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AS
UŽ GĖRĮ PER MAŽAI KOVOJAU 
VYTAUTO VAIČIŪNO KALBA TEISME
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos N r. 49

Apie 5,000 Argentinos karių 
puolė nuo 1833 Britanijos valdy
tas Falklando salas (į rytus nuo 
Argentinos pietinio smaigalio), 
įveikė ten esančius 78 britų 
karius ir salas užėmė. Per susi-

ir keli kariai žuvo. Argentinie- 
čiai dėlto džiūgauja, o Britanija 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Argentina ir pasiuntė 
ten apie 40 karo laivų grupę su - 
keliais tūkstančiais karių.

Falklando salas sudaro apie 
200 įvairaus dydžio salų, kuriose, 
spėjama, gali būti aliejaus ir mi
neralų. Jose gyvena apie 1,800 
daugiausia Britanijos piliečių, 
kurie nenori būti Argentinos val
domi.

Vietnamo komunistų partijos 
vykstančio kongreso metu buvo 
pakeisti 6 politinio biuro na
riai. Atleistųjų tarpe yra ir ko
vom prieš Prancūziją ir JAV va
dovavęs gen. Vo Nhuyen Giap 
ir buv. užs. reik, ministeris Duy 
Trink.

Graikijai priklausančios Syros 
salos laivų dirbtuvėse yra re
montuojami du Sov. S-gos karo 
laivus aprūpiną laivai. Graikija 
už tai gaus 2.5 mil. dol.

Vakarų bankai pasirašė su 
Lenkija sutartį, pagal kurią Len
kijos 2.4 bil. dol. vakarų ban
kam skolos grąžinimas, turėjęs 
įvykti 1981, buvo 'išdėstytas' 4 
metam. Skolos grąžinimas turės 
būti pradėtas 1982.

Britanijos parlamentas dėl Ar
gentinos veiksmų Falklando sa
lose sukėlė didelį triukšmą ir 
reikalavo, kad min. pirmininkė 
Thatcher atsistatydintų, bet ji 
nesutiko. Kaltę dėl įvykių nenu- 
matymo prisiėmė užs. reik, sek
retorius lordas Carrington ir at
sistatydino.

Panama kovo 31 perėmė ka
nalo zonos policinę apsaugą.

JAV žvalgybos organai teigia, 
kad Sov. S-ga apie Šiaurės aši
galį yra išdėsčiusi 3 judrių rake
tų pulkus, kurių kiekvienas yra 
ginkluotas 12 branduoliniais už
taisais aprūpintų SS-16' rake
tų, galinčių pasiekti taikinius 
už 8,000 mylių.

JAV vetavo dvi J.T. Saugumo 
tarybos priimtas rezoliucijas: 
vieną, kad Nikaragvos skundas 
prieš galimą JAV puolimą būtų 
pastoviai įrašytas į J.T. darbo
tvarkę, ir antrą, reikalaujančią, 
kad Izraelis grąžintų į pareigas 
pašalintus vakarinio Jordano 
kranto miestų burmistrus.

Sovietų spauda apkaltino Len
kijos partizanus, kad jie nuo ka
ro būklės paskelbimo pradžios 
yra nužudę 43 žmones.

Socialistų internacionalas iš
juokė Salvadore įvykusius kon
stitucinio parlamento rinkimus 
ir pareiškė savo pritarimą Nika
ragvos sandinistų vyriausybei. 
Pažymėtina, kad kongrese daly
vavo Austrijos kancleris Bruno 
Kreisky, Danijos min. pirm. An- 
ker Jorgensen, Suomijos min. 
pirm. Kalevi Sorsa, Britanijos 
Darbo partijos vadas Michael 
Foot, Izraelio Darbo partijos va
das Shimon Pėrės, Portugalijos 
Socialistų partijos vadas Mario 
Soares, Ispanijos Socialistų par
tijos vadas Felipe Gonzalez, 
Švedijos Soc. dem nartiios va
das Olai Palme, Prancūzijos So
cialistų partijos vadas Lionei 
Jospin ir Olandijos Darbo parti
jos vadas Joop den Uyl. Inter
nacionalo pirmininku yra buv. 
V. Vokietijos kancleris Willy 
Brandt.

J. T. Saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią Argen
tiną pasitraukti iš Falklando salų 
ir pradėti dėl jų pasitarimus su 
Britanija.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 49 numeris paskelbė 
visą inžinieriaus Vytauto Vaičiū
no teisme pasakytą kalbą. Čia 
sutraukiame jos turinį, panaudo
dami vieną kitą ištrauką.

Truputis praeitis*
1980 rugpjūčio 24 buvo maldi

ninkų kelionė — eisena iš Ty
tuvėnų į Šiluvą. Joje aktyviai 
reiškėsi inž. Vytautas Vaičiū
nas. Jis ragino žmones dalyvau
ti eisenoje, ją tvarkė bei rikia
vo, su raudona vėliavėle sustab
dė judėjimą Tytuvėnų gatvėse ir 
pravedė žmones, kurių buvo per 
pusantro tūkstančio. Jis davė ir 
idėjinį turinį tai eisenai: kaip 
mūsų tėvų tėvai, taip ir mes ei
name pasimelsti pas Dievo Mo
tiną Šiluvoje.

Taip pat aktyviai pasireiškė 
ir kitas organizatorius — Mečis
lovas Jurevičius, organizavęs ir 
kitų metų eisenas.

Saugumiečiai, milicija ir kiti 
pareigūnai filmavo, fotografavo 
eiseną. Vėliau griebė ką galėjo. 
Abu asmenis — Vytautą Vaičiū
ną ir Mečislovą Jurevičių suėmė 
ir nuteisė.

Vytautą Vaičiūną suėmė 1981 
kovo 25, einant į darbą. Abiejų 
teismai įvyko 1981 birželio 26. 
Jurevičių nuteisė Vilniuje, o 
Vaičiūną išgabeno į Širvintas, 
kad taip būtų mažiau triukšmo.

Kalbos pobūdis
Ten, pasinaudodamas jam 

duodama teise, Vytautas Vaičiū
nas, teisme pasakė gražią kal
bą.

Tos teisiamųjų ir pasmerktų
jų kalbos pasižymi giliu religin
gumu, giliu patriotizmu, ska
tinimu visiem labiau aukotis 
brangiem ir šventiem idealam. 
Visi džiaugiasi, kad yra teisiami.

Teisėjam tos kalbos neturi jo
kios įtakos, nes sprendimai iš 
anksto padiktuoti enkavedistų, 
saugumiečių. Teismas vyksta 
tik akim apdumti, prieš pasaulį 
pasiteisinti, kad, va,—pas 
mus klesti teisingumas.

Tačiau tos kalbos turi įtakos 
kitiem žmonėm. Jos tikrai kelią 
patriotinę, religinę nuotaiką 
visų, kas jas išgirsta per už
sienio radiją sugrįžtančias į kraš
tą. Kalbos sklinda gerai ir lais- 

. vajame pasaulyje. Tokia Nijolės 
Sadūnaitės kalba, pasakyta 
teisme, susilaukė didžiausio pa
sisekimo laisvame pasaulyje.

Atidengia blogį
Savo kalboje Vytautas Vaičiū

nas pirmiausia atmeta kaltini
mus, kad jis organizavęs neleis
tinus veiksmus. “Ne, aš nieko 
neorganizavau, aš gerbiu visa, 
kas šventa ir kilnu mūsų tau
toje,” — sakė jis.

Skundžiasi, kad jų gyvenime 
leidžiama augti piktžolėm — 
blogiui, kad tas blogis — tos 
piktžolės nėra naikinamos iš 
šaknų, o priešingai, — sandė
liuojamos ir saugomos ateičiai. 
Tokioje aplinkoje jis pasidarė 
kaltas. ,

Apie save
Toliau sakosi, kad gimęs 1930 

Vytauto Didžiojo metais. Ir jis, 
gavęs tą vardą, per visą savo 
gyvenimą melu ir apgaule jo ne
suniekino.

Prisimena buržuazinę Lietuvą, 
tos santvarkos pilnai neideali
zuoja, nes jam teko vargti — 
būti samdiniu. Bet tas žmonių 
vargas baudžiavos laikais ir ki
tais laikais išsaugojo lietuvišką 
žodį. Tirpsta sniegas Jūros upės pakrantėse prie Tauragės, Lietuvoje.

Jis kumečio sūnus. Sveikino 
Tarybų Lietuvos . rytą, tikėjosi, 
kad galės dirbti savąjį žemės 
sklypelį, bet jis matė 1941 metų 
vežimus. Tautiečių ašaros ir de
jonės jį pakeitė.

Dar 1941 jis tarnavo pas sve
timus. Jo motina išderėjo, kad 
leistų jam baigti Žvirgždaičių 
pradžios mokyklą. Jo darbdaviai 
leido. Motina mirė 1941 metų 
gale, palikdama jam gražų arti
mo ir Dievo meilės pavyzdį. Ta
da apraudodamas motiną, jis 
suprato aukos ir kančios prasmę.

Vokiečių okupacijos metais 
daug vargo, o po karo prasidė
jo atsiteisimo metai. Bet jis 
tuo nepasinaudojo “Supratau”, 
— sako jis, — “kad, norint 
pataisyti gyvenimą, reikia eiti su 
meile ir auka.”

AP KORESPONDENTO POKALBIS
SU IRENA SKUODIENE

Associated Press žinių agen
tūros korespondentas Bryan 
Brumley neseniai lankėsi Lietu
voje. Vilniuje jis kalbėjosi su 
Irena Skuodiene, “sąžinės kali
nio” Vytauto Skuodžio žmona. 
Ji pareiškė, kad vienintelis jos 
vyro nusikaltimas buvo tas, kad 

dalyvavo jokioje priešvalsty
binėje akcijoje ir nie
kad nebuvo opozicijoje vyriay- 
sybei. Iš tikrųjų, jis daug dir
bo vyriausybei, kaip geologas”.

Skuodienė painformavo AP 
korespondentą, kad vasario mė
nesį ji buvo apsilankiusi pas 
savo vyrą Mordovijoje, kur jis 
dabar dirba lagerio skalbykloje. 
Ji palaiko ryšius su amerikie
čių diplomatais ir minėjo, kad 
po juos vyro paleidimo jie mė
gins apsigyventi JAV-ėse. “Mes

Kritinė* pastabos valdžiai

Per 30 metų išdirbo įvairiose 
statybose bei gamyklose, todėl 
jis jaučiasi turįs teisę ir net 
pareigą kovoti su blogybėmis, 
pareikšti kritines pastabas. Tą 
kritiką išspausdino Raseinių 
rajono laikraštyje “Naujas rytas”. 
Ten jis reikalauja paskelbti nu
sikalstamumo statistiką.

Prisimena, kad “Izvestijoje” 
buvo straipsnis apie nusikalti
mus Amerikoje, kiek ten žudo
ma, prievartaujama, apiplėšiama. 
Bet ir Lietuvoje esanti negeres
nė padėtis. Apie tai tik spauda 
neskelbia. Prisimena vieną pa
vyzdį, kad vienas, išėjęs iš pa
taisos namų, dviejų savaičių bė
gyje nužudė 4 žmones. Kito visi 
broliai papuolė į kalėjimą.

(nukelta į 2 psl.)

mylime Lietuvą”, kalbėjo Skuo
dienė, “Todėl jis dalyvavo žmo
gaus teisių sąjūdžio veikloje. 
Bet jūs matote, koks čia mūsų 
gyvenimas. Mes iš tikrųjų nebe
galime čia gyventi”. Brumley ra
šo, kad policininkai fotografavo jimą viskuo, kas rusiška, taip pat 
ir sekė jį įeinant į Skuodžių į neprielankumą rusų kalbai”, 
namus ir išeinant. “Dabar jie Tačiau autorius nepamini pana
mos seka grubiau, kaip papras
tai, bet jie visad laukia — lan
kytojų pasitikti”, kalbėjo Skuo
dienė.

Anot Brumley, “Lietuvos 
užsienių reikalų ministerijos” 
atstovas Vilniuje, Mykolas Jac
kevičius, pareiškė, jog Sovietų 
vyriausybė nepripažįsta dvigu
bos pilietybės ir todėl atmeta 
Washingtono tvirtinimą, jog 
Skuodis esąs “amerikietis”. Jac
kevičius nemano, kad jo vyriau
sybė pakeis savo poziciją. (Elta)

PABALTIJO UŽGROBIMAS PAMINĖTAS 
JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖDYJE

Pabaltijo kraštų užgrobimą ir 
pabaltiečių laisvės troškimą savo 
vasario 18 Ženevoje pasakytoje 
kalboje paminėjo Richard Schif- 
ter, amerikiečių delegacijos' pir
mininkas Jungtinių Tautų Žmo- “Mano šalies pozicija šiuo 
gaus Teisių Komisijos posė
džiuose. “Aš kalbėjau apie lais
vo apsisprendimo teisės pažei
dimus Azijoje ir Pietų Ameri
koje”, pareiškė Schifter. “Bet ir 
Europos kontinentas neišliko 
nepaliestas. Leiskit man pami
nėti tris pavyzdžius. 1940-ais 
metais, pasiremdama Stalino ir 
Hitlerio susitarimu, Sovietų Są
junga okupavo nepriklausomas 
Estijos , Latvijos ir Lietuvos 
valstybes. Ji jas laikinai prara
do 1941-ais metais, po Hitlerio 
invazijos į Sovietų Sąjungą, bet 
karui baigiantis Sovietų kariuo-

KAIP SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
PLEČIAMAS “DVIKALBIŠKUMAS

Jautriu “bilingvizmo” ir, ne
tiesioginiai, rusinimo klausimu 
Komunisto mėnraštyje (1981, 
Nr. 12) rašo TSRS Mokslų aka
demijos narys — koresponden
tas M. Rutkevičius. Jis išskiria 
carinę Rusijos imperiją iš kitų 
kolonijinių imperijų, nes tai 
buvo “vieningas teritorinis ma
syvas”, o be to, nežiūrint “žiau
rios nacionalinės priespaudos”, 
įvairiatautės “darbo žmonių kla
sės vis tiek suartėjo. “Dvi- 
kalbystė” ėmė plisti Rusijoje dar 
prieš revoliuciją, kaip “objekty
vus procesas”. Autorius pri
pažįsta, kad “priverstinis rusų 
kalbos įvedimas, carizmo vykdo- 
maasimiliavimo politika” stabdė 
šį procesą ir “sukėlė atsakomą
ją bangą vietinio nacionalizmo, 
kuris orientavosi į nepasitikė- 

šių nuotaikų ir masinių protes
tų šiandienos Gruzijoje, Estijoje 
ir Lietuvoje.

Sovietų Sąjungoje, tvirtina 
Rutkevičius, dvikalbiškumas 
puoselėjamas “savanoriškai”, be 
prievartos. Daugiau kaip devyni 
dešimtadaliai Sovietų Sąjungos 
gyventojų moka rusų kalbą tiek, 
jog “to pakanka tarpnacionali
niam bendravimui”. Paskelbęs, 
kad bendra, t.y. rusų kalba “jau 
tapo naujos istorinės žmonių 
bendrijos — tarybinės liaudies 

menė vėl okupavo tas tris Pa
baltijo šalis ir nuo to laiko 
jos traktuojamos kaip Sovietų 
Sąjungos dalis.

klausimu šiandien ta pati kaip 
1940-ais metais. Mes nepripa
žįstame neteisėto ir ginklu įvyk
dyto trijų Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą... 
Nežiūrint prievartinio daugelio 
(Pabaltijo valstybių) gyventojų 
perkėlimo, kurį įvykdė Sovietų 
Sąjunga, šiose šalyse tebelieps- 
noja tikėjimas laisvo apsispren
dimo principu ... Gausėjantys 
suėmimai tų, kurie viešai pareiš
kia šį įsitikinimą ir įsipareigoji
mą, rodo, kad ši liepsna skaid
resnė kaip bet kada anksčiau 
praėjusios kartos bėgyje”. (Elta)

požymiu”, Rutkevičius pripažįs
ta, jog “iškyla dar neišspręstų 
problemų”. Jų svarbiausia 
esanti ta, kad “jaunoji karta 
nepakankamai išmoksta rusų 
kalbą mokykloje”. Rusų kalba 
“daugelyje ‘nacionalinių’ mo
kyklų, ypač kaime, dėstoma ne
patenkinamai”. Šiuo metu lais
vai rusiškai kalba apytikriai 5 iš 
10 vietinių tautybių atstovų, gy
venančių Pabaltijo respublikose, 
4 — Vidurinės Azijos respub
likose, 3 — Užkaukazės respub
likose.

Rutkevičius išvardina priemo
nes, kurių imamasi išplėsti rusų 
kalbos žinojimą. Kai kurių “są
junginių respublikų” visose “na
cionalinėse” mokyklose rusų 
kalba dėstoma nuo pirmosios 
klasės. Pedagoginės aukštosios 
mokyklos ruošia vis daugiau ru
sų kalbos mokytojų. Daugėja 

gretės klasės, kuriose dėstoma 
rusų ir “nacionaline” kalbomis. 
Anot autoriaus, 35.2 procento 
rusų, gyvenančių Lietuvoje, nu
rodė laisvai kalbą lietuviškai 
(palyginant su 15.5 proc. rusų 
Gruzijoje — gruziniškai, ar 20.1 
proc. rusų Latvijoje — latviškai). 
Įdomu, kad Rutkevičius neuž
simena apie Lietuvoje gilų ne
pasitenkinimą sukėlusius pla
nus pradėti rusų kalbą mokyti 
jau vaikų darželyje. Autorius bai
gia savo straipsnį optimistišku 
tvirtinimu, 4cad baigiantis šiam 
šimtmečiui visi Sovietų Sąjun
gos piliečiai mokės rusų kalbą.

