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D«*r Nr. Chargo d'Affairas,

On bahalf of tha Governaent and peopla of the United 
States, I aa honored to eend. greetings and congratulations 
on the occaaion of tha sixty-fourth anniversary of 
Lithuanian ladependence. •

The founding of the Lithuanian Republic on February 
16, 1918 gavę fore and aeaning to Lithuania*s coaaitnent 
to freedoa and aelf-deteraination. Lithuanian*, ai do 
Aaericans, reeain devoted to theae fundaeental principles 
today. The United States cannot pereit the violation of 
Lithuania*s national integrity to be forgotten. Therefore 
our policy of not recognising the forcible incorporation 
of Lithuania into the Soviet Union reeains fixed and vili 
not change.

Izraelis galutinai sutiko, kad 
Prancūzijos, Britanijos, Italijos 
ir Olandijos kariuomenės dali
niai dalyvautų šalia Jungtinių 
Tautų suorganizuotų taikos prie
žiūros dalinių Sinajaus pusiasa
ly, kai Izraelis grąžins jį Egip
tui.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Kinija neprisijungė 
prie JAV ir nekritikavo Sov. 
S-gos už kišimąsi į Lenkijos vi
daus reikalus.

Prez. Reagan numato prašyti 
kongresą padidinti Egiptui tei
kiamą pagalbą 400 mil. dol. ir 
Izraeliui — 300 mil. dol. Iš viso 
per 1982 Egiptas gaus iš JAV 
1.9 bil. dol., o Izraelis — 2.2 
bil. dol. paramos.

Lenkijai negrąžinus sutartu 
laiku Amerikos bankam 71 mil. 
dol. skolos, JAV vyriausybė, ne
paskelbusi Lenkijos nęišsimo- 
kančia skolininke, nutarė tą sko
lą bankam apmokėti, nes ji šią 
skolą buvo garantavusi. Vyriau
sybė sieksianti šią skolą iš Len
kijos atgauti.

Kinija sušvelnino savo opozi
ciją prieš JAV nutarimą parduo
ti Taivanui karo lėktuvų ir suti
ko tartis dėl termino, kada JAV 
teikiama pagalba Taivanui turė
tų pasibaigti.

Prancūzija pasirašė su Saudi 
Arabija sutartį S. Arabijos karo 
laivynui sumoderninti.

P. Korėjos vyriausybė pasiūlė 
Š. Korėjai atidaryti savo sienas, 
kad perskirtos šeimos galėtų su
sijungti, pradėti kultūrinius pa
sikeitimus ir pasidalyti žemės 
turtus.

ValsL sekr. Haig pareiškė, jog 
JAV darys viską, kad parti
zanai nenuverstų Salvadoro vy
riausybės ir nepaimtų krašto val
džios į savo rankas.

Egipto prezidentas Hosni Mu- 
barak, aplankęs Italiją, Vatikaną, 
Prancūziją, Britaniją ir V. Vo
kietiją, atvyko į JAV pasitarti dėl 
Camp David susitarimų vykdy
mo.

Airijos min. pirmininko Garret 
FitzGerald vadovaujama vyriau
sybė, nerasdama sprendimo 
krašto ūkiniam sunkumam nu
galėti, atsistatydino. Prezidentas 
paleido parlamentą ir paskelbė 
naujo parlamento rinkimus vasa
rio 18.

Sirijai nepavyko sudaryti arabų 
valstybių koalicijos prieš Izraelį 
dėl Golan aukštumų aneksijos.

Hondūro karinis prezidentas 
gen. Policarpo Paz Garcia per
davė prezidento pareigas lapkri
čio mėn. išrinktam civiliniam 
prezidentui dr. Roberto Suazo 
Cordova.

Salvadoro kairieji partizanai 
raketom apgadino karo aviacijos 
bazėj esančius 18 karo lėktuvų 
ir 4 JAV malūnsparnius.

Pasaulio žydų organizacijų va
dai spaudžia savo vyriausybes
imtis konkrečių žygių, kad Sov. 
S-ga netrukdytų ten gyvenančių 
žydų emigracijos, kuri nuo 1979 
emigravusių 51,000 žydų 1981
nukrito iki 9,447.

Salvadoro ūkininkam atsto
vaujančios Union Comunal Sal- 
vadorena vadovai pareiškė, kad 
ūkininkai yra visai patenkinti 
vyriausybės vykdoma žemės re
forma.

Valant Baltijos jūrą ir pajūrį 
nuo ten netoli Klaipėdos iš nu
skendusio tanklaivio ištekėjusio 
aliejaus, paaiškėjo, kad valymo 
darbam labai trūko plflduriuo- 

j jančių buomų aliejaus plitimui 
sulaikyti, siurblių ir aliejaus 

<, graibytųjų. Įvairių valymo prie
monių buvo skolinamas! iš Lat- 

‘ vijos, Sov. S-gos ir V. Vokieti- 
; jos.

(Skyrius “Žinios i vyskupijų”)

Šiauliuose 1972 į Aukštesniąją 
muzikos mokyklą įstojo Dalia 
Tamutytė. Mokyklą baigė 1^76. 
Kaip gera moksleivė gavo reko
mendaciją Stoti į Valstybinę Kon
servatoriją Vilniuje.

Bet įstoti jai nepavyko, ne s ji 
buvo religinga. Už religingumą 
ją persekiojo Ir aukštesniojoje 
mokykloje. Ir tolimesnis jos gy
venimas buvo ir yra ištisa kova 
dėl savo religinių įsitikinimų..

Grįžusi į Šiaulius, Tamutytė 
ieškojo darbo savo specialybėje. 
Ji pradėjo dirbti vaikų daržely
je muzikos mokytoja.

Kai darželio auklėtojos nugeria
Atmosfera darželyje buvo tik

rai sovietinė. Dirbo vienos mo
terys, kurios su darželio vedėja 
beveik kasdien darbo metu iš- 
gėrinėja. Gi idealistė Tamutytė 
visur platina blaivybę, tai tuo 
pačiu savo darželio bendradar
bių buvo nemėgstama ir pas to
riai terorizuojama.

Pagaliau Tamutytei paskelbė 
riešą papeikimą už nedalyvavi
mą “visuomeniniame” darbe. 
Ji buvo išdirbusi jau 4 metais, 
bet buvo priversta “savo noru” 
išeiti iš darbo. ■

- Antroje darbovietėje
Suprato, kad pagal savo spe

cialybę darbo negaus, l ai surado 
darbo Šiaulių Gimdymo namuo
se kaip mašininkė-sekretorė. 
Bet ir iš čia turėjo išeiti “savo 
noru”, nes LKB Kronikos nr. 45 
buvo išspausdinta, kaip 1980 
rugsėjo 10 du čekistai ją “auk
lėjo”, kad būtų gera tarnautoja.

Trečioj tarnyboj
1980 gruodžio 1 ji pradėjo 

dirbti sekretore-mašininke Šiau
lių Butų ūkio valdyboje. Gi 1981 
sausio 13 į naują darbovietę atė
jo čekistas Slankauskas ir paro
dė LKB Kronikos 45 numerį, kur 
buvo aprašyta apie Tamutytę ir 
jos tėvelį Joną Tamutį.

Čekistas reikalavo pasakyti, 
kaip pateko žinios į pogrindžio 
leidinį. Čekistas “auklėjo” ir 
grasino: “Nedrįskite dalyvauti 
religinėse eisenose, nei į Šilu
vą, nei kitur, nes mes greitai 
susidorosime su visomis atplai
šomis, kaip jau susidorojom su 
G. Stanelyte, o dabar ir Jurevi
čiaus eilė ateina!”

perdavusi žinias apie pokalbius 
su KGB — Jurevičiui ar Petke
vičienei? Dalia Tamutytė, neiš
sigandusi tardytojo Ališausko 
šauksmo ir grasinimų, kategoriš
kai atsisakė rašyti pasiaiškinimą.

Tada saugumiečiai norėjo ją 
papirkti. Reikalavo atnešti po
grindžio leidinių, už kurių kiek
vieną siūlė po 50 rublių. Atsi
sakius tai daryti, grasino paso
dinti į elektros kėdę.

Kai Tamutytė grįžo iš tardymo, 
tai įstaigos viršininkas E. Čer
niauskas maldavo ją “savo noru” 
išeiti iš darbo, nes saugumas 
nepaliksiąs nei jo, nei Dalios ra
mybėje.

Taip Tamutytė 1981 balan
džio 1 “savo noru” pasitraukė iš 
darbo. Pareiškime ji parašė: “Ka
dangi Valstybės Saugumo komi
teto Šiaulių skyrius įsakė mane 
atleisti iš darbo, tai ir rašau šį 
pareiškimą.”

The Aeerican peopla ahare with you and your countryeen

Dr. S. A. Backis,
Charge d'Affaires of Lithuania, 

Lithuanian Legation,
2622 16th St., NW,

Nashington, D.C.

RUOŠKIMĖS PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENOM

Čekistas Tamutytei grasino: 
“Jei nesiliausi, vėl susitiksim, 
jei neateisi, jėga atsivešim, o 
jeigu apie pokalbius su mumis 

1981 kovo 27 buvo iškviesta į tylėsi, paliksime ramybėje,
saugumą kaip liudininkė M. Ju- o dirbti niekur neleisim, kol ne- 
revičiaus byloje. Ją tardė čekis- .prisipažinsi, kaip žinios pateko į 
tas Slankauskas ir saugumo pogrindžio leidinį ir Vatikaną” 
viršininko pavaduotojas A. Ali- Šiuo metu Dalia Tamutytė yra 
šauskas. Saugume ji buvo vėf- bedarbė. , . . _
čiama rašyti pasiaiškinimą, kam (nukelta į 2 psl.)

II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų, 
kurios bus 1983 birželio 24 — 
liepos 4 Chicagoj, vyriausias 
rengimo komitetas stovi prieš 
didelį ir sunkų uždavinį. Suor
ganizuoti tokius plačios apimties 
įvykiui reikia ypatingų pastangų 
ir organizacinio sugebėjimo. 
Svarbiausia, reikia sutelkti dide
les lėšas, nes Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, V-asis 
jaunimo kongresas, dainų šven
tė, sporto žaidynės ir kultūriniai 
renginiai pareikalaus daug išlai
dų. Pasisekimas priklausys nuo 
lietuviškosios visuomenės visa
pusiško susidomėjimo, dosnumo

Iškilmės karo muziejtus sodelyje Kaune nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Deiinftje už grandinių prasidėjo Neži
nomo kario kapas. Priekyje sargyboje stovi karo invalidas,

kuris atvesdavo invalidų orkestrą. Gilumoje — Lietuvos ka
riuomenės dalinys, šauliai.

SOVIETŲ SĄJUNGA VIS
SKVERBIASI {IRANĄ

mentalistai esą nepatenkintiPraeitų metų pabaigoj Irarao 
vyriausybė sutiko priimti sovie
tų siūlymą sustiprinti Iranoival- 
gybos ir saugumo daliniui ir 
vyriausybės ramstį, islame (var
diją. Kiek vėliau iš Sov, S- 
gos atvyko ekspertų grup Ira
no ūkio baklei sustiprinti, o da
bar Sov. S-ga spaudžia Iraną 
pasirašyti abipusio bendradar
biavimo ir draugiškumo piktų, 
nes pagal sovietus islamo fiinda-

Khomeini diriguojama politika, 
o ČIA remiami kairieji' ve
da kraštą į pilietinį karą. So
vietai galėtų geriau Iraną 
apsaugoti, parūpindami jam 
ginklų ir techniškų patarėjų, bet 
už tai Iranas turėtų pasirašyti 
su Sov. S-ga 5 ar 10 metų 
draugiškumo ir abipusės pagal
bos paktą.

Iraną valdančios partijos šulai

linkę sovietų giesme patikėti, 
bet Khomeini, turėdamas gal
voj sovietų sutvarkytus islamo 
fundamentalistus Afganistane, 
vis dar abejoja, nors pasitarimai 
tuo reikalu tebevyksta.

vieną dieną metuose ypatingai 
melstis už Lietuvą, kol ji atgaus 
nepriklausomybę. 1982 tokia 
diena numatoma birželio 13.

BRAZILUOS LIETUVIU 
VEIKLOJ

Brazilijos valstybinė vyskupų 
konferencija pasiūlė kun. Petrui 
Gavėnui 1981 metais suruoštą 
Maldos dieną už Lietuvą pada
ryti tradicine: kiekviena vys
kupija turėtų jausti pareigą nors

Brazilijoj į portugalų kalbą 
verčiamas paskutinis čia gautas 
LKB Kronikos numeris, kuris 
bus išleistas ir išsiuntinėtas vys
kupam, laikraščiam, radijo sto
tim. Taip pat su jaunimo talka 
ruošiamas specialus Mūsų Lie
tuvos numeris portugalų kalba 
dabartinei padėčiai Lietuvoj nu
šviesti. (E)

ir dalyvavimo numatytuose ren
giniuose.

Didžiausia organizacinio dar
bo našta ir atsakomybė krinta 
ant PLD rengimo komiteto pir
mininko dr. A. Razmos ir jo 
pavaduotojo Br. Juodelio pečių. 
Tačiau tokio pat rūpesčio krūvį 
neša ir risi kiti renginių pir
mininkai: PLB seimo — dr. P. 
Kisielius, PLJ kongreso — V. 
Abariūtė, dainų šventės — V. 
Momkus, kultūrinių renginių — 
I. Bublienė, sporto žaidynių — 
V. Adamkus. Dalyvius bei sve
čius suburti į užbaigturių šven
tę, iškilmingąjį banketą, pasiry
žusi daug patirties šioj srity 
turinti M. Remienė. Transporta- 
cijos reikalus tvarkys J. Baris, 
nakvynėmis rūpinsis R. Reklai- 
tienė. Atsakingas pareigas komi
tete eina sekretorė D. Korzo- 
nienė, iždininkas K. Dočkus, 
ryšininkas su JAV valdžia Ana
tolijus Milūnas, PLD ūkio reika
lų vedėjas K. Laukaitis ir infor
macijos komiteto pirmininkė R. 
Rudaitienė. Ex officio komiteto 
nariai yra PLB pirm. V. Kaman- 
tas, JAV LB pirm. V. Kutkus, 
Kanados LB pirm. J. Kuraitė 
ir PLJ valdybos pirm. G. Aukš
tuolis.

PLD vyriausio rengimo komi
teto trečiasis posėdis vyko PLB 
būstinėj, Jaunimo Centre, Chica
goj, sausio 22. Nepaisant pavo
jingo kelio dėl baisios lijund
ros, dalyvavo didžioji dauguma 
komiteto narių. Darbotvarkėj 
buvo pirm. dr. A. Razmos bend
ra darbų ir planų apžvalga, ren
ginių komitetų pirmininkų bei 
pirmininko pavaduotojo Br. 
Juodelio pranešimai, klausimai 
ir sumanymai.

Pirm. dr. A. Razma pageidavo, 
kad renginių komitetai baigtų 
sudaryti finansines sąmatas, nes 
netrukus reikės imtis lėšų telki- 
modarbo. Dalies finansinių 
įplaukų laukiama iš JAV ir Ka
nados LB apylinkių kvotų, di
džiųjų fundatorių ir mecenatų 
bei plačiosios visuomenės auko-
tojų. II-ųjų PLD metais sueis 50 
metų nuo mūsų didvyrių Da
riaus ir Girėno skrydžio per At
lantą. Kad šis įvykis būtų tin-
karnai paminėtas, norima į ren
gimo komitetą pasikviesti Lietu
vos vyčius. Religinių reikalų 

„pirmininku sutiko būti kun. V.
Rimšelis.

Iš dainų šventės pirm. V. 
Momkaus pranešimo išaiškėjo, 
kad programoj numatyta, jaunių, 
moterų, vyrų ir bendras choras. 
Dainas palydės 26-30 asmenų

ansamblis. Jaunių chorui diri
guos muz. F. Strolia, vyresnių
jų — muz. V. Verikaitii. Cho
rai ir specialiai dainų šventei 
susidarę dainininkų vienetai re-

Mta į 5 ptl)



IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

je žodžiai? (1979) ir "Laiko pritipažinti, jog spaustuvės dar- VALDAS C. DUOBA, llotovla advokatas. 397 LarkfloM Road., Kast 
•» < . m. a Boa! a ■ 11 fllMfl narni < {r snrr-1- —--______ ---------------------------------------- --------- - uakairela *

spausdinti 7 ir pusę milijono IK1114* St, Rtotonond MM, N.Y. 11418. Tai. *13441-2011.

Muzikologė Rūta Gaidamavi
čiūtė (gan. 1954) — Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje 
baigpsi muzikos teoriją. Rašo 
kandidatinę disertaciją apie 
liaudies dainų ir individualinės

Kompozitorė Ona Narbutaitė 
(gim. 1956) — konservatorijoje 
baigusi J. Juzeliūno kompozici
jos klasę (1979). Rašo simfoni
jas ir harmonizuoja liaudies dai
nas chorams. Yra sukūrusi kūri
nių smuikui,, violončelei ir var
gonams. Muzikos teoriją dėsto 
valstybinės konservatorijos Klai
pėdos fakultetuose.

Muzikologė Zita Kelmickaitė 
(gim. 1951) — valstybinėje kon
servatorijoje baigusi muzikos 
istoriją (1975). Vadovauja Vil
niaus universiteto folkloriniam

Savaitės 
įvykiai

Pakistano užs. reik, ministe- 
ris Agha Shahi sutarė su Indi
jos užs. reik, ministeriu Chin- 
moy Gharekhan sudaryti mišrią 
komisiją santykiam tarp abiejų 
kraštų pagerinti.

JAV, Britanija ir Čekoslovaki
ja pasirašė sutartį, pagal kurią 
JAV sutiko grąžinti Čekoslovaki
jai 18.4 tonų aukso, o Čeko
slovakija pasižadėjo atlyginti 
JAV ir Britanijos piliečiam už jų 
nusavintus turtus.

Per 30 metų World Peace 
Council ištikimai tarnavo Sov. 
S-gai, ir jos vadai reguliariai 
buvo apdovanojami Lenino tai
kos premijom. Neseniai ši orga
nizacija buvo paprašiusi JT eko
nominę ir socialinę tarybą su
telkti jai nevalstybinės organi
zacijos statusą. Tarybos sudary
tai komisijai, tyrinėjančiai orga
nizacijos tinkamumą, atradus, 
kad Maskva pastoviai ją remia 
pinigais, organizacija savo pra
šymą atsiėmė.

JAV ir V. Europos miestuo
se sausio 30 įvyko demonstra
cijų, protestuojančių prieš Len
kijoj įvestą karo būklę ir žmonių 
priespaudą.

Dvi Afrikos valstybės, Sene
galas ir Gambija, sudarė konfe
deraciją ir pasivadino Senegam- 
bija. Jos prezidentu bus buvęs 
Senegalo prezidentas Abdou 
Diouf, o viceprezidentu — bu
vęs Gambijos prezidentas Daw- 
da Jawara.

Lenkijos vyriausybei vasario 
1 pakėlus maisto produktų ir 
kuro kainas net iki 500 proc., 
Gdansko mieste įvyko gyventojų 
demonstracijų, kurių metu 6 
gyventojai ir 8 policininkai buvo 
sužeisti ir 205 žmonės areštuoti.

ansambliui. Kartu gilina muzi
kos dalykus Leningrado teatro, 
muzikos ir kinematografijos in
stitute (to instituto aspirantė).

— 1981 metų paskutinę savai-
darni jo knygų lietuviški pavadi-

vo surengtos muzikos dienos
— 12 koncertų. Programą atliko 
sol. V. Daunoras, sol. V. Prud
nikovas, fortepioninis trio — 
H. Radvilaitė, S. Sondeckienė ir 
E. Urbonas, smuikininkas P. 
Juodišius, pianistas J. Kamavi- 
čius. Programoje dalyvavo ir 
muzikos studentai J. Gicevi- 
čiūtė, S. Stonytė ir V. Bakula. 
Apie muziką kalbėjo profesoriai
— J. Kamavičius, J. Gaudrimas, 
S. Sondeckis, Z. Paulauskas ir 
O. Pakėnienė.

— Nauji Lietuvių rašytojų są
jungos nariai. 1981 gruodžio 28 
Lietuvos rašytojų sąjungos val
dybos plenumo posėdyje naujais 
sąjungos nariais priimti 4 rašyto
jai.

Literatūros kritikė Jūratė 
Sprindytė, gimusi 1952, yra bai
gusi Vilniaus universiteto kalbo
tyros fakultetą (1975). Jos kriti
kos straipsnių knyga “Kritikos 
akvarelės“ išleista 1980. 
Spaudoje rašo straipsnius dau
giausia apie jaunųjų rašytojų kū
rybą. Dirba Lietuvių kalbos ir 
literatūros institute jaunesniąja 
mokslo bendradarbe.

Poetas ir vertėjas Antanas A. 
Jonynas, gimęs 1953, yra baigęs 
Vilniaus universiteto kalboty
ros fakultetą. Daug eilėraščių 
spausdina periodikoje. Yra iš
leisti du jo eilėraščių rinkiniai — 
“Metai, kaip strazdas“ (1977) ir 
“Atminties laivas” (1981). Yra 
vienas iš Vagos leidyklos redak
torių.

Vytautas Rubavičius — poetas 
ir literatūros kritikas, gimęs 
1952, Vilniaus universitete bai
gė fizikos mokslus (1975). Yra 
vienas iš aktyvesniųjų jaunesnio
sios kartos pavergtos Lietuvos 
rašytojų, dalyvaująs literatūrinė
se diskusijose. Išleisti du jo ei
lėraščių rinkiniai — “Nusigiedri-

* rašo lietuviškai. Dirba Vagos 
leidyklos redaktoriumi. Yra iš
leisti du jo eilėraščių rinkiniai 
— “Vidudienis" (1977) ir "Dai
nuoju Lietuvą" (1980), taip pat 
apsakymų rinkinys "Erškėtis 
ant kalno" (1980). Žinomas ir 
kaip vertėjas.

— Literatūros ir Meno savait
raštis kasmet skiria premijas 
už tame laikraštyje išspausdin
tus įvairių sričių straipsnius. 
1981 metų premijas laimėjo My- 
kolas Sluckis ir Bronius Kuzmic
kas — už publicistinius straips
nius. Vladas Braziūnas gavo 
premiją už kultūrinio gyvenimo 
apžvalgas, Ričardui Pakalniškiui 
ir Alfredui Guičiui paskirtos 
premijos už literatūros kritiką. 
Gražina RamoSkaitė apdovanota 
už pokalbius su rašytojais. Poe
tas Jonas Strielkūnas — už poe
zijos vertimus, Feliksas Vaitie
kūnas — už prozos vertimus. Už 
jaunųjų dailininkų kūrybą nagri
nėjančius straipsnius premija 
teko Kazimierui Morkūnui. Už 
straipsnius apie muziką — Dona
tui Katkui. Už kino ir teatro 
gyvenimo aprašymus irtos srities 
problemų kėlimą premija teko 
Sauliui Macaičiui ir Valdui Va
siliauskui. Už kūrybos iliustravi
mą premiją gavo dail. Alfreda 
Venslovaitė-Gintalienė, už
iliustracines fotografijas — Ar
noldas Barysas. Neužmiršti ir 
jaunieji kritikai: už debiutinį ra
šinį apie teatrą premija paskirta 
Gediminui Butkui.

— Valstybinės konservatorijos 
dėstytojos ir dramos aktorės bei 
dainininkės Reginos Tumalevi- 
čiūtės (g. 1922) 60-ies metų am
žiaus sukaktis paminėta spau
doje. LTSR aukščiausios tarybos 
prezidiumas ją pagerbė garbės

Sinajaus pusiasaly įsikūrę 
žydų kolonistai surengė demon
stracijas prieš pusiasalio grąžini- — Spaudoje rašoma, kad pa- 
mą Egiptui, bet Izraelio kariai 
juos išsklaidė.

Italijos specialios policijos 
daliniam pavyko išlaisvinti 42 
dienas Raudonosios brigados te
roristų nelaisvėj išlaikytą JAV 
generolą James L. Dozier. Buvo 
areštuoti 5 teroristai.

JAV ambasadoj Maskvoj dvi 
prisiglaudusios sekmininkės, 
protestuodamos prieš neleidimą * dramos teatro 50 metų sukaktis 
jom išvykti į JAV, Kalėdų die
ną, pradėjo bado streiką. Vienai 
jų, Lidijai Vaščenko, labai nusil
pus, ji buvo išgabenta į sovietų 
ligoninę ir buvo aplankyta am
basados gydytojo ir konsulo. Ba
do streiką ji nutraukė, bet, ar jai 
bus leista grįžti į ambasadą, 
neaišku.

dažų. Dažnai ateinąs blogas po- ĮKALINS FUNERAL HOME, Ine., 64-02 Jamalca Avo. (prie Forest | 
pierius, netinkami dažai, o už Pway St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. į 
netobulumas liekanti kalta Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244, ______ j
spaustuvė. Tai tokie yra sovieti-

tesėjimo faktai!

— 1981 gruodžio 29 Vilniaus 
dailės parodų rūmuose atidaryta

da. Tokios parodos pradėtos 
rengti 1969. Tai esanti jau penk
toji tokia ^broda. Joje dalyvauja 
57 autoriai iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos su 180 tapybos kūrinių. 
Buvo paskirta keliolika premijų. 
Jų tris gavo lietuviai: S. Vei 
verytė, A. Stasiulevičius ir V. 
Ciplijauskas.

— Revoliucijos muziejuje Vil
niuje atidaryta Pabaltijo plakatų 
paroda, kurioje rodoma 350 estų, 
latvių ir lietuvių dailininkų dar
bų. Būdinga, kad parodoje vy
rauja politiniai-propagandiniai 
plakatai: skirti “tarybinei mora
lei”, įtempimų mažinimui, ko
vai už taiką.' Žodžiu, tie dalykai, 
kurie Sovietijoj turi kitą prasmę 
negu laisvajame pasaulyje. Įtem
pimus daugiausia ir kursto Sov. 
Sąjunga, o sovietinė taika reiš
kia naujų tautų pavergimą.

— Vilniaus akademiniame 
operos ir baleto teatre metų pa
baigoje buvo naujai pastatytas 
P. Čaikovskio baletas “Miegan
čioji gražuolė“. Būdinga, kad 
pastatymą režisavo iš Sov. Rusi
jos atvykęs “meno veikėjas” P. 
Gusevas. Jam talkino trys rusės 
šokėjos, pakviestos taip pat iš 
Rusijos. Atrodo, kad tuo norėta 
parodyti, jog lietuviai be rusų 
pagalbos ir scenos meno srityje 
mažai ką gali. Teatro vyr. balet
meisteris V. Brazdylis ir nųsi- 

t__________ _ ± pelnęs artistas. Č. 'Žebrauskas
raštu. 1942-44 ji vaidino Kaunš padaryti tik rusų pagalbininkais, 
dramos teatre. 1949 baigė daina
vimą Kauno konservatorijoje ir 
persikėlė į Vilniaus operos teat
rą. Ir pasitraukusi iš teatro, ren
gia koncertus, dainuoja per ra
diją ir televiziją.

