes. Dieviškojo Žodžio 
liturgija taip pat buvo atlie
kama lietuvių kalba. Visiem 
Imivo labai maloni staigmena, 

Brangieji,
Su dideliu džiaugsmu sutikau 

celebruoti jum mišias trisdešimt 
penkerių metų sukaktyje nuo į- 
steigimo Popiežiškos Sv. Kazi
miero kolegijos. Sveikinu Šio 
garbingo Instituto rektorių bei 
vadovybę, kunigus, aliumnus ir 
buvusius aliumnus.

Šią iškilmę padidina dar ir 
tai, kad ji vyksta čia, jaukioje 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
koplyčioje, minint Šv. Kazimie
rą, dangiškąjį kolegijos, visos 
Lietuvos, ypač lietuvių jaunuo
lių glol>ėją.

Tiesa, trys dešimtys penkeri 
metai nėra ilgas Kolegijos nuei
tas kelias. Bet ne tai -svarbu. 
Malonu pripažinti, kad tokiu 
trumpu laiku daug nuveikėte. 
Jūsų Kolegija išleido visą eilę 
kunigų į visą pasaulį. Raginu tuo gūnų. Pranešimų apie popie- 
keliu eiti pirmyn. Renkite Dievo 
tarnus. Formuokite šventus, gi
laus tikėjimo, tvirtos vilties ir 
plačios meilės žmones. Dievo 
žmones, kurie liudytų Kristų ir

Cagianelli nurodo tikrąsias prie
žastis, dėl kurių vysk. Julijonas I 
Steponavičius prieš 20 metų bu- l 
vo ištremtas. <

Kai 1958 vysk. Steponavičius ] 
pradėjo eiti Vilniaus arkivysku- 1 
pijos apaštalinio administrato
riaus pareigas, Religinių kultų j 
įgaliotinis jam pareiškė, kad pra
neštų kunigam, jog jiem 
negalima -nei mokyti besiruo
šiančių pirmajai išpažinčiai ir 
komunijai vaikų, nei grupėmis 
jų egzaminuoti. Į tokį pareiš
kimą vyskupas atsakė, kad po
tvarkio, draudžiančio vaikus 
ruošti pirmajai išpažinčiai ir ko
munijai, skelbti kunigam jis ne
gali, nes tai prieštarauja vys
kupiškai sąžinei...

Kitas panašus “nusikaltimas” 
yra Kunigų seminarijos gynimas 
nuo neleistino valdžios pareigū
nų kišimosi į seminarijos vidaus 
reikalus. “Kunigų seminarijos 
tikrieji šeimininkai pagal Baž
nyčios teisės kanonus ir Apašta
lų Sosto dekretus yra vyskupijų 
ordinarai . . . Tuo tarpu be jokio 
įstatyminio pagrindo tas teises 
pasisavino Religinių kultų įga
liotinis. Kandidatų į kunigus ga
lutinį atrinkimą daro ne dva
sinė vyriausybė, bet įgaliotinis 
ir kiti valdžios pareigūnai, ku
rie patikrina tiek norinčių įstoti 
į seminariją, tiek besimokančių 
seminarijoj jaunuolių tinkamu
mą ir juos pagal savo nuošiūrą 

' “išsijoja”. Su tokiu valdžios pa
reigūnų elgesiu joks vyskupas 
negali sutikti...”

Negana to, — rašo toliau Ca
gianelli, —1960 Religinių kul
tų įgaliotinis vysk. Steponavi
čiui pranešė, kad draudžiama 
vaikam dalyvauti religinėse ap- ' 
eigose: berniukam draudžiama 
tarnauti mišiose, o mergaitėm —- 
dalyvauti procesijose. Kunigam 
neleidžiama vesti rekolekcijų ir 
lankyti tikinčiųjų ... Išklausęs 
tuos neteisėtus ir nenuoseklius 
reikalavimus, vysk. Steponavi
čius pareiškė. Jog jų skelbti ku-

sius Kolegijos aliumnus karš
tai raginu nuolatos rūpintis pa
šaukimais į kunigus bei vienuo
lius. Bažnyčiai reikia nauju, ypač 
jaunų, pilnai pasišventusių dar
bininkų. Derliaus laukai yra 
prinokę.

šiuos savo troškimus pavedu 
šv. Kazimierui. Visi žinome, kad 
jis trumpu laiku pasiekė didelės 
tobulybės. Šiandien lyg dei
mantas jis puošia Bažnyčios, 
ypač Lietuvos Bažnyčios, o taip 
pat ir mano Tėvynės veidą. Te
būna jis mum visiem pavyz
dys ir galingas užtarėjas.

Maldauju Mergelę Mariją, 
Gailestingumo Motiną, kurią 
taip jau karštai mylėjo šv. Ka-

Diė-

Šį popiežiaus Jono Pauliaus II 
pamokslą lietuvių kalba galima 
laikyti tikrai reikšmingu įvykiu. 
Tai pirmas popiežius, kuris lie
tuviam parodo tiek daug dėme
sio, kad į juos prabyla lietuviš
kai.

Po pamaldų popiežius atskirai 
pasveikino kiekvieną dalyvavusį 
lietuvį, visus apdovanodamas 
gražiais rožančiais. Ilgiau kalbė
josi su Vakarų Europos lietuvių 
vyskupu Antanu Deksniu ir su 
Lietuvos atstovu prie Šv. Sosto 
Stasiu Lozoraičiu, Jr.

Pamaldose drauge su lietu
viais dalyvavo kard. Samore, 
prel. Diaz ir keletas kitų Vatika
no valstybės sekretoriato parei- 

žiaus susitikimą su lietuviais 
įvairiomis kalbomis perdavė Va
tikano radijas 4r paskelbė Vati
kano dienraštis L’Osservatore 
Romano.

savo kaip vyskupo sąžinei. To
kie reikalavimai yra priešingi 
tiek Sovietų Sąnungos konstitu
cijai, tiek sovietinės vyriausybės 
pasirašytiem įsipareigojimam, 
kurie pripažįsta sąžinės ir religi
nių kultų atlikimo laisvę visiem 
piliečiam be amžiaus skirtumo.

Netrukus po to vysk. Julijo
nas Steponavičius buvo ištrem
tas iš Vilniaus į Žagarę.

štai tikrosios priežastys, dėl 
kurių Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinis administratorius ir 
šiandien, po 20-ties metų, tebėra 
tremty, — rašo Italijos katalikų 
dienraščio Avvenire bendradar
bis Gianni Cagianelli.

Baigdamas straipsnio autorius 
atkreipia dėmesį, kad pagal 
LTSR Baudžiamojo kodekso 28- 
tą straipsnį tremties bausmė ga
li būti skiriama nuo vienerių 
iki penkerių metų. Tuo tarpu 
vysk. Steponavičiaus tremtis jau 
yra užtrukusi 20 metų. Tai ži
noma dėl to, — ironiškai paste
bi autorius, — kad “religiniai 
nusikaltimai” yra baudžiami pa
gal specialų, nerašytą kodeksą.

Cagianelli primena, kad vysk. 
Julijonas Steponavičius prieš 
keletą metų yra kreipęsis į 
vyriausybę, klausdamas, kaip il
gai dar tęsis jo tremtis. | jo 
kreipimąsi buvo atsakyto, kad 
“dar” negali grįžti į savo parei
gas. Nuo to “dar” jau praėjo eilė 
metų.

Tiesa, — rašo Avvenire bend
radarbis, — vysk Julijonas Ste- 

galėjo Vilniuj — šv. Mikalojaus 
bažnyčioje ir Aušros Vartuose 
— atšvęsti savo vyskupystės 25- 
erių metų jubiliejų. Bet tai buvo 
tiktai trumpa prošvaiste. Po jos 
vėl tęsiasi neribota tremtis Ža
garėj, prie Latvijos sienos. Bet

ir ištikimybės simbolis.
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Popiežius Jonas Paulius II ““ igmBiAiuo^^rieŠtamliu A. Savickas, J. Kuzmins- retų kolekcijoje ypač išsiskiria
birželio pradžioj numato aplan- valdžių?tax- kis- S; Veiverytė, J. Kėdainis, J- Tumo-Vaižganto, V. Mykolai-
kyti visas trim kalbom kalban- . - - » ... — ~ * ... -
čias Šveicarijos sritis ir pasakyti 
EaR>| ten vyksiančioj tarptauti-

. , ,-r.

kūriniai. Spaudoje vardais tuvių kalbos ir literatūros insti- VAL0Ag c OUOBAt advokatas. 387 Larkfield Roed., East 

Northporth, N.Y. 11731. TeL 516 368-3740. Namų telefonas vakarais

rencijoj, o liepos mėn. aplanky
ti Liurdą ir dalyvauti ten vyks
tančiam tarptautiniam eucharis
tiniam kongrese.

JAV įspėjo Salvadoro deši
niuosius nebandyti ten pervers
mo, nes tai turėtų labai rimtų 
pasėkimų.

Nikaragvos junta savo narių 
skaičių sumažino iki 3, ir visas 
kraštas dabar atsidūrė Sandinista 
tautinio fronto kontrolėj.

JAV apkaltino Kubą, kad ji 
pareikalavusi Mozambiko vy
riausybę ištremti 4 amerikiečius 
diplomatus su jų šeimom.

Prez. Reagan numato iki 1982 
rugsėjo pabaigos sumažinti fe- 
deralinių tarnautojų skaičių 
37,000 ir sutaupyti 1.3 bil. dol.

3,000 Varšuvos studentų ir 
profesorių surengė demonstra
cijas 1968 Varšuvos policijos 
žiauriai numalšintom demon
stracijom paminėti.

JAV patikino V. Vokietiją, kad 
jos iš principo yra pasiryžusios 
tartis su Sov. S-ga dėl įvairių 
klausimų.

Prez. Reagan dvi dienas vie
šėjo Kanadoj, bet pagrindinių 
nesutarimų dėl oro taršos ir 
žvejybos neįstengė išspręsti.

JAV ambasadoriaus Libane 
John Gunter Dean automobi
lis buvo apšaudytas Beiruto gat
vėj, bet niekas nebuvo sužeis-

lt? Veto KJUVV vdiu Ull“ —' * -----------' A
nautojas. Dėl to Mečiui gmina- L- Ragauskas, J. Galkus, J. Ado- čio-Putino, Žemaitės, J. Biliūno, 
ziją lankyti teko Rusijoje (Cars- ~ ”
koje Šefo). 1919-1922. jis studi- ’ “
javo Petrapilio technologijos 
institute. Lietuvoje 1923-1927 
mokytojavo Palangos progimna
zijoje. Vėliau dirbo ligonių kaso
je Telšiuose. Nuo 1934 priklau
sė prie slaptos komunistų parti
jos ir kartu su kitais komunis
tais knisosi po nepriklausomy
bės pamatais, ruošė dirvą bol
ševikų okupacijai. Už tą prieš
valstybinę veiklą kelis kartus sė
dėjo kalėjime. Pirmosios bolše
vikų okupacijos metu (1940- 
1941) buvo vidaus reikalų komi
saru, pirmuoju vadinamojo 
“liaudies seimo” vicepir
mininkų. Vėliau buvo ministe- 
riu pirmininku, švietimo minis- 
teriu. M. Gedvilas labai akty
viai prisidėjo prie Lietuvos de
mokratinės santvarkos likvida
vimo. Už tai jis paskelbtas nu
sipelniusiu kultūros veikėju, ap
dovanotas visais sovietiniais or
dinais ir medaliais. Nuo 1973 
atleistas iš valdžios pareigų, 
gaudavo didelę personalinę 
pensiją. Mirė eidamas aštuonias
dešimtus metus.

88-01 1141h SL, Rtehmond HM, N.Y. 11418. T et 212 441-2811.

Teroristų prieš kurį laiką pa
grobtas ir į Afganistaną nu
skraidintas Pakistano keleivinis 
lėktuvas su daugiau kaip 100 
keleivių buvo priverstas nuskris
ti į Sirijos Damasko aerodromą. 
Teroristai reikalauja, kad Pakis
tanas paleistų apie 90 politinių 
kalinių, o jų nepaleidus, žada 
nužudyti visus įkaitus.

1980 į JAV buvo atbėgęs Mas
kvos baleto teatro šokėjas Jurij 
Stepanov, bet, bijodamas, kad 
dėl to nebūtų persekiojama jo 
Maskvoj palikta žmona, motina 
ir brolis, grįžo atgal. KGB jį 
įvairiais būdais vertė paskelbti 
pareiškimą, kad jis grįžęsdėl nu
sivylimo Vakarais, bet jis atsi
sakė tai padaryti. Nežiūrint 
šito, Izvestijos paskelbė savo ko
respondentų su juo pasikalbėji
mą, kuriame gyvenimas Va
karuose buvo visaip suniekintas. 
Tik po 10 mėn. pastangų šokėjui 
pagaliau pavyko susitikti su Va
karų žurnalistais ir Izvestijų pa
skelbtus prasimanymus atitai
syti.

Armėnai teroristai Paryžiaus 
gatvėj nušovė Turkijos diplo
matą Rasat Morali, o kitą sužei
dė. Nuo 1973 nuo armėnų te
roristų rankų žuvo 17 Turkijos 
diplomatų.

Kolumbijos teroristai nužudė 
jų sausio 17 pagrobtą amerikie
tį kalbininką Chester A. Bitter- 
man, nes institutas, kuriame jis 
dirbo, atsisakė savo darbą 
nutraukti.

— Pavergtoje Lietuvoje meno 
ansamblių prievartinis įjungi
mas į komunistų partijos XXVI 
suvažiavimo garbinimą virto tik
ru košmaru. Kiekvienas kon
certas, literatūros vakaras vis 
turi būti paskirtas komunistų 
suvažiavimo garbei. Vasario 
mėnesį visi žymesnieji savi
veiklos dainų ir šokių ansamb
liai buvo suvaryti į Vilniaus 
filharmonijos salę ir čia turėjo 
atlikti specialią sovietinio turi
nio programą. Spaudoje rašoma, 
kad koncertų cikle, skirtame ko
munistų XXVI suvažiavimui, da
lyvavo Vilniaus statybininkų 
choras “Eglė”, vyrų chorai 
“Varpas”, Kauno mišrus choras 
“Leliumai”. Taip pat koncerta
vo keli šokių ansambliai, pučia
mųjų orkestrai.

— Nepalikti ramybėje ir dai
lininkai. Maskvoje, centrinėje 
parodų salėje, vyksta sąjunginė 
dailės paroda, kurios tema — 
“kuriame komunizmą”. Į parodą

MIRĖ MUZIKAS 
JONAS ŠVEDAS

Clevelande kovo 10 mirė mu
zikas kompozitorius Jonas Šve
das, paskutiniu laiku sunkiai sir
gęs. Palaidotas kovo 14.

Buvo gimęs 1927 kovo 6 Vil
kaviškyje. Studijavo Vilniaus 
muzikos konservatorijoje, Muzi
kos akademijoje Detmolde, Vo
kietijoje, 1958 baigė Chicagos 
konservatoriją Chicagoje, dirbo 
Clevelando konservatorijoje, 
drauge dar studijavo kompozi
ciją. Parašė veikalų fortepijo
nui, balsui ir kameriniam or
kestrui. Plačiausiai žinomas dai
nų ciklas — “Maras” pagal K. 
Bradūno eiles. »

rijos dalyvauja per 800 daili
ninkų. Ir vis to komunistų su
važiavimo garbei! '

— Vasaros metu pavergtos 
Lietuvos moksleiviai ir studen
tai turi atlikti priverstinę dar
bo prievolę kolchozuose ir įmo
nėse. Rašoma, kad praėjusią va
sarą moksleiviai atliko darbų už 
11 milijonų rublių ir tą uždar
bį “savanoriškai” paaukojo vals
tybei. Tik jaunesnieji mokslei
viai atostogas gali praleisti pio
nierių stovyklose, kuriose kala
ma į galvas ir į širdis mate
rialistinė sovietinė ideologija. 
Jau dabar partiniai pareigūnai 
ruošia planus ateinančios vasa
ros moksleivių ir studentų dar
bams.

— Sąjunginiam filmų festiva
liui, kuris gegužės mėnesį įvyks 
Vilniuje ir Kaune, Lietuvos ki
nematografininkų sąjunga ruo
šia du meninius filmus: A. Gri- 
kevičiaus filmą “Faktas” ir A. 
Žebriūno sukurtą filmą “Kelio
nė į rojų”.

— Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose vasario pabaigoje buvo 
suruoštas V. Putino-Mykolaičio 
poezijos vakaras. Aktorius Lai
monas Noreika padeklamavo Pu
tino “Septynios dienos”, “Bena
mio dainos”, “Mocartas”, “Žilvi
nas ir Eglė”, “Somnabulas” ir 
dar kelis sonetus.

— Rengiama M. K. Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijų albumo 
antroji laida. Pirmoji laida yra iš
leista Paryžiuje OPF Univas 
leidyklos. Tos leidyklos parei
gūnai buvo atvykę į M. K. Čiur
lionio galeriją Kaune ir susitarė 
dėl naujos albumo laidos. Būsią 
išleista 30,000 egzempliorių.

— Vilniaus akademinis dra
mos teatras vaidina veikaliuką 
vaikams — “Liudvikas Keturio
liktasis”. Veikaliuką sukūrė re
žisierė I. Bučienė ir V. Mikai- 
lionis pagal švedų rašytojo Ek- 
holmo pasaką. Vaidinimui muzi
ką pritaikė komp. M. Urbaitis, 
dekoracijas nupiešė dail. F. Lin- 
čiūtė-Vaitiekūnienė. Teatras 
veikalo autoriams paskyrė 
premiją. Spaudoje rašoma, kad 
vaikai vaidinimą labai mėgsta.

— Ir komunistinė Tiesa buvo 
paskelbusi konkursą apsakymui. 
Pirmą premiją laimėjo Vytautai 
Rimkevičius už kūrinį “Šauks
mas”, dvi antrosios teko bro
liams Povilui ir Petrui Dirgė
loms už apsakymą “Kelyje su 
motule” ir Vytautui Sirijos Gi
ra* už pasakojimą “Serehada”. 
Premijuoti kūriniai buvo iš
spausdinti Tiesoje.

I. Simonaitytės portretai. Foto
grafė pati buvo literatūros moky
toja ir fotografiją vartojo kaip 
vaizdingumo prieiųonę. Ji yra 
mokyklų reikalams paruošusi ra
šytojų rankraščių fotografijas. 
Jos kolekcija vis gausėja dabar
tinės Lietuvos rašytojų meniš- * 
komis nuotraukomis.

— Visa pavergtos Lietuvos 
spauda yra prikimšta nepaprasto 
ilgio L.Brežnevo kalbos, pasa
kytos komunistų suvažiavime, ir 
netrumpesnių tos kalbos komen
tarų. Pikčiausia, kad didieji so
vietų vadai skelbiami taikos 
apaštalais, geravaliais tautų tai
kingo sugyvenimo siekėjais. Tas 
melas ypatingai koktus.

— Sovietiniai garbės titulai 
suteikti Panevėžio dramos akto
riui Kaziui Vitkui ir Šiaulių dra
mos teatro aktoriui Vytautui 
Benokraičiui. Garbės raštu “ap
dovanotas” penkiasdešimtus 
metus švenčiąs rašytojas Petras 
Gediminas Isokas. Spaudoje pa
minėtos artisto Kazio Vitkaus, 
režisieriaus Vytauto Mikalausko, 
architektų Valerijono Adomavi
čiaus ir Jono Puzono šešiasde
šimt metų amžiaus sukaktys.

— Rašytojas Kazys Saja Lite
ratūros ir Meno savaitraštyje 
(Nr. 50) gana atvirai pakritikuo
ja pavergtos Lietuvos dramos 
teatrus, ypač dėl lietuvių drama
turgų veikalų retumo teatrų re
pertuare. Jis sako, kad kiekvie
nas dramos teatras turėtų per 
metus pastatyti bent vieną savo 
autoriaus pjesę. Ir pastatyti taip, 
kad ji nebūtų panaši į pastum
dėlę podukrą. O taip atsitinką 
neretai. Jei ir stato, tai režisie
riai taip laužo, perdirba veikalą, 
kad iš autoriaus beveik nifeko 
nelieka. Dramaturgų esą pakan
kamai Lietuvoje, tik jie, kartais 
atrodo, teatrui nereikalingi. Just 
Marcinkevičiaus, J. Glinskio, J. 
Grušo veikalams netrūksta žiū
rovų. Tačiau režisieriai mielai 
renkasi žinomus svetimųjų auto
rių veikalus, nes jų pastatymai 
nesukelia problemų. Kalta 
esanti ir spauda, kuri labai ma
žai terašo apie teatrą. Drąsus yra 
K. Sajos pasisakymas už lietuviš
ką teatrų repertuarą, bet ar jo 
balsas neliks tyruose šaukiančiu 
balsu, kai partija ir teatrams stato 
partinio kryptingumo reikala
vimus?!

Pr.N.

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administraciją 
Skambink 827-1351 ir prašyk 
kad plokšteles atsiųstų į namus.,

ST. SANTVARO “ŽVEJAI” ADELAIDĖJ

B. Straukas, “Tėviškės Žibu
rių” nr. 8 apžvelgdamas 1980 
pabaigoj surengtas Lū|^ių die- 
■R^Adelaidėj, Australijoj, mini 

Santvara dramos “Žvejų” 
Hpmą. Veikalas, kaip žinom,

pte išlaikęs egzaminus ne vienoj 
profesinio teatro scenoj, tad įdo
mu kaip jį įveikė teatrinio me
no mylėtojai. Čia duodam ištrau
ką iš minėtos B. Strauko apžval
gos:

AUCE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajono — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaiea Avė., Richmond H iii, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas. i

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-BaHrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson 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 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

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

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

/AT)TT\1 Rezidencinės ir Komercinė* Nuosavybė*
H Į J Į Į Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

nrp A 5701 ** 6oulevard,«. Petcntourg 6cach.PI. 55706
1 A 1 Ui Telefoną* (gi3) >0-2446. Vakare (ęiy) 545 -27)6

LORENCE ČONTRACTING CO., INC.
Antanas ir Edvardas Lorence atlieka įvairiausius namų Įrengimo, 

patobulinimo Ir pataisymo darbus. Įrengiamo* moderni©* Hoiiywood 
stiliaus virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliaus darbai, namas 
apklojamas aliuminijaus plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, Įdedami aliuminijaus langai, sutvarkomas šildymas Ir kiti kanali
zacijos Įrengimai, Įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Avė., Woodheven, N.Y., 11421. 
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukrain(etiškai.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Dr. J. J. Štokas, Dlr. adresas: 234 Sunllt 
Dr., Watchung, NJ. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

pasoliijo 

A MEM0B1ALS
66-88 80 ST, MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones: 328-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PAROOŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1974

KELIONĖS l LIETUVĄ 1981

jėgia žiūrovą sujaudinti. Seniai 
beturėjome progą tokiu geru 
vaidinimu pasidžiaugti.