(Elta)

LIETUVOS BYLA 
BALTIMORĖS SPAUDOJ

Baltimorės spaudoje pasirodė 
serija straipsnių apie Lietuvą. 
Vasario 16 dienraštis The Sun 
išspausdino išsamų Cezario Sur- 
doko laišką apie “Lietuvos gim
tadienį”, kuriame jis klausia, 
“kodėl mūsų vyriausybė ir in
formacijos priemonės bijo paly
ginti Afganistano invaziją su Pa
baltijo valstybių kariniu užėmi
mu?”

Tomo Venclovos profilį 
straipsnyje “Lietuvis disidentas 
vertėjas” pateikia The Evening 
Sun (1982.III.4).

Tame pat laikraštyje aprašo
mas Vlado Šakalio pabėgimas 
(“Jis rizikavo viską, kad pabėgtų 
iš Lietuvos”, 1982.III.16) ir Si
mas Kudirka (1982.1 II. 17).

Spaudos susitikimą su Šakaliu 
ir Kudirka suruošė Cezaris Sur- 
dokas, kuris vadovauja Baltimo- 
rės Balfo skyriui (Elta)

Paskutiniai Irano latmėjimAi 
kare su Iraku sukėlė konserva
tyvių arabų valstybių nerimą.

Nežiūrint JAV pastangų 
įtikinti Britaniją ir Argentiną 
nesiimti karinių priemonių 
Falklando salų likimui išspręsti, 
ir Argentina ir Britanija bent 
viešais pareiškimais stengiasi 
sudaryti įspūdį, kad jos neatsi
sakys ir kariniu veiksmų.



2 • DARBININKAS • 1922 balandžio 16, Nr. 15

- 11 ■

APIE RYŠIUS SU OKUPUOTOS 
LIETUVOS GYVENTOJAIS

kieji motyvai, 
nė partiniai <x

kronikos*'. Poezijos ir tikrovės 
santykius išreiškiantiišskirtinė išeiti 

kius. 1 ....t....................................... ...

Australijos Pabaltiečių Taryba Vėliau (1974 m.) Lietuvos iš- 
ir tenykštis Latvijos konsulatas eiv|jos veiksnių, Vlikui vado- 
gavo iš Australijos vyriausybės - -
užklausimą dėl menininkų bei 

dainininkų, atvykstančių į Aust
raliją iš okupuotų Pabaltijo vals
tybių: Estijos, Latvijos ir Lietu
vos.

Australijos vyriausybė pareiš
kė pabaltiečių atstovams, kad 
ji nepripažįstanti Pabaltijo vals
tybių inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą, kad ji priimanti pa
baltiečių memorandumus dėl jų 
kilmės kraštų laisvės atstatymo, 
bet ji negalinti suprasti, kodėl 
Australijos pabaltiečių organiza
cijos pasikviečia įvairius teatra
lus iš okupuotų Pabaltijo kraštų, 
kurių atsilankymas tik sukelia 
Sąmyšį tarp Australijos pabaltie
čių kilmės gyventojų.

Pats anksčiausias (1966 m.) 
veiksnių sutarimas skelbė, kad 
“laisvieji lietuviai santykiuose 
su okupuotos Lietuvos gyvento
jais ribotųsi bendravimu tik pri
vačioj asmeninėj plotmėj.”

Vėliau (1974 m.) Lietuvos B*
listinių tikrovės įspūdžių pri-

čiant ryšius su pavergtoje Lietu
voje gyvenančiais tautiečiais “iš-, 
eivijos lietuviams tenka vado
vautis savo sveika nuovoka, są
žinės jautrumu ir tautiniu są
moningumu, vengiant bet kurių 
veiksmų, kurie galėtų pakenkti 
Lietuvos valstybiniam tęstinu
mui ar lietuvių pastangoms iš
likti ir išsivaduoti iš okupacijos.”

Amerikos Lietuvių Taryba, 
primindama Amerikos lietu
viams šiuos Lietuvos išeivijos 
veiksnių sutartus nurodymus, 
prašo Amerikos lietuvius susi
laikyti .nuo tokių ryšių su oku
puotos Lietuvos gyventojais, ku
rie sukėlė susirūpinimą Austra
lijos vyriausybei ir tokį patį su
sirūpinimą galėtų sukelti ir 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

tai vaikšto žeme”. Poezija kaip 
apibrėžta estetinė veikla pasiro
do vertėjo A. Churgino rinkiny
je **Viižių medus”. Pokario metų 
realijos dar atsiliepia V. Giedros 
rinkinyje “Duonos pagerbi
mas*’. Su tėviške susijęs trečiasis 

J. Juškaičio rinkinys ‘Tolimos 
dainos”. Vandenų 4r Dzūkijos 
motyvais ataustas esąs S. Gedos 
rinkinys “Žydinti slyva Snaigy- 
no ežere”. Plati gimtinės pano
rama atsiskleidžianti A. Žukaus
ko knygoje “Senmotė”. Prie silp
nesnės realistinės poezijos kny
gų skirtini J. Jakšto rinkinys 
“Neužmirškit atsigrįžti” ir D. 
(ŲmevičiOtės “Sekmadienių sa
los”. E. Mieželaitis savo “Mono
loguose” (Dešimtoje eilėraščių 
ir filosofinių svarstymų knygoje) 
kartoja pats save. Turinio ir for
mos įvairumu pasižymįs V. Blo
žės rinkinys “Polifonijos”. Gera 
knyga esanti M. Martinaičio 
rinktinė “Vainikas”. Atskiromis 
knygomis pasireiškė ir satyri
kai: J. Nekrošius epigramų rin
kiniu “Pelynų atmintis”, R. Klu
sas humoristinių eilių rinkiniu 
“Odė akmeniui” ir G.

šių metų kovo 16 dienos 62 
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SHAUNS FUNERAL HOME. Ine, 84-02 Jamaica Avė. (prie Fereat

— Lietuvių rašytojų sąjungos 
poetų sekcija “Literatūros ir me
no” redakcijoje kovo pabaigoje 
surengė * svarstybas, kuriose 
buvo aptartos 1981 metais pa
vergtoje Lietuvoje išleistos poe
zijos knygos. Svarstybose daly
vavo žinomi literatūros kritikai 
— Viktorija Daujotytė, Vitas 
Areška, Sigitas Geda, Juozas 
Stepšys, Eugenijus Matuzevičius 
ir Ričardas Pakalniškis, taip pat 
keli jaunesnieji kritikai — Val
das Kukulas, Saulius Žukas, 
Kornelijus Platelis, Kęstutis 
Rastenis. Svarstytojai pripažino, 
kad knygų kiekis buvęs pakan
kamas ir kad turinyje buvęs ryš
kus gamtos ir kultūros ryšys. 
Perspektyvios buvusios trijų 
jaunų poetų antrosios knygos: 
A. A. Jonyno “Atminties laivas”, 
G. Patacko “Išvarymas iš ro
jaus” ir V. Rubavičiaus “Laiko 
įtampa”. Gamtos įspūdžių ir, 
žmogaus vidinių išgyvenimų są-

sajos buvusios ryškios ir G. ]o- 
kimaičio rinkinyje “Rasa”, ypač 
H. Cigriejaus rinkinyje “Dan
gus, rytas ir vakaras”. Stipria 
poetine išraiška pasižymįs ir P. 
Palilionio rinkinys “Vasara už 
debesų”. Išraiškos paprastumu 
skaitytoją patraukiąs J. Šioiinio 
rinkinys “Margi vasarojai”. Žem
dirbio būties realijos esančios 
būdingos S. Jonausko knygai 
“Lekia kaip metai”. Su geografi
ne savos tėviškės vieta esanti 
surišta M. Karčiausko “Žvirgž-

Kanovi
čius “Nuogi Olimpe”. Su pir
mosiomis knygomis 1981 metais 
pasirodė ir 5 poezijos debiutan
tai (apie juos jau buvo rašyta 
šioje skiltyje). Atrodo, kad 1981 
metų pavergtos Lietuvos poezi
jos knygose beveik nėra sovieti
nės ideologijos, pigios agitaci
nės vad. pilietinės lyrikos (iš
skyrus V. Reimerį ir J. Macevi
čių, taip pat debiutantą A. Ge
nį). Vaikystės ir jaunystės atsi
minimai, tėviškė, gamtos įspū
džiai yra tie neutralūs žmogiš-

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
••• • -• , r - £&

- ‘ *5 .. * J

Ar užtenka bausmės?
Bausmės tokiem neužtenka. 

Reikia ir meilės, o jos nėra. 
Lukiškių kalėjime žmonės sau
gojami stipriau kaip žvėrys. Ka
lėjime žmonės apiplėšiami, ati
mami siuntiniai, o įstatymo sau
gotojai to nemato.

Maskvoj vykęs teismas nutei
sė paskutinės Sov. S-gos Helsin
kio grupės narį Ivan S. Kova- 
lev 5 m. darbo stovyklos ir 5 m. 
tremties už priešsovietinę agita
ciją. Jo tėvas ir jo žmona šiuo 
metu atlieka bausmes už tokius 
pat “nusikaltimus”.

Kanados vyriausybė įsakė iš
vykti Sov. S-gos prekybos atsto
vui Michail N. Abramov už tai, 
kad jis bandė įsigyti aukštos 
technologijos reikmenų.

Britanijos vyriausybė užšaldė 
Argentinos indėlius Britanijos 
bankuose, uždraudė Argentinos 
prekių importą, atšaukė savo am
basadorių ir kitus diplomatus iš 
Argentinos ir sulaikė ginklų par
davimą.

Sov. S-ga, susirūpinusi, kad jos 
užpirktų Argentinoj javų išveži
mo nesulaikytų galima Britanijos 
blokada, gina Argentinos tėises 
į Falklando salas ir reikalauja, 
kad Britanija jų atsisakytų.

Spauda paskelbė, kad Japoni
ja karo metu turėjusi slaptą 
karinį dalinį, dariusį įvairių che
minių medžiagų ir ligų bakteri
jų bandymus su į nelaisvę pa
imtais sovietų ir amerikiečių 
kariais. Dėl šių bandymų apie 
3,000 belaisvių yra mirę.--

Sugriovę Dievo autoritetą, 
žmogų įstūmė į dvasinę tuštumą. 
Žemės laimės pažadai sugyvu- 
linajhnogų. Žmonės legaliomis- 
ir nelegaliomis priemonėmis 
ėmė kurti asmeninę laimę, bet 
ši laimė pasiekiama tik papir
kimais. Tada kiti nusivylę pra
deda girtuokliauti. Ir kiek daug 
žmonių svaiginasi alkoholiu, ap
svaigę brenda į nusikaltimą 
liūną.

Reikia paskelbti nusikaltimų 
statistiką, gal žmonės supras ir 
pasitaisys.

Jaunimas pradėjo gerą žygį
Ir jo organizuota eisena buvo 

kova prieš nusikalstamumą. Jau
nimas pradėjo tautos nublaivini- 
mo ir nuskaistinimo žygį ir pa
darė gerą pradžią.

Kas teismui svarbiau: ar 
prokuroro autoritetas, ar teisin
gumas, kova už tautos nublai- 
vinimą ir nuskaistinimą.

Ai kaltas...
“Ar esu kaltas?” — klausia jis. 

— “Jeigu kaltas, tai tik tiek, 
kad per mažai mylėjau, per ma
žai kentėjau, už gėrį per mažai 
kovojau.”

Jis esąs kaltas, kad nešaukė 
prieš tautos blogybes, kad tylė-

Inž. Vytautas Vaičiūnas, vie
nas iš eisenų į Šiluvą orga
nizatorių. Nuotrauka gauta iš 
Lietuvių Informacijos Centro

jo tada, kai buvo skriaudžiamas 
lietuvis ir lietuvių kalba.

Lietuva istorijoje pergyveno 
negandus, nes jos pamatai buvo 
sutvirtinti Dievo įstatymais. Da
bar mokslo vardu visa griauna
ma, ir drauge griūva ir žmonių 
moralė.

Jis tiki Dievo. Apvaizda, tiki, 
kad ir jo kelionė ir auka prisi
dės prie Lietuvos skaistinimo.

Savo kalbą baigė šiais žo
džiais:

“Aš didžiuojuosi šios eisenos 
dalyviais, ypatingai jaunimu. Tai 
pirmieji pavasario žiedai, žibu- * 
tės, pražydusios dar sušalusioje 
žemėje, artėjančios derlingos va
saros pranašai.”

Vytautą Vaičiūną nuteisė lais
vės atėmimu 2 metam ir 6 mė
nesiam bendro režimo pataisos
darbo kolonijoje.—

tinėse Tautose New Yorke dir
bančio sovietinio Lietuvos žur
nalisto Sigito Krivicko straipsnis, 
garbinąs V. K. Jonyno nuopel
nus. New Yorke gyvenąs dail. 
V. K. Jonynas pavergtos Lietu
vos komunistams įsiteikė prieš 
kelis metus padarytais pareiški
mais, kad tarybinėje Lietuvoje 
esanti pilna kūrybos laisvė, kad 
krašte klestinti ekonominė gero
vė, taip pat dėkodamas komu
nistų partijai už leidimą Vilniu
je suruošti savo kūrinių parodą. 
Apie dabartinį V. K. Jonyno 
pagerbimą nė nevertėtų čia kal
bėti, jei tas pagerbimas būtų 
objektyvus. Juk pavergėjai 
mėgsta pagerbti savo pataikūnus. 
Tegerbia! Popierius kantrus!
Tačiau visa bėda, kad šį kartą 
pagerbimas dailininkui priskiria 
visai ne jo nuopelnus — rūpestį 
naujai paruoštų K. Donelaičio 
“Metų” išleidimu. Nepriklauso
mos Lietuvos Švietimo ministe
rijos 1940 m. išleistus K. Done
laičio “Metus” spaudai paruošė 
prof. Juozas Ambrazevičius (Bra
zaitis). Jis pasikvietė ir dailinin
ką, su juo tarėsi, padėjo jam 
įsigilinti į teksto turinį ir lai
kotarpio atspalvį. V. K; Jonynas 
sakosi atmintinai išmokęs visus 
“Metus” (gal tai ir tiesa). Ilius
tracijų medžio raižiniai gerai pa
daryti, ryškūs, realistiniai. Už tą 
darbą dailininkas gavo Švietimo 
ministerijos honorarą. Visai be 
reikalo S. Krivickas įkiša Švieti
mo komisarą A. Venclovą, taria
mai pasirūpinusį knygos išleidi
mu. O tai jau tikras melas. Kny- 
ga išleido Švietimo ministerija 
HMO m. dar prieš sovietų oku
paciją, spaudė “Spindulio” 
spaustuvė. Tik 1941 m. A. Venc
lova pasirūpino nauja “Metų” 
laida, nes ankstesnioji visa 
buvo per trumpą laiką išpirkta. 
Ta nauja laida buvo fotografi
nis 1940 metų leidinio perspaus
dinimas, tik išskutus redakto
riaus J. Ambrazevičiaus ir dail. 
V.K. Jonyno vardus. Mat tada Jo
nynas dar nebuvo įsiteikęs ko
munistams. Tokia pat fotografinė 
laida išėjo ir 1945 metais. Bet 
jau 1956 metų “Metų” laida buvo 
išleista su dail. V. Jurkūno ilius
tracijomis. Įdomu pastebėti, kad 
net Liet. Kalbos ir literatūros 
instituto moksliniame 1977 m. 
leidinyje, redaguotam komisijos, 
vadovaujamos K. Korsako, 
nutylėti J. Ambrazevičiaus ir V.
K. Jonyno vardai, minint 1940 
metų laidą. Tik “Lietuvių 
rašytojų” I dalis jau mini ir J. 
Ambrazevičių ir V. K. Jonyną. 
Tai tokia yra istorinė tiesa, kiek 
kitokia negu S. Krivicko ir “Tie
sos” tiesa.

— Keli žodžiai apie paverg
tos Lietuvos literatūrinę kalbą. 
Daugumos beletristinių knygų 
kalba yra beveik be priekaištų. 
Krinta į akis tik keli labai daž- . 
nai vartojami keisti naujadarai: 
pėdinti, atsainus. Skaitytoją ge
rai nuteikia beveik visiškas ko
rektūros klaidų išnykimas (tur
būt dėl to ir knygų metrikoje 
spausdinami korektorių vardai). 
Blogesnė yra kai kurių eilėraš
čių knygų kalba: ten kartais 
tyčia sulaužomas natūralus saki
nys, sujaukiama sintaksė, sky
ryba. O kritikos straipsniuose 
ir knygose krinta į akis per 
gausus tarptautinių žodžių ir 
keistų naujadarų vartojimas. Ži
nome, kad kritikoje nelengva iš
siversti be tarptautinių literatū
ros mokslo terminų, kad reikia

MATTHEW P.' BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, JUr- i 
concMienod, A. J. Balton-Baltrūnas, Ucensed Maneger and Notary ; 
Public, 660 Grand St, Brookiyn, N.Y. 11211; ST 2-6043.