Pr. N.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditionod, A. J. Batton-BaRrūnas, Ucenaed Manager and Notary 
Public, 860 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

•UYUSFUNERAL HOME, Mario Tolzolra, Jr. laidotuvių direktorius, New-. • 
ark Office: 429 Lafayette St (Cor. WHson Ava.), telef. 344-5172. Paw 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti

JUOZO ANDRKJŠIO Raal Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
dlmaL Incoma Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ava., Woodhaven, N/Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantla paminėti, kad eaate ar 
norite būti J. Andrlušio klljentaie.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1183 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai pietos. Pirmos 
rtšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

AT1 DARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedom

MA8TERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

119-09 Myrtle Avenue 
Rlchmond HNI, N.Y. 11418

Prieinamos ka Irtos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtfe Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir čačtadloniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

A R»xidencin** ir Komaretate Nuom*/M* i-A 
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grindinai atremontuoti Šiaulių 
dramos teatro rūmai. Teigiama, 
kad, rekonstravus senąjį teatr < 
pastatą, kolektyvui atsivėrusios 
dar palankesnės kūrybinės gali
mybės. 1981 gruodžio 26 rūmų 
atidarymo iškilmėse, kuriose da
lyvavo kultūros miųisteris J. 
Bielinis ir daug partijos veikė
jų, buvo paminėta ir Šiaulių

LIETUVIŲ 
KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS 
KRONIKA

(atkelta iŠ 1 psl.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šoštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Llthuanla”, trečlsd., 6:05- 
740 vai. valų ii WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dir. adresas: 
234 Sunik Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

(teatras pradėjo veikti 1931).

— 1982 Literatūros ir Meno 
laikraštyje paskelbtas Požėlos 
(buv. Spindulio) spaustuvės of
seto skyriaus vedėjo V. Ramoš
kos pasikalbėjimas su laikraščio 
korespondente. Pasikalbėjimas 
įdomus tuo, kad vedėjas išdrįso

Pasiimk tą pensiją
Julius Sasnauskas, apie kurį 

daug rašyta ir kuris buvo sovie
tų nuteistas, 1981 balandžio 
mėn. dar buvo Vilniaus saugu
mo komitete. Jo aplankyti atėjo 
75 metų močiutė Sofija Nikšienė. 
Tai čekistas Česnavičius ją tardė 
ir gąsdino vien už tai, kad 
pasirašė po pareiškimais dėl 
Klaipėdos bažnyčios grąžinimo 
tikintiesiem, po protestu dėl 
Petro Cidziko uždarymo į psi- 
choligoninę. Čekistas grūmojo:

— Nekišk savo pirštų tarp du
rų, — priversime. Paskambinsiu 
į ąoc. aprūpinimo skyrių, ir su
mažins pensiją, — šaukė Cesna- 
vičius.

Senutė neišsigando ir tepasa
kė čekistui:

— Galite sau pasiimti tą pen
siją ...

Vėl naikina Kryžių kalną
1981 gegužės pradžioje trys 

jaunuoliai, vienas iš jų Zvez- 
dovas iš Jurgaičių kaimo, nu
siaubė Kryžių kalną — laužė 
ir daužė kryžius, paveikslus, 
koplytėles, draskė ir traukė ro
žančius, viską, ką pajėgė, išnie
kinę mėtė ant žemės.

Tokie chuliganai, kaip Zvez- 
dovas, sovietinės valdžios yra 
palaikomi.

' LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

rasolipo 

A MEM0RIALS
6646 80 ST, MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI NOSU VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI

. • NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ

davimo minėjimą. Nnuotraukoje — programos dalyviai ir svečiai. II k. I-oje eilė
je: šaulių kuopos kapelionas Tėv. L. Andriekus, OFM, paskaitininkas M. Gailinis, 
Liet. gen. konsulas A. Simutis, LB New Yorko apygardos pirm. A. Vekselis, iaulių 
kuopos pirmininkas K. Miklas; II-oje eilėje iš k. K. Bačauskas, muzikas V. Ralys, P. 
Jurkus, V. Jankauskienė, A. Jankauskas, solistas M. Razgaitis, Pr. Jurkuvėnienė, J. Jurkuvė- 
nas, V. Budrys.

Visur moksleiviai terorizuoja
mi ir verčiami stoti į komjau
nuolius ar pionierius. Viešai 
klasėje mokytojai tyčiojasi iš 
mokinių religingumo. Tokie 
nuotykiai aprašomi Pašilės, 
Sedos, Ariogalos, Josvainių mo
kyklose.

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 799-3300

beach.FI
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Ištikimybė Lietuvai
Lietuvos pavergimo metų 

skaičius yra beveik dvigubai di
desnis už jos laisvės metų skai
čių. Iš gyvenimo pasitraukė visi 
nepriklausomybės akto signata
rai, pasitraukė didelė dalis vals
tybininkų, kuriem teko atkurti 
nepriklausomą Lietuvos gyveni
mą, pasitraukė ir dauguma sa
vanorių, kurie skubėjo ginti at- 
sistatančios Lietuvos laisvę.

Visi Lietuvos priešai tikėjosi, 
kad Lietuvos laisvę palaidos 
amžiam, kad užaugusios kartos 
niekada nebekalbės apie tokias 
dienas, kai tauta laisvai tvarkė
si. Bet tie pavergimo sunkūs 
metai dar labiau sustiprino tau
tą, išugdė naujas patriotų kartas, 
tokių patriotų, kurie eina ir per 
ugnį ir per vandenį, ir neskęsta. 
Jų nesulaiko nei kalėjimo sie
nos, nei Sibiro tremtis. Čia pagal 
fizikos dėsnį veiksmas lygus ata- 
veiksmiui; okupantai spaudė— 
tauta pasipriešino.

Tas pasipriešinimas nėra pasy
vus. Jis darosi kovojantis, agresy
vus. Taip labai daug jau pasi
stūmėta laisvės link. Kas anks
čiau galėjo sakyti, kad Sovietų 
imperijoje galės būti pogrindžio 
spauda! Tai buvo neįsivaizduo
jami dalykai. O šiandien pogrin
džio spauda yra tokia galinga, to
kia įtakinga, kad ir galingieji 
KGB pulkininkai, majorai, drau
gai tardytojai jau nebežino, kaip 
tą spaudą sustabdyti.

Nebeužtvenksi upės bė
gimo .... — taip kadaise anais 
tamsiais spaudos draudimo lai
kais dainavo tautinio atgimimo 
poetas Maironis. Tie žodžiai 
ir šiandien labai tinka . . . Nebe
sustabdysi!

Kai po pirmojo pasaulinio ka
ro kėlėmės nepriklausomam gy
venimui, kiek tada turėjome ma
žai mokytų žmonių. Ir Lietuva 
jau buvo užmiršta, ištrinta iš že
mėlapių. O kiek šiandien turi
me mokytų žmonių, geriausių 

visų sričių specialistų. Jų pil
na ir pavergtoje Lietuvoje, pil
na ir laisvajame pasaulyje. Jų vi
sų noras yra tas pats — dirbti 
nepriklausomai Lietuvai. O kol 
tas ateis, visas pastangas skirti 
jos išlaisvinimui.

Šiandien Lietuvos reikalai ži
nomi visame pasaulyje. Visa
da, metai iš metų vis iškyla 
kokie žmonės, įvykiai, kurie pri
mena Lietuvos reikalus ir juos 
išgarsina visame pasaulyje.

Ir šiais Lietuvos metais (nuo 
praeitos Vasario 16 iki šių metų 
Vasario 16) bene daugiausia gar
sino Lietuvą laisvoje pasaulio 
spaudoje tas pats Vladas Šaka
lys su savo pabėgimo istorija, 
rodytas filmas apie Simo Kudir
kos pabėgimą bent kelis kartus. 
Kalbėdamos apie Lenkijos įvy
kių atgarsius kituose kraštuose, 
dažnai prisiminė Lietuvą ir te
levizija ir spauda.

Garsino Lietuvą ir Lietuvos 
pogrindžio spauda, čia atga
benta, išversta į kitas kalbas. 
Taip Lietuvos religijos perse
kiojimo klausimais buvo rašyta 
visoje pasaulio spaudoje — ita
liškai, prancūziškai, vokiškai, is
paniškai, angliškai ir kitomis 
kalbomis. Tai buvo išsamūs 
straipsniai su dokumentuota 
medžiaga.

Tas visa labai teigiamai veikia 
Lietuvos laisvės bylą — vis la
biau priartina laisvę.

Kas seka sovietinį gyvenimą, 
tas pastebi daug ženklų, kad ir 
jų komunistinis entuziazmas iš
senka. virsta patogumų ieškan
čia buržuazija. Kolchozų pirmi
ninkai yra naujieji dvarponiai, 
kurie patys siekia tik patogaus 
gyvenimo ir apie vargstančią 
tautą nenori nei girdėti.

Todėl daug kas sako, kad jau 
susilaukėm Sovietų imperijos 
griuvimo pradžios. Ir ji sugrius, 
nes ji paremta smurtu, melu, ne- 

( nukelta į 5 psl.)

Lietuvių radijo valandėlės 
Bostone vedėjai Steponas ir 
Valentina Minkai praeitą vasarą 
paskelbė konkursą rašiniui “Ko
dėl man garbė būti lietuviu?”.
čia pateikiamas Amerikoje gi
musio jaunuolio Aro Sužiedėlio, 
iš Brockton, Mass., rašinys, lai
mėjęs II-ąją premiją (200 dol.).

Būti lietuviu yra didelė garbė. 
Lengva didžiuotis esant kurios 
didelės valstybės gyventoju. 
Apie dideles valstybes visi žino: 
jos valdo didelius plotus, turi 
daug gyventojų ir žemės turtų. 
Visi yra girdėję apie Ameriką, 
Prancūziją ar Japoniją, tačiau 
mažai kas žino apie Lietuvą ir 
lietuvius. Jei žinotų, tai, aš ma
nau, visi sutiktų, kd lietuvių tau
ta verta pasididžiavimo.

Pavyzdžiui, mažai kas žino iš 
kitataučių, kad XV-ame amžiuje 
Lietuva buvo didžiausia ir ga
lingiausia valstybė visoje Euro
poje. Vytauto Didžiojo laikais 
Lietuvos valdomi plotai tęsėsi 
nuo Baltijos jūros iki Juodosios 
jūros. Kitų kraštų valdovai ir ku
nigaikščiai prašė Vytauto pagal
bos gintis nuo priešų, o pats 
Vytautas per Žalgirio mūšį nu
galėjo visą kryžiuočių ordiną, ku
ris po to niekada nebeatsigavo. 
Istorijos knygos rodo, kad lietu
viai buvo geri valdovai; jie ne
spaudė ir neišnaudojo nugalė

O Vilniau, kur tavo spinduliai, kuriuos skleidei Lietuvai tėvynei... Iš čia sklido 
mokslas ir menas į visą Lietuvą, čia paskelbta ir Lietuvos nepriklausomybė 1918 
vasario 16. Pirmame plane matosi Šv. Onos, Bernardinų bažnyčios, toliau Šv. Jono 
bažnyčios varpinė.

KODĖL MA 
LIETUVIU?

GARBĖ BŪTI

tųjų. Vilniaus universitetas, ku
ris neseniai atšventė 400 metų 
sukaktį, yra vienas seniausių 
Europoje.

Jokia kita tauta pasaulyje nėra 
patyrusi tokios priespaudos — 
40-ties metų spaudos draudimo, 
kaip lietuviai. Naktimis drąsūs 
vyrai nešdavo knygas per Vo- 
kietijos-Lietuvos sieną, kad 
maži vaikai ir kiti žmonės ne
pamirštų, kaip skaityti lietuviš
kai. Tačiau lietuvių kalba ir kul
tūra nepranyko, lietuviai nepasi
davė, ir 1918 vakario 16 Vilniu
je Lietuvos Taryba paskelbė, 
kad Lietuva bus nepriklausoma, 
demokratinė valstybė. Dvi
dešimt narsių vyrų pasirašė ne
priklausomybės atkūrimo aktą.

Nepriklausomybės metais 
Lietuva daug ką pasiekė. Jai ne
reikėjo prašyti pašalpos iš kitų 
valstybių. Gyvenimas Lietuvoje 
taip pagerėjo, kad daug kas ją va
dino “mažąja Amerika”. 1933 
metais drąsaus žygio ėmėsi la
kūnai Darius ir Girėnas. Jie ži
nojo, kad labai pavojinga skristi 
per Atlantą, bet jie mylėjo Lie
tuvą ir norėjo išgarsinti jos vardą. 
Kai jų lėktuvas nukrito Soldino 

miške Vokietijoje, tik 404 mylios 
nuo Kauno, tai buvo liūdniausia 
diena Lietuvos istorijoj. 1937 ir 
vėl 1939 metais Lietuvos krepši
nio komanda buvo visos Euro
pos čempijonė.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikai baigėsi 1940, rusai vėl 
okupavo Lietuvą. Jie išvežė į 
Sibirą daugiau negu 45,000 
žmonių. Tas skaičius būtų buvęs 
dar didesnis, bet Lietuvos parti
zanai sužinodavo išvežamųjų są
rašus ir žmones perspėdavo. Šie 
narsūs vyrai, slaptai miške kovo
dami, kasdien rizikuodavo savo 
gyvybe ir laukdavo amerikiečių 
pagalbos, nes manė, kad laisvas 
pasaulis išvaduos Lietuvą. Lie
tuvoje partizanų šiandien nebė
ra, tačiau ten atsiranda naujų 
didvyrių, kurie rašo ir platina 
pogrindžio spaudą, kad visi 
žinotų apie lietuvių ir Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą.

Lietuvių tautos istorija yra di
dinga ir garbinga. Kas ją prade
da pažinti, negali nesistebėti 
lietuvių tautos ištverme.

Lietuvių tauta yra nepaprastai 
įdomi savo kalba ir tautosaka, 
kuri apima meną, dainas, pada

vimus, legendas, pasakas, mįs
les, patarles, priežodžius ir tt. 
Lietuvių tautosaka yra liaudies 
kūryba, išsilaikiusi per amžių 
amžius, net ir per du pasauli
nius karus, okupacijas ir visokią 
priespaudą.

Lietuvių kalba yra seniausia 
gyvoji kalba visame pasaulyje — 
senesnė negu lotynų ir graikų. 
Nedaug žmonių moka ja gerai 
kalbėti, nes ji yra labai sunki iš
mokti, sunkesnė, pavyzdžiui, už 
ispanų ar prancūzų kalbas. 
Pasaulio mokslininkai mano, 
kad lietuvių kalba yra raktas 
į kitas senas pasaulio kalbas.

Lietuvių kalba yra graži, švel
ni, jauki, su keliais šimtais tūks
tančių žodžių. Ji yra labai tinka
ma eilėraščiams, dainoms, pasa
koms ir tt, nes turi daug žo
džių, žodelių, žodelyčių, žodytė- 
daug kariaudavo dėl laisvės ir 
teisės praktikuoti savo tikėjimą, 
lių, žodeliukų, žodžiukų .. . Bu
vo daug lietuvių poetų ir rašyto
jų: Krėvė, Maironis, Žemaitė, 
Kudirka, Baranauskas, Peč- 
kauskaitė (Šatrijos Ragana), 
Brazdžionis .. . Nors lietuviai 
karas neatsispindėjo jų literatū-
roję. Rašytojai rašė ne apie karus 
ir priešus, bet apie darbą, na
mus, religiją, vestuves, saulę. 
Lietuvis mylėjo gamtą ir visas 
jos apraiškas. Jis gamtos niekada 
neskriaudė, niekada nenaikino. 
Su gamta jis dirbo, gyveno, žai
dė ir valgė. Turėjo ypatingą ry
šį su gyvuliais ir augalais. Tai 
išryškėja jo padavimuose, pasa
kose, legendose, dainose, 
se, dainose.

Tautiniai šokiai yra vieni iš 
Lietuvos gražiausių ir spalvin
giausių liaudies meno pavyz
džių. Žmonės iš skirtingų rajo
nų su skirtingais drabužiais šoka 
šokius, kurie buvo atkurti iš gi
lios senovės. Šokame tautinius 
šokius ir Amerikoje. Mano apy
linkėje yra dvi tautinių šokių 
grupės: Brocktono “Sūkurys” ir 
Bostono tautinių šokių sambūris.

Mano seneliai, kaip ir dauge
lis kitų lietuvių, JAV-ėse turėjo 
pradėti gyventi iš nieko. Įsikū
rę Amerikoje, lietuviai daug pa
darė. Yra lietuvių parapijos su 
bažnyčiomis beveik kiekviena
me mieste, kur yra daugiau lie
tuvių. Visur išdygo lituanisti
nės šeštadieninės mokyklos. Iš
augo net ir sporto klubai. Se
niausias lietuvių sporto klubas 
pasaulyje yra New Yorke. Ten

(nukelta į 5 psl.)
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KELIONĖ Į LIETUVĄ
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Nenoriu per ilgai užsisvajoti. 
Reikia ieškoti kelio atgal. Tai 
tikras nesusipratimas, tipiškas 
sovietiškas nesusiorganizavi- 
mas. Paliko mane čia vieną 
dykumoje. Einu. Bandau val
gomojo rankeną. Negaliu atida
ryti durų. Bandau dar kartą. 
Suprantu, kad jos užrakintos. 
Man atrodo, kad aš sapnuoju. 
Ne. Tai ne sapnas. Jaučiu dul
kių kvapą ir pelėsiais persisun
kusį orą. Reikia pabandyti lan
gą. Bandau, pastūmęs dulkėtą 
užuolaidą, man taip pažįstamą 
savo drugių sparnelių raštais. 
Lango negaliu atidaryti. Mėnu
lio spinduliai prasiskverbia pro. 
ploną debesėlį. Kas gi čia? Lan
gus dengia tankūs grotai, pri
meną kalėjimus. Tokių grotų 
mano namuose nebuvo. Jaučiu 
paniką ir noriu bėgti iš čia, 
grįžti namo.

Bandau duris, vedančias į vir
tuvę. Durys atsidaro. Čia ne vir
tuvė. Stipri šviesa akina mano 
nuvargusias akis. Tai nepažįs
tama patalpa. Jos centre stovi 
didelis rašomasis stalas, apie ku
rį sėdi trys nepažįstami unifor

muoti vyrai. Jų veidų negaliu 
matyti, nes šviesa atsimuša į 
jų nugaras, o man tiesiai į akis. 
Tik matau siluetus.

— Algi? — instinktyviai iš
tariu savo brolio vardą. Tyla. 
Dar kartą šaukiu, šį kartą jau 
balsiau: — Algi!

— Nepadarėme klaidos, — ta
ria vienas siluetas kitam rusiš
kai. Kaip per miglą, suprantu 
man nekenčiamos kalbos žo
džius.

— Gerą vakarą, drauge Va
lavičiau, — lietuviškai atsiliepia 
trečiasis siluetas. — Sveikas grį
žęs. Prisiartinkite arčiau, čia 
jums ir kėdė.

Matau ties stalu taburetę. 
Kaip užhipnotizuotas, lėtai einu 
artyn, šviesa akina mano akis.

— Sėsk, — įsakmiai girdžiu 
rusišką įsakymą ir jam pasklūs- 
tu. Kišu ranką į švarko kišenę, 
intuityviai ieškodamas savo 
paso.

— Nejudėkit, — sako man ir 
vėl lietuviškai trečiasis siluetas. 
— Mes pasiimsime, ko mums 
reikia. Mums jūsų pasas nerei

kalingas, — lyg atspėdamas 
mano mintis, kalba tas pats si
luetas lietuviškai.

Pamažu mano akys apsipran
ta su šviesa, ir aš pradedu 
matyti jų veidus. Kairėje sėdė
jęs vyras, apsirengęs uniforma 
be jokių ženklų, prisiartina prie 
manęs ir iš mano švarko kiše
nės išima dokumentus.

— Tas pats, — sako jis savo 
kolegoms rusiškai. — Nepadarė
me klaidos.

— Kas jūs? Kodėl atėmėte 
mano dokumentus? Aš pasiskų
siu mūsų konsulatui, — sakau 
atgaudamas drąsą.

— Drauge Valavičiau, jūsų 
konsulatas toli. Galite šaukti, 
kiek norite. Jūsų niekas negir
dės, išskyrus senuosius ąžuo
lus, — prabyla antrasis akcen
tuota lietuvių kalba. — Jūsų pa
sas bereikšmis. Ar jūs nežino
te, kad esate Sovietų Sąjungos 
pilietis? Ar jums nežinomi 
įstatymai?

— Aš esu Amerikos pilietis, 
ir už mane užsistos mūsų vals
tybės departamentas. Mano 
šeima...

— Jūsų valstybės departamen
tas visų pirma turės jus suras
ti, drauge Valavičiau, — ramiai 
kalbėjo trečiasis, vartydamas 
mano piniginę.

— Jūs atsakysite už manęs 
sulaikymą. Ar jums nėra žino
ma Helsinkio sutartis? — vis 
dar drąsiai kalbėjau. — Aš rei
kalauju paaiškinimo.

— Jūs čia nieko reikalauti 
negalite. Mes čia šeimininkai, 
— atsakė pirmasis. — Jūsų li
kimas mūsų rankose, ir jūsų 
gerovė priklausys nuo jūsų 
bendradarbiavimo. Mes viską 
žinome apie jus ir jūsų bur
žuazinę, antitarybinę veiklą ir 
jūsų raštus. Komedija, gryna ko
medija! Jūs tariamoje laisvėje 
sau daug ką leidžiate. Bet mes 
sekame viską ir žinome jūsų 
veiklą. Džiaukitės, kol neatėjo 
jūsų valanda- Dar kurį laiką 
mes turime žaisti žaidimą su 
Amerika. Tačiau ir Amerika ne 
visada viską gali padaryti. Pa
vyzdžiui, ji yra bejėgė surasti 
jus. — Jo tonas buvo sarkas
tiškas, kandantis. Man ir vėl 
ėmė gelti galvą. Dėjau visas 
valios pastangas, kad susilaiky
čiau nuo sąmonės netekimo. 
Troškau, kad tai būtų sapnas.

— Kas liečia jūsų Amerikos 
pilietybę, tai mūsų išvada aiš
ki, — vėl atsiliepė mano doku
mentų tikrintojas, lėtai drasky
damas mano mėlyną pasą su 
viza jo yiduje. — O dabar kal
bėkime, kad jūsų gyvenimas 
būtu bent minimaliai pakenčia
mas.

— Kalbėkime apie ką? 
Kaip jūs drįstate plėšyti mano 
pasą ir jūsų pačių vyriausybės 
išduotą vizą? — pašokau nuo 
savo kėdutės.

— Ar jūs dar vis nesiorientuo- 
jate, drauge Valavičiau? — pa
klausė lietuvis, stipriai pastum

damas mane atgal į mano kė
dutę.

— Mes žinome, kad jūs pla
navote susitikti su savo broliu 
Algirdu Valavičiumi, kuris, pasi
naudodamas socialistinės san
tvarkos privilegijomis, kai ku
riems pareigūnams savo parei
gose apsileidus ir neišnagrinė- 
jus jo kilmės, baigė aukštuo
sius mokslus ir kurį laiką už
ėmė gan atsakingas pareigas 
įmonių planavimo kombinate. 
Deja, mūsų santvarka nepajėgė 
jame išnaikinti kai kurių ne
sveikų prietarų, todėl ir jo lau
kia teisingumas.

— Ką jūs padarėte mano bro
liui? — ir vėl pašokau aš.
- Ką mes jam padarėme? 

Jūsų brolis buvo sugautas, pla
tinant Vakarų propagandinį 
šlamštą, vadinamą Katalikų Baž
nyčios Kronika. Mes manome, 
kad jis yra vienas iš pagrindi
nių tos kronikos redaktorių. O 
iš jūsų tikimės gauti informa
cijos apie tai, kaip toji kroni
ka pasiekia Vakarus. Esame tik
ri, kad jūs daug žinote ir tuo 
galite būti mums naudingas. 
Jei kooperuosite, tai liksite gy
vas. Jei ne, tai... — čia jis 
reikšmingai nutilo.

— Aš nieko nežinau nei apie 
kroniką, nei apie jos kelius. Ką 
jūs padarėte su mano broliu?

— Apie brolį pakalbėsime vė
liau. O dabar pradėkime kal
bėti apie jus, — pertraukė mane 
rusas.

— Aš rusiškai nekalbu, — 
atgaudamas savo žemaitišką 
charakterį, užsispyrusiai atsa
kiau ir sukandau lūpas.

— Jis galėjo būti primiršęs, 
— įsiterpė lietuvis. — Ir jo pa
žymiai rodo, kad jis iš rusų 
kalbos turėjo vos trejetą. Gal 
geriau kalbėkime lietuviškai. — 
Jis vartė storą bylą.

— Kalbėkime lietuviškai, nors 
man toji keista kalba sudaro 
daug keblumų, — nenoriai 
pritarė lietuviškai pramokęs 
rusas.

Taip prasidėjo mano kančios 
valandos.

Šviesa degino mano vokus.
Man gėlė galvą ir diegė šoną.
Mano lūpose buvo aiškus 

kraujo skonis. Po daugelio smū
gių suklupau ant grindų savo 
šilto kraujo klane.

Daugiau, nieko neprisimenu, 
tik begalinį skausmą visame savo 
kūne ir savo likusios Ameriko
je šeimos ilgesį. Kartais grįžta 
į sąmonę mano tardytojų kal
bos nuotrupos:

— Jei pareikalaus jo kūno, 
mes jį grąžinsim geros kokybės 
karste su vainikais vyriausybės 
lėšomis ir su apgailestavimu, 
kad Amerikos pilietis Vladas Va
lavičius žuvo automobilio kata
strofoje... Taip, ir su užuojauta 
šeimai. Ir su gėlėmis, ir su jo 
asmeninio turto likučiais, rastais 
Vilniaus viešbutyje.

(Bus daugiau)
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Karo muziejaus sodelis Kaune. Priekyje — Laisvės paminklas, gilumoj — muziejus, deši
nėj muziejaus bokštas, kur buvo įkeltas Amerikos lietuvių dovanotas varpas.

LIETUVOS LAISVĖS VARPUI 60 METŲ
Amerikos lietuvių dovana nepriklausomai 
Lietuvai. Pirmą kartą Laisvės Varpas Kaune su- 
kambėjo 1922 vasario 16 dieną.

Besibaigiant Pirmam pasauli
niam karui, Amerikos lietuviai 
labai aktyviai veikė, norėdami 
padėti Lietuvai. Visą išeiviją bu
vo apėmęs bendras entuziaz
mas — atstatyti nepriklausomą 
Lietuvą.

Lietuviai rengė seimus, rašė 
peticijas, rinko parašus, važinėjo 
į Washingtoną, Lietuvos laisvi
nimo reikalam suaukojo tūkstan
čius.

Su dar didesniu uolumu jie 
norėjo padėti Lietuvai, kai ši 
1918 vasario 16 paskelbė atsta
tanti nepriklausomybę. Ame
rikos lietuviai važiavo j Lietuvą, 

Amerikos lietuvių Lietuvai dovanotas Laisvės varpas. 
Jis buvo nuliedintas 1921 ir tų metų rudenį buvo iš
gabentas į Lietuvą. Prieš išvežant, jis buvo išstatytas 
Philadelphijoje viešam apžiūrėjimui. Prie jo stovi sargy
boje du Amerikos lietuviai kariai; vienas laivyno unifor
moje laiko Lietuvos vėliavą (k.), pėstininkas laiko Ame
rikos vėliavą.