VYTIS TRAVĖL 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229

Kalne* yra Ii Naw Yorko ir Bostono. Ii kitą mieste yra 
prldėtlnla mokesti*. Visose kellonSse praleidžiama 8 naktys 
MRai^-9- am < ■ ♦ - * a—• a a - -  s< » *

liepos 6-17 — 81.068 
liepos 20*29 — 81,112 
rugpMčio 3-14 — 81,068 
rugpMčto 3-12 — 81,112

kovo 25 — balandžio 3 — 8977

gogužOs 2-11 — 81,019 
gegutės 7-16 — 81,019 
gegužės 13-22 — 81,079 
gegužės 13-29 — 81,136 
gegužės 21-39 — 81,108 
birželio 4-13-81,148 
birželio 18-27 — 81,148

“Žvejai”’

Adelaidės lietuvių mėgėjų 
teatras “Vaidila” visą laiką yra 
gana aktyvus. Nors šios rūšies 
teatrams išeivijoje sąlygos yra 
gana nepalankios, bet “Vaidila” 
savo darbo niekuomet nenutrau
kė, laikas nuo laiko vis išei
damas į viešumą su naujais pa
statymais. Tad ir Lietuvių Die
noms paruošė St. Santvarų dra
mą “Žvejai”. Vyresnieji šią dra
mą esame matę valstybiniame 
Lietuvos teatre ir žinojome, kad 
tai kietokas riešutas teatro mė
gėjams. Tačiau rež. J. Neveraus- 
kas pasiimtą pareigą atliko ne 
tik sąžiningai, bet ir išmanin
gai. Geros V. Opulskio dekora
cijos, scenovaizdis ir rūpestin
gai paruošti aktoriai vertė žiū
rovus kartu su vaidintojais giliai 
išgyventi pajūry vykstančią

spalio 8-17 — 81 Alt

agresiją Pabaltijy ir reikalavo tiem kraštam Helsinkio akta numatytų apsisprendimo teisių. 
U k. Feliksas Andriflnas, Jūra Viesulienė, Warren Zimtnermann, Algirdar Gurockas ir 
Roma Česonienė. Nuotraukoje trūksta dail. Romo Viesulo ir Rimo Česonio.



ruomenės atkūrimo arba įsteigi
mo.

ryšiai ir su paskirais lietuviais 
tokių kraštų, kaip Austrija, Da
nija, Ispanija, Olandija, Škotija,

ja, JAV, Kanada, Kolumbija, 
Naujoji Zelandija, Prancūzija, 
Šveicarįja, Urugvajus, Venecue- 
la. Vakarų Vokietija. Palaikomi

Ateities žurnalas šiemet mini 
70 metų sukaktį. Kovo 29 Kul
tūros Židinyje New Yorke bus 
surengtas toks minėjimas. Da
lyvauja Ateities vyr. redaktorius 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, kuris 
specialiai atvyksta iš Chicagos.

Amerikos lietuvių spauda yra 
senoka, prasidėjusi dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Ateitis su 
ta spauda nejungtina. Ji yra imi
grantė, atvykusi iš Europos, iš 
Vokietijos 1950 metų pradžioje. 
Tada įsikūrė Brooklyne ir čia 
ėjo ilgoką laiką. Vėliau ji persi
kėlė į Chicagą. Pastoviai eina 
per 30 metų.

Žurnalas skiriamas ateitinin
kam, katalikiškam jaunimui, ku
ris siekia aukštojo mokslo ir 
drauge nori pagilinti savo lietu
vybę, išaugti asmenybėmis.

Ateitis pasirodė 1911 metais 
Kaune. Pasirodė kaip priedas 
prie įtakingo ir svarbaus Draugi
jos žurnalo. Tą žurnalą redaga
vo Adomas Jakštas — kun. Alek
sandras Dambrauskas. Jis reda
gavo ir pirmuosius Ateities nu-

• menus.
Jau tuo metu sparčiai plėtė

si ateitininkų sąjūdis. Ateities 
žurnalas tą sąjūdį apjungė, jį 
koordinavo ir pagilino.

Ateitininkų sąjūdis labai tei
giamai paveikė lietuviškąją vi
suomenę. Jis stabdė iš rusiškų 
universitetų sklindančią bedie
vybę, nihilizmą, socializmą, ryš
kinto naujas krikščionybės idė
jas, sujungė jas su tautos giliu 
tradiciniu religingumu.

Ateitis ugdė jaunimo patriotiz
mą, šaukė prie darbo savo tau
tai. Tai ypač buvo žymu, kaip 
prasidėjo nepriklausomybės ka
rai. Kiek ateitininkų stojo sava
noriais į Lietuvos kariuomenę, 
į karo mokyklą. Tie idealistai 
paskui idealistiškai nuteikė ir 
jaunuosius karininkus, visuo
menės veikėjus.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais išaugo visa plati ir didelė 
ateitininkiška spauda. Pats atei

tininkų sąjūdis skatino siekti 
aukštojo mokslo, išsimokslinti ir 
išplėtoti krikščioniškas tautos 
tradicijas. Taip pat skatino lie
tuvišką kūrybą, kultūrinį dina
mizmą.

»
Ateitis buvo skiriama gimnazi

jos jaunimui. Ten buvo nagri
nėjami moksleiviam svarbūs 
klausimai, kurie formavo jų ka
talikišką idealistinę pasaulė
žiūrą. Daug rašė apie einamą 
kursą, apie lietuvių rašytojus. 
Taip Ateitis padėjo moksleiviam 
rašyti jų referatus, gilino Savos 
kultūros pažinimą.

Ateitis drauge skatino ir moks
leivių kūrybą. Juk Ateityje pra
dėjo rašyti nemaža rašytojų. 
Ateitis skatino, patraukė pasi
reikšti lietuviška kūryba.

1940 metų vasarą Ateitis buvo 
uždaryta sovietinio okupanto 
kaip buvo uždaryta visa tuo 
metu ėjusi lietuviška spauda. Ji 
buvo pakeista kita — bolševiki
ne. Tačiau ateitininkų sąjūdis, 
nuėjęs į pogrindį, išsilaikė. Po 
karo Vokietijoje tuoj ėmė bur
tis ateitininkai ir atgaivino savo 
veiklą. Išleido ir Ateitį.

Tai buvo palaimingas sąjūdis, 
nes išaugino naujų idealistų va
dų, kurie vėliau kūrė Lietuvių 
Fondą, organizavo Lietuvių 
Bendruomenę, išjudino visą lie
tuviškąjį gyvenimą.

Sukakties proga sveikiname 
Ateitį, visada jauną ir pažangią. 
Linkime ir toliau burti jaunimą, 
kelti to jaunimo svarbiausius 
klausimus, jį nuteikti idealistiš
kai, išlaikyti, išsaugoti senas 
krikščioniškas tradicijas, jas pa
gilinti naujais polėkiais. Linki
me išauginti naujus lietuviškus 
visuomenės vadus, kurie judintų 
ir organizuotų lietuvišką veiklą, 
pagilintų ir išlaikytų lietuvybę.

Siekiant aptarti ir koordinuoti 
Lietuvių Bendruomenės ir Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos darbus 
politinėj, švietimo, kultūros, jau
nimo, socialinėj ir kitose srity
se, balandžio mėnesį bus šau
kiama PLB, JAV LB, Kanados 
LB, PLJS, JAV LJS ir Kanados 
LJS valdybų ir institucijų kon
ferencija.

Gegužės — birželio mėnesį 
bus šaukiama PLB, JAV LB, 
PLJS, JAV LJS ir Kanados LJS 
politinė konferencija.

Džiaugiasi svečiais iš JAV. 
Australijoj leidžiamas lietuvių 
laikraštis Mūsų Pastogė savo 
specialiame straipsny apie Lie
tuvių Dienas Adelaidėj reiškia 
ypatingą džiaugsmą, kad Austra
lijos lietuvius aplankė vysk. V. 
Brizgys, visose didesnėse lietu
vių kolonijose sėkmingai pra- 
vesdamas susikaupimo dienas, 
ir, kaip didesnis autoritetas net ir 
kitataučių akyse, darė įspūdį 
dalyvaudamas lietuvių parengi
muose. Apie PLB valdybos pir
mininką laikraštis rašo: “Išskirti
no dėmesio susilaukė svečias 
PLB valdybos pirmininkas V. 
Kamantas, kurio dalyvavimas 
Lietuvių Dienose visais atžvil
giais buvo labai prasmingas ir

Australijos lietuvių dienose susitikę PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas (k.) ir naujasis Australijos Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pirmininkas Albinas Pocius

Lietu
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reikšmingas įnašas... Svečias LB krašto valdyba, PLJS valdy- reikalu atsiliepė ir gen. konsu- 
dalyvavo visuose parengimuose, ba ir ŠALFASS valdyba. - ląs A Simutis savo atsiųstame

PLB leidinių komisijos pirmi- Iš Naujosios Zelandįjos pranešė 
ĮriąlM Vtoari toteniui. LB pta». MUd» ftattey, tad per
jo tamirtĮoe dariau, bet jis py pažįstamą parUmento ««to v, ų 
vAc ■■inruf narna vurmintnlra « ... * •

Australijos Lietuvių Bendruo
menės tarybos sesįja Adelaidėj 
priėmė eilę rezoliucijų, skatin
dama lietuvius uoliau dirbti pa- 

atstatyti, jungtis į bendrą veiklą, 
prašyti, kad Australijos vyriau
sybė įsijungtų į Baltijos kraštų 
laisvinimo akciją. Reiškia pagei
davimą, kad 1986 Pasaulio Lie
tuvių Sąjunga savo kongresą 
organizuotų Australijoj. Paga
liau JAV lietuviam taria: “ALB 
Krašto Taryba pageidauja, kad 
tarp Vliko ir PLB būtų tvirtesni 
ir glaudesni ryšiai, bendradar
biaujant politinėje plotmėje. 
ALB Krašto Taryba reiškia pil
ną pritarimą dabartinei PLB val
dybos veiklos linijai ir kartu 
apgailestauja, kad atsirado nesu
tarimai mūsų veiksnių viršūnėse. 
ALB Taryba kviečia visus sutar
tinai dirbti, ypač politinėje sri
tyje, nemonopolizuojant darbo 
vienai kuriai grupei”.

PLB valdyba moka 1000 dol. 
už vieną Pietų Amerikos moki
nę, nusiųstą į Vasario 16 gim
naziją Vokietijoj.

Rūpestingai planuojamos II 
Pasaulio Lietuvių Dienos, kurių 
organizacinio komiteto pirminin
ku sutiko būti dr. Antanas Razma 
ir jo pavaduotoju Bronius Juode
lis. Sudaromos PL Dienų orga
nizacinės taisyklės, pasitariant 
su jose dalyvaujančių organiza-

tuno reikalam kun. Antanas Sau
laitis labai sėkmingai talkino 
ruošiant Pietų Amerikos lietu
vių kongresą, kurio uždaryme 
vasario 14 jis buvo pakviestas 
pasakyti kalbą. Į kongresą Bue
nos Aires mieste, Argentinoj, 
buvo kviesta apie 40 valdžios 
žmonių. Veikliai reiškiasi jauni
mo grupė, vadovaujama Biru
tės Daratienės. Grupėj apie 50 
jaunuolių. Kun. A. Saulaitis bu
vo nuskridęs į Sao Paulį, kur 
Vila Zelina lietuvių kolonijoj 
buvo suruošta arbatėlė ir susi
tikimas su vadovaujančiais vie
tos lietuviais, išryškinant jiem 
Pietų Amerikos lietuvių kongre
so svarbą.

Ieško medžiagos apie A. Viš
telį. Kun. A. Saulaitis, PLB 
pasiųstas į Pietų Ameriką ten 
pagyvinti lietuvių veiklos, net 
rado laiko lankytis po kapų 
archyvus, ieškodamas žinių apie 
Buenos Aires mieste 1916 miru
sį aušrininką A. Vištelį. Kun. 
Saulaitis dalyvavo lietuvių sto
vykloj Lituanica. Rašo, kad P. 
Amerikos lietuviai džiaugiasi 
Pasaulio Lietuviu, tik nori, kad 
jis nevėluotų. Taip pat rašo, kad 

--____j_____ __________ P- Amerikos lietuviai pageidau-
cįjų^vidybomis: PLB ^aldyba, 
JAV LB krašto valdyba, Kanados ’ "

Be kitų dalykų, Lietuvos po
grindžio leidinys Alma Mater 
yra verčiamas į ispanų kalbą. 
Ieškomas vertėjas ir į anglų kal

bėtų su parapijos ir Volungės 
chorais. Džiaugiasi, kad lituanis
tinėj mokykloj savo namuose 
A. Petraitis moko 10 studentų 
ar profesionalų; kun. P. Ruk- 
šys korespondenciniu būdu li
tuanistinius dalykus dėsto 55 as
menim. Liucija Nutrimienė 
moko vaikus lietuviškųjų da
lykų. Siekiama padidinti ir pa- 
dažninti Brazilijos lietuvių laik
raštį Mūsų Lietuva.

Domisi memorandumu Jung
tinėm Tautom. Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto, 
atsiuntė raštą PLB pirmininkui 
V. Kamantai, pareikšdamas su
sidomėjimą paruoštu memoran
dumu pavergtų tautų reikalais. 
Prašo atsiųsti jo daugiau eg
zempliorių, kad galėtų perteikti 
Šv. Sosto ir Italijos įstaigom. 
Šiltai apie šį memorandumą So
vietų Sąjungos dekolonizaciios 

mininkė Milda Hartley savo 
laiške PLB pirmininkui V. Ka
mantai rašo, kad ten sumažė
jo lietuvių, emigruojant jiem 
į kitas šalis. Bet vis tiek ruošia
mi Vasario 16 minėjimai, Mo
tinos dienos iškilmės. Daugelis 
lietuvių yra sudarę mišrias šei
mas, tai džiaugiasi nors susirin
kimuose galėdami lietuviškai 
pasikalbėti. Pirmasis lietuvių 
transportas iš Vokietijos į N. 
Zelandiją atvyko 1949 — iš 
viso 250 lietuvių. Vėliau atvy
ko daugiau, ir buvo susidarę 
arti 400 lietuvių šeimų. Iki 1963 
gana stipriai veikė Aucklando, 
Wellingtono, Dunedin Lietuvių 
Bendruomenės. Buvo daug susi
rinkimų, suvažiavimų, koncertų 
pasirodymų, gegužinių, balių, 
lietuvių kalbos pamokų. Dauge
liui išvykus į JAV ir į Aust
raliją, kaip rašo pirm. Hartley, 
N. Zelandijoj lietuvių teliko tik 
maža saujelė. Džiaugiasi, kad jai 
pavyko vienam Texas valstijoj 
gyvenančiam lietuviui surasti N. 
Zelandijoj jo motiną ir seserį, 
su kuriomis buvo išskirtas Vo
kietijoj ir dabar, tik po 30 metų, 
galėjo vėl ryšius atnaujinti.

34-tas PLB valdybos posėdis 
įvyko sausio 28 Jaunimo Centre, 
Chicagoj. V. Kamantus ir Z. 
Žiupsnys papasakojo apie jų 
viešnagę Australijoj, dalyvau
jant Australijos Lietuvių Dieno
se, Australijos LB krašto tarybos 
sesijoj; painformavo apie nutari
mus. Aptarti ateities PLB kultū
rinių darbų planai, kuriuos pa
teikė V. Kleiza. Kalbėtasi apie 
Pasaulio Lietuvių Dienas 1983, 
kurių ruošos komiteto pirminio- - 
kas yra dr. Antanas Razma. 
Svarstyta Bendruomenės ir Jau
nimo Sąjungos valdybų konfe
rencija, kuri planuojama balan
džio mėnesį. Sekantis PLB val
dybos posėdis numatytas vasa
rio 28. Dabartinė PLB valdyba 
jau atliko pusę savo kadenci
jos (dvejus su puse metų po iš
rinkimo 1978 PLB seime To
ronte) ir dabar tęsia savo kaden
cijos antrą pusę — iki 1983 
liepos mėnesio, kada susirinks 
Vl-asis PLB seimas Chicagoj 
per Pasaulio Lietuvių Dienas.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
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Aleksandras Didysis sugriovė 
Ekbatana miestą 331 metais. Ta
čiau Ekbatana nemirė. Grai
kus sekė parteri, o pertus — per
sų sasanidai. Sasanidų valdymo 
meta (226-642 m. po Kr.) Ekba
tana vėl sužydo. Karaliaus Yez- 
degerd I (399-421 m. po Kr.) 
žmona buvo žydė, vardu Estera. 
Jos padedami, ir žydai rado sau
gią prieglaudą ir susikūrė nau- 
jasėdiją savo tautos tremtyje.

Arabai, užėmę Ekbataną 642 
metais, pakeitė miesto vardą į 
Hamadan. Aplamai paėmus, is
lamas nerodė domesio nei mies
tui, nei jo praeičiai. Nūdien 
Hamadan turi vos 150,000 gy
ventojų. Tik savo maloniu kli
mato ir vieškelių sankryža pajė
gia sutraukti daug svečių iš 
Irano.

Esteros Ir Mordekai

Estera, Kserkso I žmona ir 
Persijos karalienė, ir Mordekai, 
Esteros dėdė, yra Esteros kny

gos Senajame Testamente veikė
jai. Mauzoliejus su jų karstais 
sieja Hamadan su Šv. Raštu. Jis 
yra pačiame miesto centre. At
rodo lyg maža pilaitė su kupo
lą iš plytų. Nuo gatvės mūrinė 
tvora su grotiniais varteliais, ša
lia jų sėdi elgeta. Elgetos mu
sulmonų kraštuose yra puolūs, 
o šis tik sėdi su skardiniu puo
duku rankoje. Senukas. Veidas 
saulės ir vėjo suraukšlėtas. Iš
maldos mažai kas teduoda. Var
pelio prie vartų nėra. Bandome 
ir šiaip, ir taip belstis. Elgeta 
ranka rodo, kad įėjimas į mauzo
liejų per šonines duris.

Šoninės durys labai žemos. 
Vidun reikia lįste (lįsti. Laiptai 
veda žemyn į prieškambarį su 
hebrajišku įrašu sienoje. Iš 
prieškambario reikia lįsti į karstų 
kambarį. Palikęs batus prie 
slenksčio, lendu lyg pelė olon. 
Karstų kambarys yra ir sinago
ga, ir mečetė. Du juodmedžio 
mtsou, apoengn anomo mmis- 
temis, užima kone visą kamba
rio aslą. Karstai — tušti. Este
ros ir Mordekai palaikai esą 

palaidoti žemėje po asla. Prižiū
rėtojas su jermulka. Sveikina su 
hebrajišku “Šalom!” (Ramybė!). 
Labai nudžiunga išgirdęs hebra
jišką atsakymą. Nūdiene hebra
jų kalba negali laisvai kalbėti. 
Aprodo sinagogos Torą — Mo
zės Įstatymo ranka rašytą ant 
gazelės odos ritinį ir atkreipia 
dėmesį į mikhrab — krypties 
į Mecca nuorodą. Čia, sako, mel
džiasi ir persai.

Archeologija Ir Esteros- 
Mordokal kapas

Susą yra vietovė, kurioje vyko 
Esteros knygos drama. Ekbata- 
na-Hamadan miestas gi turi Es
teros ir Mordekai palaikus. Ar
cheologai Hamadan mauzoliejų 
laiko tik tariamu Esteros-Mor- 
dekai kapu. Jų manymu, čia 
ilsisi kape tariama Estera — žy
dė vardu Šušan Dokht, sasani
dų karaliaus Yezdegerd I (399- 
421 m. po Kr.) žmona ir karalie
nė. Mat, achemenidų laikotarpio 
pėdsakų Hamadan mieste kone 
nėra, — jis daug nukentėjo nuo 
graikų ir pertų. Tikroji šv. Rašto 
Estera gyveno ir buvo palaidota 
Susą mieste.

Akmeninis įtiktas
Gaiviame mieste smagu bu

voti. Tik akims Hamadan gatvė
se nėra kur užkliūti. Žmonės at
rodo perdėm europietiškai. Po 
Isfahan, širaz ir Ahwaz gatvių 
margumo Hamadan gatvės neį
domios. Pravažiuojame anglų 
karių kapus, amerikiečių ligo
ninę ir vilų vilas.

Sang-i-Šir — Akmeninis liū
tas yra pietiniame miesto pa
kraštyje. Milžiniškas paminkli
nis liūtas tupi ant kalvos maža
me parke. Parkas naujutėlis. 
Medeliai dar tik pasodinti. Gė
lių lysvės primena šveicarų po
mėgį savo miestas puošti gėlė
mis. Ir pati Rebeka gėrisi ir 
nesiliauja priminti, kad Hama
dan yra kurortinis Irano mies
tas.

Granitinis žvėrių karalius man 
labiau panašus į ruonį negu į 
liūtą. Jis guli ant cementinio 
pjedestalo su apdaužyta galva, 
be kojų ir be uodegos. Rebeka 
aiškina, kad Sang-i-šir — Akme
ninį liūtą Hamadan miesto gy
ventojai kilnojo nuo vienų vartų 
prie kitų. Bekilnodami net ak
menį nudilino.

Akmeninį liūtą iškalė Alek
sandro Didžiojo skulptoriai, no
rėdami įamžinti mūšyje kritusį 
graikų generolą.