BUYUŠ FUNERAL HOME, Mario Teizeira, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark Office: 426 Lafayetto St (Cor- W5son Avė.), telef. 344-5172. Pa-, 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti*
________ _______________ • l 
JUOZO ANDRIULIO Rosi Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tas pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentals. f

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

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

LIETUVIŲ RADUO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90J5 FM. 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Meilus Jr., 
vedėjas, 23 Shirtey Rd., Shrovrsbury, MA. 01545. Tol. 617 862-3066.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilli, Aitschuler 
Schwartz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti aacijas, bonus, opcione 
fondus, commmodltles, auksų, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai Iš visur tol. 800-223-1512.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Lithuania”, trečlact, 6:05- 
700 vai. vak., Iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stekas, Dlr. adresas: 
234 SunlK Dr., Watchung, NJ. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR J NEMOKAMAI 

PRISTATOMU VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Fa sol i įjo 

A MEMOBIALS
66-86 80 ST., M1DDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
.JONAS 

1933 + 1976

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, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1982
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

GET SOVIET ARMY 
OUT 0F BALTIC STATES 

ESTONIA. LATVIA. LITHUANiA
perspektyvus, realija, sųsąja,. ta
koskyra, kalbiniai niuansai, poe
tinė tradicija, poetinės raiškos 
laukas, kalbos ir prasmės įtam
pa, imlumas įspūdžiui, detalei, 
tautosakos pagava, individualiza
cija, harmoninga dermė — ir

Amerikos klubas New Yorke, besirūpinąs pavergtų tautų laisve, išleido

Darbininko administracijoje. Kaina 75 et (nuldta (5 psl.)

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 786-3990
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sukaktis ir ateities rūpesčiai
Atvelykio savaitgalį Detroite 

vyks tikrai retos iškilmės — bus 
paminėta Lietuvių Bendruome
nės 30 metų sukaktis, bus Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos ir 

- kitų veikėjų suvažiavimas. 
Drauge bus ir premijų šventė.

Prieš 30 metų Lietuvių Bend
ruomenė šiame Atlanto pakraš
ty labai nedrąsiai žengė pirmuo
sius žingsnius. Ji atrodė keisto
ka organizacija, labai skirtinga 
nuo čia jau veikusių organi
zacijų. Gal dėl to ir buvo pasi
tikta su tam tikru atsargumu. 
Lietuvių Bendruomenė turėjo 
įsipilietinti, parodyti, kas ji yra, 
ko siekia ir kaip žmones buria 
bendram darbui.

Metai ėjo, ir Lietuvių Bend
ruomenė vis augo, didėjo. Nu
galėjo visas kliūtis ir pasidarė 
pagrindinė, centrinė, visus ap
jungianti, visus skatinanti orga
nizacija. Tik išimkime iš mūsų 
tarpo Lietuvių Bendruomenės 
veiklą, ir pamatysime, ko mes 
netekome. Bus absoliuti tuštu
ma. Bus lietuviškos veiklos ir 
lietuviško gyvenimo mirtis.

Lietuvių Bendruomenė mus 
visus palaiko ir sugeba sutelkti 
dideliem pakiliem žygiam — 
rengia dainų šventes, tautinių 
Šokių šventes, kultūros ir mokslo 
simpoziumus, organizuoja kul
tūrinį, visuomeninį ir net poli
tinį gyvenimą bei to gyvenimo 
įvairius pasireiškimus. Ji yra gy
vas organizmas, mūsų lietuviš
kiausia ir labiausiai reikalinga 
organizacija.

Todėl, švenčiant šios organi
zacijos 30 metų sukaktį, nuo
širdžiai sveikiname jos kūrėjus, 
organizatorius, darbininkus, vi
sus buvusius ir esamus jos va
dus. Su pasididžiavimu kiekvie
nas lietuvis gali sakyti, kad jų 
sukurta organizacija išlaikė 30 
metų, tiek daug sukūrė, padarė 
Lietuvos labui. Ji pajėgi ir toliau 
sėkmingai gyvuoti.

Kiekvienos šventės iškilmėse 

yra momentų, kai kiekvienas 
tyliai žvelgia į ateitį ir pina 
naujus planus. Tų planų galime 
daug prirašyti ir Lietuvių Bend
ruomenei.

Tad ir linkime, kad Lietuvių 
Bendruomenė vienokiu ar kito
kiu būdu suburtų aplink save 
kuo daugiau lietuvių. Ji turi su
rasti būdą, kaip prieiti prie tų, 
kurie jau nekalba lietuviškai, o 
kurie mielai norėtų prisidėti 
prie lietuviškos veiklos.

Linkime įtraukti į visą veik
los aparatūrą kuo daugiau jau
nesnių žmonių.

Linkime Lietuvių Bendruo
menei išsirinkti kuo geriausius 
vadus, kuo geriausius kūrybin
gus žmones, kurie sugebėtų visą 
lietuvišką išeiviją sudinaminti, 
išjudinti ir sutelkti naujiem lie
tuvybės išlaikymo darbam.

Kartu primename, kad gegu
žės mėnesio pirmoje pusėje bus 
vykdomi LB rinkimai. Bus ren
kami žmonės į dešimtą tarybą ir 
į šeštą PLB seimą. Dalyvaukime 
kuo gausiau šiuose rinki
muose. Nepalikime nuošalyje ir 
nesakykime — apsieis be manęs. 
Ne. Kiekvienas reikalingas. Pa
sinaudokime demokratine laisve 
ir išrinkime savo atstovus, nują 
tarybą'. Dalyvaukime' kuo gau
siausiai rinkimuose^ Patys bal
suokime ir kitą paraginkime.

Neužmirškime susimokėti so
lidarumo mokesčio. Woodhave- 
no LB apylinkė išsiuntinėjo laiš
kus ir vokus, prašydama to mo
kesčio. Ir gerai, kad ji ryžosi 
tai padaryti. Dabar belieka tik 
mum atsiliepti ir susimokėti. Ir 
čia neuždelskime. Jauskime 
šventą pareigą laiku išsiųsti laiš
ką. Visi žinome, kad veiklai 
reikia pinigų, o kai reikia pasiųs
ti auką, imame ir reikalą 
nustumiame. Pamirštame.

Šios 30 metų sukakties proga 
susimokėkime visi solidarumo 
mokestį ir dar paaukokime Lie
tuvių Bendruomenės veiklai!

Rašyti apie tautos genocidą 
ir įvertinti į Sibirą išvežtųjų 
pergyvenimus — nėra visai pa
prasta. Viso to negalima aptarti 
vien tremtinių-kalinių statistiko
mis, o tenka giliau įžvelgti į to 
laikotarpio įvykius per pačių 
liudininkų airis.

Šiandien kalbėsiu apie kun. 
Juozo Prunskio suredaguotą 
knygą “Lietuviai Sibire” ne iš 
istorikės ar kultūrininkės per
spektyvos, o kaip jaunosios kar
tos atstovė, kuri tų išgyveni
mų tiesiogiai nepatyrė.

Ką gi ši knyga man pasakė? 
Ką ji mums visiems duoda, ko 
iki šiol neturėjome?

Čia yra labai vaizdžiai pasa
kojami keliolikos išlikusių gyvų 
Sibiro tremtinių pergyvenimai. 
Jie pasakoja, kaip juos išvežė, 
iš kur išvežė, kokia buvo visa ta 
baisi kelionė į Sibirą ir kaip jie 
ten gyveno ir dirbo. Labai aiškiai 
aprašomos jų kančios Sibiro miš
kuose, kasyklose, vergų darbo 
lageriuose. Ši knyga parodo, kad 
nereikėjo niekam nusikalsti, jog 
būtum ištremtas. Trėmė bet ką,

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 10 metų sukaktis 
paminėta kovo 21 Apreiškimo parapijos bažnyčioje pamaldo
mis. Aukas nešant, buvo atnešta ir Kronikos įvairūs nu
meriai, vertimai į kitas kalbas. Kronikas nešė: I-oje eilėje 
— Kristina Senken, Gina Jankauskaitė, II-oje eilėje — Nina 
Jankauskaitė, Laima Jankauskaitė, III-oje eilėje — Gailė 
Katinaitė, Auksė Jankauskaitė. Šalia jų stovi Gintė Damušytė, 
parūpinusi šiam reikalui visas Kronikas. Nuotr. L. Tamošaičio

KĄ ŠI KNYGA MAN PASAKĖ?
Gintės Damušytės kalba kovo 21 Kultūros 
Židiny, Brooklyne, minint kun. Juozo Prunskio 
suredaguotą knygą “Lietuviai Sibire**

ir už nieką. Ne tik trėmė, bet ir 
pati kelionė buvo žiauri: gyvulių 
vagonuose, be maisto, be van
dens ir veik be oro. Trėmė vi
sus: mažus, jaunus, vidurinio 
amžiaus, senus. Trėmė vyrus ir 
moteris. Jei pirmosios okupaci
jos metu ėmė tik kai kuriuos 
šeimos narius, tai, antrajai oku
pacijai užėjus, trėmė ištisas šei
mas.

Paimkime mažą ištraukėlę iš 
knygos 23 psl.:

“Pasakoja liudininkas Juozas 
Gaigalas ... Speičytės, dvi sesu
tės, su 78 m. bobute. Komunis
tai norėjo sugauti Serapiniškio 
(prie pat Rokiškio) mokytoją 
Speičį su žmona, nes tas per 20 
mokytojavimo metų kaip rimtas, 
taupus ir blaivus žmogus buvo 

susitaupęs, naujus namus pasi
statęs. Jei jis turi naujus na
mus — jis jau 'buožė*. NKVD 
'medžiotojai* nerado Speičių na
muose, tai vakare paėmė 78 m. 
bobutę ir dvi mergaites — Spei- 
čytes: vieną 5 ir antrą 7 m. am
žiaus išvežti Sibiran.”

Iš viso knygoje pateikiami 28 
paskiri liudytojų sukrečiantys 
atpasakojimai. Šie liūdni atsimi
nimai yra suskirstyti į dvi dalis: 
tremtinių tragediją ir kalinių 
kančią. Elena Juciūtė knygoje 
nušviečia teisinę į Sibirą išga
bentų lietuvių kalinių ir tremti
nių būklę, pabrėždama šių dvie
jų kategorijų gyvenimo skirtu
mus. šalia dar ir pačio redakto
riaus įžangos lietuvių ir anglų 
kalba prof. Mečislovas Mackevi
čius pateikia Lietuvos gyventojų 
trėmimo faktus tarptautinės tei
sės šviesoje.

Šioje 216 psl. knygoje nestin
ga ir nuotraukų. Jos parodo 
tremtinių vargą. Matome slaptai 
aukojamas mišias švenčių proga, 
tremtinių pasistatytas lūšneles, 
kad galėtų atsilaikyti prieš Si
biro šalčius, mirusiųjų laidoji
mus, vargingais kryžiais pa
puoštus kapus.

Tačiau didesnė dalis nuotrau
kų, kurios puošia šią knygą bei 
sudaro vieną knygos skyrių, pa
iliustruoja gražesnes tremtinių 
dienas, jų gyvenimo Sibire pro
švaistes: vestuves, poilsio die
nas, vaikų pirmąją komuniją, 
Kūčių stalą, ir panašiai. Reikia 
atminti, kad žmonių vežimo bei 
kankinimo niekas, deja, nenu
traukė.

Paskutiniame knygos skyriuje 
duodamos 28 ištraukos iš išvež
tųjų laiškų. Prasmukę pro cen
zūrą, jie vaizdžiai atpasakoja 
tremtinių kasdieninius rūpes
čius.

Tai tik netiesiogiai atsakiau; 
anksčiau sau pateiktus klausi
mus. Bet dabar pasakysiu tiks
liai, ką ši knyga man pasakė.

Be abejo, jau su tuo laiko
tarpiu buvau susipažinusi — per 
tėvų pasakojimus, p>er lituanisti
nės mokyklos pamokas, per bir
želio trėmimų minėjimus. Bet, 
skaitydama knygą, pirmą kartą 
pajutau tuose visuose pasakoji
muose minimą žiaurumą. Yra 
vienas dalykas, kai dėstoma, jog 
Sibiro mirtin buvo išvežta 
350,000 lietuvių, o visai kitas, 
kai skaitai, jog vežami į Sibirą 

kentėjo tokį badą ir troškulį, kad 
kai kurie bandė gelbėtis gerda
mi savo šlapumą.. .ar, net per- 
persipjovę venas, pamažu 
čiulpdami savo kraują. Arba — 
kad nebuvo įmanoma kur nors 
eiti be tam tikrų sietelių ar be 
storesnio apvalkalo, nes lauke 
buvo debesys uodų ir muselių. 
Kai tos muselės įkasdavo, tai la
bai sutindavo. O naktį dėl jų 
nebuvo galima miegoti.

Kaip pirmosios, ty.1941 metų, 
deportacijos aukų daugelis mirė 
nuo bado ir šalčio, man buvo 
žinoma. Tačiau knygoje išryški
nama pokarinių tremtinių “lai
mė”, jei iš viso galima tą žodį 
šiame kontekste naudoti, kad 
galėjo gauti siuntinius iš Lietu
vos, kurie savaime sumažino 
mirtingumą.

Nuolat stebino žiaurios tremti
nių gyvenimo sąlygos: skurdžios 
maisto normos, sunkios darbo 
sąlygos (viena moteriškė pasa
kojo, kad reikėjo eiti 7 kilomet
rus į mišką medžių kirsti ir pas
kui po ilgos darbo dienos pės
čiom vėl pareiti), ligos (maliari
ja, dizenterija) ir mirtys. Miru
siųjų laidoti dienos metu ne
buvo leidžiama. Diena ten bu
vo darbo metas, taigi nebuvo 
galima gaišinti laiko. Tačiau 
žmonės pagarbiai laidojo miru
siuosius po darbo.

Ypač stebino “Lietuvos vaikų 
odisėja”, kurioje pasakojama, 
kad, karui prasidėjus, Palangoje 
stovyklavusius vaikus skubiai 
nugabeno į geležinkelio stotį ir 
vežė tolyn į rytus. Pasakotojas 
su 200 lietuvių vaikų būreliu 
buvo išsiųstas į Čkalovą, prie 
Uralo upės, apie 2000 km nuo 
Lietuvos. Visi buvo įrašyti į 
komjaunuolius, mokomi rusiškai, 
aprūpinami geromis tų laikų gy
venimo sąlygomis, buvo sten
giamasi juos padaryti aktyviais 
komunistais kovotojais. Šios 
istorijos pasakotojas buvo toks 
gudrus, kad po 4 metų pabėgo 
ir grįžo į Lietuvą; tenai nera
dęs šeimos, sėkmingai pabėgo į 
Vakarų Vokietiją.

Ši knyga mums visiems duo
da įamžintą dokumentą apie 
okupanto vykdytą tautos genoci
dą. Kiek žinau, tokio vaizdingo 
inkriminuojančių faktų rinkinio 
iki šiol neturėjome.

Noriu tik pabrėžti, kad čia 
aiškiai ne mokslinė studija, bet 
buitinis leidinys. Nors didžiai 
įvertinu šią knygą, skauda širdį 
skaitant apie kai kurių trem
tinių likimą: po tiek metų nema-

(nukelta į 4 psl.)

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ĮTAKA JO LAIKAMS

Pranciškus su kitais asyžie
čiais buvo paimtas nelaisvėn ir 
uždarytas Perugijos pilies rūsy
je. Kai nelaisvėje jo draugai buvo 
nusiminę, tai Pranciškus juos 
drąsino ir linksmino. Jis darė 
visokias išdaigas, į jas įtraukda
mas ir juos pačius. Tačiau sun
kus kalėjimas palaužė ir Pranciš
kaus sveikatą, ir jis sunkiai susir
go. Tada, “Sergančių belaisvių 
draugijai” tarpininkaujant, buvo 
tėvo išpirktas ir 1203 m. gale 
grįžo namo.

Sunki liga ir namie jį vargino 
visą žiemą. Tik pavasarį pradė
jo atsigauti. Pilname pavasario 
grožyje jis išėjo į gamtą ir nu
stebo, kad jo jau nežavėjo, kaip 
anksčiau, gamtos grožis. Viskas 
atrodė kitaip, nes jis pats buvo 
pasikeitęs. Nelaisvė ir liga jį 
padarė rimtesnį. Jis ėmė gailėtis 
nerūpestingai praleistų savo gy
venimo dienų. Pagaliau jis Jau 
buvo subrendęs, 21 metų vyras.

Tačiau kritiška gimtoio miesto 
padėtis Jį slėgė daugiau kaip 
asmeniniai rūpesčiai. Dabar 
Asyžius buvo kare su Bažny
čia. Nuo 1298 m. popiežius 

Inocentas III veltui reikalavo, 
kad Asyžius kartu su Spoleto 
kunigaikštija grįžtų Popiežiaus 
valstybėn; asyžiečiai nesutiko. 
Nepadėjo nė įspėjimai, dery
bos ir pažadai. Dėl to pasi
priešinimo vadovai buvo eksko
munikuoti. Kai pasipriešinimo 
vadas Gerardas Gilberto 1202 m. 
buvo išrinktas miesto burmistru, 
tai popiežius 1203 m. pradžioje 
uždėjo interdiktą. Tada bažny
čios buvo uždarytos, varpai tylė
jo, sakramentai buvo teikiami tik 
mirštantiems. Kartus pasiprie
šinimas dabar asyžiečiams pa
virto tamsiu nusiminimu. To
kią padėtį Pranciškus rado grį
žęs iš Perugijos nelaisvės.