Du Karo muziejai Kaune apie 1933 metus. Priekyje senasis 
Karo muziejus. Jo bokšte (1) buvo įkeltas Amerikos lietuvių 
dovanotas Laisvės Varpas. Kai senąjį muziejų nugriovė, 
varpą perkėlė į naujojo muziejaus bokštą (2). Už senojo 
muziejaus — naujasis Karo muziejus (3), kurį suprojektavo 
architektas V. Dubeneckis. Muziejus buvo pradėtas 1930, 
Įmigtas 1934 metais.

norėdami jai konkrečiai pagelbė
ti, kovoti dėt jos laisvės. Toks 
vienas buvo ir Garso ilgametis 
redaktorius Matas Zujus, toks 
buvo ir Stepas Darius ir daugel 
kitų.

Amerikos Laisvės Varpas
Viena iš Jungtinių Amerikos 

Valstybių tautinių relikvijų yra 
Liberty Bell — Laisvės Varpas, 
dabar esąs Nepriklausomybės 
salėje Philadelphijoje.

Šis varpas yra senesnis už 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Jis nuliedintas 1753 metais, 
t.y. 23 metus prieš Amerikos ne-

priklausomybės paskelbimą 
Varpe įrašyta: Proclaim Liberty 
throughout all the Land unto all 
the Inhabitants (Skelbk laisvę 
visoje šalyje visiem jos gyven
tojam). ,

Kai 1776 liepos 4 buvo pa
skelbta Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybė, šis 
varpas Philadelphijoje skambino 
visa jėga ir visu garsu, skelb
damas ateinančias laisvės dienas 
visiem.

Bet Amerikos laisvės karai pa
lietė Philadelphiją, —1777-1778 
įsiveržė britai. Amerikos patrio
tai nepaliko Laisvės Varpo prie
šam, jį išgabeno ir paslėpė Al- 
lentovvne.

Kai britai išsikraustė iš Phila- 
delphijos, varpą vėl sugrąžino. 
Varpas 1835 suskilo. Tada jį iš 
State House perkėlė į Independ- 
ence Hali. Ten jis ir dabar 
tebėra.

Varpo simbolika
Varpo simbolis reiškia naują 

darbą, ryžtą. Kažkas atsitinka 
naujo, džiaugsmingo, ko anks
čiau nebuvo.

Lietuvių tautai varpas buvo 
labai svarbus. Vincas Kudirka, 
tautos žadintojas, leido Varpą 
— tautinės minties laikraštį. Pats 
Kudirka ir jo Varpas šaukė — 
Kelkite, kelkite.

Varpas reiškė lietuvių tautinį 
atgimimą, lietuvių laisvės troški
mą. Ir lietuviam ateiviam Ameri
koje skambėjo tas Kudirkos Var
pas, šaukdamas ir juos nepasilik
ti nuošalyje, bet jungtis į bendrą 
darbą Lietuvos labui.

Amerikos lietuviai buvo ir šio 
krašto patriotai, įsijungė į jo 
statybą. Tūkstančiai lietuvių tar
navo Amerikos kariuomenėje 
Pirmojo pasaulinio karo metu. 
Tad Philadelphijos Laisvės 
Varpas buvo ir jiem artimas ir 
brangus, nes kalbėjo apie laisvę.

Sumanymas kilo Chlcagoja 
1919 motais

Tad besikuriančiai Lietuvai ir 
tiko tokia dovana — Laisvės 
Varpas, nuliedintas pagal 
Amerikos Laisvės Varpo pavyz
dį.

ši mintis atėjo judriam ir uo
liam visuomenininkui Jonui Bag- 
džiflnui-Borden (gimęs 1882 Lie 
tuvoje, miręs 1965 rugsėjo 25 
Matteson, Iii.).

Tuo metu 1919 birželio 8- 
11 Chicagoje vyko Amerikos lie-

Laisvės statula, sukurta 
skulptoriaus Juozo Zikaro. 
Statula stovėjo Karo muzie
jaus sodelyje, iškelta ant 
aukšto pedestalo. Okupantai 
sunaikino visą paminklą, o 
statulą padėjo į vitražų ir 
skulptūrų muziejų, kuris yra 
įrengtas buvusioje Kauno 
Įgulos bažnyčioje.

tuvių seimas. Jis ir įtikino seimą, 
kad reikia padovanoti Lietuvai 
Laisvės Varpą. Seimas sutiko ir 
priėmė tokį nutarimą.

Aukos varpui buvo renkamos 
visose lietuviškose kolonijose. 
Aukų rinkimui vadovavo tas pats 
sumanytojas advokatas Jonas 
Bagdžiūnas-Borden.

Žmonės dosniai aukojo. Iš su
rinktų pinigų dar paskyrė 
8536.65 dol. lietuvių taikos de
legacijai Paryžiuje

Nuliedina pagal Amerikos 
Laisvės Varpo pavyzdį

Varpą nuliedino Philadelphi
joje pagal Amerikos Laisvės Var
po pavyzdį. Varpas svėrė 1200 
svarų. Jis buvo išstatytas viešai, 
kad jį galėtų matyti visi žmonės. 
Prie varpo stovėjo garbės sargy
ba — du Amerikos lietuviai ka
riai. Vienas buvo su Amerikos 
laivyno uniforma ir laikė Lietu
vos vėliavą, kitas buvo su pėsti
ninkų uniforma ir laikė Ameri
kos vėliavą.

Ši garbės sargyba ir Laisvės 
Varpas buvo nufotografuoti. 
Nuotrauka pasidarė viena iš po
puliariausių nuotraukų, vaiz
duojančių Amerikos lietuvių 
veiklą.

1921 metų gale varpą išga
beno į Lietuvą. Kauną jis pa
siekė 1922 metų sausio 12 dieną. 
Koks tai buvo džiaugsmas visam 
Kaunui ir visai Lietuvai, kad su
silaukė tokios brangios Amerikos 
lietuvių dovanos!

Karo muziejaus bokite
Dar tebevykstant nepriklau

somybės kovom, 1921 sausio 22 
Kaune buvo įkurtas Lietuvos ka
ro muziejus. To muziejaus vir
šininku buvo paskirtas karo sa
nitarijos viršininkas Vladas Na
gevičius, kuris mėgo istoriją, 
mėgo archeologiją.

Muziejui dovanojo ir patal
pas. Tai buvo prie Vienybės 
aikštės didelis namas — rusų 
kariuomenės pulko jojykla. Or
ganizatoriai pasikvietė talentin
gą architektą Vladą Dubeneckį, 
ir šis perdirbo ten buvusį bokš
tą, suteikdamas jam pilies bokš
to išvaizdą.

Į šį bokštą ir buvo įkeltas 
Amerikos lietuvių dovanotas 
Vaisvės Varpas. Tikrumoje jis 
čia neturėjo būti. Jo sumanyto
jai 1919 metais kalbėjo, kad 
Laisvės Varpas bus nugabentas į 
Vilnių ir įkeltas į Gedimino pi-

Šių namų antrajame aukšte 1918 vasario 16 buvo pa
skelbta atstatoma Lietuvos nepriklausomybė. Čia posėdžiau
davo Lietuvių Taryba. Namai yra priešais Vilniaus univer
siteto didžiuosius vartus, priešais Šv. Jono varpinę. Ka
daise tai buvo Pilies gatvė, dabar ji pavadinta Gorkio gatve. 
Gatvė eina iš katedros aikštės į rotušės aikštę, arba 
Dailės muziejų. Nuotrauka daryta praeitų metų vasarą. Nuotr. Vytauto Alksninio

lies bokštą. Bet, kol varpą nu
liedino, istorija jau buvo kitaip 
pasisukus, — 1920 spalio 9 len
kų generolas Želigovskis klas
tingai užgrobė Vilnių, sulaužy
damas Suvalkų sutartį.

Skambina pirmą kartą
Pirmą kartą Laisvės Varpas 

suskambėjo 1922 vasario 16. Tai 
buvo giliai jaudinančios iškil
mės. Varpui skambinti buvo pa
rinkti du žmonės.

Pirmasis buvo aušrininkas, in
žinierius Petras Vileišis. Aušrą, 
pirmą tautinės minties laikraštį, 
išleido dr. Jonas Basanavičius 
1883 metais. Laikraštis ir budi
no tautinę sąmonę, skleidė aušrą 
tamsioje to meto naktyje.

Petras Vileišis buvo vienas iš 
uoliųjų aušrininkų, gimęs 1851 
sausio 25. Tada, kai reikėjo var
pu skambinti, jis buvo 71 me
tų amžiaus, seniausias tose iškil
mėse dalyvavęs aušrininkas. (P. 
Vileišis mirė 1926 rugpjūčio 12).

Antrasis buvo parinktas kon
kretus laisvės kovų dalyvis, pats 
tose kovose sužeistas, invalidas.

Tie du, — seniausias tautos 
žadintojas ir kovojęs dėl tautos 
laisvės karys invalidas, ir įsupo 
varpą. Jis sugaudė Lietuvos ne
priklausomybės šventėje.

Ir jo skambėjimą išgirdo ne 
tik Kaunas, bet ir visa Lietuva.

Tas Laisvės Varpas skambėjo 
tik didžiųjų tautos švenčių pro
ga. Jo balsą pažino kiekvienas 
lietuvis, nes jo gaudesys buvo 
perduodamas radijo bangomis į 
visą kraštą.

Perkeltas į kitą bokštą
Senasis Karo muziejus buvo 

mažas, nepatrauklus. 1930 su
manyta statyti naują muziejų.

1920 vasario 16 Rotušės aikštėje Kaune Lietuvos kariuomenės 
aukštieji karininkai.

Planus parengė architektas Vla
das Dubeneckis. Jis Laisvės Var
pui pastatė specialų bokštą. Mu
ziejaus statybos darbai buvo 
baigti 1934. Ten į bokštą buvo 
įkeltas ir Laisvės Varpas.

(rašai varpe
Visi varpai turi įvairius įrašus, 

įrašomi jų nuliedinimo metai, 
jų vardai ir ištisi šūkiai. Ir šitame 
varpe įrašytas gražus B.K. Balu
čio paruoštas įrašas: -

O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos,

Kad laisvės nevertas, kds 
negina jos.

Taip pat yra ir vytis ir metri- 
kinis įrašas: Lietuvių Seimas 
Amerikoje Lietuvai, Chicagoje 
1919 m. birželio 8-11 d.

Koke varpo likimas?
Kaune buvusiame Karo mu

ziejuje įrengtas istorinis muzie
jus, o bokšte yra sukabinta daug 
varpų varpelių ir padaryta varpų 
muzika. Jau nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo pradėta 
organizuoti ši varpų muzika. Da
bar ji praplėsta. Reikia manyti, 
kad ten yra paliktas ir šis Lais
vės Varpas. Suprantama, apie 
laisvę ten niekas negali kalbėti. 
Ir jo visi įrašai tikriausiai yra iš
kalti, sunaikinti. Jis jau nebe
šaukia — kelkite, kelkite. Jis tar
nauja pavergėjui, atskambinda- 
mas tik kelias gaidas melodijo
je. Toks tai yra režimas, jis ir 
varpam atima balsą ir jų paskirtį.

Ir po 60 metų prisimename 
šį Laisvės Varpą. Jį girdėjo visa 
Lietuva. Ir dabar girdi visi pa
saulio lietuviai — tą nuostabų 
Laisvės Varpą, amžinai šaukian
tį, amžinai kviečiantį į darbą Lie
tuvos labui, (p.j.)
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PHILADELPHIA,
Vasario 16-osioa minėjimas

Philadelphijos ir apylinkių 
lietuviai Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo sukakties minė
jimą rengia vasario 21, sekma
dienį.

įSkilmingos pamaldos vyks 
Sv. Andriejaus parapijos bažny
čioj. Organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis, o moterys 
su tautiniais drabužiais.

Akademija įvyks 2 vai. popiet 
Lietuvių namuose, 2715 E. Al- 
legheny Avė. Pagrindiniu kalbė
toju pakviestas dr. Antanas But
kus, JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkas. Angliškai 
žodį tars Steven Rechl, CBS 
agentūros pareigūnas, daug dė
mesio parodęs sukant filmą apie
S. .Kudirką.
' Invokaciją sukalbės kun. 
Bernardas Šimkus, Šv. Jurgio 
parapijos klebonas. Meninę pro
gramą atliks Vilties choras. 
Vakarinės bei Aušrinės tautinių 
šokių grupių šokėjai ir lituanis
tinės V. Krėvės mokyklos moki
niai.

Mišios už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės kitose bažnyčiose 
bus aukojamos vasario 14, sek
madienį, 9 vai. ryto Šv. Jurgio 
parapijoj ir 10:30 vai. ryto Šv. 
Kazimiero parapijoj.

Rengėjai, Philadelphijos ir 
Piet New Jersey LB apylinkės, 
prašo mielų tautiečių minėtose 
vietose gausiai dalyvauti ir Lie
tuvos laisvinimo bei lietuvybės 
išlaikymo reikalam galimai dos
niau aukoti. Aukojama Lietuvių 
Bendruomenei, Altui ar Vlikui
pagal aukotojo laisvą apsispren
dimą. Kiekvienas apsispręs, kiek 
kuris veiksnys daugiau pasidar
bavo tautiniuose reikaluose.

Minėjimo išvakarėse, vasario 
20, šeštadienį, 7 vai. vak. Lietu
vių namuose. Kultūros centro 
patalpose, dr. A. Butkus darys 
pranešimą socialiniais reikalais.

Žiūrėk, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;
Laikai juk mainos, slėgė pikti,
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Maironis

Antrųjų pasaulio lietuvių dienų posėdyje rūpimais klausi
mais tariasi PLJS valdybos pirmininkas G. Aukštuolis, jau
nimo kongreso komiteto pirmininkė V. Abariūtė, nakvy
nių komiteto pirmininkė R. Rėklaitienė ir Saulius Cyvas. 
Nuotr. Z. Degučio

Ištikimybė Lietuvai
(atkelta iš 3 psl.)

teisybe. Skelbiasi, kad darbinin
kam padeda, o tikrumoje tuos 
darbininkus labiausiai išnau
doja. Skelbia, kad komunistai 
garantuoja religijos laisvę, o tik
rumoje — jie smaugte smaugia 
tikinčiuosius.

Visų šių faktų akivaizdoje 
mes, laisvojo pasaulio lietuviai, 
dar labiau turime suglaudinti 
savo eiles, dar uoliau ir daugiau 
dirbti Lietuvos labui. Dar dau
giau aukoti jos išlaisvinimo rei
kalam. čia bus kiekviena auka 
nei per maža, nei per didelė. 
Prisiminkime, kiek kitos tautos 
sudeda savo tautos reikalam au
kų. Kiek suaukoja žydai! Ir mes 
būkime dosnesni! — Kiek daug 
išleidžiama pinigų visokiom 
puošmenom, prabangiem poky
liam. Bent dalį to atiduokime 
tėvynės reikalam.

Visi, kurie tik dirba Lietu
vos laisvės labui, visi yra geri 
ir visi remtini. Ir šiais metais 
aukokime kur kam patogiau — 
Tautos Fondui, Altui ar Lietuvių 
Bendruomenei. Visiem reikia jų

PA.

Bus nagrinėjami būdai, kaip pa
dėti vyresnio amžiaus lietuviam.

Vasario 14 per radijo stotį 
WFLM FM banga 95.7 6:30 
vai. vak. bus perduodama lietu
viška muzika su komentarais. 
Vasario 20, šeštadienį, 2:15-3:15 
vai. popiet Bendruomenės Bal
so programos metu per radijo 
stotį WTEL AM banga 860 ang
liškai kalbą bus supažindinti su 
lietuviam opiais klausimais.

Trumpai
Kultūrinė vakaronė dėl blogo 

oro iŠ sausio 23 perkelta į kovo
6. Ji įvyks Lietuvių namuose, 
Kultūros centro patalpose, 7 vai. 
vak. Paskaitą muzikine tema 
— Lietuviai plačiuose plokštelių 
vandenyse — skaitys Vytautas 
Strolia.

Kun. Jurgiui Degučiui, Šv. 
Andriejaus parapijos klebonui, 
sausio 21 buvo padaryta sunki 
operacija. Ligonis pamažu stip
rėja Holy Redeemer ligoninėj.

Kun. Saliamonas Mažeika, su
laukęs 69 m. amžiaus, sausio 20 
mirė Vilią St. Joseph, Darby, 
Pa. Palaidotas Šv. Kryžiaus ka
pinėse, Philadelphijoj. Paliko 
dvi seseris: vienuolę Annunciatą 
ir chemikę Teresę. Kun. Mažei
ka buvo kilęs iš Philadelphi
jos. Jo motina labai daug padė
jo po paskutinio karo atvyku
siem lietuviam.

RUOŠKIMĖS PASAULIO
LIETUVIŲ DIENOM
(atkelta iš 1 psl.

gistruojasi pas pirm. V. Momkų, 
3222 So. 66th Place, Chicago, 
III. 60629.

PLB seimo pirm. dr. P. Kisie
lius atskleidė savo komiteto su
dėtį; jis dar bus papildytas. Šiuo 
metu komiteto nariai yra kun. J. 
Borevičius, J. Šlajus, R. Kaspa
ras, St. Džiugas ir K. Dočkus. 
Į seimą laukiama atvykstant 150- 
ties seimo narių. Programoj nu
matyta valdybų ir kitų LB atsto

veiklai aukų. Ir juo daugiau tu
rės, juo ta veikla bus sklandes
nė.

Amerikos lietuviai visada 
jautriai sekė Lietuvos gyvenimą 
ir dėl jo ateities labiausiai jau- 
dinos ir reagavo. Kokios buvo 
rengiamos demonstracijos pir
mojo pasaulinio karo metu, tuoj 
po karo, antrojo pasaulinio karo 
metu!

Ir dabar ištesėkime visus iš
eivių įsipareigojimus — neuž
miršti Lietuvos ir dirbti jos la
bui.

įsipareigokime, kad stiprinsi
me lietuviškų organizacijų veik
lą, išlaikysime savas parapijas ir 
jų veiklą pagyvinsime, steigsime 
jaunimo chorus, tautinių šokių 
grupes, jaunimo teatrus. Visa tai 
palaikys lietuvybę, visa tai pri
artins Lietuvai laisvę.

Tegu mus lydi didelė ir gili 
ištikimybė Lietuvai. Niekas juk 
neįveiks tos tautos, kurios visi 
gyventojai bus sujungti vieno 
kilnaus tikslo ir didelės ištiki
mybės tai tautai. Laisvė tik
rai ateis, tik dirbkime, dirbkime 
jos labui.

John Wallowitch, New Hope 
Gazette redaktoriaus Charles 
Shaw uošvis, sulaukęs 80 metų 
amžiaus, mirė Kalėdų rytą Doy- 
lestown ligoninėj. Velionis su 
žmona Ona Norbutaite tvarkė 
vieną iš seniausių “Mom and 
Pop” maisto krautuvę. So. 28th 
Street, netoli Passyunk Ave- 
nue. Daugiau kaip prieš 50 
metų jie tą krautuvę nupirko iš 
J. Wallowitch motinos, kuri su 
savo vyru buvo atvykusi iš Lie
tuvos. Velionis buvo gimęs Phi
ladelphijoj 1901 vasario 5 ir dau
giau kaip 70 metų priklausė 
prie šv. Kazimiero parapijos. 
Palaidotas Holy Cross kapinėse. 
Liko žmona, sūnūs Jonas ir Pau
lius, duktė Annamae Shaw. 
penki anūkai ir trys seserys.

B.V

HARTFORDO

BERŽELIO
ŠVENTĖ

Hartfordo lietuvių tautinių šo
kių grupė Berželis švenčia savo 
veiklos dešimtmetį. Ta proga 
Berželio šokantis jaunimas ren
gia koncertą-balių, kuris įvyks 
vasario 20, šeštadienį, 7 vai. vak 
Šv. Andriejaus parapijos salei. 
Church St., New Britain, Conn 
Specialią programą atliks dau
giau kaip 50 šokėjų. Bilietai už
sakomi ir stalai rezervuojami i< 
anksto pas Zitą Dresliuvienę 
Jos telef. 236-5501 

vų pranešimai, pianai ateičiai ir 
PLB valdybos rinkimai. Šalia 
įvairių darbo sesijų numatytos ir 
tam tikros pramogos: susipažini
mas, lietuvių įstaigų aprodymas 
ir pan.

Sporto žaidynių pirmininkui 
posėdy atstovavęs R. Dirvonis 
pranešė, kad numatytos žaidy
nės vyks ištisą savaitę. Atski
rom sporto šakom vadovaus 
komisijų atstovai. Numatyta tu
rėti 15 komisijų.

Jaunimo kongreso pasisekimu 
daug sielojasi jauna, bet gabi 
ir sumani pirmininkė V. Abariū- 
tė. Jo atidarymas bus liepos 1 
Chicagoj. Liepos 6-13 vyks jau
nimo stovykla, o liepos 14-24 — 
studijų dienos Trent universite
te, netoli Toronto. Uždarymas 
bus liepos 22-24 Montrealy. Su
interesuotiem kongreso daly
viam dar yra planuojama eks
kursija po JAV rytinį pakraštį.

Kultūros renginių pirm. I. 
Bublienė yra pramačiusi lietu
vių kūrėjų vakarą bei įvairias 
parodas. Galutinė programa dar 
nėra sudaryta, nes tebevyksta 
įvairūs pasitarimai.

Birželio 24, Joninių vakarą, 
PLD dalyviam yra planuojamas 
susipažinimo vakaras. Didy
sis banketas bus sekmadienį, 
liepos 3, pasibaigus dainų šven
tei.

Iki Il-ųjų Pasaulio Lietuvių 
Dienų 1983 metais Chicagoj, 
atrodo, dar yra gabalas laiko. Ta
čiau, turint omeny, kad jos bus 
kitų metų vasarą, jau pats metas 
ne tik apie jas žinoti, bet ir iš 
anksto ruoštis jose dalyvauti.

Ritonė Rudaitienė

LATVIAI REMIA 
BALTŲ LAISVĖS LYGĄ

Amerikos Latvių Sąjunga 
(American Latvian Association) 
rinktų atstovų suvažiavime New 
York e sausio 30, susipažinusi 
su Amerikos Baltų Laisvės Ly
gos atliktais ir atliekamais dar
bais, visais balsais nutarė ją 
remti ir skirti jai finansinę pa
ramą.

Iki šiol, įtaigaujama Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Amerikos 
Latvių Sąjunga šios lygos atžvil
giu laikėsi neutraliai.

Tuo pačiu metu, sausio 30- 
31, New Yorke vyko ir centri
nės estų organizacijos, Amerikos 
Estų Tarybos, atstovų posėdžiai. 
Diskusijos dėl Baltų Laisvės Ly
gos buvo ilgos ir karštos. Tų 
diskusijų pasekmėj įvyko dides
nių pasikeitimų tos organizaci-

Dail. Pranas Domšaitis — Bėgimas į Egiptą. Jo kūriniai dabar 
yra sutelkti atskiroje galerijoje Chicagoje.

Pranašas grįžta 
į savo parapiją
Seniai lauktos Prano Domšai

čio dailės darbų parodos iškil
mingas atidarymas įvyks vasa
rio 12, penktadienį, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo Centro Čiurlionio 
galerijoj, Chicagoj. Tai pati pir
moji šio garsaus dailininko paro
da lietuviam.

Pranas Domšaitis išgarsėjo 
1920-tųjų metų dekadoj kaip 
vienas vyraujančių ekspresio
nizmo atstovų. Nuo to laiko in
dividualių jo darbų parodų yra 
buvę daugelyje Europos šalių, 
taip pat Pietų Afrikoje ir Hava
juose. Nors Rytprūsiuose gimęs, 
Domšaitis 1920 įsigijo Lietuvos 
pilietybę ir kelis sykius lankėsi 
Lietuvoj.

Jo darbais mūsų tėvynėj nie
kad nebuvo susidomėta. Dabar

GARBĖ BŪTI 
LIETUVIU
(atkelta iš 3 psl.)

treniravosi daug žymių lietuvių 
sportininkų. Teniso čempijonas 
Vitas Gerulaitis (vadinamas 
“Lithuanian Lion”) ir boksinin
kas Šarkis-Žukauskas — abu ten 
mokėsi.

Daug kur — Hartforde, Bos
tone, Chicagoje, New Yorke, 
Brooklyne, Rochesteryje, Cleve- 
lande, Philadelphijoje, Detroite, 
Brocktone, Toronte, Hamiltone, 
Montrealyje, Los Angeles, Balti- 
morėje, VVorcesteryje — jauni
mas, kuriam rūpėjo išlaikyti tau
tybę ir jos kultūrą, sukūrė tau
tinių šokių gmpes.

Suaugę žmonės sumanė pra
dėti lietuviškas radijo progra
mas. Čia apylinkėje yra dvi lie
tuviškos radijo programos: Ste
pono ir Valentinos M inkų Lie
tuvių Radijo Programa (WLYN), 
veikianti beveik 50 metų ir esan
ti seniausia lietuvių radijo prog
rama Naujojoje Anglijoje, ir 

jos vadovybėj. Laukiama, kad 
naujoji vadovybė paseks latvių 
pavyzdžiu. Būsimasis Jungtinio 
Baltų Komiteto pirmininkas es
tas Mido Kari Baltų Laisvės 
Lygai įteikė asmenišką auką ir 
paprašė būti įtrauktas į rėmėjų 
sąrašą.

Praėjusių metų pabaigoj 
JAV LB krašto valdyba buvo 
įteikusi prašymą įstoti nariu į 
Jungtinį Amerikos Baltų Komite
tą. Pasipriešinus Altui, prašymas 
nebuvo patenkintas. Pasikeitus 
nuotaikom latvių ir estų centri
nėse organizacijų vadovybėse, 
tikimasi gaivesnių vėjų ir pačia
me Jungtiniame Amerikos Baltų 
Komitete.

J. Kj- 

pradeda aiškėti, jog patys geriau 
šieji Domšaičio tapybos darbai 
gali siekti milijoninės vertės 
Lietuvių Fondas po didelių pa
stangų, užkirtęs kelią kitataučių 
kolekcionierių pretenzijom, 
pats įsigijo stambią Domšaičio 
kūrybinio palikimo dalį, kad 
Domšaitis liktų lietuvių rankose 
ir savo kūrinių estetine jėga 
keltų lietuvių vardą tarptauti
nėj arenoj.

Iš šio muziejinės vertės dar
bų rinkinio ir bus sudaryta mi
nėtoji paroda, kuri Čiurlionio 
galerijoj vyks nuo vasario 12 iki 
21. Parodą organizuoja specialus 
komitetas, vadovaujamas Vandos 
Batakienės. Tai pati pirmoji pro
ga plačiajai lietuvių visuomenei 
susipažinti su lietuviu dailinin
ku, kai kuruj specialistų nuomo
ne prilygstančiu M.K. Čiurlio
niui.

M. Dr.

Lietuvių Bendruomenės prog
rama Laisvės Varpas, vedama P. 
Viščinio (WBET), Mūsų šeima 
kas sekmadienį po bažnyčios 
klauso abiejų programų.

Su broliu kiekvieną šeštadienį 
važiuoju į lietuvišką mokyklą 
South Bostone. Ten susitinkame 
su draugais, pasikalbame ir mo
komės. Savo draugus iš lietuviš
kos mokyklos vėl pamatau ket
virtadieniais, kai būna “Sūkurio” 
šokių repeticija. Šiais metais ge
gužės mėnesį su “Sūkuriu” da
lyvavome Hartfordo Rytinio Pa
kraščio tautinių šokių šventėje. 
Ten buvo smagu, nes susitikome 
su draugais iš New Yorko gru
pės “Tryptinio”.