Nejučiomis aplink susirenka 
berniukų būrys, čia jie labai 
drąsūs. Kiekvienas nori išban
dyti savo anglų, pranzūzų, vo
kiečių kalbos žinojimą. Auga 
jaunoji persų karta. Erzeliuo
dami kartu einame prie autobu
so. Atsisveikina bėgdami ir mo
juodami.
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Nuo Akmeninio liūto kalvos 
vėl kertame Hamadan įstrižai. 
Judame link slėnio, kuris veda į 
Alvend kalno papėdę. Miestas 
jau įsismaginęs dienos porui-’ 

kiams. Aikštėse turgus. Miestie
čiai perka maisto gaminius, o 
kaimiečiai lygstasi su krautuvi
ninkais, glostydami medžiagas, 
ragaudami razinas, uostydami 
pipirus bei kvapius lauro lapus 
ir tardamiesi su žmonomis, M 
daugiau pirkti. Kelionės į mies
tą Kurdistano kalniečiui turi bū
ti didelė šventė. Keliauja kartu 
— vyras, žmona ir vienas kitas 
vaikas. Vaikui tenka sekti tėvus 
su vadelėmis rankose. Jis rūpi
nasi mulu. Arklių kažkodėl Ha
madan mieste nematau. Tėvas 
lygstasi dėl kainos, motina kart
kartėmis kužda vyrui, o krautu
vininkas domisi jais abiem. Lyg
tis čia yra svarbu. Tas, kuris 
moka išmaningai lygtis, yra lai
komas pagarbos verta.

Autobuse -tylu. Kelionės 
bendrai prikibę prie langų lyg 
musės. Visiems įdomu stebėti 
turgų Zagros kalnų mieste. Pa
stebiu, kad Rebeka mus stebi ir 
šypsosi. Turbūt jai įdomu žino
ti, kuo mes domimės.

Darželių slėnis siauras. Už
tat sodai ir darželiai arti siauro 
ir vingiuoto kelio. Pasak musul
monų legendos, šiame slėnyje 
buvo Rojus. Ta pati legenda 
tvirtina, kad ir Nojaus arka, Tva
nui ėmus sekti, rado sausą pro
peršą ant netolimo Alvend kal
no slėnio gale. Sodai ir darže
liai priklauso turtingiems Hama-

iš kitų Irano vietovių. Alvend 
kalnas baltuoja sniegynais. Upė 
gKSMU s*um imiuo ciugnu m- 

myn. Kelias raitosi palei jos 
vagą.

Pusiaukelėje į Iždo knygą — 
Ganj-i-Nameh kelias pakyla virš 
įmantriai pastatytos užtvankos ir 
elektros jėgainės. Užtvanka ne
didelė, tačiau aukštai sutelktas 
vanduo smagiai dūzgina turbi
nas.

Hito knvaa — Qani I Mfimah
Sodų ir darželių slėnis baigia

si parku kalnų papėdėje. Nu
stembu, kad darbo dieną, ant
radienį, jame ieškoma atgaivos. 
Artimuosiuose Rytuose žmonės 
neturi daug laisvalaikio, nes rū
pestis pragyvenimu pareikalauja 
labai daug laiko. Laisvalaiki! gi 
gimdo ir ugdo kultūrą, — žmo
gaus pokalbį su savimi ir su 
kaimynu per žaidimą, lokį, 
dainą. Parko lankytojai, atrodo, 
yra atostogautojai iš miesto ir 
mokyklinio amžiaus jaunimas 
Suaugusieji kloja ant parko ve
jos kilimėlius, ruošdamiesi at
gaivai saviškių tarpe, o jauni
mas, mokytojų vedamas, bando 
palypėti iki įrašų statmenoje uo
loje. Berniukai ir mergaites kar
ta. Uniformuoti. Palei parko tvo
rą arbatinės su plačiais langais ir 
atviromis durimis.

Vardas Iždo knyga yra tik uo
los įrašo pravardė. Mat, prieš 
kyliaraščio mįslės atspėjimą 
buvo manyta, kad įrašas yra nuo
roda į paslėptą lobį.

(Bus dmagteuj



kurios pažvelgimas yia tarytum

dėtinė, neltaltoji sesuo, ir matau

da buvo išsprogusi ir žydėjo vir-

rasa karštyje, tu gyveni, lyg taip 
turi boti, o mano širdies skaus-

dą, ji stovėjo* kaip buvo į- 
smeigta. Aušra spindėjo su sau-' 
lės šluotelėmis debesyse ir

ištraukė lazdą ir laikė abiem ran
komis, jis matė, kad ten nebu-

jam rodė angelas. Balčiausioji -į 
iš yjsko balčiausio žemėje, ■

verkdama mirusį, ji nėnusto- jis buvo suabejojęs.
jamai verkė: Jis pakilo lengvas ir džiugus,

— O mano sužadėtine, mano jis skubėjo ištraukti paslėptą sa-

Taip jis stendo savo sielvąr- 
te, bet nepajėgė klausti nei tar
ti priekaišto—toks jis yra Galin-

irr'itiBĮjrrrf*

bei tautiniais šokiais iš visų 
skyrių ir Marių. Perpildyta sa-

puošusi mažoji karta, su. sveiki
nimais iš vaikų darželio ir mon-

sios kartos atstovė. Jos kalba bu
vo labai konkreti.

senelio amžiaus pasiekęs vete- į 
tanas.

— O aš nežinau, kaip ta mo
kykla išsilaikytų, jei neturėtume

liOnaitės.
Šį kartą programoj nebuvo ap

mokamų solistų ar iš kitur kvies
tų menininkų. Programoj daly-

juostomis. Tautiniais drabužiais 
ir skautų uniformomis pasipuo
šęs jaunimas įneša JAV, Lietu- . _ 
vos, skautų ir ateitininkų vėlia- lė tratėjo tikrą lietuviškos šeimos

o šaltinio vanduo. Jis drebėjo, 
n tačiau tai nebuvo baimė, tiktai

niekuomet daugiau nesumegztų

džio stuobry, jo paties seniai į

gyventi, jis nedrįso nė mintyje

Sėlio jisai

bus pasigestas ir ieškomas — REIKALU

menės (PLB) valdyba, susirin-

Tokių specialistų ruoša turėtų

■t
7

' £

linkės pulsuoja lietuviškas gyve
nimas išeivijoj labai plačia 
apimtimi.

Automobiliai -iš visų pusių 
suka į Andriejaus bažnyčią. 
Čia visi renkasi į iškilmingas 
laisvės šventės pamaldas prašyti 
Viešpatį, kad grąžintų Lietuvai 
laisvės dienas, kad mus pačius

darbuotojas ten. dr. Juozas — Nežinau, kas mus taip arti 
Prunskis. Aukštuose bažnyčios jungtų, jei neturėtume lituanis- 
skl jautuose aidi lietuviškos gies- tinės mokyklos, — stebėjosi jau 
mės akordeonu hr gitara jas pa
lydint “vargonininkei” Rasai. 
Pamoksle kun. dr. J. Prunskis 
kviečia visus į vieningą Lietu-

metus skirtingų. pasaulėžiūrų 
signatarai vieningai pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės at-

bėtų švietimui Lietuvių Fondo 
lėšų, — šypsojosi jauna mama, 
ant rankų laikydama kandidatą

Šventės minėjime mokyklos

— Kol Bendruomenė mus taip

Br. Juodelis

tasiriirii
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DVI NAUJOS ANATOLIJAUS 
KAIRIO DRAMOS

VYSKUPO SODAS ir KRY2- 
KĖLĖ. Aplankas — dail. Petro 
Aleksos. Išleido Lietuvių Lite
ratūros Bičiuliai. 1980. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė Chica- 
goj. Kaina — 6 dol. Gaunama 
pas platintojus.

“Pirmenybė atiduota tema
tinei idėjai ...” — pasisako au
torius savų pastabų skyrely.

0 abiejų Šių dramų tema yra 
vyskupas Motiejus Valančius, jo 
lietuviškos kultūros ir Lietuvos 
blaivinimo veikla.

Ar ši tematinė idėja abiejose 
dramose pilnai išvystyta? Gal tik 
dalinai. Pirmiausia, randasi įspū
dis, kad šios dramos nėra ski
riamos skaitymui, o visa jų gy
vybė ir spalvingumas — sceni
niai. Nors autoriaus kalba sklan
di ir dialogai trumpi, gyvi, tar
pais sąmojingi, tačiau gero re
žisieriaus rankose tie abu kūri
niai gali sužibėti kur kas di
desniu efektu, negu knygą skai
tant.

“Vyskupo sodas” autoriaus 
pavadintas 3 veiksmų, devynių 
paveikslų istorine kronika; ap
imti vysk. Valančiaus laikų su- 
kiliminiai metai, rusų grėsmė 
ir lietuvių tautinis pakilumas . . .

Šią dramą vaidinant, gal reikė
tų visą įspūdžio svorį nukreipti 
į paties Vyskupo (62 m.) — Mo
tiejaus Valančiaus — charakterį 
ir jo skleidžiamas idėjas, jo žo
džius. Ar tik ne per daug į šią 
dramą įvesta svarbių istorinių 
asmenų? Simanas Daukantas, 
sukilėlis kunigas Antanas Mac
kevičius, poetas Antanas Vieno
žinskis (21 m. klierikas), Rožė 
Stauskaitė (17 m.) — poeto myli
moji, Jurgis Bielinis — knygne
šys. Gal veikalo tematinė idėja 
būtų ryškensė, jei didesnis ak
centas būtų vien’ant Vyskupo 
ir Jurgio Bielinio žodžių ir 
veiksmų, išryškinant lietuviškų 
knygelių rašytojo-spausdintojo 
(Valančiaus) ir knygnešio (J. 
Bielinio) paveikslus, parodant, 
kad šį kultūrinė-spaudos rezis
tencija buvo lietuvių tautai 
reikšmingesnė ir už sukilimą.

Bet jei šis vaidinimas būtų 
statomas pabrėžti lietuvių ko-

S. AMBRAZEVIČIENĖS 
“GYVENIMO NUOTRUPOS”

Autorė rašė jau ir anksčiau 
trumpus vaizdelius mūsų perio
dinėj spaudoj, bet tik 1980 
surinkusi juos ir naujų pridė- 
dėjusi, paskelbė atskiru leidiniu, 
sudariusi iš 37 atskirų dalykėlių 
173 puslapių knytą. Knyga yra 
suskirstyta į skyrius pagal įvy
kių chronologiją. 1 — Tai buvo 
seniau, tai rusų carinės okupaci
jos metai ir revoliucijos įvykiai, 
II — Kai švietė laisvė — ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mo laikotarpis, III — Be tėvy
nės — stovyklinio gyvenimo 
įvairumai Vokietijoj, IV — Nau
joje žemėje — Amerikos gyveni
mo vaizdeliai.

Kas charakteringa šiai knygai, 
tai tų vaizdelių trumpumas, 
sklandus pasakojimas, stiliaus 
paprastumas ir kalbos grynu
mas. Todėl tie vaizdeliai tinka ir 
mūsų mokyklom (išskyrus kele
tą, pvz. Lazdyne, Pasilinksmino, 
Kombinatorius). Šiuos trumpus 
vaizdelius būtų labai paranku 
panaudoti duodant klasėj atpasa
kojimus, pvz. Svečias, Tragedija, 
Nelaukti svečiai, Netikėta laimė 
ir nemažas skaičius kitų. Beveik 
jų visų pagrindą sudaro koks 
nuotykis, kuriame kartais daly
vauja ir pati autorė, pvz, Šuniš
ka širdis, Brangūs Velykų kiau
šiniai, Bėgimas iš Vienos ir kt

Ilgiausias pasakojimas yra 
Neptūno glėbyje. Jame autorė 
pirmu asmeniu vaizduoja savo 
lemtingąją kelionę iš Vokietijos 
stovyklų laivu per Atlantą ir vi
sus su ja susijusius sunkumus, 
kuriuos daugelis mūsų esam pa
tys patyrę.

Gyvenimo nuotrupose autorė 
vaizduoja realų pasaulį, papras
tų žmonių gyvenimą, dažnai 
net pačios žemiausios klasės, 
pvz. Niekingi žmonės, Susitvar- 

vom su rusais, lietuvių sukili
mui, tada, žinoma, visų čia ap
rašomų istorinių veikėjų pa
veikslai svarbūs ir ryškintini.

(Vengtini tokie pigoki efektai 
kaip geltoni-žali-raudoni sodo 
obuoliai, knygoj neva simboli
zuoją Lietuvos vėliavos spalvas, 
neva patriotizmą ...)

“Kryžkelė”, 3 veiksmų pjesė, 
iškelia girtavimo (karčiamų) 
žalą lietuvių tautai. Rusai statė 
karčiamas, vysk. M. Valančius 
naikino, o dvarininkai, ir ypač 
žydai, žiūrėjo tik pelno iš alko
holio prekybos.

Meilė tarp sulenkėjusio dvari
ninko Mozelskio, dvarininkės 
Vandos Daugirdienės ir jos duk
ters Jadvygos (lyg ir meilės tri
kampis) — kiek triviali; vaidi
nant būtų galima tai išlyginti.

Skaitytojas ar vaidinimo ste
bėtojas lauktų šioj dramoj ryš
kesnių veikėjų — ruso, žydo ir, 
žinoma, pagrindinio herojaus 
Vyskupo, kuris, deja, “Kryžke
lės” scenose tik praeina, vėl 
ateina, vėl nueina ir kartoja daž
nai nelabai daug idėjiškai pasa
kančius žodžius ... Be to, vysk. 
Valančius (knygoj) per dažnai 
kartoja “vaikeliai mana . ..” ir 
vėl — “Mylimieji mana, vaike
liai mana . . .” Argi vyskupas bu
vo toks plepus, toks lengvakal- 
bis? Be to, jis juk žemaitis, o 
“mana” — aukštaitiška įvardžio 
tartis.

Tokios mažareikšmės patai
sos, be abejo, nesumenkins Ana
tolijaus Kairio naujų dramų 
reikšmės.

Iki šiol A. Kairys yra išleidęs 
apie 30 įvairių knygų, daugiau
sia dramų ir komedijų, yra gavęs 
premijų. Lietuviškai ir latviškai 
jo veikalai yra pakartotinai vai
dinami ir mėgstami visos egzili- 
nės visuomenės. Stebina mus 
taip pat irAnatolijaus Kairio 
bendruomeninė-kultūrinė veik
la.

Reikia manyti, kad “Vyskupo 
sodas” bei “Kryžkelė” greitai 
atras vietą lietuvių teatro sce
nose, kur sužibės dar ryškiau 
negu knygoj.

Alė Rūta

kė. Daugely vaizdelių veikėjai 
yra lietuviai, bet keletas jųvaiz- 
duoja ir kitataučius, pvz. Sūniška 
širdis, Senutės pelenai, Pasi
linksmino ir kt. Nors autorė 
dažniausiai nesigilina į savo vei
kėjų psichologines plonybes, bet 
Niekinguose žmonėse ji pla
čiau praveria dviejų viengungių 
dvasinį gyvenimą, nors jis irgi 
nelabai jau komplikuotas, kaip ir 
jų kasdienio gyvenimo realybė.

Negalima pasakyti, kad jos 
veikėjai būtų suskirstyti į teigia
mus ir neigiamus, kadangi juose 
beveik visuose pasitaiko ir gė
rio, ir blogio pradų. Tačiau ten
ka pasakyti, kad autorė labiau 
mėgsta vaizduoti neigiamas mo
teris negu neigiamus vyrus. Pa
vyzdžiui, vaizdely Susitvarkė 
Loreta yra perdėta materialistė, 
nesiskaitanti su jokiom priemo
nėm, kad tik galėtų pasisavinti 
Akimo sunkiu darbu įsigytąjį 
menką turtelį — jo namuką. Ji 
prieina net prie to, kad uždaro 
Akimą beprotnamy. Arba: Kom
binatoriaus trys stovyklos lietu
vės našlės, kurių vyrai dingę 
per karą, ėmė gana palaidai 
draugauti su amerikiečiais ka
riais. Į kai kuriuos savo vei
kėjus autorė pažvelgia su gana 
neskaudžia ironija, trupučiuką 
šypsodamasi, pvz. Pokštas, Po
nia ir tarnaitė. Pradžia ir kt.

Žinoma, yra neigiamų ir vyrų, 
pvz. Šuniškos širdies jaunesny
sis Hofmanas, nepasigailįs savo 
seno tėvo, Gastrolėse nuovados 
viršininkas ir kt

Religinių temų autorė veik 
neliečia išskyrus vieną Kur tei
sybė, kurioj susiduria rusiškoji 
stačiatikybė su lietuviškąja kata
likybe, o iš to kylą konfliktai

Clavelando Sv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai, vedami mokyklos direktorės V.
Bučmienės, eina prie Laisvės paminklo padėti vainiko. Nuotr. V. Bacevičiaus

KOMPOZITORIUS PROFESORIUS
JUOZAS ŽILEVIČIUS — SUKAKTUVININKAS
KUN. LADAS BUDRECKAS

Šiais metais kovo 16 prof. 
Juozui Žilevičiui sukako 90 me
tų. Tai graži jo gyvenimo 
ir kartu jo daugiametės muzi
kinės darbuotės sukaktis, kurią 
privalu bent trumpai paminėti 
ir jubiliatą pasveikinti.

Mokslinimasis
Juozas Žilevičius gimė 1891 

kovo 16 Jerubaičių viensėdy, 
Plungės valsč., žemaičių bajorų 
šeimoj.

Tuometinis Plungės muziki
nis gyvenimas buvo vispusiškai 
gyvas ir judrus. Čia veikė ku
nigaikščio M. Oginskio įsteigtoji 
orkestro mokykla ir choras. 
Oginskiui 1902 mirus, orkestro 
mokykla ir choras užsidarė. Ta
da į Plungės parapiją buvo at
kviestas vargonininku, Varšuvoj 
baigęs muzikos mokslus, Napo
leonas Sasnauskas. Jis vargonin- 
kavo parapijos bažnyčioj bei va
dovavo jau tada pagarsėjusiam 
bažnytiniam chorui ir kaip pia
nistas dalyvavo Plungės apylin
kėj susikūrusiame instrumenta
listų kameriniame ansambly.

Ši visą muzikinė aplinka turė
jo įtakos mažajam Juozukui, ir 
jis 1905, būdamas vos 14 metų 
paaugliu, pradėjo pas N. Sas
nauską mokytis muzikos. Sas
nauskas mokė jį muzikos teori
jos, dėstė harmonijos pagrindus, 
lavino groti bei improvizuoti 
vargonais ir leido jam būti gaidų 
perskleidėju instrumentalistų 
ansamblio atliekamuose kon
certuose. Toks jo dalyvavimas 
koncertuose jį muzikoj brandino, 
nes privačių jam duodamų pa
mokų metu Sasnauskas paaiškin
davo apie koncerte girdėtų vei
kalų struktūrą ir apie jų gero 
atlikimo meną.

Bet šios jo muzikos pamokos 
greit nutrūko, nes N. Sasnaus
kas 1907 išsikėlė vargoninkauti 
į Mohiliovo vyskupiją pas kun. 
Konopackį, kuris jį buvo savo 
lėšomis išleidęs į muzikos moks
lus. Ir taip J. Žilevičiui susi
darė geros naujos perspektyvos. 
Jis pats savo autobiografijoj ste
bėdamasis taip rašo:

“1908 metais nuo sausio mė
nesio pradžios tampu didžiau
sios Žemaitijoje parapijos chor
vedžiu ir vargonininku. Tai man, 
septyniolikamečiui vaikinui, 
buvo nei sapnuota, nei svajota” 
(Muzikos Žinios, 1972, Nr. 3).

Matyti, jo būta tikrai gabaus 
vaikino, nes tik po kelerių metų 
muzikos studijų Plungės deka
nas kun. Jerulaitis jam patikėjo 

persimeta ir į šeimos gyveni
mą.

Apskritai, jos veikėjai vaiz
duojami su tam tikru šiltu jaus
mu, su simpatija, tarsi ir pati au
torė norėtų jiems pagelbėti 
nugalėti gyvenimo sunkumus.

Baigiant tenka pasakyti, kad 
autorė moka pagauti kokį 
charakteringą gyvenimo įvykį ir 
be jokių nukrypimų į šalis plė
toja pagrindinę idėją. Jos temų 
įvairumas ir pasakojimo sklan- 
dūmas yra tie teigiami bruožai, 
kurie padaro knygą vertą skaity
ti.

A.P.B.

N. Sasnausko pareigas, o netru
kus po to jis buvo taip pat pa
kviestas pianistu į minėtą in
strumentalistų ansamblį. Tuo 
būdu muzikinis Plungės gyveni
mas visu savo svoriu užgulė ant 
jaunuolio Juozo pečių.

Jo vadovaujamas choras turėjo 
labai didelį repertuarą gana sun
kių bažnytinės muzikos kūrinių: 
vyrų ir mišriam chorui Fr. Witto 
Šv. Pranciškaus mišias, J. Sin- 
genbergerio Šv. Cecilijos mišias, 
šešiais balsais mišriam chorui 
Giovanni Pierluigi Da Palestri- 
na Missa Papae Marcelli ir daug 
kitų autorių. Su savo choru jis 
pirmą krrtą Plungėj koncerta
vo lietuviškame vakare 1909, o 
su instrumentalistų ansambliu 
dalyvaudavo įvairiuose labdaros 
parengimuose Telšiuose, Rie
tave, Palangoj, Plungėj, Kaune ir 
kitur. Šiuose ansamblio koncer
tuose taip pat buvo grojami J.S. 
Bacho, R. Schuinanno, L. Beet- 
hoveno ir kitų klasikų kūriniai. 
Nežiūrint plačių muzikinių įsi
pareigojimų, J. Žilevičius vis 
dėlto sugebėjo 1905 išlaikyti 4 
klasių egzaminus Palangos pro
gimnazijoj. Be to, 1910-1912 
vasaromis jis važiuodavo studi
juoti muzikos į Varšuvą pas M. 
Lipkovvskį, o vargonus studijavo 
pas prof. M. Surzynskį. 1911, 
grįždamas iš Varšuvos po moks
linių studijų, apsistojo Petrapily 
pas Imperatoriškosios Mokslo 
Akademijos narį archeologą prof. 
Eduardą Volterį, kuris jį supa
žindino su Česlovu Sasnausku 
(1867-1916), nuo 1896 vado
vavusiu profesionaliniam Šv. 
Kotrynos bažnyčios chorui. Nuo 
tada užsimezgę jo ryšiai su Sas
nausku nenutrūko iki pat Sas
nausko mirties.