Kai interdiktas 1203 m. bir
želio 6 d. buvo atšauktas, tai 
karas su Peru gija vėl atsinauji
no, bet Pranciškus, kaip nese
niai išpirktas iš nelaisvės, jau 
negalėjo jame dalyvauti. Tas la
bai slėgė jo dvasią. Ilgi karai 
labai nualino miestą; prekyba, 
pramonė ir ūkis suskurdo, net 
daugelis anksčiau pasiturinčių 
tapo beturčiais. Miestas nepajė
gė išlaikyti kariuomenės, dėl to

1205 m. buvo padaryta taika su 
Perugija, kuri neilgai truko. Ta
da daugelis kavalierių išvyko 
kariauti kitur. Pats Pranciškus, 
norėdamas tapti kavalierium, 
vadovaujant vienam asyžiečiui, 
1205 m. ruošėsi vykti į Apuliją 
ginti popiežiaus valdų-feodų 
prieš imperijos uzurpatorius.

Kelias “Collestrada” prie Sv. Jono tilto, kur Pranciškus 
mūšyje su perugiečiais buvo paimtas nelaisvėn

3. Pastangos tapti kavalierium
Pranciškus, prieš išvykdamas 

į Apuliją, turėjo sapne regėji
mą. Vienas garbingas didikas jį 
įvedė į didelius puošnius rū
mus. Rūmai buvo papuošti kil
mingųjų herbais, o jų viduje 
— ginklų sandėlis. Visi ginklai ir 
šarvai buvo pažymėti kryžiaus 

ženklu, o didelėje salėje sėdėjo 
graži garbingos kilmės mergaitė, 
laukianti sužieduotinio. Pranei!- 
kus paklausė: “Kam priklauso 
visi šie ginklai ir garbė?” Ga
vo atsakymą: “Tau ir tavo kava
lieriams”.

Dabar viskas atrodė aišku. Jis 
bus Apulijoje pakeltas kavalie
rium. Iš ten vyks į Sv. Žemę 
kaip daugelis tų laikų kavalierių, 
nešdamas raudoną kryžių ant 
vėliavos ir šarvų , kovos dėl 
šventų vietų išvadavimo. Tada, 
po laimėjimų sugrįžęs aukštame 
kilmingojo laipsnyje, lydimas 
didelės palydos, eis į kunigaikš
čio rūmus ir atsisės šalia garbin
gos ir gražios žmonos.

Anksti rytą, skubiai atsisveiki
nęs namiškius, jis užšoko ant žir
go ir linksmas išjojo. Miestie
čiams, kurie stebėjosi jo išvyki
mu, atsakė: “Aš žinau, kad iš
vykstu tapti dideliu kunigaikš
čiu”. Jojo linksmas, galvodamas 
apie būsimąją garbę, laimę ir 
turtus. Po ilgos dienos kelionės, 
gerokai pavargęs, atjojo į Spole 
to miestą, kur jam buvo nurody
ta nakvynė.

Naktį vėl kaip sapne turėjo 
pasikalbėjimą su garbingu vyru, 
kuris jį klausė, kur ir kokiu 
reikalu vykstąs. Pranciškus ne 
svyruodamas atsakė, jog vykstąi 
į Apuliją, kad įsigytų kavalie
riaus kardą, garbę ir turtus. 
Tada tas vyras jam pasakė, kad 
pasirinkęs ne tą vadovą ir kad 
jam reikią atlikti savo krašte 
svarbią misiją, dėl to jis turji 
grįžti namo, nes regėjimas turji 

gilesnę reikšmę. Nuo čia prasi
deda dvasinis Pranciškaus pasi
keitimas.

Pabudęs pradėjo galvoti apie 
girdėtų žodžių prasmę. Jam ne
buvo abejonės, kad aukščiausias 
vadas yra dangiškasis Valdovas, 
o tarnas — žemiškasis vasalas. 
Gauta pasiuntinybė nebuvo nei 
iliuzija, nei įsivaizdavimas, 
kai jis visas buvo paskendęs 
žemiškos garbės ir turtų troški
me. Pranciškus tikrai tikėjo, kad 
Dievas jį šaukia tapti skirtingu 
kavalierium, negu iki šiol jis 
troško. Kaip anksčiau pakilia nuo- 
taika, laukdamas išsipildant 
savo žemiškų troškimų, vyko į 
Spoleto, taip dabar su džiaugs
mu grįžo namo dėl pažadėtų 
dvasinių turtų. Jis su entuziaz
mu pilnai atsidavė Dievo valiai, 
nors jos dar ilgai nežinojo.

Galutinis persilaužimas nebu
vo lengvas. Seni draugai jį trau
kė į savo pasilinksminimus ir 
net išrinko vienos puotos kara
laičiu, bet jis pamažu pradėjo 
nuo jų šalintis. Dažnai ėjo už 
miesto kalnų grotose melstis, 
kad Dievas nurodytų, ką jis turi 
daryti. Klausiamas, ko jis ten 
einąs, atsakydavo, atradęs didelį 
lobį. Galutinis persilaužimas 
įvyko, kai, nugalėjęs pasibaisėji
mą raupsuotuoju, duodamas jam 
išmaldą, pabučiavo jo ranką. 
Taip save nugalėjęs, kurį laiką 
tarnavo visų apleistiems raup
suotiesiems.

(Bus daugiau)



nų skulptūrų kūrėjui Pranui stik 
lais prie alkūnės buvo perkirsti 
dešinės rankos nervai ir gyslos. 
Operacijos metu nervai buvo su
siūti, beg paprastai tokiais atve
jais praeina gana daug laiko, 
kol jie pilnai sugyja. Dar ir da
bar skulptorius veik negali pa
judinti rankos riešo ir pirštų. 
Kad raumenys nesiatrofootų, li
goninėj ir namie atliekama tera
pija — nuolatinė rankos mankš-

gali pasakyti, kada ligonis bus 
pilnai darbingas. Tokiu būdu 
neaišku, kada Baltuonis galės 
grįžti prie savo pamilto darbo 
—šaknų skulptūrų kūrybos. Nors 
ir turėdamas namie apsčiai eks
ponatų, dėl ligos jis negali ruoš
ti parodų, kurios praeidavo su 
gražiu pasisekimu.

Baltuonio kūrybos kelias
Jis į meną buvo linkęs nuo 

pat mažens. Būdamas gimnazi
joj, gražiai piešdavo, o grįžęs 
atostogų, iš molio darydavo viso
kias figūrėles. Deja, jam nebuvo 
lemta lankyti meno mokyklos. 
Tačiau tapyba ir skulptūra visą 
laiką jam buvo prie širdies. 
Eidamas įvairias pareigas vidaus 
reikalų ministerijos žinyboj, 
laisvalaikiu vis grįždavo prie sa
vo pomėgio, ypač gana daug 
piešdavo.

Pokarinių sūkurių atblokštas 
Montrealin, Kanadon, nors ir 
varganose gyvenimo sąlygose 
(sunkus fizinis darbas, visokie 
naujakurio šeimos rūpesčiai), pa
nūdo studijuoti. Įstojo į Fine 
Arts School of Montreal Mu- 
seum ir ten vakarais dvejus me
tus gilino žinias tapyboj, o ki
tus dvejus — skulptūroj. Studi
juodamas iš nudailintų medžio 
gabaliukų išdėstydavo įdomius 
paveikslus. Įgijęs teorinių žinių, 
metėsi į aliejinę tapybą. Įvairio
mis temomis nutapė apie 30 
paveikslų, kurių tarpe yra puikus 
žmonos portretas. Apie šiuos 
darbus žinojo tik šeima ir arti
mieji. Dailininkas nedrįso su 
savo kūryba išeiti viešumon. 
Tai buvo įvairių eksperimentų, 
savo kūrybai naujų kelių ieško
jimo periodas.

Randa naują meno šaką
Vaikščiodamas paežerėmis, 

paupiais, pajūriais, Baltuonis 
stebėjo vandeny ilgai gulėjusius 
įvairių formų medžio gabalus. 
Jam kilo mintis juos apdai
linti, meniškai apipavidalinti. 
Savo darbais buvo patenkintas. 
Tačiau minėtos medžiagos di
desniais kiekiais buvo sunku su
rasti; be to, ji pasirodė nelabai 
patvari.

Apie 1960 Baltuonis atliko 
pirmuosius bandymus su švie
žiai išdžiovintų kerų šaknimis: 
pradėjo kurti šaknų skulptūras. 
Čia ir atsiskleidė jame ilgai glū- 
dėjęs meninis talentas, jo kūry
biniai polėkiai. Lietuviuose tai 
buvo naujos meno šakos pradžia. 
Per septynerius metus nuo darbo 
laisvu laiku Baltuonis sukūrė 
apie 200 skulptūrų.

Pradėjo sklisti gandai, kad 
Baltuonių namuose kaupiasi 
kažkokio mažai žinomo meno 
vertybės. Šios žinios 1967 pasie
kė pasaulinės parodos rengėjus 
Montrealy. Vienas tos parodos 
meno žinovas aplankė Baltuo- 
nius ir labai susidomėjo pas juos 
rastais kūriniais. Pasiūlė ne
mažai skulptūrų išstatyti paro
doj. Baltuoniui tai buvo didelė 
staigmena, ir jis pasiūlymą su 
malonumu priėmė.

Parodoj lankytojų dėmesys 
skulptūrom buvo gana didelis. 
Keletas jų buvo parduota net į 
kitus kontinentus. Plačiai skaito
mame Montrealio laikrašty žy
mus meno žinovas Baltuonio kū
rybą palankiai įvertino ir net iš
gyrė.

Visa tai Baltuoniui leido su
prasti, kad jis jau gali rikiuo
tis į pasižyminčių dailininkų 
eiles. Gavo impulso, drąsos toli- 
mesniem kūrybiniam darbam. 
Nustojo dirbęs fabrike ir atsidė
jo šaknų skulptūrų kūrybai.

ręs per 2000 įvairaus dydžio 
bei meninės vertės skulptūrų. 
Tai labai didelis kultūrinis lo
bis.

Po minėtos pasaulinės pero- ' 
dos Baltuonis pirmą kartą su sa
vo skulptūromis pasirodė Brook- 
lyne, N.Y., lietuvių tarpe. Susi
domėjimas jo paroda buvo di
delis. Visi eksponatai buvo ori
ginalūs, niekur nematyti. Nuo 
tada iki šiol su parodomis Bal- 
tuoniai aplankė veik visas di
desnes lietuvių kolonijas JAV- 
bėse ir Kanadoj, kai kurias net 
pakartotinai. Tokių pavienių pa
sirodymų turėjo per 120. Bal
tuonis su savo eksponatais yra 
dalyvavęs ir kolektyvinėse 
amerikiečių bei kanadiečių pa
rodose. Kelias skulptūras buvo 
išstatęs International Exhibition 
Milane, Italijoj. Buvo pakviestas 
į La Galeria Monffe, Paryžiuj; * 
deja, dėl lėšų stokos ten daly
vauti negalėjo. ,

Daugiausia Baltuonio kūriniai 1 
puošia lietuvių namus. Tačiau ] 
apie trečdalį jų yra įsigiję ir ki- j 
tataučiai.

Tematika
Tradiciniai skulptoriai, tapy

tojai, prieš sėsdami prie kūri
nio, jau turi išmąstytą idėją. 
Todėl jų temų pasirinkimo ribos 
yra gana plačios. Baltuonis kū
rinį randa jau pradėtą. Daryti 
kokius didelius pakeitimus, at
rodo, yra sunkoka. Tačiau, ne
žiūrint visko, jo tematika yra la
bai plati. Ji apima mūsų le
gendas, pasakas, istorinius mo
mentus, persimeta į gamtos gy
vių kūrybą, kitų planetų būty
bių vaizdavimą ir Lt Veik visa 
Baltuonio kūryba yra realistinė, 
visiem gerai suprantama. Jo dar
bam yra būdinga stipri, impo
nuojanti judesio išraiška. Kūry
boj nepasitaiko duplikatų, nors 
tos pačios tematikos būna keli 
darbai.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

(atkelta iš 2 psl.)

yra nesunkiai suprantami ir 
lietuvių literatūrinės kalbos dar 
negadina. Bet lietuviškesnių ati- 
tekmenų nesunkiai surastume 
tokiems pasakymams kaip litera
tūros progresas, stilistinė ampli
tudė, vaizdo dominantė, lemen- 
tuoti, transformuoti, vidinės 
situacijos, inertiškas mados as
pektas, intelekto įtampa, kon
centruota poetinė energija, poe
tinės tradicijos aktualizacija ir t.t. 
O tokie griozdai kaip polivarian- 
tiškumas, polifoniškas audinys, 
komunikabilus, savitumo sanklo
da, tauri vienovė, tipologinis ar 
struktūrinis metodas, metodo 
demonstravimas, aktualizuo
jamas poetinis statusas, deper- 
sonalizavimas, transgresija, kon
ceptualus, laisvų asociacijų prin
cipas (ir dar daug daugiau to
kių posakių nesunku prisirinkti) 
— labai kenkia minties aišku
mui. Kodėl net tokie žymūs 
kritikai kaip V. Daujotytė, R. 
Pakalniškis palinko į tokią sun
kią kalbą, sunku pasakyti. Bet 
tai nieko gero nežadanti kryp
tis.

— Paskelbta stambi N. Ostovs-

rinį, šlovinanti komjaunimą. 
Skiriama 10 premijų po 1000 rb. 
Romanai, apysakos, poemos, 
eilėraščių rinkiniai turi būti pa
rašyti rusų kalba, {teikimo ter
minas — šių metų birželio 1.

— Pionierių tematikos kon
kursas paskelbtas pavergtoje 
Lietuvoje (Rašytojų sąjunga ir 
“Lietuvos pionieriaus** laikraš
tis). Cią Įteikimo terminas — 
1984 sausis. Skiriamos 3 premi
jos: 300 rb., 200 rb. ir 100 rb. 
Apsakymuose turi būti iške
liamas pionierių organizacijos

DaiL V. Dobužinskio dekoracijos P. Vaičiūno “Aukso pomatai”. šiam scenovaizdžiui paimta 
Sedos bažnyčios kampas, varpinė ir varteliai, kurie ėjo į Varduvos upės pusę.

Baltuonių namai yra virtę me
no galerija. Dar ir dabar juose 
yra keli šimtai gražiai išstatytų 
kūrinių, kurie savininkam yra 
prie širdies, su kuriais nelabai 
nori skirtis.

Negalima praeiti nepaminė
jus ir žmonos Jadvygos Baltuo- 
nienės, gabios administratorės, 
sugebančios skulptoriaus kū
rybai sudaryti idealias sąlygas. 
Ji stipriai reiškiasi ir visuome
ninėj veikloj: yra pirmininkavu
si katalikių moterų organizaci
jai, suorganizavo mergaičių 
chorą Pavasaris, yra aukų rinkėja 
Vasario 16-osios gimnazijai.

Norėtųsi palinkėti, kad skulp
torius Pranas Baltuonis kuo grei
čiau pilnai pasveiktų ir toliau 
puoselėtų pasirinktąją menoša^ 
ką. Iki šiol prarastas laikas yVa 
nudstolingas ne tik kūrėjui, bet 
ir Šiaurės Amerikos lietuviam. 
Pasigendama jo įdomių parodų..

Bronius Vaškaitis

“garbingumas”, internaciona
linė draugystė.

— 1981 m. gražiausiai išleis
tos knygos konkurse, kuriame 
varžėsi Lietuva, Latvija, Estija 
ir Gudija, pirmą vietą laimėjo 
Estija. Estai gavo pereinamąją 
krištolinę taurę. Iš lietuviškų 
knygų pirmo laipsnio diplomą 
laimėjo S. Eidrigevičiaus iliust
ruotas V. Žilinskaitės “Gaidžio 
kalnas”. Antro laipsnio diplomą 
laėmėjo A. Každailio apipavida
linta knyga “Laivai ir jūrinin
kai”. Trečio laipsnio diplomus 
gavo trys knygos: R. Gibavi- 
čiaus iliustruoti B. Sruogos 
“Mėlyni toliai” (poezija), S. 
Chlebinsko iliustruotas A. Žu
kausko poezijos rinkinys “Sen- 
motė” ir A. Každailio iliustruo
ta verstinė knyga R. Bacho 
“Džonatanas ' Livingstonas žu
vėdra”. Vertinimo komisija 
buvo sudaryta Rygoje.

— Spaudoje paminėta iškilio
sios balerinos Marijos Juozapai- 
tytės-Kelbausltienės 70 metų 
amžiaus sukaktis. Gimusi 1912 
Petrapilyje, baigusi Kauno teatro 
baleto studiją, Lietuvos balete 
šoko 30 metų, keturiasdešimty
je spektaklių sukurdama pagrin
dinius vaidmenis. 1934-35 su 
lietuvių baleto trupe gastroliavo 
Paryžiuje, Monte Carlo, Lon
done, Taline, Rygoje. Stipriai 
pasirodė ir lietuviškuose bale
tuose — J. Pakalnio “Sužadė
tinėje” ir J. Gruodžio "Jūratė
je ir Kastytyje”.

— Spaudoje paminėta ir 1919

Tado Daugirdo (1852-1919) 130

girdas reiškėsi ir kaip dailinin
kas: padarė vitražus Kauno 
miesto muziejui, dekoravo Mai
ronio namus, bet labiausiai pasi
žymėjo archeologijos srityje: 
kasinėjo piliakapias, darė jų brai-

PRANCŪZAI PAGERBĖ 
DAIL. M. DOBUilNSKĮ

Praeitų metų rudenį Paryžiaus 
Nacionalinės Bibliotekos at
stovai atsilankė pas Rostislavą 
Dobužinskį, žymiojo teatro dai
lininko Mstislavo Dobužinskio 
sūnų, ir paprašė leisti nufotogra
fuoti jo tėvo 200 darbų tos 
bibliotekos archyvam.

Sūnus Rostislavas pats yra 
dailininkas ir teatram gamina į- 
vairias kaukes. J savo studiją jis 
sutelkė kelis šimtus tėvo dar
bų — grafikos, tapybos ir teatro 
eskizų. Su jo pagalba buvo at

žinius, spaudoje skelbė jų apra
šymus. Kai kurį laiką režisavo 

'“Dainos” draugijos spektaklius, 
nef pats rašė scenos veikalų.

— Vasario ir kovo mėnesius 
Palangoje dailininkų kūrybos 
namuose 30 dailininkų iš Klai
pėdos, Kauno, Vilniaus ir Šiau
lių sukūrė per 100 grafikos, 
tapybos ir skulptūros kūrinių. 
Surengta tų kūrinių paroda.

— Šių metų pabaigoje su
kanka 60 metų nuo Sovietų Są
jungos įkūrimo. Ta sukaktis mi
nima nauja sovietine švente, ku
ri jau pradėta minėti nuo šių 
metų pradžios. Iš tikrųjų ta su
kaktis reiškia, kad kariškai su
stiprėjusi bolševikinė Rusija 
1922 metais jėga prisijungė ne
priklausomas Užkaukazės vals
tybes, Ukrainą, Gudiją ir tokiu 
prievartiniu būdu paskelbė so
vietinių valstybių sąjungą. Dabar 
propagandinėje spaudoje giria
masi, kad sąjunga sudariusi pa
lankias sąlygas talentams pasi
reikšti, apginklavo kultūriniais 
laimėjimais milijonines darbo 
žmonių mases, išsprendė tautų 
draugystės problemas. Giria
masi, kad “tarybiniai” žmonės 
savanoriškai priėmė rusų kalbą 
kaip tautų bendravimo kalbą, 
kad rusų kalba visoms “tary
binėms” tautoms atvėrė platų 
kelią į pasaulio civilizacijos dva
sinius turtus. Jau Leninas džiau
gėsi, kad kiekvienas Sov. Są
jungos pilietis turįs dabar gali
mybę išmokti didžiosios rusų 
kalbos. Teigiama, kad dabar jau 
net 82 procentai “tarybinių” 
žmonių laisvai kalbą rusų kalba. 
Rusų kalba ugdanti daugiana
cionalinę kūrybinę inteligentiją, 
skatinanti kurti tokius kūrinius, 
kuriems būtų būdingas didelis 
partiškumas ir liaudiškumas. 
Tokie reikalavimai naujosios 
šventės proga skelbiami komu
nistų partijos CK nutarime. Tai 
jau atviras ir atikus rusinimo 
politikos reikalavimas. Rusų 
kalbos privalomas mokymasis ir 
jos vartojimas kasdieniniame gy
venime ir literatūros ir mokslo 
kūryboje jau primygtinai pabrė
žiamas ir visuose šiųmetiniuose 
sovietinės šventės minėji
muose.

— Vilniaus akademinė opera 
ir baletas retkarčiais siunčiami 
į provincijos miestus, kaip rašo
ma tenykštėje spaudoje, pradžiu- 

rinkta 200 būdingų kūrinių ir 
nufotografuota. Nuotraukos vi
sos bus padėtos Nacionalinės 
Bibliotekos — Biblioteąue Na
tional archyvuose.

Dail. Mstislavas Dobužinskis 
buvo apdovanotas prancūzų vy
riausybes Akademinės Palmės 
ordinu.

Antrasis jo sūnus, Vsevolodas 
Dobužinskis, gyvena Campbell 
Hali, N.Y., netoli nuo New 
Yorko.

ginti žemdirbiu. Sausio mėnesį 
baletas gastroliavo Molėtuose 
su P. Čaikovskio “Miegančiąja 
gražuole”. Ta proga buvo pasa
kyta agitacinių tuščiavidurių 
kalbų apie sostinės menininkų 
santykius su liaudimi. Spektak
lis vyko Molėtų kultūros namuo
se. Netolimoje ateityje operos ir 
baleto gastrolės numatomos 
Šiauliuose ir Utenoje.

— Lietuvos kino studija su
kūrė naują vaidybinį filmą apie 
kolchozų “gerovę” — “Vasara 
baigiasi rudenį”. Scenarijų para
kė R. Granauskas, režisavo G.
Ltiksas, operatorius — R. Juod
valkis, dailininkas — G. Kličius, 
kompozitorius — B. Kutavičius, 
pagrindinius vaidmenis atlieka 
V. Mainelytė, A. Masiulis ir 
V. Masalskis. Matyt, kad filmui 
netrūksta sovietinio kryptingu
mo, jog leidžiama jį rodyti viso
je S. Sąjungoje.

— Sausio mėnesį įvairiuose S. • 
Sąjungos miestuose koncertavo 
lietuviai muzikai ir dainininkai- 
sol. E. Kaniava, vargonininkai L. 
Digrys, G. Kviklys, V. Survilai
tė, N. Dainienė, klarnetistas A. 
Budrys, pianistė M. Rubackytė, 
smuikininkas E. Paulauskas, sol. 
dainininkas J. Jocys; Leningra
de A. Vivaldžio kūrinius grojo 
S. Sondeckio diriguojamas Lie
tuvos kamerinis orkestras, taip 
pat Leningrade keturis koncer
tus surentė J. Domarko vado
vaujamas valstybinės filharmo
nijos simfoninis orkestras.

— Šių metų Muzikos pavasa
rio šventė Įvyko Radviliškyje. 
Rajoniniuose kultūros namuose 
grojo S. Sondeckio vadovaujamas 
konservatorijos studentų kame
rinis orkestras, M. K. Čiurlionio 
kvartetas, Filharmonijos vokali
nis instrumentinis ansamblis 
“Nerija”, Lietuvos televizįjos ir 
radijo ansamblis “Armonika”. 
Taip pat dainavo solistai daini
ninkai, šoko baletininkai, poe
ziją skaitė aktoriai, šventė truko 
penkias dienas. Baigiamajame 
koncerte dalyvavo ir Kauno vals
tybinis choras-, vadovaujamas P. 
Bingelio. Koncertai vyko ir rajo
no miesteliuose: Šiaulėnuose, 
Pašušvyje, Šeduvoje, Baisoga
loje, Pociūnėliuose, Sidabrave, 
net kolchozuose, šūkis buvo 
— muzikos menas liaudžiai.

Pr. N.

«— Kun. Vytautas Junevičius, 
•Bazilionų (šaulių rajono) klebo
nas, mirė kovo 29. Velionis buvo 
gimęs 1924, kunigu įšventintas 
1947. Tai jau šeštas šiais metais 
okupuotąj Lietuvoj miręs kuni
gas, o antras Kauno arkivysku
pijoj- .

— JAV Lietuvių Bendruome-

landžio 17-18 Detroite. Ten pat 
ir tuo pačiu laiku vyks ir antro
ji premijų šventė, kurios metu 
laureatam bus įteiktos literatū
ros, dramos, muzikos, teatro, 
dailės ir kitos premijos. Minė
jimo metu įvyks ir antrasis visos 
JAV LB apygardų ir apylinkių 
pirmininkų suvažiavimas.

—k Antrojoj premijų šventėj, 
įvyksiančioj balandžio 18 Det
roite, dalyvaus visi 1981 metų 
laureatai. Kultūros taryba kas
metine premijų Švente siekia 
įgyvendinti tradiciją, liudijančią 
lietuviškosios išeivijos tautinę 
gyvybę, ir įvertinti mūsų kultū
ros kūrėjų bei darbuotojų pa
stangas ją išlaikyti.

— Laiškų lietuviam žurnalo 
koncertas — vakarienė įvyks ba
landžio 18 Chicagoj, Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj.

— Lituanistikos katedrai 250 
dol. atsiuntė Daina Kojelytė, 
Chicago, III., 200 dol. Baniutė 
ir Romas Kronai, Clarendon 
Hills, III., po 100 dol. — dr. Pra
nas ir Aldona Mažeikai, Chica
go, III., Birutė Lintaltienė, Oak 
Lawn, III., Vida S. Grayson, 
Tenafly, N.J., E. ir V. Radve- 
niai, T Angeles. Calif., Vikto
ras Naudžius, Chicago, III., LB 
Brighton Parko apylinkės valdy
ba. Aukas siųsti adresu: Lithua- 
nian World Community Foun
dation, 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636. Visos 
aukos nurašomos nuo mokesčių.

— L. Sagys su žmona atvyks 
į Dainavos stovyklavietėj vyks
tančią lietuvių kilmės vaikų sto
vyklą (rugpjūčio 8-15) ir parodys 
tautinių šokių grupės Grandinė
lės video filmą. Pristatydamas 
mūsų tautinių šokių ir spalvin
gų drabužių grožį, duos ir atitin
kamus paaiškinimus.

— Amerikos Baltiečių Laisvės 
Lyga pradėjo leisti biuletenį 
anglų kalba “Baltic Bulletin”. 
Pirmas numeris, skirtas vasario- 
kovo mėnesiam, turi 8 puslapius. 
Pateikiama žinių apie Baltijos 
kraštų rusifikaciją, gyventojų trė
mimus į Sibirą, kraštuose ki
lusį 
kų Bažnyčios veiklą Lietu
voj.
vės Lygą jau pradėjo niekinti 
Sovietų Sąjungos radijas, nes jos 
darbas kenkia politinei sovietų 
propagandai. Biuletenio redakci
jos adresas: The Baltic Bulletin, 
P.O. B. 29657, Los Angeles, 
Calif. 90029.

— Partizano motinos minėji
mas Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos parapijos salėj, vyks 
gegužės 9.

pasipriešinimą, Katali-

Amerikos Baltiečių Lais-

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

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Levickis, Canton, Mass., 
J. Musteikis, Rochester, N.Y., 
J.L. Vaitkus, Middletown, 
Conn., A. Dubauskas, Glendale, 
N.Y. Užsakė kitiem: N. Umbra- 
zaitė, Brooklyn, N.Y. — N. Le- 
venson-Slidell, Louisiana. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Darbininko 
prenumerata pirmiem metam 
naujiem skaitytojam tik 12 dol. 
Atnaujinant — visiem 15 dol. 
metam.
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Lietuvos atstovybės romanai 
Washingtonė remontuoti kovo 
14 Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos salėj vykęs renginys 
davė tam tikslui 5000 dol. aukų. 
Turiningą kalbą pasakė Vilius 
Bražėnas iš Floridos. Renginį 
suorganizavo bendrom pastan
gom vietos Lietuvių Bendruo
menės, Akos ir Vliko žmonės.

vyte balandžio 18, sekmadienį. 
10:30 vaL ryto mišios, o.po jų

mųa ir vaišės.

kraštui. Panašų titulą nusipelno
ir Sovietų Sąjunga, paglemžusi 
daug didesnius kaimyninius 
kraštus.

Solistai Dana Stankaitytė ir korduotojai: VI. Gilys, H. Bajn-

Vilkas — narys. Revizuos komi
sija: Alt Giedraitis, Alb. Mar
kevičius ir Bruno Modas. Pro-

Kaškelienė, VI. Bakūnas, R.K. 
Vidžiūnienė, VI. Šimoliūnas, St. 
Pautienienė. Garso technikai-re-

je Los Angeles, Calif. Nuotr.

t.

3 • X*'.
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Solistė Vida Polikaitytė dai
nuoja Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime 
Los Angeles, Calif. Nuotr. L. 
Kanto

nuos 29-oj Lietuvių dienoj, ku
rią birželio 20 rengia Šv. Kazi
mierą lietuvių parapija. Solistam 
akomponuos Raimonda Apeiky- 
tė.

Asta Grakauskaitė sausio pa
baigoj Los Angeles USC uni
versitete sėkmingai baigė farma
cijos mokslus ir gavo daktaro 
laipsnį. Už pažangumą moksle 
laimėjo stipendiją ir liepos mėn. 
išvyksta dirbti į Harvardo ligo
ninę, Boston, Mass.

I Rimas Polikaitis sausio pabai
goj išvyko tęsti studijų į Tarptau
tinį Prekybos Institutą, Phoenbc,

I Ariz. Ten pramato išbūti apie 
dvejus metus laiko. Gyvenda
mas Los Angeles lietuvių kolo
nijoj, Rimas plačiai reiškėsi: 
grojo vargonais, vadovavo or
kestrui, šoko tautinius šokius,

VVATERBURY, CONN
Vietos LB apylinkei jau ket

virtą kadenciją vadovauja Vikto
ras Vaitkus. Jo darbštumu ir su
manumu tiesiamos gijos į pirmo
sios kartos Amerikos lietuvius, 
ypač į Lietuvos vyčių organiza
ciją, su kuria pastebimi vis glau
desni ryšiai, daugiau ir daugiau 
vyčių pastebima LB veikloj, ypač 
didžiųjų tautinių švenčių metu. 
Kiti valdybos nariai taip pat su 
atsidėjimu atlieka sSvo pareigas. 
Valdybos nariais yra: Jonas Rau- 
galis — pirmas vicepirmininkas, 
Antanas Balsys — antras vicepir
mininkas, Šarūnė Petruškevi
čienė — sekretorė, Vaclovas 
Kuzmickas — iždininkas, Juo-

plokštelė. Čia jam reikėjo nema
ža pastangų ir pasiaukojimo, ke
letą kartų per savaitę vykstant 
netrumpą nuotolį repeticijom.

Nuo 1964 buvo vargoninin
ku New Britaine, Šv. Andrie
jaus parapijoj, ten klebonaujant 
a.a. kun. B. Gauronskiui, o vėliau 
kun. E. Gradeckui. Į Water- 
burio Šv. Juozapo parapiją jis 
atsikėlė 1974 rugpjūčio 1. Gabus 
muzikas, geras mokytojas. Lin
kėtina jam išbristi iš nesveika
tos ir pilnomis muzikinėmis pa
jėgomis dirbti su choru.

ARTĖJA LB RINKIMAI
(atkelta ii 4 psl.)

. New Jersey apygardoj: Algis 
Alinskas, 20 m., studentas ir 
tarnautojas; Rasa Ardytė-Juš- 
kienė, 24 m., tarnautoja; Riman
tas Bitėnas’ 36 m., mokyklos ad
ministratorius; Danguolė Didž- 
balienė, 44 m.; Valentinas Mė
tinis, 45 m., inžinierius; Julius 
Veblaitis, 58 m., mokytojas.

Pietryčių apygardoj: Juozas 
Gaila, 51 m., chemikas; Algi
mantas Gečys, 48 m., inžinie
rius; Gabrielius Mironas, 46 m., 
prekybos konsultantas; Riman
tas Stirbys, 29 m., technikas.

Floridos apygardoj: Antanas 
Gudonis, 64 m., pensininkas; 
Angelė Kamiene, 50 m., nekil
nojamo turto pardavėja; Henri
kas Lukaševičius, 69 m., dr., 
pensininkas; Mečys Šilkaitis, 60 
m., inžinierius; Zigmas Strazdas, 
72 m., pensininkas.

Kandidatai į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės VI-ąjĮ seimą

Vid. Vakarų apygardoj: pirmas 
rajonas: Jonas Borevičius, 75 m., 
kunigas; Kostas Dočkus, 65 m., 
inžinierius; Mykolas Drunga, 33 
m., žurnalistas; Modestas Jakai
tis, 52 m., direktorius; Birutė 
Jasaitienė, 51 m., med. techno
logė; Jurgis Janušaitis, 69 m., 
žurnalistas; Stasys Jokūbauskas, 
67 m., inžinierius; Bronius Juo
delis, 57 m., mokytojas; Anato
lijus Kairys, 66 m., rašytojas; 
Ferdinandas Kaunas, 60 m., gy
dytojas; Petras Kisielius, 64 m., 
gydytojas; Kazys Laukaitis, 56 
m., prekybininkas; Jonas Rač
kauskas, 40 m., profesorius; An
tanas Razma, 59 m., gydyto
jas; Tomas Remeikis, 47 m., 
profesorius; Marija Reinienė, 51 
m., tarnautoja; Kęstutis Sušins- 
kas, 31 m., inžinierius; Jurgis 
Šarauskas, 36 m., kunigas; Juo
zas Šlajus, 69 m., pensininkas; 
Jonas Šoliūnas, 51 m., redakto
rius; Danguolė Valentinaitė, 46 
m., buhalterė; Birutė Vindašie- 
nė, 50 m., mokytoja; antras rajo
nas: Kazys Ambrozaitis, 63 m., 
gydytojas; Kazys Domarkas, 63 
m., pensininkas; Romualdas Nę- 
mickas, 70 m., pensininkas; Ra
mutis Pliura, 24 m., buhalteris; 
Birutė Vilutienė, 49 m., med. 
technologė; trečias rajonas: Pet
ras Balčiūnas, 80 m., mokytojas; 
Jurgis Šklerys, 79 m., pensi
ninkas.