Aš esu ateitininkas. Mano 
tėvas ir visi jo broliai irgi buvo 
ateitininkai. Rugpjūčio mėnesį 
važiuoju į Neringos moksleivių 
ateitininkų stovyklą Vermonte. 
Ten susitiksime su draugais iš 
kitų valstijų, klausysime paskai
tų ir pokalbių svarbių ir įdomių 
žmonių, kaip kun. Yla, kun. Pu- 
gevičius, dr. Skrupskelis, inž. ir 
ponia Kuolai, Laučka, sės. Onu
tė. Sunku atsiskirti nuo draugų, 
bet yra linksma žinoti, kad visi 
vėl susitiksime Putname, ateiti
ninkų kolumbkursiuose pas se
seles spalio mėnesį. Ten klausy
simės daugiau paskaitų iš ateiti
ninkų vadovėlio.

Amerikiečių mokykloje, kiek 
aš žinau, esu vienintelis, kuris 
moka kalbėti lietuviškai. Esu 
vienas iš devynių šimtų. Sakoma, 
kad vienas iš tūkstančio pasaulio 
gyventojų yra lietuvis. Tai turbūt 
statistika neklysta

Būti lietuviu yra tikrai didelė 
garbė. Nors, kaip matome, lietu
vių tauta sudaro mažiau negu 
vieną procentą viso pasaulio gy
ventojų, jos ilga ir garbinga pra
eitis, sena ir graži kalba, jos 
atkakli kova už laisvę, jos bū
das, papročiai ir kultūra išski
ria ją iš kitų. Yra daug dide
lių valstybių ir daug didelių tau
tų, bet tėra viena mano tėvynė 
Lietuva.

Aras Sužiedėlis

1982 M ETV KALENDORIUS 
Eina VIII metai. Toronto, Ont. 
1982. Prisikėlimo Parapijos 
Ekonominės Sekcijos leidinys. 
Paruošė Stasys Prakapas. Tira
žas 3000 egz. 188 psl.

šiame kalendoriuj, kaip ir 
ankstesniuose tas pačios leidy
bos kalendoriuose, randam 
iliustruotą kalendariumą ir geną 
pluoštą įvairių pasiskaitymų — 
įvairaus žanro, įvairaus turinio, 
nevienodos vertės. Gausu 
iliustracijų. Viršeliui panaudotas 
V.K. Jonyno piešinys. Medžiaga 
surinkta daugiausia iš įvairių 
leidinių. Yra ir skelbimų. Vis
kas lengvai skaitoma. Nėra ilgų 
rašinių, išskyros ilgesnę ištrauką 
iš Aloyzo Barono romano “Abra
omas ir sūnus”.

LITHUANIA MUŠT BE 
FREE. Congressional Voicesfor 
Lithuania’s Independence. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
leidinys. 1981. Spaudai paruošė: 
kun. dr. Juozas Prunskis, ALT 
Informacijos direktorius, parašė 
anglų kalba įžangą ir lietuvių 
kalba tekstą. Irena Blinstrubie- 
nė, Romas Kožėnas ir Gražvy
das Lazauskas, ALT sekretoria
tas, atliko techniškus spaudos 
paruošimo darbus. Spaudė Mor
kūno spaustuvė Chicagoj. Iliust
ruota. Didelio formato. 72 psl.

Į šį leidinį sudėtos JAV se
natorių ir kongresmanų kalbos, 
pasakytos praėjusių metų Vasa
rio 16-osios proga.

PERSPEKTYVOS. Nr. 20 
(1981); Nr. 21 (1981). Okupuoto
ji Lietuva. 1980. Serijiniai leidi
niai Nr. 4 ir Nr. 5, kuriuose 
pateikiami pilni autentiški oku
puotoje Lietuvoje leidžiami po
grindžio patriotinės spaudos 
tekstai. Išleido Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636, USA. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė. Tiražas 1200 egz. 
Nr. 20 — 78 psl., Nr. 21—36 
psl. Prenumerata: 6 leidiniai — 
20 dol. Nr. 20 kaina — 4 dol., 
Nr. 21 — 3 dol.

Abu numeriai pradedami Per
spektyvų užsimojimus nusakan
čiu įvadu, spausdintu pirmajame 
jų numery, išleistame 1978 me
tais. Pirmojoj šio įvado pastrai
poj rašoma: “Perspektyvos kels 
aktualias mūsų kasdieninio gy
venimo problemas, parodys 
galimus jų sprendimo būdus. 
Skaitytojams suteiks galimybę 
pareikšti savo nuomonę ir po
žiūrį. Supažindins juos su nuo
monėmis tų, kurie už savo pa
žiūras ir įsitikinimus Tarybų 
Sąjungoje yra persekiojami ir 
net kalinami”.

20 numery išspausdintas ilges
nis Mariaus Basko rašinys “Tre
čias, kurio 'nėra’ ” (parašy
tas pasikalbėjimo forma — kal
basi Filosofas ir Draugas). Pasi
sakoma prieš J. Aničo straipsnį, 
išspausdintą Literatūros ir Meno 
savaitrašty. Anot Aničo, yra tik 
du keliai: “Arba su rusų tauta, 
su visomis tarybinėmis tautomis 
nacionalinio suklestijimo keliu, 
arba imperialistinė vargovė, lie
tuvių tautos sunaikinimo grės
mė. Trečio kelio nėra”. O vis 
dėlto, anot Perspektyvų rašinio, 
yra ir trečias kelias: tai nepri
klausomybė. “Iš tikrųjų tai netgi 
ne trečiasis, o tikrasis, vienin
telis kelias.”

Numeris baigiamas kronika, 
liečiančia kratas ir suėmimus, ir 
rašiniu “Lenkijos ‘rytų politi
ka’

21 numery rašoma apie So
vietų Sąjungos konstituciją. Ra
šinio autorius — B. Stasiuką!- 
tis (atrodo, tuo vardu pasivadi
nęs pagerbdamas dr. Bronių Sta- 
siukaitį, didelį kovotoją prie! 
Lietuvos okupantus, žuvusį 
Stettine nuo bombų. Rašinys 
baigiamas šiais žodžiais: .
valstybės uždaviniai aiškūs: tai 
vyriausybės uždaviniai bet kokia 
kaina išsilaikyti valdžioje. Tam 
reikalingi saugumo organai, ga
linga kariuomenė, rinkiminė ko
medija, o liaudies mulkinimui 
— naujoji konstitucija”.
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KANADA

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ BEI KITATAUČIŲ PARAPIJŲ AUKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINEI 
ŠALPAI, nuo 1981a. manio 1d. iki 1981a. graodžio 31d.

VISOS SUMOS AMERIKIETIŠKAIS DOIZRIAIS
ANGLIJA 1981 I98O

London, ŠV. KAZIMIERO « 253.80

JIMUTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS

Albany n, ŠV. JURGIO 2950.00 3193.00
Ansonia CT. ŠV. ANTANO 723.00
Athol MA, ŠV. PRANCIŠKAUS 435.00 100.00
Baltiaoro MD, ŠV. ALFONSO 440.00 200.00
Bridgaport CT, ŠV. JURGIO 101.00 61.15
Brooklyn NT, APREIŠKIMO 1245.00 1339-00

ŠV. JURGIO 50.00 151.00
Cnabridgo MA, ŠVČ.M.MARUOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 477.03 220.00
Chicago IL, SVČ.KRYŽIAUS 6000.00

ŠVČ.M.MARUOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 455.00 502.00
ClavolandOH, ŠVČ.M.MARUOS NESILIAUJANČIOS

PAGALBOS / iš rinkliavos bažnyčioje
atsiųsta per Clovelando L.K. Religinės
Šalpos Koniteta / 3519.51 3105.49

ŠV. JURGIO / iš rinkliavos bažnyčioje
atsiųsta per LKRŠ Kositeta / 1927.00 15H.00

Clovelando LKRŠ Komiteto / Kreipiaosi
laišku gauta aukų / 2753.49 1384.00

Coaldale PA, ŠV. JONO 98.50 100.00
Dayton OH, SV. KRYŽIAUS 697.00 968.02
Detroit MI, ŠV. ANTANO 606.00 377.00

ŠV. PETRO 234.00 172.00

Duryea PA, ŠV. JUOZAPO 83.OO 120.25
Easton PA, ŠV. MYKOLO 108.00 133.00
Elisabeth NJ, ŠV. PETRO IR POVILO 400.00 435.00
East St. Louis IL, ŠVČ.M.MARUOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 173.90
Eynon PA, ŠVČ. MERGELĖS MARUOS 161.00 132.00
Forest City, ŠV. ANTANO 402.00
Frackville PA, APREIŠKIMO 250.00 300.00
Girardville PA, ŠV. VINCENTO 155.00 46.00
Grand Rapids MI, ŠV. PETRO IR POVILO 1365.19 1125-69
Hanover PA, ŠV. JUOZAPO 172.95 134.38
Hartford CT, ŠVČ. TREJYBĖS 930.00 635.00
Hazleton PA, ŠV. PETRO IR POVILO 310.00 231.00
Kearny NJ, SOPULINGOS DIEVO MOTINOS 100.00 1236.00
Kingston PA, ŠVČ. MERGELES MARUOS 630.00 500.00
Lavrence MA, ŠV. PRANCIŠKAUS 226.75 - 1981

187.95 - 1980
Los Angeles CA, ŠV. KAZIMIERO 10258.00 8500.00
Loveli MA, ŠV. JUOZAPO 764.40 300.00
Luserne PA, ŠV. ONOS 410.70 339.00
Mahanoy City PA, ŠV. JUOZAPO 120.00 125.00
Maiseville PA, ŠILUVOS ŠVČ.MERGELĖS MARUOS 150.00 143.00
Milvaukee VI, ŠV. GABRIELIAUS 195.71Minersville PA, ŠV. PRANCIŠKAUS 376.60 250.00
Nev Britain CT, ŠV. ANDRIEJAUS 994.06 551.05
Nev Haven CT, SV. KAZIMIERO 332.09 316.13
Nev Philadelphia PA, ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES 200.00 225.00
Neverk NJ, ŠVČ. TREJYBĖS 283.25 431.60
Nev York NY, AUŠROS VARTŲ 100.00 75.00
Norvood MA, ŠV. JURGIO 815.18 - 1981

376.13 - 1980
Omaha NE, ŠV. ANTANO 294.85 600.00
Paterson NJ, ŠV. KAZIMIERO 536.00 415.00
Philadelphia PA, ŠV. JURGIO 300.00 677.90
Pi t ts ton PA, ŠV. KAZIMIERO 466.00 464.00
Reading PA, ŠV. ANTANO 54.00 102.00
Rochester NY, ŠV. JURGIO 1000.00
St. Cla-ir PA, ŠV. KAZIMIERO 100.00 250.00’
Scranton PA, ŠV. JUOZAPO 606.00 455.00

ŠV. MYKOLO 234.00 180.00
Shenandoah PA, ŠV. JURGIO 710.00 800.00
Sioux City IA, ŠV* KAZIMIERO 2100.00 900.00
South Boston MA, ŠV. PETRO 560.00 487.27
Southfield MI, DIEVO APVAIZDOS 1070.00 1053.00
Spring Valley IL, ŠV. ONOS 300.00
Siigar Notch PA, SV. PETRO IR POVUO 228.80 199.85
Tamagna PA, ŠV. FEl'RO IR POVILO 300.00 250.00
Utica NY, SV. JURGIO 330.74 683.35
Vanaaie PA, ŠVČ. MERGELES MARUOS 121.50 63.10
Waterbux*y CT, ŠV* JUOZAPO 735.00
Vestfield MA, ŠV. KAZIMIERO 276.00
Vilkes Barre PA, ŠV. KAZIMIERO 5^.00 425.00

ŠVČ. TREJYBĖS 821.00 770.00
ŠV. PRANCIŠKAUS 341.00 247.00

Vorcester MA, ŠV* KAZIMIERO 1115.00 1237.00
AUŠROS VARTŲ 472.00 363.00

Hot Springs AR Lietuviai 2145.00 1740.00
Juno Beach FL Lietuviai 130.00

JVK 2422 WEST MAROUETTE ROAD 
/H CHICAGO, ILLINOIS 60629

PHONE: 312 925-6897
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Delhi.Ont., ŠV. KAZIMIERO 
/ įskaitant Kanados Liet. Kat. Motorų 
d-jos Delbi Skyrius /

London, Ont., ŠILUVOS VARTŲ 
Haailton, Ont.. AUŠROS VARTŲ 

Missioaanga. Ont., LIETUVOS KANKINIŲ 
Montreal, Oue., AUSROS VARTŲ 

ŠV. KAZIMIERO
Ottasa, Ont., LIETUVIŲ KATALIKŲ MISUA 
St. Catherine’s, Ont., ANGELŲ KARALIENĖS 
Sudbury, Ont., LIETUVIŲ KATALIKŲ MISUA 
Toronto, Ont., PRISIKĖLIMO 
Vindoor, Ont., ŠV. KAZIMIERO 
Vinnipeg, Man., ŠV. KAZIMIERO

NELIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ AUKOS

Baltinom MD, St. Pina X 
Catonsville MD, St. Agnės 
Frederick MD, St. John 
EArrisvllle MI, St. Anne 
Harrisvlllo MI, St. Raphael 
Vestbrook CT, St. Mark

1133.78 
2075.00 
1585.30 
1>41.86

<H.5O 
500.00 
224.93 

1705.65 
469.78 

6421.41
58.10 

185.09

466.00
520.15
511.28
101.00

339.00

1662.49
535.35

4135.46
95.45

101.26

VISO t

226.90 
10.00 
10.00 

250.00 
50.00 

1768.49

S 84647.20

450.00
50.00

1545.48

IMI gruodžio mk ĮnažaL
(Santrumpos: atm. įn. — at

minimo įnašas, po: įamžintojas, 
pad. — padidino, įm.—įmokėjo, 
suma po pavardės — įnašų iš 
viso.)

3 x 10.00 — Mažiulis Antanas 
$200.00, Marma Benadas, atm. 
įn. pad. NaumanasMikalojus ir 
Ona $110.00, Naumanas Mikalo
jus ir Ona $210.00.

1 x 20.00 — Stui Atsarg. kar. 
“Ramovė”, pad. Normantas Jo
nas, dipl. ekon., Australija $40.00

6 x 25.00 — Dainys Vladas 
$325.00, Dirda LA., M.D. 
$345.00, Ramanauskas Vaclovas 
$225.00, Smilga Aleksas $175.00, 
Tamašauskas Juozas ir Petro
nėlė $625.00, Urbonas Vincas ir 
Ona $125.00

1 x 30.00 — Normantas Jo
nas, dipl. ekonomistas, Australi
ja $1,130.00

6 x 50.00 — Bačiulis Petras 
A. ir Salomėja, atm in. pad 
Bačiulis Vladas $250.00, D. V. M 
Delta — Delertas Adolfas Anta
nas ir Delta — Deleitienė-Valai- 
tytė Marija (mirusiH35O.0O, Do- 
manskis Rimas ir Pranutė 
$150.00, Kokly s Artūras, atm. įn. 
pad. Koklienė Apolonija $150.00. 
Paliulis Petras ir Elena $300.00. 
Petkevičienė-Paukštytė Ona. 
atm. įn. pad. Petkevičius Povi
las, vyras, $200.00.

2 x 75.00 — Baleišienė Ame
lija $200.00, Valaitis Feliksas ir 
Agota $200.00.

1 x 75.00 — Leugoud Ed- 
ward $5,075.10.

58 x 100.00 — Andrašiūnas 
Bronius ir Polė $400.00, X 
700.00, Aukštuolis Rimantas R. 
ir Vita M. $200.00, Andrulis 
Adolfas ir Viktorija $650.00, 
Anonis Vytautas ir Danutė 
$1,600.00, Babušis Bronius ir 
Ona $200.00, Babušis Edis A., 
arch. $100.00, Baukys Kazimie
ras, atm. įn.: Baukys Matas 
$1100.00, Biržiška Mykolas, 
prof., atm. įn.: Girvilas Kleopas 
A. $100.00, BratėnieneMorta V., 
atm. įn. pad. Januškevičienė 
Anelė $800.00, Brazauskis Jonas, 
atm. įn.: Straukas Izidorius 
$100.00, Černius Rimas F. 
$600.00, Deksnys Antanas, vysk. 
$200.00, Eidimtas Adolfas, 
partizanų vadas, atm.įn-: Bart
kienė Dalia $100.00, Gasiūnas 
Stasys $525.00, Korporacija 
“Giedra Clevelande,įm- Leger 
Violeta Z. $200.00, Grayson Vi
da S. $200.00, Indriūnas Jonas, 
atm. įn. $100.00, Juodvalkis 
Uosis $400.00, Kasis Jonas ir Ina 
$400.00, Katarskis Vaclovas, 
kun. $900.00, Kiršteinas Darius, 
jo tėvai Raimundas ir ax Aldona 
lit mokyklos baigimo proga 
$100.00, Kražiškių Sambūrio 
valdyba, įm. Bagdonas Apoli
naras P. $100.00, Kudirka Mag
dalena $400.00, Laužikienė 
Adelė $200.00, JAV LB Hot 
Springs apyl., įm. Ingaunis Ste
pas pirm. $300.00, LukoSiūnas 
Balys ir Nijolė $100.00,Lukošiū
nas Rimas Tadas $100.00, Luko
šiūnas Vitas Tomas 1100.00, 
Markelienė Aldona $100.00, Ma
žiulis Antanas atm. įn. 1100.00, 
Mulokas Jonas, arch. 1100.00, 
Narbutas Balys ir Genovaitė 
$300.00, Pavalius Viktoras, kun. 
dr., St. John Baptist Church 
$500.00, Petrauskas Petronėlė 
$100.00, Pesys Aleksandra 
$550.00, Petrutis Povilas, Sibi
ro kankinys, atm. įn.: Petrutis 
Domicėlė $100.00, Popeliučka 
Klemensas gen. ir Vanda, atm. 
įn.: Jurskytė Snieguolė 1100.00, 
Prižgintas Vacius ir Seimą 
$1,700.00, Račkauskas Antanas, 
kun. $1,125.00, Raslavitius Po
lius, M.D. $900.00, Sadauskas 
Mykolas ir Rozalija, atm įn. pad. 
Sadauskaitė P. $800.00, šeiplau- 
kis Alfonsas , Ph. D. 11(0.00, 
Shallna Antanas, garbės konsu
las, atm. įn. pad. Shallna Susan- 
ne P. $1,240.00, Šilėnas Vikto
ras ir Ona $200.00, SkirpstOnas 
Antanas, atm. įn. pad. Slavins
kas E.I. $200.00, Skodžius Anta

nas ir Marija $200.00, Slavins
kas Steponas ir Stefanija, atm. 
įn.: Slavinskas E.I. $100.00, 
Stelmokaitis Benediktas 
$400.00, Titenis Antanas 
100.00, Valiuška Antanas, kun. 
atm. įn.: Josen Emilija $110.00, 
Vaineikis Juozas $2,600.00, Ve- 
lykis Mykolas, gen. atm. įn.: 
Jurskytė Snieguolė $100.00, Vit
kus-Kazimieraitis Juozas, atm. 
įn. pad. Vitkus Valerijonas 
$410.00, Virbalis Jonas $100.00, 
Žiurys Eugenijus ir Regina 
$100.00, Žemeckas Kazys ir He- 
len $200.00, Žygas Juozas ir 
Apolonija, atm. įn. pad. Žygas 
Baltutienė Danutė $500.00.

1 x 120.00 — Arlauskaitė-Mik
šienė Zuzana, atm. in. pad. Ward 
Nijolė $825.50.

1 x 145.00 — Jaškulis Anta
nas, atm. įn. per Plečkaitienę 
N. 15 asmenų $145.00

I x 150.00 — Skuodas 
Justin $150.00.

II x 200.00 — Bublys Romu
aldas ir Ingrida $200.00, Čer
nius Kazys ir Filomena $800.00, 
Galinis Bronius, inž. ir Irena 
$1,000.00, Jackson Joseph ir He- 
len $200.00, Kisielius Tomas, 
M.D. ir Rita $500.00, Klevas 
Vincentas ir Sofija $350.00, Matt- 
hes Kurt, atm. įn.: Matthes Edith 
L. $100.00 ir sūnus Jonas bei 
duktė Saliamonienė Rita su šei
ma per Liutermozienę Oną 
$100.00, iš viso $200.00, Mons- 
tavičius Algirdas, M.D. ir Barbo
ra $1,100.00, Plėnys Kazimieras, 
atm. įn. pad. Plenienė Sofija 
$350.00, Staniškis Bronius ir So
fija $1,400.00, Varnelis Apolina
ras ir Jadvyga $1,000.00.

1 x 210.00 — Šliažas Algis 
(miręs) ir Jadvyga per gimines 
ir kt. $410.00.

1 x 250.00 ■— Ankudas Stan
ley, M.D. $2,850.00.

1 x 280.00 — Zelba Bronė, 
atm. įn. pad. Zelba Pranas 
$500.00.

5 x 300.00 — Jasulaitis Juo
zas, Australija $1,700.00, Ignato- 
nis Jeronimas, atm. įn. pad. 
Ignatonis Lilija, M.D. $1,065.00, 
Jasutis Stasys $500.00, Plikaitis 
Juozas J., M.D. ir Barbora 
$3,700.00, Skvireckas Juozapas, 
arkiv. atm. įn. Morkūnas Simo
nas, kun. $200.00 ir Pikturna 
Vytautas, kun. $100.00, iš viso 
$300.00.

1 x 400.00 — Butvydas Vin
cas ir Viltis $500.00.

4 x 500 — Džiugas Stasys ir 
Sofija $900.00, Laucius Geno
vaitė, atm. įn. per sūnų Laucių 
Henriką giminės ir kt. $500.00, 
Pročkis Jonas, atm. įn. pad. Proč- 
kienė Stefa $1,500.00, X 
$5,000.00.

7 x 1,000.00 — X $1,000.00, 
Bieliauskas Vytautas, Ph. D. ir 
Danutė, M.D. $4,500.00, 
Motiekienė Antanina per LF 
ižd. Grušą Los Angeles $1,000. 
00, Ruokis Jonas ir Stasė, atm. 
įn.: Biknevičienė Gražina
$1,000.00, Vitkauskas Liucita- 
nas, kpt., sav. kflr., fizikas ir 
žmona Marija Virulytė, atm. įn.: 
Apanius Linda $1,000.00, Žuras- 
Žurauskas Jonas atm. įn. pad. 
Žuras Alina $5,000.00, Pranis 
Petras ir Birutė $1,000.00.

1 x $2,000.00 — Budrevičius 
Juozas (Joe) $2,100.00.

2 x 4,000.00 — X $15,000.00, 
Naujokaitis Gediminas $5,600.00

Išviso 115 narių—$30,810.20. 
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1981 JCII.31 pasiekė $2,149, 
443.90. Gautomis palūkanomis 
parėmė meną, lietuvišką švieti
mą, kultūrą ir jaunimą $891,585. 
77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1981.XII.31 palikimais gauta 
$5354210.48.

Sudarykime testamentus ir 
bent dali turto nelikime Lietuviu 
Fondui. Testamente įrašykime 
Šį tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PBOFIT,

DARBININKUI 'I 
PAREMTI AUKOJO

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

35 jok — O. Yankevičienė, 
New York, N.Y.

20 dol. — W. Malinauskas, 
Stamford, Conn.

Po 15 dol. — P. Davidon, 
Milford, Conn., J. Lapšys, Ded- 
ham, Mass., K. Simaitis, Forest 
Hills, N.Y., A. Pintsch, West 
Milford, N.J., J. Kackelis, 
Northampton, Mass.

Po 11 dol. — V. Veršelis, 
Kings Park, N.Y., M. Trakimas, 
Philadelphia, Pa.

Po 10 dol. — E. Martel, 
Weth., Conn., G. Bielskus, 
Lighthouse Point, Fla., E. Wit- 
kus, Sanibel, Fla., A. Trainis, 
Fairfield, Conn., K. Račkauskas, 
Richmond Hill, N.Y., R. Melinis, 
Piscataway, N.J., S. Latviūnas, 
Wolcott, Conn., dr. K Čampė, 
Highland, Md., V. Rack, East- 
lake, Ohio, J. Talandis, Olympia 
Fields, III., V. Gružas, N. Hela- 
don, N.J., A. Kareiva, Chicago, 
III., J. Kuskis, Bayside, N.Y., 
dr. B. Covalesky, Randolph, 
N.J., C. Kancis, Brooklyn, N.Y., 
J. Navickas, Woodhaven, N.Y., 
J. Skladaitis, Philadelphia, Pa., 
R. Giedraitis, Smithtown, N.Y., 
V. Rociūnas, Independence, 
Ohio, C. Kazlauskas, New Hyde 
Park, N.Y., B. Ramanauskas, 
Woodhaven, N.Y., A. Prasaus- 
kas, Lomita, Calif.

Po 8 dol. — R. Stepanėnas, 
Long Island City, N.Y., R. Bud- 
reika, West Roxbury, Mass.

Po 7 dol. — J. Rauba, Wood- 
haven, N.Y., K. Carbauskas, 
Great Neck, N.Y., A. Bilaitis, 
Keamy, N.J.

Po 4 dol. — J. Kisielius, New 
Haven, Conn., J. Vasylionis, 
Dunellen, N.J.

Po 4 dol. — K. Kaminskas, 
Portland, Oreg., B. Sudzinskas, 
Industry, Pa.

Po 3 dol. — S. Mazilis, Fish- 
kill, N.Y., D. Sulman, Springo 
field, Pa., S. Vashkys, St. Peters- 
burg Beach, Fla., G. Razvad, 
Milton, Mass., N. Arminas, 
Keamy, N.J., D. Draugelis, Hart
ford, Conn.

Po 2.50 dol. — H. Johnson, 
Richmond Hill, N.Y., S. Jaras, 
West Hartford, Conn.

Po 2 dol. — V. Vaitkus, 
Waterbury, Conn., J. Šidlauskas, 
Waterbury, Conn., J. Jamack, 
Broomall, Pa., A. Daukantas, 
Wallington, N.J., V. Bagdonas, 
Miami Beach, Fla., V. Camziu- 
kas, Buffalo, N.Y., P. Pusnikas, 
Franklin Sq., N.Y., P. Matekfl- 
nas, Richmond Hill, N.Y., A. 
Jankauskaitė, Chicago, III., A. 
Pliskaitis, Newark, N.J., P. Za- 
ranka, Redford, Mich., E. Goro- 
deckas, Worcester, Mass., A. 
Aistis, Temple Hills, Md., F. Va- 
lentukevičius, Nashua, N.H., L. 
Vitėnas, Hartford, Conn., P. 
Braška, Brockton, Mass., M. Var- 
neckas, Clark, N.J., J. Krasins- 
kas, Worcester, Mass., L. Baker, 
High Falls, N.Y., B. Žemaitis, 
Worcester, Mass., J. Narkevičius, 
Los Angeles, Calif., E. širvi- 
nis, Cleveland, Ohio, A. Zizys, 
Woodhaven, N.Y., H. Venis, 
Woodhaven, N.Y., B. Kohans- 
ki, Flemington, NJ., P. Spakaus- 
kas, E. Hartford, Conn., kun. 
B. Kaunas, Santa Cruz, Calif., 
B. Kriščiūnas, Hartford, Conn., 
R. Kontrimas, Mission Vięjo, Ca
lif., J. B. White, Avon Park, Fla.

1.50 dol. — P. Ablonas, Hart
ford, Conn.

Po 1 dol. — J. Vaitkūnas, 
Canton, Mass., J. Misiūnas, Fair 
Lawn, N.J., B. Wilkinson, Bal- 
iimore, Md., A. Malakas, Flor- 
ham Park, N.J., A. Dėdinas, 
Greenfield, Mass., A. Strazdas, 
Roselle, N.J., J. Melesius, Wood- 
haven, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ją

TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, S422 W. M AR- 
QUETTE ROAD, CHICAGO 
ILLINOIS 60629”.

Visi statykime Lietuvių Fon- 
nes gautomis palūkanomis 

remiamas lietuvybės išlaikymas.

Į
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indėnų vaidų turinčiame mieste, 
ir garbios sukakties proga apra
šyti jo nueitą kelią. Tai kun. Si
monas Morkūnas, apie kurį yra 
tekę ir anksčiau Darbininke 
prisiminti.

šieinet vasario 16 kun. Simo
nas Morkūnas Švenčia 80 metų 
amžiaus sukaktį, o už poros mė
nesių galės Švęsti ir 30 metų 
sukaktį, kaip sėkmingai dar
buojasi šv. Kazimiero parapijoj, 
kuri yra vienintelė lietuviška 
parapija Sioux City vyskupijoj.

Atvykęs į Ameriką 1949 lap
kričio 8, kun. S. Morkūnas po
rą metų ėjo kapeliono pareigas

Jaunystėj yra tekę skaityti 
įvairių knygų apie Amerikos in
dėnus, hurtmų, sioux ir kitokiais 
vardais vadinamų. Ir kas tada ga
lėjo nujausti, kad teks atvykti į 
Ameriką, susipažinti su lietuviu

ligoninėj ir vikaravo ameri
kiečių parapijoj. Jo pajėgos pil
nai atsiskleidė, kai buvo paskir
tas į Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapiją administratorium.

Vos tik čia atvykęs, per tris 
savaites sugebėjo surinkti 20,620 
dol. sumą. Tai buvo skirta 
parapijos skolom išmokėti. 
Kun. S. Morkūnas Sioux City 
vyskupijoj buvo pirmas klebo
nas, išmokėjęs parapijos skolą 
vyskupijai.

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija Sioux City vyskupijoj yra 
nedidelė, nes, dviem stambiem 
maisto fabrikam užsidarius, dalis 
parapiečių neteko darbo ir išsi
kėlė kitur. Tačiau klebono ad
ministracinių gabumų ir taupu
mo dėka parapija ne tik neturi 
skolų, bet dar yra santaupų ban
kuose 250,000 dol. su viršum 
ateities statybom.

Būtų netikslu sakyti, kad per 
tuos 30 metų nieko kito neveik
ta ir užsiimta tik pinigų į ban-

su viršum. Dviem neturtingiem 
jaunuoliam, siekiantiem kuni
gystės, sukaktuvininkas yra pil
nai apmokėjęs mokslo išlaidas.

Kun. Simono Morkūno admi
nistraciniai gabumai ir dosnu
mas vargšam jau buvo žinomi ir 
Lietuvoj. Gimęs prieš 80 metų 
Veltūnų kaime, Ukmergės ap
skrity, sukaktuvininkas 1933 bir
želio 15 baigė kunigų semina
riją ir Vytauto D. universiteto 
teologijos-filosofijos fakulteto 
teologijos skyrių. 1933 balan
džio 1 Kauno katedroj arkivysk. 
J. Skvireckas jį įšventino į kuni
gus.

Naujas kunigas netrukus po 
šventimų buvo paskirtas vikaru į 
Prisikėlimo parapiją Kaune. Tai 
buvo didžiausia Lietuvos para
pija, turėjusi 30,000 parapiečių. 
Jis čia dirbo iki 1944 gegužės 
12, kada buvo paskirtas Šv. Juo
zapo parapijos klebonu Vilijam
polėje.

moderniausia senelių ligonių 
prieglauda, kainavusi pusę mi- 
lijono litų su viršum. Jis dar įkū
rė ir kitą mažesnę prieglaudą, 
tris vaikų darželius ir darbinin
kam biblioteką.

Sunkiomis karo dienomis kun. 
S. Morkūnas daug padėjo Kau
no žydam ir keletą jų išgelbėjo 
nuo mirties. Sukaktuvininkas ne 
tik šelpė kalinius maistu, bet 
yra išgelbėjęs keletą politinių 
kalinių nuo mirties.

Prieš antrojo pasaulinio karo 
pabaigą kun. S. Morkūnas pate
ko į Austriją. 1945-46 buvo Kuf- 
steino ir Hechingeno lietuvių 
stovyklų kapelionu, o 1947-49 
Vokietijos ir Austrijos lietuvių 
sielovados prokuratorium.

Kaip matome, sukaktuvininkas 
administracinėj ir labdaros sri
tyse sėkmingai reiškėsi abiejose 
Atlanto pusėse. Gimęs vasario 
16-ąją, Lietuvai ir lietuviam 
brangią dieną, kun. S. Morkū
nas neužmiršta ir lietuviškų pa
reigų. Iowos valstijoj jis yra labai 
uolus Lietuvos reikalų kėlėjas ir 
gynėjas.

Jis daug prisidėjo prie Lietu
vai palankių rezoliucijų prava- 
dimo JAV atstovų rūmuose ir se
nate. Tuo reikalu ne tik jis pats 
rašė tūkstančius laiškų, bet i 
akciją įjungė ir vietos vyskupi
jos dvasininkus, advokatus, mo
kytojus. Sukaktuvininkas iš savo

Šv. Kazimiero bažnyčia Sioux City, Iowa

kus nešimu. Anaiptol. Bažny
čią puikiai išdekoravo dail. 
Adolfas Valeška. Jis įdėjo ir 27 
didelius vitražus. Šventoriuj pa
statytas Marijos Nekalčiausios 
Širdies paminklas. Nupirktas 
gretimas namas ir nemažas skly
pas automobiliam palikti. Baž
nyčioj pertvarkytas centralinis 
šildymas ir įvestas vėsini
mas, pertvarkytas apšvietimas. 
Uždėti nauji stogai bažnyčiai 
ir kitiem parapijos pastatam. Pa-

Kun. S. Morkūnas nuo pat 
savo pastoracinio gyvenimo pra
džios dirbo su vargšais, darbi
ninkais, rūpinosi sėneliais, ligo
niais, studijuojančiu jaunimu. 
Vikaraudamas Prisikėlimo para
pijoj, per 10 metų vargšų šalpai 
surinko du milijonus litų. Kau
no vargšai jį vadindavo “ubagų 
karaliumi”. Jo iniciatyva buvo 
pastatyta ir visame Pabaltijy

asmeniškų išteklių yra aprūpi
nęs daugelį JAV senatorių, 
kongresmanų ir įvairių veikėjų 
Lietuvą liečiančia literatūra 
anglų kalba. Jo straipsniai lietu
viškų švenčių proga spausdina
mi vietos dienrašty ir vyskupi
jos savaitrašty.

Pagal gyvenamo krašto papro
čius už sukaktuvininką daug 
jaunesni asmenys pasitraukia į 
pensiją. Kun. S. Morkūnas vis 
dar dirba, nors ir jis yra nusi
pelnęs poilsio dienų. Ar atsiras 
koks lietuvis kunigas, kuris per
imtų šią lietuvišką parapiją, taip 
gražiai sutvarkytą, ir išgelbėtų ją 
nuo uždarymo? O čia tikrai yra 
geros sąlygos dirbti ne tik 
Dievo, Bažnyčios ir sielų gero
vei, bet ir Lietuvai. '

Sveikindami kun. S. Morkūttą 
80 metų amžiaus ir 30 metų 
Šv. Kazimiero parapijoj klebona
vimo proga, linkime jam tvirty
bės ir ištvermės ateities užmo-
juose ir pareigose.

Kornelijus Bučinys

CLEVELAND, OHIO

Vasario 16-osios minėjimai
Vasario 13, šeštadienį, 6:30 

vai. vak. Dievo Motinos parapi
jos bažnyčioj bus Lietuvos lais
vės vigilija. Tai maldos, susikau
pimo, giesmių, muzikos ir religi
nio žodžio valanda už Lietuvos 
laisvę, prašant Aukščiausiojo 
lengvinti vergijos naštą, trum
pinti kančios ir netikrovės die
nas, laukiant naujo Lietuvos pri
sikėlimo.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas 
Clevelande vasario 14, sekma
dienį, prasidės pamaldomis 
abięjose lietuvių bažnyčiose. Iš- 

1 kihningaakademija 4 vai. popiet 
Dievo Motinos parapijos salėj. 
Pagrindinę kalbą pasakys kun. 
dr. J. Prunskis, redaktorius, žur

nalistas, knygų autorius. Daly
vaus eilė vietinių politikos vei
kėjų bei tautybių atstovų. Bus 
ir meninė programa.

Aukos Vasario 16-osios proga, 
kaip ir ankstyvesniais metais, 
bus renkamos Altui, Lietuvių 
Bendruomenei ir Vlikui. Re
spektuojamas aukotojo laisvas 
apsisprendimas.

Šį minėjimą rengia Alto 
Clevelando skyrius, vadovauja
mas Algio Pautieniaus.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Clevelando skyrius va
sario 21, sekmadienį, Lietuvių 
namuose rengia filmo apie pre
zidentą Antaną Smetoną rody
mą ir Vasario 16-osios minėji
mą. — D.D.

VVATERBURY, CONN.

daryta stambių patobulinimų pa
rapijos salėj. Visi šie stambesni 
ir smulkesni pagerinimai ir pa
taisymai atsiėjo 209,675 dol. 
Nemaža išlaidų susidarė priside
dant prie katalikiškos aukštes
niosios mokyklos statymo ir iš
laikymo. Tam išleista 321,083 
dol.

Pajamas sudarė procentai — 
182^83 dol., ir įvairūs vajai bei 
rinkliavos. Net aštuoniais atve
jais diecezijos vajų proga kun. 
S. Morkūnas buvo pirmas tarp 
visų kitų klebonų, sėkmingiau
siai ir dar prieš skirtą laiką su
rinkęs vajaus sumą su pertekliu
mi. Iki šiol iš tos nedidelės, 
bet dosnios parapijos buvo su
rinkta 1,395,331 dol.

Prieš kun. S. Morkūno atvy
kimą metinės parapijos pajamos 
buvo apie 6,000 dol., nors tada 
parapija buvo dvigubai didesnė. 
Vien pereitais metais parapija 
turėjo 95,879.30 dol. pajamų, 
68,553.60 dol. išlaidų. Sutaupyta 
27,879.30 dol.

Kun. Morkūno pavardė daž
nai matoma įvairių dosnių auko
tojų sąrašuose. Iš savo kuklios 
algos jis savai parapijai yra pa
aukojęs 23,076 dol. Sukaktuvi
ninkas stambiomis aukomis yra 
parėmęs Lietuvių Fondą, Šilu
vos koplyčios Washingtone ir 
Lietuvių kankinių koply
čios Vatikane statybas, 
Lietuvių Katalikų Religinę Šal
pą, tapdamas pirmas kunigas 
mecenatas (iki šiol yra paauko
jęs 7000 dol.), lietuvių pranciš
konų statomą Kultūros Židinį 
Brooklyne, Amerikos Lietuvių 
Katalikų Tarnybą, L.K. Mokslo 
Akademiją Romoj, Alkos muzie
jų, Vasario 16 gimnaziją, Rezo
liucijų komitetą, saleziečių gim
naziją, lietuvišką spaudą ir kitas 
lietuviškas įstaigas. Kenčiantiem 
okupuoto) Lietuvoj ir Sibire yra

BALTIMORE, MD.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą rengia Balti- 
morės Lietuvių Taryba ir Lietu
vių Bendruomenė. Vasario 14, 
sekmadienį, 8:30 vai. ryto Šv. 
Alfonso bažnyčioj mišios už kri
tusius dėl Lietuvos laisvės. Gie
dos Dainos choras. Lietuvių na
muose 1:30 vai. popiet banketas, 
į kuri pakviestas Marylando gu
bernatorius Harry Hughes, se
natoriai, kongresmanai, Balti- 
morės burmistras W. Donald 
Schaeffer. Pagrindinis kalbėtojas 
bus dr. J. Stukas iš New Jer- 
sey. Meninę programą atliks 
Dainavos choras, suaugusių šo
kėjų grupė Aras. Vasario 21, 
sekmadienį, 2 vai. popiet irgi 
Lietuvių namuose minėjimas tę
siamas. Pagrindinis kalbėtojas 
bus prof. Tomas Venclova. Kun. 
K. Pugevičiaus pagalba bus su
ruošta pavergtos Lietuvos po
grindžio spaudos parodėlė. Me
ninę programą atliks mišrus cho
ras Daina, studentų tautinių šo
kių grupė Kalvelis ir veteranų 
tautinių šokių grupė Aras.

Keturių laivyno kapelionų pa
gerbimą vasario 7 šv. Alfonso 
bažnyčioj surengė Amerikos 
legionierių organizacija. Iškilmės 
pradėtos Amerikos himnu. Svei
kinimo žodį pasakė Jonas S te fo
rą, miesto komandierius. Mišias 
aukojo legionierių kapelionas 
kun. A. Dranginis. P. CI. FF 
Andrews apibūdino kapelionų 
tragišką istoriją. Jų paveikslai 
buvo padėti prie grotelių.

Albertui Juškui, Lietuvių ra
dijo valandos vedėjui ir visuo
menininkui, vasario 2 padaryta 
akies operacija Greater Balti- 
more Medical Center. Po gerai 
pavykusios operacijos ligonis 
sparčiai sveiksta.

auklėjanti vaikučius Šv. Alfonso 
parapijos mokykloj, vasario 5 
Baltimorės arkivyskupijos katali
kiškų mokyklų mokytojų susi
rinkime Martin West salėj buvo 
pasveikinta mokytojavimo 25-rių 
metų sukakties proga. Arkivysk. 
William Borders įteikė jai pa
sveikinimo pažymėjimą.

Marija Volskienė, ankstesnės 
kartos lietuvė, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė senelių prieglaudoje 
sausio 28. Velionė su savo vyru 
keliose vietose turėjo krautuves. 
Ji yra sušelpusi ne vieną varg
šą ir ne vienam lietuviui iš DP 
stovyklų padėjo įsikurti Balti- 
morėj. Buvo uoli ir susipratusi 
lietuvė katalikė. Gedulingas mi
šias už jos sielą koncelebravo 
jos pusbrolis kun. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, ir kun. A. 
Dranginis Šv. Alfonso bažny
čioj vasario 11. Palaidota Balti- 
more National kapinėse. Nuliū
dime liko broliai Kazys, Stasys, 
Juozas ir sesuo Eleonora, gimi
nės ir draugai.

Jonas Obelinis

Minima tautos šventė

Vasario Šešioliktajai artėjant, 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdyba sparčiai ruošiasi šią 
šventę galimai prasmingiau ir iš
kilmingiau paminėti.

Nepriklausomybės šventė šie
met bus minima vasario 14 ir 
16. Sekmadienį, vasario 14, 11 
vai. ryto bus aukojamos mišios 
už kenčiančią Lietuvą Šv. Juoza
po parapijos bažnyčioj. Šventei 
pritaikytą pamokslą pasakys kle
bonas kun. Jurgis Vilčiauskas, 
Muz. Jono Beinoriaus vadovau
jamas choras giedos šventei pa
rinktas giesmes.

3 vai. po pietų mokyklos di
džiojoj salėj įvyks iškilmingas 
minėjimas — akademija, daly
vaujant garbės svečiam, valdžios 
atstovam, organizacijų vėlia
vom ir lietuvių visuomenei.

Minėjimo programoj pagrindi
nę kalbą pasakys Lietuvių 
Bendruomenės tarybos prezidiu
mo vicepirmininkė dr. Vaiva 
Vėbraitė Gustienė iš New 
Haven, Conn.

išsiuntęs per 250 vertingų Sesuo Scholastika, seselė ka- 
siuntiniu. kainavusių 40,000 dol. zimierietė, daugelį metų uoliai

vLEVELANDO VYRŲ 
OKTETO PAREIŠKIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus valdybos 
pakviesti, sutikom atlikti meninę 
programą Vasario 16-tos minėji
me 1982 vasario 14 Clevelando 
lietuvių Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos salėje. 
Apie mėnesį repetavom, suda
rėm programą ir, ALT-os Cleve
lando skyriaus valdybos prašomi, 
ją pateikėm. Už savaitės minė
jimo rengėjai mum pranešė, kad 
keturių dainų iš mūsų pateiktos 
programos jie neleidžia dainuoti, 
sakydami, kad tų dainų kompo
zitoriai neva esą arba komunis
tai, arba jiem nežinomi, neaiš
kūs.

Užaugę ir subrendę laisvame, 
demokratiškame krašte, Cleve
lando Vyrų Okteto nariai, pasi
piktinę šiuo ALT-os valdybos 
paranojiniu elgesiu, vieningai 
nutarė tokios cenzūros progra
mos atlikimo atsisakyti ir minė
jime nedalyvauti.

Tos keturios cenzūruotos dai
nos yra: A. Kleinickio “Aguonė
lė”, B. Gorbulskio “Tavo var
das” ir “Žemė gintarinė” ir V. 
Gorino “Kaip aras pašautas”.

Clevelando Vyrų Oktetas 
Rytas Babickas, vadovas 
Valdas 2iedonis, pirmininkas

Meninę programos dalį atliks 
vvaterburietė solistė Gertrūda 
Raškauskas. Jai akomponuos 
muz. Allen De Ferrari.

Iškilmių programai vadovaus 
apylinkės valdybos narys jauni
mo reikalam Linas Balsys.

Tautinės gyvybės išlaikymui 
išeivijoj ir pavergto krašto lais
vės siekimo pastangom remti 
aukos bus priimamos pagal au
kotojo laisvo apsisprendimo va
lią: Lietuvių Bendruomenei, 
Lietuvių Tarybai ir Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui.

Vasario 16, antradienį, 9 vai. 
ryto bus vėliavos pakėlimas prie 
miesto rotušės, dalyvaujant 
miesto burmistrui Edvvard D. 
Bergin, Jr. su administracijos 
lietuvių kilmės pareigūnais, 
policijos, ugniagesių ir veteranų 
garbės sargybomis bei organi
zacijų atstovais ir gausia lietu
vių visuomene.

Lietuvių tautinės šventės 
proga miesto burmistras kasmet 
pakviečia garbės burmistro pa
reigom tai dienai kurį nors žino
mą lietuvių bendruomenės narį. 
Šiais metais LB apylinkės val
dyba rekomendavo žymų vi
suomenininką, vyčių veikėją ir 
vietos kuopos vicepirmininką 
Walter A. Kalick. Jo inauguraci
ja įvyks po vėliavos pakėlimo 
miesto rotušėj. Po to bus pri
ėmimas visiem dalyvavusiem, 
spaudos konferencija ir vizitai 
vietos įstaigose bei įmonėse.

Lietuvių Bendruomenės 
Waterburio apylinkės valdyba 
kviečia visus vietos ir apylin
kės lietuvius gausiai atsilankyti 
į abiejų dienų iškilmes.

vav

Savo vaikams, kurie baigia 
mokslus ir išsikelia dirbti (kitus 
miestus, užprenumeruokime 
Darbininką. Tai bus jiems ge
riausia dovana.

— Lituanistikos katedrai po 
1000 dol. atsiuntė dr. Kazys 
Ambrazaitis, Chesterton, Ind., 
dr. Birutė Ciplijauskaitė, Madi- 
son, Wisc., Joseph Martin, Chi
cago, III., dr. Antanas Razma, 
Joliet, III., Rimvydas ir Genė 
Rimkai, Westem Springs, III., dr. 
Kazys Rimkus, Chicago, III. Au
kas siųsti: Lithuanian World 
Community Foundation, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, III. 
60636.

— Rekolekcijos gavėnios meta 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serų vienuolyne Putname ren
giamos šia tvarka: vasario 27 ir 
28 — lietuvių jaunimui, kovo 13 
ir 14 — jaunom šeimom, kovo 
20 ir 21 — moterim, kovo 27 ir 
28 — vyram.

— LB Cicero apylinkės valdy- 
■ba Vasario 16-osios minėjimą 
ruošia vasario 14. Šv. Antano 
bažnyčioj mišios 10:30 vai. Pa
rapijos salėj akademija 12 vai. 
Pagrindinis kalbėtojas bus Sau
lius Kuprys. Meninę dalį atliks 
solistė Rūta Pakštaitė.

— Waterbury, Conn., LB apy
linkė vasario 20, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Juozapo mokyklos 
salėj rengia tradicinį Užgavėnių 
balių. Programoj kvartetas “Jinai 
ir trys gintarai” iš New Yorko. 
Šokiam gros Terri Martin orkest
ras iš Hartfordo.

— JAV LB Kultūros tarybos 
premijai už 1981 metų dailio
sios literatūros leidinius atsiųs
ta iš viso 8 knygos ir 16 rank
raščių. Iš jų eilėraščių 8 rinki
niai, dramų — 2 ir beletristi
kos 14 kūrinių. Atėjo iš šių kraš
tų: iš Pietų Amerikos 1, Euro
pos — 2, Kanados — 3 ir JAV
— 18. Teisėjų komisija parinkta 
iš Chicagoje gyvenančių litera
tų: kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
Aušra Liulevičienė, dr. Marija 
Saulaitė-Stankienė, dr. Alfon
sas Šešplaukis ir Česlovas Grin- 
cevičius. Premija 3000 dolerių 
laimėtojui bus įteikta balandžio 
18 Detroite.

— Detroit, Mich., LB apylinkė 
vasario 27 rengia Argentinos so
listų Zuzanos Valadkaitės de 
Lopez ir Antano Stančiausko 
koncertą.

— Alto paskelbtas konkursas 
straipsnių kitataučių spaudoj at
nešė gerų vaisių. Konkurso ko
misijai, kurią sudaro inž. G. La
zauskas, dr. J. Valaitis ir A. Ado
mėnas, savo straipsnius apie 
Lietuvą, išspausdintus kitatau
čių spaudoj, atsiuntė 12 autorių. 
Premijom paskirta 1000 dol. 
Mecenatas — kun. dr. J. Pruns
kis. Premijų įteikimas įvyks va
sario 14 Chicagoj per Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą.

— Poetė Ada Karvelytė Du- 
bauskienė, gyvenanti Chicagoj, 
savo bute eidama laiptais, susi
laužė dešinę ranką net dviejo
se vietose. Ryšium su tuo kurį 
laiką niekam negalės atlikti jokių 
įsipareigojimų.

— Skubiai ieškoma nuolatinė 
virėja (vieną kartą per savaitę) 
St Petersburgo Lietuvių Klubui. 
Prie Klubo yra gražus butas (su 
baldais) apsigyvenimui. Dėl 
informacijų kreiptis į Klubo pir
mininką A Armalį šiuo adresu: 
7100 Sunset Way, Apt 905, St 
Petersburg Beach. Fla. 33706, 
arba telefonu: (813) 367- 
4243.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: O. Mikalflnas, Lauderdale 
Lakęs, Fla., N. Pranckevičius, 
Worcester, Mass., H. Anthaney, 
So. Boston, Mass. Užsakė ki
tiem: J. Kunigėlis, Williston 
Park, N.Y. — V. Ramoška, Staten 
Island, N.Y. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 12 dol. Atnaujinant
— visiem 15 dol. metam.



LITUANISTINES MOKYKLOS SKYRIUS

VILNELĖ
Redaguota Molo UMaloa*, M LucUo Laoe, DtalUM.Y. 11700

RAŠO
TREČIAS SKYRIUS
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Vieną dieną ai gavau laišką 

iš mokslininkų. Laiškas klausė: 
ar nori skristi į mėnulį? Aš para
šiau, kad noriu. Laukiau dvi
dešimt metų, kol gavau raketą. 
Ją gavau lapkričio trečią dieną. 
Kai jie baigė skaičiuoti — viens, 
nulis, bum, raketa pakilo. Aš bu
vau dvidešimt mylių nuo že
mės. Lapkričio šeštą dieną ra
keta nusileido ant mėnulio. Aš 
pamačiau žalius žmones. Jie 
turėjo daug gražių dalykų. Ant 
mėnulio buvo mokyklos namai, 
gaisrininkų stotis ir kitokie pa
statai. Aš paėmiau lapų, gėlių, 
akmenų, žolių ir daug kitų daly
kų. Bum — vėl raketa pakilo. 
Man buvo smagu ant mėnulio.

Tomas Liogys

Aš norėčiau keliauti j mėnulį, 
nes norėčiau pamatyti, kaip ten 
atrodo. Keliaučiau su astronau
tais, bet jų raketa jau pakilo. 
Dabar jau praėjo metai, ir aš nu
skridau į mėnulį. Mačiau viole
tinę morką, žalią apelsiną, juo
dą pipirą, rožinį agurką, mėlyną 
obuolį ir raudonus kukurūzus. 
Aš juos parsivežiau ir parodžiau 
savo mamytei ir tėveliui. Idėjom 
juos į krepšį. Po to parodžiau 
savo draugėms. Jos juokėsi. Ko
kie keisti vaisiai!

Gina Jankauskaitė

Vieną dieną aš nuvažiavau 
į erdves. Atsitiko daug dalykų. 
Mažas erdvės vyras šoko ant ma
nęs. Tada aš įkritau į skylę. 
Kas nors; turėjo mane ištraukti. 
Kai grįžau namo, nuėjau gulti.

Sandutė Simanavičiūtė

5, 4, 3, 2, 1, 0. Mes paky
lant. Astronautai Tomas ir Simas 
skrenda į Marsą. Mūsų raketa 
vadinasi Lituanika III. Mes skri
dom 10 nakčių ir 19 dienų. 
Kelionė buvo labai ilga ir nuo
bodi. Ant Marso sutikom daug 
keistų baisybių. Jos atrodė sky
lėtos, su raudonomis nosimis. 
Mes išsigandom tų baisybių ir 
atbėgom atgal į žemę.

Tomas Gedminas

Vieną dieną aš gavau laišką 
iš erdvės stoties. Tas laiškas 
klausė: kaip tu norėtum skristi į 
Marsą? Aš negalėjau suprasti. 
Perskaičiau dešimt kartų. Tada 
nuėjau pas mamą. Ji sakė, kad 
galėčiau skristi. Parašiau į erd

Religijos painoka Maironio lituanistinės mokyklos 8 skyriuje 
su Tėv. Antanu Prakapu. OFM. Nuotr. N.U.

Maironio mokyklos 9 ir 10 skyrius jungtinės painokos me
tu. Gale mokytojas P. Jurkus. Nuotr. N.U.

vės stotį, sakydamas, kad norė
čiau skristi į Marsą. Gavau 
raketą. Skridau šimtą 
tūkstančių mylių per minutę. 
Kai nusileidau Marse, ten buvo 
labai šalta: šimtas laipsnių že
miau nulio. Aš ten radau viole
tinį agurką. Kai sugrąžau atgal į 
žemę, visi šaukė ir švilpė. Tada 
aš gavau medalį. Tas violetinis 
agurkas buvo labai neskanus.

Tomas Matusaitis

Norėčiau aplankyti Japoniją
Aš norėčiau aplankyti Japoniją 

ir pamatyti savo drauges. Atsi
menu, kai jos gyveno netoli mū
sų. Mes visada žaidėm kartu. 
Buvo labai smagu. Bet jos išsi
kraustė į Japoniją. Mergaitės 
vardas buvo Yuko, o jos brolio — 
Satoshy. Japonija yra kitoje pa
saulio pusėje. Ten nešioja kimo- 
nus. Aš turiu kimoną, kaip ir jų. 
Aš pasiilgau savo draugų.

Monika Bilerytė.

Aplankiau Yamaha Suzuki 
krautuvę

Aš aplankiau Yamaha Suzuki 
krautuvę, kur yra daug motocik
lų. Kai kitą rytą pradėjau važi
nėti motociklu, sprogo padanga. 
Aš su broliu gerai ją sutaisiau. 
Buvau labai patenkintas. Pradė

jau iš lėto važiuoti, bet nety
čia atsimušiau į šaligatvį ir nu
kritau. Man visai neskaudėjo, 
nes turėjau užsidėjęs šalmą. Kitą 
rytą paskaičiau knygą apie moto
ciklus. Pradėjau geriau ir geriau 
važiuoti ir dalyvauti lenktynėse.

Simas Jonušas i ‘

Norėčiau aplankyti ūkĮ
Aš savo mamytei sakiau, kad 

norėčiau važiuoti į ūkį. Mamytė 
sutiko. Apsidžiaugiau. Kai nuva
žiavom, mačiau karves, kiaules, 
avinus, ožiukus ir žąsis. Paskui 
mes matėm arbūzus, obuolius, 
burokus, bananus, griežčius, 
kriaušes, vynuoges, slyvas, per
sikus, aprikosus ir riešutus. Kai 
grįžau, aš padėkojau savo mamy
tei.

Gailė Ivaškaitė

Obuoliai
Obuoliai yra labai skanūs. Jie 

auga ant daugelio medžių, vadi
namų obelimis. Vasarą aš su 
savo šeima važiavau jų skinti. 
Su savo broliu lipau į obelį. Aš 
nukritau ir išsisukau ranką. Man 
labai skaudėjo. Nuvažiavau į li
goninę. Mano daktaras buvo la
bai malonus. Aš jį vadinau 
“Doc”. Žali obuoliai yra labai 
skanūs, bet raudoni dar skanesni. 
Obuoliai išvalo dantis, ir sveika 
juos valgyti.

Nida Stankūnaitė

RAŠO
KETVIRTAS SKYRIUS

Žiema
Kai buvau aš vaikas,
Man žiema smagiausias buvo 

laikas,
Ir labai patikdavo, 
Kada snaigėm snigdavo.

Oi, tos gražios šešiakampės, 
Krintančios lengvai!
Gal ne šešios, gal ir dešimt— 
Neatspės vaikai.

Paulius Budraitis

Krinta sniegas žemėn. 
Visur balta, balta.
Senis šaltis atvažiavo. 
Net paukšteliams šalta.

Snaigės krinta pamažu. 
Viskas balta ir gražu.
Snaigės krinta žemyn. 
Ir Kalėdos artyn.

Jau Kalėdos atėjo.
Betliejaus žvaigždė sužibėjo.
Būkit, vaikučiai, geri, 
Mylėkit Dievulį visi.

Mindaugas Jurys

-o-
Sniegas yra šaltas ir labai baltas, 
šaltas kaip ledas, baltas kaip 

cukrus.
Krinta iš dangaus labai lėtai.

Ledas yra kietas ir slidus.
Vaikai čiuožia ant ledo visą

žiemą. 
Žmonės žuvauja ant ledo. 
Šiaurės vėjas laužo medžių

šakas.
Paukščiai tupi medžių šakose. 
Oras labai šaltas ir šiurpus.

Vincas Giedraitis 
-o-

Žiemą yra šalta. 
Medžiai pliki. 
Visur labai balta. 
Vėjai šalti.

Namų langai užšalę. 
Ledai visur.
Rytą mama kelia.
Brrr... Brrr... Brrr Brrr

Slidinėju, čiuožiu. 
Mėtau gniūžtėm sniegą 
Greitai aš ant rogių 
Leidžiuos j pakalnę.

Antanas Kulys
-o-

Ziemos naktys tamsios, ilgos. 
Miške tyku ir ramu.
Gyvulėliai pasislėpę 
Laukia vasaros dienų.

Kieme statom sniego senį. 
Daugel sniego kamuolių. 
Nosys šaltos, kojos baltos. 
Laukiame šiltų pietų.

Matas Nemickas

Žiemos laikas man patinka. 
Slidinėti oras tinka.
Slidinėjame kalnuos 
Ir nebijome žiemos.

Žiemos laikas man patinka. 
Futbolistams oras tinka, 
Giants, Jets ir dar kiti 
Visad nori būt pirmi.

Žiemos laikas man patinka, 
Lauke sniegas smarkiai krinta. 
Gausim šventėms dovanų, 
Ir nebus dienų liūdnų.

Dainius Remeza

Žiemą yra daug snaigių— 
Gražių, mažų, baltų snaigių. 
Žiemą yra daug sniego senių— 
Didelių, mažų ir nepabaigtų. 
Žiemą yra daug čiuožėjų, 
Gražiai čiuožiančių ant ledo. 
Žiemą yra daug varveklių 
Ant namo sienų.
Žiemą yra daug slogų 
Ir nušalusių ausų.

Indrė Bilerytė

Mano kelionė Nemunu
Nemunas prasideda Gildijos 

pelkėse. Nemunu plukdo sielius. 
Nuo Gardino jis pasuka į šiaurę. 
Krantai statūs ir vingiuoti. Juos 
puošia pilys, pušynai, ąžuoly
nai. Druskininkai — kurortas su 
gydomais vandenimis. Merkinė. 
Kunigaikštis Margis susidegino 
su gynėjais. Alytus, didžiausias 
dzūkų miestas. Čia žuvo pirmas 
Lietuvos karininkas Juozapa
vičius. Pro Rumšiškes sunku 
plaukti: dugne daug uolų, velnio 
tiltas. Netoli gražiausia bažny
čia — Pažaislio. Plati Kauno jū
ra. Neris įteka į Nemuną — Kau
nas. Slėnyje Zapyškis su Vytau
to Didžiojo statyta bažnyčia. Ve
liuoną — čia žuvo Gediminas. 
Smalininkai — muitinė. Akmuo 
iš ledų amžiaus. Dabar reikia 
rašinėlį užbaigti. Rašinėlis įsmi
go į Nemuno seklumą.

Aleksandras Maldutis

Pradėję plaukti Nemunu, 
plaukėm, kol sutemo. Sustojom. 
Pavalgėm vakarienę ir ėjom 
miegoti. Kitą dieną atsikėlėm ir 
toliau plaukėm. Aš plaukdamas 
meškeriojau. Tą dieną sugavau 
lydeką. Sustojom išvalyti žuvies 
ir toliau plaukėm. Po pietų vėl 
plaukėm. Darėsi tamsu, ir mes 
plaukėm namų link. Dvi savai
tes truko grįžti, bet išgyvenom. 
Kitą dieną suvalgėm mano žuvį.

Aras Bartys

Kai aš plaukiau Nemunu, tai 
buvo labai įdomu. Aš buvau lai
ve. Laivas pradėjo plaukti nuo 
Gardino į šiaurę. Praplaukėm 
Alytų, plaukėm, plaukėm ir pra
plaukėm Prienus. Ties Balbie
riškiu Nemunas padaro didelę 
kilpą. Praplaukėm Kauną ir su
valgėm didelę žuvį. Nuo Kauno

Maironio mokyklos mokiniai gieda kalėdines giesmes. Kai- 
rėje — A. Ulėnas pritaria su trumpate “Žiburėliai dan- ?
gaus”. Nuotr. A. Garbausko ___ ' ..

Įvairūs vaidintojai gieda kalėdines giesmes. Nuotr. A. Garbausko

mes plaukėm į vakarus. Jau 
buvo naktis, tai mes turėjom eiti 
miegoti. Iš ryto jau plaukėm į 
Kuršių marias. Tada po pusryčių 
visi ėjo maudytis į Baltijos jūrą, 
nes buvo labai šilta. Į Nemuną 
įteka Neris, Dubysa, Nevėžis, 
Šešupė ir kitos upės.

Rasa Adams

RAŠO
PENKTAS SKYRIUS

Kūčios
Per Kūčias kartu su savo gimi

nėmis mes valgom dvylika val
gių. Sukalbėję maldą, laužiam 
plotkeles. Valgom žuvį, silkes, 
žuvies sriubą, mišrainę, kimštus 
kiaušinius, kisielių, sližikus, ko
pūstus ir kitus valgius. Aš žu
vies nevalgau, nes man nepatin
ka. Man labai patinka Kūčių 
vakaras. Tą vakarą mes gaunam 
dovanas iš Kalėdų senio.

Rima Naronytė

Prieš Kūčias mama labai daug 
kepa ir verda visokiausio maisto. 
Prieš viską kepant ir verdant, 
dar .reikia labai daug kortelių 
išsiųsti visiems. Kūčios yra visa
dos pas mus, nes mes turim di
džiausią ir geriausią namą iš 
visų mūsų giminių. Kada visi pa
valgom, einam atidaryti dovanų 
(ta dalis yra geriausia). Ir 
taip mano Kūčios praeina.

Dainius Marijošius

Nauji Metai
Nauji Metai praėjo gerai. Aš 

su močiute gėriau šampaną. Tė
tukas mane parvežė namo iš mo
čiutės Naujų Metų dieną dvylik
tą valandą. Mano šuniukas ma
nęs laukė. Po pietų tėtukas, Rū
ta ir aš žaidėm “Atari”. Mamy
tė ir Jūra kalbėjosi ir kepė. Pas
kui visi važiavom į kiną. Man 
atrodo, kad šitie metai bus lai
mingi.

Andrius Sperauskas

Šiemet mūsų Nauji Metai 
buvo kitokie negu visados. Buvo 
85 laipsniai. Mūsų šeima buvo 
išvažiavusi į Bahamas. Buvo la
bai smagu. Vanduo buvo perma
tomas, ir smėlis labai malonus. 
Daug maudėmės. Išsinuomojom 

mažiuką burinį laivą “Hobie 
Cat”. Buriavom, ir buvo smagu, 
kai smarkesnis vėjas pūsdavo. 
Laivas greitai lėkė, ir bangos 
taškė mus. Ėjom ir nardytis. Gi
liai pasinėrėm ir žiūrėjom į 
koralus. Matėm visokių gražių 
žuvų. Aš padėjau savo sesutei 
ištraukti didžiulę kriauklę ir ke
lias “star” žuvis. Paskutinę die
ną aerodrome mūsų lėktuvas po
ra valandų vėlavo, ir man labai 
nusibodo laukti. Kai grįžom į 
New Yorką, buvo šalta. Aš 
manau, kad 1982 metai bus labai 
geri.

Aras Ulėnas

Šiais metais aš pabandysiu bū
ti gera savo broliui. Aš taupyk 
siu savo pinigus, kad galėčiau 
nupirkti “Atari” arba kllfibjamą 
televiziją. Tada neturėsit tiek 
daug peštynių su savo broliu 
Vladu. Aš manau, kad 1982 bus 
geriausi metai.

Zita Sidaitė

Sniegas
Sniegas yra labai gražus, 
Padaro labai gražius laukus! ’ 
Aš labai mėgstu žaisti sniege", 
Pradedu žaisti ryte.

Gintė Adomaitytė — 
pagalbinė klasė

Kelionė
Viena iš mano kelionių buvo į 

mokyklą, kuri man nepatiko. Kai 
mes ten nuvažiavom, buvo la
bai tamsu, ir mokykloje nieko 
nebuvo. Tai mes palaukėm. Kai 
mokykla atsidarė, subėgom į 
rūsį ir žaidėm. Praėjo keletas 
valandų, bet niekas neatvažiavo. 
Įlipom į mašiną ir parvažiavom 
namo. Grįžę pažiūrėjom į kalen
dorių. Buvo penktadienis.

Antanas Vainius

Vieną dieną aš nuėjau į šiukš
lių kiemą ir pasiėmiau keletą 
daiktų, kad galėčiau sustatyti 
raketą. Kai sustačiau raketą, įdė
jau kontrolius. Tada norėjau į- 
pilti vandens, bet tikrai įpy
liau benzino. Įlipau į raketą, 
pajudinau kontrolius ir nuskri
dau į erdvę. Tris valandas skri
dau erdvėje iki kitos planetos.

Andrius Ilgūnas
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VERTINGAS PRANCŪZŲ LEIDINYS, 
IŠVERSTAS Į ANGLŲ KALBĄ

Paryžiuje leidžiamas trimėne- 
sinis žurnalas apie Rytų krikš
čionių būklę, Chretiens de L* 
Ėst, 1980 paskyrė vieną nume
rį išimtinai Lietuvos katalikam.

šis leidinys lietuviškoj spau
doj susilaukė ypatingai teigiamo 
atgarsio, štai P. Gaučio atsilie
pimas: “Tai tikrai pavyzdingas 
tokio pobūdžio leidinys, saky
čiau miniatūrioė enciklopedijė- 
lė apie Lietuvą bendrai ir spe
cialiai apie katalikus ... Toks 
precizinis leidinukas būtų nau
dingas turėti ir anglų kalba, nes, 
kai amerikiečiai studentai ar 
moksleiviai kreipiasi į mūsų 
įstaigas, prašydami informacijų 
apie Lietuvą, neturime po ranka 
trumpo, bet išsamaus ir pigaus 
leidinio jų prašymui patenkin
ti...”

Chretiens de L’Est leidinys 
apie Lietuvos katalikus jau iš
verstas į anglų kalbą Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos bend
radarbės Vitos Matusaitienės.

Knygutė, pavadinta Catholics 
in Soviet-Occupied Lithuania, 
duoda išsamią lietuvių tautos

bei Lietuvos katalikų istorinę 
apžvalgą anglų kalba. Tai 120 
puslapių leidinys su įvairiomis 
iliustracijomis, kurių tarpe yra 
Lietuvos krašto bei vyskupijų 
žemėlapiai, nuotraukos, vaiz
duojančios persekiojimo faktus 
okupuotpj Lietuvoj, demografi
nių statistikų lentelės, ir Lt.

Leidinys nagrinėja Lietuvos 
Bažnyčios vystymąsi nuo 1251 
iki 1940, apibūdinant, kaip tikė
jimas Lietuvoj gimė, augo, kles
tėjo ir dabar yra persekiojamas.

Išdėstyta dabartinė tikėjimo 
būklė Lietuvoj. Pateikiamos ži
nios apie dvasiškių ir ryžtingųjų 
tikinčiųjų religinį persekiojimą. 
Vaizdžiai atpasakojamos val
džios persekiojimo priemonės 
prieš Lietuvos tikinčiuosius, 
naudojant ištraukas iš Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikų.

Šį leidinį galima gauti už 
2 dolerių auką per LITHUA- 
NIAN CATHOLIC RELI- 
GIOUS AID, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, New York 
11207, USA.

ST. PETERSBURG, FLA.
Budrikis, A. Grabauskas, P. Juš
ka, R. Kriaučiūnaitė, P. Mičiu-

“Jinai ir trys gintarai” — lengvos ir šokių muzikos voka
linis vienetas New Yorke. Vienetą sudaro iš k. Zenonas 
Jurys, Danutė Striugaitė, Juozas Nakas-Nakutavičius ir vado
vas Vytautas Daugirdas (su akordeonu). Vienetas važiuoja 
gastroliuoti: vasario 20 į Užgavėnių balių Waterbury; kovo 
21 — Bostone, Minkų lietuviškos radijo valandėlės 48 me
tų sukaktuviniame koncerte; balandžio 17 — Dainos cho
ro koncerte Baltimorėje; birželio 5 — šaulių kuopos tradici
niame baliuje Clevelande, Ohio. Nuotr. L. Tamošaičio

ELENOS KEPALAITĖS
PARODĄ PRISIMINUS

Praeitų metų rudenį, kai Kul
tūros Židiny vyko visa eilė lietu
vių dailininkų parodų, nesusku
bome atkreipti reikiamą dėme
sį į Elenos Kepalaitės parodą, 
kuri vyko lapkričio 10-18 Phoe- 
nix galerijoje, Manhattane. Rei
kia paminėti ir tai, kad mėnesį 
prieš tai (spalio 10-11) daili
ninkės paroda buvo ir Kultūros 
Židiny. Kokio reikia rūpestingu
mo, darbštumo, organizuotumo, 
kad štai už mėnesio surengtum 
miesto galerijoje savo naujos kū
rybos parodą!

Šioje parodoje ji buvo išsta
čius! 7 skulptūras ir 7 pieši
nius. Skulptūrų medžiaga — 
bronza, aluminijus. Ir šioj gale
rijoj tai buvo jos kokia dešimto
ji paroda. Kiek reikia darbštu
mo, kūrybingumo, kad galėtum 
maždaug kas antri metai sureng-

Bet svarbiausia, per visas skulp
tūras plaukia kažkokia vidinė ra
mybė. Darniai sugula formos, 
jų paviršiai ramūs. Viskas sugy
vena tarp savęs ir į žiūrovą pras
mingai kalba. ,f 1 ” "

Skulptūros mažo formato. Daž
nai jas gali vartyti vienaip ir ki
taip, ir vis bus gerai. Taip pada
ryta įdomiame parodos “foldery” 
— lankstuke. Ta pati skulptū
ra parodyta trijose pozicijose. 
Viena skulptūra buvo sudėta iš 
daugelio dalių ir paguldyta ant 
grindų. Primena lyg kokį fantas
tinį taką į ramų pasaulį.

Piešiniai yra jos judesių ir 
minčių analizė. Ieškoma judesio, 
ieškoma forminio paprastumo, 
kondensuotumo, kontrasto. Ir čia 
pasiekta tos pačios ramybės. Ji 
mėgsta piešinius, ir šiame kely 
ji nuėjo panašius tarpus kaip

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą Lietuvių 
klubas ruošia vasario 13, šešta
dienį, 2 vai. popiet klubo salėj. 
Pagrindinę kalbą pasakys dr. H. 
Lukaševičius. Meninę programą 
atliks klubo choras ir tautinių 
šokių grupė. Salėj bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo reika
lam. Pagal aukotojo laisvą apsi
sprendimą aukojama Altui, Lie
tuvių Bendruomenei ar Vlikui. 
Mišios už Lietuvą bus aukoja
mos Šv. Vardo bažnyčioj Gulf- 
porte. Pamaldų metu giedos klu
bo choras, vadovaujamas muz. 
P. Armono. Iš Floridos guber
natoriaus gauta proklamacija, 
skelbianti Floridoj vasario 16-ąją 
Lietuvių diena.

Lietuvių klubo narių pirmas 
šių metų susirinkimas įvyko sau
sio 9. Senosios klubo valdybos 
atsisveikinimas ir naujosios pri
statymas įvyko sausio 10. Naują 
valdybą sudaro: pirm. A. Arma
lis, vicepirm. K. Vaičaitis, sekr. 
A. Krulikienė, finansų sekr. I. 
Račinskienė, ižd. J. Kirtiklis, 
direktoriai— E. Bazėnas, A.

lis, J. Pupelienė. Revizijos ko
misija: L. Kačinskas, M. Šilkai 
tis ir J. Žvynys.

Muz. Petras Armonas sausio 
13 Lietuvių klubo choro vado
vybės iniciatyva buvo pagerbtas 
jo 75 metų amžiaus sukakties 
proga. Ši sukaktis atžymėta vai
šėmis, sukaktuvininko darbų į- 
vertinimu ir sveikinimais.

LB rinkimam pravesti Flori
dos LB apygardoj sudaryta to
kia rinkimų komisija: pirm. Sta
sys Vaškys, nariai — Antanas 
Gruzdys ir Antonia Kliorienė.

St Petersburgo Balfo skyrius 
baigė rudens vajaus rinkliavą. 
Aukų surinkta 3000 dol. su vir
šum. Pinigai pasiųsti į Balfo 
centrą. Aukas rinko J. Valauskas, 
O. Galvydienė, V. Kriaučiūnas, 
R. Plepienė, D. -Bobelieaė, J-. 
Vaičaitis, O. Petrikienė ir S. Vaš
kys. — L.Ž.K.

Vincei Jonuškaitei, žymiai Lietuvos operos solistei, dainavu
siai įvairiuose Europos operų teatruose sausio 22 suėjo 80 
metų. Ilgai ji gyveno New Yorke ir čia reiškėsi plačia 
veikla moterų organizacijose, dabar gyvena Santa Barbara, 
Calif., Sveikiname sukaktuvininkę ir linkime daug sveikatos, 
daug daug gražių dienų!

kreipiame dėmesį į lietuvių kū
rybingumą bei veržlumą. Elena 
Kepalaitė yra viena iš tų — pil
na kūrybinio išradingumo, pilna 
veržlumo ir drąsos. Ir linkime jai 
kuo geriausios sėkmės — kuo 
aukščiausiai iškilti.

ERIE, PA.

Nauja lietuviška šeima
Praeitų metų spalio 31 Erie, 

Pennsylvanijos katalikų katedroj, 
susikūrė nauja lietuviška šeima 
— Rasa Ardytė suėjo moterystėn 
su Juozu Juška. Rasa yra inž. 
Juozo ir Rėdos Ardžių dukra, ne
seniai baigusi magistrės laipsniu 
žurnalistiką. Juozas yra Juozo 
(mirusio) ir Marytės Juškų

LIETUVĖS PAS ESTES
Kiekvienais metais prie Esti

jos nepriklausomybės minėjimą 
New Yorko esčių moterų klu
bas Estų namuose suruošia pa
vergtųjų tautų pabendravimo 
vakarą su programa. Šiais metais 
toks vakaras buvo vasario 7, 
sekmadienį.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pastorius Walter Kopperman. Jis 
įdomiai dėstė apie religijos būk
lę pavergtoje Estijoje, kur religi
nis teroras vykdomas panašiai 
kaip ir Lietuvoje.

Toliau kalbėjo jaunas advoka- 

vardu žodį tarė jo dėdė dr. 
Pranas Bagdas. Pirmasis pabro
lys Algis Norvilą sveikino jau
nuosius taurės pakėlimu už jų 
laimingą gyvenimą. Kun. V. Bag- 
danavičiui sukalbėjus maldą, 
prasidėjo vaišės, šokiai, linksmu
mai.

Vėliau, dar vakarui nesibai
giant, jaunosios draugės pašo
ko Sadutę, su Rasa atsisvei
kinant, ojos vualis buvo perduo
tas su pirmojo pabrolio pagalba 
seseriai Rėdai.

Svečiai šoko, vaišinosi ir 
džiaugėsi šia nauja šeima iki vė
lyvo vakaro. D.Š.

tas estas Jaat Roosaare, apie 
pavergtų tautų rūpesčius dėl 
Amerikos Balso transliacijų į 
Sovietų pavergtus kraštus. Šios 
translacijos esančios per daug 
blankios, nes nenorima supykinti 
Maskvos. Pvz., kai Sovietai įsi
veržė į Čekiją, Amerikos Balsas 
pranešė tik tarp kitko. Pirmoje 
vietoje skelbė Jackelinos sužie
duotuves su Onassiu. Anot pre
legento, pavergtų tautų atstovai 
turėtų daryti atitinkamus žygius.

Sveikinimo kalbas pasakė Ru
munijos laisvės komiteto atsto
vas, Pavergtų Tautų pirminin
kas, Liet. Moterų Klubų Federa
cijos pirmininkė M. Noreikienė.

Meninę dalį atliko broliai Lai- 
cho, suomiai, akordeonistai. Jie 
pagrojo eilę klasikinių kūrinių. 
Priė programos prisidėti buvo 
pakviesta ir LMK Federacija. 
Vida Jankauskienė angliškai pa
deklamavo Jono Meko eilėraštį 
apie Lietuvą ir perskaitė A. Stat- 
kevičiaus laišką, išverstą į anglų 
kalbą. A. Statkevičius šiuo metu 
laikomas Čemiakovskio psichi
atrinėje ligoninėje, nes buvo 
Helsinkio grupės narys.

Šiame pobūvyje dalyvavo šios 
lietuvės moterys: M. Noreikienė, 
V. Čečetienė, M. Klivečkienė, 
M. Žukauskienė, V. Jankaus
kienė.

ti savo naujos kūrybos parodą! 
Ir Elena Kepalaitė vis buvo nau
ja, nesikartojanti.

Pirmose parodose Elena Ke
palaitė buvo nerami, deganti, 
norėjo kuo daugiau pagriebti, 
sudeginti ir kaip varvančią žva
kę parodyti pasauliui savo nau
jas formas. Tai buvo nedidelio 
formato, neramių paviršių skulp
tūros, kur šiek tiek buvo galima 
atsekti daiktų pavidalus. Iš to 
staiga žengė į didesnius forma
tus. Medžiaga taip pat bronza. 
Skulptūros buvo lyg iš kokių di
delių lapų (panašių į kopūstus) 
sudėstytos, nulipdytos. Greitai 
ten pasireiškė ir konstrukcijos, 
geometrinių formų apybraižos.

Iš ten išėjusi, surado alumini- 
jaus vamzdžius. Ir lankstė juos 
trikampiais, dėliojo vienaip ir 
kitaip. Ir čia buvo jos du perio
dai. Pirmasis — didelių formatų, 
o antrasis — mažų formatų. Pir
masis pasižymijo matematiniu 
konstrukcijos pajautimu, o antra
sis—savotišku lyrizmu. Ypač tai 
žymu, kur ji ant metalines sie
nos sudėjo eilę smulkių vamz
delių. Juk tai lyrinė eleginė 
skudučių muzika.

Iš ten vėl žengė toliau. Grį
žo prie bronzos. Mažo formato 
skulptūrėlės su keliom plokštėm. 
Tos plokštės buvo dar neramios, 
lyg jas būtų palietęs laiko 
ritmas.

Šioje parodoje Elena Kepalai
tė atskleidžia savo fantastinius 
pasaulius. Ir žiūrovą patraukia 
savo minties filosofija, techniš
ku švarumu. Jaučiamas ritmas, 
(veda ir sudrausmintą simetriją.

skulptūroje — kelias į formų 
suglaudinimą, į ramybę.

Prisimindami šią parodą, at-

Jos parodą gražiai aprašė Art- 
speak žurnalas, skirtas galerijom 
apžvelgti. Aprašė praeitų metų 
lapkričio 19 laidoje, (p.j.)

Skulptorės Elenos Kepalaitės kūrinys — Sektorius Nr. 1, 
bronza. Iš jos rudeninės parodos Phoehiz galerijoje, Man
hattane.

sūnus, baigęs jūros kolegijos 
studijas. Rasa dabar dirba Pren- 
tice-Hall knygų leidėjų bendro
vėj, publistikos skyriuj, o Juozas 
— kaip inžinerijos technikas 
Process Pumps bendrovėj, Kenil- 
worth, N.J.

Bažnyčioj prie altoriaus jau
nuosius palydėjo gražus pulkas: 
Rūta Staniškytė iš Clevelando 
ir Povilas Norkevičius iš Bosto
no, Kasos jauniausia sesuo Ind
rė ir Tomas Bagdas iš Prince- 
tono, N.J., Danutė Balčiūnaitė 
iš Clevelando ir Jonas Vainius iš 
New Yorko. Pirmosios pamergės 
pareigas atliko jaunosios kita 
sesuo Rėdą Ardytė, o pirmasis 
pabrolys buvo Algis Norvilą iš 
New Yorko. Mišias aukojo ir mo
terystę palaimino kun. Vytautas 
Bagdanavičius, jaunojo dėdė. 
Mišių skaitymus atliko Lydija 
Balčiūnaitė, Edis Razma ir Rima 
Šilėnaitė. Po mišių jaunieji ir 
pulkas, susirinkę bažnyčios gale, 
sveikinosi su tėvais, giminėmis, 
draugais ir pažįstamais.

Erie miestely nėra daug lietu
vių,-todėl nėra lietuviškų salių. 
Vestuvinis balius vyko Ramada 
Inn patalpose. { salę jaunieji į- 
žengė pralįsdami pro pulko iš
keltas lietuviškas juostas. 
Tuojau buvo sutikti tėvų su 
vynu, duona ir druska. Atlikę tą 
tradiciją, jaunieji sėdo už stalo, 
ir prasidėjo programa. Edis Raz
ma ir Lydija Balčiūnaitė prista
tė jaunuosius ir pulko dalyvius 
įvairiais nuotaikingais anek
dotais. Jaunosios tėvų vardu 
svečius ir jaunuosius pasveikino 
Juozas Ardys, o jaunojo šeimos

BALTK 
TOURSa

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ —1982

Speciali 17 dienų kultūrinė eks- 
. i su 11 dienų Lietuvoj, 3 

Leningrade, 2 Maskvoj. Ši ekskursija

sipažintl su Lietuvos kuftOrinlu Ir 
artistiniu gyvenimu.

Birželio 17-Hopos 3-------- 81379.

15 (MENŲ EKSKURSUOS

rugsėjo 15-30-------------------------------------- -------- —--------
gruodžio 21-sausio 4------- —.................. ............... ..........
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 8, Rygoj 4, Frankfurte 1.

11 DIENŲ EKSKURSUOS 
gegužės 12-22---------------------------- —------------

birželio 2-12------------------------------------------------
rugplūčio 18-28-----------------------—.................
rugsėjo 1-11------------------------- —....................
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 8, Frankfurte 1

gegužės 27-blržollo S ................. ............... .
liepos 22-31-------------------------------——---------
spalio 7-18---------------------------------------------------
Kelionėj: Maskvoj 1, Vilniuj S, Leningrado 2

81399
81399
81349

81,229
81,229
81429 
si 429

si 429 
81499

Ekskursijų kainos trasuojamos pagal lėktuvų kalnas su 
Lufthansa I* Bostono Ir New Yorko arto Flnnalr U New Yorko.

Ii mūsų įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl emutkOMlg 
kitormac*ų kreiptis:

BALTICTOURS 
8 Whftg 0«k Road 
N«wton, MA 02168 
610 968-1190

Daromi giminių Iškvietimo dokumentai
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BRIDGEPORT, CONN.
RoncwniB

Bridge porte, Conn., Sacred 
Heart universiteto salėje, kovo 
6, šeštadienį, 7 v.v. Iras kon
certas. Dainuoja solistė Gina 
čapkauskienė, akomponuoja 
Saulius Cibas. Humoristinę dalį 
atliks aktorius Vitalis Žukauskas, 
kuris tame universitete profeso
riauja ir dėsto lietuvių kalbą, 
šis lietuvių kultūrinis vakaras 
rengiamas etninių studijų centro 
rėmuose, jis skiriamas šv. Jurgio 
lietuvių parapijos 75 metų su
kakčiai paminėti. Prie Šio vakaro 
rengimo taip pat prisideda ir 
Putnamo seselės. Visi apylin
kės lietuviai kviečiami kuo gau
siau susirinkti į šį vakarą- 
koncertą.

Bilietus iŠ anksto perkant iki 
vasario 28 — asmeniui 8 dol., 
prie įėjimo — 10 dol., vakaro 
patrono kaina — 20 dol. Jiem 
bus vietos rezervuotos, pavardės 
bus paskelbtos programoje ir da

lyvaus vaišėse po programos. Bi
lietus it anksto galima gauti kle
bonijoje, rašyti — A Lithuanian 
Cuhural Evening,443Park Avė., 
Bridgeport, CT 06604 arba 
skambinti — Rev. Francis Prano
kus — 203 335-1797, arba Mr. 
Mrs. A. Trainis — 203 372- 
8818.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 21, sekmadienį, šv. Jur
gio* bažnyčioj, 443 Park Ave- 
nue. 11 vai. klebonas kun. F. 
Pranokus aukos mišias už visus 
kovojusius ir tebekovojančius 
dėl Lietuvos laisvės. 4 v. popiet 
parapijos salėj. įvyks minėjimo 
programa. Kalbės Simas Kudir
ka, dainuos muz. J. Beinorio va
dovaujamas, neseniai sudarytas, 
Waterburio šv. Juozapo parapi
jos choro vyrų kvartetas.

Maloniai kviečiame visus apy
linkės lietuvius atsilankyti. Mi
nėjimą rengia LB apylinkė ir 
Lietuvos vyčių kuopa.

gi

LAWRENCE, MASS.
Lietuvos neprfldasisoaybės 

atkūrimo sukakties urinijimai 
vyk* vasario 21, sekmadienį. 
Pradedama mišiomis 9:45 vai 
ryto šv. Pranciikau* lietuvių 
parapijos bažnyčioj, 94 Bndford 
St., Lawrence, Mas*. Ktip ir 
kiekvieną sekmadienį, mišios 
bus aukojamos ir giesmėi gie
damos lietuvių kalba. Mišias au
kos klebonas kun. Albinas Jmi ti
nas. Per mišias bus pamini pa
siaukoję už Lietuvos laisvę.

Įspūdinga minėjimo programa 
vyks 2 vai. popiet pobažnyti- 
nėj salėj. Kalbės senatorius Ja
mes Shannon, neseniai grįžęs 
iš Maskvos, miesto burmistras 
Laurence LeFebre, valstybes 
senatorė Patricia McGovem ir 
kun. Feliksas Kensta, Amerikos 
laivyne kapelionaująs per 26 
metus. Perkūnas Krukonis i! So. 
Bostono rodys paveikslus iš Lie
tuvos. Muzikinę programą atliks 
solistė Frances Suslovičifltė 
Bany ir vyrų choras, vadovau
jamas Juozo Blaževičiaus. Nuo 2

iki 4 vai. popiet veiks lietuviškų 
rankdarbių paroda. Minėjimą 
rengia Alto Lawience skyrius, 
kuriam vadovauja Jenas Stun- 
dza Sr. Lietuviai iš Haverhill, 
Lowell ir Nashua bei apylinkių 
kviečiami pamaldose ir minėji
me dalyvauti.

šv. Elzbietos draugija, vado-

AUKOt MAIRONIO 
UTUANMJINB MOKYKLAI

Mamerto Macežinsko atmi
nimui Maironio mokyklai auko
jo: Elena ir Kazys Milukai, So- 
šja ir Eduardas Skobeikai, Hank 
Webel, Olga Ilgūnienė, E. Ma- 
cežinskas, Zuzana ir Faustas

vaųjama Josefinos šaukimienės, Rąjeckai, Stahl’s Pastry Shop, 
savo veiklos 75 metų sukaktį IBM Corp. A. Macežinsko 
minės gegužės 2. vardu.

Krikščionių motinų brolija, į- Vietoje gėlių prie aa. Povilo 
steigto prel. Pr. Juro 1932 bir- Ališausko kanto Maironio mo
telio 24, ruošiasi minėti 50 m. kyklai aukąjo: Vitas Gerulaitis, 

dr. B. ir M. Jankauskai, A. Juod
valkis, G. ir A Diržiai, Vaclo-

NEW BRITAIN, CONN.
Vasario 16-tos minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas įvyks vasario 
21. Mišios 10:30 v.r. bus Šv. 
Andriejaus bažnyčioje, 396 
Church St. Mišios aukojamos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Aukoja kun. kleb. Jonas 
Rikteraitis. Gieda parapijos cho
ras, vadovaujamas Geraldine 
Garzer. Jaunimas stovės prie 
Amerikos ir Lietuvos vėliavų.

2 vai. popiet programa bus 
bažnyčios salėje. Minėjimą ati
darys Liet. Bendruomenės pir
mininkė Ilona Leiberytė-Beran- 
ger. Toliau vadovaus Juozas Raš
kys. Choras sugiedos himnus ir 
maldą už tėvynę. Invokaciją su
kalbės kun. J. Rikteraitis. Bus 
perskaitytos gubernatoriaus ir 
ir burmistro proklamacijos. Jau
nimo grupė pašoks keletą tauti
nių šokių.

Kaip visada, Lietuvos vėliava 
bus iškelta miesto centre Cent
ral Parke.

Minėjime dalyvaus miesto 
burmistras William McNamara, 
Conn. valstybės senatorė Nancy 
Johnson ir valstybės atstovas 
Joseph Harper. Išsiųsti kvieti
mai senatoriui Lowell Weicker 
ir kongreso atstovui Anthony 
“Tony” Moffett.

Pertraukos metu bus renkamos 
aukos. Po pertraukos vėl pasi
rodys choras ir tautinių šokių 
grupė. Po programos — kavutė.

Kalbą pasakys kun. Kazi
mieras Pugevičius, Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos vedėjas 
Brooklyne. Jis yra daug kelia
vęs, gerai pažįsta lietuviškus rei
kalus, tai jo kalbos klausytis bus 
visiem įdomu.

Kviečiami visi New Bri
tai no apylinkės lietuviai, visi, 
kurie gyvena Connecticuto 
viduryje, vasario 21 dalyvauti 
mūsų rengiamame minėjime. 
Čia susitiksite savo draugus, pa
žįstamus ir girdėsite gerą prog
ramą.

Juozas Balčiūnas

veiklos sukaktį.
šv. Rašto aiškinimas suaugu

siom gavėnios metu vyks pirma
dienių vakarais 7 vai. parapijos 
salėu.

Alto vietos skyrius organizuo
ja pamokas, kurių metu bus mo
kama lietuvių kalbos, istorijos ir 
papročių. Pamokos prasidės 
kovo mėnesį. Specialias pamo
kas duos Jonas Stundza Jr. para
pijos salėj. Kreiptis į Šv. Pran
ciškaus parapijos klebonijos raš
tinę, 94 Bradford St Tikimasi, 
kad tai sustiprins lietuviškumą 
šioj kolonijoj.

AK.

vas Butkys, Jonas Končius, Va
lerija ir Bronius Nemickai, E. 
Ramančionienė, K. Bačauskas, 
P. Dulevičius, J. Zabelskis.

Vietoje gėlių prie a.a. H. Kir- 
kylienės karsto Maironio mokyk
lai aukojo: A. ir M. Marijošiai, 
G. ir J. Stankūnai.

Kalėdų eglutės proga mokyk
lai paaukojo: M. Jankauskas, J. 
Botyrius, M. Jason, A. Balsys.

Maironio mokyklos vadovybė 
visiems už aukas nuoširdžiai 
dėkoja.

NAUJOS 
KNYGOS

E. Judūtos — Ąžuolynėlis, 
romanas, 8 dol.

Br. Kviklio—Lietuvos bažny
čios, Telšių vyskupija, 20 dol.

J. Brazaičio raštai, I ir II tomas 
(redaguoti A. Skrupskelienės ir 
C. Grincevičiausk po 15 dol.

J. Purino — P. Avižonis, 12 
dol.

T. Venclovos —98 eilėraščiai, 
6 dol.

P. Klimo — Iš mano atsimi
nimų, 12 dol.

Dr. A. Rukšos — Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 20 
dol.

Dr. A. Budreclao — DLK Al
girdas, 15 dol.

A. Šapokos ;— Lietuvos isto
rija, 18 dol.

Lietuviai Sibire — albumo 
formato leidinys, 20 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

šios naujos lietuviškos kny
gos, plokštelės, suvenyrai gau
nama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com- 
munity. It is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Aras ... toli nuo tėvynės. To
ronto vyrų choras “Aras” dai
nuoja 12 dainų, iš kurių Ten, 
kur Nemunas banguoja ir Ta
vęs nebemyliu solo dainuoja sol. 
V. Verikaitis. Choro kitos dainos: 
Kvietimas į Sūduvą, Aras, Už 
aukštų kalną, Visos žmonos to
kios pačios, Kur Nemunai jauną 
dienų, Tėve mūsų, Širdis dar 
žydi, Leiskit į tėvynę ir Susky- 
niau skynimą. Kaina 10 dol.

Nerija ... Clevelando studen
čių vokalinio vieneto dainos: 
Prie gintaro jūros, Paskutinį sek
madienį, Obelėlė ir upelis, Tan
go nottumo, Spaudos baliaus 
valsas, Laukinė aguona, Kregž
dutės, Gulio ryčio, Oi lekia, le
kia gulbių pulkelis, Oi ūžkit, 
gauskit, Pūsk trimitą, Barcarolle 
(iš Hofmanno pasaką), Tik-tak, 
Alma Ilanera. Kaina 8 dol.

Taip pat gaunamos plokštelė: 
Pavasaris, dvynukų Šalčių. Kaina 
10 dol. Motulės dainos, “Sodau- 
to” — Bostono lietuvią ansamb
lio dainos 6 dol. Užaugau Lie
tuvoje, lietuviškų dainą rinkinys 
8 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios ir kitos lietuviškos plokš

telės, lietuviškos knygos ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIAN COOKERY, 
by Iz. Sinkevičiūtė
(In English, 316 pages, 8 
dol., postage 50 c.) Graži 
dovana Kalėdų proga lietu
viškai nekalbantiem drau
gam. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičią.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.0. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Baite, Pa. 18703; o Didžiojo New York© 
rajono Ii etų v lai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELį, 212 Elderts Lene, Woodhaven, N.Y. 11421, tol. Ml 7-M37.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVĄ IR 
(VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6599; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekią .trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; 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. Šeštadieniais Ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St----------------------------------------------------------------------------------  305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ------------------ ----- — -------- ............--------------------------—•— 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street----------------------------- - --------------------------------------------------- 342-4240
Brooklyn^ N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue -------------------------------------------------------------------- 633-0090
Buffaio 12, N.Y. — 701 Ffllmore Avenue -----------------------------------—------------------ ------------- - 895-0700
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue ----------------- - ---------------- —----- -------------------- - 486-2818
Chiraen III 60620 — .2608 West 69 Street - ---------- ----,------------------------------------ ------------------- *9K.S787
Chicaso, III. 60622 — 2222 West Chicaco Avenue----------------------------------------------------------------  312 227-4850

Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd.--------------------------------------------------------------- ------- (216) 845^078
Detroit 12. Mich. — 11601 Jos Camoau Avenue —- --------------- —--------------------------------- 3654780
;HertdmerJV.Y. McKennm Hd............................   Z- ......... ..... .......—- 315864393*
Hamtramdr. Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue 368-6740
Chester, Pa, 19013 — 9819 W. 3 M. ------------------------------ --------------------------------------------- -- 389 4784871

Los Angeles 4, CaJtf. — 159 So. Vermont Avenue--------------- —_—38S6550
Neto York 3, Pi .Y. — 78 Second Avenue 308 478-9871
New York .1 N V — 324 B. 9th St------------------------------------------------------------ ----------------- 475-7430.
PMIadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshail St.------------------------------------------------ - ------------- 215 WA 5-8878
Phoenis Ariz. 85027 — 22047 N. Blaęk Canayon Hwy. -------------------------------------------------------602-942-8770
Rahway. NJ. — 47 East Milton Avenue 381 8800
SOver Sprtam, Md. — 1002 Kašmaber Avė. ................................  .».......... .... .......-ar3014B9-44Š4
South River, N J. — 41 Whitehead Avenue w»awww«V’eoseeeassseow««asaoeeae ašarai  .........................  287-6320
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelina Street-------------------- -----------------------a------------- --- ---------------------------

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

Vasario 16 ir kitomis progo
mis informuojant kitataučius 
apie pavergtą Lietuvą, galima 
jiem įteikti šiuos leidinius 
(Soviet Genocide in Lithuania 
ir Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania pirmosios laidos 
jau išparduotos):

The Catholic Church, Dissent 
and Nationality in Soviet Lith
uania, V. Stanley Vardys — 12 
dol.

The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied 
Lithuania, A report for 1979/80 
— 8 dol.

Catholics in Soviet-Occupied 
Lithuania, Faith Under Persecu- 
tion — 2 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos ar anglų kalba knygos apie 
Lietuvą, plokštelės, suvenyrai
;aunama Darbininko administ- 
acijoj: 341 Highland Blvd., 
Jrooklyn, N.Y. 11207.

DERMATOLOGIST
J. BARAL, M.D.
245 E. 63 St N.Y.
Tel. 355-2828
Gydomos odos ir venerinės 
ligos Persodinami plaukai 
priimama Medlcare

M DEKTERPARK gan 
PHARMACY |a 

V Wm. AiMMtaaL B. B.
77<l JAMAICA AVBNUB 

(Cur. 77tit atraut) - 
Wes0tauM, N.Y. 11481 

wn Dnr-rvra 
296-4180

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ..............................
EneyelopedKa Litaaaiea 6 tomai .........  $12SM
Viaee Kriris Raštai 6 tomai....................................... $3241
H mano atsiminimų — Petras Klimas .... ........... $1125

Laukiame užsakymų papildomam L E. tomui 
Užsakymus siųsti: J.Kapo&us, PO Box 95, So.Boston, MA 02127 

Tetef. dieną (617) 268-7736, vakarais (617) 282-2759.

PRAŠOME pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Lietuvos Laisvės '5 
Iždui — laisvajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kalbomis 
ELTOS informacijoms leisti, radijo transliacijoms Į okupuo
ta Lietuvą finansuoti ir politiniam kaliniams gelbėti.

Nepamirkite tam tikrą procentą ir savo testamente Įra
šyti: not-for profit, tax ezempt Corporation — Lithuanian 
National Foundation P.0. Box 21073, Wodhaven, NY11421.

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL
pnK.rt. BALTIC-AT-LEISURE TOURS

coordinated by Jonas Adomėnas

CHOICE OF 3 ITINERARIES Flr«t-Cla«. Services, Hotels

Reasonable, AUnckisIvs Costs Eacorted from USA via Finnalr

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days

Tour II Vilnius — Moscow — Leningrad plūs Riga 15 Days

Tour III Vilnius — Moscow — Leningrad ė Romo 15 days

Foaturos includo: Group or APEX akfaros wim daparturos 
starting AprH, throe meala daily, comprehonslvo aigmsoeing, 
transfers, guldės, theatre visHs, air tranaportation on tour, 
baggage liandlod, each group eacorted by American LMhua- 
nian-spoaking tour leader, visa handllng. Deposlt only 8100 per 
person. From just 81099 to 81789 per person in double 
occupancy.

For Free Brochure Foldor, Contact:

JONAS ADOMĖNAS
ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
20 EASTėSth STREET, NEW YORK, NY 10017
TEL: NY (212) 906-1500; (800) 223-7953

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% palūkanų už paprastas 

taupomąsias

12% už Skara Cortmcatos 500 dol. sumom ten

MONEY MARKET CortMkatą procentai už 5,000 Ir 10/100 dolerių indėHua 8 mėnoetaNn. 
“ALL — SAVERS” Cortlflkatal 1 metam eu leievomls nuo mokesčių peMkanomle. 
Ląiovl nuo mokesčių IRA pons*i fondo Indėliai su 14.8% palūkanom.

Paakotoe — Namų pirkimo “mortglčlal” — Čekių Iškeitimai — Pensijos čekių 
Indėliai k Lt

KAtOt adresas: 88-0111ėth Street, Rlchmond HM, N.Y. 11418
Tototonaa: (212) 441*6790

Darbo vakmdoo: nuo 8 M 9 kasdien; penktadieniais Ir šeštadieniais nuo 8 Iki 6 vaL

Ylai Indėliai apdrausti Iki 100400 doL
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JONUI MONKUI MIRUS

. a. s. Jonas Monkus

Nelengva rašyti apie draugą 
žinant, kad reikia su juo amžinai 
atsisveikinti. Mintyse kyla neto
limos praeities vaizdai, pasi
kalbėjimai, ir štai taip nelauk
tai viskas staiga sustoja.
. Skautininkas Jonas Monkus 
gimė 1916 rugpjūčio 6 Radviliš
ky. Ten jis augo, mokėsi, pra
dėjo skautauti, iki atėjo nelem
ta pasitraukimo iš tėvynės vasa
ra. Besibaigiančio karo viesulas 
Joną, atskirtą nuo saviškių at
bloškė Vokietijon. Jis atsidūrė 
su panašiais Haunstetteno sto
vykloje prie Augsburgo. Vargo 
dienų draugų ryšiai nenutrūko, 
ir Jonas nesijautė vienas. Apie 
jį būrėsi ir jam paklusdavo kiti, 
ir netrukus Jonas, iš Lietuvos 
skautas vytis, pradėjo vadovauti 
bene pirmajam skautų vyčių

S'

būreliui tremtyje. Besiorgani
zuojant stovyklai ir vis naujiem 
tremtiniam atvykstant, kūrėsi 
muziko Mečio Leškio choras, 
kuriame Jonas, kaip nepamai
nomas pirmas tenoras, vėliau 
choro seniūnas, duoda chorui to
ną ir skambesį dainai. Perėmus 
chorą diriguoti komp. Jeronimui 
Kačinskui, Jonas su savo skam
biu tenoru ir toliau lieka choro 
vadovaujamo! rolėj.

Lietuvių Skautų Sąjunga, į- 
vertindama Jono Monkaus orga
nizacinius sugebėjimus, pakelia 
jį į paskautininkus.

Stovykliniam gyvenimui Įtrin
kant, a.a. Jonas atsiduria Brock- 
tone. Nugalėjęs pirmųjų dienų 
kūrimosi sunkumus, dirba auto
mobilių taisymo garaže, vėliau

PRISIMINTI O. IR V. TRECIJONAI

Vasario 7, sekmadienį, 12 vai. 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje buvo mišios už a.a. dr. Vin
cą ir Oną Tercijonus. Iš Vokie
tijos pabėgėlių stovyklų į Ameri
ką atvyko 1949 ir čia plačiai 
reiškėsi visuomenine veikla. Dr. 
Vincas Tercijonas mirė 1964, o 
Ona Tercijonienė — 1972. New 
Yorke ir aplinkoje gyvena jo 
dukros — Aldona Rygelienė ir 
Giedrė Kulpienė ir sūnus Vincas 
Tercijonas.

Vincas Tercijonas buvo gimęs 
1890 Amaiviškių kaime, Padovi- 
nio valsčiuje, Marijampolės ap
skrityje. 1909 baigė Marijampo
lės gimnaziją, mediciną studija- 
Vb Varšuvoje ir Maskvoje, bai
gė'; 1916. Buvo gydytoju įvai
riose vietose Rusijoje, buvo ir 
kariuomenės gydytoju. Į Lietu
vą grįžo 1921 ir čia plačiai vei- 
|cė ir buvo pagarsėjęs vaikų ligų 
Specialistas, dirbo įvairiose šios 
tošies klinikose, vaikų ligų klau

simais yra parašęs daug straips
nių spaudoje, skaitęs paskaitas, 
išleidęs atskiras knygas. Parašė 
keleto gydytojų biografijas. Jis 
buvo darbštus ir veiklus žmogus, 
jautrus visuomeniniam reikalam.

Jo žmona Ona buvo kilusi iš 
garsios Putvinskių giminės. Gi
mė 1899 Šilo-Pavėžupio dvare, 
Šaukėnų valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje, pedagogė, visuomenės 
veikėja. Jos tėvas buvo šaulių 
organizacijos steigėjas, tai ir ji iš 
pat mažens įsijungė į patriotinę 
veiklą. Laisvės kovų metais nak
timis ruošė tvarsčius sužeistiem 
savanoriam, vėliau aktyviai reiš
kėsi šaulių organizacijoje, ei
dama įvairias pareigas. Berlyne 
buvo baigusi vaikų darželio auk
lėjimo kursus ir vėliau plačiai 
veikė vaikų auklėjimo srityje. 
Bendradarbiavo vaikų auklėjimo 
ir šauliškoje spaudoje. Ir Brook- 
lyne reiškėsi Balfo veikloje.

pereina į nekilnojamojo turto 
pardavimą.

Ir Brocktone jis imasi organi
zuoti lietuves skautus ir vado
vauja Brocktono skautų bendri
jai. Įsijungia į Bostono vyrų cho
rą, vadovaujamą kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio, dainuoja seks
tete, vėliau Brocktono bažnyti
niame chore.

1953 Jonas vedė Adelę Kon- 
tautaitę. Užaugino ir išmokslino 
du sūnus — Darių, baigusį 
Northeastem universitetą, ir Al
vydą, baigusį Wentworth Institu
tą.

Be skautų, velionis priklausė 
prie šaulių kuopos, Sandaros ir 
Šv. Kazimiero klubo Brocktone.

Skautai tačiau jam buvo la
biausiai prie širdies. Ilgai jis su 
skautais dirbo ir už savo veiklą 
Skautų Sąjungos vadovybės bu
vo pakeltas į skautininkus ir 
apdovanotas, ordinu “už nuo
pelnus”.

Pradėjus veikti Lietuviškosios 
Skautybės Fondui, skautininkas 
Monkus pakviečiamas atstovauti 
Fondui Brocktone ir iki paskuti
niųjų dienų tas pareigas sąžinin
gai ėjo.

Skautininkas Jonas Monkus 
mirė sausio 10 ir palaidotas 
Brocktono kapinėse.

Nuoširdžiausia užuojauta 
Adelei Monkienei, netekus

/.V} JuIglui Gimbutui, jo brangiai motinai

v.s. ELENAI GIMBUTIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą k kartu liūdime

Bostono “Baltijos” ir “Žalgirio” tuntai, 
vyr. sk. “Židinys” ir Skautininkų Ramovė

Brangiai mamytei, senelei ir uošvei

ALBINAI STRIMAVIČIENEI
atsiskyrus iš šio pasaulio, užjaučiame mielą dr. Vygandą 
Strimavičlų su šeima, anūkus Dainą, Vidą, Sigitą ir žentą 
Gerimantą Paniką. Liūdime kartu su Jumis.

Nijolė, Jonas Vaiva ir Aras Ulėnai 
Magdalena Ulėnienė

Lako Wales, Florida

Algis ir Milda, 
Zigmas ir Marija 
Grabnickai

Mirus mylimai motinai
A.A. PETRONĖLEI BICHNEVIČIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame Vandai Karmazin tonai, 
Stasiui ir Vladui su šeima.

PADĖKA
1982 sausio 13 Now Yorke mirė mūsų mylima mamytė, 

senolė ir uošvė

HENRIKA KIRKYLIENĖ.
Palaidota sausio 18 Cyprosa HMa kapinėse. Dėkojame 

kun. J. Pakalniškiui Ir Tėv. P. Baniūnul už atsilanky
mą k atliktas religines apeigas per atsisveikinimą k

brangaus vyro, sūnum Dariui'ir 
Alvydui — rūpestingo tėvo, ir 
grrhinėrfi'LfėtuvOjė'— nes{5ČJU-‘‘ 
šio namo sugrįžti brolio.

(k.h.)

BROCKTON, 
MASS.

Pasiruošimai minėjimui
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimas Brocktone 
rengiamas visų lietuviškų orga
nizacijų, vadovaujant Lietuvių 
Tarybos skyriui.

Vasario 12, penktadienį, 10 
vai. ryto burmistras David Cros- 
by pasirašys proklamaciją ir pa
skelbs lietuvių savaitę*.

Vasario 14, sekmadienį, po 10 
vai. mišių Šv. Kazimiero bažny
čioj visi organizuotai, papuošę 
automobilius lietuviškom vė
liavėlėm, vyksta į miesto centrą, 
kur Mindaugo aikštėj bus iškelta 
Lietuvos vėliava.

Vasario 17, trečiadienį, 12 vai. 
miesto rotušėj priėmimas ir vai
šės. Ruošia Brocktono Public 
Works Commissioner F. Wallen- 
Valungevičius.

Vasario 21, sekmadienį, 10 
vai. ryto Šv. Kazimiero bažny
čioj iškilmingos mišios. Po to su 
orkestru vykstama į Mindaugo 
aikštę Lietuvos vėliavos nuleis
ti. 3 vai. popiet Šv. Kazimiero 
parapijos salėj minėjimas. Pa
grindinę kalbą pasakys inž. Vy
tautas Izbickas. Meninę progra
mą atliks Šv. Kazimiero parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
J. Gaidelio, ir lietuvių jaunimo 
ansamblis Sūkurys, vadovau
jamas Vytauto Bruzgio.

Dėkojame visiems lankiusiems Ir padėjusioms ve* 
li^^^t^al Imotu. 4fl^i^3nas l^c^a^jlj^ams ir
•omenims, kurio pareiškė pagarbą velionei Ir užuojau*

Taip pat dėkojamo Marytei šaiinaklenel, šermeninės 
direktorei, už gražų patarnavimą.

Jūsų visų parodyta pagarba Henrikai Klrkyllenol Ir 
mums pareikšta užuojauta mums labai padėjo šioj 110* 
dėsto valandoj.

Nuliūdusi teima

— Dr. A. Kuilys, šveicaruos 
LB pirmininkas, savo, laiške 
PLB valdybai rašo, kad pasku
tiniu laiku Europos spaudoje 
dažnai minima Jaltos sutartis, 
pastebint, kad ji yra prieš tautų 
apsisprendimo teisę. Dr. Kuilys 
reiškia nuomonę, kad Lietuvių 
Bendruomenė turėtų parašyti 
JAV-ių prezidentui laišką, reika
laujant, ne prašant, kad Jis pa
skelbtų Jaltos sutartis negalio
jančiomis. Tokį laišką taip pat 
reikėtų paskelbti Amerikos 
spaudoje.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo šventės 
minėjimas Bostone vasario 14 
prasidės 10:15 vai. rytošv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj mi- 
šiomis Lietuvos intencija. Iškil
mingas minėjimas prasidės 2 vai. 
p.p. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj.

Svarbu, kad šiame minėjime 
pamaldose ir salėje dalyvautume 
visi Bostono ir apylinkės lietu
viai. Juk tai mūsų didžioji 
šventė. Pavergtoje Lietuvoje ji 
bus minima su didele pagarba, 
meile ir įsijautimu tik širdy
je ir mintyse, nes okupantas 
griežčiausiai draudžia minėti to
kią šventę. Gyvendami laisvėj, 
privalome visi rinktis kartu ir iš
didžiai minėti.

Bostono lietuvių jaunimas va
sario 13, šeštadienį, 1:30 vai. p.p 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj rengia Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą vai
kam. Tai tėvų pareiga, kad jų 
vaikai dalyvautų.
Vasario 16-oji radijo bangomis

Lietuvių radijo valandėlės ve
dėjai Steponas ir Valentina Min
kai vasario 16 rytą nuo 9:30 iki 
10 vai. minės Lietuvos nepri
klausomybės šventę radijo ban
gomis iš tos pačios stoties, kur 
yra jų programa kiekvieną sek
madienį, banga 1430.

iškilo nepasitikėjimas ir net nie
kinimas. Tad gruodžio mėnesį 
Astravas atsisakė įeiti į LB Bos
tono apygardos valdybą, o sausio 
mėnesį pasitraukė ir .iš apylin
kės pirmininko pareigų.

Aukos Tautos Fondui
Sausio 14 tragiškai mirusio aju 

Vytauto Ivaškos atminimui Tau
tos Fondui aukojo: 50 dol. — 
Ona Ivaškienė, 25 dol. — R. "ir 
R. Bričkai, po 20 dol. — A. 
Lileikis, N. Šležienė, M. Valat
ka, R. ir R. Veitai ir B. ir L 
Veitai; po 15 dol. — G. ir V. 
Čepai, J. ir B. Kuodžiai, J. ir I. 
Rasiai ir Lietuvių Moterų Fede
racijos Bostono klubas; po 10 
dol. — A. ir O. Andriulioniai, 
D. Averka, A. ir G. Budreckiai, 
V. ir D. Eikinai, N. ir V. Iva
nauskai, P. Jakutienė, A. ir A. Ja
nuškos, V. ir A. Jurgėlos, A. Ma
žiulis, A. ir L. McDonald, B. 
Paliulis ir P. Žičkus. Iš viso su
aukota 355 dol.

Svečiai iš Chicagos
Vasario 28, sekmadienį, 3 vai. 

popiet Lietuvių Piliečių D-jos 
antro aukšto salėj turėsim išskir
tiną progą pasigrožėti Vl-tąja 
tautinių šokių šventė. Pro
gramoj numatyta: foto darbų pa
roda, Vl-tos tautinių šokių šven
tės skaidrių montažas su pritai
kyta muzika ir Vl-tos tautinių 
šokių šventės filmas. Visai šiai 
įdomiai popietei vadovaus Eu
genijus Būtėnas ir Raminta 
Jelionytė — jaunieji profesiona
lai fotografai iš Chicagos. Rengi
nį globoja Lietuvių Tautodailės 
Instituto Bostono valdyba. — 
s.s.

Vasario lelios rateėjtmas 
vaikam, rengiamas Bostono jau
nimo, įvyks vutrio 13, šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečiai D-jos 3-čio 
aukšto salėj.

Vasrib 16-sios irzinėjimas vasa
rio 14 d. 2 vai. So. Boston 
Lietuvių Piliečių Djos salėj.

Filmų popiet Lietuvių Pilie
čių D-jos II-rouxkšto šaterj va
sario 28, sekmadienį, 3 vai. po
piet.
’ Kaziuko n>u0 įvyks kovo 7 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj.

L.M.F. Bostono klubas rengia 
dr, Ą. Budreckio knygos “Al
girdas” pristatymų Tautinės S- 
gos namuose,So. Bostone, ko
vo 14.

Minkų radijo valandėlės ren
ginys kovo 21 Liet. Pil. D-jos 
salėj, So. Bostone.

Teatro spektaklis su Alg. Diki- 
niu ir Jonu Kelečium balandžio 
3, šeštadienį, 7vai. vak.

§v. Petro Lietuvių parapijos 
banketas balandžio 18 Lantana 
restorane, Randolph, Mass.

Baltų D-jos koncertas įvyks 
balandžio 18 First and Second 
Church salėj Bostone.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys balandžio 25 Lietuvių 
Pil. D-jos salėj,So. Bostone.

Motinos dienas minėjimas 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone, gegužės 2. Rengia 
L.M. F. Bostono klubas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10.00 viL ryto iš WC A V- 
FM, banga 98,012:10-1 .-00 vaL iš 
WBET — AM, banga 1400. Vedėjas 
— Petras Viščini, 173 Arthur SL, 
Brockton, MA 02402. Telefonas: 
(617) 588-7209.

Pasitraukė LB Bostono apylin-
kės pirm. Aloyzas Astravas
Kai prieš kelerius metus il

gametis LB Bostono apylinkės 
pirm. Antanas Matįoška, svei
katai blogėjant, atsisakė būti 
perrinktas pirmininku, nauju 
pirmininku buvo išrinktas inž. 
Aloyzas Astravas. Jislabai ener
gingai ėmėsi darbo. Jo buvo pil
na visur. Jis pirmas pradėjo 
judinti, kad būtų paskelbti lie- 
tuvįškb^ jpara^djps metai, nįes 
mūsųparapijbs nykstančios. Tų. 
parapijos metų pravedimui jis 
turėjo paruošęs ir planą. Galiau
siai 1982-ji metai LB krašto val
dybos, Kunigų vienybės bei kitų 
organizacijų vardu buvo pa
skelbti lietuviškos parapijos me
tais.

Laisvės Varpo radijo valandė
lė buvo labai sunkioj finansinėj 
padėty. Astravas pats aukojo ir 
organizavo pinigus jos išlaiky
mui. Kai turima radijo stotis at
sakė laiką Laisvės Varpui, o ve
dėjas Petras Viščinis surado ge
rai girdimą FM bangų radijo 
stotį, Astravas ir Andriulionis 
pirmieji prisidėjo šimtais dole
rių tos valandėlės išlaikymui, 
o taip pat organizavo lėšas, kad 
būtų užtikrintas Laisvės Varpo 
valandėlės veikimas.

Bet, kaip ir daug kur mū
suose vyksta intrigos bei griovi
mas, taip ir prieš A. Astravą

J0RA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad- BOSTON, MASS. — WLYN 1880
vokatė, STRIMAITIS & KEHOE, 31 
Ezchange Street, Lynn, Massachu- 
setts, Tel. 617 598-0800. Turime 
ofisą ir Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
workers’ compensatlon Ir testa
mentų sudarymas.

bangos sekm. nuo 8 iki 8:30 vaL 
ryto ir nuo 4:30 Iki 5 vai. popiet 
Veda S. Ir V. Mlnkil, 502 E. Broad- 
way, Se. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Pilkuodamas Dar
bininkas. Dldeliilietuviškų knygų 
nesirinkimas.

^rpber Hdidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
| LIETUVĄ

iš Bostono/New Yorko

MASKVA/VILNIUS: 
balandžio 7 — $ 995.00
gegužės 5 — $ 995.00
gegužės 12 — $1095.00 

(su Ryga)
gegužės 24 — $1135.00 
birželio 2 — $1135.00
birželio 16 — $1135.00
liepos 5 — $1185.00

liepos 19 - $1135.00
rugplūčlo 4 “ $1135.00 
rugpjūčio 16- $1350.00 

(su Ryga)
rugsėjo 6 ~ $1171.00
rugsėjo 15 “ $1045.00 
rugsėjo 27 - $1082.00 
spalio 6 “ $ 095.00

NEWAR, N.J.
Tautos šventė

Newarko Lietuvių Bendruo
menės apylinkė ir šiais metais 
rdngia iškilmingą Vasario 16- 
oėios minėjimą. Jis vyks vasario 
14, sekmadienį. Iškilmės prade
damos pamaldomis 12 vai. Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioj.

Po pamaldų parapijos viršu
tinėj salėj vyks oficialus minė
jimas, kuriame pagrindinę kalbą 
pasakys JAV Estų sąjungos pir
mininkas Juhan Simonson. Me
ninę programą atliks New Yor 
ko vyrų choras Perkūnas Po 
programos vaišės.

Newarko Lietuvių Bendruo
menės apylinkė sklandžiai 
bendradarbiauja su kitomis 
organizacijomis. Tad ir šių metų 
Vasario 16-osios minėjimo ren
gime mielai sutiko talkinti Lie
tuvos vyčiai, Amerikos lietuviai 
veteranai ir jų pagelbininkės.

JAV LB rinkimų vyriausios 
komisijos pirmininkas Kazys 
Jankūnas pažadėjo supažindinti 
visus atsilankiusius į minėjimą 
su paruošiamaisiais darbais ry
šium su artėjančiais LB rinki
mais.

V.A.

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių grupltį plieną jungtis 
iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. member

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVĖL SERVICE, INC.
393 West Broadway, p.o. box 116,

South Boston, Mass. 02127, Tel. (617) 2614764

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms -MiSvarkome 
dokumentus.

Prlces are bssed on double occupancy and are subjoct 
to changes.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUOŽ10MA8

- ■ - - - ___- ~7~~ y

BnnK-BV-miiL
Postngepoid both lunys



12 • DARBININKAS • I9tg vasario 12, Nr. 8

ORKE

(BIS) 827-1351 
(212) 827-1350 
(R12) 235-5962 

. 212) 827-9645K. Ž. salė
M1 MOKAMO BLVD.
MOOKLYli, M.Y. 11207

B Metropolitan operos rūmų 
vasario 13, Žį šeštadienį, per ra- 
dįją 1 vai. popiet New Yorko 
laitai bus transliuojama Bellini 
opera Norma. Pagrindiniai solis
tai: Scotto, Troyanoš, Domingo, 
Clfeek. Diriguoja Levine.

Aleksandra Merker-Vitkaus- 
kaite, skulptorė ir dailininkė.

l
t.
I
I 

f
I

I
*k.
r

vasario 13 ir 14, dailės paroda, 
meniškos spalvotos fotografijos 
paroda, vasario 14, sekmadienį, 
literatūros vakaras, koncertas. 
Visa tai rengiama ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybąės 
švente.

Vasario 16-tos proga New York 
Times radijo stotys ir šiais me
tais skiria vieną valandą lietu
viškai muzikai. Ji bus transliuo
jama po 11 vai. žinių iki 12 vai. 
In the Listening Room progra
mos rėmuose. Programai vado
vauja Robert Sherman. Tai šeš
tas kartas, kad Lietuvos nepri
klausomybės šventės dieną 
New Yorko klasikinės muzikos 
klausytojai girdės lietuvių kom
pozitorių karinius, liaudies dai
nas, kurias atlieka lietuvių me
nininkai. Kaip ir anksčiau, šiai 
programai medžiagą parūpina 
dr. Jonas Lenktaitis.

Jūratė Balsytė bus pranešėja 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime, kuris rengiamas vasario 
21 Kultūros Židinyje. Ji taip 
pat praves ir visą meninę pro
gramą.

New Yorko miesto rotušėj, 
Blue Room patalpoj, vasario 16, 
antradienį, 3:30 vai. popiet New 
Yorko burmistras Edward Koch 
lietuvių delegacijai įteiks spe
cialią proklamaciją. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti 
šiame įteikime.

mas vasario 13, šeštadienį, 5 
vai. Kultūros Židinio patalpose. 
Greičiausiai susirinkimas bus 
bibliotekoje. Yra susidarę sku
bių reikalų, kuriuos reikia vi
siem aptarti. Visi sąjungos nariai 
prašomi dalyvauti. Susirinkimas 
baigiamas kavute, o paskui Visi 
eis į parodos atidarymą. Sąjun
gai dabar pirmininkauja Petras 
Vaškys.

Harmonija — yra Apreiškimo 
parapijos choro kvarteto naujai 
išrinktas vardas. Kvartetas vasa
rio 13 vyksta į Amsterdamą, 
N.Y., ir atliks programą Lietu
vos vyčių ruošiamame Vasario 
16 minėjime. Kvartetą sudaro: 
Rasa Bobelytė, Birutė Malinaus
kienė, Viktoras Ralys, Petras Tu
tinas.

Lietuviški pietūs bus duoda
mi Kultūros Židinyje vasario 
21, kai čia bus rengiamas Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mas. Virtuvė veiks nuo 1 vai. 
ir paskui po minėjimo.

Lietuviškas užgavėnes ruošia 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa vasario 14 Apreiškimo 
parapijos salėje, 12 vai., tuoj po 
sumos. Bus pritaikyti Užgavėnių 
valgiai, kokteilis, dešros, kugelis, 
blynai ir kiti skanūs patiekalai, 
turtinga loterija Įėjimo auka 5 
dol. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti ir tuo paremti šios 
parapijos veiklą; nes pelnas bus 
paskirtas parapijos naudai.

rašo ir eilėraščius. Jos pluoštą 
poezijos buvo išspausdinęs 
“World of Poetry” žurnalas, lei
džiamas Sacramento, Calif. Da
bar jos eilėraščiai bus įdėti į 
poezijos antologiją “20 amžiaus 
geriausi eilėraščiai”.

DaiL Austės Pečiūraitės tapy
bos kūrinių paroda atidaryta Ha
miltono galerijoje, 20 West 57 
Street, Manhattane. Paroda 
vyksta vasario 5 iki 27.

Maironio lituanistinės mokyk
los vadovybė praneša, kad vasa
rio 20 mokykloje pamokų nebus 
Tai yra kuro taupymo savaitė 
Tėvų komitetas tą savaitgalį ren
gia slidinėjimo išvyką j latvių 
stovyklavietę Rotą.

Jurgis Lukoševičius, 86 metų, 
mirė sausio 30 Gulfport, Fla 
Palaidotas vasario 4 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Anks
čiau jis ilgą laiką gyveno New 
Yorke. Į Floridą buvo persikėlęs 
prieš keletą metų. Lietuvoje liko 
du sūnūs ir dukra su šeimomis. 
New Yorke liko brolio vaikai 
Antanas ir Onutė su šeimomis.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, pranciškonų vienuolyno 
viršininkas, Lietuvos nepriklau
somybės šventės metu vasa
rio 21 Apreiškimo parapijos baž
nyčioje per iškilmingas pamal
das pasakys pamokslą. Organi
zacijos pamaldose dalyvauja su 
vėliavomis.

Kun. kleb. Jonas Pakalniškis 
sukalbės invokaciją Lietuvos ne
priklausomybės minėjime vasa
rio 21 Kultūros Židinyje. Minė
jimo pradžia 3 vai. popiet.

' ■ 1

Albina Strimavičienė — Kru- 
1 įkaite, 84 metų amžiaus, mirė 
vasario 7 Matulaičio namuose 
Putname. Amerikoje ilgai gy
veno Stamforde ir kurį laiką 
New Yorke. Liko sūnus archi
tektas Vygandas su Seimą, žen
tas Gerimantas Penikas ir anū
kės Daina, Vida ir Sigita. Laido
jama vasario Ii St John’s ka
pinėse Springdale, Conn., kur 
yra palaidotas jos vyras.

Premijos už gražiausias kau
kes ir įdomiausius kostiumus 
bus skiriamos kaukių baliuje va
sario 20, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje. Šis kaukių balius jau 
rengiamas eilę metų. Rengia 
New Yorko ateitininkai.

PATIKSLi|IAME
Darbininko 4 numeryje, sau

sio 29, buvo aprašyta Maironio 
lituanistinės mokyklos kalėdinė 
eglutė. Ten buvo paminėta, kad 
Kalėdų senelis paprašė sugiedo 
ti ilgiausių metų mokytojai, kun 
mokykloje išdirbo 30 metų.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje nėra tokios mokytojos, 
kuri būtų išdirbusi 30 metų 
Ilgiausiai mokytojauja mokytoja 
Elena Ruzgienė, ji dirba 27 me
tus.

NAUJAUSIA 
KNYGA

Žvaigždynų sonatos. Lietuvių 
poetų išeivijoje eilėraščiai apie 
M. K. Čiurlionį. Sudarė ir reda
gavo Alfonsas Tyruolis. Ilius
truota M. K. Čiurlionio grafikos 
darbais. Įrišta į kietus viršelius. 
Išleido Ateitis. Kaina 9 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

12-TOJI PARODA BUS 
VIENA IŠ DIDŽIAUSIŲ

12-tosios dailės parodos pa
rengiamieji darbai baigiami. Pa
roda bus Viena iš didžiausių. 
Joje dalyvauja beveik visi šio 
Atlanto pakraščio dailininkai ir 
vienas kitas net iš toliau. Iš 
viso apie 35 dailininkai. Bus iš
statyta apie 110 kūrinių, neskai
tant sukaktuvininkų dailininkų 
(J. Zikaro, P. Rimšos, I šla
pelio) kūrinių.

Žemutinėje salėje vyksta spal
votos meninės fotografijos paro
da. Ten bus išstatyta apie 80 
nuotraukų. Ir čia dalyvauja vie
nos iš geriausių šios rūšies pa
jėgų..

Paroda lankoma: vasario 13, 
šeštadienį, nuo 12 vai. iki 9 
v.v., sekmadienį nuo 12 vai. iki 
6 vai

Iškilmingas atidarymas
Paroda rengiama Lietuvos ne

priklausomybės šventei pagerb
ti. Ją ir atidarys nepriklausomos 
Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis.

Iškilmingo atidarymo metu 
bus premijų įteikimas. Bus pa
gerbtas dail. Česlovas Janušas, 
kaip nusipelnęs parodų rengėjas 
ir organizatorius.

Bus įteikta ir parama Mairo
nio lituanistinei mokyklai.

Bus prisiminti ir dailininkai 
sukaktuvininkai — prof. Ignas 
Šlapelis, Petras Rimša, Juozas

Dirbąs vyras ieško nedidelio 
buto iš trijų kambarių. Pageidau
jama Richmond Hill, Woodha- 
vene ar Ozone Park. Skambinti 
tel. 849-8093 arba 1 516 791- 
1963.

$ 
Z

Zikaras. Trumpai bus apibūdin
tas jų kūrybinis palikimas. Jie 
pagerbiamiryšium su 100 metų 
gimimo sukaktimi.

Po atidarymo — kavutė.

Koncertas-literatūros 
vakaras

ši meno ir kūrybos švente 
papildoma literatūros vakaru, 
kuris bus vasario 14, sekmadie
nį, 4 vai. popiet didžiojoje salė
je. Poetas Tomas Venclova api
būdins pavergtos Lietuvos 
poeziją, tos poezijos pavyzdžius 
skaitys Vytautas Valiukas ir 
Irena Veblaitienė.

Antroje dalyje pianistė Aldo
na Kepalaitė paskambins lietu
vių kompozitorių kūrinių, o 
Juozas Boley-Bulevičius atskleis 
Maironio poeziją ryšium su Mai
ronio metais.

Apie 6 vai. baigsis koncertas- 
literatūros vakaras. Po to — už
daroma paroda.

Kolektyvinės parodos parei
kalauja labai daug darbo. Ir prie 
šios parodos padirbėta nema
ža. Tad publika turės labai retą 
progą susipažinti su tokia didele 
ir plačia lietuvių dailininkų kū
ryba.

Jau ateina keli nauji dailinin
kai, ką tik baigę meno studi
jas. Šalia jų dalyvauja ir vyres
nieji dar Lietuvoje pasireiškę 
dailininkai. Įvairūs amžiai, įvai
rūs stiliai, įvairios ir medžiagos. 
Ir visa tai sukurta lietuvių kū
rėjų ir sutelkta darbščių lietu
viškų rankų, kad visiem būtų 
kuo pasigrožėti ir pasidžiaugti, 
(p-j-)

KAUKIŲ BALIUS
BUS VASARIO 20, ŠEŠTADIENĮ,
8 V.V. KULTŪROS ŽIDINY, 
361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

šilti, želti valgiai ir gėrimai ant stalo 
Šokiams groja Joe Thomas orkestras

Už geriausias kaukes bus duodamos 
prapnljos.
Suaugusiems —15 dol.
Studentams ir moksleiviams — 9 dol.
Stalus užsisakyti galima pas: 

Bronių Bobelį — 647-6637 
Pranę Ąžuolienę — 296-1205 
Petrą Tutiną — 647-1406 
Loretą Vainienę — 516 261-3780 
Antaną Rugį — 201 345-5010 
Vitą Matusaitienę — 201 994-1229

Rengia ir visus atsilankyti kviečia
NEW YORKO ATEITININKAI

Stambi auka 
lituanistinei mokyklai

Lietuvių Fondas ir JAV LĮS 
Krašto valdyba Maironio litua
nistinei mokyklai paskyrė 1600 
dol. auką ir paprašė LB New 
Yorko apygardos valdybos, kad 
auka būtų iškilmingai įteikta 
pirmame didesniame parengi
me ar Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjime.

Aleksandras Vakselis, LB 
apygardos pirmininkas, praneša, 
kad ši parama Maironio lituanis
tinei mokyklai bus įteikta vasa
rio 13 parodos atidarymo metu, 
nes pats šis įvykis praturtins ir 
papildys šią kultūros šventę.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS NEW YORKE

11:00 VAL. APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE
Iškilmingo* koncelebracinės mišios. TĖV. LEONARDO
ANDRIEKAUS O.F.M. pamokslas

LITERATŪROS VAKARAS 
KONCERTAS ,

ryšium su 12-tąja dailės paroda

rengiamas vasario 14, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio didžiojoje salėje

PROGRAMOJE:
1. Okupuotos Lietuvos poezija. Kaba TOMAS 

VENCLOVA, korinius skaito IRENA VEBLAITIENĖ 
k VYTAUTAS VALIUKAS

2. Pianistė ALDONA KEPALAITĖ skambina lietuvių

3. JUOZAS BULEVIČIUS-BOLEY skaito Maironio 
poeziją

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

GREAT NECK, N.Y.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė Great Ncke minima va
sario 20, šeštadienį, 7 v.v. Eikš 
klubo patalpose, 47 Grace Avė., 
Great Neck, N.Y. Invokaciją su
kalbės Tėv. Placidas Barius, 
OFM, kalbą pasakys kapitonas 
Petras Jurgėla, himnus sugiedos 
ir meninę programą atliks solis
tas Mečys Razgaitis, poeziją 
deklamuos Irena Jankauskienė.

Minėjimą rengia ir visus apy
linkės lietuvius kviečia daly
vauti Great Necko Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės val
dyba.

Darbininko kalendorius 1982 
metam lapkričio 20 išsiuntinėtas 
skaitytojam. Kalendorių puošia 
mūsų žinomo fotografo Liudo 
Tamošaičio spalvota nuotrauka
— jaunimo šventė Putnamo se
selių sodyboje. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašom atsiųsti po 2 dol.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3590. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

QUEE N S COLLISION 
CENTER . INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting
— Welding — Fnuneš straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich. 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

3:00 V. P.P. — MINĖJIMAS KULTŪROS ŽIDINYJE

Gen. Konsulas ANICETAS SIMUTIS 
JAV Kongreso atstovė GERALDINE A. FERRARO 
VLIKo vicepirmininkas LIŪTAS GRINIUS 
New Yorko miesto ir valstijos proklamacijos 
Programai vadovauja JŪRATĖ BALSYTĖ

Meninę programos dalį attiks

VYRŲ CHORAS “PERKŪNAS”
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS
Abiem choram vadovauja VIKTORAS RALYS
New Yorko tautinių šokių grupė “TRYPTINIS”, vad. JADVYGOS MATULAITIENĖS

Minėjimą rengia Ir visus dalyvauti kviečia 
NEW YORKO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

įėjimo auka 4 dol.
Studentam* 1 dol.

-TOJI DAILĖS
PARODA

rengiama vasario 13-14 Kultūros Židiny, 
241 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Dalyvauja šio Amerikos pakraščio geriausio* meninės 
pajėgos. Bus išstatyta apie 100 kūrinių.

Drauge vyksta ir meninės spalvoto* fotografijos paroda 
m eitojoje salėje.

IškNmlngas atidarymas vasario 13, šeštadienį, 7 v.v. 
Po atidarymo — kavute.

Paroda lankoma: vasario 13, šeštadienį, nuo 12 vaL Nei 9 v.v.; 
vasario 14, sekmadienį, nuo 12 vaL Nei 0 v.v.

Literatūros vakaras — koncertas vasario 14, sekmadienį, 
4 v. popiet

Paroda rengiama ryšium su Lietuvos nepriklausomybės švsnte ir skiriama tai 
šventai pagerbti.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDA
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