Svetingoj Plungės klebonijoj 
jis susipažino dar su vienu lie
tuviu garsiu muziku, meno ge
nijum M. K. Čiurlioniu (1875- 
1911). Mat, dekano kun. Jerulai- 
čio sesers duktė Sofija Kyman
taitė rengėsi tekėti už M. Čiur
lionio. Todėl jis bemaž kasdien 
svečiuodavosi klebonijoj ir va
karais svečių kambary skambin
davo fortepijonu arba savo kū
rinius, arba Beethoveno, arba 
improvizuodavo.

Čiurlionis jau buvo lankęs 
kunigaikščio M. Oginskio globo
tą orkestro mokyklą ir joj buvo 
išmokęs groti fortepijonu ir flei
ta, buvo susipažinęs su pagrin
diniais muzikos teorijos daly
kais ir jau bandė savo jėgas 
kompozicijoj. Be abejo, jis taip 
pat daug pagelbėjo savo patari
mais bręstančiam muzikoj Žile
vičiui. Užtat Žilevičius pradėjo 
garsėti Žemaitijoj kaip geras 
muzikas, ir apie jį pradėjo telk
tis mokiniai — VI. Puškorius, 
L. Butkus, Gerasimavičius, P. 
Kidykas ir kiti. Bet visą tą gra
žų jo muzikinį darbą sugriovė 
prasidėjęs pirmas pasaulinis ka
ras.

1915 pavasarį artėjant vokie
čiam prie Plungės, jis su savo 
motina pasitraukė į Petrapilį 
ir apsistojo pas tetą. Pradžioj 
susirado pragyvenimui šaltinį 
grodamas kino teatruose, o rude
niop, rekomenduojamas č. Sas
nausko, gavo muzikos ir daina
vimo mokytojo vietą Šv. Kotry
nos vyrų gimnazijoj. Privačiai 

mokydamasis pas prof. Draz- 
dovą, pasiruošė įstojamiesiem 
egzaminam į konservatoriją. Tų 
pat metų rudenį, vėl rekomen
duojamas Sasnausko, atlikęs pa
tikrinamuosius egzaminus pas 
prof. Hanschiną, buvo priimtas į 
Petrapilio Imperatoriškosios 
Konservatorijos vargonų spe
cialybės klasę, o kiek vėliau ir į 
kompozijos klasę.

Antrais ir trečiais konservato
rijos lankymo metais jis lygia
grečiai lankė archeologijos ir 
grafo Zubovo meno institutą, 
gavo brandos atestatą suau
gusiųjų Vedenskio kursuose ir 
vedė Viktorija Vasiliauskaitę, 
Mažeikiuose klebonavusio kun. 
Pr. Vasiliausko seserį, baigusią 
Oxfordo universitete šekspyris- 
tiką.

(Bus daugiau)

ILGAI LAUKTAS, 
VERTINGAS LEIDINYS

Ką tik iš spaudos išėjo ilgai 
laukta knyga anglų kalba apie 
sovietų genocidą Lietuvoj, 
Soviet Genocide in Lithuania, 
parašyta prieš 7 1/2 metų miru
sio dr. Juozo Pajaujo.

Knygą išleido Stepo Zobarsko 
Manyland Books leidykla. Tai 
vertingas leidinys, gausiai doku
mentuotas ir iliustruotas, prade
dant Molotovo-Ribbentropo 
pakto slaptais protokolais 1939 
m. bei raudonosios armijos iš
leistu žemėlapiu, (jau 1939 m. 
atvaizduojančiu Lietuvą, Latviją 
ir Estiją sovietinėmis respubli
komis) ir baigiant šiurpiomis 
tardymų kameros, kankinimų 
įrankių ir nukankintųjų fotogra
fijomis bei Sibiro tremtinių liu
dijimais.

Knygą galima įsigyti Dar
bininko administracijoj arba pas 
leidėją.

šalia kitos medžiagos knygoje 
yra atskiras straipsnis apie Lie
tuvos kariuomenės tragišką liki
mą. čia taip pat yra išsamus 
skyrius apie priverčiamojo dar
bo stovyklų tinklą Sovietų Są
jungoje, jų istorinį išsivystymą, 
geografinį pasiskirstymą, ypatin
gas charakteristikas ir lietuvių 
tremtinių gyvenimo sąlygas žy
mesnėse stovyklose.

Knygosleidimą finansiškai 
parėmė Tautos Fondas.

ISPANŲ NOVELĖ. Ispanų 
rašytojų novelių antologija. Su
dalė Povilas Gaučys. Išleido 
Lietuviškos knygos Klubas. 
1980. Spaudė Draugo spaustuvė 
Chicagoj. Kalba žiūrėjo Pranas 
Razminas. Viršelį piešė Marytė 
Barzdžiūtė. 486 psl. Kaina 10 
dol.

šios antologijos sudarytojas 
Povilas Gaučys per eilę metų 
mum yra pateikęs daugelį ispa
niškosios literatūros, beletris
tikos ir poezijos, vertingų ver
timų. Tokiu būdu šioj srity jis 
yra mum pasidaręs neginčijamu 
autoritetu.

Ispanų novelės apžvalgą, įdė
tą į knygos pradžią, jis užsklen
džia šia pastraipa:

“Trumpais bruožais apžvelgus 
įvairialypę ispanų novelę, tenka 
pažymėti, kad jos estetiniai po
žymiai nepaprastai sutampa su 
šių dienų laikotarpio dvasia, nes 
savo turiniu novelė apima visas 
sritis: socialines, dorovines, psi
chologines ir būtovines proble
mas. Dėl to savo begalinio temų 
įvairumo ji neatsispiriamai pa
traukia geriausius ispanų rašy
tojus ir skaitytojų labai vertina
ma ir mėgstama.”

Ispanų novelei šioj antologijoj 
atstovauja 23 autoriai: Miguel 
de Cervantes, Tirso de Molina, 
Pedro Antonio Alarcon, Gintavo 
Adolfo Becąuer, Juan Valera, 
Jose Echegaray, Eugenio Seiles, 
Jose Nogales, Emilia Pedro Ba- 
zan, Leopoldo Alas (Clarin), Ar- 
mando Palacio Valdės, Joaąuin 
Dicenta, Vicente Blanco Iba- 
nez, Vincente Diez de Tejada, 
Pio Baroja, Miguel de Unamuno, 
Ramon dėl Valle-Inclan, Jose 
Martinez Ruiz-Azorin, Concha 
Espina, Gabriel Miro, Ramon 
Perez de Ayala, Wenceslao Fer- 
nandez Florez, Ramon Gomez 
de la Sema.

Daugelio autorių įdėta po vie
ną novelę, kai kurių — po dvi, 
vienos autorės — trys.

Marija Aukštaitė — IŠEIVĖ. 
Viršelį piešė dail. Jurgis Juodis. 
Išleido A. F. Navikevičius. Kal
bą peržiūrėjo Česlovas Senkevi
čius. Surinko Type Master To
ronte. Apipavidalino Tėviškės 
Žiburių spaustuvė. 1980. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronte. 
Leidėjo adresas: 555 Sheppard 
Avė. W., No. 202, Downsview, 
Ont. M3H 2R7, Canada. 268 
psl. Kaina 6 dol.

“Praslinko ilga, ilga metų eilė 
nuo tada, kai mane su mano 
dviem berniukais likimas atplė
šė nuo mūsų tėvynės ir kai lai
vas pajudėjęs iš La Havre uosto 
krantų — išnešė mus didžiais 
vandenynais”, — taip šios kny
gos autorė, žinoma poetė, prade
da savo išeivės istoriją.

Neabejojam autorės nuoširdu
mu, kai' knygos prologe ji rašo:

“Tą išsisakymą, tą gilųjį atsi
vėrimą, čia dalinai “Išeivėj” iš
sakytą, dabar sudedu į Tavo ran
kas, Garbingas Skaitytojau, ir 
Tamsta kaip ir mano Angelas 
Sargas — Dievo valia vizijoj, 
— palydėk mane mano kūrybos 
procesijos kely, kur bus džiaugs
mų ir ašarų, ir prošvaistėlė pa
žvelgt į motinos sielą.” *

Juozas Kapačinskas — SPAU
DOS BARUOSE. Atsiminimai. 
Išleido Chicagos Lietuvių Li
teratūros Draugija. 1979. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. 
Iliustruota (daugiausia nuotrau
komis.). Kietais viršeliais. 216 
psl.

“Perduodamas šią knygą 
Tau, mielas skaitytojau”, rašo au
torius, “noriu priminti, jog tai 
mano trečioji knyga, tarsi tęsi
nys pirmųjų — ‘Siaubingos die
nos’ ir ‘Išeivio dalia*. Jose ra
šiau, kaip klostėsi mano gyveni
mas laiko tėkmėje pasitraukus ii 
gimtojo krašto iki išėjau į pen
siją”

Tenka sutikti su leidėjų žo
džiu, jog **... pagirtinas šio au- 

' toriaus darbštumas, kad savo gy
venimo patirtį surašė į knygas. 
(...) Visa tai gal bus įdomu 
ir tam, kas apie mūsų gyveni
mą nieko nežinojo, o gal pravers 
ateities istorikui, nagrinėjančiam 
ll^lVyOS gyvettllftO YlUgniB »



SIMO KUDIRKOS IR
VLADO ŠAKALIO PAGERBIMAS

LOS ANGELES, CAUF.

Lietuvos laisvės kovotojai 
Simas Kudirka ir Vladas Šaka
lys, Lietuvių informacijos centro 
pakviesti, lankėsi Los Angeles. 
Dalyvavo Vasario 16 minėjime, 
kuris vyko John Marshall mo
kyklos auditorijoj. Varšuvos res
torane buvo pagerbti Amerikos 
lenkų kongreso. Lankėsi aukš
tesniosiose mokyklose ir uni
versitetuose ir kalbėjo studen
tam apie Lietuvos padėtį. Taip 
pat dalyvavo ir amerikiečių ra
dijo programoj. Susitiko su lietu
viais Šv. Kazimiero parapijos sa
lėj. Kitą dieną susitiko su šeš
tadieninės mokyklos mokiniais, 
jiem minint nepriklausomybės 
sukaktį.

Svarbiausias įvykis buvo va
sario 17, nes tą dieną S. Kudir
kai ir V. Šakaliui buvo surengti 
pagerbimo priešpiečiai, kuriuo
se dalyvavo didžiosios spaudos 
atstovai, valdžios, visuomenės 
ir tautinių grupių pareigūnai. 
Buvo sudarytas garbės komite
tas, į kurį įėjo Califomijos vi- 
cegubernatorius, Los Angeles 
burmistras, lietuviam labai pa
lankus kongresmanas R. Doman, 
darbo unijų ALF-CIO, Freedom 
Foundation vadovai, filmų akto
rė Rūta Lee ir kitų amerikie
čių ir lietuvių organizacijų atsto
vai.

Programai vadovavo Informa
cijos centro direktorius A.B. Ma
žeika. Invokaciją, kardinolui 
Manning pavedus, sukalbėjo Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
prel. J. Kučingis. Pirmiausia 
programos vedėjas supažindino 
dalyvius su žymiais amerikie
čiais ir lietuviais.

Ilgesnę kalbą pasakė Los An
geles miesto tarybos narys Zev 
Yaroslavsky, kuris prisiminė, 
kad tuo metu, kai Kudirka buvo 
išduotas rusam, pats buvo dar 
studentas, bet šį įvykį giliai per
gyveno. Ir štai dabar jis džiau
giasi, matydamad du narsius vy
rus kovotojus dėl krašto laisvės 
ir žmogaus teisių. Juos sveikin
damas, jis įteikė atitinkamus žy
menis. Apie S. Kudirką ir V. Ša
kalį labai gražiai kalbėjo ir dr. 
Robert Ferraro, Los Angeles 
miesto švietimo tarybos narys.

Po to buvo pakviestas kalbėti 
S. Kudirka. Jis palietė pavojus 
laisvajam pasauliui ir įspėjo, kad 
santykiuose su sovietais reikia
būti atsargesniem ir nežiūrėti 
vien materialinės naudos. Ragi
no pasipriešinti Kremliaus są
mokslui.

V. Šakalys, pradėdamas kalbą, 
pastebėjo, kad jis esąs šiame 
krašte tik 6 mėn., todėl atsipra
šė dėl kalbos nesklandumų. Iš 
tikrųjų visus nustebino gana 
geru anglų kalbos mokėjimu. Sa
kėsi gimęs vergijoj ir didžiąją 
gyvenimo dalį praleidęs kon
centracijos stovyklose. Priminė, 
kad Lietuva buvo laisva valsty
bė ir tik dėl neteisėtos Molo
tovo ir Ribbentropo sutarties ne
teko laisvės, kaip ir daugelis ki
tų tautų. Jis dar būdamas Lietu
voje, kovojęs, kad ši sutartis bū
tų atšaukta. Toliau jis sakė, kad 
Lietuvoj kovojama ne tik dėl 
žmogaus teisių, bet ir iš viso 
prieš svetimuosius okupantus.

Abu laisvės kovotojai buvo 
spaudos atstovų klausinėjami. 
Daugiausia klausimų buvo nu
kreipta į Šakalį, kaip naujai at
vykusį Odisėjo keliu iš Lietu
vos. J klausimus jis taikliai atsa
kinėjo.

Lietuvių informacijos centro 
pastantomis, talkinant LB, šie
met vasario 15-21 Lietuvos rei
kalas buvo plačiai išgarsintas 
tarp amerikiečių. Dar nė vienas 
lietuvių parengimas nebuvo 
sulaukęs tokio amerikiečių dė
mesio, kaip šis. šiam dideliam 
darbui atlikti buvo įsijungę dau
gelis žmonių, ypač daug pasi
darbavo centro direktorius A.B. 
Mažeika, D. Barauskaitė, J. Ma
tulaitis, LB Vakarų apygardos 
pirm. R. Dabšyi ir kiti. Šias ei
lutes rašant, jau daugelis laik
raščių buvo išspausdinę straips
nius apie Kudirką ir Šakalį.

/ Rita Bureikaitt

TRUMPAI
Vasyliūnai, smuikininkas — 

tėvas Izidorius, pianistas — sū
nus Vytenis, gražiai paįvairino 
rašytojo Vytauto Volerto litera
tūros vakarą. Jie gerai ir paki
liai atliko muzikinę dalį. Tas va
karas buvo 1980 metų gale, ren
gė jį Liet Fronto Bičiuliai.

Stasė Klimaitė-Pautienienė, 
Klevą Vidžiūnienė ir kitos 
dainavo Lietuvių Žurnalistų po
pietėje. Solistė St Pautienienė, 
įstojusi į muziko Domokos ope
rinę grupę, taip pat dainavo ope
rinių arijų koncerte Los Ange
les šių metų pradžioje. Tame pa
čiame koncerte klausytojus 
džiugino ir Birutė Dabšienė, Vi
ta Polikaitytė, Regina Kungienė 
ir kt.

Los Angeles Dramos Sambū
ris Emos ir Vinco Dovydaičių 
namuose vasario 22 gražiu po
būviu pagerbė L.B. Teatro pre
mijų gavusią režisierę Dalią 
Mackialienę. Los Angeles Liet. 
Bendruomenė jai pagerbimą 
premijos proga ruošią birželio 
mėnesį greta jos rengiamo spek
taklio — A. Škėmos “Žvakidės.”

Rašyt Jurgio Gliaudos nove
lių knygos “Bausmė” atskleidi
mas ir visuomenei pristatymas 
bus gegužės 17 Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Kompozitorės Giedrės Gu
dauskienės kūrinys “Los An
geles vaizdai” (ciklas) buvo at
liktas per radiją. Skambino pia
nistė Raimunda Apeikytė. Tas 
pats kūrinys buvo įjungtas į pro
gramą tarp kitų iškilių amerikie
čių muzikų kūrinių ruošiamame 
koncerte Los Angeles 200 
metų sukakties proga. Koncer
tas buvo kovo 8 Paul Revere 
aukštesniojoje mokykloje.

Dail. Viktoras Vizgirda su 
žmona Elena visą kovo mėnesį 
praleidžia Kalifornijoje sūnaus 
Rimo ir marčios Danguolės Viz
girdų globoje. Dailininkas čia 
turi daug draugų bei gerbėjų. 
Tokių viešnagių proga jis čia 
skaito paskaittas, veda pokalbius 
įvairiais meno klausimais. Šie
met baigia tapyti architekto Jo
no Muloko portretą.

Dr. Tomo Remeikio veikalas 
“Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania” bus pristatytas LB 
Vakarų apygardos rengiamoj 
kultūrinėj popietėje, kuri bus

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas pradėtas radijo ban
gomis. Pittsburgho ir jo plačios 
apylinkės lietuviai turi net dvi 
radijo programas, kurios šiam 
ypatingam įvykiui skyrė visą 
vasario mėnesį.

Vasario 1 lietuviškai, o vasario 
8 angliškai per Vytauto Juciaus 
Tėviškės Garsų valandėlę kalbė
jo seselė pranciškietė Josephine 
Bukšaitė. Kalbėtoja, šios progra
mos bendradarbė, labai rūpes
tingai paruoštose kalbose klau
sytojus nukėlė į Lietuvą, į jos 
nepriklausomybę ir į vergiją, 
kuri tebesitęsia ir dabar. Minė
jo trėmimus, suėmimus, perse
kiojimus, suvaržymus, didvyriš
ką pasipriešinimą ir aukas ... 
Priešas įžūliai verčia žmones ti
kėti, kad vergija esanti tikroji 
laisvė, o nepriklausomo gyveni
mo metas tebuvęs vergija. Po
grindžio spauda rodo, kaip stip
riai kovojama prieš pavergėją. 
Antrasis frontas — išeivija! Ji 
vis randa kelių ir būdų prabil
ti į įvairių tautų žmones apie 
tikrąją padėtį Lietuvoj. Tenelie- 
ka nė vieno neprisidėjusio prie 
Lietuvos laisvinimo reikalo! 
Mus guodžia mintis, kad paverg
tieji, ištikti didelių bandymų 
ir skausmų, gina ir saugoja dva
sines vartybes. Sveikinam kovo
jančius brolius ir seses tėvynėj! 
Kalbėtojos įsijautimą fr meilę 
giTnayun Kraštui, kuho ji cutf 
niekada nėra mačiusi (nes čia gi
musi ir užaugusi), jos tobulą, 
be jokių priekaištų lietuvišką 

kovo 29, sekmadienį, 12 vai. 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Dr. T. Remeikį į Californiją 
kviečia Liet. Bendruomenė ir 
skautai akademikai. Svečias kal
bės tema: “Tautinis judėjimas 
Sovietų Sąjungoje, jo šiandienė 
apimtis ir reikšmė.*' A.

Vasario 16-osios minėjimas 
vyko vasario 15. Bažnyčioj ir sa
lėj dalyvavo daug žmonių. Salėj 
pagrindinis kalbėtojas buvo Al
girdas Kasiulaitis iš Clevelando. 
Aukų Lietuvos laisvinimo reika
lam surinkta 10,000 dol. Jos 
veiksniam paskirstytos pa
gal aukotojų laisvą apsisprendi
mą. Vasario 13 prie Los Ange
les miesto rotušės buvo iškelta 
Lietuvos trispalvė ir gauta bur
mistro proklamacija.

Draugo dienraščio romano 
konkurso premijos įteikimas 
vyks balandžio 5 šv. Kazimiero 
parapijos salėj. Iškilmėse daly
vaus laureatas Jonas Vizbaras, 
solistė Roma Mastienė, aktorius 
Algimantas Žemaitaitis, Tėv. 
Viktoras Rimšelis, MIC, — 
Draugo atstovas ir kiti. Iškilmė
mis rūpinasi Los Angeles skau
čių Gražinos būrelis, vadovauja
mas Vandos Zelenienės.

Metinės rekolekcijos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj vyks 
balandžio 8-12. Jom vadovaus 
Tėv. Antanas Saulaitis, SJ, iš 
Chicagos.

Lietuvių dienos proga birže
lio 21 bus paminėta Los Ange
les Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos sukaktis. lukilmingame 
koncerte programą atliks solistė 
Gina Capkauskienė ir solistas 
Rimas Strimaitis iš Kanados. 
Jiem akomponuos pianistė Rai
monda Apeikytė. Programai va
dovaus aktorė Rūta‘ Lee Kil- 
monytė Lowes.

Lietuvių Fondo komitetas Los 
Angeles veikia tokios sudėties: 
pirm. Jonas Cinga, ižd. Pranas 
Grušas, sekr. Leonas Tomkus, 
spec. reikalam Janina Rukšėnie- 
nė, nariai: — D. Barauskaitė,
R. Bužėnas, A. Grakauskaitė,
S. Kungys, M. Lembertienė, V. 
Šimoliūnas ir V. Velža.

Mykolas ir Ina Petokai savo 
sugebėjimais pasiekė aukštų po
zicijų amerikiečių visuomenėj. 
Mykolas yra General Dynamics 
Pomona divizijos demonstraci
nės programos vedėjas, o Ina 
— Upland, Calif., turinčio kelias 
dešimtis tūkstančių gyventojų, 
miesto tarybos narė ir kurį lai
ką “pro tem” burmistre. — 
L.Ž.K.

tarseną klausytojai visada šiltai 
vertina.

Per Povilo Darbio lietuviškąją 
radijo valandėlę vasario 1 ang
liškai kalbėjo John McCloskey, 
prityręs pedagogas, dabar jau 
pensininkas. Jis iškėlė mūsų 
krašto priespaudą ir rezistenciją 
(pagal Kronikos informaciją). Va
sario 8 lietuviškai kalbėjo apie 
Lietuvą Jonas Drąsutis, Pitts
burgho skyriaus SLA pirminin
kas. Vasario 22 vyras ir moteris 
angliškai kalbėjo apie Lietuvos 
valstybės raidą. Ši kalba buvo į- 
rašyta į juostelę.