Michigan apygardoj: Adolfas 
Damušis, 73 m., profesorius; 
Vytautas Kutkus, 65 m., inžinie
rius; Algis Rugienius, 47 m., 
inžinierius; Vytautas Petrulis, 
52 m., tarnautojas; Jonas Urbo
nas, 57 m., inžinierius.

Ohio apygardoj: Vincas Akelai
tis, 60 m., komersantas; Juozas 
Ardys, 59 m., inžinierius; Ro
mualdas Bublys, 43 m., inžinie
rius; Zita Kripavičiūtė, 25 m., 
mokytoja; Bronius Krokys, 64 
m., chemikas-analistas; Raimun
das Kudukis, 42 m., inžinierius; 
Edmundas Lenkauskas, 58 m., 
med. daktaras; Kazys Žiedonis, 
75 m., miškininkas.

Bostono apygardoj: Vytautas 
Izbickas, 61 m., inžinierius; Al
mis J. Kuolas, 30 m., inžinierius; 
Edvardas V. Meilus Jr., 27 m., 
chemikas; Česlovas Mickūnas, 
57 m., inžinierius; Stasys Rudys, 
75 m., mokytojas emeritas.

Connecticut apygardoj: Vy
tautas Balčiūnas, 71 m., kun. 
prelatas; Ignas Budrys, 49 m., 
inžinierius; Albina Lipčienė, 65 
m.; Viktoras Vaitkus, 65 m., 
prekybininkas; Vaiva Vėbraitė- 
Gustienė, 25 m.; Petras Vileišis, 
75 m., dr., prekybininkas.

New Yorko apygardoj: Jonas 
Adomėnas, 62 m., kelionių agen
tas; Aloyzas Balsys, 68 m., ad
ministratorius; Kornelijus Buč
inys, 54 m., kun. dr., Darbi
ninko vyr. redaktorius; Kęstutis 
Miklas, 59 m., inžinierius; Kazi
mieras Pugevičius, 53 m., kun., 
Lietuvių K. Religinės Šalpos 
reikalų vedėjas; Algirdas Šilba
joris, 54 m., administratorius; 
Aleksandras Vakselis, 66 m., 
projektuotojas.

New Jersey apygardoj: Riman
tas Bitėnas, 36 m., mokyklos ad
ministratorius; Algis Bražins
kas, 56 m., inž. architektas; 
Antanas Masionis, 72 m., moky
tojas; Valentinas Melinis, 45 m., 
inžinierius; Valentinas Šernas, 
44 m., univ. profesorius; Julius 
Veblaitis, 58 m., mokytojas.

Pietryčių apygardoj: Feliksas 
Andriūnas, 70 m., ekonomistas; 
Juozas Gaila, 51 m., chemikas; 
Teresė Gečienė, 44 m., pedago
gė; Linas Kojelis, 26 m., valsty
bės tarnautojas; Gabrielius Mi
ronas, 46 m., prekybos konsul
tantas; Jonas Stelmokas. 65 m., 
architektas.

Floridos apygardoj: Kazys 
Gimžauskas, 74 m., pensininkas; 
Henrikas Lukaševičius, 69 m., 
dr., pensininkas ; Simas Vel- 
basis, 71 m., pensininkas.

zas Skladaitis — narys.
Metinis LB apylinkės susirin

kimas šaukiamas balandžio 4, 
Verbų sekmadienį, Šv. Juozapo 
parapijos mokyklos patalpose.

LB apylinkės valdybos reng
tas tradicinis Užgavėnių balius 
įvyko vasario 20. Meninę prog
ramą atliko “Jinai ir Trys Ginta
rai”, muzikinis vienetas iš New 
Yorko. Kaimyniniame New Bri
taine tą patį vakarą įvykęs Ber
želio šokių grupės dešimtmečio 
minėjimas-balius žymiai suma
žino vietinio baliaus dalyvių 
skaičių. Baliaus pelnas buvo 
skirtas parapijos naudai.

Šv. Juozapo parapijos choras, 
įsteigtas 1894, tebeskamba lietu
viškų giesmių ir dainų garsais. 
Nuo 1924 iki 1974 chorui va
dovavo komp. Aleksandras 
Aleksis. Per penkiasdešimt metų 
muzikinėj visuomeninėj veikloj 
jis atliko didelius ir naudingus 
darbus Bažnyčiai ir lietuvybei.

Ilgiausiai, be pertraukų, chore 
dainuojančia laikytina Stulgins- 
kų šeima: seserys Jadvyga ir So
fija ir jų brolis Edmundas. Jie 
yra tikri lietuviškos dainos vete
ranai, pasireiškią ir atskirai, ypač 
Edmundas, atlikdamas solo par
tijas vestuvėse, laidotuvėse ir 
pan.

Jau septyneri metai chorui va
dovauja muz. Jonas Beinoris. 
Dabartiniu metu choras dau
giausiai apsiriboja religiniais da
lykais ir gieda kiekvieno sekma
dienio vienuoliktos valandos 
lietuviškose pamaldose. Nors 
choro nariai yra tikri entuziastai, 
pilni gerų norų ir užsimojimų, 
bet dėl choro vadovo nesvei
katos ką nors daugiau pasiekti 
neįmanoma. Vis dėlto paskuti
niu metu buvo “sulipdytas” vyrų 
kvartetas iš šių dainininkų: pir
mas tenoras — Antanas Paliu
lis, antras tenoras — Juozas 
Kazlauskas, baritonas — Alber
tas Melninkas, bosas — Jonas 
Paliulis. Kvartetas pirmuoju savo 
pasirodymu atliko programą 
Bridgeporte, Conn., Nepriklau
somybės šventėj. Dabar ruošiasi 
pasirodyti šv. Juozapo parapijos 
bankete, kuris įvyksta kovo 21.

Muz. Jonas Beinoris muzi
kinę karjerą Amerikoj pradėjo 
1949 šv. Kazimiero parapijoj, 
Providence, R.I., tuo metu kle
bonaujant a.a. kun. J. Vaitekū
nui. Ten jis vedė parapijos mo
kinių chorą, turėjo savo muzi
kos studiją. Kartu Worcestery, 
Mass., aštuonerius metus vado
vavo Meno Mėgėjų Rateliui, ku
rio buvo įdainuota ir išleista

Kalėdų švenčių metu mirė kpt. 
Vincas Valteris, palikęs našlę

Mūsų didžiosios tautinės š ven- 
l tės minėjimas vasario 14 pradė- 
r tas pamaldomis už kenčiančią 
r Lietuvą. Klebonas kun. dr. V. 
■ Cukuras evangelines mintis pri- 
l taikė pavergtos tėvynės'kančių 
į priminimui. Parapijos choras 
i giesmėmis kėlė ryžtą, meldžiant 
į Aukščiausiąjį mūsų troškimų iš- 
! sipildymo. Vėliavų įnešimui į 

bažnyčią, e vėliau ir į salę va
dovavo jaunųjų vyčių pirm. 
Francis Kapinskūs.

2 vai. popiet įvyko trumpos 
susikaupimo pamaldos už miru
sius laisvės kovose didvyrius.

2 vai. popiet įvyko trumpos 
susikaupimo pamaldos už miru
sius laisvės kovose didvyrius.

Iškilmingas minėjimas įvyko 
kun. Vaitekūno vardo parapijos 
salėj. Po LB apylinkės pirm. 
L. Kukanauzos atidaromojo žo
džio kultūrinių reikalų vadovė A. 
Kairienė vadovavo tolimesnei 
programai. Vyčių pirm. W. Pia- 
eentini perskaitė gubernatoriaus 
proklamaciją, kurią jis ir išrū
pino. Sveikino vietinių lietuvių 
organizacijų atstovai. M. Kairys 
perskaitė rezoliucijas, kuriom 
minėjimo dalyviai vieningai pri
tarė.

Kanadoj gimęs, lietuvių jauni
mo veikloj pasižymėjęs šiuo 
metu Bostone gyvenąs Almis 
Kuolas buvo pagrindiniu kal
bėtoju. Mintys realios, atvirai 
primenančios ir silpnesniąsias 
lietuviškos veiklos puses. A. 
Kairienė kalbos santrauką pri
statė anglų kalba.

Eleną Valterienę, dukrą Redą 
Ardienę ir tris anūkes. Palaido
tas iš Šv. Juozapo parapijos baž
nyčios lietuviškose kapinėse.

Vasario pradžioj mirė Angelė 
Radionovienė, palikusi sūnų 
Edvardą, dukrą Marytę Laučie
nę, vieną anūką, du brolius 
— kun. Vladą Delininkaitį Ro
moj, Zigmą Waterbury ir seserį 
Česlovą Kondrašienę. Po pa
maldų Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioj palaidota lietuvių ka
pinėse.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Waterburio klubas nete
ko dviejų savo narių.

Praeitų metų gale staigiai 
mirė Ona Tonkūnienė, pasiruo
šusi su vyru vykti apsigyventi 
į Chicagą, arčiau savo dukros Ri- 
tonės Rudaitienės. Jos mirties 
dieną turėjo įvykti jų išleistuvės. 
Po pamaldų Šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioj jos kūnas buvo iš
vežtas į Chicagą ir palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Vasario 24, sunkios vėžio 
ligos iškankinta, mirė Adelė Da- 
vičikienė-Vaičaitienė, sulaukusi 
70 metų amžiaus. Pirmam vyrui 
mirus, buvo ištekėjus antrą kartą. 
Paliko dvi seseris ir brolį Ka
nadoj, tris seseris ir du brolius 
Lietuvoj. Buvo nuoširdi klubo 
narė, savo ^gerais' darbais rėmė 
lietuvišką veiklą, Teikė pagalbą 
Lietuvoj likusienr artimiesiem, 
prieš metus ten pati lankėsi. Pa
laidota iš Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčios lietuviškose kapinėse, 
šalia prieš dvidešimt metų miru
sio savo pirmo vyro a.a. Jono Da- 
vičiko.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos vietiniam klubui jau eilė 
metų vadovauja Danutė Venc- 
lauskaitė, nesibaigiančios jaunat
viškos energijos moterie Kitos 
valdybos narės: Birutė Aukštuo- 
lienė — sekretorė, Albina Paliu- 
lienė — iždininkė, Genovaitė 
Valiulienė — narė.

A.P.

PUTNAM, CONN

Lietuvos įkūrimo ir 
atstatymo minėjimas

64-oji Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo ir 731-oji Lie
tuvos karalijos įkūrimo sukaktys 
paminėtos Putnamo lietuvių ko
lonijoj kovo 7, Matulaičio na
muose.

Minėjimą pradėjo ir jam vado
vavo dr. J. Kriaučiūnas, vietos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas. Pradžioj sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Maldą 
sukalbėjo kun. R. Krasauskas, 
Matulaičio namų kapelionas. 
Gubernatoriaus O’Neill prokla
maciją perskaitė moksleivė Vili
ja Abromaitytė. Proklamacijoj 
sveikinami lietuviai, primena
mas Lietuvai dovanoto Laisvės 
varpo įrašas: “ ... tas laisvės ne
vertas, kad negina jos*’; tai ir 
lietuviam reikią tęsti kovą už 
laisvę, o amerikiečiai padėsią.

Prof. dr. C. Masaitis, jau antri 
metai gyvenąs Thompsone, 
netoli Putnamo, pristatytas dr. 
Kriaučiūno, skaitė paskaitą, ak
tualią savo mintimis. Joj buvo iš
kelta lietuvių tautos žmonių 
valstybingumas, jų amžių pastan
gos sukurti valstybę ir ją iš
laikyti ne tik kova, bet ir gyvy
bių kaina. Ta kova juk ir dabar 
vyksta Lietuvoj. Mum reikia 
prie tos kovos prisidėti, o turė-

Tolimesnė programa buvo 
jungiama su mūsų tautos žadin
tojo poeto Maironio .sukaktuvi
niais metais. Gąja Valiuškytė 
paskaitė "Jei po amžių kada 
skaudūs pančiai nukris” ir “Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo”. Da
na Kairytė paskaitė A. Kairienės 
anglišką vertimą “Kur bėga Še
šupė** ir ^Lietuva brangi". ‘

Uosis Juodvalkis, didžiausios 
ColorLab savininkas R. II, 
parodė ir paaiškino Lietuvos 
vaizdų skaidres, kurias parūpino 
Saulė ir Donatas Šatai. Anne 
Mane Kaehanis akom ponavo 
himnan ir bendrom dainom."

Klebonas kun. dr. V. Cukuras 
vadovavo įspūdingom pamal
dom, leido pasinaudoti pašalpo
mis, priėmė paskaitininką su 
šeima. Etninis pakomitetis rūpi
nosi kvietimais ir vaišėmis. Lie
tuvių piliečių šalpos klubas 
rėmė darbu ir stambia pinigine 
auka. Lietuvos vyčiai sudarė ry
šius su valdžios atstovais ir 
amerikiečių spauda. Saulė Šatie
nė papuošė sceną ir salę minė
jimui priderintoj dvasioj.

Tik visų bendro darbo dėka 
minėjimas buvo sėkmingas. 
Įvertindami veiksnių darbus lie
tuvybės išlaikyme ir laisvės ko
voje, negausios lietuvių koloni
jos atstovai — minėjimo daly
viai pagal LB Providence apy
linkės valdybos ižd. J. Kietos 
pranešimą suaukojo Lietuvių 
Bendruomenei 535 dol., Vlikui 
85 dol. ir Altui 180 dol. Gili 
padėka visiem.

A. Valiušlds

darni pasiryžimo, rasim būdų 
grąžinti Lietuvai laisvę.

Susikaupimu buvo pagerbti ir 
prisiminti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Po to, pirmininkui pasiū
lius, sės. Eugenija Lukošiūtė 
perskaitė parengtos rezoliucijos 
tėkštą (angliškai). Rezoliuciją 
susirinkusieji vieningai priėmė. 
Joj primenama Lietuvos valsty
bės įkūrimas, jos atstatymas, 
dabartinė kova ir jos aukos. 
Prašoma Amerikos valdžios 
aukštuosius pareigūnus tęsti pa
ramą ir padėti lietuviam vėl at
statyti nepriklausomą Lie
tuvą.

Oficialioji minėjimo dalis 
baigta visų sugiedota giesme 
“Marija, Marija”.

Meninę minėjimo dalį atliko 
Hartfordo lietuvių tautinių 
šokių grupė Berželis. Grupės 
vadovė yra Dalia Dzikienė, o šo
kėjai — moksleiviai ir studentai. 
Grupė gausi. Šiemet ji švenčia 
10 metų sukaktį. Ne tik šoka, 
bet ir dainuoja. Džiugu matyti 
gražų lietuviško jaunimo būrį, 
pasipuošusį tautiniais drabu
žiais ir energingai atliekantį pro
gramą. Valio ir ačiū vadovei ir 
šokėjam I Juk reikėjo 60 mylių 
kelionės jiem į Putnamą atvykti.

šokių muziką tvarkė A. Dzi- 
kas.

Pabaigoj visi dalyviai pabend
ravo prie kavutės ir užkandžių.

Dalyvavo daugiau kaip 100 
žmonių, su apie 20 Matulaičio 
namų globotinių vežimėliuose. 
Surinkta aukų: LB — 403 dol., 
Vlikui — 240 dol., Altui — 170 
dol.

• • Lietuvių veikla vietos > : 
laikrašty

Observer-Patriot, vietos sa
vaitraštis, dr. Kriaučiū
nui pavykus sudominti jo ko
respondentą, trumpai aprašė 
Putnamo apylinkės lietuvius.

Straipsny minima Marianapo- 
lio įkūrimas, jo veikla, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo sese
lių vienuolynas, seselių pastan
gos lietuvių kultūrinėj ir kata
likiškoj veikloj, Matulaičio glo
bos namai, seselių ir Alkos mu
ziejai ir knygynai, kun. Ylos 
statyta Mindaugo pilis ir pan. 
Primenama dabartinė Lietuvos 
okupacija ir persekiojimai. Ko
respondentas naudoja dr. Kriau
čiūno pasakymą: “ ... ši lietuvių 
grupė ir panašios grupės kitur 
stengiasi supažindinti amerikie
čius su lietuvių persekiojimu 
Lietuvoj, nuteikdamos juos 
padėti Lietuvai atgauti laisvę”. Į- 
dėta ir dr. Kriaučiūno nuotrau
ka prie Mindaugo pilies.

Šimtametės Vedeckienės 
pagerbimas

Antanina Vedeckienė-Mik- 
šytė, Matulaičio namų gyvento
ja, kovo 4 sulaukė 100 metų 
amžiaus. Tą dieną Matulaičio 
namuose buvo suruoštas jos šim- 
tojo gimtadienio minėjimas. Da
lyvavo viena duktė, Stasė škė- 
rienė, sūnus, vaikaitis inž. Bal
čiūnas, kai kurie kiti giminės ir 
būrelis lietuvių iš Matulaičio 
namų vadovybės ir gyventojų.

Sukaktuvininkė, nors fiziškai 
nestipri, bet yra pakankamos 
orientacijos, leidžia laiką nuolat 
megzdama.

šimtametei sukaktuvininkei 
valio!

J. Kr.

Dėmesio vertas priedas
National Geographic žurnalo 

balandžio numeryje yra specia
lus Lenkijos įvykius liečiantis 
priedas su Nobelio premijos 
laureato Česlovo Milosz įžanga, 
Lenkijos žemėlapiu ir nuotrau
komis. Minimas Varšuvos sukili
mas, Katynas ir Jaltos konfe
rencijos pasėkos. Taip pat duo
dami maži schematiniai žemė
lapiai, liečiantieji ir Lietuvą. Tai 
įdomus priedas žurnale, kuris 
turi per 10 milijonų prenume
ratorių. (k.n.)



mus. Visur, tiek bažnyčioj, tiek

J-B.

Prisimenam Kaziuko mugę

Hartfordo skautai savo Kaziuko mugėje

Rinkimam į X-ąją JAV LB ta
rybų ir PLB seimą LB Hart
fordo apylinkėj sudaryta rinld-

organizuotumas ir pareigingu
mas.

žodį. Pasipila svečiai į visas pu
ses. Prekiauja, užkandžiauja, il-

Rinkimai vyks gegužės 9 ir 16 
švč. Trejybės lietuvių parapijos 
svetainėj.
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LB vietos apylinkės valdybos 
ruoštas Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimas va
sario 14 pradėtas iškilmingomis 
■raišiomis švč. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioj. Pamaldose 
organizuotai dalyvavo Amerikos 
lietuvių veteranų Sabonio pos
tas ir jo pagalbinis moterų vie
netas, skautai-ės ir ramovėnai. 
Aštuonios vėliavos, šviesių spal
vų gėlėmis išpuoštas altorius, 
jo prieky didžiulė gėlių puokštė 
žuvusiem už Lietuvos laisvę, 
pasigėrėtinai skambantis muz. 
Jurgio Petkaičio vadovaujamas 
choras besimeldžiančius bent 
mintimis grąžino į pavergtą ir 
kenčiančią Lietuvą. Mišias au
kojo ir giliai patriotinį pamokslą 
pasakė klebonas kun. Juozas 
Matutis.

Po pietų parapijos svetainėj 
vyko antroji minėjimo dalis. LB 
apylinkės pirmininkas Steponas 
Zabulis, pasveikinęs susirinku
sius, šventės programos vesti 
pakvietė apylinkės valdybos 
narę Ziną Dresliūtę. įnešus vė
liavas, Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo dr. Izidorius 
Alis. Kun. J. Matučiui sukalbė
jus invokaciją, tylos minute 
buvo pagerbti žuvusieji už Lie
tuvos laisvę.

Connecticut gubernatoriaus 
William A. O’Neill išleistą pro
klamaciją, Vasario 16-ąją skel
biančią Lietuvos nepriklausomy
bės diena Conn. valstijoj, per
skaitė Linas Banevičius. Hart
fordo miesto burmistro Thirman 
L. Milner proklamaciją, skel
biančią Vasario 16-ąją lietuvių 
diena Hartforde, perskaitė Sau
lius Dzikas. Virš valstijos sosti
nės rūmų ir prie miesto rotušės 
Vasario 16-ąją plevėsavo Lietu
vos vėliava.

Mūsų tautos pilkieji didvyriai, 
savanoriai ‘kūrėjai,,. o jų Hart
forde belikę tik du, Jurgis Dra- 
gūnevičius ir Pranas Špakaus- 
kas, pagerbti lituanistinės mo
kyklos mokinių prisegtais baltais 
gėlių žiedais.

Šventės proga lietuvius svei
kino ir pavergtai Lietuvai lais
vės linkėjo latvių atstovas Juris 
Purins, estų bendruomenės įga
liotinis Enn Koiva ir lenkų Soli
darumo vardu vietos skyriaus at
stovas Walter Grimik.

Pagrindinis kalbėtojas, JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninkas Vytautas Izbickas, savo 
kruopščiai parengtoj, atidžiai 
visų klausomoj kalboj per pus
valandį sugebėjo perduoti dr. V. 
Kudirkos Varpe spausdinto žo
džio ištrauką, prisiminti Kražių 
skerdynes, šiemet skelbiamus 
lietuviškų parapijų metus ir pa
raginti klausytojus daugiau daly
vauti gyvenamos vietos politi- 

I niame gyvenime. Jau pasirodžiu- 
I sius ir netrukus išeisiančius ang

lų ir kitomis kalbomis leidinius, 
dalyvavimą tarptautinėse konfe
rencijose, radijo programas sve
timomis kalbomis kalbėtojas pa
vadino mūsų balsu į pasaulio 
sąžinę.

Po trumpos pertraukos, kurios 
metu buvo renkamos aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalam, vyko 
meninė programa. Lituanistinės 
mokyklos mokiniai — Lina 
Ziurytė, Petras ir Tomas Nenor
tai, Rimas Simonaitis ir Antanas 
Šerkšnas—gražiai padeklamavo 
šventei pritaikytų eilėraščių. 
Jiem ir jų mokytojom — Biru
tei Nenortienei ir Lionei Simo- 
naitienei — minėjimo dalyviai 
nuoširdžiai paplojo. Dalios Dzi- 
kienės vadovaujama tautinių šo
kių grupė Berželis šia proga pa
šoko 6 tautinius šokius.

Eugenijus Ziurys perskaitė 
rezoliuciją, kuri dalyvių vienin
gai buvo priimta. Rezoliucija pa
siųsta JAV prezidentui, valsty
bės sekretoriui, Connecticut se
natoriam ir kongresmenam.

Vasario 15 vietos dienraštis 
The Hartford Courant įsidėjo 

o vasario 16 tame pačiame dien
rašty buvo Berželio žokėjų nuo
trauka su trumpu minėjimo ap
valymu, taip pat ir valstybės sek
retoriaus Alerander M. Haig 
sveikinimas Lietuvos atstovui 
Washingtone dr. Stasiui Račkiui.

įtempta savaitė. Visokie užsa
kymai, skambinėjimai, važi
nėjimai. Didelis nerimas ir rū
pestis, kad per mugę nieko 
netrūktų ir darbas sektų darbą.

Jau ketvirtadienį, kovo 11, į sa
lės virtuvę susirinko penkios 
drąsios sesės supjaustyti dviejų 
šimtų svarų svogūnų. Tai Zabu
lienė, Nenortienė, Jalinskienė ir 
Banevičienė. Pjaustė, verkė, juo
kėsi ir vėl ašarojo, bet svogūnai 
buvo nulupti, supjaustyti ir su
traškinti.

Rytojaus dieną darom dešras. 
Užsakyta penki šimtai svarų mė
sos. Susirenka vėl tos pačios, o 
jom į pagalbą ateina Raškevi- 
čienė, Dzikienė, Radiono- 
vienė, Kapeskienė, Bernotienė 
ir Liaukienė. Ateina ir jauno
sios sesės — Milda, Rima ir Re
gina. Prasideda įtemptas darbas. 
Vos praėjus dešras daryti, renka
si pirkėjai, kurie negali atsiste
bėti mėsos kalnu. Salėj irgi

Velykų šventėm ruošiantis, 
klebonas parapiečiam išsiuntė 
Velykų sveikinimą su Didžiosios 
Savaitės pamaldų tvarkaraščiu. 
Taip pat laiške minimos visos ki
tos šventės iki birželio mėnesio, 
kada prasidės vasaros pamaldų 
tvarka. Didžiosios Savaitės metu 
Šv. Alfonso bažnyčia buvo gra- 

_ žiai papuošta lelijomis ir kito- 
vyksta darbas- Jalinskų ir Ne- mis gėlėmis. Tai seselės Felik- 
nortų vyrai stumdo Italus, stato sos nuopelnas: Parapijos Eu- 
kėdes. Prisideda Raškevičius, nigai dėkoja visiem,'kurie‘au- 
Beniūnas, Zabuliai ir Banevičiai.

Renkamės vėl šeštadienį — 
skusti bulvių ir pjaustyti kopūs
tų. Į talką ateina Simonaičiai, 
Virkutienė ir Budrytė. Atvažia
vus viešnia iš Washingtono sesė 
Regina Petrutienė apžiūri salę ir 
paruošia savo meniškiem dar
bam stalus ir lentas. Jai padeda 
broliai. Po to ji pati prisideda 
prie bulvių skutimo. Baigę sku
bam namo kepti pyragų.

Mugės dieną, kovo 14, sekma
dienį, pagrindinės virėjos astsi- 
randa virtuvėj jau penktą valan
dą ryto. Reikia suspėti sutarkuo
ti bulves kugeliui ir laiku jį iš
kepti. Pildosi pyragų stalas, už- 
kaičiama kava. Čia dirba Gr. 
Aleksandravičienė, Br. Zdanienė 
ir nuo virtuvės darbų atleista 
R. Kapeskienė. Viskas 
paruošta ir sutvarkyta. Skaučių ir 
skautų stalai pilni darbelių. Aka
demikai, Z. Dresliūtės vado
vaujami, ruošiasi kepti vynioti- 
nius. Didžiąją loteriją su padė
jėjom tvarko L. Šimanskytė. 
Viešnios R. Petrutienės darbai 
šviečia iš tolo—-tikrai gražiai iš
degintos lėkštės, dėžutės, sagės 
ir kitokie dalykėliai. Štai ir Aid. 
Saimininkienė iš Hartfordo; jos 
darbus matom dažniau, bet kiek
vieną kartą vėl iš naujo negalim 
atsistebėti jos pirštų miklumu 
ir kantrybe, lipdant tokius gra
žius paveikslus, kartais siūlo 
plonumo šiaudu. Žiūrienės šil
ko aguonos ir rugiagėlės žydi 
viksvose — tikras pavasaris!

Skubam visi į mišias. Pasi
meldę grįžtam atgal. Salė prisi
pildo. Svečius sodinam, o patys 
rikiuojamės trumpai sueigai. 
Perskaitomi įsakymai. Jauniau
sias brolis Petrukas Nenortas 
duoda vilkiuko įžodį. Broliam 
Andriui Banevičiui ir Jonui Ja
linskui įteikiami medaliai. Ap
dovanojamos ir sesės — tai 
darbščios ir pareigingos vyr. 
skautės: I. Mantautaitė, Z. Dres- 
lifltė, L. šimanskytė, K. Raske- 
vičienė ir B. Zabulienė. Nenu
matytas pasirodė Česlovas Ki
liulis ii Bostono. Jis atskubėjo 
įteikti Gilvelio kaklaraiščio ir 
pažymėjimo sesei Dang. Banevi
čienei. Maloni staigmena.

margina margučius. Hartford 
Courant reporterės akis užkliū
va už jos. Ji daug kartų foto
grafuojama. Rytojaus dieną 
džiaugiamės didžiule jos nuo
trauka laikrašty su paaiškinimu 
apie “Margutį”. Graži reklama 
lietuviam skautam. Sigita ir Ed-

jos bilietėlius Aid. Saimininkie- 
nės skautėm paaukotam paveiks
lui Broliai irgi neatsilieka. Jiem 
savo darbo kūrinį dovanojo Vacį. 
Nenortas.

Labai greitai dingsta nuo stalų 
visi rankdarbiai. Nelieka pyra
gų. Dešros, kopūstai ir kugelis 
suvalgyti. Gira ir kiti gėrimai iš
gerti. Pamažu skirstosi žmonės. 
Vėl stumdomi stalai ir kėdės, 
šluojama salė. Visi pavargę, bet 
linksmi, kad mugė buvo tikrai 
sėkminga. Tai turbūt vienintelis 
parengimas, į kurį sueina senie
ji ir jaunieji lietuviai. Be hart- 
fordiškių, dar buvo svečių iš 
Worcesterio, VVaterburio, New 
Britaino ir kitų vietovių. Ačiū

; jiem visiem!

Mugė baigėsi, bet prisimini
mų ir kalbų apie ją užteks iki 
kiti] meti].

Danguolė Banevičienė

BALTI MORE, MD

kojo šiam tikslui.
Sodalietės prieš Velykų šven

tes lankė lietuvius senelius 
prieglaudose ir namuose su do
vanomis ir sveikinimais. Šį kilnų 
gailestingumo darbą jos atlieka 
kiekvieneriais metais prieš Vely
kas ir Kalėdas. Kovo 7, metinių 
pusryčių metu, Šv. Alfonso mo
kyklos salėj sodalietės išrinko 
naują valdylją: pirm. Janet Bri- 
dickas Keams, vicepirm. Valerie 
Zakarauskaitė Gurski, ižd. Phy- 
lis Walstrum, koresp. sekr. Eu
genija Pazneikienė, metinės pa
rodos rengimo pirm. Alberta Šal
kauskienė.

Daina, Baltimorės mišrus cho
ras, koncertuoja balandžio 17, 
šeštadienį prieš Atvelykį, 
7:30 vai. vak. Lietuvių Namų 
didžiojoj salėj. Veiks bufetas su 
valgiais. Po koncerto šokiam 
muziką parūpins muzikinis dai
nos vienetas iš New Yorko Ji
nai ir trys gintarai. Bilietus gali
ma įsigyti iš anksto pas choro 
narius.

Pirmosios Komunijos iškil
mės Šv. Alfonso parapijoj vyks 
gegužės 2. Tą dieną 2 vai. po
piet vyks rožančiaus žygis už 
taiką visame pasaulyje.

Motinos diena šv. Alfonso baž
nyčioj bus švenčiama gegužės 
9. Bendra šeimų komunija bus 
per 8:30 vai. mišias. Po pietų 
vyks procesija Marijos garbei.

Antanas Misevičius Mitchell,. 
ankstesnės kartos lietuvis, po 
sunkios ligos mirė Loch Raven 
veteranų ligoninėj kovo 11. An
tanas gimė ir augo Baltimorėj, 
dirbo kaip sunkvežimių mecha
nikas. Velionis uoliai dalyvau
davo lietuviškuose renginiuose 
ir gerai naudojo lietuvių kalbą. 
Už jo sielą gedulingos mišios 
Šv. Alfonso bažnyčią* aukotos 
kovo 15. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Juozapina, sūnus 
Raimondas, brolis Petras, sesės 
Adelė ir Irena bei kiti giminės.

OnaPauzienė, ankstesnės kar
tos lietuvė, gimus ir augus Bal
timorėj, mirė Johns Hopkins 
ligoninėj kovo 28. Malonaus bū
do lietuvė užaugino tris duk
ras. Ji dažnai padėdavo paruošti 
vedybų puotas Lietuvių Na
muose. Velionė prieš tris savai-

Hartfordo skautės Kaziuko magėje

tes vežė į Johns Hopkins ligo
ninę savo seserį Rūtą, kuri turė
jo širdies smūgį. Belaukdama 
svečių kambary, ji pati gavo 
tris širdies atakas. Netekus są
monės, tuoj buvo paguldyta toj 
pačioj ligoninėj, kur ir mirė. 
Sesuo toj pačioj ligoninėj tebe
serga. Už velionę gedulingos 
mišios aukotos kovo 31 Šv. Pet
ro bažnyčioj, kur daugelį mętų 
ji pasišventusiai dirbo. ‘Palaido
ta Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko dukros Katarina, 
Margarita ir Pranciška, brolis

BRIDGEPORT, CONN
Vakaras su soliste 
C. Capkauskienė

Sacred Heart universitetas 
Bridgeporte, palankus etninėm 
grupėm, prisidėjo prie lietuvių 
kultūros vakaro suruošimo. Va
karą ruošė vietos Šv. Jurgio pa
rapijos (anksčiau grynai lietuviš
kos) klebonas kun. Pranciškus 
Pranokus, Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seselės, ypač sės. Mar
garita Bareikaitė, ir vietos Lie
tuvos vyčių veikėjai Alfonsas ir 
Teresė Trainiai. Vakaras suruoš
tas kovo 6 didžiojoj universite
to salėj. O universiteto bibliote
koj suruošta lietuviškos tauto
dailės parodėlė tęsėsi dvi sa
vaites. Vakaro tikslas — parody
ti bent dalelę lietuviškos kultū
ros pasireiškimų amerikiečių 
šviesuomenei, jų mokslo institu
cijoj.

Vakaras susidėjo iš trumpo į- 
vado ir meninės programos. Pra
nešėju buvo klebonas kun. 
Pranckus. Jis ir pradžios maldą 
sukalbėjo. Paminėjo, kad Sv. 
Jurgio parapija dabar švenčia 
savo 75 metų sukaktį. Buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Margaret Melady, uni
versiteto prezidento žmona, uni
versiteto etninių grupių centro 
vadovybės narė, sveikino susi
rinkusius ir pasidžiaugė, kad va
karas suruoštas universiteto pa
talpose. (Prezidentas buvo iš
vykęs.)

Meninę programą atliko solis
tė Gina Capkauskienė, akompo- 
nuojama muziko Sauliaus Cibo, 

ir aktorius Vitalis Žukauskas. 
Pastarasis yra lietuvių kalbos 
profesorius šiame universitete.

Solistė Capkauskienė atliko 
įvairią programą, kurioj buvo 
italų, prancūzų, vokiečių ir, ži
noma, lietuvių kompozitorių kū
rinių. Ji turi nepaprastai gražų, 
stiprų, bet švelnų balsą, lengvai 
naudojasi plačia skale, gražūs 
perėjimai iŠ žemų į aukštus to
nus, labai gera tartis net sveti-

Pranas, sesė Rūta, giminės ir 
draugai.

Juozas Zarki-Zarkauskas, 
vienas iš seniausių lietuvių Bal
timorėj, po ilgos ir sunkios ligos 
balandžio 2 mirė Franklin 
Square ligoninėj. Juozas buvo 
susipratęs lietuvis, uolus Šv. Al
fonso bažnyčios pamaldų lanky
tojas ir uolus Šv. Vardo draugi
jos narys. Gedulingos mišios už 
jo sielą aukotos balandžio 5 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Nuliū
dime ‘liko "žfnona Marijona, 
dukra' Eilėn, anūkai ir kiti gi
minės.

Jonas Obelinis

mij kalbų žodžiuose. Nepaprasto 
grožio traliavimai (koloratūra), 
kuriais solistė tikrai džiugina 
klausytojus.

Aktorius Vitalis Žukauskas so
listės programos tarpais įstengė 
klausytojus, sužavėtus solistės 
dainavimo, grąžinti žemėn savo 
humoristiniais pasakojimais. 
Kai kurie iš jų ilgai liks klau
sytojų atminty.

Vakaran susirinko 200 su vir
šum žmonių, kai kurie ir iš toli, 
pvz. iš Putnamo (110 mylių nuo
tolis). Daug norinčių neatvyko 
dėl numatytos sniego audros. 
Dalyvavo vietos vyskupas Cur- 
tis, kai kurie universiteto pro
fesoriai ir studentai. Dauguma 
dalyvių buvo lietuviškos kilmės 
amerikiečiai.

Programą pabaigus, visi buvo 
pakviesti į universiteto bibliote
ką pabendrauti ir užkąsti, taip 
pat pamatyti parodėlę. Univer
siteto vadovybė parūpino net 
šampano.

Atmintinas vakaras. Sveikinti
nas rengėjų užmojis parodyti lie
tuvių kultūrą amerikiečių moks
lo žmonėm.

Šia proga primintina, kad so
listė G. Capkauskienė yra ska
tinama šiais metais išleisti savo 
įdainuotą plokštelę. Išleidimui 
sudarytas komitetas. Lietuviai 
prašomi plokštelės išleidimą pa
remti, tampant mecenatais, rė
mėjais ar mažiausiai bent iš 
anksto užsisakant plokštelę ir 
dabar įmokant bent 10 dol. Au
kas siųsti: Juozas Šulaitis, 1287 
VVoodside Road, La Grange

—Poezijos'dienos šiemet vyks 
gegužės 28-29 Chicagoj, Jauni
mo Centro kavinėj.

— Patikslinimas. Darbininko 
balandžio 2 dienos numery, ko
respondencijoj iš Pittsburgo 
pažymėta, kad “iŠ surinktų aukų 
100 dol. pasiųsta .. .“..Turi būti 
lOOOdol.

JAV 1922 metais Pabalti
jo valstybes pripažino de jure, 
šią 60 metų sukaktį Jungtinis 
Pabaltiečių komitetas Washing- 
tone yra numatęs iškilmingai 
paminėti.

— Viktoras Mariūnas, LB Kul
tūros tarybos vicepirmininkas, 
antrojoj premijų šventėj Detroi
te kalbės apie kultūrinės veiklos 
dirvą.

— Vytauto Vilkau ir Henrie- 
tos Vepštienės ekslibrių paroda 
Chicagoj, “Galerijos“ patalpose, 
vyks balandžio 13 — gegužės 2.

— Zitos Sodeikienės paroda 
vyko Chicagos “Galerijoje” kovo 
9-28. Buvo išstatyta 10 tapy
bos darbų ir 10 piešinių. Chi
cagos miesto dienraštis “Sun- 
Times” paskyrė nemažai vietos 
šiai parodai, pažymėdamas, kad 
dailininkė yra viena iš svarbiųjų. 
Straipsnio autorius Harold Hay- 
don.

— Mykolas Dranga pradėjo 
dirbti Draugo redakcijoj. Jis ra
šys redakcinius straipsnius ir pa
ruoš spaudai kitus straipsnius 
bei dalį korespondencijų iš 
lietuviškų apylinkių.

— Lietuvių Rašytojų Dr-jos su
važiavimas vyks 1982 gegužės 
22-23 Clevelande. Rengia Lie
tuvių Rašytojų Draugija. Globoja 
DM N P parapija.

— Literatūros popietę su Ber
nardu Brazdžioniu balandžio 
25 rengia Toronto Prisikėlimo 
parapijos LK Moterų Sąjungos 
skyrius. Programoj taip pat daly
vaus kanklininkė Mirga Ban- 
kaitytė iš Clevelando.

— Kanados Lietuvių Fondas, 
įsteigtas 1962, jau pasiekė 400, 
000 dol. kapitalą. Kaip ir JAV 
Lietuvių Fondas, vadovaujasi 
šūkiu: kapitalas Lietuvai — nuo
šimčiai lietuvybei. Iš palūkanų 
finansuoja Kanados lietuvių kul
tūrinę veiklą.

— Šv. Pranciškaus gimimo 800 
metų sukakties minėjimas Chi
cagoj, Jaunimo Centre bus lap
kričio 21. Paskaitą skaitys kun. 
Paulius Baltakis, OFM, lietuvių 
pranciškonų provincijolas. Po 
paskaitos meninė dalis. Minė
jimą, ruošia LK Mokslo Akade
mijos Chicagos židinys, Ateiti
ninkai sendraugiai ir Lietuvių 
Moterų Federacijos Chicagos 
skyrius.

— Jaunimo Centro koncertas 
vyks gegužės 23 savo rūmų 
didžiojoj salėj, Chicagoj. Progra
mą atliks Lietuvių operos cho
ras.

— LB tautinių šokių grupė 
“Spindulys“, Los Angeles, 
Calif., turės galimybės pasiro
dyti garsiajame Los Angeles 
Muzikos centre, kur vyksta di
dieji muzikiniai įvykiai. Los An
geles Lietuvių informacijos 
centro pastangomis atitinkami 
Muzikos centro pareigūnai ste
bėjo vieną “ “Spindulio” pasi
rodymą. Spektaklis jiem patiko, 
ir jie pažadėjo lietuvių tautinių 
šokių grupę pakviesti pasirodyti.

— Dail. Adolfas Valeška yra 
įtrauktas į Italijoj išleidžiamą 
dabartinio meno leidinį "Trends 
and Testimonies of Contempor- 
ary Art”. Dail. A. Valeška taip 
pat yra įjungtas į enciklopedi
ją, skirtą įvairiose srityse pasi
žymėjusiam asmenim. Dail. Va
leška mozaikos ir vitražo studiją 
turi Chicagoj.

— LB Santa Monica, Calif., 
apylinkė, įvertindama Darbinin
ko pozityvią ir lietuvišku atsa
kingumu vedamą liniją, atsiuntė 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

—- V. Veselka, .žinomas 
medžio drožinėjimo darbų me
nininkas, sutiko Dainavos sto
vyklavietėj vaikus supažindinti 
su medžio drožinėjimo ir skap
tavimo darbais, o Elv. Idse- 
lienė sutiko pamokyti tautinių 
juostų audimo. Lietuvių kilmės 
vaikam stovykla vyks rugpjū
čio 8-15.
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Stapulionis, CT, V. Stimburys, MA, VL Mietelis. AZ, J. Mika- 
OH, A. Strazdas, NJ, K. Vaite- lauskienė, IL, J. Mikalaus- 
liūnienė, OH, E. Vainauskienė, kas, MA, V, ir B. Miklus, 
NY, V. ir S. Valiukas, CT, kun. J. FL, A. Mikolfttnienė, 
Velutis, IL, J. Witort, IL, A. ir L. OH, A. Miliauskienė. FL, Z. 
Zaparackas, MI, B.T. Žemaitei- ir T. Mišauskas, ML J- Miški- 
tis, CA, O. ir P. Žilinskas, OH, nis, NY, J.Mociškis, IL, J. Muri- 
J. Žygas OH. nas, MI, A. Musteikis, ML J.

Musteikis, NY, V. Nakutavičius,

(Tą* ii Nr. 13)

Po SS dol. M. ir D. Sodeika, 
CA, V. ir L. Sodeika, IL, I. ir L. 
Sodeika, IL, P. ir Z. Sodeika, 
IL, A Smith, NY, dr. J. ir dr. 
A. Snieška, NY, V.S., OH, A 
Stephens, IN, I. Steponaitis, 
NY, O. Strimaitienė, NJ, J. Stro- 
domskis, Kanada, J. Stuopis, MA 
D. ir S. šukelis, MI, J. Talandis, 
IL, K Tamošaitis, MA B. Ta- 
mulienė, CA kun. J. Tautkus, 
CT, V. ir VI. Tervydis, IL, J. ir P. 
Vaičaitis, FL, D. Vaičius, NY,
J. ir L Vainauskas, FL, J. Vai
čaitis, IL A. Vaitėnas, ML dr. A 
Valis-Labokas*, FL, dr. A. ir A. 
Vanagynas, IL, B. ir I. Veitas, 
MA V. Vitkus, NY, J. Zabels- 
kis, NY, M.C. Zarycky, MI, A 
Za^^odžiras, CT, B. Zelvis, IL, B. 
Žukauskas, IL.

24 dol. A ir L. Veneziano, 
MA.

Po 20 dol. K. Aleksandravi
čius, FL V.M. Anelauskas, CA,
L. Babrickas, V. ir G. Bučins
kas, IL dr- S. ir A. Bačkis, 
DC, St Balčiūnas, FL J. Baltrė- 
nas, CA H. Barčas, IL K- A. 
Baumil, IL W. O. Beržinskas, 
MA A. Bitėnas, NJ, J. Botyrius, 
NY, AS. Briedis. IL, B. Briz- 
gys, MI, Budrevičiai, FL, A. ir
J. Čereška. MA, A. ir R. Česna- 
vičius, NY, E. ir S. Cibas, MA
K. ir I. Civinskas, OH, J. ir E. 
Dirginčius, FL, Br. Dirsė, Kana
da, J. ir K. Dočkus, IL A. Dovy
daitis, FL kun. A. Dranginis, 
MD, B.A. Dūda, CA R- ir P. 
Diida, IL, B. ir S. Dunda, IL, 
kun. J. Gasiflnas, FL J- Gim
butas, MA dr. M. ir L. Griauzdė, 
IL S.E. Grušas, FL A. Gudai
tis, IL J- Hasselberg, NY, St. Iš- 
linskienė, CT, R. ir D. Ivaška, 
MA J- Juodgudis, IL, L. Jurs- 
kis, PA, Z. ir Ž. Jurys, NY, A. 
ir E. Juška, MI, A. ir S. Kalu- 
za, Kanada, J. Kasauskas, NJ, dr. 
P. Karlas, AK, S. Kersnauskas, 
OH, J. ir O. Kirvaitis, IL J- Kie
maitis, OH, A ir O. Kremeris, IL, 
A. Krulikienė, FL, M. Kuprienė, 
IL A. ir J. Lapšys, MA, P. Lei- 
ka, FL V. ir A. Lelis, MI, B. 
ir P. Lukas, FL, B. įr V. Mačiū
nai, NY, E. Manomaitis, MA, R. 
Markus, NY, P. Martinkus, MA 
A. Mažeika, FL, O. Merkienė, 
MA, C. ir V. Mitkus, IL J- Mu- 
lokas, CA B- Natkevičiūtė, OH, 
G. Naujokaitis, NY, P. ir I. Na- 
vazelskis, MA P- Neįmanąs, OH,
M. Norkūnas, MA J- ir R- Aren
tas, MI, PA., CA, S. ir L. Pac- 
kauskas, MI, J. Paškus, FL, A. 
Paulionis, FL, J. Petkevičienė, 
OH, J. Petukonis, IA, A. Petru
lis, MD, kun. A. Račkauskas, NY, 
V. Ramonas, IL gen. S. Raštikis, 
CA, K. ir S. Šakiai, CA, J. ir O. 
Šeputai, MI, J. Sirusas, FL, J. Si
rutis, NY, L Špokas, NY, D. 
Stankaitis ir K. Kuraitis, IL, J. 
Stravinskas, OH, A. Styra, OH,
L. ir R. Šukys, MA E. ir V. Su
žiedėlis, MA, A. Švitra, TX, J. ir
M. Uksas, CA J- ir B. Vado- 
palas, IL V. Vaitiekūnas, IL A. 
Valaitis, OH, E. ir J. Valiuko- 
niai, MD, S. ir O. Venckus, MA
I. ir J. Vilgalys, NY, E. ir I. Vil
kas, CA M. ir L Virbickas, FL, J. 
ir K. Virškus, FL N. Ward, MI,
A. Zenkus, MA F- ir A. Žič- 
kus, MA A. Žindžius, NJ, St. 
Ziupka, NY, K. ir O. Žygas, OH,

17 dol. A ir V. Staknys, NJ.
16 dol V. Kožica, IL

Po 15 dol. AG.S., CA P- Ba
bickas, S. ir O. Bačkaitis, VA A. 
Bernotas, CT, L V. Bichnevi- 
čius, IL AS. Bliudžius, MI, P J. 
Bliudžius, MI, A. Devenienė, 
CA P- Didelis, PA M. ir G. Er
čius, NY, P.A. Gaspariūnas, FL,
K. Grannan, DC, R.K. Graudis, 
NJ, V. Grigaitis, FL dr. K. Jab
lonskis, IL E- Jurgutienė, MI,
L. ir E. Kačinskas, FL I- Ka- 
mantauskienė, M D, Kantais, 
MA J S. Katilius, CA G. Kau
nas, CA L. ir C. Kiliulis, MA
J. Kizys, IL B- Klimas, OH, J. 
Tandehergia, NY, E. Legec- 
kienė, IL, V. Mamaitis, FL P- ir
M. Martenas, CT, L Matonienė, 
CT, L Mingėla, MI, AA Milke
vičius, CA V. ir A Osteika, MI,
B. Paliulis, MA G. ir W. Rad- 
yonis, CA N. Raišytė, ML J.
Ręinyi, IL, K. Saoetka, CT, A 
Šileikienė, MI,G. špakauskienė, 
MI, O. ir E. Stanaitis, MN, J.

Po 14 doL L Tamošaitis, NY, 
P. Zigmantas, OH.

12 dol. A ir A Petrauskas, FL.
Po 10 doL M. Abarius, MI, N. 

Abromas, IL A V. Abromavičius, 
MA St ir S. Adamonis, CA V. 
Adomavičius, NJ, A ir J. Aidu- 
kas, CT, Ambraziejus, NY, J.O. 
Andrius, CA V. Anonis, NY, 
L Anužis, ML A Aniulis, CA A 
Ašoklis, IL V. Apei- 
kis, CA A Atkočaitienė, MI, St 
Augonis, MA J- Augustas, OH, 
S.K. Aušrota, CA Ed. ir V. Aust
ras, MA V. Aviža, NY, K. Ba- 
čauskas, NY, J. ir R. Bagdonas, 
FL, J. Bagdžius, IL H. Bajalis, 
CA J- Balbotas, OH, D. Baltienė, 
MA P- Balčiūnas; CA B.B. Ba
naitis, MA J- Banys, MA J-M. 
Bamiškis, OH, J. Bardais, OH, J. 
Bartkus, FL V. Baltuška, OH, V. 
G. Baukys, MI, J. Beinoris, CT, 
R. ir P. Binkowski, MI, E. Blan- 
dytė, IL P-O. Bložis, FL, A.A. 
Bliudžius, C A M. Blynas, OH, 
A. Bortvikienė, FL V. ir U. Bra- 
dūnas, CT, J. ir A. Brazaus
kas, CT, E. Bražiūnienė, MI, A. 
ir M. Bražėnas, FL E. Bublai- 
tienė, NY, dr. VI. ir S. Bublys, 
MI, V. Budnikas, NJ, A. Bud- 
reckas, MA, V. Budrys, NJ, R. 
Bukauskas, MA S. Bulgaris, MI,
R. J. Bulota, MI, I. ir E. Bu
melis, FL, D. ir K. Burba, IL, 
A. Buškus, FL D. ir V. Butė
nas, DC, F. Butkus, FL, kun.
K. Butkus, FL S. Carkauskaitė- 
Wilde, IL G. V. Čepas, MA H. 
Čepas, MA F. Černius, IL, S.E. 
Česna, FL E. Chmieliauskai- 
tė, FL, K. Čiurlys, NJ, O. Dai- 
lydienė, OH, P. Dalinis, FL, L. 
Dambrauskas, IN, A. ir G. Dana- 
sas, MA J-A. Daugvila, 1N, J. 
Daukaitė, MI, V. Daukantas, FL, 
V. Daunis, CT, J. Davalga, FL, 
V. ir T. Degutis, OH, E. De- 
penbrock, DC, V. Didžbalys, FL, 
V. ir D. Dilba, MA, P. D. Dom- 
kus, CA L. C. Eurkoos, DC, 
Elsbergas, FL, P. Gaižutis, CT,
S. Galdikienė, MA A.N. Garga- 
sas, OH, B.S. Garliauskas, J.S. 
Gedgaudas, CA J- Girdžiūnas, 
MI, K. ir S. Gliozeris, IL, Alg. 
Glodas, MA, K. ir Z. Gobis, 
OH, K. Gogelis, MI, A. Grabaus
kas, FL, V. Grajauskas, N J, L. 
Grąužinienė, CA, K. Grigaitis, 
FL, T. ir K. Grikinas, C A V. 
ir J. Gurka, MI, J. ir K Gurs
kis, FL, M. lešmantienė, OH, O. 
Ivaškienė, MA, V. Jacobsen, FL 
K. Jakštas, MI, P-A. Janulaitis, 
CA, dr. B. Jankauskas, 
NY, M. Jankevičiūtė, NY, R. 

Janukaitis, MI, A. