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VASARIO 16-OJI PARYŽIUJE 
Įspūdžiai jaunos prancūzės, kurią su lietuviais 
jungia bičiuliški ryšiai

1918 vasario 16 Lietuva atga
vo savo nepriklausomybę, ir nuo 
to laiko lietuviai kasmet švenčia 
šį istorinį įvykį.

šiemet Prancūzijos lietuvių 
bendruomenė susirinko pami
nėti. 64-ųjų Lietuvos nepriklau
somybės metinių vasario 27 Italų 
misijos patalpose Paryžiuj, daly
vaujant ir keletui prancūzų — 
bendruomenės draugų, o taip 
pat latvių, estų, gruzinų ir ukrai
niečių bendruomenių atstovam.

Šventė prasidėjo rimties at
mosferoj Lietuvos vėliava pa
puoštoj koplyčioj. Po jos skliau
tais graudinamai aidėjo religinės 
giesmės, giedamos lietuvių 
bendruomenės gimtąja kalba, iš
reiškiant savo tikėjimą, kurį dar 
labiau sustiprino jaudiną žodžiai, 
tarti kunigo P. Kolaro, Pary
žiaus arkivyskupijos vikaro už
sieniečiam padėjėjo.
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: Savaitės | 
įvykiai j

Newsweek teigia, kad keli

Kaip prancūzai, mes negalė
jom pilnai įsijausti į šią šventę, 
bet savo draugų dėka mes jau 
nebebuvom tik paprasti “paša
laičiai”, ir kažkaip savaime 40-ų- 
jų metų Lietuva mintyse mum 
gretinosi su 80-ųjų metų Lenki
ja-

Lenkija šiandien primena 
istoriją. Ji buvo visų širdyse ir 
šią popietę, minint Lietuvos ne
priklausomybę, kuriai, deja, ne
buvo lemta ilgiau pagyvuoti... 
Nes jau 1940 metais Lietuva 
buvo faktiškai užgrobta Sovietų 
Sąjungos. Po užgrobimo sekė il
ga kova (užsitęsusi iki pat 50-ųjų 
metų — kam dar tai žinoma 
Prancūzijoj?), kažkuria prasme 
galbūt net savižudiška kova. Ir 
šiandien, 1982-aisiais metais, 
Sovietų Sąjunga — vienintelis 
‘'šeimininkas” Pabaltijo respub
likose, nors jų užgrobimas lig 
šiol vis nepripažįstamas Vakarų 
valstybių. Kam dar tai žinoma 
Prancūzijoj? Kam dar tai rūpi? ..

O tačiau Lietuva — tai ir sava 
kultūra, ir kova, ir nacionalinis 
išdidumas . ..

Įvykiai Lenkijoj, kurių ateitis 
dar neaiški, buvo sužadinę lie

tuvių viltį, kad pasaulio tautos 
įsijungs į kovą po Laisvės vė
liava. Ričardas Bačkis šia pras
me ir kvietė kiekvieną įsijungti 
į kovą už Lietuvą ir už laisvę 
plačiąja to žodžio prasme.

Po Ričardo Bačkio kalbos ty
los minute buvo pagerbti ko
votojai už Lietuvos laisvę. Aidint 
Lietuvos himnui, kurio muzika 
kiliai primena ryžtingus ir švel
nius šio krašto žmones (nieko 
bendro su mūsų “Marseliete” 
— pasišiitušusių kareivių dainai), 
ne vienu skruostu nuriedėjo aša
ra nesusilaikėlė

Po to kalbėjęs Prancūzijos 
ambasadorius, Prancūzų-Baltų 
draugijos pirmininkas, Bertrand 
de la Sabliere suaktualino Lietu
vos problemą, iškeldamas lėtus 
pažangos — gal tiksliau būtų 
sakyti atžangos — žingsnius, 
žengtus Madride Helsinkio kon
ferencijos nužymėta kryptim. 
Šiose derybose klumpama dėl 
pačio esminio klausimo — dėl 
žmogaus teisių.

Mireille Lucault, kurį laiką 
gyvenusi Lietuvoj, paskaitė ke
letą ištraukų iš savo knygos 
“Laumės šluota neauga ant nu
džiūvusių medžių”, pasakojan
čių apie Mažėkaitę, Labanaus
kienę, Bronių ir kitus (ne, ne- 
būkštaukit, visų veikėjų pavar
dės pakeistos . . .), ir neapsirik-

sim sakydami, kad visi šventės 
dalyviai šu grauduliu klausėsi
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SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P’w»y St.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.

pergyventų įvykių, kuriais ji pa
prastai stengiasi atkreipti pran
cūzų publikos dėmesį į Lietu- ALiCE*S FLOR1ST 8HOP, 
vos likimą. ‘ *" *“*

Bet visų pirma ji gina teisę 
į meilę, į švelnumą .. . šio švel
numo pagimdytas balsas pratę
sia lietuvių liaudies kovą. Ir , . ... ...
norttųsi garsiai sušukti baigia- »l««t» MlyM T.I,
m uosius jos kalbos žodžius: ‘Kas 
leido užmiršti? Kas pažadins 
žmonių sąmonę?..”

Meninėj daly, prieš pereinant 
prie vaišių stalo, bendruome
nės jaunimas pasirodė,su trumpu 
spektakliu. Buvo vaidinta liau
dies pasaka “Dvylika brolių, 
juodvarniais laksčiusių” — labai
svarbu išlaikyti kalbą, ir neleng
va, kai bendruomenė negausi ir 
išsibarsčiusi; Jolanta Goutt-Vai- 
čaitytė padainavo dainų pagal O. 
Milašiaus eilėraščius su pačios 
sukurta muzika, kuri mum 
patiko savo tonacija; pagaliau 
pasirodė ta mergaitė, Daina, 
stropiai deklamuodama išmoktą 
eilėraštį: . .

Koks gi kitas galėtų būti tas 
eilėraštis, jei ne Paul Eluard 
“Visur rašau tavo vardą, Lais-
ve”.

Paulette Garin
(Vertimas iš prancūzų kalbos)

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Ato 
vOVlCMlivv* LIGvnevV ^NBfoSyv* «lfvQ fWOCdl«y 
Public, 660 Graad SL, Brooklyn, M.Y. 11211; ST 2-5843.

Ą .........................

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teiaaįra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 42* Lafayette St (Cor. WNson Avė.), tolei. 344*5172. Pa*

JUOZO ANDRIUŠIO Reni Estete, namą perdavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tex pūdymas. Įstaiga velkis naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Noodhaveri, N.Y. Telef. 547-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijontais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1833 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-5440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami poialdotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silvar Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11388. Telef. 779-5156.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA W0RCE8TER, MA. — WICN 90.5 FM. 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., šeštadieniais 5-4 v.v. Inž. Ed. V. Meilus Jr., 
vedėjas, 23 Shirtey Rd., Shrombury, MA. 01545. Tol. 617 852-3665.

šimtai Lenkijos kareivių yra pa
bėgę į Silezijos miškus ir su
darę partizanų vienetą.

Sov. S-gos šarvuotiem dali
niam, remiamiem malūnsparnių 
ir minosvaidžių ugnies, per pen
kias dienas trukusias kautynes 
pavyko palaužti Aftanistano par
tizanų pasipriešinimą Kandahar 
mieste ir ii išvalvti.

670 JAV 82 parašiutininkų di
vizijos karių atvyko į Sinajaus 
pusiasalį dalyvauti tarptautiniuo
se taikos priežiūros daliniuo
se ir saugoti sieną tarp Izraelio 
ir Egipto.

Prez. Reagan paprašė kongre
są paskirti 350 mil. dol. Karibų 
jūros rajono valstybių ūkinei pa
ramai.

JAV karo laivyno sekretorius 
John F. Lehman pareiškė, kad 
karo laivynas galbūt vėl vykdys 
karo pratimus Sidra įlankos srity, 
kur prieš kurį laiką JAV karo 
lėktuvas buvo nušovęs du Libi
jos karo lėktuvus.

Prez. Reagan paskyrė admiro
lą James D. Watkins karo lai
vyno operacijų viršininku ir 
aviacijos gen. Charles A. Gab- 
riel — karo aviacijos štabo vir
šininku.

Izraelio okupuoto vakarinio 
Jordano kranto Ei Bireh miesto 
burmistras Ibrahim Tawil atsi
sakė bendradarbiauti su Izraelio 
paskirtu civiliniu vakarinio Jor
dano kranto administratorium ir 
buvo iš savo vietos pašalintas. 
Dėl to arabai paskelbė visuotinį 
streiką.

Iš 15 New Jersey valstijai 
atstovaujančių JAV atstovų rūmų 
narių net 11 padarė pareiški
mus minint Lietuvos Nepriklau
somybės šventę kongrese, juos 
išspausdino Congressional 
Record ir jų nuorašus atsiuntė 
LB New Jersey apygardos pir
mininkui.

Lenkijos mokyklose kartais 
suruošiamos tylios demonstraci
jos prieš karo būklę, o teatruo
se ir kinuose publika savo ploji
mais ir šūkiais nuslopina balsus 
tų aktorių ir solistų, kurie bet 
kuriuo būdu buvo pareiškę savo 
pritarimą vyriausybės politikai.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Spaudos žiniomis, Lietuvos 
M. Akademijos darbuotojai yra 
sukūrę 60 asmenų mišrų chorą, 
kuriam vadovauja muzikai V. 
Ce t kauskas ir P. Bagdonavičius. 
Choras kasmet surengia po kelis 
koncertus, kurių programoje 
daugiausia dainuojama lietuvių 
kompozitorių sukurtos dainos. 
Sausio mėnesį Vilniuje su
ruoštame koncerte skambėjo 
M.K. Čiurlionio, St. Šimkaus, J. 
Gruodžio, F. Bajoro, V. Bagdo
no, K. Kavecko, J. Juzeliūno, 
V. Paketuro sukurtos dainos.

litera-gianacionalinė tarybinė 
tūra”. Be abejonės, tokių dienų 
tikslas — ugdyti sovietinį litera
tūros internacionalizmą, neigti 
tautinį literatūros atspalvį.

— Sovietinės Lenino premijos 
laureatas Jonas Avyžius baigia 
rašyti romano “Sodybų tuštėjimo 
metas” antrą dalį. Iš Literatūros, 
ir Meno laikraštyje (Nr. 7 ir 8)- 
išspausdintos ištraukos atrodo, 
kad pagrindinis šios dalies vei
kėjas bus pirmoje dalyje labai 
nevykusiai pasireiškęs, istorijos

. ------—------- ------ mokytojas Gėtiiminas Džiugai'
Antroje koncerto dalyje choras ' Reiškiasi čia'slaityto^SSTf
pasirodė galįs įveikti ir sudėtin
gesnius klasikų A. Mocarto, F. 
Šuberto, F. Mendelsono, E. 
Grygo, I. Kalninio kūrinius. Į 
koncertą atsilankė akademijos 
prezidentas J. Matulis, profeso
riai — K. Meškauskas, L. Kai
riūkštis, vykdomojo komiteto 
kultūros viršininkas J. Kilšaus- 
kas. Akademijoje neseniai įsi
steigė jaunimo kamerinis cho
ras, kuriam vadovauja muzikas 
R. Zdanavičius.

— Sausio pabaigoje Maskvos 
konservatorijos didžiojoje salėje 
koncertavo vargonininkas Leo
poldas Digrys, talkinamas smui
kininko E. Digrio ir varpų mu
zikos specialisto T. Šerno, solis
tės S. Gižaitės ir Vilniaus M.K. 
Čiurlionio meno mokyklos cho
ro (dirigentas R. Zdanavičius). 
Pradžioje koncerto L. Digrys 
pagrojo tris choralinius S. Fran
ko preliudus. Po to buvo atlik
ti B. Kutavičiaus kūriniai “Pru- 
tena” ir “Paskutinės pagonių 
apeigos”. Spaudoje rašoma, kad 
Maskvos publika ir muzikos kri
tikai koncertą priėmė labai šil
tai.

— Liet, rašytojų sąjunga nutarė 
spalio mėnesį pavergtoje Lietu
voje suorganizuoti tarybinės li
teratūros dienas, kuriose greta 
šiuolaikinės lietuvių literatūros 
būsianti plačiai aflžvelgta “dau-

publiką atidarymo metu. Pirmoje eilėje: Irena Vakselienė, 
Aleksandras Vekselis, Elena Ciurlienė, J. Simutienė, Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. Nuotr. Charles Btnkini
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tarnas komunistų veikėjas Ma
rius Nemunis, šmėkštelėja Ak
vilė Keršienė ir daug kitų.

— Pavergtoje Lietuvoje 
gera knyga yra deficitinė prekė, 
ją galima įsigyti tik iš knygų 
pardavėjų malonės. “Septynių 
dienų” skiltyje (Lit. ir Meno 
Nr. 7) poetas Gediminas Astraus
kas atskleidžia kurioziškai įdomų 
knygos įsigijimo kelią. Viešosios 
bibliotekos esančios aprūpina
mos naujomis knygomis. Iš jų 
galima gauti knygą paskaityti. 
Jei knyga negrąžinama, už ją pa
reikalaujama sumokėti trigubą 
pardavimo kainą. Gudresnieji 
tokiu būdu per viešąsias biblię- 
tekas įsigyja deficitines knygas. 
Kartais iš bibliotekų pavagia
mos ir senesnės knygos. Jauni
mas labai mėgstąs seniau į lie
tuvių kalbą išverstus A. Durna 
romanus. Juodojoje rinkoje jų to
meliai kainuoja 50 rb. Dėl to tos 
knygos vagiamos iš bibliotekų 
(N. Vilnioje pavogta tokių knygų 
už 217 rb.). Tame pat straips
nelyje autorius pastebi, kad jau
nimui skirtos naujosios knygos 
stovinčios lentynose neskaito
mos (matyt, propagandinės kny
gos).

— Skulptorius Petras Alek
sandravičius rašytojo Antano 
Vienuolio šimtosioms gimimo 
metinėms kuria paminklą (žmo
gaus dydžio A. Vienuolio statu
lą), kuris balandžio mėnesį bū
siąs pastatytas A/iykščiuose.

— Vilniuje koncertų mėgėjų 
dėmesį patraukė du jauni daini
ninkai solistai: filharmonijos so
listė Genovaitė Jasiūnaitė ir Vil
niaus operos solistas Česlovas 
Nausėdas. Vasario pradžioje Vil
niaus filharmonijos mažojoje sa
lėje abu dainininkai surengė 
koncertą kartu, padainuodami 
lietuvių kompozitorių — St. 
Šimkaus, M. Petrausko, J. Kar- 
navičiaus, V. Klovos, V. Kairiūkš
čio — kūrinių. Taip pat daina
vo arijas iš DŽ. Pučinio “Tos- 
kos”, iš Z. Bizet “Carmen”, iš 
San Seanso “Samsono ir Dali- 
los”,- iš S. Gounot "Fausto”. 
Abu'dainininkai prieš kelerius 
metus yni baigę Vilniaus muzi-

kos konservatoriją. Koncertų jau 
yra suruošę Kaune ir Klaipėdoje.

— Vienas iškiliųjų knygų 
iliustratorių pavergtoje Lietuvo- 
voje yra Vytautas Valius (g. 
1930). Jo iliustracijose atsispin
di lietuvių liaudies meno bruo
žai, išryšk inama gamtos sim
bolika. V. Valius yra grafikos 
piešiniais iliustravęs V. Mykolai
čio-Putino, Jst. Marcinkevičiaus, 
A. Maldonio, E. Mieželaičio ir 
kitų knygas. Vasario pradžioje 
buvo surengta Vilniuje jo iliust
racijų paroda, kurioje buvo iš
statyta per 70 darbų. Pats mo
numentaliausias V. Valiaus kūry
bos darbąs, sukurtas Vilniaus 
universitetui^ yra^freska K. Qp- 
'ncSaičio “Metų” mo^vais. r

— Vasario 15 Vilniuje mirė 
rašytojas-vertėjas Vytautas Pet
rauskas. Buvo gimęs 1909 gruo
džio 23 Burvelių k., Panevėžio 
aps. Mokėsi Panevėžio ir Kėdai
nių gimnazijose (baigė 1928). 
Kauno universitete studijavo 
literatūrą, pragyvenimą užsidirb
damas periodinės spaudos ko
rektorium. Buvo gabus kalboms, 
dėl to netrukus ėmė versti į lie
tuvių kalbą stambesnius pasau
linės literatūros veikalus: L. 
Tolstojaus “Karą ir taika”, kai 
kuriuos F. Dostojevskio, S. Že- 
romskio, S. Zweigo, I. Turgene
vo, N. Ostrovskio, K. Hamsu- 
no, M. Gorkio ir kitų veikalus. 
Išvertė ir sovietinių politinių ir 
ideologinių raštų: Lenino V ir X 
tomus, suredagavo Lenino raštų 
I ir II tomus. Ilgą laiką buvo 
Vagos leidyklos verstinės litera
tūros redaktorius. Už paklusnu
mą okupantams buvo apdovano
tas garbės raštais ir medaliais, 
paskelbtas nusipelniusiu kultū
ros darbuotoju.

— Gimtasis Kraštas vasario 
pabaigoje užsienio lietuviams 
išsiuntinėjo 1982 metų kalendo
rių. Leidinys — albūminio for
mato, gražiai išleistas, su daugy
be spalvotų ir nespalvotų ilius
tracijų. Trumpuose straipsniuo
se dalykiškai rašoma apie jaunus 
pavergtos Lietuvos mokslinin
kus, daktarus, rašytojus, daili
ninkus, muzikus, teatralus, inži
nierius, visuomenės veikėjus. 
Visi jie išaugę jau sovietinėje 
santvarkoje. Jų išmokslinimas, 
išugdymas priskiriamas sovieti
nės santvarkos nuopelnams. Ta 
aiški sovietinė propagandinė 
tendencija ir gadina visą gražų 
leidinį, pateikiantį įdomios pa
žintinės pavergtos Lietuvos gy
venimo medžiagos.

— | Vilniaus jaunųjų rašy
tojų sekciją priimti nariais du 
jauni poetai — A. Balbierius ir 
J. Liniauskas, beletristai —- A. 
Petraitytė ir A. Ramonas ir lite
ratūros kritikas J. Laurušas. Jau
nųjų rašytojų sekcijos nariai dar 
nėra privilegijuotos Rašytojų są
jungos nariai. Į tą sąjungą kelias 
yra ilgas ir sunkus, užgriozdin
tas partinės ištikimybės užtvaro
mis. Pr. N.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilli, Attschuter 
Schwartz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, opttons 
fondus, commmoditios, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai Ii visur tol. 800-223-1512.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, tettad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Llthuanla”, trečlad., 6:05- 
7:00 vai. vak., ii WSOU, 89.5 FM. Df. J. J. Stukaa, Dk. adresas: 
234 Sunlit Df., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5638.

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. Tai. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NĘW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

Tasolino 

A NENORIAU
66-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

I933 -t- l 97 6

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

-Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond HIH, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modemus Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusai*, atidarytas 
kasdien vakarais ir ieitadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1M2
KELIONES Į LIETUVA

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKF.TI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212)7094300
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Angliškoji Kronika
Minėdami Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kronikos išleidimo 
dešimtmetį, pažiūrėkime, kaip 
ta Kronika verčiama į anglų kal
bą ir kaip ji iškeliauja į pasau
lį ir ką ten laimi Lietuvos la
bui.

Kronika bene bus pirmasis lie
tuviškas leidinys, kuris taip stro
piai verčiamas į anglų ir į kitas 
kalbas ir tuoj leidžiamas į tų 
kalbų kraštus. Tai padarė aktua
li Kronikų medžiaga ir susida
riusi padėtis, kai visur kovojama 
dėl žmogaus teisių. Daugiausia 
visur kairieji šaukia, kad tos tei
sės laužomos jų nenaudai. Čia 
gi atnešama medžiaga akivaiz
džiai kalba, kaip komunistai be 
atodairos sutrypia tas asmens 
teises ir prievarta bruka savo 
ateizmą. Kronika ir yra ta aktuali 
gyva medžiaga, kuri kiekvieną 
verčia susimąstyti. Dėl to ji ir 
verčiama ir siunčiama, nes visur 
vyksta kova dėl asmens laisvių. 
Prie jos jungiama ir kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

Pirmųjų Kronikų vertimai į 
anglų kalbą šlubavo. Kartais la
bai atsilikdavo, nesuspėdavo nei 
laiku išversti, nei laiku išleisti. 
Dabar Kronikos yra išverčiamos 
labai greitai. Tą darbą dažniau
siai atlieka Vida Matusaitienė, 
kuri iš profesijos yra vertėja. 
Išaugusi iš amerikiečių mokyk
los, pasisavinusi kitas kalbas, 
prie Kronikos ji taip lengvai ne
priėjo, nes čia susidūrė su spe- 
ficine terminija ir visai skirtin
gomis gyvenimo sąvokomis bei 
aptarimais. Visa tai ji išstudija
vo ir apvaldė. Kronikos dabar yra 
labai tiksliai išverčiamos į anglų 
kalbą, verčiamas pilnas Kroni
kos tekstas, kad būtų autentiška 
medžiaga apie įvykius Lietuvo
je.

Kiekvienas numeris dar yra 
suredaguojamas, papildomas. Ką 
tai reiškia? Kronika eina į ame
rikiečių ir angliškai kalbančių 
pasaulį. Ten daugel lietuviškų

dalykų jiem yra nesuprantami. 
Taip yra parašomi įvadai į kiek
vieną numerį, išaiškinama, kas 
svarbiausia. Tuos įvadus parašo 
kun. Kazimieras Pugevičius. Prie 
Kronikos redagavimo dar prisi
deda Marian Skabeikis, uoli 
vytė.

Kad būtų patogu panaudoti, 
kiekvienam numeriui gale suda
roma vardų rodyklė, vietovar
džių rodyklė. Sudaromas ir že
mėlapis su tais vietovardžiais, 
kurie pažymėti tame Kronikos 
numeryje.

Suprantama, lietuviška Kroni
ka nėra iliustruota, nes ji per
rašoma mašinėle. Si angliškoji 
Kronika yra pailiustruojama vei
kiančių asmenų nuotraukomis, 
svarbesnių įvykių nuotraukomis.

Kronikos vertimai dabar yra 
prisiviję lietuvių kalba leidžiamą 
Kroniką. Dabar ką tik pasirodė 
jau 49 Kronikos numeris, išleis
tas anglų kalba. Dar lietuviško
ji spauda nebaigė aptarti šio nu
merio, o jau jis pilnai pateikia
mas amerikiečiam.

Kronika siuntinėjama visiem 
angliškai kalbantiem vyskupam, 
Amerikos laikraščių redakcijom, 
Amerikos senato ir kongreso na
riam. Jos įtaka nepaprastai tei
giama. Kiek' daug straipsnių bu
vo atspausdinta praėjusiais me
tais! Beveik nėra savaitės, kad 
nebūtų tai šen, tai ten kokių 
žinių apie Lietuvą. Dažniausiai 
jų medžiaga paimta iš Kronikos.

Kronika labai pasitarnauja 
lietuviškam reikalui. Tad visų 
pareiga padėti jai, kad ji kuo 
plačiau sklistų, kad ji užklotų 
visus stalus, kur sueina žmonės, 
besidomį asmens ir tautų lais
vėmis.

Ją patys skleiskime ir parem
kime aukomis. Rašyti: Lithua- 
nian Information Center, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

(Tąsa ii praeito numerio)

šiokią išvadą akivaizdžiai pa
tvirtina faktas, kad LKB Kronika 
yra susilaukusi gausaus prie
auglio: Tiesos Kelias, Aušra, 
Dievas ir Tėvynė, Rūpintojėlis,
Aušrelė, Varpas, Perspektyvos, 
Alma Mater, Laisvės Šauklys, 
Kultūros Archyvas. Pagal prof. 
Remeilao duomenis 1979 oku
puoto) Lietuvoj išėjo dvylikos 
pavadinimų 47 pogrindžio pe
riodiniai leidiniai. Nuo savęs 
pridėsiu, kad jų tarpe buvo LKB 
Kronikos penki numeriai (36- 
40) ir Aušros penki numeriai 
(15-19).

Inde ira, sakydavo senieji ro
mėnai. Iš čia pyktis. Sovietinis 
pyktis. Neatsižvelgiant į tai, kad 
LKB Kronikoj skelbiami doku
mentai yra atsiradę sovietinės 
konstitucijos rėmuose, taigi so
vietinės santvarkos rėmuose, o 
skelbiamieji faktai yra tikri ir 
teisingi, vis tiek LKB Kronikos 
daugintojai, platintojai ir turėto
jai žiauriai baudžiami. Kad juo 
mažiau būtų tos rūšies aukų, 
LKB Kronika labai sumaningai 
savo platintojų bei skaitytojų 
kiekį yra apribojusi minimumu. 
Juos turi atstoti radijo klausy
tojai. Vatikano radijo, Laisvės 
radijo transliacijų klausytojai.

Tuo būdu LKB Kronika užsi
tikrina trigubą laimėjimą. Pirma, 
užsieninio radijo auditorija yra 
daug kartų gausesnė už galimą 
pogrindžio spaudos gavėjų ir 
skaitytojų kiekį. Antrą, užsieni-

Liet. Kat Moterų Kultūros draugijos valdyba, rengėjos, programos dalyvės. Iš k. I-oje 
eilėje: Irena Veblaitienė, Vida Jankauskienė, Anelė Povilaitienė, pirmininkė Apolonija 
Radzivanienė, Gintė Damušytė; II-oje eilėje Eleonora Tutinienė, Stasė Bobelienė, 
Regina Balsienė, Pranė Ąžuolienė, Vida Penikaitė, Vaiva Ulėnaitė, Viktorija Garbauskaitė. 
Nuotr. L. Tamošaičio

PAVERGTOS TAUTOS BALSAS
Vytauto Vaitiekūno paskaita, skaityta Kultūros 
Židiny 1982 kovo 21, minint Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos dešimtmetį

nio radijo klausytojas neišstaty- 
tas tokiam persekiojimo pavo
jui, kokiam kad išstatytas pogrin
džio spaudos skaitytojas. Ir tre
čia, LKB Kronikos skelbiamų 
dokumentų ir faktų pakartojimas 
užsieninio radijo transliacijose 
jų paliestus okupacinio sovieti
nio režimo pataikūnus neabe
jotinai paveikiau skatina apsi
galvoti ir santūriau laikytis, ne- 
kaip tik tų dokumentų ar faktų 
paskelbimas pogrindžio leidiny.

Glaustai tariant, LKB Kroni
kos poveikis okupuotai Lietuvai 
buvo ir tebėra dvejopas. Lietu
vos okupanto ir okupacinio so
vietinio režimo atžvilgiu Kroni
ka atlieka savotiško stabdžio 
funkciją, versdama laikytis san
tūrumo. Mūsų tautos ir Lietu
vos tikinčiųjų ir jų dvasinių 
vadovų atžvilgiu Kronika atlieka 
rūpestingo pedagogo funkciją. 
Ką reikiant pabardama, ką rei
kiant perspėdama, ką reikiant pa
drąsindama. Bet net ir tautos 
apostatų nestigmatizuoja neat
šaukiamu pasmerkimu, laikyda
masi taisyklės, kad “nebūtų iš
davikų, jei nebūtų tų, kurie išda
vystes apmoka” (LKBK Nr. 40).

Bet gal net reikšmingesnis 
Kronikos vaidmuo yra laisvajam 
pasauliui. Kaip okupuotos Lie

tuvos tikinčiųjų padėties veidro
dis, Kronika sėkmingai angažuo
ja laisvojo pasaulio tikinčiųjų 
dėmesį, jų moralinę užuojautą 
ir materialinę paramą. O kaip 
okupuotos Lietuvos žmonių pa
grindinių teisių padėties veidro
dis, Kronika atkreipia į tą padė
tį ir pasaulio viešosios opinijos 
ir žmogaus pagrindinių teisių 
gynimo institucijų dėmesį. Žo
džiu, Kronika sėkmingai yra pra
laužusi tarptautinės viešosios 
opinijos tylos sąmokslą okupuo
tos Lietuvos atžvilgiu. Kronikos 
dėka padėtis okupuotoj Lietuvoj 
šiandien nepalyginamai geriau 
pažįstama ir kongresmanam, ir 
senatoriam, ir vyriausybių kan
celiarijom, ir universitetų profe
soriam bei studentam, ir religi
nių bendruomenių hierarcham 
bei tikintiesiem, ir politiniam 
elitui bei tarptautinės politikos 
studijų centram. Kronikos dėka 
okupuotos Lietuvos vardą šian
dien užtinkam pačių įtakingųjų 
laisvojo pasaulio spaudos orga
nų puslapiuose: tarptautinėse 
žiniose, tarptautinės padėties 
apžvalgose bei vertinimuose. 
Pvz. kad ir tokių spaudos pir
mūnų, kaip kad Londono The 
Economist, New Yorko Wall 
Street Journal ar New York

Times. Kronikos dėka prancūzų 

Detresse Lietuvai skiria savo 
žurnalo Chretiens de l’Est visą 
120 puslapių numerį ir paremia
to numerio išleidimą anglų 
kalbą. Kronika yra vienas iš svar
bių šaltinių Britanijos Kestono 
kolegijos studijų instituto tyri
mam apie religijos padėtį komu
nizmo^ sąlygomis. Net toks paly
ginti Europos užkampis, kaip kad 
šiaurinė Airija, Kroni
kos dėka šiandieną savo 
spaudoj, pasak Tėviškės Žiburių 
bendradarbio Barėno, skelbia 
daugiau kaip 1000 eilučių 
straipsnį apie okupuotą Lietuvą, 
kaip ji kartu su Latvija bei Esti
ja tapo sovietinio imperializmo 
auka, kad Sovietų Sąjunga yra 
milžiniškas kalėjimas, valdomas 
negailestingos klikos, kuri sie
kia dominuoti pasauliui, kaip 
sovietinė politika okupuotoj 
Lietuvoj stengiasi išnaikinti vi
sus tikėjimo pėdsakus, ir kaip 
pogrindžio herojai, rizikuodami 
savo laisve ir gyvybe, kovoja 
prieš sunkiai įveikiamas sovieti
nio režimo kliūtis, kad galėtų 
pasauliui pasakyti tiesą ir išlai
kyti tikėjimą.

Žinoma, mes visi būtume daug 
laimingesni, jei okupuotos Lie
tuvos padėtis ir tarptautinės opi
nijos formavimo sluoksniuose, ir 
tarptautinių institucijų forumuo
se būtų prisimenama ir cituoja
ma ne kaip vienos ar kitos 
temos iliustracinis pavyzdys, o 
kaip pats tarptautinių svarstybų 
objektas. Vienok ir okupuotos 
Lietuvos prisiminimas ir citavi
mas tik kaip pavyzdžio neabe
jotinai pabrėžia, kad jos dabar
tinės padėties byla nebaigta, 
kad ji tebelaukia savo teisingo 
sprendimo. Šia prasme Kronika 
per savo amžiaus dešimtmetį 
yra atlikusi labai reikšmingą 
Lietuvai tarptautinę misiją.

Laisvųjų lietuvių uždavinius 
ir pareigas Kronikos atžvilgiu 
taikliai yra priminęs ateitininkų 
kongresas savo pasisakymu, ku
riame skaitom:

— Tai šauksmas drąsių žmo
gaus ir tautos teisių gynėjų, ne
sibijančių nei kalėjimų, nei Si
biro taigų tremties, nei psichiat
rinių ligoninių nužmoginimo. Jų 
didi auka kiekvieną lietuvį įpa
reigoja nelikti nuošalėje nebyliu 
ir neveikliu, bet rūpintis, kad 
persekiojamųjų ir kalinamųjų 
balsas, siekiąs laisvąjį pasaulį 
pogrindžio spauda ir kitais ke-
liais, kuo plačiau pasklistų vi
suose kraštuose, visose tautose.

(nukelta į 4 psl.)

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ĮTAKA JO LAIKAMS

Didelėje pagarboje buvo lai
komi kavalieriai, kurie pagal 
Bažnyčios reikalavimus turėjo 
pasižymėti nusižeminimu, loja
lumu, silpnųjų ir nuskriaustųjų 
gynimu ir pagarba moteriai. 
Kiekvieno ano meto bajoraičio 
ar miestiečio jaunuolio troški
mas buvo tapti kavalierium. Tų 
laikų žmones linksmino kava
lierių turnyrai, juokdariai, poe
tai ir trubadūrai. Trubadūrai 
dainuodavo prancūziškai Pro- 
vensos tarme. Jie kėlė Karolio 
Didžiojo žygius prieš saracėnus 
ir jo anūko didvyrišką kovą ir 
mirtį, Bretaninijos karaliaus Ar
tūro apvaliojo stalo kavalierių 
darbus, didikų damų grožį ir 
meilę.

Viduramžių gyvenimas, netu
rėdamas mūsų laikų patogumų 
ir tolerancijos, turėjo visai kito
kią išvaizdą. Tada žmonės veikė 
kiekvienas pamokslininko žodis, 
poeto eilėraštis ir juokdario są
mojis, nes tai buvo vienintelis 
jų dvasios penas ir pramoga. 
Lengva buvo sujaudinti minias 
ir užverbuoti kavalierius kry
žiaus karams. Sekėsi ir hereti- 
kams pasėti klaidas ir sukurti ka

tarų, patarėnų, valdiečių ir hu- 
miliatų sektas, kurios kaip blogį 
paneigė šeimą, bažnytinę ir pa
saulinę valdžią, niekino dvasiš
kius ir griovė visą tuometinę 
santvarką. Atsirado ir pranašų: 
Joakimas de Fiore pranašavo 
trečiąją šv. Dvasios epochą, o 
Uguccione de Lodi — Antikris
to atėjimą.

Išsivysčiusioje savivaldybėje 
įvyko radikalus politinis, eko
nominis ir dvasinis pasikeitimas, 
kuris padarė gyvenimą veiklesnį 
ir judresnį už feodalinį. Bažny
čiai šie judrūs miestiečiai, pirk
liai, amatininkai ir darbininkai 
pasidarė neprieinami ir nesu
prantami. Jie nenorėjo klausyti 
pamokslų, nes nesuprato loty
niškai ir nenorėjo mokytis loty
nų kalbos. Jie kalbėjo ir savo 
sąskaitas rašė itališkai. Nelipo, 
kaip anksčiau, į kalnuose esan
čias abatijas prašyti taikos. Ku
nigai buvo pririšti prie parapijų, 
vienuoliai, pabėgę nuopasauliš- 
kių, buvo užsidarę vienuolynuo
se ir, gyvenimo aplinkybėms pa
sikeitus, nesuprato žmonių.

Greičiau už kunigus ir vie
nuolius šio laiko žmones pasiek

davo heretikai. Jų tarpe jie sklei
dė savo klaidas, kėlė dvasiškių 
ydas, ypač kaltino juos gobšu
mu, o patys gyrėsi esą betur
čiai Kristaus sekėjai ir viešose 
vietose aiškino Evangeliją itališ
kai. Paskui liesdavo gilius intere
sus, pasireiškiančius to laiko vi
suomenėje, kur jau išsiskyrė 
maiores ir minores, didesnieji 

Asyžiaus pilie* “Racca Maggiore” griuvėsiai

ir mažesnieji. Dėl to labai įsi
galėjo herezijos liaudies masėse, 
ypač verpėjų, audėjų ir siuvėjų 
tarpe.

Taipjau XII amžiaus gale tarp 
krikščionių buvo jaučiamas dvi
gubas reikalas: griežtai suderin
ti gyvenimą su Evangelija ir 
krikščioniškai įvertinti pasikei
tusį gyvenimą, pritaikant jam ati

tinkamą sielovados būdą. Šiam 
uždaviniui atlikti Dievas pašau
kė šv. Pranciškų Asyžietį.

II. Pranciškus savo laikų 
jaunuolis

Pranciškus buvo savo laikų 
jaunuolis, kuriame atsispindėjo 
tų laikų žmonių dorybės ir silp
nybės, idealai ir ambicijos. Ma
tyt, Apvaizda jam visa tai sutei
kė, kad tai, kas gera, pasilaiky
tų, o tai, kas bloga, pataisytų.

1. Tėvų ambicija sūnų išauk
lėti kavalierium

Pranciškaus tėvas Petras Ber- 
nardone buvo turtingas pirklys 
ir įtakingas asmuo Asyžiaus gy
venime. Jis dažnai gerų gelum
bių pirkti išvykdavo į pietų 
Prancūzijos Provensą. Pasak kai 
kurių autorių, kartą grįždamas 
parsivedė garbingos kilmės ir 
jautrios širdies žmoną Piką. Vie
nos tokios išvykos metu gimė 
sūnus, kuris motinos pageidavi
mu buvo pakrikštytas Jonu. Bet 
tėvas, grįžęs iš kelionės su bran
giais prancūziškais audiniais, 
panoro jį vadinti Francesco.

Pranciškus augo sveikas ir 
linksmas. Jame sruveno karštas 
itališkas ir švelnus prancūziškas 
kraujas. Tėvas džiaugėsi, kad 
motina jį mokė Provensos tar
me garsiųjų kavalierių dainų, 
ir norėjo, kad jo sūnus užau
gęs taptų sumaniu pirkliu ir gar
siu Asyžiaus kavalierium. Mat, jį 
žavėjo pelningas verslas ir to 
meto kavalierių idealai.

Iš tikro, kavalieriaus idealai 
buvo gražūs ir kilnūs. Bažny

čia, sukrikščioninusi žiaurias 
germanų ir barbarų tautas, krikš
čioniškai perauklėjusi jų karin
gumą, sugebėjo jį pavartoti prieš 
krikščionybės priešą Islamą, už
grobusį Šv. Žemę ir norėjusį 
sunaikinti Bažnyčią ir Šv. Romos 
Imperiją. Islamas turėjo gerai iš
treniruotą raitelių kariuomenę, 
prieš kurią buvo sunku atsilaiky
ti. Dėl to reikėjo suorganizuoti 
gerai paruoštą ir drausmingą 
krikščionių kavaleriją. Šalia ka
rinio paruošimo kavalieriai turė
jo pasižymėti krikščioniškomis 
dorybėmis: tikėjimu, ištikimu
mu, drausmingumu, silpnųjų, 
nuskriaustųjų ir Kristaus kara
lystės žemėje gynimu. Gražiau
sias kavalierių žydėjimo laikas 
buvo Kryžiaus karai (1095- 
1270), kai jie išvadavo ir gynė 
Kristaus karstą.

Nenuostabu, jei ir Pranciškaus 
tėvų svajonė buvo, kad jis už
augęs taptų kavalierium. Kliūčių 
tam nebuvo, nes motina buvo ki
lusi iš kilmingųjų, o tėvas stam
bus pirklys, prilygęs kilmingie
siems. Tik reikėjo sūnui duoti 
kavalierišką išauklėjimą, šalia 
auklėjimo tėvų namuose pirk
liams ir kavalieriams reikėjo dar 
baigti atitinkamą mokyklą, dėl 
to tėvai Pranciškų leido į šv. 
Jurgio parapijos mokyklą, ši mo
kykla vaikus turėjo išmokyti pa
maldumo, drausmės ir gražaus 
elgesio.

(Bus daugiau)
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Waterbury, Conn., švenčiant Lietuvos nepriklausomybės 
Švente, t* diena miesto burmistro pakviečiamas koks nors 

~ lietuviškoje veikloje pasireiškęs lietuvis. Šiemet tokiu burmist
ru buvo paskirtas Walter Kalick (k.), Lietuvos vyčių kuo
pos vicepirmininkas. Jo duktė prisega jam gėlę. Viduryje 
tikrasis miesto burmistras Edward D. Bergin.

WATERBURY, CONN.
Vasario 16-oji Ir kitos įvairybės
- Lietuvos nepriklausomybės 
šventės iškilmės prasidėjo vasa
rio 14, sekmadienį, mišiomis Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioj. Su
sirinko gausus būrys tautiečių.

Lietuvos bei organizacijų vė
liavas prie altoriaus palydėjo 
vargonų muzika, choro vadovui 
muz. J. Beinortui grojant J. Ži
levičiaus “Laisvės, laisvės mūsų 
tautai”.

Pradžioj Šv. Juozapo parapijos 
mišrus choras sugiedojo B. Bud- 
riūno giesmę “O Dieve Tėve”. 
Aukojimo metu jausmingai nuai
dėjo Č. Sasnausko “Apsaugok, 
Aukščiausias”, o per komuniją— 
B. Budriūno “Esi ryšys”. Buvo 
atliktas G. Šukio “Kristaus Rū
pintojėlio” mišių repertuaras. 
Pabaigai buvo sugiedota “Kaip 
grįžtančius namo paukščius” (J. 
Strolios).

Mišias aukojo klebonas kun. 
Jurgis Vilčiauskas, pasakydamas 
ir prasmingą, progai pritaikytą 
pamokslą, žadinantį pamąstyti 
apie mūsų pareigas tėvų kraš
tui.

Danutei Malakauskaitei-Venc- 
lauskienei skaitant specialią au
kojimo maldą, prie altoriaus buvo 
atnešta lietuvio širdžiai bran
gūs simboliniai dalykai, kaip 
lietuviškoji knyga-elementorius, 
“Lietuviai Sibire”, Lietuvos 
laukų Rūpintojėlis. Aukas nešė 
mokinė Rimutė Želvytė, stud. 
Onutė Paliulytė, Lietuvos vyčių 
pirm. D. Kumpikevičius, L. vy
čių sekr. Petronėlė Richards, 
L. vyčių vicepirm. W. Kalikaus- 
kas ir mokyt. Izabelė Malakaus
kienė.

Popiet parapijos salėj įvyku
siame iškilmingame, oficialiame 
minėjime, A. Jarui trimituojant, 
buvo įneštos vėliavos, sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės pirm. Viktorui Vaitkui tarus 
atidaromąjį žodį, kun. J. Vilčiaus
kas sukalbėjo invokaciją. Kazi
miera Čampienė, O. Paliulytei 
ir K. Vaitkui saliutuojant, per-

PAVERGTOS
TAUTOS BALSAS

(atkelto ii 3 psl.)

Taigi Kronikos didi auka įpa
reigoja kiekvieną lietuvį, tuo pa
čiu ir kiekvieną lietuvių veiks
nį nelikti nuošalėje. Kronika yra 
Apvaizdos ir pavergtos tautos 
mūsų išeivijai suteiktas ginklas. 
Jis suteiktas visiem mūsų veiks
niam, ne vien tik Lietuvių Re
liginei Šalpai, ne vien tik Lie
tuvių Kunigų Vienybei ar kun. 
Kuzminsko Chicagoj suorgani
zuotai Kronikom leisti sąjungai, 
ne vien tik Amerikos Lietuvių 
Bendruomenei, ar prof. Remei- 
kio raportam apie žmogaus tei
sių pažeidimus okupuoto] Lietu
voj, ar prof. Vardžio straipsniam 
svetimųjų spaudoj, Kai kurių 
mūsų veiksnių laikysena Kroni
kos suteikto ginklo panaudoji
mo atžvilgiu tikrai “leaves much 
to be desired”. Kronikos de
šimtmečio proga norėtųsi linkėti 
ir tikėtis, kad ateity Kronikos 
ginklas bus visų mūsų veiksnių 
sutartinai, visapusiškai ir pačiu 
paveikiausiu būdu panaudotas 
visiem Lietuvos bylos aspek
tam.

skaitė Nepriklausomybės aktą. 
Minėjime dalyvavo ir žodį tarė 
miesto burmistras E. Bergin, 
latvių bei lenkų atstovai. Pagrin
dinė kalbėtoja lietuvių ir anglų 
kalbomis buvo Vaiva Vebraitė- 
Gustienė, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos prezi
diumo vicepirmininkė. Jos pa
skaita buvo gerai ir išsamiai pa
ruošta, su dideliu įdomumu sa
vųjų bei svečių išklausyta. Pasi
remdama Katalikų Bažnyčios 
Kronika bei kitais šaltiniais, ji 
gausiai pateikė informacijos apie 
šiuolaikinį mūsų tautos geno
cidą.

Meninę programos dalį atli
ko sol. Gertrūda Raškauskienė, 
sopranas, akomponuojant A. De 
Ferrari. Solistė, jau trečios kar
tos lietuvė, aiškia lietuvių kalba 
atliko gerai paruoštą lietuviškų 
dainų programą.

Minėjimui vadovavo, lietuvių 
ir anglų kalbomis , Viktoras 
Kenteris.

Rezoliuciją skaitė, kaip ir per 
daugelį metų praeity, Mar
celė Andrikytė-Aleksienė. Gu
bernatoriaus proklamaciją, skel
biančią Vasario Šešioliktąją lie
tuvių diena, skaitė D. Kumpi
kevičius.

Bažnyčioj ir salėj vėliavas nešė 
ir garbės sargybą ėjo: Juzė Šat
kauskienė, O. Paliulytė, K. Vait
kus, J. Valkauskas, A. Kalinaus
kas, B. Lazauskas; Amerikos ve
teranam vadovavo J. Maurutis.

Oficialiai minėjimo daliai pa
sibaigus, ten pat buvo pasivai
šinta kavute ir šeimininkų paga
mintais užkandžiais.

Šios šventės proga Lietuvos 
laisvinimo tikslam buvo suauko
ta daugiau kaip trys tūkstančiai 
dolerių.

Vasario 16, antradienį, devin
tą vai. ryto prie miešto savival
dybės pastato buvo iškelta Lie
tuvos vėliava. Nors buvo žvarbus 
oras, tačiau susirinko gausus bū
rys tautiečių bei amerikiečių. 
Iškilmingumo suteikė policijos, 
ugniagesių ir Amerikos karo ve
teranų garbės sargybos. Mies
to burmistras E. Bergin perskai
tė proklamaciją, skelbiančią 
Vasario Šešioliktąją lietuvių die
na. Iškilmėse dalyvavo ir eilė 
miesto savivaldybės pareigūnų, 
jų tarpe policijos vadas ir ugnia
gesių šefas.

Trispalvei kylant baltu stiebu 
aukštyn, vėl skambėjo A. Ja- 
raus trimitas. Tai buvo įspūdin
gas momentas. Tą dieną ir vėjas 
buvo mūsų pusėj: Lietuvos vė
liava didingai plevėsavo visą 
dieną.

Po vėliavos iškėlimo miesto 
pareigūnai ir didelis būrys daly
vių susirinko miesto savivaldy
bės rūmuose. Ten buvo “iš
rinktas” tai dienai lietuvis bur
mistras. Ši garbė šiais metais 
teko Lietuvos vyčių vicepirm. 
A. Kalikauskui (Kalick). Po bur
mistro "įvilktuvių” buvo pasi
vaišinta pyragais ir kavute.

Nepriklausomybės šventės 
iškilmės buvo suorganizuotos 
LB apylinkės valdybos, kuriai 
su didžiule ištverme ir atsidėji
mu vadovauja Viktoras-Vaitkus.

Tą pati vakarą 48 Green St 
Lietuvių klube įvyko jaukus po
būvis, kurį surengė Danutė 
Venclauskaitė. Savo tėvų pager
bimui jau nuo savo motinos 
Stanislovos Venclauskienės mir
ties (1958) vasario 16 ji šitokius

NEW HAVEN, CONN.

Kandidatai i LB tarybą
Vietinė apylinkė įX-ąją JAV 

LB tarybų kandidatais pasiūlė 
šiuos asmenis: Igną Budrį, 
Jurgį Kisielių, Albiną Lipčienę 
ir Vaivą Vėbraitę-Gustienę. Pas
kutinės dvi kandidatuoja antram 
terminui ir yra apygardoj kiek 
žinomos.

Ignas Budrys šioj apygardoj 
apsigyveno 1981 birželio mėne
sį. Dirba Hartforde, gyvena Col- 
iinsville, Conn. Profesija — inži
nierius. Būdamas studentu, dirbo 
centrinėse studentų sąjungos 
valdybose ir ateitininkuose. Pir
mininkavo Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyriui. Jb imcia- 
tyva ir pastangomis 1980 įsteig
ta Lietuvių Bendruomenės apy
linkė Cincinnati, Ohio; jis pats
jai ir pirmininkavo-Ten pat tais 
pačiais metais jo sumanymu į- 
kurtas Joint Committee of Soviet
Occupied Nations, apjungęs lie
tuvių, latvių, estų ir ukrainiečių 
bendruomenes Cincinnati apy
linkėj. Jis buvo išrinktas to komi
teto pirmininku. Komiteto rū
pesčiu metų laikotarpy buvo su
ruošta genocido paroda miesto 
centrinėj bibliotekoj, pravestas 
pusvalandžio simpoziumas PBS 
radijo klausytojam, vyko trys po
kalbiai televizijoj. Spaudoj iš
spausdinta eilė straipsnių, ke
liančių mūsų problemas, ir už
megzti kontaktai su federalinės 
valdžios atstovais. Ignas Budrys 
yra 49 metų. Vedęs. Žmona 
Dangyra yra jo darbų nuoširdi 
rėmėja. Užaugino 4 vaikus. Du 
studijuoja. Audrius pasiekęs ma
gistro laipsnį, Rima baigs gim
naziją šiais metais. Visi vaikai 
aktyvūs ateitininkai, skautai. 
Šoka tautinius šokius ir stovyk
lauja su lietuvių jaunimu.

Jurgis Kisielius — antros kar
tos Amerikos lietuvis. Gimęs ir 
augęs New Havene. Baigęs 
State Teachers kolegiją. 44 metų- 
Nevedęs. Gyvena ir dirba New 
Havene. Gerai kalba, skaito ir 
rašo lietuviškai. Prieš porą metų 
buvo nuvykęs į Suvalkų Trikam
pį. Jautriai pergyvena to krašto 
lietuvių nedalią ir, kiek finansi
niai ištekliai leidžia, juos remia. 
Pažįsta lietuvių veiklą ir ja 
domisi. Aktyviai reiškiasi Lietu
vos vyčių 50 kuopoj ir Naujo
sios Anglijos apygardoj. Buvo 
kuopos pirmininku, o dabartinėj 
valdyboj yra vicepirmininku lie
tuviškiem reikalam. Jo dėka 
kuopa išaugo į su viršum 60- 
ties narių skaičių. Sugeba ieš
koti, surasti ir užmegzti įvairius 
organizacijai naudingus ryšius.

New Haveno LB apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks ba
landžio 3 parapijos salėj.

Connecticut LB apygardoj
Paskutinėmis žiniomis, Con

necticut LB apygardoj į X-ąją 
LB tarybą pasiūlyta vienuolika 
kandidatų. Be New Haveno apy
linkės pasiūlytų keturių, Water-

pobūvius surengia savo asmeniš
komis lėšomis, o surinktas aukas 
skiria Vasario 16-osios gimnazi
jai ir studentų šalpai Europoj, 
motyvuodama tuo, kad jos tė
vai, adv. Kazimieras ir Stanislova 
Vendauskai, didžiausią savo dė
mesį skyrė studijuojančiam 
jaunimui, visomis išgalėmis jį 
remdami. Ypatingai motina pri
glausdavo ir šelpdavo neturtin
gus mokinius. O kartą, kad padė
tų jaunuoliui baigti mokslą, ji 
pardavė savo asmenišką vestuvių 
dovaną — sidabrinį servizą.

Susirinkusiem svečiam Danu
tė Venclauskaitė trumpai pakal
bėjo apie savo tėvus prancūzų 
ir lietuvių kalbomis, prisimin
dama, kaip Šiauliuose 1920 Va
sario 16-ąją pirmą kartą buvo iš
kelta Lietuvos vėliava, susiūta iš 
jos motinos kraitinių paklodžių. 
LB apylinkės pirm. V. Vaitkus 
palinkėjo pobūvio šeimininkei 
Danutei dar ilgus metus nepa
vargti Jos lietuviškuose užmo
juose. Lietuviškos dainos mėgė
jai sudainavo keletą dainų. Dar 
kiek pasikalbėję, skirstėsi namo 
pilni gyvų įspūdžių ii ypatingai 
gražios ir įvairios Lietuvos ne
priklausomybės šventės.

A.P. 

buris pasiūlė dr. P. Vileišį, J. 
Vaitkutę ir Liną Balsį, Hartfor
das — A. Dziką ir S. Zabulį, 
Putnumas — dr. C. Masaitį ir dr. 
J. Kriaučiūną. | V-ąjį PLB sei
mą atstovais pasiūlyti šeši.

| X-ąją LB tarybą ConnectP 
cut apygarda turi išsirinkti pen
kis narius, į. seimą — keturis.

Kiekvienas šios apygardos lie
tuvis, jei norės ir supras reika
lą balsuoti, turės už ką savo 
balsą atiduoti. Tikimasi, kad šios 
tarybos rinkimam bus parodyta 
dar daugiau dėmesio ir bus iš
rinkti asmenys, kurie sąžiningai 
atstovaus mūsų mintim ir no
ram.

-o-
Connecticut LB apygardos 

metinis suvažiavimas kviečia
mas balandžio 25 New Haveno 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
salėj.

Albina Lipčienė

PHILADELPHIA, PA.
Tėvynės meilės pažadinimas

Kiekvieneriais metais Phila
delphijos ir apylinkių lietuviai 
pamini Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. Šiais metais mi
nėjimas pradėtas vasario 21 Šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčioj 
pamaldomis.

Po pietų Lietuvių Namuose 
vyko akademija. Įžengus į salę, 
malonų įspūdį sudarė Gemos 
Kreivėnaitės skoningai dekoruota 
scena.

Vilties chorui, diriguojamam 
Vytauto Matonio, sugiedojus 
Amerikos himną, kun. dr. Ber
nardas Šimkus, Šv. Jurgio para
pijos klebonas, sukalbėjo ilgoką 
patriotinę invokaciją. Choras dar 
sugiedojo Putino-Mykolaičio 
“Maldą” (muz. A. Vanagaičio).

Gabrielius Mironas, Philadel
phijos LB apylinkės pirminin
kas, nuoširdžiai pasveikinęs su
sirinkusius, supažindino su Phi
ladelphijos burmistro atstovu 
Eduar Plocha. Šis, padėkojęs 
lietuviam už dalyvavimą pamal
dose Šv. - Petro ir Povilo ka
tedroj, Philadelphijoj, lenkų so
lidarumo dienos metu, palygino 
Lietuvos bei Lenkijos nuoskau
das ir perskaitė burmistro W. 
Green proklamaciją. Pennsyl- 
vanijos gubernatoriaus Diek 
Thornberg proklamaciją per
skaitė Gintarė Gečytė.

Steven Richl, CBS televizijos 
stoties pareigūną, pristatė Rima. 
Mironienė. Ji pažymėjo, kad jis 
daug pasidarbavo sukant Simo 
Kudirkos filmą. Richl, vokiečių 
kilmės, geras lietuvių draugas, 
kiek užgriebęs rezistenciją prieš 
okupantą Lietuvoj, ilgiau susto
jo prie dabartinių Sovietų Są
jungos problemų, vedančių į im
perijos žlugimą, gvildenimo.

Aušrinė, tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Eimučio Radžiaus, 
pašoko Landytinį‘ ir Audėjėlę. 
Gražūs drabužiai, malonūs šokių 
judesiai buvo puiki atvanga po 
koncentruotos kalbos.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dr. Antanas Butkus, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pirmi
ninkas, garsiosios Clevelando 
poliklinikos chemikas-analistas, 
ilgametis Lietuvių Bendruome
nės darbuotojas. Trumpai pami
nėjęs naujus kovos metodus 
Lietuvoj ir politinius laimėjimus 
išeivijoj, svečias pabrėžė, kad, 
sušlubavus detentei, spaudoje 
pasirodo vis daugiau straipsnių, 
analizuojančių sovietų imperijos 
dabartinę padėtį. Prelegentas il
gokai sustojo prie Solženicyno ir 
Tabott straipsnių nagrinėjimo.

Dr. Butkus pabrėžė, kad prie 
suktų sovietų klaidų atskleidi
mo daug prisidėjo Amerikos lie
tuviai, o ypač paskutiniame de
šimtmetyje JAV LB Visuome
ninių reikalų taryba Philadelphi
joj. Konstatavo, kad Lietuvių 
Bendruomenė, šiemet švenčianti 
trisdešimt metų sukaktį, yra pil
nai subrendusi ir užtarnautai ly
giuojasi Amerikos lietuvių 
veiksnių tarpe. Kalbėtojas ape
liavo į visuomeninių reikalų va
dovus, prašydamas, kad nieko 
nelaukiant iš naujo būtų siekia
ma veiksnių susitarimo, užmirš
tant praeity buvusius nesusipra
timus. X '

Vinco Krėvės lituanistinės 
mokyklos choras, vadovaujamas

Baltų konferencija vyko vasario 26 Chicagoje. Buvo sukvies
ta apie 40 dalyvių. Iš Philadelphijos buvo nuvykusi JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Aušra Zerr (dešinė
je). Taip pat dalyvavo Valstybės departamento baltų sky
riaus vedėja Mildred Patterson (viduryje). Kairėje — dr. Ka
zys Ambrazaitis.

Birutės Šnipaitės, padainavo tris 
jaunučių balsui pritaikytas dai
nas, diriguojant B. Šnipai te i. Tai 
buvo bene pirmai choro pasiro
dymas, susilaukęs gausių ploji
mų.

Vakarinės šokėjai, vadovauja
mi Aušros Bagdonavičiūtės ir 
Kazio Razgaičio, pasirodė su Šus- 
tu ir Ketvirtainiu. Žiūrovų dė
mesį ypač patraukė mergaičių 
nuometai, kurie tautinių šokių 
aprangoj retai pasitaiko.

Pabaigoj visi sugiedojo Lietu
vos himną.

Akademija, prasidėjusi punk
tualiai (tai gal pirmą kartą mūsų

AMSTERDAM, N.Y.

Vyčiai suorganizavo šventę
Lietuvos vyčių 100 kuopos 

iniciatyva čia gražiai buvo at
švęsta Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktis.

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioj vasario 13, šešta
dienį, 5 vai. popiet mišias kon- 
celebravo vietos klebonas kun. 
Robertas Balčys, St. Brigitos pa
rapijos Watervliet klebonas kun. 
dr. Juozas Grabys ir kun. Anta
nas Grigaitis. Pamokslą pasakė 
kun. Grabys.

Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninko J. Nye. Talkino Harmoni
jos kvartetas iš New Yorko ir 
Matas Yatkauskas, Elizabetho 
lietuvių parapijos vargonininkas.

Po mišių parapijos salėj vaka
rienei ir minėjimui susirinko 
130 asmenų. Kun. Grabiui su
kalbėjus maldą, vyčių pirminin
kas Antanas J. Radzevich pri
statė svečius, suvažiavusius iš 
įvairių vietovių.

Programai vadovavo Juozas 
Shatas. Genovaitė Gobytė per
skaitė gubernatoriaus Carey ir 
burmistro Vilią proklamacijas. 
Perskaitytas ir valstybės sekreto
riaus Hai g laiškas Lietuvos atsto-

NEW BRITAIN, CONN.

Laisvės šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukakties minėjimas 
mūsų kolonijoj švęsta vasario 20 
ir 21. Tomis dienomis Lietuvos 
vėliava buvo iškelta Central 
Park, miesto centre.

Svečias iš New Yorko kun. 
Kazimieras Pugevičius, Lietuvių 
Informacijos Centro vadovas, 
vasario 20 turėjo pokalbį New 
Britain Herald redakcijoj. Jo 
nuotrauka ir visas informacinis 
pokalbis buvo išspausdintas 
laikraščio pirmame puslapy.

Kun. K. Pugevičius pasakė 
pamokslus Šv. Andriejaus baž
nyčioj per visas mišias vasario 
20 ir 21. Čia turėjo progos iškel
ti persekiojamos Lietuvos padė
tį ir į tai atkreipti ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių dėmesį.

Vasario 21, sekmadienį, 10:30 
vai. lietuviškų mišių metu prie 
Lietuvos ir Amerikos vėliavų 
stovėjo lietuviškas jaunimas. Pa
rapijos choras, diriguojant 
Ge raidine Ganyer, giedojo tauti
nes giesmes.

kolonijoj), užtrukusi dvi valan
das, gražiai tvarkant Virgui Vo- 
lertui, JAV LJS-gos pirm., 
ir Gintarei Gečytei, medicinos 
studentei, praėjo sklandžiai ir 
nenuobodžiai. Programa buvo 
gerai išbalansuota. Scenoj, su 
mažomis išimtimis, reiškėsi vi
durinioji, bestudijuojanti ir 
mokyklinė karta. Įtarpuose pra
nešėjai darė taiklias reklamas, 
apeliuodami į susirinkusius ir 
kviesdami galimai daugiau auko
ti Lietuvos laisvinimo reikalam.

Į akademiją, esant gražiam 
orui, atsilankė per 300 žmonių. 
Mūsų kolonijos mastu tai dide
lis skaičius.

B.V.

vui dr. S. Bačkiui. Kun. Balčys 
savo žody iškėlė lietuvių tvir
tą religinį ir tautinį nusistaty
mą.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dr. Alfonsas Stankaitis iš Weth- 
ersfield, Conn. Jis peržvelgė Lie
tuvos istoriją ir okupuotos Lietu
vos padėtį. Pabaigos maldą su- 
kalbėjo kun. Grigaitis.

Harmonijos kvartetą sudaro 
vadovas ir tenoras Viktoras Ra
lys, sopranas Rasa Bobelytė, al
tas Birutė Malinauskienė, bo
sas Petras Tutinas. Jiem akompo- 
navo Matas Yatkauskas. Svečiai 
padainavo 11 dainų ir publikos 
buvo labai mielai sutikti.

Programos vadovas dėkingai 
pristatė minėjimo rengimo ko
mitetą. Jį sudarė: pirm. G. Go- 
bis, programos vadovas kun. R. 
Balčys, dailininkė R. Kot, bilietų 
platintoja S. Olbie, atgaivos va
dovas J. Sweet, o taip pat P. 
Ziausys, A. Radzevich ir Ant. 
Radzevich. Jiem talkino W. Ken- 
sell, P. Hays, M. LaTorre, N. Li- 
beris, G. Wolan, J. Whelly, E. 
Ziausys.

Minėjimas baigtas visiem su- 
giedant Lietuvos vyčių himną.

Svečiai Viktoras Ralys ir Biru
tė Malinauskienė Amsterdame 
turi dėdę ir tetą Stanley ir Biru
tę Ralius. Birutė yra Lietuvos 
vyčių 100 kuopos’narė.

Genevieve Gobis

Parapijos salėj 2 vai. popiet 
minėjimą pradėjo LB apylinkės 
pirmininkė Irena Leiberytė-Ber- 
anger. Programai vadovavo Juo
zas Raškys.

Chorui sugiedojus Lietuvos 
ir Amerikos himnus bei Maldą 
už tėvynę, perskaityta guberna
toriaus William O’Neill prokla
macija.

Kalbėjo šv. Andriejaus para
pijos klebonas kun. Jonas Rik- 
teraitis, miesto burmistras Wil- 
liam McNamara, senatorė Nancy 
Johnson, valstybės atstovas 
Joseph Harper. Kongreso atsto
vas Anthony “Toby” Moffet savo 
kalbą paskelbė Congressional 
Reęord puslapiuose.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
kun. Kazimieras Pugevičius. Jis 
apibūdino okupuotos Lietuvos 
padėtį ir perskaitė kelių Sibiro 
kalinių laiškus.

Pertraukos metu Juozas Petuš- 
ka rinko pinigus Lietuvos laisvi
nimo reikalam. "

Vėliau parapijos choras pa
dainavo: Lietuva brangi, Iš vi
sų kraštų, šiaurės pašvaiste. Pa
baigoj sugiedotas Lietuvos him
nas. Juozas Balčiūnas
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nlja. Kovo 20 dienos vakare 
DMNP parapijos salė prisipildė 
gausia minia scenos veikalo išsi- 

viųū Tai buvo 31-ojo Draugo 

lapas”). šalia pačios laureatės į 
iškilmes atsilankė Draugo atsto
vas kun. V. Rimšelis ir roma-
no premijos mecenatai Raimon
da ir dr. Ričardas Kontrimai iš 
Californijos.

Oficialioji dalis, kurią oriai ir 
grakščiai vedė Milda Lenkaus
kienė, trukusi valandą su minu
tėmis, su trumpomis kalbomis 
ir sveikinimais, vis dėlto buvo 
pakankamai ilga, kad klausytojai 
pajėgtų su reikiamu dėmesiu 
vėliau sekti laureatės trijų veiks
mų komediją, kurią suvaidino 
Hamiltono Aukuro teatras, vado- 
vaujamas režisierės ir aktorės 
Elenos Dauguvietytės-Kudabie- 
nės.

Sėdintiem pirmose eilėse 
“Antroji Salomėja painia
vose” buvo aiški ir suprantama. 
Tačiau dėl mikrofonų stokos, 
blogos akustikos, scenos gilumo,
kurioj sunkios draperijos sugėrė 
garsą, toliau sėdintieji vargiai 
suprato veiksmą, o jau antroj 
salės pusėj tegalima buvo matyti 
judančias veikėjų figūras, nepa
jėgiant sekti turinio. Ypatingai 
gaila, kad salėj buvęs jauni-
mas gerai išreklamuotu vaidini
mu nusivylė ir didelė jo dalis 
po antrojo veiksmo išėjo iš salės.

Čia reikėtų kreipti rimtą ren
gėjų dėmesį į renginio rezulta
tus. Nepakanka pasikviesti gerą 
teatrą, reklamos dėka susilaukti 
gausios publikos. Pareiga yra 
tą publiką patenkinti, nes tik pla
čioji mūsų renginių lankytojų 
masė savo dalyvavimu padengia 
renginių išlaidas. Dramos veika
lui būtina turėti patalpą su tokiu 
scenos įrengimu, kad aktorių kal
ba būtų girdima ir paskutinėse 
eilėse. Atsižvelgiant į tai, kad 
mūsų visuomenė konkrečiam 
reikalui nesunkiai atidaro savo 
kišenę, būtų tikslu ir clevelan- 
diečiam susirūpinti esamų pa
talpų praturtinimu reikalinga 
aparatūra, kad ateity scenos vei
kalai nenukentėtų.

Planuojant šią šventę, Mildos 
Lenkauskienės vadovaujama 
renginio komisija buvo pasikvie
tusi iš Cbicagos Jono Kelečiaus 
teatro grupę su Krėvės-Micke
vičiaus “Raganium”. Staiga mi
rus A. Aleknai, vienam iš akto
rių, “Raganiaus” spektaklis buvo 
atšauktas. Todėl dideliam ren
gėjų džiaugsmui pavėluotai iš 
Hamiltono pakviestas Aukuras 
užpildė renginio spragą “Antro
sios Salomėjos painiavose” vai
dinimu. Trys veiksmai su trum
pomis pertraukomis truko apie 
tris valandas, todėl į galą publi
ka jau buvo išvargusi, nors ne
trūko gardaus juoko ir aplodis
mentų. Pirmasis veiksmas, 
mano supratimu, dėl per ilgų 
ir prie komedijos veiksmo ne- 
prisidedančių monologų buvo 
nuobodokas ir kiek ištęstas. Ta
čiau nuo antrojo veiksmo pra
džios scena pagyvėjo. Trečiasis 
veiksmas taip pat pasižymėjo 
kai kurių scenų ištęsimu. Neat
vykus dviem aktoriam, prologas 
buvo perduotas per mikrofoną iš 
įkalbėtos juostelės. Daugumai 
žiūrovų taip ir nepavyko supras- 

Clevelando Grandinėlės mecenatas J. Balbota* įteikė 1000 
dot Grandinėles skolom sumažinti. Nuotraukoje — Grandi
nėlės vadovai L. A. Bagiai ir atstovai įteikia padėkos raitų 
J. Balbotui. Nuotr. V. Bacevičiau*

kurtų metu veikmas buvo per
keltas į kitus aktorius. Iš New 
Yorko atvykęs populiarusis Vita- 

vaidmeny. išgavo kondensuotą, 
nors gerokai sušaržuotą flirtuo

tai© tipą. Jo profesionaliai akto
riška tarsena daugely atvejų nu
galėjo akustikos sunkumus ir pa
siekė toliau sėdinčius žiūrovus. 
Džiugu buvo pastebėti, kad 
Aukuro aktorių tarpe esama jau
no prieauglio, kuris kad ir dar 
gerokai “žalias”, rodo aiškų 
talentą, o po kieta Elenos Ku
dabienės ranka turės progos 
vystytis ir tobulėti. Kęstutis Kal
vaitis, vaidinęs naujosios lietu
vių kartos Kanadoj studentą-fut- 
bolininką, momentais buvo nuo
stabiai geras, su puikia tarsena, 
gerai išstudijuota veido išraiška.
Jo motina, Marija Kalvaitienė, 
turėjusi pagrindinį Salomėjos 
vaidmenį, kiek anemiška pra
džioj, trečiame veiksme, atjaunė
jusi ir pasikeitusi, buvo įtikima 
savo “antrojo gyvenimo” cha
rakteriu. Studentė Auksė (E. 
Kudabienės dukra Ina Kuda-
baitė) buvo natūrali ir drąsi, 
jaunatviškai kaprizinga, vietomis 
ne visai pasitikinti savo vieta 
komedijoj. Kazys Burgunda (Ig
nas Špokas), žurnalisto parodi
ja, iš pradžių buvo sunkiai su-

ANGELŲ MIESTE PAGERBTA 
VINCĖ JONUŠKAITĖ

Pietų Californijos lietuviai 
1982 kovo 6 gausiai rinkosi į 
Los Angeles lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos salę pagerbti 
Lietuvos Operos primadonos, 
didžiosios mūsų dainos meno 
puoselėtojos Vincės Jonuškaitės- 
Zaunienės-Leskaitienės, kuri 
sausio 22 atšventė savo aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį.

Kai jau didžioji salė buvo 
prisipildžiusi linksmos, besišne
kučiuojančios, puošnios lietu
viškos publikos, Lietuvių Bend
ruomenės Vakarų apygardos pir
mininkas Rimtautas Dabšys, at
vėręs į salę duris, savo galingu 
bosu paskelbė: “Lietuvos Operos 
solistė Vincė Jonuškaitė - Zau- 
nienė-Leskaitienė atvyksta!”

Publika sustojo, plojimais pa
sitiko ir sveikino salės viduriu 
žengiančią besišypsančią soleni- 
zantę. Publikai plojant, vakaro 
rengėjai palydėjo prie stalo sole- 
nizantę ir garbės svečius: prel. 
J. Kučingį, Lietuvos generalinį 
garbės konsulą ir ponią Čeka
nauskus, prel. P. Celiešių, su
kaktuvininkės vaikaitį Dovą 
Zaunių, Danutę Leskaitytę-Alle- 
man ir jos vyrą Carl ir kompo
zitorę Giedrę Gudauskienę.

LB Santa Monicos apylinkės 
pirmininkas V. Velža, atidaręs 
pobūvį, apylinkės vardu pasvei
kino sukaktuvininkę ir vakarui ' 
vadovauti pakvietė kolonijos 
viduriniosios kartos visuomeni- 
ninkę Danguolę Vizgirdienę. 
Invokaciją sukalbėjo prel. P. 
Celiešius. Negalėjusios pagerbi
me dalyvauti dr. Žirgulienės pa
prašyta M. Lembertienė soleni- 
zantei prisegė orchidėją. Lietu
vos Operos solistė Alodija Di- 
čiūtė Trečiokienė perskaitė var
dus sveikinusių gėlėmis ir pati

.. ..............................i, —

įprantamas, tik trečiame veiksme 
išlaisvino savo judesius ir pasi
rodė įsigyvenęs į savo vaidmenį.

Bendrai paėmus, jei atmesti 
techniškus trūkumus (kaip sce
nos dešiniame šone stovinčią 
stiprią lempą, įkyriai žiūrovam 
šviečiančią j akis), spektaklį rei
kia laikyti pavykusiu ypatingai 
kruopščios ir efektingos režisū
ros atžvilgiu. Tik ateity toks il
gas triveiksmis veikalas turėtų 
būti statomas be pridėtinių pro
gramos dalių, kad nenukentėtų 
publikos dėmesys. Iš viso vakaro 
programa tęsėsi keturias valan
das. Savaime suprantama, kad 
dėl to rengėjų kaltinti negali
ma, o tenka tik pasidžiaugti, 
kad Aukuro teatras sutiko ir pa
jėgė per tokį trumpą laiką pasi
ruošti išvykai į Clevelandą.

O vis dėlto visus nesklandu
mus išpirko tas faktas, kad ren
ginio centre turėjom progos pa
sigėrėti dviem laureatėm: Biru
te Pūkelevičiūte, daugelio lite
ratūrinių premijų laureate, 
poete, dramaturge, ir Elena 
Dauguvietyte-Kudabiene, Kana
dos LB kultūrinės premijos lau
reate už jos trijų dešimčių me
tų nenuilstamą darbą teatre. Jei 
Birutę Pūkelevičiūtę pažįstam 
plačiau iš jos raštų, tai Elenos 
Kudabienės atvykimas su Auku
ro teatru buvo pirma jos pažin
tis su Clevelandu. Esam perso
tinti koncertais ir paskaitomis, 
todėl teatro ilgesys mumyse yra 
stiprus. Turime vilties, kad Au
kuras pasirodys Clevelande vėl 
su nauju dramos veikalu ir mum 
atneš keletą didelio estetinio iš
gyvenimo valandų.

Aurelija Balašaitienė 

entuziastingai sveikino savo 
mielą dainos bendradarbę Lie
tuvos Operoje. Su dėmesiu buvo 
išklausyti gauti sveikinimai iš 
vysk. V. Blizgio, Lietuvos atsto
vo Washingtone dr. St. Bačkio, 
Lietuvos generalinio konsulo A. 
Simučio, garbės konsulės J. 
Daužvardienės.

Dėl laiko stokos sveikinusių 
laiškais buvo perskaitytos tik pa
vardės: Aidų redaktorius poetas 
kunigas L. Andriekus, poetas St 
Santvaras, A. ir C. Grincevi- 
čiai — šatrijiečių vardu, kompo
zitorius kun. B. Markaitis, M. 
Samatienė — lietuvių moterų 
klubų federacijos garbės pirmi
ninkė, prof. E. Tumienė, A. ir 
S.Mackevičiai, M. Lembertienė. 
Be to, dar sveikino daugelis 
draugų, kurių sveikinimai buvo 
atsiųsti į sukaktuvininkės na
mus. Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas 
sveikino žodžiu ir džiaugėsi so
liste, kuri savo žaviu daina
vimu garsino Lietuvos vardą pa
saulyje.

Kompozitorė Giedrė Gudaus
kienė savo trumpoje turiningoje 
kalboje gražiai išryškino V. Jo- 
nuškaitės, kaip dainininkės, gy
venimo kelią, kurs ėjo per Kau
no, Rygos, Talino, Stockholmo, 
Berlyno, Milano, Romos, Lon
dono, Buenos Aires, Montevi- 
deo, Maskvos ir kitų pasaulio 
sostinių operų rūmus ir per Lie
tuvos daugelio miestų ir mies
telių scenas su lietuviškom liau
dies dainom. Po G. Gudauskie
nės kalbos publika kėlė ovaci
jas dainininkei ir dėkojo paskai- 
tininkei. Salėje iš plokštelės 
buvo perduota keletas V. Jonuš- 
kaitės seniau įdainuotų dainų.

Po skanios vakarienės savo 
mielą ir brangią dainę sveikino 
daugelis losangeliečių, kiekvie
nas vis iš širdies gilumos pa
rinktais žodžiais. B. Brazdžio
nis sveikino Lietuvių rašytojų 
draugijos vardu, A. Devenienė 
Alto ir savo vardu, A. Audro- 
nienė — ateitininkų, birutiečių 
ir Lietuvos dukterų vardu, G. 
Šlapelytė-Sirutienė vilniečių ir 
savo šeimos vardu. Be to, ji pa
reiškė, kad visuomenė laukia su
kaktuvininkės atsiminimų — su
rašytų, padiktuotų arba įkalbėtų; 
dr. Raulinaitienė sveikino S. 
Monicos lietuvių klubo, savo 
šeimos ir architekto J. Muloko 
vardu; V. Kazlauskas — Katalikų

Pranas Gaida — NEMARUS 
MIRTINGASIS: ARKIVYSKU
PAS TEOFILIUS MATULIO
NIS. Ganytojas, kalinys, kanki
nys ir laimėtojas. Išleido Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademija. 
Roma. 1981. Spausdino “Plinia- 
na” spaustuvė Selci Umbro 
miestelyje (Perugia, Italija). 
Iliustruota nuotraukomis. Ap
lankas Vl.Žiliaus.XII ir 372 psl.

DĖL P AL. MYKOLO GIEDRAIČIO 
Keletas patikslinimų

Perskaičiau su įdomumu 
straipsnelį “Kas tas palaiminta
sis Mykolas Giedraitis ...” 
(Darb. Nr. 7). Mirė jis Kroku
voje metais vėliau nei šv. Kazi
mieras (miręs Gardine 1484). 
Krokuva, pasirodo, jau dabar 
ruošiasi jo 500 mirties metų su
kakčiai, kaip mes ruošiamės to 
kiai šv. Kazimiero sukakčiai me
tais anksčiau.

St. Gedvainis, šio straipsnelio 
autorius, pateikia apie jį žinių 
iš Lietuvių Enciklopedijos VII 
tomo (p. 217), kuris buvo išleis
tas 1956 metais. Tų žinių mū
sų enciklopedijoje vos 14 eilu
čių, ir kai kurios netikslios.

Turiu po ranka veikalą Ha
giografija Polska, I tomą, iš
leistą 1971 metais, kur šiam 
mūsų tautiečiui skirta 10 stam
bių puslapių su nurodytais šalti
niais ir plačia bibliografija. Au
torius Czeslaw Skowron teigia, 
kad pal. Mykolas Giedraitis 

federacijos vardu; L. Mažei
kienė _— Tautinės s-gos vardu; 
Vytautas Vidugiris sveikino ir 
apdovanojo medaliu už nuopel
nus lietuviškos skautijos vardu; 
O. Pulkauninkienė sveikino ir 
iškėlė V. Jonuškaitės didelį dė
mesį liaudies menui, tautiniam 
drabužiam; klebonas prel. J. Ku
čingis pavyzdžiais parodė daini
ninkės charakterio kilnumą, pri
ėmė ją į garbės parapiečių eiles 
ir atleido nuo visų parapinių 
mokesčių . .. Prel. P. Celiešius 
sveikino ir prisiminė V. Jonuš- 
kaitę kaip puikią liaudies dainų 
atlikėją, kuri mokėjo savo klau
sytojus patraukti, kartu su ja tas 
liaudies dainas dainuoti. M. 
Naujokaitis sveikino Akademi
nio skautų sąjūdžio ir Los An
geles skautų vardu, įteikdamas 
specialų adresą. A. Markevičius 
trumpu energingu žodžiu svei
kino Vliko ir Tautos Fondo var
du; A. Butkus — Lietuvos bale
to; D. Mackialienė, specialiai 
atskridus iš Floridos, sveikino 
Los Angeles dramos sambūrio 
ir dabartinių savo kaimynų, gy
venančių Floridoje, buvusių 
Lietuvos valstybinio teatro dar
buotojų vardu; Los Angeles Šau
lių vardu — J. V. Ruokis. Kom
pozitorius B. Budriūnas — bu
vusios Vilniaus operos meno 
vadovybės vardu; E. Balceris — 
neolituanų ir V.D. universiteto 
choro vardu; St. Pautienienė 
— Los Angeles menininkų-vo- 
kalistų vardu. LB Vakarų apy
gardos pirmininkas R. Dabšys 
sveikino Bendruomenės vardu ir 
paprašė visus svečius pakelti 
šampano taures; visiem sustojus, 
griausmingai sugiedota Valio va
lio, ilgiausių metų Jums, valio . 
Po šampano ir ilgiausių metų 
Lietuvių Moterų Federacijos 
vardu sveikino B. Skirienė, A. 
Audronis sveikino savo vardu.

Po gausių sveikinimų, gražių 
linkėjimų raštu ir žodžiu pati 
sukaktuvininkė, savo kalboje 
trumpai peržvelgusi savo gyve
nimo kai kuriuos etapus, darbus, 
džiaugsmus ir rūpesčius, dėkojo 
savo tautiečiam, taip gausiai čia 
susirinkusiem bendron jos am
žiaus sukaktuvinėn vakarienėm 
Dėkojo ją sveikinusiem, ją prisi- 
minusiem ir šią šventę organi- 
zavusiem.

Vakaro užbaigos žodį tarė Ele
na Arbienė — Alė Rūta. Pobū
vis buvo privačių asmenų fil
muojamas ir fotografuojamas.

Al. St*. 

gimęs Giedraičiuose (kaip ir kiti 
kunigaikštiškieji Giedraičiai) 
pirmoje XV a. pusėje. Primena, 
kad lenkų istorikas J. Fijalek 
iškėlė abejonę dėl jo kunigaikš
tiškos kilmės ir ryšio su vysk. 
Merkelio Giedraičio gimine. 
(Lietuvių Enciklopedijoje kaip 
tik nurodomas Fijalek šaltinis, 
kuris greičiausiai ir suklaidino 
rašiusį.) Kiti autoriai, nurodo 
Skowron, .šių abejonių nekelia, 
netgi įsakmiai teigia jį buvus 
tos pačios kunigaikščių kilmės. 
Tai liudytų ir faktas, kurį mini 
autorius, kad pal. Mykolo Gied
raičio garsu Lietuvoje rūpinosi 
vysk. Merkelis Giedraitis ir jo 
jaunesnysis brolis vaivada Mar
tynas Marcelis; pastarasis pa
statė ir mūro bažnyčią Mykolo 
garbei Videniškiuose, Lietuvos 
baltųjų augustinijonų židinyje 
(tos vienuolijos narys buvo My
kolas). Tai vienas patikslinimas 
dėl kilmės.

Antrasis patikslinimas — dėl 
jo mokslų Krokuvoje. Įstojo jis 
pas reguliarius atgailos (de poe- 
nitentia) kanauninkus, populia
riai vadinamus “baltaisiais au- 
gustinijonais” (dėl balto apdaro 
ir šv. Augustino regulos) Lietu
voje, Bistryčioje, bet buvo pa
siųstas į Krokuvą atlikti naujoky
no. Ten ir pasiliko. Jokių moks
lų ten nėjo — nelankė Kroku
vos akademijos ir neįsigijo jokio 
laipsnio, juoba doktorato, kaip 
rašo LE. Buvo invalidas, silpnos 
sveikatos; dėl sunkios ligos vai
kystėje pasidarė šlubas ir neiš
augo normaliu ūgiu. Krokuvos 
akademijoje nesą jokios doku
mentacijos apie jį, kaip studentą. 
Bet minimas kitas, ne Mykolas 
(Michal), o Mikalojus (Mikolaj), 
Giedraitis, kuris 1465 metais 
akademijoje gavo bakalauro (ne 
daktaro) laipsnį. Mykolas vengęs 
žmonių, neišėjęs niekur už vie
nuolyno mūrų. Kuo jis iškilo, 
tai savo išskirtiniu pamaldumu, 
asketiškumu, nuolankumu ir 
artimo meile.

Sklindant šventumo garsui, jo 
vardas su trumpomis žiniomis 
po mirties buvo įrašytas (be for
malios beatifikacijos) į Actą 
Sanctorum. Įdomi reakcija buvo 
Lietuvoje. Baltieji augustinijonai 
bandė jį populiarinti kaip 
“Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos Patroną” — parašė specia
lias maldas ir prašė Vilniaus 
vysk. Bžostauskį jas patvirtinti 
vartosenai. Vyskupas atsakė, kad 
sprendimas tuo reikalu priklau
so ne jam, o šv. Sostui.

Pal. Mykolo palaikai 1625 
metais buvo perkelti į baltųjų 
augustinijonų Šv. Morkaus baž
nyčią Krokuvoje, prie didžiojo 
altoriaus. St Gedvainis toliau 
aprašo, kaip naujasis kardinolas 
Macharski iškilmingai pašventi
nęs atnaujintą šią bažnyčią ir 
Giedraičio garbei skirtus daly
kus. šių iškilmių ir artėjančio 
jubiliejaus paruošoje, pasirodo, 
lenkai neslepia šio palaimintojo 
lietuviškosios kilmės.

Kun. St Yla

— Susivienijimas Lietuvių Ar- 
gentinėj perrinko valdybą: pirm. 
Hektoras Leonavičius, vicepirm. 
R. Stalioraitis, sekr. A. Miku- 
čionytė, sekr. pūd. Alb. Stalio
raitis, ižd. J. Bakaitis, prot sekr. 
Alb. Štokas, nariai — Ant Mfku- 
čionis, M. Vogei, J. Deveikis 
ir G. Czopas.

Tai stambus biografinis veika
las apie vyskupą, kuris nepri
klausomoj Lietuvoj ligi 1933 
metų nebuvo žinomas. Tais me
tais mainais už Lietuvoj kalintus 
24 komunistus Sovietų Rusija 
sutiko išleisti į Lietuvą 17 lietu
vių kalinių, daugiausia kunigų, 
kurių tarpe buvo ir vysk. T. Ma
tulionis (slaptai konsekruotas 
vyskupu 1929 vasario 9 Petrapi
ly). Iš sovietinių koncentracijos 
stovyklų bei kalėjimų išlaisvin
tus kalinius tada Kauno gele
žinkelio stoty pasitiko 20,000 
žmonių minia su karo invalidų 
grojamu džiaugsmo maršu, aša
romis ir gėlėmis. Visa Lietuva 
tada matė laikraščiuose išspaus
dintą išvargusių kunigų, buvu
sių sovietinių kalinių, paveikslą. 
Tą paveikslą, kurį daugelis vy
resnio amžiaus lietuvių gerai 
prisimena, randam ir šioj kny
goj (tarp 48 ir 49 psl.).

Arkivysk. T. Matulionis gimė 
1873 liepos 4 Aluntos parapijoj, 
mirė 1962 rugpjūčio 20 Šeduvoj. 
Šiemet sueina 20 metų nuo jo 
mirties ir jau suėjo 20 metų nuo 
jo pakėlimo į arkivyskupus. Taigi 
knyga išleista jubiliejų išvaka
rėse.

Knygoj yra šios trys dalys: 
Kunigas - vyskupas - kankinys, 
Spauda ir liudininkai apie velio
nį, Vyskupo Matulionio laiškai. 
Pirmojoj daly yra šie skyriai: 
Tėviškės aplinkoje, Kunigo ke
liais, Vyskupo erškėčiai ir 
džiaugsmai, Kaišiadorių vyskupi
jos ordinaras, Vėl sovietiniuose 
kalėjimuose, Tremtinys savoje 
tėvynėje. Antroji dalis pateikia 
kitataučių ir lietuvių spaudos 
balsus apie vyskupą, liudininkų 
atsiminimus ir trumpesnius pa
sisakymus. Trečiojoj daly — jo 
laiškai kunigam, giminėm ir 
pažįstamiem.

Knygos užsklandoj, pavadin 
toj “Pralaimėjusio triumfas”, 
rašoma:

“Žvelgiant grynai žmogiškai į 
arkiv. T. Matulionio nueitąjį ke
lią, nusitiesiantį beveik per visą 
šimtmetį, iškyla kovotojo ir kartu 
pralaimėtojo vaizdas. Visą gyve
nimą grūmėsi jis su ateistiniu 
komunizmu, išaugusiu į didelę 
valstybinę jėgą, daug nuo jo 
kentėjo ir pagaliau mirė kaip 
tremtinys savoje tėvynėje — su
niekintas, tariamai nugalėtas. 
Tokio žvilgsnio žmogus galėtų 
sakyti vae victis — vargas nu
galėtiems! Bet jis turėtų taip sa
kyti ir apie visus krikščionių 
kankinius, visus nesėkmingus* 
kovotojus ir pagaliau apie patį 
Kristų. Toks pragmatinis žvilgs
nis yra labai seklus ir apgau
lus, nes liečia tiktai paviršių, 
neatskleidžia gelmės, kurioje ir 
išryškėja tikrasis arkiv. T. Matu
lionio ir į jį panašių asmenų 
veidas.”

Šio vertingo veikalo autorius 
kun. dr. Pr. Gaida-Gaidamavi- 
čius (Tėviškės Žiburių redakto
rius) savo pratarmėj atskleidžia 
įdomų dalyką: “Nors viešumon 
išeina tik vienas žios monogra
fijos autorius, tačiau autorinė 
atsakomybė tenka ne jam vie
nam — antrasis autorius, gyve
nąs Lietuvoje, šiuo metu nega
lėjo būti paskelbta*. Taigi auto
rinė šio darbo atsakomybė pri
klauso dviem asmenim, o visa 
redakcinė atsakomybė — tik šią 
pratarmę pasirašiusiam”.

Si monografija įeina į Lietu
vių Katalikų Mokslo Akėdami- 
jo* ieiaziamą Knygų sery^ pa
vadintą Negęstantieji Žiburiai, 
redaguojamą kun. Antano Liui- 
mos, SJ. Ji išleista šeštuoju šio* 
serijos tomu.
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Miela p. Ruzgiene,
Ką Jūs darėte per atostogas? 

Mes važiavome slidinėti su 
draugais. AS nelabai moku sli
dinėti. Važiavau ant kėdės du 
kartus. Buvo smagu. Mano tėtis 
padėjo man nusileisti nuo kalno. 
Rima gerai slidinėja, kaip ir ma
no tėtis. Slidinėjimas yra geras 
žiemos sportas.

Jūsų mokinė
Krista Vaičaitytė

Miela p. Ruzgiene,
Pereitą šeštadienį aš ėjau į 

pusseserės gimtadienio balių. 
Mes žaidėm žaidimus. Po to 
ėjom gulti. Kitą dieną atvažiavo 
kiti giminės, ir mes valgėm py
ragą. Visi sugiedojo “Ilgiausių 
metų”, ir važiavom namo.

Austina Vainiūtė

RAŠO
ŠEŠTAS SKYRIUS
Ką ai dariau vasarą

Vasarą aš važiavau į daug sto
vyklų. Neringoje aš ir Rytas Ve- 
beliūnas buvom pagauti, kai 
ėjom iš stovyklos ribų į Texaco. 
Po to mano visa .šeima važiavo 
į Wakondą. Ten mes žuvavom 
ir maudėmės. Vieną naktį mie
gojom mano palapinėje. Kitą mė
nesį važiavau į skautų stovyklą. 
Ten turėjom dėvėti uniformas 
tris sykius per dieną. Mes tu
rėjom tris žmones savo palapi
nėje. Miegojom vienoje, o dėjom 
lagaminus į kitą. Man patiko 
vasara.

Darius Stankūnas

Ruduo
Dienos šąla ir šala.
Jau pučia šalti vėjeliai.
Lietus padarė naują balą, 
Ir išskrido į pietus paukšteliai.

Lapai geltoni žemėn krenta. 
Voverės riešutus jau krauna. 
Greit ežeras užšalo, kaip lenta, 
O rudens vėjai vasaros grožį 

griauna.

Jau mokykla prasidėjo. 
Kalakutas atsirado.
Lokys jau miegot nuėjo.
Bet sniego dar nieks nesurado.

Viktoras Liogys

Vasara
Aš praleidau savo vasarą la

bai smagiai. Mano pusbrolis Li
nas atskrido iš Califomijos. Mes 
buvom vieną savaitę pas mane ir 
tada iškeliavom pas pusbrolį 
Liną. Plaukėm mažu laivu Dela- 
ware upe. Atvažiavo mano ma
ma ir tėtis, ir tada mes iškelia
vom į Cooperstown. Matėm 
beisbolo “Hali of Fame”. Nu
ėjom į aikštę, kur buvo žaistos 
pirmos beisbolo rungtynės. Ten 
buvo ‘batting range” ir dovanų 
krautuvė. Aš nusipirkau beisbo
lo knygą. Pernakvojom motely
je ir tą rytą išvažiavom į Rome, 
N.Y. Ten mes matėm įdomų da- 

li Maironio mokyklos vaidinimo “Pasakų knyga”. Mokiniai 
gieda kalėdines giesmes. Nuotr. N. Uknienės

buvo rengiamasi kolonizacijos 
laikais. Tas fortas yra pastatytas 
taip, kaip jis seniau atrodė. Ten 
amerikiečiai kareiviai daug sy
kių kariavo su indėnais ir 
anglais. Po to aplankėm sesutę 
Auksę, kuri dirbo ūkyje visą va
sarą. Mes pernakvojom “Girai
tėj” ir kitą rytą važiavom į Put- 
namą aplankyti kitų sesučių, ku
rios stovyklavo Neringoje. Tada 
mes važiavom namo pailsėti.

Jonas Jankauskas

Jdomus nuotykis
Vieną dieną aš žiūriu pro lan

gą ir matau nepaprastą katę. 
Kai išėjau į lauką, katės nebe
mačiau. Kitą dieną, žaisdamas 
lauke, vėl pamačiau tą katę. 
Ji buvo pilka, ir jos uodega 
buvo labai didelė, kaip voverė
lės. Ta katė tuojau priėjo prie 
manęs. Aš ją paėmiau ir daviau 
jai pieno. Po to ji pradėjo laks
tyti, žaisti, visur laipioti. Susi
rado vilnų kamuolį ir pradėjo 
su juo žaisti. Buvo labai įdomi 
katytė. Pas mane ji gyveno tris 
dienas. Kai vieną dieną išėjau 
laukan pažaisti, išgirdau, kad 
kaimynai ieško katės. Kai su
žinojau, kad ta katė turi savus 
namus, aš ją nunešiau kaimy
nams. Kaimynai labai padėkojo.

Paulius Bivainis

RAŠO
SEPTINTAS SKYRIUS
Jei Lietuva būtų laisva

Lietuva dabar yra okupuota 
rusų. Žmonėms trūksta laisvės ir 
kitokių dalykų. Jei aš ten gyven
čiau, būtų sunku. Aš esu pripra
tusi prie laisvės. Man nepatiktų, 
jei negalėčiau laisvai kalbėti ar
ba rašyti. Žinoma, jei gyvenčiau 
laisvoje Lietuvoje, būtų malonu, 
nes ten būtų daug lietuvių ir gi
minių. Galėčiau lankyti gražias 
Lietuvos vietoves. Eičiau pasi
vaikščioti prie Nemuno, aplan
kyčiau Gedimino pilį. Vasarą va
žiuočiau prie Baltijos jūros ir gal 
bevaikščiodama tenai surasčiau 
gabaliuką gintaro.

Laura Bilėnaitė

Jei Lietuva būtų laisva, aš su
daryčiau stiprią kariuomenę, 
kad niekas negalėtų atimti lais
vės iš Lietuvos. Nupirkčiau 
daug bombų ir ginklų. Turėčiau 
daug lėktuvų. Padaryčiau, kad 
mūsų ekonomija būtų gera ir kad 
mūsų technologija būtų aukšta. 
Tada aš pastatyčiau gražius ir 
stiprius namus. Po to sutvarky
čiau visas šiukšles, kad Lietuva 
būtų švari ir graži. Padaryčiau, 
kad būtų mašinų, kad keliai bū
tų daug platesni, kad būtų dau
giau mokslo ir kitų modernių 
dalykų. O po to aš pagalvo
čiau, ką kita galiu padaryti.

Vytas Šaulys 

vo tėvų krašto. Galėčiau nuva
žiuoti į visus kaimus ir miestus 
be jokių kliūčių. Jei Lietuva bū
tų laisva, vaikai ir visi galėtų eiti 
į bažnyčią, galėtų spausdinti lie
tuviškas knygas, laikraščius. Lie
tuviai galėtų dalyvauti viso
kiose šventėse: sporto, dainų, 
tautinių šokių ir kitokiose. Lais
voje Lietuvoje būtų labai gera 
ir linksma gyventi.

Paulius Naronis

MMI tėveliai — laiškas
Ačiū, mama ir tėti. Jūs mane 

čia atnešėte, kai aš buvau kū
dikis, į darželį. Aš čia žaidžiau 
ir verkiau. Tada vieną metą 
man reikėjo pradėti pirmą sky
rių. Aš nenorėjau eiti, bet jūs 
man pasakėte porą švelnių žo
džių ir įvedėte. Aš ėjau nuo pir
mo iki penkto skyriaus. Čia su
tikau pirmus savo draugus, su 
kuriaisdraugauju, ir išmokau la
bai daug. Dabar vėl čia esu ir 
išmokstu dar daugiau. Dėl to, 
kad į lietuvišką mokyklą mane 
atnešėte, kai aš buvau kūdikis, 
aš- esu dėkingas. Dabar aš noriu 
sakyti: ačiū už viską, ką jūs man 
davėte.

Tauras Vebeliūnas

Ačiū už leidimą eiti į lietuviš
ką mokyklą. Aš mokykloje iš
mokstu lietuviškai kalbėti, skai
tyti ir rašyti. Aš susitinku su 
lietuvaitėmis. Išmokstu Lietu
vos geografiją, išmokstu lietu
viškų dainų ir šokių.
v; ■ - z, ,. Diana Daily daitė,.

Ačiū labai, kad jūs leidžiate 
man eiti į lietuvišką mokyklą. 
Aš mėgstu visus mokytojus ir 
džiaugiuos, kada šeštadienis 
ateina. Labai daug moku ir esu 
labai dėkinga, kad turiu tokius 
gerus tėvelius. Man labai patin
ka lietuviška mokykla, ir aš no
rėčiau, kad mes ten eitumėm 
kiekvieną dieną.

Regina Senken

Aš jums turiu parašyti laišką, 
kaip esu dėkingas už tai, kad 
mane vežate į lietuvišką mokyk
lą. Ačiū, ačiū labai. Esu tikrai 
dėkingas, nes, jei manęs nevež- 
tumėte, tai aš turėčiau pėsčias 
ten eiti. O, tai būtų labai ilga 
kelionė: nuo tos vietos, kur aš gy
venu, man reikėtų bent aštuo- 
nias valandas eiti nesustojant.

Algis Remeza

RAŠO
AŠTUNTAS SKYRIUS
Mano laimingiausia diena

Mano laimingiausia diena bu
vo, kai mes nuvažiavom į Mai
ną po Putnamo. Iš ryto aš suti
kau vieną mergaitę, vardu 
Nancy. Mes draugavom ir daug 
ką darėm drauge. Maudėmės ir 
žaidėm visokius žaidimus. Ji gy
vena Massachusetts. Mes ir da
bar rašom viena kitai laiškus.

Ramunė Adams

Aš dar neturėjau laimingiau
sios dienos. Turėjau gerų dienų, 
kai gavau šimtus per egzami
nus, bet nebuvo laimingiausios 
dienos. Mano laimingiausia die
na bus, kai niekas manęs ne
šauks, kai bus graži, rami die
na, be rūpesčių. Gal tokios 
dienos niekada nebus? Tačiau 
aš jos visą laiką laukiu . ..

Kristina Matusaitytė
-o-

Mano laimingiausia diena bu
vo, kai mes buvom Floridoj. Mes 
ėjom į “Wet ir Wild”. Buvo la
bai smagu. Mes ten praleidom 
visą dieną. Ėjom maudytis. Bu
vo labai šilta ir graži diena. 
Ten daug dalykų galima daryti.

Audra Gintautam

Šitaip mes atrodėm prieš šešerius metus. Dainuojame per Maironio mokyklos mokslo 
metų užbaigimą. Nuotr. p. Bivainio

Mano laimingiausia diena bu
vo vasario 3, kai sužinojau, kad 
mane priėmė net į tris gimnazi
jas: Archbishop Molloy, Xavier 
ir Christ the King. Kai suži
nojau, kad priėmė į Molloy, šo
kau rankas iškėlęs, nes aš visa
da norėjau ten patekti. Dar bu
vo didesnis džiaugsmas, kai su
žinojau, kad ir mano geriausias 
draugas ten priimtas. Pirmiausia 
apie tai pasigyriau močiutei, o 
kai grįžo iš darbo tėvai ir Rita, 
tai jie visi džiaugėsi, ir mes tą 
vakarą vakarieniavom restorane.

Paulius Sabalis
-o-

Mano laimingiausia diena bu
vo per mano gimtadienį, kai 
mano geriausia draugė padarė 
man staigmeną. Marija paprašė 
mano mokytoją, kad ji po pamo
kų mane dar pasiliktų, tai moky
toja surado man tokį darbelį ir 
prašė, kad aš padaryčiau. Tuo 
metu Marija su kitomis draugė
mis nubėgo į savo namus visko 
paruošti. Man pas ją nuėjus, 
jos visos iššoko ir suriko: “Sur- 
prise!” Man buvo labai džiugu. 
Bet buvo liūdna, kai atėjo lai
kas eiti namo.

Audra Senkutė

Mano laimingiausia diena bu- 
vq, kai gimė mano broliukas . 
Alrtanasrtigą Ižūką aš buvau vfe- 
nmtelė šeimoje. Kai jis gimė, aš 
žinojau, kad turėsiu su kuo 
žaisti. Kai mama grįžo su mano 
nauju broliuku, aš veik visą die
ną praleidau į jį bežiūrėdama. Jis 
man atrodė labai gražus. Po kiek 

.laiko jis pradėjo laikyti mano 
pirštą ir žiūrėti į mane. Dabar 
jis jau yra vyresnis. Moka vaikš
čioti ir kalbėti. Bet aš dar vis 
atsimenu tą dieną, kada jis gimė. 
Ta diena buvo mano laimingiau
sia.

Viktorija Garbauskaitė

Mano laimingiausia diena 
buvo mano sutvirtinimo sakra
mento diena. Tą rytą aš apsivil
kau naują, mėlyną kostiumą. Sė
dom į mašiną ir nuvažiavom į 
Apreiškimo bažnyčią. Ten suti
kau kitus savo draugus. Buvo la
bai įspūdinga, kai reikėjo prieiti 
prie vyskupo. Jis pasakė labai 
įdomų pamokslą. Toje pačioje 
bažnyčioje ir mano tėvai priėmė 
sutvirtinimo sakramentą. Pas
kui grįžom namo, vaišinomės ir 
žaidėm su draugais.

Andrius Lileika

Aš turėjau daug laimingi; ir 
gerų dienų, bet man atrodo, kad 
laimingiausia diena buvo, kai 
visa šeima keliavom į Bahamas. 
Buvom Freeport — Grand Baha- 
ma saloje. Keliavom per Kalėdų 
atostogas ir ten sutikom Naujus 
Metus. Visas septynias dienas 
oras buvo labai gražus. Mes 
daug maudėmės ir buriavom 
“hobie eat” burlaiviu. Vis lauk
davom, kad bent kiek vėjas pa
kiltų, ir tada tuoj šokdavom į 
burlaivį. Kartais vėjas labai 
smarkiai mus nešė, ir nepastebė- 
davom, kaip atsirasdavom kaž
kur toli jūroje. Krantas atrodė 
taip toli, ir namai bei viešbu- 
bučiai tokie mažiukai. Mano 
brolis Aras, tėvelis ir aš plau
kėm didesniu laivu, motoriniu, 
nardyti po koralus. Vanduo buvo 
visai permatomas. Įšokę į vande
nį, matėm įvairiausių grožybių 
— daug žuvų, povandeninių au
galų. Ištraukėm koralų, kriauklių 
ir augalų. Buvo gaila, kai atosto
gos pasibaigė ir reikėjo grįžti į 
New Yorką. Buvom pamiršę, kad 
namie šalta ir yra sniego. Taigi 

aš turėjau ne vieną laimingą 
dieną, bet visų laimingą savai
tę.

Vaiva Ulėnaitė

Mano laimingiausia diena 
būna per mano gimtadienį. Aš 
tada gaunu daug dovanų, ir mū
sų visa šeima nuvažiuoja į resto
raną pietų, šiais metais per savo 
gimtadienį būsiu Korėjoje. Ten 
aš pamatysiu savo tėtį. Jis ten 
dabar gyvena. Bus labai įdomu 
skristi lėktuvu, nes niekada nesu 
skridusi. Mes visi kartu vyksim į 
Hong Kongą, Bangkoką, Singa- 
porą ir Tokiją. Ten praleisim 
visą vasarą.

Rita Gvildytė

Mano laimingiausia diena 
būna mano gimtadienis. Tada 
turiu didelį balių su savo drau
gėmis.. Aš iškepu pyragą. Mes 
šokam ir dainuojam. Atidarau 
savo dovanas. Gaunu visokių da
lykų. Tada mano draugės miega 
pas mane. Mes neinam gulti iki 
12 vai. Kalbam apie viską ir žiū
rim televiziją. Iš ryto, pavadgiu- 
sios pusryčius, visos draugės 
skirstosi.

Rita Jakaitė

RAŠO
DEVINTAS SKYRIUS

Praėjusią vasarą buvau skautų 
stovykloje. Laikas stovykloje la
bai greit prabėgo, nes buvo daug 
darbų, nuotykių ir įvairių malo
numų. Įsigijau ir daug patyrimo 
— išmokau savarankiškai gy
venti atviroje gamtoje. Į stovyk
lą atvažiavau su nepatyrusio 
skauto geltonu kaklaraiščiu. O 
ten su draugais, dalyvaudamas 
įvairiuose pratimuose, mokyda
masis iš vyresnių naujų dalykų, (nukelta į 7 psl.)

Jau kelinti metai, kai yra rengiama mokyklos žiemos išvyka į 
Rotą, kur galima slidinėti, čiuožti, žaisti. Dalis mokinių ir tė
veliai stebi lietuviškos vėliavos pakėlimą. Nueit A. Gutausko

Kai kurių skyrių yra net po kelte mokinius. Nuotr. N. Utenteuts

užsitarnavau rusvos spalvos kak
laraištį ir tapau prityrusiu 
skautu.

Stovykloje reikėjo daug dirbti. 
Buvo dvi įdomios iškylos: viena 
su laiveliais (canoes), kita — ne
žinomame miške. Naktį miške 
vyko nuotykingi žaidimai. Viena
me žaidime viena grupė buvo 
Lietuvos knygnešiai, o kita — 
rusai. Rusai turėjo mus pagauti, 
o mes turėjom juos apgauti ir 
knygas nunešti į reikiamą vietą. 
Reikėjo girioje eiti pagal kom
pasą ir labai toli nežinomais ke
liukais.

Buvo daug darbo ir vargo, bet 
grįžau patenkintas.

Tadas Nemickas

Atostogos bekeliaujant
Pirmą atostogų savaitę aš su 

draugais praleidau Cape Cod. 
Ten buvo graži vieta, geras oras 
ir daug dalykų, kuriais galėjau 
pasinaudoti ir smagiai praleisti 
laiką.

Antrą ir trečią savaitę pralei
dau pas dėdę Connecticut valsti
joje. Ten su pusbroliu dažnai 
eidavau meškerioti, maudytis. 
Galėjom išmokti šaudyti ir pasi- 
važinėdavom motociklu.

Po to su antru dėde važiavau 
į kitą vietą, vadinamą Wakon- 
da. Čia su pusbroliais, daug< 
sportavom: žaidėm tenisu jėjom 
žuvauti ir maudytis.' Daugiausia 
laiko praleidom meškeriodami. 
Norėjom pagauti lašišų, bet šie
met jų ten neradom. Buvom lai
vu išplaukę į jūrą žuvauti. Gau
dėm šias žuvis: cod, haddock, 
cusk ir pollock.

Iš čia tiesiai važiavau į skautų 
stovyklą. Ten turėjom daug 
dirbti. Sportavom, iškylavom, 
mokėmės šaudyti, slinkti prie



1982 balandžio 2, Nr. 13 • DARBININKAS • 7

1 1 "■ ■!-’ 1

PITTSBURGH, PA
O—•lorgaalmotĮM ■MušĮi—■■

Ii anksto ir garai organizuo
tas Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas pradėtas radijo ban
gomis. Mūsų abi vietinės lietu- 
viikosios radijo programos — 
Povilo (ir Gertrūdos) Dargio ir 
Vito Yueiaus Tėviškės Garsai 
— tam tikslui ir šiemet skyrė 
visą vasario mėnesį garsinda- 
mos Lietuvos nepriklausomybės 
reikalą žodžiu, pritaikyta muzi
ka, dainomis ir kitkuo. Be to, 
per Vito Yueiaus valandėlę net 
du kartus (vasario 7 ir 14) angliš
kai ir lietuviškai kalbėjo šios 
programos nuolatinė bendradar
bė seselė pranciškietė Josephi- 
ne. Savo labai kruopščiai pa
ruoštose kalbose ji palietė mūsų 
tautos istorinius įvykius ir da
bartinę skaudžią būklę. Mūsų 
veikla ir kova dėl Lietuvos lais
vės atgavimo yra kiekvieno lie
tuvio pareiga.

Lietuvos vėliava vasario 16 
plevėsavo A virš Pittsburgho 
miesto savivaldybės rūmų.

Vasario 14 šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioj Pitts- 
burghe, South Side, klebonas 
kun. Vladas Karaveckas aukojo 
mišias už Lietuvą ir lietuvius ir 
pasakė atitinkamą pamokslą. Su
giedotas Lietuvos himnas.

Vasario 20 plačios Pittsburgho 
apylinkės lietuviškoji visuo
menė susirinko į naujai išdeko- 
ruotą erdvią Lietuvių Piliečių 
Klubo salę. Čia minėjimas vyko 
banketo forma. Svečiai, iš anksto 
įsigiję bilietus, susėdo už šven
tiškai paruoštų stalų. Žmonių 
buvo daugiau kaip 300. Visos 
vietos buvo užimtos.

Minėjimą atidarė Amerikos 
Lietuvių Tarybos Pittsburgho 
skyriaus pirmininkas Vito Yu
cius. Pasveikinęs susirinkusius, 
pakvietė sugiedoti “God Bless 
America” ir Lietuvos himną. 
Giedojimui vadovavo seselė 
pranciškietė Francesca, pia
ninu palydėjo seselė DeSales. 
Ben Burdulis pakvietė Home- 
stead lietuvių parapijos‘kleboną 
kun. Francis Plantes sukalbėti 
invokaciją.

Po invokacijos įvyko įspūdin
gas žvakučių uždegimas, kuriam 
vadovavo John McCloskey ir Ja
nė Žilinskienė, kuri, V. Yuciui 
pritariant akordeonu, kreipėsi į 
visus, kviesdama mintimis jung
tis su kenčiančiais lietuviais ir 
prisiminti žuvusius už tėvynę.

Pagrindinę gerai paruoštą kal
bą pasakė Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) prezidentas
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas pittsburghietis 
Povilas Dargis. Kalbėjo angliš
kai ir lietuviškai, apžvelgdamas 
Lietuvos nepriklausomybės rai
dą ir reikšmę.

Dar angliškai kalbėjo jaunimo 
atstovė, Neries šokių grupės na
rė, studentė ir šeštadieninės mo
kyklos mokinė Lisa Macey. Ji 
įdomiai kalbėjo, ką dabar reiš
kia būti lietuviu.

Mišrus Aido choras (moterys

VlLNELĖ
(atkelta ii 6 psl.) 

priešo. Buvo viskas įdomu, bet 
mažai miegota.

Grįžus iš stovyklos, pas mane 
atvažiavo mano pusbrolis. Šią 
savaitę praleidom New Yorke, 
kur galėjom taip pat naujų daly
kų pamatyti.

Vasaros atostogos man buvo 
greitos, ir jos patiko.

Ričardas Nemickas
Rota

šiais metais Maironio lituanis
tinė mokykla suorganizavo slidi
nėjimo išvyką į latvių stovykla
vietę Rotą. Ten susirinko apie 
40 žmonių. Buvo daug vaikų, 
tai jiems nebuvo nuobodu.

Vaikai važinėjosi rogėmis po 
kairią, o tėvai tuo laiku vai
šinosi. Maistas buvo labai ska
nus (ha, ha!). Iš ryto visa šei
ma susirinko prie kalno slidinėti.

Toji iškyla man labai patiko. 
Buvo labai smagu.

Ričardas Nemickas, 9 skyrius 

tautiniais drabužiais), vadovau
jamus energingos seselės Fran- 
cescos ir akomponuotojos sese
lės De Sales, padainavo keletą 
harmoningų lietuviškų dainų. 
Daugiau padainuota vakarienės 
metu, Yuciui palydint akor
deonu.

Rezoliucijas perskaitė John 
McCloskey. Jos buvo vienin
gai paritintos ir pasiųstos JAV 
prezidentui, valstybės sekreto
riui, Pennsylvanijos senato
riam ir gubernatoriui ir kongr. 
Dante B. Pascell, Helsinkio ko
miteto pirmininkui Washing- 
tone.

Skanią vakarienę parūpino ir 
svečiam prie stalų patarnavo 
lietuvio Edward Savolskio 
“Conrad Caterers”. Pabaigoj lo
terijos būdu svečiam buvo iš
dalytos gražios dovanos.

Svečių tarpe buvo matyti Al- 
legheny County komisionieriai 
R. Coyne ir Cyril Vecht, M.D., 
kandidatuojąs į senatorius.

Jei Pittsburgho apylinkės lie
tuviai kasmet rodo didėjantį su
sidomėjimą lietuvybe, šių metų 
nepriklausomybės minėjimas, 
manoma, buvo pavykęs geriau
siai.

Iš surinktų aukų 100 dol. pa
siųsta Amerikos Lietuvių Tary
bos centrui Chicagoj.

6000 dol. Lietuvos 
pasiuntinybei Washingtone 
Malonu paminėti, kad Pitts

burgho apylinkės lietuviai gal 
buvo seselės tėvų (Bukšų) kai
mynai ir kurio sesuo gyvena 
Floridoj.

J.P.

buvo vieni pirmųjų, atsiliepusių 
į Lietuvos pasiuntinybės atsi
šaukimą jos rūmų remonto rei
kalu. Jie pasisamdė autobusą ir

Scranton, Pa., Lietuvių Bendruomenės atstovai lankėsi pas 
miesto burmistrą James B. McNulty, kuris įteikė proklamaciją, 
skelbiančią vasario 16-tą Lietuvos nepriklausomybės diena. 
Iš k. Vytautas Petrauskas — pirmininkas, Danutė Krivickienė 
— sekretorė, burmistras McNulty, Regina Petrauskienė ir 
dr. Kazimieras Krivickas.

SCRANTON, PA.

Vasario menes k) įvykiai

Vasario 12 Scrantono burmist
ras James B. McNulty priėmė 
Lietuvių Bendruomenės dele
gaciją ir pasirašė proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16-ąją Lietu
vos nepriklausomybės diena. 
Delegaciją sudarė: pirmininkas 
arch. V. Petrauskas, sekretorė D. 
Krivickienė, nariai R. Petraus
kienė ir K. Krivickas, Prokla
macija, fotografija su burmistru 
ir gražūs seselės Virginijos Vy
teli ir arch. V. Petrausko Va
sario 16-ajai pritaikyti aprašymai 
buvo išspausdinti vietos laik-
rašty.

Lietuvos vyčių kuopa seselės 
Virginijos Vyteli, Marie Laske, 
Casimir Yanish ir kitų veiklių
jų darbuotojų iniciatyva Lietuvos 
nepriklausomybės šventę pra
dėjo Šv. Juozapo bažnyčioj mi- 
šiomis už Lietuvą ir jos kovoto
jus. Dalyvavo ir svečiai. Lietu
viškai giedojo parapijos choras. 
Speciali rinkliava buvo skirta 
Lietuvos kenčiančios Bažnyčios 
reikalam, šia proga buvo paga
minta daugiau kaip 100 tautinių 
lietuviškų ženklelių, kurie buvo 
išdalinti lietuvių parapijos mo
kyklos mokiiniam.

Vasario 16-oji vyčių buvo pa
gerbta Lietuvos vėliavos iškėli
mo ceremonijomis miesto 
centre, Bank Plaza aikštelėj. Bu
vo susirinkęs gražus lietuvių bū
relis, pasipuošęs tautiniais ženk
leliais.

gruodžio 13 nuvyko į Washing- 
toną, kur pasiuntiniui dr. S. Rač
kiui įteikė 6000 dolerių (5000 
dol. iš Pittsburgho Lietuvių Pi
liečių Draugijos ir 1000 dol. iš 
Ąmerikos Lietuvių Tarybos 
Pittsburgho skyriaus). Juos 
įteikė Vito Yucius, PLPD ir ALT 
Pittsburgho skyriaus pirminin
kas. Pittsburghiečiai.buvo ma
loniai priimti Lietuvos pasiunti
nio ir ponios. Buvo nufotogra
fuoti ir nufilmuoti. Su -V. Yu- 
cium dalyvavo John McCloskey, 
Jerry Naujokas, Janė Žilinskie
nė, Jonas Drąsutis, Jurgis Ži
linskas ir kiti.

Pastebimas pittsburghiečių 
atgijimas, domėjimasis lietuvy
be net trečios bei ketvirtos kar
tos jaunimo tarpe.

Lletuvttko|l oazė
Ta lietuviškoji oazė yra lietu

vių kambarys - biblioteka Šv. 
Pranciškaus vienuolyne, vos ke
letas mylių nuo Pittsburgho. Čia 
sutelktas gana gražus skaičius 
vertingų lietuviškų knygų, en
ciklopedijų, žurnalų, kronikos, 
medžio dirbinių, kryžių, koply
tėlių, juostų, audinių, lėlių, 
albumų, plokštelių, gintaro ir 
kitų dalykų. Visa tuo rūpinasi, 
visa tvarko ir prižiūri seselė Jo- 
sephine, Amerikoj gimusi ir už
augusi, niekada Lietuvoj nebu
vusi, bet skaitanti, rašanti ir kal
banti lietuviškai be priekaištų. 
Beje, per kun. K. Pugevičių iš 
Lietuvių Informacijos Centro ji 
parūpino infomacijos apie sovie- t 
tų įkalintą Algirdą Statkevičių, 
kurio tėvai kadaise Detroite

Vasario 21-25 Scrantono Mary- 
wood kolegija suruošė “Global 
Awareness Week”. Buvo pa
kviesti ir lietuviai. Lietuvos vy
čiai įsijungė parodėlėn, pa- 
ruošdami gražų rinkinį lietu
viškų eksponatų ir drauge su LB 
apylinke vasario 21 dalyvavo 
įvairių tautų vakaro kultūrinėj 
programoj.

Programa prasidėjo malda ir 
vakariene. Iš apie 80 suneštų į- 
vairių etniškų valgių lietuviškie
ji buvo noriai mėginami ir vėl 
kartojami. Pasisotinusi gausi 
publika atsidėjo meninei prog
ramai. Gausiausi atlikėjų skai
čium buvo lietuviai. Seselės 
Virginijos įsteigta ir vadovauja-
ma jaunučių šokių grupė Liepsna 
pašoko Kalvelį ir Noriu miego 
ir dainavo lietuviškai. Lietuvos 
himną pakartojo net ir angliškai. 
Seselė ta proga trumpai su
pažindino klausytojus su lietu
viška kultūra ir gražia ir sena lie- 
lietuvių kalba. Toliau lietuvišką 
programą tęsė Reginos Petraus
kienės suorganizuotas ir Helen 
M o ra n pamokytas penketukas. 
Padainavo “Lietuva brangi” ir 
“Kur tas šaltinėlis”.

Taip pat vasario mėnesį pa
aiškėjo, kad seselės Virginijos 
Vyteli pastangos ir noras atgai
vinti lietuvių kalbos pamokas 
Scrantono universitete nenuėjo 
niekais. Pagaliau universiteto 
sutikimas gautas, ir pamokos 
vyks šių metų pavasarį. Kursui 
vadovauti pakviesta sutiko Re
gina Petrauskienė.

K. Krivickas

burgho Lietuvių piliečių Įdubo atstovai įteikė 5,000 dol. auką 
dr. S. Bačkiui. Iš k. Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis, O. 
Bačkienė, Vyt Yucrus, V. Tamy, J. Žilinskienė, L. Mak- 
vitienė, J. Drąsutis, J. Jonikas ir J. Žilinskas.

KUN. K. PUGEVIČIUS
AUSTRALIJOJ

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Religinės šal
pos ir Lietuvių Informacijos 
Centro vedėjas, Australijos Lie
tuvių Sielovadai kviečiant, išvy
ko į Australiją vesti rekolekci
jų, susitikti su to krašto veikė
jais ir supažindinti australų vi
suomenę su dabartine Lietuvos 
būkle.

Skrisdamas į Australiją, kun. 
K. Pugevičius sustojo San Fran- 
cisco, kur vasario 28 per KGO 
radiją kalbėjo apie religinį ir 
tautinį persekiojimą okupuotoj 
Lietuvoj.

Kovo 5 nuvykęs į Vakarų Aust
ralijos lietuvių koloniją Perthą, 
kun. K. Pugevičius buvo nuves
tas į The Record katalikų laik
raščio redakciją pasikalbėti. Ko
vo 11-17 laidoj šis savaitraštis 
išspausdino ilgą straipsnį apie 
tikinčiųjų padėtį Lietuvoj kartu 
su kun. K. Pugevičiaus nuo
trauka, kurioj jis laiko rankoj 
saugumiečių desekruotą iš Lie
tuvos gautą rūpintojėlį. Straips
nis nešviečia Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos veiklą bei taik
liai aprašo Lietuvos dvasininki
jos persekiojimo faktus, pvz. 
vyskupų Steponavičiaus ir 
Sladkevičiaus ištrėmimus bei 
kunigų terorizavimą ir žudy
mą.

Kovo 5 ir 6 kun. K. Pugevi
čius vedė rekolekcijas Pertho 
lietuviam.

Kovo 7, atlaikęs pamaldas kar
tu su Pertho lietuvių kapelionu 
kroatu kunigu, kun. K. Pugevi
čius Lietuvių Namuose kalbėjo 
apie Bažnyčios padėtį Lietuvoj 
ir apie Lietuvos pogrindžio 
spaudą. Veikė jo atgabenta 
pogrindžio spaudos parodėlė.

Vakare, klebono pakviestas, 
jis aukojo mišias australų parapi
joj Armadalėj. Dalyvavo dau
giau kaip 300 žmonių. Išeinant 
visi buvo apdalinti Baltic News

DĖMESIO 
AUŠROKAM!

Š. m. gegužės 28, 29, 30 
dienomis Chicagoje rengiamas 
Kauno Aušros gimnazijų — ber
niukų ir mergaičių — abiturien
tų suvažiavimas. Kviečiami ir 
mielai laukiami kad ir trumpai 
Aušrą telankę, o taip pat ir tie, 
kurie mokėsi Pirmam pasauliniam 
karui dar nepasibaigus ar pačiais 
pirmaisiais pokario metais ir 
lankė vadinamąją “Saulės” ar 
valstybinę gimnaziją, t.y. pirmą
ją Kaune gimnaziją dėstomąja 
lietuvių kalba.

Rengėjų žodžiais, šio suvažia
vimo tikslas yra susitikti su se
nais draugais, atnaujinti pažintis, 
mokykloje praleistas dienas.

Numatoma mokyklinių dienų 
foto ir dailės parodos, paskaita, 
poezijos skaitymas, koncertas, 
susipažinimo vakaras.

Rengimo komitetas, neturėda
mas visų adresų ir negalėdamas 
visų laiškais pasiekti ir pa
kviesti, maloniai prašo visus, 
norinčius dalyvauti, atsiliepti 
šiuo adresu: Mr. K. Miklius, 
4048 W. 91 Place, Oak Lawn, 
Illinois, 60453. TeL: 312 636- 
8938.

Tas manijoj išleistais lapeliais, 
prašančiais remti lietuvius sąži
nės kalinius.

Kovo 8, pakviestas profeso
riaus Z. Budrike, kun. Pugevi
čius aplankė Vakarų Australijos 
universitetą ir parlamentaro B. 
Grayden buvo nuvestas į Parla
mento rūmus.

Tą vakarą Lietuvių Namuose 
įvyko informacinis pobūvis Per
tho organizacijų vadovam, kurio 
metu kun. K. Pugevičius rodė 
specialiai Lietuvių Informacijos 
Centro paruoštas skaidres, vaiz
duojančias disidentinį judėjimą 
okupuotoj Lietuvoj.

Kovo 8 jis išskrido į Adelaidę.
Pagrindinis Adelaidės dien

raštis The Advertiser kovo 11 
aprašė kun. K. Pugevičiaus ke
lionę, taip pat ir Vakarų spaudos 
dažnai užmirštą kenčiančią 
lietuvių tautą.

Žinutė apie jo apsilankymą 
Adelaidėj pasirodė ir diecezinia
me savaitrašty.

Kovo 12 ir 13 kun. K. Puge
vičius vedė rekolekcijas Adelai
dės lietuviam.

Kovo 14 jam buvo suteikta 
proga pakalbėti per episkopalų 
radijo programą Adelaidėj.

Viešnagės Adelaidėj metu 
jam teko taip pat pietauti su ar
kivyskupu.

Kun. K. Pugevičiaus kelionėj 
dar numatyta aplankyti Mel- 
boumo, Hobarto, Canberros, 
Sydnėjaus, Brisbanės bei Auck- 
lando lietuvių kolonijas.

LIETUVIŲ DIENA

HARTFORDE

Hartfordo Lietuvių klubo 
rengta Lietuvių diena įvyko sau
sio 24 klubo ir Tauro restorano 
patalpose.

Jaunimas, pasipuošęs tauti
niais drabužiais, įnešė lietuvišką 
trispalvę juostą, kurią prakirpo 
svečiai Simas Kudirka ir Vladas 
Šakalys, tuo atidarydami šią Lie
tuvių dieną.

Garbingieji svečiai buvo pa
kviesti tarti žodį. Simas Kudirka 
pasidžiaugė malonia proga jau 
kelintą kartą pasveikinti Hart
fordo lietuvius. Palinkėjo nenu
leisti rankų dirbant Lietuvos la
bui ir išlaikyti tokį puikų ži
dinį — Lietuvių klubą. Vladas 
Šakalys, pirmą kartą Hartforde, 
kvietė visus lietuvius neieškoti 
garbės, materialinės naudos ir 
nesuamerikonėti, bet dirbti kar
tu ir nepalikti klubo, kuris mus 
jungia. Kalbėtojas labai atvirai 
apibūdino politinę padėtį Lietu
vos atžvilgiu, mūsų tautos kovų 
aukas ir kančias.

Meninę programą atliko Hart
fordo tautinių šokių grupė Ber
želis. Programą jaunimas su užsi
degimu ir meniškomis išraiško
mis atliko tikrai pasigėrėtinai.

Po to vyko pietūs ir šokiai. 
Nors oras nebuvo palankus, bet 
žmonių prisirinko pilna salė.

Naujoji klubo valdyba nuošir
džiai dėkoja Simui Kudirkai ir 
Vladui Šakaliui už atsilankymą 
ir už įspūdingus ir atgaivinan
čius žodžius. Taip pat labai dė
koja visiem, kurie bet kuo pri
sidėjo prie šio renginio pasise
kimo, ir visiem dalyviam.

Lionginas Kapeckas

— Kun. Mykolas Grigaliūnas, 
Panevėžio katedros altaristas, 
mirė kovo 12. Velionis buvo su
laukęs 74-rių metų amžiaus. Ku
nigu buvo įšventintas 1931. Tai 
jau penktas šiemet okupuotoj 
Lietuvoj miręs kunigas.

— Ottawos, Kanados sostinės, 
lietuviai Vasario 15-osios minė
jimą surengė Globė Collegiate 
salėj. Paskaitą skaitė dr. P. Lu
koševičius. Meninę dalį atliko 
Londono “Pašvaistės” choras, 
vadovaujamas Ritos Vilienės, 
tautinių šokių grupė “Sugrįžk, 
jaunyste”, vadovaujama Danos ir 
M iro Chainauskų, Ottawos cho
ras “Ramunėlės”, vadovaujamas 
Rūtos Šiūlytės. Akomponavo Lo
reta Lukšaitė.

— Philadelphijoj balandžio 
18, Atvelykio sekmadienį, 1 vai. 
popiet Lietuvių Namų Čiurlio
nio salėj Lietuvių Tautodailės 
Instituto Philadelphijos skyrius 
pirmą kartą Philadelphijoj ruošia 
Velykų stalą. Bus ir trumpa me
ninė programa. Bilietus reikia 
įsigyti iki balandžio 4. Dėl in
formacijų kreiptis į skyriaus pir
mininkę G. Mačiūnienę. Jos te
lefonas: 215 324-2947.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos parapijoj kovo 21 Lietu
vių Katalikų Religinei Šalpai su
rinkta 3,531.60 dol. Šis vajus 
baigiamas balandžio 25 kultūri
ne popiete, kurioj kalbės kun. 
Kazimieras Pugevičius ir me
ninę programą atliks jaunieji 
Grandinėlės šokėjai.

— Jadvyga Matulaitienė, 
tautinių šokių mokytoja iš New 
Yorko, Vasario 16 gimnazijos 
kviečiama, į gimnaziją atvyks 
balandžio 18 ir porą savaičių 
praves specialius tautinių šokių 
kursus, kuriuose galės dalyvauti 
ir kitų lietuvių tautinių šokių 
grupių vadovės.

— VVorcester, Mass., LB apy
linkės valdyba, įvertindama Dar
bininko gerą informaciją ir nuo
latinį tautinių jausmų žadinimą, 
atsiuntė 25 dol. auką. Nuo
širdus ačiū.

— Lietuvių Fondas 1981 me
tais turėjo pajamų 215,000 dol.

— Tenoras Leonas Baltrus, 
gyvenąs Rochesteiy, išleido dai
nų ir arijų plokštelę. Joje yra 
keturios dainos lietuvių ir de
šimt dainų bei arijų Europos ir 
Amerikos kompozitorių. Šios 
plokštelės sutiktuvės rengiamos 
balandžio 17 Rochesterio lietu
vių parapijos salėj. Plokštelę ap
tars prof. Vlada Sabai ienė, daug 
metų dėsčiusi vokalinius daly
kus Nazareth kolegijoj. Po plokš
telės aptarimo Leonas Baltrus 
padainuos dainų ir arijų.

— Hartfordo skautai ir skau
tės, įvertindami Darbininko tal
ką, per Danguolę Banevičienę 
atsiuntė 15 dol. auką. Nuošir
dus ačiū.

— Muz. Jonas Govėdas 
šalia darbų lietuviškoj visuome
nėj dirba Toronte kaip muzikinis 
direktorius “Limelight” teatro 
grupėj, kuri gastroliuoja ir kituo
se Kanados miestuose.

— Ieškomi: Andrius Benešiū- 
nas, Antano sūnus, atvykęs į 
JAV prieš 1911. Jurgis Seniais. 
Juozas Benešiūnas su seseria 
Kastute Benešiūnaite, Antano 
dukra, kuri Amerikoj ištekėjo už 
Patašiaus. Jurgio Senkaus žmona 
Senkuvienė su dukra Maryte. 
Jei vyresnieji mirę, ieškoma 
bent Maryte ir pusseserės bei 
pusbroliai. Jie patys arba apie 
juos žinantieji prašomi pranešti 
Darbininko redakcijai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: T. Baksinskaitė, Gulfoort, 
Fla., A. Hober, Stoneham, Mass., 
P. Maliska, Montreal, Que. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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VASARIO 16-OJI PATERSONE
64 metų Lietuvos nepriklau- buvęs mokytojas, yn z

somybės atkūrimo minėjimas 
Patersone, N.J., prasidėjo va-

kalba per WKER radijo stotį. 
Programą paruošė R. ir G. Mi
ronai iš Philadelphijos. Ją iš
rūpino LB Patersono apylinkės

ropos problemomu, Tildai, kad 
anjntiau ar vėliau vuoe tautos ir 
Lietuva bus laisvoj, Po ta per-

Vasario 16 gražus būrelis lie
tuvių susirinko į miesto rotušę. 
Miesto burmistras L. P. Kramer 
visus* pakvietė į savo kabinetą, 
su visais pasisveikino, pasikal
bėjo, o paskui prie rotušės, pa
prašęs giedoti Lietuvos himną, 
pats iškėlė mūsų vėliavą. Ten ji 
plevėsavo visą savaitę.

Sekmadienį, vasario 21, iš ryto 
buvo pamaldos už Lietuvą ir žu
vusius už Lietuvos laisvę bei 
kenčiančius visokias kančias so
vietų vergijoj. Mišias aukojo kle
bonas kun. V. Palubinskas ir kle
bonas emeritas kun. V. Dabušis. 
Giedojo parapijos chorelis. 
Giesmėm vadovavo vargonininkė 
Eleonora Williams. šventei pri
taikytą labai gerą pamokslą pa
sakė kleb. kun. V. Palubinskas. 
Tai buvo ne vien istorijos atpa
sakojimas, be1 ir palyginimas 
Lietuvos kovų bei kančių su 
krikščionybe. Lietuva daugiau 
atsispyrė prieš visokį rusinimą, 
nes jos žmonės buvo giliai re
ligingi. Tik su Dievo pagalba 
Lietuva prisikėlė, ir tvirtai ti
kim, kad atgis laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui.

Auką prie altoriaus nunešė 
apylinkės garbės pirm. A. Rugys 
ir vyčių atstovė Stella DeLasky. 
Pamaldos baigtos Lietuvos him
nu. Bažnyčia buvo gražiai pa
puošta vyčiu, tautinėm spalvom 
ir gėlėm.

Po pietų buvo iškilmingas su
sirinkimas parapijos salėj. Susir
gusią apylinkės pirmininkę A. 
Stankaitienę pavadavo garbės 
pirm. A. Rugys. Jis pradėjo susi- 

< rinkimą paprašydamas solistę A. 
Kiaušaitę sugiedoti himnus.

gingas ir daug lietuvybei žadan- 
’tis jaunuolis. Baigęs klinikinės 
r psichologijos mokslus Rutgers 
‘ universitete, o dabar siekiąs 
.. magistro laipsnio Fairleigh 

Dickinson universitete. Jis pir
miausia pakvietė kalbėti Pater- 
sono burmistro pavaduotoją Pas- 
ųuarelli, nes pats burmistras 
dėl Virginijos valstijoj tuo metu 
vykusio burmistrų suvažiavimo 
minėjime negalėjo dalyvauti. 
Kalbėtojas pasisakė, kad, kaip

ktfirf M buvo uushnluf p. Kra- 
mer. Tam eilėrašty ji rašo apie 
pavergtą Lietuvą irjo« laisvės 
troškimą.

Toliau kalbėjo pagrindinis 
šventės prelegentas dr. Br. Ne
mielos. Pirmiau trumpą kalbą 
pasakė angliškai, nokdaunas pa
gerbti vyčius, kurie uoliai dirba 
Lietuvos laisvinimui, bet daugu
mas jų yra gimę šiune krašte 
ir lietuviškai nemoka. Davė 
trumpą Lietuvos istorijos ap
žvalgą nuo Mindaugo iki Lietu
vos okupacijos 1940. Lietuviškai 
jis padarė paskutinių 40—45 metų 
pasaulinę politinę apžvalgą. 
Kalba buvo įdomi. Tą laikotar
pį jis suskirstė į penkias fa
zes. 1) Visiškas pataikavimas ru
sam. Tai Stalino-Roosevelto lai
kotarpis. Ko rusai norėjo, viską 
gavo. 2) Bandymas rusus sulai
kyti ir padėti atsistatyti Anglijai 
ir V. Europai. Čia įeina Truma
no doktrina, Marshllo planas, 
Nato organizacija ir Įrita. 3) Ko
munizmas plečiasi toliau. Prasi
deda šaltojo karo faze. Jai vado
vauja idealistas Dulks. Jti many
mu, komunizmą reikia atstumti. 
Vengrijos, vėliau Čekoslovakijos 
įvykiai. Bet nė viena iš jų nesu
laukia pagalbos. 4) Bendradar
biavimas su rusais: pasikeitimas 
viskuo. “Jūs būkit komunistai, 
mes kapitalistai, bet dirbkim 
kiekvienas sau, savo naudai.“ 
Čia įeina Helsinkio paktas, ku
ris pagrobto m tautom padarė 
daug blogo. Komunistai okupavo 
Afganistaną. 5) Neokomuniz- 
mas. Atsirado visokios rūšies ko
munizmų — italų, prancūzų, 
Vokiečių ir kt. Šios fazės metu 
yra šis tas daroma. Rusai gink
luoti iki dantų. Amerika stengia
si susilyginti, bet abu kraštai turi

' krįa, Afganistanas. Taisbrakumai, 
kurie jiem trukdo įgyvendinti 
Lenino užsibrėžtą pasaulinę re
voliuciją. Pasaulio opinija kei
čiasi. Komunizmas skyla. Ar yra 
galimybės Lietuvai atgauti lais
vę? Taip, yra. Juk būna -visokių 
netikėtumų, pasikeitimų, kurie 
gali atnešti pasauliui ir net Lie
tuvai visokių galimybių

Po paskaitos V. Ruborsis per
skaitė rezoliuciją, skirtą prezi
dentui, pasirašytą apylinkės pir
mininkės A. Stankaitienės, sekr.

Į FILMAS APIE PREZ. A. SMETONĄ
' Kovo 28, sekmadienį, tuoj po 
i sumos, žmonės rinkosi į Apreiš- 
; kimo parapijos didžiąją salę. Jų 
į prisirinko per šimtinę. Ten 12:30 
| vai. buvo rodomas filmas apie 
, prezidentą Antaną Smetoną.

Rodymui vadovavo pats svar
biausias rengėjas dr. Jonas 
Lenktaitis. Jis tarė atidarymo žo
delį ir pakvietė pakalbėti 
Pijų Nasvytį, kuris šia proga 
specialiai atvyko iš Hartfordo.

P. Nasvytis kalbėjo santūriai, 
gana taikliai, išryškindamas pa
čius svarbiausius faktus, datas, 
apibūdindamas prez. A. Smeto
nos asmenį, jo veiklą. Dažnai 
vartojo terminą — didžioji upė 
— tai tauta ir jos noras gyventi 
nepriklausomai.

Po jo žodžio tuoj ir buvo ro
domas pats filmas. Filmas suda
rytas iš kelių filmininkų rinkinių. 
Vienas iš jų buvo newyorkie- 
tis dr. Vencius, kuris mirdamas 
paliko savo filmų archyvą dr. 
Vaclovui Paprockui. Šis rūpes
tingai telkė ir kitus filmus. Ir dr. 
A. Smetonos filmas jau buvo vie
ną kartą parodytas vienoje Darbi
ninko šventėje prieš kokią sep
tynetą metų. Mirus dr. V. Pa
prockui, visi filmai nukeliavo į 
Chicagą. Ten imtasi iniciatyvos 
padaryti dokumentinį filmą apie 
prez. A. Smetoną. Visus darbus 
atliko filmininkas Paulius Jasiu
lionis, šios rūšies specialistas.

Filmas garsiiiis. Dalis spalvo
ta, dalis nespalvota.. Perfilmuo- 
jant stengtasi įvesti spalvos ir 

, ^ten, kur filmas buvo tik juoda 
balta. Pavyzdžiui, kai kur dno

Bochesterio, N.Y., miesto burmistras Thomas Ryan lietuvių delegacijai įteikia Va-

Gedimino Klimo ir vyčių pirmi
ninko V. Rubonio. Tokia pat 
rezoliucija bus pasiųsta valstybės 
sekretoriui, kai kuriem senato
riam, kongresmanam, Amerikos 
atstovei prie Jungtinių Tautų ir 
visiem Lietuvos konsulam.

Meninėj daly solistė A. Kiau- 
šaitė gražiai padainavo 4 dainas: 
O tėvyne manoji — S. Čerieriės, 
žodžiai Kl. Jūros, Kada girdžiu 
aš dainą S. Čerienės. Eik, Jonu
li, namo — lietuvių liaudies dai
na, harm. Horace Perkins, 
Humoreska — J. Stankūno, žo
džiai Antanaiččio. Akomponavo 
pianistė Alice Maleškevičiūtė 
(Molesky).

Po to A. Rugys pranešė, kad 
salėj surinkta daugiau kaip 1000 
dol., nors dalyvių buvo tik tru
putį daugiau kaip 50. Daugiau
sia aukojo A. Virbickas ir Bro
nius Stankaitis — po 100 dol. 
Aukos buvo renkamos pagal 
laisvą apsisprendimą: Altui, Vil
kui ir L. B-nei. Daugiausia au
kota Lietuvių Bendruomenei.

Minėjimą baigiant, A. Rugys 
padėkojo kunigam už gra
žias pamaldas, Vyt. Gružui už 
skoningai papuoštą salę, prele
gentui, net iš New Yorko atvy
kusiam autobusu, ir visiem atsi- 
lankiusiem bei aukojusiem Lie
tuvos laisvinimo reikalam. Po to 
kvietė vaišintis vyčių ponių sų-

damas gelsvas atspalvis, kai kur 
melsvas, įvesti ir pritaikyti garso 
efektai.

Pradžioje parodyta Švėkšnos 
gimnazijos rūmų pašventinimas 
1928. Į šventę atvyksta ir Lietu
vos respublikos prezidentas A. 
Smetona su gausiu štabu. Fil
mas kiek priblukęs, senas. Čia 
buvo matyti ir Apreiškimo para
pijos klebonas kun. N. Pakalnis 
su balta šiaudine skiybfele. To
liau buvo Sporto šventės, Sporto 
salės šventinimas ir tt Gale 
prezidento laidotuvės Cleve- 
lande jau buvo nufilmuotos 
spalvotai. Keliose vietose įves
tas ir paties A. Smetonos įkal
bėjimas, jo balsas.

Kai prez. A. Smetona atplau
kia į New Yorką, matėsi daug 
pažįstamų veidų. Tai vis amo me
to veikėjai, kurių dauguma jau • 
yra pasitraukę iš gyvenimo — J. 
Ginkus, A. Trečiokas, J. Tyslia- 
va ir kiti.

Filme buvo vietų, kurios ga- . 
Įėjo būti trumpesnės. Pavyz
džiui — Švėkšnos gimnazijos 
šventinimą* turi daug šalutinių 
elementų. Yra scenų kurios ne- , 
būdingos, bet ilgai rodomos, 
pvz., automobiliais važiuoja ir 
važiuoja, o žmonių nesimato.

Filmas ėjo 48 mirutes. Atro
do, kad pas. žmones yra išlikų- . 
šių daugiau filmų išintj laikų. 
Reikėtų juos suieškoti ir filmą 
praplėsti, papildyti. Tegu būna 
tai kelias į monumentinį, doku
mentini filmą apie pret. Antaną 
Smetoną. O verta tolų filmą su
kurti! (p.j.)

Al. S.M.

ROCHESTER, N.Y.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas vasario 21 
buvo pradėtas iškilmingomis 
mišiomis Šv. Jurgio lietuvių ka
talikų parapijos bažnyčioj. Jas 
aukojo klebonas Tėv. Justinas 
Vaškys, OFM. Jis pasakė ir tai 
dienai pritaikytą labai jautrų, 
kupiną tėvynės ilgesio pamoks
lą. Mišių metu pakiliai giedojo 
Lietuvių Bendruomenės choras, 
vadovaujamas Jono Adomaičio, 
vargonais grojo R. Obalis. Orga
nizacijos pamaldose dalyvavo su 
savo vėliavomis. Prieš mišias 
tautinių šokių grupės Lazdyno 
vyresnės šokėjos atnešė prie al
toriaus tris žvakes — už ken
čiančią Lietuvą, žuvusius parti
zanus ir išblaškytuosius Sibiro 
taigose, o viena iš jų ant alto
riaus padėjo plačią tautinę juos
tą. Popiet įvykusiame minėjime 
po prof. J. Slavėno pranešimo 
Lietuvos klausimu meninėj pro
gramoj labai mikliai pasirodė 
Jadvygos Reginienės vadovau
jama tautinių šokių grupė Laz
dynas. Gražus ir išraiškingas šo
kimas priminė žiūrovam Lietu
vą, jos sritis — Aukštaitiją ir 
Žemaitiją. Drąsiai ir gražiai dek
lamavo jaunasis Vidmantas. Re- 
žojiūčiją JAV .vyriausybei per-. 
sk4itė D.-Olienė. Aukų Liėtu- 
.4 nn ! t ' • • - . t ■ :

vos laisvės kovai remti surink
ta 2,000 dol. su viršum. Jos 
renkamos ir toliau. Minėjimą 
rengė Alto skyriaus valdyba.

Tenka pasidžiaugti Raimundo 
Kiršteino Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo proga gerai 
pravesta radijo programa. Jos pra
nešimai lietuvių ir anglų kalbo
mis buvo trumpi, gerai apgalvo
ti ir lengvai pasiekė klausytojų 
širdis. Buvo gerai atrinkta ir pat
riotinė muzika. Kaip girdėti, R. 
Kiršteinas už tai iš klausyto
jų susilaukė nuoširdžių padėkos 
žodžių.

Juozas Jurkus dažnai vietos 
amerikiečių laikraščiuose laiškų 
forma labai taikliai bando pa
teikti savo mintis dabartiniais 
užsienio politikos klausimais, 
ypač taikliai demaskuodamas 
SSSR imperialistines užmačias.'

Parapijos metines rekolekcijas 
kovo. 26-28 ves kun. dr. Pranas 
Gaida, Tėviškės Žiburių redak
torius. Rekolekcijos prasidės mi
šiomis ir pamokslu kovo 26, 
penktadienį, 7 v.v. Po mišių 
religinės minties vakaras su re
kolekcijų vedėju žemutinėj salėj. 
Po pašnekesio — kavutė.

a.sb.

Reta proga Įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LiTHUANIA 700 YEARS, by A Gerutis. 15 dol.

SOVIET GENOCIDE IN LiTHUANIA, by J. Pajaujis- 
Javis. 12 doi.

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 dol.
Persiuntimui pridedamas tik 1 dol.
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y. 11207

— Vokietijos LB valdyba iš
rinkta kovo 13: pirm. Vingau- 
das J. Damijonaitis, vicepinn. 
Živilė Vilčfnškaitė, šekr. Marytė 
Šmitienė, ižd. Vincas Bartusevi
čius, narė jaunimo reikalam Ra
munė Buvienė.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos XII suvažiavimas 
pramatytas sušaukti St. Peters- 
burg Beach, Fla., 1982 lapkri
čio 25-27. Suvažiavimo paskaitų 
programa rūpinasi akademijos 
centro valdyba, o technikiniu 
parengimu — vietos židinys.

— Valerijonui Šimkui, visuo
menininkui ir laikraščio leidėjui, 
minint 75 metų sukaktį, balan
džio 3 Chicagos Šaulių namuo
se rengiama pagerbimo vaka
rienė. Tam sudarytas specialus 
rengimo komitetas iš įvairių or
ganizacijų atstovų.

— Solistės Ginos Čapkauskie- 
nės koncertas Toronte, Prisikė
limo parapijos salėj, įvyks balan
džio 4. Programoj dalyvaus ir 
Henrikas Nagys.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės 30 metų sukaktis bus mini
ma Detroite balandžio 16-18. 
Balandžio 16 — dail. Birutės 
Rauckienės meno darbų parodos 
atidarymas. Balandžio 17 — LB 
apylinkių pirmininkų suvažiavi
mas, akademija, koncertas, ku
riame programą atliks poetas 
Bernardas Brazdžionis ir solistė 
Gina Čapkauskienė. Balandžio 
18 — iškilmingos mišios ir Kul
tūros tarybos premijų šventė.

— Illinois universitetas Chi
cagoj, kuriame steigiama litua
nistikos katedra, jau rūpinasi di
dinti lituanistikos skyrių biblio
tekoj. Bibliotekos vedėja dr. Be- 
verly Lynch ir slavistikos fakul
teto vadovė dr. Biljana Sljivis- 
Simsic tuo tikslu tarėsi ir prašo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
netrukus, nurodyti, kokios sri
ties veikalų labiausiai reikėtų 
katedros darbam, kad kuo grei
čiau galėtų juos įtraukti į biu
džetą.

— Birutė Jasaitienė, Chicagos 
lietuvių aktyvi visuomenininkė 
ir daugelio kultūrinių komisijų 
narė, paskutiniame Balfo seime 
Detroite didele balsų dauguma 
buvo išrinkta direktore ir paskir
ta i spaudos komisiją! J6»vVyras 
a.a. Jonas Jasaitis buvo.ilgame
tis Balfo direktorius ir kitų or
ganizacijų veikėjas. Dabar jo 
vietą užima jo žmona Birutė 
Jasaitienė.

— Amerikos Lietuvių Taryboj 
Š. Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungai atstovauja Ramunė Tri
nytė, Svajūnė Kerelytė ir Jonas 
Bobelis.

1982 METŲ KELIONĖS
Ii Chicagos 
$1285.00

KELIONĖS Į LIETUVĄ: MaskvaZVilniusZMaskva Iš New YorkoZBoston
Gegužės 23 Z Birželio 13 Z Liepos 4 $1130.00
Liepęs 25 / Rugpjūčio 22

16-kos dienų kelionės:
Gegužės 9 - 24
Maskva / VILNIUS / Leningradas / Helsinkis —................. $1180.00

Birželio 20 - Liepos 5
Maskva / VILNIUS / Ryga / Leningradas Z Helsinkis.........  1395.00

Liepos 18 - Rugpjūčio 1
Maskva Z VILNIUS Z Maskva Z Zuerichas Z Muenchenas Z Zuarichas

Rugpjūčio 8 - Rugpjūčio 23
Maskva Z VILNIUS Z Roma------------------------------------------------$1495.00

Rugsėjo 19 - Spalio 4
Maskva Z VILNIUS Z Ryga Z Leningradas Z Helsinkis.............. $1295.00

KELIONE Į EUROPĄ —15 dienų, Rugpjūčio 16 - 29
Vokietija, Šveicarija, Italija Ir Austrija $1405.00
RogistracHa iki i.m. birželio 10

$1335.00

$1550.00

$1735.00

$1650.00

$1450.00

$1475.00

KELIONĖ LAIVU — 7 dienos, Gruodžio 4
St Maarton, Martin kjue, Barbados, St Lucia, Antigua, St Thomas $1060.00 Iki $1265.00 
“Worid Renaissance” laivas; registraega Nei Spalio 1

KELIONĖ Į KINIJĄ—21 diena, Spalio 9-29 Kaina Iš San Franclaco
3 naktys Tokio, 3 Pekino, 2 Wuxl, 1 Soochovr, 3 Shanghai, $2960.00
2 KwoHln, 1 Canton, 4 Hong Kong

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvenant dviese kambaryje. 
' NEDELSKITE REGISTRUOTIS!

PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES — TUOJ ATSIŲSIMU!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH WE8TERN AVENU£ 
CHICAGO, ILLINOIS 90943 . tsl. (312) 238-9787

Visos kainos gali keistis dėl skridimų kalnų pasksltimo ir dolerio svyravimo

— “Laiškų Lietuviams” žur
nalo, kuris šį rudenį švenčia 
dvidešimt penkerių metų su
kaktį, banketas su programa ir 
rašįnių premijų įteikimas bus 
Chicagoj, Jaunimo Centre, 
balandžio 18.

- — Melboume šiuo metu gy
vena šie Lietuvos kariuomenes 
savanoriai-kūrėjai: J. Giedraitis, 
A. Tamulevičius ir A. Oselis. 
Jie buvo pasveikinti Lietuvos 
kariuomenės šventės proga. Mi
nėjimą suruošė Ramovės skyrius.

— Amerikos Baltų Laisvės Ly
ga, Los Angeles, Calif., paruošė 
Baltijos valstybių situacinį že
mėlapį su formaliu įrašu apie ru
sų įvykdytos okupacijos nepri
pažinimą ir jį siunčia amerikie
čių spaudai kartu su informaci
ja Pabaltijo valstybes liečian
čiais klausimais. Televizijos sto
tim tie žemėlapiai siunčiami 
skaidrėse, kad būtų galima pa
naudoti televizijos programose. 
Laikraščiai ir televizijos stotys, 
reikalui staigiai iškilus, dažniau
siai panaudoja tokius žemėla
pius, kokius turi. Iki šiol dažnai 
tie žemėlapiai nebūdavo tikslūs 
— Pabaltijo kraštai pažymimi 
kaip integralinė Sovietų Sąjun
gos dalis.

— Washingtone leidžiamo 
Catholic League Newsletter ži
niomis, JAV Katalikų Lyga krei
pėsi į Sovietų ir Britų vyriausy-

tuotų religinę laisvę Siaurės Ai* 
rijoj ir Lietuvoj. Lygos kreipi
mąsi paskatino kąn. Ričardo

dentą ir pabrėžė, kad “jokia 
valstybė negali. įsiterpti tarp 
žmogaus ir Dievo“. (E)
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SPORTO ŽAIDYNĖS NEW YORKE
Pereita savaftmlį Kultūros 2i- nietės laimėjo 3-1 (15-11, 5-15,

diny įvyko metinės ŠALFAS Są
jungos Rytų sporto apygardos 
pirmenybės, arba teisingiau pa
sakius — Rytų pakiaSčio pabal- 
tiečių žaidynės. Dar arčiau prie 
teisybės būtų, jeigu šį sporto 
įvykį pavadintume tinklinio fes
tivaliu, nes krepšinio varžybos 
ribojosi tik dviem, o tinklinis
klestėjo dešimčia komandų. Ka
daise būdavo atvirkščiai, bet da-

15-7). New Yorko komandoj 
dauguma žaidėjų labai jaunos, 
bet rodo puikų stilių ir pažan
gą. Jei nebūtų šežtndienį susi
žeidusi vyriausia Žaidėja ir tre
nerė Vilgė Katinaitė, laimėjimas 
gal būtų pakrypęs J New Yorko 
pusę. LA Klubo komandoj žaidė 
dar šios mergaitės: Kristina Čes-

bar jau kasmet ima viršų tinkli
nis, nors be latvių ir estų ir to 
paties būtų maža. Krepšininkų 
prieauglis tokiose vietovėse, 
kaip Bostone, (lartforde, Phila- 
delphijoj, Washingtone, Worces- 
tery, New Jersey arba visai ne
egzistuoja, arba niekas nebepa
jėgia bent vieną kartą metuose 
jaunus sportininkus atvežti į 
žaidynes. Mūsų nuomone, tai 
yra skriauda ne tik jaunimui, 
bet ir visam lietuviško gyveni
mo judėjimui.

Pažvelgus į žaidynių pasek
mes, matome seną istoriją — lat
viai laimi tinklinį, lietuviai krep
šinį, o estai groja trečiu smui
ku. Moterų tinklinyje latvaitės

navičiūtė, Rama Gvildytė, Auk
sė, Laima ir Nina Jankauskai
tės, Audronė ir Gailė Katinai-
tės.

Vyrų tinklinyje dalyvavo trys 
estų, viena latvių ir Baltimorės 
bei Bostono lietuvių komandos. 
Latviai lengvai sutvarkė visas 
tris estų komandas, šiek tiek tu
rėjo vargo su Bostono vyrais 
(15-11, 3-15, 15-9), bet suklupo 
prieš Baltimorę 13-15, 7-15. Vė
liau Bostonas, nors laimėjo prieš 
estus, bet prakišo Baltimorei 
12-5, 10-15 ir baigmės nepasie
kė. Sekmadienį baigmėje susiti
ko Baltimorės Lietuvių Atletų 
Klubo vyrai su NLSB latviais, 
šį kartą baltimoriečiai neatsilai
kė prieš daugiau patyrusius lat
vius, ir latviai laimėjo 3-0 (15-

nepasirodžius, rungtynės įvyko 
tarp latvių Kursą ir New Yorko 
Lietuvių Atletų Klubo vyrų. LA 
Klubas nesunkiai laimėjo 99- 
68 (51-37)« Lietuviam taškus 
sumedžiojo: Waitkus 23, Geny 
Mikalauskas 15, Matulaitis 14, 
Torney 14, Rič. Kezys 12, Wins- 
low 6, Milukas 6, Didžbalis 4, 
Greg Mikalauskas 3 ir Wk.ks 2. 
Laimėtųjų komanda daugumoj 
jauna ir ateičiai dar turi prie
auglio. Ypač puikiai žaųdžia 
Michael Waitkus, kurio pavardė, 
be abejo, artimoj ateity skambės 
kurio nors universiteto koman
doj.

Tinklinio varžybas pravedė 
Rimas Vaičaitis, o visus žaidy
nių organizacinius-ir ūkinius rei
klius sutvarkė New Yorko Lie
tuvių Atletų Klubas, vadovauja
mas Romo Kezio. Kultūros Židi
nys, kaip ir visą eilę metų iki 
šiol, žaidynėm suteikė patalpas 
nemokamai. Padėka visiem Ži
dinio darbininkam ir rėmėjam 
už jų darbą ir paramą lietuvių 
jaunimui. Alg. š.

Neužmiršk lietuviškos 
spėudos!
Skaityk ir platink ją!

lengvai nugalėjo estų merginas 
15-3, 15-4 ir Bostono lietuvai
tes 15-4, 15-5. Su New Yorko 
LA Klubo komanda latvaitėm

11, 18-16, 15-13). Rungtynės bu
vo gražios, pilnos kvapą gniau
žiančių momentų ir vertos žiūro
vų plojimo. Baltimorės Vilko ko-

nebeteko rungtis, nes šeštadie
nį dėl ilgai užsitęsusios progra
mos nebeliko laiko šiom rung
tynėm. Tokiu būdu latvių mote
rų komanda buvo pripažinta pa- 
baltiečių turnyro laimėtoja, o 
dėl lietuvių meisterystės sekma
dienį susitiko Bostono Grandies 
ir New Yorko LA Klubo koman
dos. Permainingoj kovoj bosto-

mandoj žaidė: Kęstutis Karalius 
(vadovas), Vytautas Brasauskas, 
Vincas Damaroda, C. Loskam, 
D. Mazurkevich, Vitalis Pilius, 
Nerimantas Radžius ir Viktoras 
Sajauskas. Komanda turi gerą 
ateitį ir bus rimtas varžovas Cle
velando žaidynėse.

Krepšinis šį kartą pasitenkino 
vienomis rungtynėmis. Estam

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

DARBININKUI 
PAREMTkAUKOJO

Dubhtako skaitytojai, Msiųs- 
darni prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, jvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

20 dol — O. Yozėnas, Brook
lyn, N.Y.

Po 15 dol. — J. Sišas, Glen- 
dale, Calif., E. Vaitekūnas, Jef- 
fersonville, N.Y.

Po 10 dol. — K. Sadauskas, 
Woodhaven, N.Y., dr. A. Grush- 
nys, Wichita, Kans., kun. A. Kar
das, New York, N.Y., H. Rau
donas, Chicago, III., E. Balio
nas, Woodhaven, N.Y., R. Za- 
loom, Ramsey, NJ., S. Baroniū- 
nas, New Hyde Park, N.J., 
E. Skopas, Meridan, Conn., J. 
Vastūnas, Woodhaven, N.Y., S. 
Shpungin, Brooklyn, N.Y.

8 dol. — J. Burdulis, Shirley, 
N.Y.

Po 5 dol. — V. Meiliūnas, 
New York, N.Y., S. Mankas, 
Philadelphia, Pa., I. Keraitis, 
Paterson, N.J., E. Leleiva, Rich- 
mond Hill, N.Y., D. Staniškis, 
Upper Darby, Pa., O. Rinkus, 
St. Petersburg, Fla., J. Lapurka, 
Brooklyn, N.Y., M. Lembertas, 
Santa Monica, Calif., A. Gedri
mas, Hamilton, Ont., R. Ugians- 
kis, New Fairfield, Conn., kun.

N.Y., K. Butkus, Woodhaven, 
N.Y., V. Gedmintas, St, Peters- 
burt Beach, Fla., A. Žukas, Bal- 
timore, Md., A. Gailiušis, Phi
ladelphia, Pa., Sisters of I.C., 
Montreal, Que., A. Zavadzkas, 
New London, Conn., M. Ridi
kas, Afton, N.Y., A. Grigaliūnas, 
Miami, Fla., L. Almario, Brook
lyn, N.Y., kun. J. Angelaitis, 
Windsor, Oh., E. Treimanis, 
Richmond Hill., N.Y., T. Barz, 
Woodhaven, N.Y., E. Cibas, 
Great Neck, N.Y., J. Beleckas, 
Woodhaven, N.Y., A. Wesey, 
Great Neck, N.Y., L. Mathews, 
Elmhurst, N.Y., I. Povilavičius, 
Yonkers, N.Y., R. Jurkūnas, Lo- 
mita, Calif., M. Bichnevičius, 
Santa Monica, Calif., kun. V. 
Cukuras, Providence, R.I., V. 
Šlapelis-Ellner, San Pedro, 
Calif., A. Dzikas, W. Hartford, 
Conn., H. Vaitaitis, Old Say- 
brook, Conn., Sister M. Palmira, 
Thompson, Conn., A. Brazdžio
nis, Oakville, Conn., M. Jokū- 
baitė, New Haven, Conn., S. Lu- 
kauskas, Ft Myers, Fla., S. Bal- 
tauskas, Berlin, Conn., S. Gied- 
rikis, Juno Beach, Fla.,
M. Nagus, Lemont, III., A. Shu- 
kis, Pompano Beach, Fla.

Po 3 dol. — M. Kiveta, Staten 
Island, N.Y., J. Sklutas, Aubum, 
Mass., A. Kepalaitė, New York,
N. Y., T. Gfušauskas, New Bri
tam, Conn.

-- ----------------- ’-----------------------

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Leonas Baltrus — arijos ir dai
nos: Kur bakūžė samanota, Ne 
margi sakalėliai, Žvaigždutė, 
Liepė tėvelis, Pieta Signore, 
Berceuse from “Jocelyn”, arijos 
iš operų “Fedora’\ “La Bo- 
heme”, “Madama Butterfly”, 
“L’Elesir d’amore”, “Rigolet- 
to“ ir “The Magic Hute“, Only 
a Rose and Ali the Things you 
are. Kaina 8 dol. Persiuntimui 
pridedama 1 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Aras... toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos, kaina 10 dol.; Ne
rija — Clevelando studenčių 
vokalinio vieneto dainos, kaina 
8 dol.; Pavasaris, įvairios dai
nos, įdainuotos dvynukų šalčių 
Vokietijoj, kaina 10 dol.; Motu
lės dainos, “Sodauto” — Bosto
no lietuvių ansamblio dainos, 
kaina 6 dol.; Užaugau Lietuvoje, 

-lietuviškų dainų rinkinys, kaina 
8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos ir su
venyrai gaunami Darbininko ad
ministracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ — 1982

Speciali 17 dienų kultūrinė eks
kursija su 11 dtenų Lietuvoj, 3 
Leningrade, 2 Maskvoj. Ši ekskursija 
skiriama universitetų studentam su
sipažinti su Lietuvos kultūriniu ir 
artistiniu gyvenimu.

Birželio 17-liepos 3........ _$1,679.

16 DIENŲ EKSKURSUOS 
balandžio 28-gegužės 13 --------------------------------------------- $1,599
rugsėjo 15-30------------------------------ •------------------------------- $1,599
gruodžio 21-sausio 4-------——~----------------------------------  $1,549
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Rygoj 4, Frankfurte 1.

11 DIENŲ EKSKURSUOS 
gegužės 12-22____________________________________ $1,229
birželio 2-12 ---------------------------------------------------------------- $1,229
rugpiūčto 18-28-----------------------------------------------------------  $1,229
rugsėjo 1-11 _________________________   $1,229
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Frankfurte 1

gegužės 27-blrželk> 5 -------------------------------------------------- $1,229
liepos 22-31 ----------------------------------------------------------------  $1,289
spalio - ------------------------------------------------------------------------ $1.199
Kelionėj: Maskvoj 1, VHnkij 6, Leningrade 2

Ekskursijų kainos bazuojamos pagal lėktuvų kainas su 
Lufthansa iš Bostono ir New Yorko arba Finnair iš New Yorko.

Visos mūsų ekskursuos yra palydimos prityrusių palydovų 
iš mūsų įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 Whtte Oak Road
Newton, MA 02168 
617 968-1190

Daromi giminių iškvietimo dokumentai

Soviet Genocide in Lithuania, 
by Joseph Pajaujis-Javis, 246 
psl. Įrišta. 12 dol.

Lithuania Minor,' by Martin 
Brakas. 302 psl. Įrišta. 15 dol.

Lithuania 700 years, reda
guota dr. A. Geručio. 458 psl. 
Įrišta. 15 dol.

Lithuanian National Costume, 
by A. & A. Tamošaitis. Dide
lio formato, gausiai iliustruota, 
įrišta. 26 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolko- 
vich. 6 dol.

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

The Violations of Hūman 
Rights in Soviet Otcupied 
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 
gaunama Darbininko administ
racijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, 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

V. Paulauskas, Thompson, 
Conn., J. Bubelis, Wisconsin 
Delis., Wis., J. Tamašauskas,
Putnam, Conn., A. Juodvalkis, 
Chicago, III., dr. A. Lauvis, Mt. 
Olive, III., J. Puodžiūnas, Phi
ladelphia, Pa., dr. L. Kriauče- 
liūnas, Summit, III., V. Bakšys, 
Dorchester, Mass., A. Bražėnas,

Po 2 dol. — A. Bortkevičienė, 
Woodhaven, N.Y., E. Mekys, 
Cleveland, Ohio, B. Cradinskas, 
Bergenfield, N.J., K. Varnas, Sli- 
dell, La., A. Beard, New Paltz, 
N.Y., P. Vaškys, Cheltenhajn,

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. ineeteri, B. S. i.s
7T-01 JAMAICA AVĖJUS 

(Cer. 77th Street) 
Weedhavm, N.Y. 11461 

WM DBUVBR
296-4130

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios

mėsos, lietuviška duona ir Įriti produktai
Užeikite - įsitikinsite!
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Royal Oak, Mich., A. Kepenis, 
Pompton Lakęs, N .J., J. Čer- 
nauskas, Astoria, N.Y., B. Bal
nius, Detroit, Mich., J. Rugelis, 
Maywood, III., J. Tamašauskas, 
Putnam, Conn., D. Wolosenko, 
Brookline, Mass., B. Juodelis, 
Downers Grove, III., J. Mariukas, 
Woodhaven, N.Y., kun. V. Me- 
mėnas, Joliet, III., kun. J. Bace
vičius, Cleveland, Ohio, B. 
Oniūnas, Juno Beach, Fla., A. 
Alksninis, Daytona Beach, Fla., 
M. Mackevich, Pompano Beach, 
Fla., R. Šileikis, Hillcrest Ėst.,

Pa., E. Buračaitė, Baltimorę, 
Md., kun. T. Burkauskas, Doy- 
lestown, Pa., J. Gedmintas, Los 
Angeles, Calif., P. Lolis, Brock- 
ton, Mass., O. Sarkauskas, Wor-
cester, Mass., J. Valiušaitis, 
Stamford, Conn., V. Abraitis, 
Palm Coast, Fla., S. Pliuškonis, 
Northglenn, Colo., V. Rastenis, 
Woodhaven, N.Y., A. Šimonis, 
West Chester, Pa., A. Migliore, 
Glendale, N.Y., L. Tamošaitis, 
Woodhaven, N.Y., P. Vasiliaus
kas, Woodhaven, N.Y., A. Pash, 
Flushing, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introductįon to Modem Lith
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei ' lietuviškos muzikos 
plokštelės, o taip pat įr-įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJOS 
KNYGOS

E. Juciūtės — 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. Grincevičiaus), po 15 dol.

J. Puzino — P. Avižonis, 12 
dol.

C. Butkio — Teisėjo atsimini
mai, 10 dol.

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

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

Dr. A. Budreckio — 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.

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

(vairius spaudos darbus at
lieka lietuvių pranettkonų 
apauetuvė Brooldyne. Atlieka 
tvariai, gražiai Ir sąžiningai. 
Skambinti — 212 827-1350.

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL 
Presents

BALTIC-AT-LEISURE TOURS
Coordinated by Jonas Adomėnas

• CHOICE of 3 ITINERARIES • First-Class Services, Hotels

• Reasonabte, All-lnclusive Costs • Escorted from USA via Finnair

Tour 1 Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days
Tour II Vilnius — Moscow — Leningrad plūs Riga 15 Days 
Tour III Vilnius — Moscow — Leningrad & Rome 15 Days

’ Features /nc/ude. Group or AP£X aidam with departum starting April. thm 
meals daily, comprehensive sightseeir^, transfen, guides, theatre visits. air 
tnnsportation on tour, baggage handled, each group eseoded by American 
Lithuanian $peaking tour leader. visa handling. Oeposit only $100 per person. 
From rust $j099 to f1769 per person in double occupancy

For Free Brochure Folder. Contact:

Jonas Adomėnas
Orbitair Inlsmational, Lld.
20 East 46th Strost, Nsw York, NY 10017 
ToL NY (212) 986-1500; (800) 223-7963

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9<%> pnMkanę už paprastas

teupomęs įsa sęikaltas.
12%sž Skara Certtfteaioe SMdaL eumomls.

MONEYMARKET Certlflkatų proesntsl ai 5,900 Ir 10,000 dolerių MMIus 6 mėeeeiem. 
“ALL — 8AVERS” Certfflkatal 1 aataai su letevomis nuo mokesčių paMkanomls. 
Laisvi mro mokesčių IRA penefc fondo MMIal ou 15% paMkaaom.

Paskolos — Namų pirkimo “aortglčlal” — Šoklų MkeRtaial — Pensijos čekių 
fodOHeilrU.
KASOS adreeas: 8S6111Mi Statot, Rlchmoad HM, N.Y. 11418
TelOtoms: (212) 441-6791
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II darbo sunkumus, tąi neeilinė Amerikos Lietuvių Taryba. ‘

i

Pabaltijo draugija Bostone

» 9-10

r i
Jo

nė vasario 20
Dr. Jurgis Gimbutas už moti- 

lietuvių bažnyčioje. Mišias atlai
kė klebonas kun. Albertas 

pritaikytą pamokslą. Vargonais 
grojo kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas, vyr. skaučių Židinys 
parūpino gėlių. Bažnyčion pasi
melsti už a-a. Gimbutienę susi
rinko nemažas būrys jos artimų
jų, draugų ir pažįstamų.

Po mišių dr. Gimbuto užsaky
tuose Blinstrubo restorane prieš
piečiuose dalyvavo apie penkias
dešimt svečių. Jų metų Ina 
Nenortienė trumpai apžvelgė 
Elenos Gimbutienės nueitą gy
venimo kelią Lietuvoje ir jos 
darbus Amerikoje.

Baigusi Žemės Ūkio Aka
demiją Dotnuvoje, agronomė 
Gimbutienė pradėjo mokytojauti 
aukštesniojoje Sodininkystės ir 
Daržininkystės mokykloje Aukš
tojoje Fredoje Kaune. Vėliau 
mokytojavo panašioje mokykloje 
Vilniuje. Bemokytojaudama pa
ruošė ir išspausdino iš darži
ninkystės du pirmuosius lietu
vių kalba vadovėlius ir bendra
darbiavo spaudoje, rašydama 
įvairiais klausimais. Už savo vi
suomeninę veiklą ir nuveiktus 
darbus buvo apdovanota Lietu
vos valstybės Gedimino ir Vy
tauto Didžiojo ordinais.

Su sūnaus šeima atsikėlusi į 
Bostoną, dirbo su skautišku jau
nimu. Buvo Baltijos skaučių tun
to pirmoji tuntininkė. Jos inicia
tyva Bostone prasidėjo Kaziuko 
mugių ruošimas.

JOANAI ^VAŠKIENEI ; . ' 
mirus, vyrą Povilą, dukrą Teresę ir sūnų Antaną, LB 
Bridgeport, Conn., apylinkės pirmininką, ir jų šeimas 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Bridgeport, Conn., lietuviai

JOANAI (VAŠKIENEI
mirus, jos vyrą Povilą, sūnų Antaną, dukterį Teresę 
ir jų šeimas giliai užjaučia Ir drauge gedi

Jeronimas ir Emilija, Algirdas, Joan, 
Paulius ir Albertas Landsbergiai

MASKVA/VILNIUS:

81082.00
spalio 6

rugsėjo 8 
rugsėjo 15

mmis, jos vyrą Povilą, dukrą Teresę ir sūnų Antaną 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame Ir kartu liūdime.

gegužės 24 
birželio 2

Virginija ir Algimantas Gureckai 
Meilė ir Tadas Mickai 
Regina ir Alfonsas Petručiai

— 21135.00
— 81135.00
— 81135.00
— 81106410

liepos 19 — 81135.88
rugpIOČto 4 — 81135.80 
rugplūčlo 18 — 81360.00

A.A. JOANAI (VAŠKIENEI

1982 metais kovo mirė mošų miela* pusbrolis Ir dėdė

VYTAUTAS BIELIŪNAS.
Buvo palaidota. kovo 10 d. Vitu Stata kaolnOoo,

lydėjo j kapines. Didelis ačiū Malnollų seimai už rūpesti 
jo sunkiojo ligojo*

Nullūdę,

Veronika Melinienė 
Remigijus ir Alice Metiniai 
Valentinas ir Regina Metiniai 
Vladas ir Diana Metiniai 
Rimas ir Marutė Mykolaičiai

LIUCINAI VILKUTAITIENEI
mirus, vyrui Vytautui, dukrai Ramunei, seseriai Sofijai Ir 
broliui Stasiui su šeimomis reiškiame gftlą užuojautų 
liūdesio valandoje*

Buičių teima

‘Anjber Hplidays' 
1982 M. EKSKURSIJOS 

į LIETUVĄ
iš Bostono/New Yorko

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

resae*, skautininkes ir apdova- 

nijon, skautininkė ir toliau pa
laikė ryšius- su jaunimu, bend-

vosi įvairiuose parengimuose. 
Paliko kelių tomų parašytus savo 
atsiminimus ir Vilniaus univer
sitetui padovanojo savo pačios 
sudarytą jūros kriauklių rinkinį 
su lotyniškais pavadinimais, šis 
rinkinys su jos fotografija yra 
išstatytas universiteto gamtos 
muziejui#* __

Gražiai suruoštas paminėjimas 
sukėlė netolimos praeities prisi
minimus. Buvo progos pagalvo
ti apie įdomų Elenos Gimbu
tienės gyvenimą. Pasijutom dar 
geriau ją pažinę. Liko jos švie
sus prisiminimas ir kartojami 
darbai, kuriuos ji išmokė. Jos 
atminimas įamžintas Lietuviško
sios Skautybės Fonde, suauko- 
jant jos vardu 355 dol.

(k.n.)

WALL STREET JOURNAL APIE LIETUVĄ
pripažįsta faktą, kad ji po antro
jo pasaulinio karo įjungta į So- 

cijai iškarpą iš The Wall Street vietų Sąjungą. To nepripažįsta 
. Amerika. Chicagoje esanti kon

solė Juzė Daužvardienė eina 
konsulo pareigas, visai nesusi
siekdama su kraštu. Ji mano, 
kad Lietuva dar egzistuoja. Jai 
Lietuva yra “laisva”, kaip ir kitos 
Baltijos valstybės Latvija, Estija. 
Konsulatai išlaikomi iš aukso, 
kuris yra įšaldytas Amerikoje. O 
kai auksas pasibaigs, kas tada iš
laikys juos? Konsule Daužvar
dienė sako, kad tai padarys Ame
rikos lietu viai.

Straipsnelis parašytas pašai
piai. Šiaip The Wall Street Jour
nal visada tiksliai ir palankiai 

rašė apie Lietuvą įr kitu? pa
vergtuosius.

Darbininko redakcija dėkoja 
Jurgiui Okuniui už iškarpos at
siuntimą.

Jurgis Okunis iš Flushing, 
N.Y., atsiuntė Darbininko redak-

Journal, kovo 10. Ten straipsnis 
pavadintas “Does Lithuania Ex- 
ist? Its Consul in Chicago 
Certainly Thinks So”.

Pradžioje aprašo įvairias Chi- 
cagos aktualijas, paliečia ir Len
kijos klausimą. Straipsnio gale 
prisimenama Lietuva. Rašo, kad 
Chicagoje nenormalus dalykas 
esąs Lietuvos konsulatas. Lietu
vos nebėra. Daugelis valstybių

Lietuvos vyčiai Bostone šv. 
Kazimierų, savo ir Lietuvos glo
bėją, minėjo kovo 7. šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj or
ganizuotai ir su vėliavomis 
dalyvavo mišiose. Po mišių pa
rapijos salėj buvo bendri pusry
čiai ir minėjimas. Klebonas kun. 
Albertas Kontautasa sukalbėjo 
maldą ir palaimino valgius. Pro
gramai vadovavo kuopos pirm. 
Albertas Jaritis.

Įdomiai apie šv. Kazimierą 
kalbėjo dr. Algirdas Budreckis, 

zimieras reiškia slavų kalbose; 
bendrai apie šv. Kazimiero gy
venimą, jo vardo šventoves bei 
kita. Užbaigimo maldą su
kalbėjo vikaras Robertas Volun
gevičius, Minėjimas baigtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais.

Laisvės Varpui 28-ri metai
Kovo T sukako 28 metai, kaip 

veikia Laisvės Varpas. Jis pradė
jo darbą 1954 kovo 7. Žinant

Dail. Albina Vance, gyvenan
ti Englewood, N.J., Darbininko 
redakcijai atsiuntė laikraščio iš
karpą, kur yra išspausdintas 
Bryan Brumley straipsnis 
“Lithuania experiences a reli- 
gious resurgence.” Straipsnis 
buvo atspausdintas The Record 
laikrašty kovo 16, Hackensack, 
N.J. Straipsnis parašytas taikliai, 
aktualiai. Korespondentas 
kalbasi su kun. Viktoru Butkum. 
Prisimenamos dabarties aktuali
jos, ryškinamas religinis atgimi
mas, nacionalinis stiprėjimas. 
Straipsnio autorius yra Associat-

giamas balandžio 25 3 vai. po- imtų kuri nors bendrinė mūsų koncertas. Sis latvių trio koacer- 
piet So. Bostono JJetuvių^Pi- organizacija, bet tai nedavė re- tuoja įvairiose pasaulio vietose. 

Jį sudaro smuikininkas Andrew 
Lorenz, čelistas Janis Laura ir 
pianistė Wendy Lorenz.

Vadinamasis Australijos trio 
atliko Haydno trio C dur, 
Medinš, latvių kompozitoriaus, 
Piano trio No. 2 antrąją dalį, 
Talivaldis Keninš, latvių kom
pozitorius, Piano trio. Po per
traukos buvo atlikta Schuberto 
Piano trio B major Op. 
99 ir bisui Dvorak Dumia tre
čioji dalis.

Programa gera, atlikimas pui
kus, salė koncertinė, tik trūko 
klausytojų. Latvių ir estų Bosto
ne yra labai nedaug, o lietuviai 
buvo užimti kitur. — E.V. .

Naujos skautininkės
Bostono skaučių Baltijos tunte 

dvi paskautininkės G. Treinienė 
ir I. Veitienė pakeltos į skauti- 
ninkes, o dabartinė tunto tunti
ninkė B. Banaitienė ir paukš
tyčių draugininkė I. Vidugirienė 
— į paskautininkės ir davė įžodį. 
Linkime jom sėkmės skautiška
me darbe, (k.n.)

liečiu D-jos salėj. Tai bus 45-tas zultatų. Tad Laisvės Varpo 
Laisvės Varpo kultūrinis rengi- tęstinumas nėra užtikrintas. Iš 

ligšiolinių Jo talkininkų ir bend
radarbių niekas nesutinka imtis

nys. Jame programą atliks 
komp. Juliaus Gaidelio veda
mas Bostono vyrų sekstetas.

Pagrįstai gali didžiuotis visi 
tie, kurie savo darbu ar pinigu 
prisidėjo, kad Laisvės Varpas 
galėjo tiek metų sėkmingai veik
ti. Nevengdamas papildomo 
darbo ir išlaidų, jis visą laiką 
stengėsi savo programomis pa- 
siekti galimai daugiau lietuvių. 
Tuo tikslu jis kartais buvo per
duodamas net iš dviejų radijo 
stočių, iš Medfordo ir Worces- 
terio, o vėliau Brocktono ir Cam- 
bridge, o paskutiniu metu iš 
Brocktono AM ir FM radijo sto
čių. Per tuos 28-rius metus 
Laisvės Varpas paruošė ir perda
vė 2,000 programų su viršum, 
suorganizavo 44 kultūrinius ren
ginius ir buvo pradininkas spe
cialių programų anglų kalba įvai
riom amerikiečių stotim Vasario 
16-sios ir Tragiškųjų birželio į- 
vykių sukakčių proga. Dabar to
kias programas ruošia JAV LB 

LB VEIKLA BROCKTONE
JAV LB Brocktono apylinkės 

susirinkime kovo 21 išrinkta 
apylinkės valdyba pasiskirstė 
pareigomis: Juozas Rentelis — 
pirmininkas, Juozas Stašaitis — 
vicepirmininkas, Stasys Eiva — 
sekretorius, Povilas Jančauskas 
— iždininkas, Antanas Šedui
kis — narys spaudos reikalam, 
Eligijus Sužiedėlis — narys jau
nimo reikalam. Apylinkės atsto
vai į apygardos suvažiavimą: 
Albina Baškauskienė, Antanina ; po 5, doljp—, " 
Juknevičienė, Elzbieta Ribo- Radzevičiai, B. 
kienė, Antanina Sužiedėlienė.

Vasario Šešioliktosios proga 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
Brocktone surinkta per 2000 
dol. Lietuvių Bendruomenei au
kojo: 250 dol. — Juozas Kairys, 
100 dol. — Lithuanian Club of 
Montello, 50 dol. — Juozas 
Stašaitis, 40 dol. — J.A. Baš- 
kauskai, 30 dol. — P.S. Jančaus- 
kai, po 25 dol. — I.S. Eivai, L.R. 
Šukiai, po 20 dol. — B.S. Bati- 
sienė, P.O. Jonikai, J. Rentelis, 
A.S. Sužiedėliai, P.L. Šimkai,

ed Press korespondentas. Tas 
straipsnis pateko į daugelį Ame
rikos laikraščių. Darbininko re
dakcija dėkoja p. Albinai už iš- 
kaqx>s atsiuntimą.

ro programos paruošimas ir fi
nansinių reikalų suorganizavi
mas. Kas atsitiks su Laisvės Var
pu, kada P. Viščinis dėl vienų 
ar kitų priežasčių negalės atlikti 
to darbo? Ši aplinkybė temdo 
gražią Laisvės Varpo sukaktį.

Mirė Opa Šidlauskienė
A. a. Ona Šidlauskienė, seniau 

gyvenusi So. Bostone, o vėliau
siai Braintree, mirė kovo 6. Po 
mišių šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj kovo 9 palaidota 
Šv. Mykolo kapinėse. Į laido
tuves buvo atvykęs sūnus dr. Ka
zys Šidlauskas iš Chicagos, 
ALTo pirmininkas, o taip pat 
dukterys iš įvairių vietovių.

Nuliūdime liko: sūnus dr. Ka
zys Šidlauskas, dukterys Ona 
Radomskienė, Juzė Jakubėnie- 
nė, Marija Gorodeckienė, Elena 
Dambriūnienė ir Čėslava Alek- 
sonienė, 13 vaikaičių ir 8 pro
vaikaičiai.

po 15 dol. — R.J. Bacon, J. 
Ludonis, A. Zikas, po 10 dol. — 
V.A. Baruliai, E.R. Bielkevičiai, 
S. Činčienė, M.P. Cvirkai, V. 
Crubliauskas, J. Jankūnnas, M. 
Janonienė, A.M. Jurkštai, K.V. 
Klabiai, M.J. Kriščiukaičiai, J. 
Ramanauskas, E. Ribokienė, B. 
Rožėnas, L. Senutienė, J. Ska- 
beikis, O. Surovičienė, J.A. 
Svirsky, A. Šeduikis, O.J. Va
liūnai, R. Veitas, P.M. Viščiniai, 

: Jc-Dabrėga, P. O. 
B. Zemeikienė, po

2 dol. ir mažiau — N.N., A. 
Anderson, J. Moncevicz.,

Brocktono apylinkėj sudaryta 
JAV LB Bostono apygardos rin
kiminė komisija: Eligijus Sužie
dėlis, Liuda Šukienė ir Stasys 
E i va.

Bostono apygardoje kandi
datais į JAV LB X-tąją Tarybą 
yra: Vytautas Izbickas — Bosto
nas, Aldona Kairienė — Provi- 
dence, Almis Kuolas — Bosto
nas, Eduardas Meilus Jr. — Wor- 
cester ir Česlovas Mickūnas — 
Cape Cod.

Į PLB seimą 1983 metais kan
didatuoja: Vytautas Izbickas, 
Almis Kuolas, Eduardas Meilus 
Jr., Česlovas Mickūnas ir Stasys 
Rudys. Rinkimai vyks gegužės 
8-17. Jais Brocktone rūpinasi 
rinkimų komisija, kurios pirmi
ninku yra Juozas Stašaitis, nariai 
— Albina Baškauskienė ir Anta
nas Šeduikis.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

Sv. Petro Lietuvių parapijos 
banketas balandžio 18 T .antena 
restorane, Raridolph, Mass.

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

Pobūvis — vakarienė, rengia
mas lietuviškų organizacijų, su
telkti lėšas Lietuvos atstovybei 
Washingtone. remontuoti, vyk?

tone, Sandaros salėj, 30 Inter
vale St

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

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10.00 vaL ryto Iš WCAV- 
FM, banga 98,0 Vedėjas 
— Petras Viščinis, 173 Arthor St, 
Brockton, MA 02402. Telefonas: 
(617) 586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 1300 
bangos sekm. nuo 8 Iki 8:30 vaL 
ryto Ir nuo 4:30 kl*5 vai. popiet 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 

blnlnkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

JURA STRIMATTYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS A KEHOE, 31

aasrn
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Ateinantis sekmadienis, ba
landžio 4, yra Verbų sekma
dienis. Tą dieną 4 v. popiet 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
bus religinis koncertas.

Velykinių pamaldų tvarka 
lietuviškose bažnyčiose bus pa
skelbta ateinančiame Darbinin
ko numeryje.

Religinis koncertas Apreiški
mo parapijos bažnyčioje bus ba
landžio 4, Verbų sekma
dienį, 4 v. popiet. Tos parapi
jos choras atliks ištraukas iš 
Brahmso ir Verdi Reąuiem mi
šių. Diriguoja Viktoras Ralys, 
vargonais palydi Matas Jatkaus- 
kas, Elizabetho lietuvių parapi
jos vargonininkas..

Matas Yatkauskas, Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios Elizabeth, N.J., 
vargonininkas, akomponuos Ap
reiškimo choro Verbų sekmadie
nio koncerte ir solo vargonais 
gros Bach, Reger ir Franck kū
rinius.

Verbų sekmadienį po sumos 
bus galima skaniai pavalgyti 
Apreiškimo parapijos žemuti
nėje salėje. Ruošia ir šeiminin
kaus E. Kezienė.

Rekolekcijos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje prasideda 
ketvirtadienį, balandžio 1. Pa
mokslas ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu bus ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį 7:30 
v.v. Rekolekcijos baigiamos Ver
bų sekmadienį 11 v. Rekolekci
jas ves Tėv. Jonas Borevičius, 
SJ, iš Chicagos.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
Maspethe kviečia narius į mė
nesinį susirinkimą balandžio 7, 
trečiadienį, 8 vai. vak. V. Atsi
mainymo lietuvių parapijos salėj.

LMK Federacijos New York o 
klubo rengiama tradicinė Atve
lykio popietė bus balandžio 18, 
sekmadienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židiny, 341 Highland Blvd., 
Brooklyne.

Petras Akelis, 42 metų, sirgęs 
vėžiu, mirė kovo 28, sekmadie
nį, 9 v.v. Liko motina Akelienė, 
gyvenanti Floridoje, du broliai, 
abu lakūnai, gyveną San Fran- 
cisco, ir teta Bronė Spūdienė, 
gyvenanti Brooklyne.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Velykų švenčių proga 
pamokų nebus balandžio 10 ir 
balandžio 17.

Stasė Šakalienė, 94 metų, gy
venusi Ridgewood, N.Y., mirė 
kovo 26. Palaidota kovo 29 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 
Liko dukra Babarskienė ir dvi 
anūkės — Renata Alinskienė ir 
Ligija Simanavičienė su šeimo
mis.

Ekskursiją į Atlantic City Lie
tuvos vyčių 110 kuopa organi
zuoja gegužės 8. Vienas auto
busas išvyks iš Richmond Hill, 
kitas iš Maspetho. Kelionės kai
na 13 dol. (iš jų 10 dol. bus 
sugrąžinti). Dėl rezervacijų 
kreiptis adresu: Mrs. Lottie Ul- 
rich, 54-06 69th Place, Maspeth, 
N .Y. 11378. Jos telefonas: 212 
478-7642.

Darbininko redakcija jau gavo 
šiuos okupuotos Lietuvos naujus 
pogrindžio leidinius: Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 50 
numerį, Aušros 28 numerį. 
Greitu laiku su jais bus supa
žindinti mūsų skaitytojai.

Aras, žuvautojų ir medžiotojų 
klubas, kovo 14 turėjo savo me
tinį narių susirinkimą, kur buvo 
išrinkta nauja valdyba. Valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: Vy
tautas Alksninis — pirmininkas, 
Algis Česnavičius — iždininkas, 
Zenonas Jurys — sekretorius, 
Vanda Vebeliūnienė — jauni
mo sekcijos vadovė, Bronius 
Nemickas — medžiotojų sky
riaus vadovas, Vitolis Bartys — 
gilaus vandens žuvautojų vado
vas, Kęstutis Nemickas — sū
raus vandens žuvautojų vadovas. 
Valdyba yra numačiusi platų 
veiklos planą, kuris bus pa
skelbta^ vėliau.

Ann Jillian — Jūratė Nausė
daitė, filmų ir televizijos akto
rė, kovo 28 dalyvavo specialio
je Bob Hope programoje NBC- 
TV. Ten ji dainavo ir vaidino 
komediją su Bob Hope svečiais 
— George Bums, Lee Marvin ir 
Andy Gibbs. Balandžio 3 ji 
dalyvauja ABC-TV specialioje 
Perry Como Velykų programoje. 
Filmas su ja “Mae West” bus 
rodomas ABC-TV gegužės 2. Kai 
ji lankėsi New Yorke, ji daly
vavo miesto valdyboje, kai ten 
buvo įteikta proklamacija lietu
vių delegacijai. Ją tada nufoto
grafavo Liudas Tamošaitis. Jai 
pasiuntė nuotraukas į Holly- 
woodą, ir ji jam padėkojo gražiu 
laišku, pranešdama ir apie savo 
vaidinimus filme ir televizijoje.

Prel. J. Schamus iš Nevvark, 
N.J., atsilygindamas už Darbi
ninko prenumeratą, atsiuntė 50 
dol. Dosniam aukotojui nuošir
dus ačiū.

Liudas Normantas iš Hiram, 
Me., kalnų atsiuntė Darbininko 
prenumeratą ir dar pridėjo 52 
dol. auką. Mielam skaitytojui, 
suprantančiam sunkią spaudos 
padėtį, nuoširdus ačiū.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, kovo 29 — balandžio 4 
vadovaus Hamiltono, Ont., lie
tuvių rekolekcijom.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, kovo 26-28 vadovavo re
kolekcijom Šv. Kazimiero lietu
vių parapijoj Montrealy, o balan
džio 2-4 vadovaus Washingtono 
lietuvių priešvelykiniam pasi
ruošimui.

Tėv. Kornelijus Bučinys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
šį savaitgalį Dayton, Ohio, lie
tuvių parapijoj vadovaus prieš
velykiniam susikaupimui.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 3, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bus transliuojama Mozarto 
opera “Die Entfoerung aus dem 
Serail”. Pagrindiniai solistai: 
Stuart Burrows, Martti Talvela, 
Edda Moser, Kathleen Battle. 
Diriguoja James Levine.

RELIGINĖS MUZIKOS

KONCERTAS
bus Verbų sekmadieni, balandžio 4, 
ApreUklmo parapijos bažnyčioje

Tos parapijos choras, vadovaujamas 
VIKTORO RALIO.
atike Ištraukas U BRAHMSO Ir

VERDI REGUIEM MIŠIŲ

Vargonais palydės MATAS JATKAUSKA8

Pradžia 4 v. popiet

Visi nuoširdžiai kviečiami

Elena Kepalaitė, skulptorė ir 
dailininkė, dalyvauja kolektyvi
nėje parodoje Philadelphijoje. 
Iš Phoenix galerijos, kurjie nuo
lat rengia savo parodas, yra pa
rinkti septyni dailininkai. Jų tar
pe ir Elena Kepalaitė. Paroda 
vyksta nuo balandžio 2 iki 30 
gražioje Langman galeroje. Ga
lerijos adresas: 218 Old York Rd., 
Jenkintown, Pa. 19046.Te). 215 
887-3500. Parodos atidarymas 
bus balandžio 2, penktadienį, 
nuo 8 v.v. iki 10 v.v.

Lietuvos reikalų komitetas vy
čių organizacijoje išleido naują 
informacinį biuletenį, kuriame 
surinkta laimi daug medžiagos 
aktualiais klausimais, informuo
ja apie įvykius, kas ir kur ir ką 
padarė Lietuvos reikalu, dėkoja, 
skatina rašyti padėkos laiškus, 
skatina rašyti protestus, duoda 
ištraukų iš amerikiečių spaudos, 
ką ji rašo apie Lietuvos nepri- 
klausomyliės šventę. Tai yra 
kovo mėnesio biuletenis. Jis 
siunčiamas visiem Lietuvos vy
čiam kaip veiklos vadovas ir in
formatorius. Jį redaguoja Ber- 
nice Aviža, gi Lietuvos reikalų 
komiteto pirmininku yradr. Jo
kūbas Stukas.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
rengiami pavasario šokiai vyks 
balandžio 17. Bilietai, perkant iš 
anksto, 12.50 dol., o prie durų — 
13.50 dol. Kreiptis į Petrą Yus- 
kevich. Jo telefonas 212 366- 
6832.

Metinis lietuviškas festivalis, 
šiemet jau trečias, įvyks balan
džio 25 V. Atsimainymo parapi
jos salėj. 11 vai. mišios V. Atsi
mainymo bažnyčioj, o po jų 
parapijos salėj įvairiausi dirbi
niai bus rodomi arba parduoda
mi. 3 vai. popiet pasirodys Tryp
tinis, tautinių šokių grupė.

L.K. Moterų Sąjungos New 
Yorko ir New Jersey apskrities 
suvažiavimas įvyks balandžio 25, 
sekmadienį, 12 vai. Apreiškimo 
parapijos salėj, Brooklyn, N.Y. 
Globoja 24 kuopa. Visos kuopos 
prašomos atsiųsti savo atstoves.

Mečys Razgaitis, pakviestas 
rumunų, dalyvavo demonstraci
jose prie sovietų konsulato ir pa
sakė kalbą angliškai ir rusiškai. 
Demonstracijas rengė rumunai 
ryšium su Besarabijos 40 metų 
sovietų okupavimu.

Jinai ir trys gintarai, New Yor
ko muzikinis ir dainos vienetas, 
balandžio 17 atliks programą 
Baltimorėj, balandžio 22— Los 
Angeles, gegužės 15 - San 
Francisco, birželio 5 — Cleve- 
lande. Vienetui vadovauja V. 
Daugirdas.

Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos 
49 numeris išleistas anglų kalba. 
Vertė Vita Matusaitienė, sure
dagavo kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Numeris iliustruotas kele- 
tos asmenų ir minimų įvykių 
nuotraukomis, gale pridėta as
menų ir vietovių rodyklės, pa
rašytas trumpas įvadas. Prideda
mas ir minimų vietų žemėlapis. 
Numerio išleidimą finansavo dr. 
Juozas ir Aleksandra Kazickai, 
leidžia Kunigų Vienybė. Spaudė 
pranciškonų spaustuvė Brookly
ne. Numeris siuntinėjamas Ame
rikos vyskupam, spaudai, kong
reso ir senato nariam. Pridėtas 
dar atskiras lapas, kur yra at
spaudas iš Newsweek žurnalo, 
kuriame rugpiflčio 3 tilpo puikus 
straipsnis apie Lietuvą - The 
View From Lithuania. Atspau
das atspaustas su leidėjo lei
dimu.

Švenčių proga, kai ieškoma 
dovanų, prisiminkime lietuvišką 
knygą. Daug lietuviškų knygų 
turi Darbininko administracija.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-5O% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

QU E E N S COLL1SION 
CENTER INC. Espert auto 
body works — Ducco piinting 
— Welding — Frames įtraigh- 
tened — Fiber glass wotk. 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.

Teresė T fr0ir+J LMK Fede
racijos Hamburgo Įdubo pirmi
ninkė, lankėsi Amerikoje ir kovo 
mėnesį svečiavosi pas savo gi
mines Vytautą ir Mariją Oniū- 
nus Woodhavene. Kovo 11 LMK 
Federacįjos pirmininkė Marija 
Noreikienė savo namuose su
mota jai priėmimą ir priešpie
čius, kuriuose dalyvavo LMK 
Federacijos valdybos narės: V. 
Čečetienė, M. Klivečltienė, Al
dona Pintsch — Pabaltijo Mo
terų Tarybos atstovė, LMKF 
New Yorko klubo pirmininkė J. 
Laucevičienė. Teresė Lipšienė 
papasakojo apie Hamburgo klu
bo veiklą. Klubą sudaro 20 na
rių, turi savo patalpas susirin
kimam, įsteigė lietuviškų knygų 
bibliotekėlę, kuriai knygų pa
siunčia LKM Federacijos narės 
iš Amerikos. Su latvėm ir es
tėm drauge Hamburge ruošia 
birželio 14 minėjimus. Klubas 
aktyviai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje, turi savo tautinių šokių 
grupę. Teresė Lipšienė taip pat 
Vokietijoje atstovauja lietuvėm
katalikėm moterim, dalyvauja 
vokiečių moterų konferencijose. 
Kovo 17 ji apsilankė LMK Fe
deracijos New Yorko klubo susi
rinkime ir padarė platų prane
šimą apie klubo veiklą. Kovo 22 
ii vėl išvyko į Vokietiją.

Vincė Jonuškaitė - Zaunienė 
sulaukė 80 metų. Ta proga San
ta Monica ir Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės jai kovo 
6 surengė pagerbimo vakarienę. 
V. Jonuškaitė-Zaunienė yra 
LMK Federacijos garbės pirmi
ninkė. LMK Federacijos pirmi
ninkei M. Noreikieriei ten atsto
vavo B. Skirienė.Ji Federaci
jos vardu pasveikino sukaktuvi
ninkę ir įteikė gėlių.

PREMIJUOTAS 
ROMANAS

Birutė Pukelevičiūtė — De
vintas lapas. Tai Draugo roma
no konkurso 1982 metų laimėto
jas. Kaina 12 dol.

Ši ir kitos lietuviškos knygos, 
lietuviškos muzikos plokštelės 
ir suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. (Persiuntimui prideda
mas 1 dol.)

KAS BUS IŠSTATYTA
DAIL K. ŽOROMSKIO PARODOJE?

•' • ' >. ’
Dail. Kazimieras Žoromskis gos, lyg šviesos žaismas. Iš ten 

gyvena Manhattane, uoliai triūsia plūsta šviesa ir paliečia tas Uni-
ir yra sukūręs daugybę paveiks- jas. Ir jos sumirga, lyg ima ju

dėti Todėl ir paroda pavadinta'*lų.
Balandžio 13 — gegužės 18 

jo karinių paroda rengiama Pace 
universiteto galerijoje Manhat
tane. šis universitetas yra mies
to žemutinėje dalyje, prie miesto 
valdybos parko. Lengvai suran
damas, reikia keliauti iki mies
to valdybos. Ten prie parko bus 
ir universiteto modemus namas. 
Važiuojant traukiniu Jamaicos 
linija, geriausiai išlipti Cham- 
bers stotyje. Išėjus į gatvę, tuoj 
ir bus miesto valdyba ir univer
sitetas.

Parodoje bus išstatyta jo nau
jausia kūryba. Kaip žinome, dai
lininkas K. Žoromskis yra susi
kūręs savotišką stilių. Jo pa
veiksluose dominuoja linijos. 
Pro jas matosi kiti tolimi pasau
liai, lyg debesys, lyg jūros ban-

“Vibrations in Color”.
Parodoje bus išstatyta 17 pa

veikslų. Visi didesnio formato.
Dailininkas nepaprastai daug 

dėmesio skiria techniškam šva
riam darbui. Todėl visi paveiks
lai yra lyg kokia muzika — taip 
tiksliai suskambinta, taip švariai 
suvestos spalvos, užkloti tonai, 
kad tiesiog stebiesi dailininko 
begaline kantrybe ir meistrišku
mu.

Parodos proga yra išleistas ka
talogas su spalvotais viršeliais. 
Viduje aptariama dail. K. Žo- 
romskio kūryba, supažindinama 
su jo meniška veikla, įdėta ir jo 
nuotrauka.

Į parodos atidarymą, kuris bus 
balandžio 13, galerija yra pa
kvietusi ir visą eilę lietuvių.

PADĖKA
Mūsų vedybinio gyvenimo 50 

metų sukakties proga š.m. vasa
rio 27 mūsų dukrelės Danutė, 
Genovaitė ir Aldona su žentais ir 
anūkais mums surengė Danutės 
ir Gedimino Surdėnų namuose, 
Tumersville, N.J., puikias vai
šes, kuriose dalyvavo pranciš
konų provincijolas Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, kun. Kajetonas 
Sakalauskas, Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. Jonas Pakal
niškis, dr. Vincas Maciūnas su 
ponia, dr. Jonas Končius ir kiti 
giminės bei bičiuliai.

Kitą dieną mūsų intencija Šv. 
Andriejaus bažnyčioje Phila
delphijoje buvo aukotos mišios. 
Jas koncelebravo Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, ir kun. Kajetonas 
Sakalauskas. Mišių metų mums 
suteikė palaiminimą ir po mišių 
pasakė gražų pamokslą apie šei
mas. Po visų apeigų buvome su 
iškilme palydėti į zakristiją.

Esame labai dėkingi savo suk- 
relėms su žentais ir anūkais už 
tokias gražias vaišes ir dovanas. 
Taip pat dėkojame Tėv. Pauliui

Baltakiui, OFM, už bažnytines 
apeigas ir pasakytą pamokslą, 
kun. K. Sakalauskui už mišių 
koncelebravimą. Dėkojame vi
siems, kurie dalyvavo mūsų 
sukakties minėjime, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu muš svei
kino.

Dar kartą ačiū visiems!

Anelė ir Stasys Nutautai

NEWY0RK:

LAISVĖS ŽIBURIO

RADIJO PAVASARIO

KONCERTAS — BALIUS

ieitadlenį, balandžio 17, Kultūros Židinyje, Brooklyne, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Pradžia 7 vaL punktualiai

Programoje:

TORONTO VYRŲ CHORAS “ARAS” 

CHORO VADOVAS IR SOLISTAS — VACLOVAS VERIKAITIS 

PIANO PALYDA — DALIA SAKAITĖ

Šokiai — KAZLO ORKESTRAS — loterija — 
valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse

Šokiams ir baliui stalus galima Hl anksto rezervuoti* pas ŽIvHę Jurienę 441-7831

Bilietai koncertui platinami HI anksto. Visos vietos numeruotos. Bilietus galima užsisakyti 
patai, prlsiunčiant sau adresuotą su pakto ženklu voką Ir atitinkamai sumai ček): 
Llthuanian Radlo Club, 217-25 54 Avė., Bayskfe, N.Y. 11364. Bilieto kaina — 8 doL 
Jaunimui Rl 16 m. — 5 doL (gaunami tik prie įėjimo).

Virus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAL. RYTO

LAISVĖS ŽIBURIO 
RADIJAS