Abi lietuviškos radijo progra
mos kiekvieną sekmadienį skyrė 
daug laiko nepriklausomybės 
minėjimui. Dainos ir muzika bu
vo specialiai parinktos.

Minėjimas bažnyčioj ir salėj
Pittsburgho ir apylinkės lietu

viškoji visuomenė pagal tradi
ciją nepriklausomybės minė
jimus pradeda malda. Pitts
burgho šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. W. Karaveckas, 
ilgus metus buvęs Ameri
kos Lietuvių Tarybos Pitts
burgho skyriaus pirmininkas 
(dabar garbės pirmininkas) au
kojo mišias už žuvusius ir ken
čiančius dėl Lietuvos ir pasakė 
ilgą patriotinį pamokslą. Pagie
dota lietuviškų giesmių. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu.

Po pietų visi susirinko į St 
Francis mergaičių akademijos 
sporto salę, Whitehall, ten pat, 
kur ir pernai vyko minėjimas. 
Orui pasitaikius nepaprastai ma
loniam, pavasariškam, atvykusių
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Vladas Šakalys ir Simas Kudirka Los Angeles, Calif. Nuotr.
D. Barauskaitės, L.A.I.C.

DAYTON, OHIO

Vasario 16-oji
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo metinės buvo iškil
mingai atšvęstos vasario 14-15. 
Pagal tradiciją ši tautos šventė 
čia švenčiama labai iškilmin
gai, pasikviečiant menines pajė
gas iš gausesnių lietuvių kolo
nijų. Šiemet po 7 metų pertrau
kos trečiu kartu Daytoną aplan
kė Clevelando vyrų oktetas, va
dovaujamas Ryto Babicko, ir 
solistė Irena Grigaliūnaitė.

Vasario mėnesį oras Dayto- 
ne dažnai labai nepalankus. Ir 
šiemet prieš minėjimo datą 
keletą dienų lijo ledais, bet 
savaitgalis buvo puikus.

Vasario 14, šeštadienį, Aldona 
Ryan, dabartinė Kultūros komi
teto pirmininkė, trumpu žodžiu 
atidarė šventės minėjimą. Po JAV 
bei Lietuvos himnų ir maldos, 
valstijos ir miesto atstovų pri
statymo bei rezoliucijos perskai
tymo, Laima Raštikytė pakvietė 
kun. dr. Antaną Jurgelaitį, OP, 
iš Providence, R. L, tarti žodį. 
Svečias, tobulai naudodamas abi 
kalbas, pateikė gražių minčių, 

buvo ir iš tolimesnių vietovių.
Visiem susėdus prie gražiai 

papuoštų stalų, kun. W. Karavec
kas sukalbėjo invokaciją, o Vyt. 
Jucius, naujasis Altos Pitts
burgho skyriaus pirmininkas, 
kreipėsi į susirinkusius ir pa
kvietė John McCloskey vado
vauti minėjimui. Buvo pristaty
ti svečiai: Pennsylvanijos guber
natoriaus atstovas Bill Green, 
senatoriaus Heinz atstovas C. 
Shannon ir kiti. Atstovai perskai
tė sveikinimus. Paskui buvo 
perskaityti Pittsburgho burmist
ro Caliguiri ir Allegheny Coun- 
ty komisionierių sveikinimai. 
Sugiedota “God Bless America” 
ir Lietuvos himnas.

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė Vyt. Jucius. Jo kalba bu
vo gerai paruošta, dinamiška. 
Apžvelgta nepriklausomybės at
gavimas, jos netekimas, merdėji
mas po Maskvos represija, Afga
nistano užgrobimas. Šis paskuti
nis faktas, anot kalbėtojo, gal 
tikrai jau pradės istorijos ratą 
sukti į priešingą pusę, gal šiuo 
tamsiu momentu staiga ir netikė
tai prasiverš šviesus vilties spin
dulys mūsų tautos ateičiai . . . 
Kalba baigta Kronikos žodžiais: 
“Mes neišnyksime! . . Mes ra
sime jėgų naujiems žygiams ko
voje už žmogaus teises, Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę”.

Po Vyt. Juciaus kalbos šviesa 
auditorijos salėj buvo pritemdy
ta, ir Janė Žilinskienė su sesele 
Francesca, uždegdamos pirmą
sias žvakutes, pasakė jų reikšmę. 
Buvo nepaprastas įspūdis, kai, 
visom žvakutėm salėj sužibus, 
sudainuota “Lietuva brangi”.

Prieš vakarienę kun. Francis 
Plantes visus pakvietė sukalbėti 
“Tėvę mūsų”.

Maistas buvo tikrai skaniai pa
gamintas ir parūpintas A. Savols- 
kio Catering.

Po vakarienės buvo perskaity- 
tos"rezoliucijos: Jungtinių Vals
tybių prezidentui, valstybės 
sekretoriui, senatoriui Heinz, 
kongresmanui Walgren, Helsin
kio komiteto pirmininkui.

Aido mišrus choras, diriguo
jant seselei Francescai ir prita
riant fortepijonu seselei Alver- 
nai, padainavo keletą gražių lie
tuviškų dainų. Paskui, seselei 
Francescai vedant ir Vyt. Juciui 

kviesdamas visus jungtis į kil
nią Lietuvos laisvinimo talką.

Po trumpos pertraukėlės Cle
velando oktetas su soliste I. 
Grigaliūnaitė pasigėrėtinai atli
ko 25 dainų programą.

Po meninės programos Elinor 
Sluzas ir mergaitės įteikė dova- 
nas-knygomis kun. A. Jurgelai
čiui ir R. Babickui, o solistė 
ir okteto vyrus papuošė gėlėmis.

Aštuonių patiekalų vakarienė 
buvo gerai suorganizuota ir per 
valandą visi svečiai buvo paso
tinti ir atgaivinti. Tai jaunų šei
mininkių Judy, Rita ir jų štabo 
dėka.

Po vaišių Rimo Kaspučio or
kestras iš Detroito užėmė sve
čius iki vėlumos.

Vasario 15, sekmadienį, sve
čiai iš Clevelando pakiliai gie
dojo per lietuviškas pamaldas. 
Bažnyčia buvo pilnutėlė tikin
čiųjų.

Po pamaldų Stef anijos Rašti
kienės ir jos štabo pagaminti 
pietūs laukė giesmininkų ir kitų 
svečių. Pietum pasibaigus, R. 
Babickas pranešė, kad dėkingu
mo ženklan jie dar padainuos. 
Daytoniškiam Buvo gaila paleisti 
tokius mielus svečius, bet šie 
pažadėjo ir vėl grįžti.

Clevelando vyrų oktetas, va
dovaujamas Ryto Babicko, su 
soliste Irena Grigaliūnaitė atliko 
Daytone savo misiją su kaupu, 
palikdami gražiausius prisimini
mus ir sustiprindami visus lietu
viškoj dvasioj.

Prieš minėjimą, pertraukų 
metu ir po programos buvo pri
imamos aukos Lietuvos laisvini
mo reikalam.

Džiugu, kad yra daug vilties, 
jog tokios programos bus tę
siamos ir ateity, nes šios prog
ramos parengiman su dideliu 
entuziazmu įsijungė daug antros 
kartos lietuvių.

Šventės proga buvo atspaus
dinta meniška programa, kurią 
ruošiant daug sumanumo ir dar
bo įdėjo Elinor Sluzas.

A.K.

akordeonu pritariant, ir visa au
ditorija dainavo.

Visas minėjimas praėjo paki
lioj nuotaikoj, sklandžiai. Kalbų 
buvo nedaug, ir tos neužsitęsė. 
Visi jautėsi lyg viena ^didelė 
lietuviška šeima. Svečių salėj 
buvo 250. Aukų iš viso surink
ta 1000 dolerių ir pasiųsta Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Vasario 22 Amerikos Lietuvių 
Tarybos Pittsburgho skyriaus 
pirmininkas Vyt. Jucius per savo 
Tėviškės Garsų radijo valandėlę 
gražiai padėkojo visiem, kurie 
vienu ar kitu būdu prisidėjo prie 
šio minėjimo pasisekimo, ypač 
jo ruošimo komitetui, visiem 
kalbėtojam ir seselėm pranciš- 
kietėm, leidusiom naudotis pa
talpomis.

Seserų Aldonos ir Danutės Ži- 
linskaičių dėka senatorius 
Heinz prisimena Lietuvą ir lie
tuvius. Keleto asmenų žygis į 
Pittsburgho miesto ir apskrities 
įstaigas išgarsino Lietuvos vardą, 
ir mūsų trispalvė net keletą die
nų buvo iškelta. Turint darb
ščių ir atsidėjusių, net ir savęs 
beužmirštančių darbuotojų, ne
nuostabu, kad nepriklausomybės 
minėjimai kasmet sėkmingesni.

J.F..

IŠ VISUR
— Prancūzijos Lietuvių Bend

ruomenė Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą suren
gė Paryžiuj vasario 21, šeštadie
nį. Mišias už Lietuvą aukojo 
Paryžiaus studentų kapelionas 
kun. Dupire. Po mišių akademi
nėj minėjimo daly pagrindiniu 
paskaitininku pakviestas Pran- 
cūzų-Baltų draugijos pirminin
kas, Prancūzijos ambasadorius 
de la Sabliere. Žodį tarė Cabriel 
Marcei vardo prancūzų drau
gijos generalinis sekretorius 
Bousse, o Karolina Masiulytė 
skaitė ištraukas iš Nijolės Sadū- 
naitės Sibiro tremties pergyve
nimų. Meninę dalį atliko Pary
žiaus lietuvių jaunimas.

— Gavėnios metu Nek. Pr. 
Marijos Seserų vienuolyne Put
nume bus rekolekcijos: kovo 20- 
22 lietuvėm moterim, o kovo 28- 
Ž9 lietuviam vyram. Praves kun. 
J. Bacevičius, OFM. Apie savo 
atvykimą malonėkite pranešti 
telefonu: 203 928-5828, arba ra
šyti adresu: Sr. M. Margaret, 
Superior, I.C.C., Putnam, CT 
06260.

— Nashua, N.H., Vasario 16- 
osios proga iš surinktų aukų 
700 dol. pasiųsta Balfo centrui, 
75 dol. Altos centrui, o 197 
dol. palikti vietos skyriaus ka
soj.

— Brolis Teodoras Benikas, 
OFM, sulaukęs 75 metus am
žiaus ir 45 metus nuo amžinų
jų įžadų vienuolyne, vasario 4 
mirė Kretingoj.

— Palm Beach Lietuvių Klu
bas, įvertindamas Darbininko 
informaciją, per sekretorę Juozę 
Daugėlienę atsiuntė 10 dol. 
auką. Ačiū labai.

— Studentų ateitininkų pava
sario kursai Dainavoj vyksta 
kovo 21-22. Renkamasi penkta
dienio vakare. Tema bus katali
kiškumas, vienas ateitininkijos 
principas. Bus diskutuojama mi
šių reikšmė ir keletą moralinių 
klausimų.

— Hartford, Conn., LB apy
linkės visuotinis narių susirinki
mas įvyks kovo 22, šį sekmadie
nį, tuoj po 9 vai. mišių, Švč. 
Trejybės svetainėj. Darbotvar
kėj metinės veiklos išdava, dis
kusijos, valdybos rinkimai.

— Bronius Nainys, buvęs PLB 
pirmininkas ir Pasaulio Lietuvio 
žurnalo redaktorius, sutiko tal
kinti šio žurnalo redagavime.

— JAV LB rajoninis suvažia
vimas Chicagoj šaukiamas ba
landžio 26. Pakviesti ir PLB 
valdybos nriai.

— Nek. Pr. Marijos Seserys 
Putnam, Conn., turi gražią sody
bą ir kviečia visus, norinčius kū
no ir dvasios atgaivos, ja pasi
naudoti. Graži gamta, jauki lie
tuviška nuotaika. Galima pabūti 
kelias dienas, savaitę ar ilgiau. 
Erdvi seserų sodyba yra dvi my
lios į rytus nuo Putnamo mies
telio, 44 ir 21 kelių sankryžo
je. Apie atvykimą pranešama: 
Sr. M. Margaret, I.C.C., Putnam, 
Conn. 06260.

— Washingtono LB apylinkės 
valdyba rengia iš Vokietijos at
vykusių pianistės Ramintos 
Lampsatytės ir jos vyro smuiki
ninko Michael Kol 1 ars koncertą 
kovo 28, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Latvių namuose, 400 Hur- 
ley Avė., Rockville, Md.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios dirbti lietuvių senelių 
namuose per vasaros atostogas, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.

— Nauji Darbininko ikaityto- 
jai: A. Mažeika, Newport Beach, 
Calif., E.. Nekas, Budd Lake, 
N.J. Užsakė kitiem: E. Yantosh, 
Rahway, N.J. — A. Grayewski, 
Catasauųua, Pa. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 10 dol. At
naujinant — visiem 13 dol. me
tam.
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Laiškai redakcijai

KAM VERŽTIS PRO ATVIRAS DURIS?
X I 

Į mano pastabas apie Vliko

pins (Darbininkas, 1981 vasario 
6) dr. Jonas Balys atsiliepė š.m. 
vasario 27 Darbininke. Jo paaiš
kinimai turbūt rašyti tiem, kurie 

ko* istorinės sienos nebeturi da
bar jokios praktižkos reikšmės”.

jis aiškina tai, su kuo visi sutin
ka. Dėl Lietuvos vakarinės sie
nos žymėjimo nurodžiau, kad 
“Lietuvos valstybinė siena su 
Rytprūsiais buvo nustatyta 1928 
m. sutartimi su Vokietija ir ji su
tampa su faktine okupuotos Lie
tuvos riba. Tai ją ir tenka paro
dyti”. O štai dr. Balio atsaky
mas: “Abiejuose žemėlapiuose 
vakarinė Lietuvos siena nubrėž
ta pagal nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės 1928.1.29 d. pa
sirašytą sienų sutartį su weima- 
rine Vokietija, kurioje Lietuvai 
buvo pripažintas Klaipėdos 
kraštas. Kokią teisę turi ponas 
Gečys ar kuris kitas emigrantas 
ignoruoti arba anuliuoti nepri
klausomos Lietuvos vyriausybės 
laisva valia sudarytą tarptautinę 
sutartį?”

Pilnai su dr. Baliu sutinku. 
Iš jo ir mano pasisakymų visai 
aišku, kad dėl Lietuvos vakari
nės sienos žymėjimo mūsų nuo
monės sutampa. Tad kam tie 
skambūs retoriniai klausimai? 
Kur Gečys ar “kuris kitas emi
grantas” nepriklausomos Lietu
vos laisva valia sudarytas sutar
tis ignoruoja ar anuliuoja? Tai 
tik dr. Balio ginami leidiniai 
ignoruoja 1920 m. Maskvos tai
kos sutartimi su Sovietų Rusija 
nustatytos sienos vakarinę dalį, 
į vakarus nuo Curzono linijos.

Toliau dr. Balys vėl veržiasi 
pro atviras duris, gindamas Cur
zono linijos žymėjimą. Žinoma, 
Curzono liniją reikia parodyti, 
nes tai dabartinė faktinė siena 
tiięp Lietuvos ir Lenkijos (nors 
jo panaudotuose žemėlapiuose 
netiksliai nubrėžta). Žemėla
piuose, kurie vaizduoja šių die
nų okupuotą Lietuvą, tenka pa
rodyti faktinę padėtį ir faktines 
sienas, tačiau šalia jų pažymint 
dar ir tikrąsias, teisėtas Lietuvos 
valstybines sienas. Niekas dr. 
Baliui neprikiša, kad jo panaudo
ti žemėlapiai parodė faktinę 
Lietuvos-Lenkijos sieną, bet 
negerai, kad anapus jos neparo
dė tikrosios valstybinės sienos ir 
taip priskyrė Lenkijai Punską, 
Seinus ir Suvalkus.

Dr. Balys teigia, kad “Viso-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

nei Sovietų Sąjungos ar Rusijos 

dr. Balio užsipuolimas, kad 
bendruomenininkai Mažąją Lie
tuvą priskyrė Sovietų Rusijai, 
neturi Jokio pagrindo. Dr. Re- 
meikio knygoj įdėta* žemėlapis 
yra teisingas ir logiškas. Jis rodo 
faktinę Lietuvos ir jos kaimy
ninių kraštų padėtį, bet kartu 
tiksliai ir nuosekliai atžymi tik-

mę turi tik dabartinės faktinės 
sienos, vis tiek, ar jos teisėtos, 
ar ne. Praktiškos reikšmės šiuo 
metu neturi ir Vliko naudoja
muose žemėlapiuose rodoma 
1920 m. Maskvos taikos sutar
ties siena į rytus nuo Curzono 
linijos. Tačiau ji turi teisinę 
reikšmę. Tai teisėta Lietuvos 
valstybinė siena su Sovietų Są
junga. Panašią reikšmę turi tos 
sienos vakarinė dalis ir Lietu- . , ,. . .
vos istorinės sienos su Lenkija apra?X<i«»?» pohtimų studijų 
atkarpa tarp Rytprūsių ir Bebro 
upės. Tai tikroji valstybinė Lie
tuvos siena su Lenkija. Neigti 
tos senosios Lietuvos sienos tei
sinę reikšmę galima tik užmir
šus 1918 vasario 16 akto žodžius, 
skelbiančius Lietuvos valstybės 
atstatymą, o ne naujos valstybės 
sukūrimą.

Pagaliau dr. Balys, turbūt pa
gal karinės taktikos principą, 
kad geriausia gynyba yra puoli
mas, užsipuola dr. Tomo Remei- 
kio knygoj įdėtą anglišką Lietu
vos žemėlapį. Užkliūva jam už
rašas “Kaliningrad Region”. Ži
noma, tas pavadinimas skaudus 
kiekvienam lietuviui, kaip kiek
vienam lietuviui skaudūs rusų 
išsigalvoti Mažosios Lietuvos 
vietovių rusiški vardai. Bet dėl 
to kaltas ne knygos autorius ir ne 
jos leidėjas, o Stalinas, Truma- 
nas ir Attlee, kurie Potsdamo 
Potsdamo konferencijoj Mažąją 
Lietuvą atidavė Sovietų Sąjun
gai. Šiuolaikiniame žemėlapy 
tenka parodyti vaizduojamų 
kraštų esamą faktinę padėtį, 
kaip kad ir Vliko leidinių že
mėlapiai rodo dabartinę faktinę 
Lietuvos-Gudijos sieną arba 
kaip nepriklausomos Lietuvos 
žemėlapiai 1920-1939 žymėdavo 
demarkacijos liniją. Tai visai ne
reiškia pripažinimo, kol faktinės 
sienos bei linijos parodytos skir
tingai nuo pripažintų valstybi
nių sienų.

Dr. Remeikio knygoj įdėtas 
žemėlapis aiškiai parodo Ryt
prūsius perskėlusią Potsdamo li- 
ftiją kaip faktinę o ne valstybi
nę sieną. Visur kitur žemėlapy 
aiškiai pažymėta jo apimamų 
kraštų valstybinė priklausomy
bė, išskyrus Rytprūsius, ant ku
rių nėra jokios valstybės pavadi
nimo, nei Lenkijos ant jos valdo
mos pietinės Rytprūsių dalies,

PATIKSLINIMAS BEI PAPILDYMAS

Darbininko korespondentas, 

savaitgalį, įvykusį 1981 sausio 
17 ir 18 Los Angeles mieste 
(ta korespondencija buvo įdėta į 
Darbininko vasario 20 dienos 
numerį), pamini mano įžanginį 
žodį taip: “ . .-. įvadinę kalbą 
pasakė L. Valiukas ... iš savo 
patirties papasakodamas apie tu
rėtus santykius su aukštais šio 
krašto pareigūnais”.

Politinių studijų savaitgalio 
rengėjai ir organizatoriai pakvie
tė mane tarti 15 minučių įžan
ginį žodį. Tai ir padariau. Sa
vo žodį buvau pasirašęs. Tose 
įžanginėse mintyse nė vienu žo
džiu neužsiminiau “apie turėtus 
santykius su aukštais krašto pa
reigūnais”. Savo žody trumpai 
užsiminiau apie dabartinę padė
tį Lietuvos laisvinimo žygy ir 
beveik visą demesį skyriau atei
ties darbam —t kokie turėtų 
būti ateinančių dešimties metų 
pagrindiniai mūsų užsimojimai 
ir jų įgyvendinimas. Kitaip ta
riant, pažėriau eilę minčių ir 
pasiūlymų, kurie turėtų būti 
pajudinti politinių studijų sa
vaitgalio svarstymuose bei dis
kusijose. Kaip amerikiečiai sa
kytų, tai buvo “a keynote ad- 
dress”.

Korespondentas užsimena 
apie vieną kitą mintį, pareikš
tą svečio kalbėtojo Rimo Česo- 
nio apie naująją JAV vyriausybę 
su prezidentu Ronald Reagan 
prieky. Rimas Česonis yra loja
lus demokratas; antra, tuo metu 
JAV vyriausybė (sausio 18) dar 
buvo prezidento J. Carter ranko
se. Rimo Česonio mintys apie 
būsimąjį prezidentą Ronald 
Reagan, būsimąjį valstybės sek
retorių Alexander Haig ir kitus 
būsimus pareigūnus buvo labai 
neobjektyvios. Rengėjam ne
reikėjo lojalaus demokrato pra
šyti kalbėti apie respubliko- 

tąsias valstybines sienas ir įsak- / 
miai pabrėžia Lietuvos, Latvi
jos bei Estijos aneksijos tarptau
tinį nepripažinimą. .

Dr. Balys, matyt, būtinai pasi
ryžęs tą žemėlapį kaip nors su
kritikuoti, randa, kad “Lithuania 
Minor*’ esanti įrašyta per mažo
mis raidėmis. Tačiau jis užmirš
ta, kad jo panaudotuose žemėla
piuose Mažosios Lietuvos var
das iš viso niekur net nepami
nėtas .. >

Algimantas S. Gečys

nūs bei jų vadovybę. Trumpai 
reagavau į Rimo Česonio pa
reikštas mintis, kad prezidentas 
Ronald Reagan bus žymiai 
griežtesnis, negu kad prezi
dentas Carter, Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu ir kad naujasis 
valstybės sekretorius Alexander 
Haig bus žymiai palankesnis 
mum, negu kad H. Kissinger 
(Rimas Česonis pareiškė, kad 
respublikonam būtų buvę tiks
liau pasirinkti Kissinger vietoj 
Haig). Jei rengėjai norėjo tą prižiūri pats tuometinis mokyk- 
klausimą kiek pajudinti, galėjo 
suruošti keliolikos minučių pa
šnekesį tarp demokrato Rimo 
Česonio ir respublikono, kuris 
yra pilnai informuotas JAV ir 
Lietuvos politiniais klausimais.

Leonardas Valiukas
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PAJAUNINTAS MUZIKAS 
VIKTORAS KUPREVIČIUS

Darbininko š.m. sausio 27 d. 9 
numerio 2 psl. straipsny “Iš pa
vergtos Lietuvos kultūrinio gy
venimo” skaitom: Pavergtoje 
Lietuvoje muzikas Viktoras 
Kuprevičius pagarsėjo varpų muzi 
ka ... Ir toliau: ... Dabar varpų 
koncerto programose V. Kupre
vičius turi per 500 kūrinių. Sau
sio 27 kompozitoriui sukako 70 
metų.

1920 rudenį, gen. Želigovskiui 
užgrobus Vilnių, subruzdo visa 
Lietuva. Šviesesnė jaunuomenė 
būriais traukė į karo mokyklą. 
Jų tarpe ir Viktoras Kuprevi
čius, augalotas, kiek palinkęs, 
sunkios, kiek krypuojančios ei
senos. Gerokai persijojus kandi
datus, Viktoras pateko 2-os kuo
pos 1-an būrin.

1921 rudenį, jau į kurso galą, 
kuopa atlieka šaudymo pratybas 
kovos šoviniais Kalniečių šau
dykloj. Ta proga ten pat atlieka
mos ir taikymo pratybos iš į- 
veržtų šaudytuvų stovuose, šias 

los viršininkas pik. Itn. P. Tva- 
ronas. Stovai sustatyti gerokam 
atstume užpakaly šaudančiųjų 
kovos šoviniais. Prieš stovus ge
rų 10-12 žingsnių atstume į- 
besti viršūnėlėm žemėn bot
kočio storio pagaikščiai, o prie 
įstrižai nudrožtų kamblių pri
segti balti trikampiai popieriu
kai, apie dviejų pirštų pločio 
ir kokių 2 colių (5 cm) aukščio. 
Nutaikius šautuvas stove priver
žiamas, išimama spyna, pro 
vamzdį patikrinama, kaip nutai
kyta — aukštai, žemai, dešinėn, 
kairėn, ir raportuojama: — 
Tamsta viršininke, 1-mo būrio 
mokinys (tada dar vadintasi mo
kiniais, ne kariūnais, kaip vė
liau) Pranas Pūkelis nutaikiau 
truputį kairėn . .. Priėjęs virši
ninkas patikrina ir, jei randa nu
taikyta kitaip, pila “paras”.

— ... Mokinys ... vadinasi, 
tamsta neteisingai klaidą prane
šei.. . Ssseptynios parps sun
kaus arešto ...

Supykęs viršininkas norimus 

Pakilu* susidomėjimui MAŽĄJA LIETUVA, jos pažinimui daug padeda 
S plačios studijos prof. M. Beako paruošoje 304 puslapių knygoje 

LITHUANIA MINOR.
Knygoj ym 50 žemėlapių. Jos kaina 315.00, persiuntimas $081. Kreiptis 
I knygų platintojus arba leidėją: Llthuanlan Research Instituto, Ine. 
149-31 120th Street, 8o. Ozone Perk, N.Y. 11420.

Kotrynos Grigą Rytės ellėraičlų rinkinys

MARIŲ VĖJUI SKAMBANT
laimėjo Lietuvių Rašytojų Draugijos 1980 metų literatūros 
premiją. Šią vertingą knygą už 4 dolerius galima Įsigyti pas 
lietuvišių knygų platintojus ir Darbininko administracijoj: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

žodžius pabrėžtinai išspausdavo 
pro lūpas, ryškiai kirčiuodamas, 
ypač pirmuosius skiemenis: Sss
eptynios paros ... Žinoma, tų 
parų niekam neteko sėdėti už 
grotų, nes ir daboklės mokykloj 
nebuvo, — jos buvo pakeistos 
stovėjimu ramiai “po šautuvu”.

Ir va, prie stovo Viktoras. Die
na — rudeninė, ūkanota, vėjuo
ta. Taikinėliai nuolankiai link
čioja kiekvienam vėjelio gūsiui. 
Ištraukia Viktoras šautuvo spyną, 
palinkęs pažiūri pro vamzdį ir, 
kiek giliau įkvėpęs oro, pasisu
kęs į viršininką, raportuoja: 
Tamsta viršininke, taikinys juda, 
negaliu nutaikyti...

Viršininkui lyg karšto vandens 
kas būtų užpylęs: Nnn-edraus- 
mingas tamsta ... Sss-eptynios 
paros sunkaus arešto . ..

Gavęs paras, Viktoras ima šau
tuvą ir pats sau komanduoja: 
Mokinys Kuprevičius, klausyk 
mano komandos. Ramiai. Ant 
pee-ties, į daboklę žengte 
marš . .. Paėjęs kelis žingsnius, 
iškilmingai vėl komanduoja: 
Laisvai. Dainą .... Per Kalnicą 
ėjau... Ir paržygiavo namo. 
Žinoma, tuo ir baigėsi jo karinė 
karjera.

Po to netrukus teko skaityti 
Lietuvos Žiniose jo rašinį “Kaip 
aš ėjau praporščikų mokslą”.

Buvo vyras bohemiškos pri
gimties iš kaulų smegenų, savo 
būdu ir elgsena šimtaprocenti
nis demokratas ir net “proleta
ras”, jau tada buvo “užsikrėtęs” 
muzikos liga, nors mes jo dide
liu muziku dar nelaikėm.

Kito muziko tuo vardu Kaune 
nei anuo metu, nei vėliau ne
teko girdėti, todėl manyčiau, 
kad P.N. rašiny dėl V.K. am
žiaus bus įsibrovusi klaida: jis 
turėtų būti jau 80 metų, o ne 
70. LE VIII 378 psl. skaitom: 
V.K gimęs apie 1900 m.; tai 
būtų arčiau tiesos.

Anas įvykis karo mokykloj 
būtų vienas bruoželis jo biogra
fijai.

Stasys Griežė

PACKAGE EXPRESS& TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1981 METAIS 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1778 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietą pasiekią trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas tyĮEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuves; Jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniai* Ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI
M utini Beach, Fl*. 331:19-4201 17 St______ _______________ _____________________________ MB 67:1-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street  ——..— --------—---------------——.--------- ....---------- ... 4:15-1654
Aaltfanore 31, Md. — 1828 Fleet Street..................................      342-4240
Brooklyn. hj.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ---------------------------------------------------------------------- 633-0090
Buffale 12, N.Y. - 701 Ffllmore Avenue -------------------------------------------------------------------------------- 895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue-------------------------------------------------------------------------- 486-2818
Chicago, III. 60629 - 2608 West 69 Street ----------------------   925-2787
Chicago, III. 60609 - 1855 West 47 Street --------------------------------------------   176-6755
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd.------------------------------------------------------------------------(216) 845-6078

Detroit 12. Mich. — 11601 Jos Campau Avenue —-------------------- 365-6780
HMfctaMr,N.Y. McKennan Rd.___________ ....-----------------------------------,------- «------------- ----------3158663939
Hamtramck. Mich. — 11:139 Jo*. Campau Avenue ---------- ...------------------------------------------------------ 365-6740
Cbetter, Pa^ 19013 - S819 W. 3 St-------------------------------------------------------------------------------- 215-497-2382

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ------------ — ——---------- --------------------- ----- 385-6550
Ne*r York 3, -N.Y. — 78 Second Avenue----------------------------------- ---------------------------------------------- 674-1540
New Y«A. 3. N.Y. - 324 K. M St----------------------------------------------------------------------------------- 475-7430
PMIadetphia, P*. 19123 1013 N. Manball St----------------------------------------------------------------- 215 WA 58878
Phoenis Ariz. 85027 — 22047 Nt Blnęk Canayon Hwy. ----------------- --------- ---------------------------- 602-9428770
Rahw*y, N.J. 47 F*st M ii ton Avenue .1818800
Siiver Springs, Md. - 1002 K*nn*bec Avo.--------------------------- ------ --------------------------- --------- 301-5864464
South River, N.J. —41 Whitehend Avenue ------------------- ------------------- ------- --------------------------- — 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street 475-9^4^

1-os SAVAITES KELIONĖS — $975.00 IŠ NEW YORKO (GYVENANT DVIESE KAMBARYJE)

Balandžio mtn. 28 d. * Rugadįo mėn. 20 d.
Gegužės mėn. 3 d. Rugsėjo mėn. 28 d.
Gegužės mėn. 11 d. Spelio mėn. 4 d.

Gruodžio mėn. 21 d.

1-09 SAVAITĖS KELIONES—81099.00 IŠ NEW YORKO (GYVENANT DVIESE KAMBARYJE)

Birželio mėn. 14 d. Liepos mėn. 8 d. Liepos mėn. 28 d.

Rugpiūčlo mėn. 2 d. RugpMČIo mėn. 9 d.

2-JU SAVAIČIŲ KELIONES—IŠ NEW YORKO (GYVENANT DVIESE KAMBARYJE) 
Birželio mėn. 21 d. — Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinkis $1,3754)0 
Llspoe mėn. 13 d. — Vilnius, 5 dienos Romoje $1,4754)0

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS!!! VIETŲ SKAIČIUS RIBOTASIII
Kiekviena ekskursija aplankys vienai dienai KAUNĄ. Patyrę ekskursu vadovai lydėt 
Irstahaa oranae kelionėie.
Kslalvlam I* visų Amerikos ir Kanados miestų bus parūpinti skridimai Į Chtoagą ar New 
Yorltą pagal pageidavimą, su papildomu mokesčiu. Prašome tolrautle dėt kelionės kainų 
U Chlcagosl

Informacijai Ir rogtetraegai kreiptis Į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60943 
TEL. (312) 238-9787



ELENOS LEGECKIENĖS IŠLEISTUVĖS
New Yorke, Jamaicos rąįone, 

ilgą laiką gyveno Elena Legec- 
kienė-Plechavičiūtė, generolo 
Povilo Plechavičiaus sesuo. Ka
daise čia gyveno ir daugiau šios 
senos žemaitiškos šeimos narių. 
Gyveno ir jų motina, sesuo Mo
desta, dr. Leonardas — visi jau 
mirę. Prieš trejetą metų mirė 
ir jos vyras dr. Povilas Legeckis.

Elena Legeckienė ilgai tama- ėjų vardu, dr. Eugenijus Noakas 
— ramovėnų vardu, Janė Gerd- 
vilienė Balfo 100-tojo skyriaus 
vardu, Darbininko redaktorius 
Paulius Jurkus, Laisvės Žiburio 
direktorius Romas Kezys, LB 
Queens apylinkės pirmininkas 
Jurgis Zabielskis, Petras Jurgėla, 
monografijos apie gen. Ple
chavičių vienas iš autorių, Ire
na Banaitienė — LMK Federa
cijos vardu ir įteikė adresą.

Pirmininkavusi Genė Dono- 
hue visų susirinkusių vardu įtei
kė adresą, kurį visi buvo pasira
šę. Įteikta įvairių dovanų, gėlių.

Visų kalbų pabaigoje savano
riškai pasireiškė Povilas Ali
šauskas padeklamavęs Maironio 
Čičinską.

Cisiem padėkojo Elena Le
geckienė, savo kalboje surasda- 
ma daug giedro humoro, papa
sakojo vieną kitą fragmentą iš 
savo gyvenimo ir pažadėjo New 
Yorko neužmiršti, čia lankytis.

Dabar prasidėjo gražios vai
šės, kurias parengė Genė Ku
dirkienė. Sugiedota ir Ilgiausių 
metų, pakelti šampano stiklai. 
Prie stalų visi dar ilgokai pasi
kalbėjo, fotografavosi su išvyks
tančia viešnia, (p.j.)

vo Jungtinėse Tautose, dirbo 
buhalterijos skyriuje. Praeitų 
metų pavasarį išėjusi į pen
siją, apsisprendė ir pati išvažiuo
ti į Chicagą, kur to miesto artu
moje gyvena dukra Regina Oš- 
lapienė su šeima. Jos sūnus 
Ričardas, okeonografijos dakta
ras, su šeima gyvena Washingto- 
ne, D.C.

Elena Legeckienė New Yorke 
reiškėsi įvairiose organizacijose, 
plačiausiai veikė Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijoje, buvo 
valdybos narė, tos Federacijos 
New Yorko Klube, Lietuvių 
Bendruomenės Queens apy
linkėje, kur buvo irgi valdybos 
narė, savo namuose šaukdavo 
susirinkimus. Buvo ir birutiečių 
draugijoje ir visada parėmė kitų 
draugijų veiklą. Jos rūpesčiu ir 
pastangomis buvo suorganizuo
ta ir išleista monografija apie 
gen. P. Plechavičių.

Dabar pardavė namus ir grei
tai išvyksta į Chicagą. Tad visos 
draugijos, su kuriom ji dirbo, 
surengė jai išleistuves. Tie ren
gėjai buvo LB Queens apylinkė, 
LMK Federacija ir tos Federaci
jos New Yorko klubas. Išleistu
vės buvo kovo 7, šeštadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židinio mažojo
je salėje. Svečių prisirinko per 
60. Stalai buvo gražiai papuošti. 
Buvo dekoruota ir galinė siena. 
Dekoravo P. Jurkus. Ten buvo 
garbės stalas.

Visom išleistuvėm vadovavo 
LMK Federacijos New Yorko 
klubo pirmininkė Genė Dono- 
hue. Pradžioje buvo progai pri
taikytos kalbos.

Pirmasis kalbėjo Lietuvos 
gen.konsulas Anicetas Simutis. 
Jis prisiminė seną žemaičių ba
jorų giminę — Plechavičius, 
jų tėviškę, net senelius, pabrė
žė, kokie jie buvo energingi, 
prisiminė Židikus, kur ir jam te
ko artumoje augti ir gyventi. 
Apibūdino E. Legeckienės jaut
rumą visuomeniniam reikalam 
ir paslaugumą.

Toliau žodį tarė šie asmenys: 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, pranciškonų vienuolyno 
viršininkas, Margarita Sama- 
tienė, LMK Federacijos pirmi
ninkė. Ji pranešė, kad Federa-

VASYLlClNŲ koncertas 
BOSTONE

Kiekvienais metais nenuilsta
mas rimtos muzikos propaguoto
jas smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas su savo sūnumi pianistu 
Vyteniu Vasyliūnu Bostono lie
tuviam pateikia naują pluoštą 
negirdėtų arba mažiau atlie
kamų kūrinių smuiko ir fortepio- 
no dviansambly. Kaip visada jų 
atliekamų veikalų eilėje svarbią 
vietą užima lietuvių kūryba. Ko
vo 1 dienos koncerte buvo pa
demonstruoti dviejų mūsų mu
zikų: J. Gaidelio ir V. Bakšio 
kūriniai. Programa apėmė klasi
kinį, romantinį ir modernųjį sti
lių.

Koncertas pradėtas J.S. Bacho 
sonata E. minor, pagrotas santū
riu tonu ir klasiškai ribota di
namine skale.

Toliau ėjo trumpas V. Bakšio 
kūrinys “In memoriam J.S.

DAYTONA BEACH, FLA
Dėmesio!

Lietuvių korporacija pradeda 
condominium — Townhouso 
statybą, — dviejų aukštų, dvie
jų miegamųjų, dvi su puse vo
nios. Prieš statybinė kaina 57,000 
dol. ir {mokėjimas 10 proc.

Nepraleiskite progos įsigyti 
vertingą nuosavybę vienoje ii 
gražiausių ir klimato atžvilgiu 
geriausių Floridos vietovių — 
Daytona Beach, kur įsikūrė ir 

cijos valdyba Eleną Legeckienę 
paskelbė tos Federacijos garbės 
nare. Apolinaras Vebeliūnas kal
bėjo N.Y. Alto vardu, tautinin
kų vardu ir Aleksandro Vakse- 
lio vardu. (A. Vakselis tą vakarą 
buvo išvykęs į bulgarų tautinę 
šventę). Kario žurnalo vardu re
daktorius Zigmas Raulinaitis, 
Malvina Klivečkienė — birutie-

DAIL. VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS 
PARODA CLEVELANDE

DVIDEŠIMTOJI SKAUTŲ MUGĖ

Kaziuko mugės atidaryme kalba v.s. Irena Kerelienė, atvykusi specialiai iš Chicagos. Už - 
jos — Neringos tuntininkė s. Birutė Kidolienė. Nuotr. L. Tamošaičio
--- ■ .......... — -------- ■ .....

Bach”, parašytas 12 tonų seri
jos sistema. Čia kompozitorius 
gana sumaniai pavartoja įvairius 
Bacho muzikos fragmentus, su
komponuodamas jo melodijų, 
motyvų ir harmonijų struktūrą 
rinkinį, jungdamas juos į ištisi
nę formą. Vasyliūnai gana įti
kinančiai iškėlė šio veikalo fak
tūrinius kontrastus.

Gal daugiausia savo interpre
tacija išsiskyrė S. Coleridge- 
Taylor “Hiawathian Sketches”. 
Trys veikalo dalys: pasaka, dai
na ir šokis praskambėjo pakelta- 
nuotaika, ekspresyvine dinami
ka ir gyva ritmine artikuliacija. 
Ypač subtiliai buvo pagrota Ant
roji dalis — Daina.

J. Gaidelio 3 sonata pasižymi 
kompozicinės technikos savybe: 
tirštos harmonijos ir gausus me-

(nukelta į 11 psl.)

gyvena apie 140 lietuvių Seimų. 
Townhouse vietovė ideali, tik 
per gatvę Atlantas, pro šalį eina 
autobusai, ir lengvai pasiekiami 
prekybos centrai, ligoninės , 
bankai, ir kas svarbiausia, reta 
proga gyventi vienas kito artu-

Dėl informacijų ir brošiūrų 
prašom kreiptis į Adolfų Andrulį 
šiuo adresu: 7 Talo Circle, Port 
Orange, Fla. 32018. Tel. 904 
761-3625.
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Elenos Legeckienės išleistuvėse kovo 7 Kultūros Židiny. I-oje eilėje sėdi iš k. Tėv.
I. Andriekus, OFM, M. Samatienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Elena Le
geckienė, J. Simutienė, C. Žilionienė, J. Zabielskis. Nuotr. L Tamošaičio

KASOS KOOPERATYVO SUSIRINKIMAS
Pereitą sekmadienį įvyko pir

mas metinis KASOS Kredito 
Unijos narių susirinkimas. Da
lyvavo šimtas su viršum asmenų. 
Jų daugiau negu pusė buvo KA
SOS kooperatyvo nariai. Buvo 
trumpai apžvelgti KASOS įsikū
rimo bruožai, finansinė padėtis, 
revizijos rezultatai ir ateities 
planai. Oficialiai buvo išrinkta ir 
KASOS direktorių taryba bei 
skolinimo komiteto sąstatas. 
Abiem atvejais buvo išrinkti 
tie patys, per visus pirmuosius 
metus KASAI vadovavę asme
nys. Direktorių taryboje pasiliko 
V. Alksninis, A. Balsys, R. Ke- 
zys, L. Lileikienė, dr. I. Skel

Tradicinė skautų mugė šiemet 
buvo jau dvidešimtoji, sutrau
kusi daug žmonių, praėjusi paki
liai.

Prąsidėjo 12 vai. mišiomis, ku
rias aukojo Tėv. Antanas Praka- 
pas, OFM, pasakydamas pa
mokslą apie šv. Kazimierą, jau
nimą. Tuoj po pamaldų buvo 
persitvarkyta ir pradėtas mugės 
atidarymas, kurį pravedė viena 
iš rengėjų, Neringos tunto tunti- 
ninkė s. Birutė Kidolienė.

Ji pakvietė viešnią v.s. Ireną 
Kerelienę atidaryti mugę. Vieš
nia atvyko specialiai į šią skau
tišką šventę. Gražioje tvarkin
goje kalboje palinkėjo mugei 
kuo geriausios sėkmės. Atidary
mo proga keliem mugės garbės 
svečiam skautės užkabino iš me
džio išpiautas širdeles, kur buvo 
įrašyta — XX Kaziuko mugė 
New Yorke 1981. Du skautukai 
laikė ištiestą kaspiną, kurį Vieš
nia v.s. Irena Kerelienė per
kirpo.

Tuoj ir prasidėjo visas triukš
mas, mugės margumynai, įvairu
mai. Čia savo stalus tarėjo Tau
ro, Neringos tuntai, vyr. skautės 
židinietės. Buvo įvairiausių, 
įdomiausių gaminių, daiktų, 

vieno vėjo pOstėlėjimo Mato*

/(mot Atettt

vys, A. Šilbajoris ir V. Vebeliū- 
nas. Skolinimo arba “Credit 
Committee” buvo išrinkti šie as
menys: T. Aleksandravičius, M. 
Brakas, R Gudaitienė, Violeta 
Niemi ir Antanas Razgaitis.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
per pirmuosius metus taupytojų 
įnašas pasiekė milijoną su vir
šum dolerių ir visiem taupyto
jom buvo laiku išmokami divi
dendai. Paskolų yra išduota ne
toli pusės milijono ir iki šiol vi
sos skolos yra grąžinamos tvar
kingai.

KASOS pirmininkas Vytautas 
Vebeliūnas apžvelgė kredito 
unijos spartų augimą, pozityvų

drožinių, audinių, lietuviškos 
duonos. Mažojoje salėje veikė 
valgykla su lietuviškais val
giais. Gi scenoje buvo įrengta 
graži kavinė su muzikos palyda. 
Posėdžių kambaryje vyko lėlių 
teatras, kur bent du kartus su
vaidinta Pupos pasaka. Apie 
penktą valandą mugė baigėsi. 
(P-j.) 

BRANGŪS LIETUVIAI,
Vl*okl* llutuvižk* v*Hda yra prasminga, bet vertingiau- 
ta, Kuri pmnkmi Moar kovoj* ne iu* Lietuvoj.

vi** nukreipta tiesiaiLMvrtit KaMkų IMIgM

g^ą, ištikimybe savo tautai Ir tėvynei Ir apie lietuvių 
kovų prleft tas pastangas; tačiau pagrindinis L. K. Rellgk

MOuų Mot Ir Išgalė* yra na Iš kitur, o Iš lietuvių visuo
menė*. Turėtų nelikti nė vieno lietuvio, kuri* savo auka 
nej*8ungtų j šių veiklų. Kviesdami kiekvienų lietuvi

LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID 
351 Highland Boulevard 

Brooklyn, N.Y. 11207

LX RELIGINĖS ŠALĖOS VALDYBA

lietuvių apsisprendimą eko
nominiuose reikaluose ir šviesią 
ateitį KASOS kapitalui augant 
lx?i plečiant lietuvių k<M>peraty- 
vo patarnavimus platesniem vi
suomenės sluoksniam.

Iš susirinkusių tarpo buvo pa
teikti svarbūs klausimai bei pa
siūlymai dėl efektingesnio KA
SOS veikimo. Buvo užtikrinta, 
kad kiekvieno asmens santaupos 
tikrai yra federalinės valdžios 
įstaigų apdraustos ir kad, augant 
KASOS kapitalui lx»i investuotų 
pinigų palūkanom, kylantis 
prieauglis grįš patiem taupyto- 
jam aukštesnių dividendų pa
vidale. Taip pat buvo užtikrin
ti privatumo bei profesionalinės 
diskrecijos principai taupytojų 
apsaugojimui.

Pasibaigus susirinkimui, visi 
dalyviai ir svečiai buvo pa
vaišinti užkandžiais bei gėri
mais. Iš entuziastiškų pokalbių 
buvo galima spręsti, kad toli
mesnis KASOS augimas yra už
tikrintas, nes kooperatyvinės 
sistemos principai yra nukreipti 
į pavienių narių ir visos taupy
tojų grupės gerovę.

Alg. Š.

New Yorke gyvenanti dail. Vi
da Krištolaitytė kovo 28 ir 29 
turės savo tapybos darbų parodą 
Lietuvių namuose Clevelande. 
Bus išstatyta pajūrio vaizdai, su
kurti Kennebunkporte, Maine. 
Be jos tapybos, dar savo kera
miką išstato Marytė Meškaus- 
kaitė-Gaižutienė. Parodą globoja 
Giedros korporacija.

Vida Krištolaitytė savo studijoje.
Nuotr. G. Peniko

— Senatorius Charles H. Per- 
cy įstaiga praneša, kad nauja 
rytinė Amerikos Balso lietuvių 
kalbos programa okupuoto) Lie
tuvoj yra girdima labai gerai.

— James Thompson, Illinois 
guliematorius, vasario 8 kalbė
damas Chicagos televizijoj apie 
savo paskutinį susitikimą su 
prez. Ronald Reagan, priminė 
prezidento padėką Illinois gy
ventojam už paramą rinkimuose. 
Prezidentas mielai prisiminė ir 
apsilankymą Chicagos Marųuet- 
te Parke, susitikimą su lietuviais.

— Australijos LB krašto valdy
ba džiaugiasi, kad Vasario 16- 
osios proga suruoštame diplo
matų priėmime dalyvavo nema
žai parlamentarų, diplomatų, ki
tų • tautybių vadovų ir lietu
vių. PLB atsiųsti Vilniaus uni
versiteto jubiliejiniai medaliai 
įteikti lietuviam veikėjam A. Cel- 
nai ir p. Stasyčiui. Rūpinamasi 
tautinių šokių vadovų kursais, 
planuojama kaip suruošti geres
nę viešnagę I. Smieliauskienės 
vadovaujamai Grandies šokėjų 
grupei.

— Kun. Dennis Morrow, 
Amerikoj gimęs lietuvis, yra 
Grand Rapids vyskupijos archy- 
vistas ir vyskupijos 100 metų 
sukakties proga ieško medžiagos 
apie lietuvių kunigų veiklą šioj 
vyskupijoj.

— Romoj anglų kalba leidžia
mas dienraštis International 
Daily News atspausdino prane
šimą apie žmogaus teisių gynė
ją Vladą Šakalį. Atpasakojamos 
nuotykingos Vlado Šakalio pabė
gimo aplinkybės, jo veikla oku- 
puotoj Lietuvoj. Ta proga ap
žvelgiama ir bendra okupuotos 
Lietuvos sunki padėtis.

— Ona Danisevičius, Wood- 
haven, N.Y., pasveikino Darbi
ninką sukakties proga ir pridėjo 
65 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Bendra darbo konferencija 
šaukiama Dainavoj prie Detroito 
balandžio 11-12. Dalyvaus PLB, 
PLJS, JAV ir Kanados LB ir 
JS valdybos. Bus tariamasi II 
Pasaulio Lietuvių Dienų ir V- 
ojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso reikalais bei švietimo, 
kultūros, politinės veiklos, so
cialiniais ir kitais tom instituci
jom bendrais klausimais.

— Cleveland, Ohio, LB apy
linkės valdyba per savo pirmi
ninką Jurgi Malskį, įvertindama 
Darbininko talką, atsiuntė 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Clevelando menininkų dai
lės paroda DMNP parapijos sa
lėj įvyks kovo 28-29. Rengia 
D.L.K. Birutės d-jos Clevelando 
skyrius.

Vasario 16 gimnazija V. Vo
kietijoj šiemet švenčia 30 m. 
savo veiklos sukaktį. Direkto
rius Jonas Kavaliūnas labai nuo
širdžiai ir energingai gimnazi
jai vadovauja, besirūpindamas 
geresne jos ateitim.

— Kestono kolegija Anglijoj, 
kuriai vadovauja kun. M. Bour- 
deaux, plačiai skelbia Lietuvos 
bylą angliškai kalbančiuose 
kraštuose knygomis ir straips
niais žurnaluose. Ir šią kolegiją 
ištikus finansiniam sunkumam, 
paramą galima siųsti adresu: 
Keston College, Heathfield Rd., 
Keston, Kent BR26BA, England, 
arba per Lietuvių Religinę šal
pų: Lithuanian Catholic Reli- 
gious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

ta, pakilus spaudos, palto ir ki
tom išlaidom, nuo 1981 sausio 
mėn. numerio pakeliama nuo 6



lebrfevo kun. Vytautas Piktumą 
ir tėvas Rafaelis šakalys, OFM, 
asistuojant lietuviui diakonuiasistuojant lietuviui
Charles Karr. Po pamaldų apie 
šimtas klubo narių ir svečių 
susinnko į Sweden House, kur 
klubo pirmininkė Bernadeta 
Braciūtė-Colee pakvietė susirin
kimui vadovauti Igną Bumelį 
ir sekretoriauti Antaną Kašubą. 
Minėjimo proga trumpą, bet 
įspūdingą žodį pasakė klubo 
sekr. Serafiną Sukaręvičienė. 
Dienai tinkančių mūsų poetų 
kūrinių paskaitė Angelė Kašu- 
bienė. Po trumpos pertraukos, 
parinkus aukų Lietuvos laisvini
mo reikalam, susirinkimas buvo 
tęsiamas. Klubo pirm. B. Colee 
apžvelgė klubo metinę veiklą, 
klubo vicepinn. ir kasininko pa
reigas einąs Vytautas Abraitis 
padarė pranešimą apie klubo fi
nansinę padėtį, o revizijos komi
sijos sekr. Juozas Bražys per
skaitė šios komisijos revizijos 
aktą. Klubo valdybai baigus 
savo kadenciją, nutarta mėnesio 
laikotarpy sušaukti kitą susi
rinkimą, kuriame bus išrinkta 
nauja valdyba.

šios žiemos šalčiai palietė ir 
Floridą, kur oras nebuvo tiek 
atvėsęs daugiau negu 40 metų. 
Tačiau lankytojų iš šiaurės čia 
netrūksta. Liet Įdubo susirinki
me matėsi Viktorija ir Algis Ka- 
raičiai iš Michigano, su Sofija 
Purienė iš Chicagos, taip pat Va
lerija ir Jonas šileikiai iš New 
Yorko, kurie-visi yra giminės

Aldoną ir Juozą Sodaičius Or- 
mond by the Sea, Fla. Po Ka
nados žalčių pavasarėjantis Flo-
ridos oras maloniai nuteikė sve
čius.

Leonas Dautartas iš Clevelan- 
do, turįs namus Orrnond by the 
Sea, jau ketvirtas mėnuo atosto
gauja ir tvarko savo nuosavybę. 
Pavasarėjant žada grįžti atgal į 
Clevelandą. (jvs)

TEISINIAI PATARIMAI
Klausimas. Su dėmesiu skai

tau Darbininke Jūsų patarimus 
teisiniais klausimais. Malonėkit 
patarti vienu klausimu, kuris gal 
bus įdomus ir kitiem.

Vienas prekybininkas pradėjo 
prašyti mano žmoną ir mane 
paskolinti jam pinigų. Sako mo
kėsiąs aukštesnius procentus, 
pinigam būsią geriau negu ban
ke, o be to, kaimynai turį vie
nas kitam padėti.

Apie tą prekybininką mažai 
žinau, bet jo charakteris ne iš 
geriausių. Pinigai tai jam die
vas. Jei norėtume duoti pasko
lą, kaip galima sužinoti, neinant 
per advokatą, ar tas prekybinin
kas nėra buvęs Amerikoj areš
tuotas, teismo nubaustas, ar kre
dito agentūros vertina jo kredi
tą patenkinamai?

Už atsakymą būsiu dėkingas.
Atsakymas. Būdamas gerašir

dis ir norėdamas kaimynui pa- 
„ dėti, jūs ^turėtumėt būti atsar-

(trys seserys) ir čia atostogauji.- gus. Nore" jis ir sako, duosiąs 
S. Purienė su V. ir J. Šileikiais didesnį procentą negu banke,

ATIDARYTAS NAU JAS DANTŲGYbYMO

Dr. Donata* Aleksandravičius,

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

115*00 Myrde Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11418

Prlelnamos kainos, modemas įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca k Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir čečtadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas
I ! ■ ..III

Anglų kalba nauja virimo knyga

UTHUANIAN COOKERY 
(In Englloh, 315 pagos, peles 8 dol.)

Agronomėa Iz. Sinkevičiūtės perašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
pleetlniniu apianku, nugarėlė patogiai suverta. 315 pust Kaina 8 
dol Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “LNhuanian Cookory" už 8 dol. Persluntlme*-

Vardas, pavardė

DARBININKO SKAITYTOJAM

40 dbl. — L Normantas, 
Kiram, Maine.

čius, Dobbs Ferty, N.Y., J. Am- 
brozaitis, Middlebury, Conn.

Po 20 dol. — L- Koppas,
Woodhaven, N.Y., A. Stongvila,

bet jūsų investavimas nebūtų 
labai stiprus, jei įvyktų kokia ne
teisinga išvada, sakant, kad kai
mynui reikia pagelbėti.

Nenorint eiti pas advokatą, 
paskola nebūtų praktiška, kadan
gi jūs kalbate, kad juo negalima 
pasitikėti. Patarčiau paskolos 
jam neduoti, bet ir vėl — “kai
mynui reikia pagelbėti”. Todėl 
nueikite į banką arba į taupy
mo bendrovę. Paprašykite, kad 
jis duotų žinių apie to žmogaus 
finansinį stovį. Gal tai kainuotų 
apie 25 dol. Po kelių dienų ta 
įstaiga painformuotų Jus apie to 
žmogaus finansinį stovį. Bet jis 
turėtų jum sumokėti 25 dol. iš 
anksto.

Žinoma, paskola turėtų būti 
paremta to žmogaus nuosavybei 
“morgičiais”. Jeigu jis neturi 
nuosavybės, ir dar jūs norėtu
mėt “pagelbėti”, tai turėtumėt 
paimti iš jo vekselį. Skolininkas 
su žmona turėtų pasirašyti ant to 
vekselio ir dar pridėti garantuo- 
toją.

Tik tokiu būdu Jūsų paskola 
būtų maždaug kabutėse.

Adv. Charles P. Kai

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

V. Volertas, Greitįblis. Roma
nas. 7.50 dol. r' '?

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. Premijuotas eilėraš
čių rinkinys. 4 dol. ...’/s?

D. B. Bindokienė, Angelų 
sniegas. Apysaka. 5 dol.

E. Juciūtė, ^žodynėlis. ^°* 
manas. 8 dol.

4

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas iii lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

910.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka 913.00.

Po 12 doL A. Kainauskas, 
Ptainville, Conn., dr. B. Palio
kas, Chicago, III., A. Martinė- 
nas, Wallingford, Conn., A. Zda
nys, Newjngton, Conn., dr. A. 
Dunaįewski, Ozone Park, N.Y.,N. Y., 
R. Katinas, Homer, Alaska, kun. 
J. Rikteraitis, New Britam, 
Conn., V. Umbrazas, Brooklyn, 
N.Y., L. Stasiukevičius, Newing- 
ton„ Conn., L. Staškevičius, 
Wells, Maine, P. Bernotas, 
Wethersfield, Conn.

10 dol. — S. Makauskis, So- 
merset, N.J.

9 dol. — J. Lipnickas, Wood- 
haven, N.Y.

Po 7 dol. — J. Kiaunė, Ja- 
maica, N.Y., M. Laučis, Mt. 
Olive, Ilk, J. Janušauskas, Hart
ford, Conn., T. Paknys, Brook
lyn, N.Y., E. Bublaitienė, Wood- 
haven, N.Y., K. Rinkevičius, Jer- 
sey City, N.J., A. Kamantaus
kas, So. Boston, Mass., A. An- 
cikas, Kemersville, N.C., D. Ša
tas, Warwick, R.I., A. Young, 
Mattapan, Mass., J. Gustainis, 
Don Mills, Ont., Canada, M. 
Manomaitis, So. Boston, Mass., 
A. Prascus, Baltimore, Md., A. 
Mičiulis, Richmond Hill, N.Y., 
E. Sirgėdas, Brooklyn, N.Y., E. 
Jurgėla, Ridgewood, N.Y., V. 
Dragūnevičius, Mamaroneck, 
N.Y., V. Galinis, Richmond Hill,

J. Jakštas, redaktorius. Lietu
vių Tąutos praeitis, IV tomas. 
15 dol. į

Balys Caidžiflnas, Mano kar
tos likiminiai metai. Eilėraš
čiai. 5 dol.

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

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

Antanas Jasmantas, Ir nie
kad ne nemoki. Eilėraščiai. Į- 
rišta. Kaina 6 dol.

Aleksandras Rodžius, 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.

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.

APIE LIETUVA 
ANGLIŠKAI

New 
vfr*h. 6

mas 
16 dol.

by Joseph

Priest of
W. Wolko-

Rule,in 
by Tbo- 

tk Įrišta.

in Lithuania,
246

Martin

guotą dr. A. Geručio. 458 psl. 
įrišta. 15 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

šios bei kito* knygos lietuviš
kai arba angliikai apie Lietuvą 
gaunamos Darbininko administ- 

’ racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y, 11207.

A DBCTERPARK B PHARMACY B
Wta. A našta si, B. 0. 

77-01 JAMAICA AVEnUO 
(Oer.TTthėtrast) 

Wėsdhavu*. M.Y. 11481

290-4130

Y. Matulionis, Manhasset, N.Y., 
it Laukaitis, Hinsdale, Ilk, dr. 
L. Kriaučeliūnas, Palos Park, 
III., T. Lipšys, Hamburg, W. 
Germany, A. Baltutis, Sunny 
Hills, Fla. J. Mikelaitis, Tuscon, 
Ariz., A. Stenes, San Ra&el, Ca- 
lif., J. Uldrilds, Poquonock, 
Conn., H. Bagdonas, Chicago, 
Ilk, B. Pūras, Shereville, Ind., 
dr. V. Nowaisa, Surfside, Fla.,
I. Kerelis, Palos Park, Ilk, kun. 
P. Gillis, Columbia, MS, V. Sai- 
mininkas, E. Hartford, Conn., 
B. Užemis, Hot Springs, Ark.

Po 5 dol. — V. Vindašius, 
Aylmer, Ont., Canada, V. Sta
siūnas, St Petersburg, Fla., W. 
Achenbach, Waterbury, Conn., 
E. Vaitekūnas, Jefifersonville, 
N.Y., J. Rugelis, Maywood, 
Ilk, A. Gečys, Philadelphia, Pa., 
Sist. of Imm. Conception, 
Thompson, Conn., G. Mencas, 
San Jose, Calif., H. Vaitaitis, 
Old Saybrook, Conn., A. Du- 
binaksa, Baltimore, Md., P. Sta- 
niškis, Baltimore, Md., dr. J. 
Makštutis, Palos Hgts., Ilk, 
A. Kazlauskas, Putnam, Xonn., 
S. Gribulis, Putnam, Conn., M. 
Jokūbaitis, New Haven, Conn.

4 dol. — B. Udalovas, Irving- 
ton, N.J., dr. P. Kaladė, So. 
Boston, Mass., B. Povilavičius, 
Arlington, Mass., S. Liaukus, 
Huntington, Conn., P. Vasiliaus
kas, Woodhaven, N.Y., M. Sef- 
lerienė, Vemon, Conn.

Po 2 dol. — A. Macelis, Bo- 
wie, Md., kun. L. Klimas, Shir- Po 1 dol. — L Budrys, Cin- 
ley, N.Y., A. Gedrimas, Hamil- 
ton, Ont., Canada, kun. dr. V. 
Cukuras, Providence, R.I., M. 
Šimkus, Baltimore, Md., M. Ja- 
nilionis, Dunville, Ont., Canada,
J. Morkūnas, Philadelphia, Pa., 
A. Juozevičius, Oak Lawn, Ilk., 
V. Stašaitis, Newington, Conn.,

P.
K.
S.
P.

N Y Sft. Ralavs. RmnMvn. N Y of SL CėSimit* B^tfanot® N.YnSt Įtaisys. BrooMy^lLlU Maknys, Provt

dence, R.I., A. Kizis, Flushing 
N.Y., K. Tamošaitis, So. Boston 
Mass., A. Nevienų Brain* 
tree, Mass., R. Gruodis, Mt 
Airy, Md., A. Girnius, Howell 
N.J., E. Vaitkus, Chicago, Ilk 
M. Bichnevičius, Santa Monica. 
Calif, J. Ližaitis, Baltimore, 
MdL, J. Bemianas, Toledo, Ohio, 
J. Smith, Fort Myers, Fla., 
kun. V. Memėnas, Joliet, Ilk,

Averka, So. Boston, Mass., 
Tautkus, Melrose Park, Ilk, 
Strokes, So. Boston, Mass., 
Pūkas, No. Chicago, Ilk, B.

Aleksandravičius, Bloomfield, 
Conn., B. Lukoševičienė, Rich
mond Hill, N.Y., M. Gludą, St 
Petersburg Beach, Fla., G. Sur- 
dėnas, Tumersville, N J., B. Kar
mazinas, Groton, Conn., J. Bu
lota, Littleton, Conn., J. McClos- 
key, Springdale, Pa., J. Lebe- 
džiūnas, Toronto, Ont., Canada, 
P. Dauginas, St. Catharinęs, 
Ont., Canada, V. Guobaitis, 
EdgeReld, S.C., A. Šporkevi- 
čius, Philadelphia, Pa., W. Yus- 
ka, Woodhaven, N.Y., kun. L. 
Budreckas, Putnam, Conn., E. 
Vaišnoraitė, Putnam, Conn., T. 
Skirgaila, Pacific Palisades, Ca
lif., J. White, Avon Park, Fla., 
dr. K. Varnas, Slidell, LA, L. Ka
činskas, St. Peterburg, Fla., 
S. Jatulis, Garwood, N.J., T. Ja- 
kelaitis, Woodhaven, N.Y., L. 
Kapeckas, Hartford, Conn., J. 
Bartkus, Richmond Hill, N.Y., 
kun. F. Kireilis, Chicago, Ilk

cinnati, Ohio, F. Shablinskas, 
Worcester, Mass., B. Wilkinson, 
Baltimore, Md., P. Turulis, Hq1- 
lis, N.Y., S. Durickas, Gulfport, 
Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA
ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS

• Penkto* kelionės , • VI* Flnnsir — CSA
• Pirmos klasės sąlygos • Palyda iš JAV

• Prieinamos kainos
Amerikos lletavi* lydė* 15 ar daugiau keleivių 
grupee Iš New Yorko 
Teetrų lenkyme* 
Oro tueleloklmoe RuelM 
Perūplnemo* vlzoe | RueM 
Vakaru papigintos kalno* 
Dopozkae 100 doL aemeniui
Kelionėse lankoma Vilnius, Ryga, Talinas, 
Maskva, Leningradas, Roma Ir Praha

Tarptautiniai skrydžiai Hi New Yorko su pNnu 
patarnavimu

> Trya valgymai dienoj Lietuvoj, Baltijos srity, 
Ruaąoj

» Intourist vadovo patarnavimai
► Miestu lankymas, (skaitant Mietus j muziejus

Dienos ekskursija į Kauną ir pusė* dienos vizitas l Trakus

TOLL FREE (800) 223-7953 
N Y STATE (212) 985-1500

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
20 EAST 45TH STREET
NEW YORK, NEW YORK 10017 
Ptoaae send me your “Iro*” brochure ghring comptote Information Induding rato* and datos on your 
fhre touring programa to the BaKIcs.
Name______ ____________________________________________________________________ —------

City & Stata

LIETUVA 1981
Kelionės ii N*w Yorko Ir Montrsalio Flnnsir |et lėktuvais, 9 nakty* /10 dlanų: Vilniuj 

5 nakty*/ 6 dienos, Maskvoj ! naktis, Leningrade 1 naktis, Helsinky 1 naktis.
Kelionės kainon įskaitoma ekskursijos Į Kauną Ir Trakus, bagažo pervažlmaa, visi 

patarnavimai, mokančiai, įėjimo Mietai, vietovių apžiūrėjimas, visi vsiglsL

ĖS NR. IŠVYKSTA GRĮŽTA KAINA

201 kovo 25 bslendžlo 3 8 975.00
202 boteftdžiol balandžio 10 8 978.00
203 gegužė* 20 gegužė* 29 81008.00
204 gegužė* 27 birželio S 81085.00
205 Mržallo 3 birželio 12 81125.00
200 DhšvIIO z< llepoe 3 81135^0

- 207 įtapo* 1 llepoe 10 91125.00
200 N*p*ė22 rugplūčio 1 91185.00
200 ll*po* 20 rugplūčlo 7 91125.00
210 rugpIėčIoS rugplūčio 14 91125.00
211 rugpjūčio 20 rugoė|o 4 91125.00
212 rugwyo z rugeėjo 11 91125.00
213 rugelio 15 rugeėįo 25 91000.00
214 spalio 7 epalto 15 9 095.00
211 gruodžio 27 seueto 8 9 005.00

UNION TOURS INC.

- ^44* <
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DARBININKAS
Redakcija-----(212) 827.1352
Administr.........(212) 827.1351
Spaustuvė ..L. (212) 827*1350
Vienuolynas ..(212) 2355962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HtOMLANO BLVD. 
BROOKLYM, N.Y. 11207

KultOros Židiny šį savaitgalį, 
kovo 21 ir 22, šeštadienį ir sek
madienį, rytinio pakraščio spor
to varžybos — tinklinis, krep
šinis, šachmatai. Be lietuvių, dar 
dalyvauja latviai ir estai.

LB Queens apylinkės narių 
susirinkimas bus kovo 22, sek
madienį, 2 v. popiet pas Eleną 
Legeckienę, 85-19 164 St. Jamai- 
coje. Tai paskutinis susirinkimas 
šiuose namuose, nes p. Legec- 
kienė išsikelia į Chicagą.

Visuomenininkui Aleksandrui 
Vakseliui pagerbimas jo 65 metų 
amžiaus sukakties proga rengia
mas kovo 28, šeštadienį, Kultū
ros Židiny. Bankete pagrindinę 
kalbą pasakys Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke Ani
cetas Simutis. Meninę dalį atliks 
Perkūno vyrų choras, vadovauja
mas Viktoro Ralio. Šaltą ir karš
tą maistą paruoš Eugenija Ke- 
zienė. New Yorko visuomeninio 
gyvenimo skaidrių rodymu ir sa
lės papuošimu rūpinasi Paulius 
Jurkus. Programai vadovaus Ro
mas Kezys. Bilieto kaina 12.50 
dol. Vietas rezervuoti galima pas 
Vincą Padvarietį, Janiną Gerdvi- 
lienę ir Jadvygą Vebeliūnienę. 
Organizacijų atstovų sudarytam 
rengimo komitetui pirminin
kauja Apolinaras Vebeliūnas.

Religinio atsinaujinimo diena 
New Yorko jaunimui įvyks ko
vo 28, šeštadienį. Kviečiami visi 
gimnazistai ir studentai dalyvau
ti. Pradžia 1 vai. popiet pranciš
konų koplyčioje. Praves kun. dr. 
Kęstutis Trimakas iš Chicagos. 
Konferencijos baigsis 5 v. popiet 
bendra vakariene. Rengia N.Y. 
ateitininkai.

Ateities žurnalo 70 metų su
kaktis minima kovo 29 Kultūros 
Židinio mažojoje salėje 2 v. po
piet. Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
Ateities žurnalo vyr. redaktorius, 
rodys skaidres su pritaikytais pa
aiškinimais, įrašytais į garsinę 
juostą. Programoje dalyvaus 
Paulius Jurkus, buvęs Ateities 
redaktorius. Bus išstatyti senų 
žurnalų komplektai ir fotoggra- 
fijos iš Ateities istorijos. Įėjimo 
auka skiriama Ateities žurnalui. 
Visi kviečiami kuo gausiau da
lyvauti.

ATEITIES ŽURNALO 
70 METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIMAS
kovo 29 d., sekmadienį, 2 v. popiet 
Kultūros Židinyje

Dalyvauja vyr. red. kun. dr. Kęstutis Trimakas 
su skaidrėm ii Ateities praeities

Įėjimo aukos skiriamos Ateičiai paremti

Visus atsilankyti kviečia

N.Y. ATEITININKAI

1

AMERIKOS RYTINIO PAKRAŠČIO LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

RUOŠIA J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENE—HARTFORDO APYLINKE 
1981 GEGUŽĖS 31

TRINITY COLLEGE, FERRIS ATHLETIC CENTER 
BROAD STREET, HARTFORD, CT. 

PROGRAMOJE 300 ŠOKĖJŲ
JIEMS AKOMPONUOS 80 ASMENŲ ORKESTRAS

ŠEŠTADIENI GEGUŽĖS 30: 7:30 V.V. OUSMAŽNRMO VAKARAS
LIETUVIŲ KLUBE, TAURO RESTORANE, 227 LAWRENCE ST, HARTFORD, CT.

SEKMADIENĮ GEGUŽĖS 31: 9:00 VJL ŠV. MIŠIOS ŠVČ» TREJYBES BAŽNYČIOJE, 
51 CAPfTOL AVĖ, HARTFORD. CT.

2:00 V.P.P. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠM0OE

PRAŠOME BILIETUS (VISI PO 88.00) NEDELSIANT fSIGYD PAS SIRUTI MOHACO, 
M RICHARD RD, MANCHESTER, CT. OMIR 0SKM8 RAŠYTI, . 

UTHUANIAN FOUC DANCE PESTTVAL

Sporto varžybos rengia Lietu
vių Atletų klubas šį savaitgalį, 
kovo 21 ir 22. Krepšinis, tink
linis, šachmatai. Dalyvauja lie
tuvių, estų bei latvių įvairios 
komandos. Dalis varžybų vyks 
Gate of Heaven salėje, 103-12 
101 Avė., Ozone Park, N.Y., kita 
dalis vyks Kultūros Židinyje. 
Šeštadienio vakare K. Židinyje 
sportininkų pobūvis su muzika.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus kovo 25, 
trečiadienį, 7:30 v.v. įprastinėje 
vietoje, Congregational Church 
salėje, 91 St. ir 85 Rd. kampas, 
Woodhavene. Visos narės prašo
mos dalyvauti.

Jaunimo mišios Kultūros Ži
dinyje bus kovo 29, sekmadienį, 
12 vai. Mišias koncelebruos: 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM, kun. 
Kazimieras Pugevičius. Bus 
klausoma ir išpažinčių. Jaunu
čiai, jauniai, vyresnieji mokslei
viai ir studentai ateitininkai da
lyvauja uniformuoti su vėliavom. 
Po mišių mažojoje salėje veiks 
užkandinė. Vaišes ruošia ateiti
ninkai.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Viktoro Ralio, 
šiuo metu ruošiasi religiniam 
koncertui, kuris bus Verbų sek
madienį Apreiškimo bažnyčioje. 
Choras atliks Rossini Stabat Ma- 
ter. Prieš porą metų choras at
liko tik dalį šio veikalo. Šiais 
metais bus atliktas beveik visas 
veikalas. Šiuo metu choras yra 
gerokai padidėjęs, yra nemaža 
jaunimo. Choras turi 53 narius. 
Besirengdami koncertui, vyrai 
repetuoja antradienių vakarais, 
moterys ketvirtadieniais. Bend
ros repeticijos būna sekmadie
niais tuoj po mišių.

New Yorko-New Jersey Kat 
Federacijos suvažiavimas — sei
melis šaukiamas birželio 7, sek
madienį, Apreiškimo parapijos 
salėje. Federacijos dvasios vadu 
sutiko būti kun. Jonas Pakalniš
kis, Apreiškimo parapijos klebo
nas. Anksčiau tuo dvasios vadu 
buvo kun. V. Pikturna, bet jis 
šių metų pradžioje išvyko gy
venti į Floridą.

New Tošim Lietuvių Atletų 
Įdubo rengiamos šachmatų pir
menybės vyks kovo 21-22 Kultū
ros Židiny. Registracija šešta
dienio rytų 8:30 va|. Registraci
jos mokestis 10 dol.

Muzikai Vasylittnai — tėvas 
Izidorius smuikininkas ir sūnus 
dr. Vytenis M. pianistas — sėk
mingai koncertavo kovo 14 Kul
tūros Židiny. Susirinkę muzikos 
mėgėjai turėjo gražią atvangą. 
Menininkai atliko tą pačią pro
gramą, kaip ir Bostone kovo 1. 
Apie tą koncertą buvo rašyta 
pereitame Darbininko numery, 
o taip pat pasisakoma ir šiame 
numery.

P. ir V. Gaubiai, pagerbdami 
a.a. Br. Endriukaičio atminimą, 
paaukojo 30 dol. Kultūros Židi
niui.

Hartford, Conn., gegužės 31 
įvyks Amerikos rytinio pakraščio 
lietuvių tautinių šokių šventė. Į 
šią šventę iš New Yorko ir New 
Jersey vyks apie 100 jaunuolių. 
Vyresniesiem, kurie norėtų į šią 
šventę vykti, yra užsakytas auto
busas. Jis išvyksta gegužės 31, 
sekmadienį, 10 vai. ryto nuo 
Shallins laidotuvių įstaigos, 
Woodhavene ir sustoja Kultūros 
Židiny. Grįžta tą patį vakarą 
apie 9 vai. Kelionės kaina 14 
dol. Kurie nori, gali tuo pačiu 
užsisakyti ir bilietą į šokių 
šventę. Visų bilietų kainos 8 
dol. Registruojamasi pas Marytę 
Šalinskienę. Jos telefonas 296- 
2244.

Retenybė New Yorke — vai
dinimas Kultūros Židinio sce
noje įvyks balandžio 11. Hart
fordo dramos mėgėjų grupė su
vaidins Anatolijaus Kairio links
mą 3 veiksmų komediją “Ku
kū”. Įėjimo kaina bus nedidelė, 
ir visi galės pasidžiaugti gyvu 
teatro pastatymu lietuvių kalba. 
Vaidinimą rengia Kultūros Židi
nio Fondo jaunimo sekcija.

Savaitės atostogos San Juan, 
Puerto Rico, įskaitant kelionę 
ir pragyvenimą viešbutyje, tik 
439 dol. Yra daug ir kitų prie
dų. Informacijos reikalais kreip
tis į kelionių agentūrą Vytis, tel. 
769-3300.

SKAUTŲ VADOVŲ DĖMESIUI
Atlanto rajono skautų vadovų 

suvažiavimas buvo numatytas 
gegužės 3. Dabar jis nukelia
mas į gegužės 16. Suvažiavi
mas vyks Kultūros Židinyje 
Brooklyne.

RYTINIO PAKRAŠČIO

SPORTO VARŽYBOS
kovo 21-22 d.d.

KREPŠINIS — TINKLINIS — ŠACHMATAI

Dalyvauja ir estų bei latvių komandos

KOVO 21 Nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Gate of Heaven 
salėje, 103-12 101 Avė., Ozone Park, N.Y. Nuo 
9 vai. ryto iki 10 vai. vak. Kultūros Židinyje, Brooklyne.

KOVO 22 Nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vak. Kultūros Židiny 
Kultūros Židinio apatinėje salėje abi dienas veiks užkandžių 
ir gėrimų bufetas. Šeštadienį vakare — pobūvis su muzika.

VISUOMENĘ KVIEČIA ATSILANKYTI

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Kun. ..A. Rubšyc, Manhattano 
kolegijos profesorius, skaitys pa
skaitą apie Kristaus mirtį atei
nantį sekmadienį, kovo 22, tuoj 
po sumos, Apreiškimo parapijos 
salėje. Bus rodomos skaidrės, 
skaitomos šv. Rašto ištraukos. 
Organizuojama pastovi grupė, 
kuri skaitys Šv. Raštą. Tai gru
pei talkins kun. A Rubšys ir kun. 
K. Pugevičius. Visi kvieeiami 
dalyvauti.

Dr. Tomo Remeikio knygos 
Opposition to the Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980 pristatymas 
bus balandžio pirmą savaitgalį 
Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje.

Apreiškimo parapijos choras 
balandžio 5 turės savo tradicinę 
bendrą komuniją. Tą pačią die
ną tuoj po 11 vai. pamaldų 
parapijos salėje bus pusryčiai. 
Pagrindiniu kalbėtoju bus Vla
das Šakalys, neseniai atvykęs 
iš okupuotos Lietuvos. Choris
tai kviečia savo draugus, gimi
nes, artimuosius, visus chorą re
miančius dalyvauti pusryčiuose. 
Bilietus reikia įsigyti iš anksto 
pas choro valdybos narius. Prie 
įėjimo bilietai nebus pardavinė
jami.

Sekminių Vainikas — tai An
tano Gustaičio parašyta šviesios 
nuotaikos lietuviško kaimo dra
ma. Šį veikalą Bostono lietuvių 
dramos sambūris ir Lietuvių 
etnografinis sambūris iš Bostono 
atliks gegužės 2 Kultūros Židi
ny. Šiuos vienetus į New Yor- 
ką pakvietė Laisvės Žiburio ra
dijas. Šiuo pastatymu bus pa
minėta Laisvės Žiburio l5 metų 
sukaktis. Veikalą režisuoja 
Aleksandra Gustaitienė.

Taupymas KASOJE yra pel
ningas ir saugus. Kiekvieno as
mens indėliai yra federalinės 
valdžios apdrausti iki 100,000 
dolerių ir informacija apie indė
lius yra saugoma pagal visus pri
vatumo ir profesionalinio etike
to principus. KASOJE eilinė 
taupomoji sąskaita duoda 7% 
palūkanų ir proecentai dabar 
skaičiuojami nuo pirmos indėlio 
dienos iki išėmimo datos. Share 
Certificates neša 12% palūkanų, 
o Money Market Certificates pa
lūkanos atitinka bankuose iž- 
duodamų Certificates of Depo- 
sit palūkanas. Kasos nariai gali 
lengvomis sąlygomis imti pa
skolas ir gauti praktiškus patari
mus apsilankę į KASOS įstaigą 
86-01 114th Street,, Richmond 
Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441- 
6799.

VAIKŲ ŽODYNO 
NAUJA LAIDA

Ką tik gauta nauja laida vai
kų labai mėgstamo žodyno su 
paveiksliukais: Richard Scarry 
MANO ŽODYNAS. Didelio for
mato, kietais viršeliais. Prie 
kiekvieno spalvoto paveiksliu
ko yra pridėtas lietuviškas ir 
angliškas daikto pavadinimas. 
Kaina 6 dol. Persiuntimui pride
dama 1 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj.

MONT — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvu, antrazia ira-
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.T, NJ. far Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30*50% 
premijos mokėjimą. ureucnino 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
984-3500. Vak, savaitgaliais: SOI 
654-3756.

SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS 
HARTFORDE

Balandžio 4, šeštadienį, Švč. 
Trejybės parapijos salėje Hart
forde, Conn., vyksta Atlanto rąjo- 
no vyresniųjų skaučių ir skautų 
vyčių vienos dienos sąskrydis. 
Registracija 11 vai. Iki kovo 26 
sesės registruojasi pas R. Cesna- 
vičienę, 85-07 106 Street, Rich
mond Hill, N.Y. 11418, broliai 
registruojasi pas B. Narą, 30 
Ruthen Čir., Shrewsbury, Mass., 
01545. Registracijos mokestis — 
7 dol., iš jų.2 dol. siunčiami iš 
anksto užsiregistruojant, likę su
mokami atvykus į sąskrydį.

Dail. Ados Peldavičiūtės- 
Montvydienės pomirtinė ap
žvalginė paroda bus balandžio 
4-5 Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Bus išstatyta per 40 jos 
įvairių aliejinės tapybos darbų. 
Iš jų nemaža portretų. Šia pa
roda rūpinasi jos brolis architek
tas Vytautas Pelda iš Chicagos. 
Jis atvyksta net savaitę prieš 
parodą, kad galėtų vietoje viską 
sutvarkyti. Iš New Yorko paro
da vežama į Toronto, o iš ten — 
į Chicagą. New Yorke parodą 
globoja N.Y. Lietuvių Dailinin
kų Sąjunga, kurios nare buvo 
ir vėlionė dailininkė.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
rengia šaudymo pratimus. Jie 
bus balandžio 5, sekmadienį, 
2 vai. popiet Nassau County 
šaudykloje, prie pat Nassau ko- 
lisiejaus. Visi šaudymo dalyviai 
tą dieną 1:30 v. popiet renkasi 
prie Columbia banko, Jamaica 
Avė. ir Woodhaveno Blvd. kam
po. Šaudymui vadovauja Algir
das Jankauskas.. Visais šau
dymo reikalais ir kreiptis į jį: 
84-14 89 St., \Voodhaven, N.Y. 
11421. Tel. 212 849-2260. Ypač 
kviečiamas jaunimas.

Šv. Kazimiero minėjimą su
rengė Lietuvos vyčių 110 kuopa 
Maspethe. Viešpaties Atsimai
nymo bažnyčioje 11 vai. buvo 
iškilmingos pamaldos. Mišias 
aukojo klebonas kun. Pranas Bu
lovas, atitinkamą pamokslą pasa
kė kun. Stasys Raila. Vyčiai da
lyvavo su savo vėliava. Po mišių 
minėjimas įvyko parapijos salė
je. Invokaciją sukalbėjo kun. 
St. Raila. Jonas Sidtis paskaitė 
rašinį apie šv. Kazimierą pra
eityje ir iškėlė jo reikšmę šių 
dienų lietuviam, ypač jaunimui. 
Po minėjimo vytės pavaišino 
svečius kava ir pyragaičiais.

Woodhavene parduodamas 
vienos šeimos namas su 9 kam
bariais ir garažu. Skambinti 847- 
5522 R. Ėst.

Parduodamas šešių butų na
mas VVoodhaveno rajone. Skam
binti 212 846-6498.

NEW YORKO IR APYLINKIŲ VISUOMENĖ 
KVIEČIAMA ATSILANKYTI Į

ALEKSANDRO VAKSELIO 
PAGERBIMO POBŪVĮ
Jo 65 metų sukakties proga.

A. Vekselis yra ar buvo Įvairiose pareigose Lietuvių 
Bendruomenėj, VLIKe, Kultūros Židinio valdtyboĮe, Tautos 
Fonde, Lietuvių Atletų Klube, Amerikos Lietuvių Taryboje, 
Aktyvus spaudos Ir radijo valandėlių bendradarbis.

Įvertinkime tuos, kurie aukoja savo laisvalaiki Ir Mas 
lietuviškam veikimui. Dalyvaukime A. Vekselio pagerbime 

KULTŪROS ŽIDINYJE, 341 Hlghland Blvd, 
Brooklyne, kovo 28, šeštadienį, 7 v.v.

PROGRAMOJE: Liet gen. konsulo Aniceto Simučio žodis 
Sveikinimai 
Skaidrės iš sukaktuvininko veiklos 
Vyrų choras Perkūnės, 
vadovaujamas Viktoro Ralio

VAIŠĖS — šalti užkandžiai, šilta vakarienė, šampanas 
ir kiti gėrimai. Maistų gamina Eugenija 
Kezlenė

Įėjimas tik 1250 dol. asmeniui
Vietas iki kovo 24 užsisakyti pas:

V. Padvarietį — 8475619
J. VobelMnlenę — 0475083
J. GsrdvHionę — 200 02M

Visus atsilankyti kviečia

ORGANIZACIJŲ KOMITETAS

PAGERBĖ DR. L

GIEDRAITIENĘ
Dr. Leonilda Giedraitienė 

dirba Veteranų ligoninėje 
Northport, N.Y. Ne taip seniai ji 
buvo pagerbta tos pačios ligoni
nės, apdovanota specialiu žyme
niu už nuoširdų ir kruopštų 
patarnavimą ligoninės pacien
tam.

Praeitų metų gale ją pagerbė 
ir vyriausia Veterans Administ- 
ration vadovybė. Ją apdovanojo 
“Hands and Heart” žymeniu. 
Tai aukščiausias atžymėjimas, 
duodamas Veteranų Administra
cijos. Sveikinimo rašte pažymė
ta, kad ji pasirinkta dėl to, kad 
į savo darbą įneša nuoširdumą 
ir kilnią rimtį.

Ji gavo nedidelę plokštelę, 
nešiojamą prie švarko atlapo. 
Plokštelėje įrašyta: VA Admi- 
nistrators Hands and Heart 
Award. Įrašyta ir jos vardas, pa
vardė. Kairėje ženklas — dvi 
rankos laiko širdį.

Gavo ir didesnę plokštę, pa
kabinamą ant sienos. Tą pasi
laikė vietos ligoninė, nes tai pir
mas toks jų tarnautojo pagerbi
mas. Plokštę pakabino darbo ka
binete.

Dr. Leonilda Giedraitienė su 
vyru gyvena East Northport, L.I., 
N.Y. Jos vyras Juozas Giedraitis 
yra Tautos Fondo pirmininkas ir 
dažnai atsilanko Kultūros Židi
nyje, Darbininke, besirūpinda
mas visuomeniniais reikalais.

Jadvyga Gasiliūnienė, gyve
nusi New Yorke, dabar gyve
nanti St. Petersburg Beach, Dar
bininko 65 metų sukakties proga 
jam atsiuntė 65 dolerius. Nuo
širdus ačiū.

A. a. Broniaus Endriukaičio 
atminimui Antanas ir Regina 
Pūrai paaukojo 20 dol. Tautos 
Fondui. Fondo vadovybė už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

GRAŽI DOVANA
Pereitą lapkričio mėnesį New 

Yorko Lietuvių Filatelistų drau
gija dalyvavo New Yorko did
miesčio kolizeume pašto ženklų 
parodoje — mugėje. Parodos 
rengėjai lietuviam ir kitom pa
našiom tos srities organizacijom 
davė nemokamai stalus (lounges) 
Davė ir iškabas su tų organi
zacijų vardais.

Neužmirštami kai kurie iš ap
lankiusių lietuvių stalą. Atėjo 
jauna ir graži porelė. Bevartant 
įvairius leidinius, atvirutes ir 
ženklus, jaunoji moteris pasisa
kė, kad ji jau turinti knygą apie 
Lietuvos pašto ženklus (Postage 
Stamps of Lithuania). Kada ji 
ištekėjo, jos tėvelis jai davė šią 
knygą kartu su gražia pinigine 
dovana.




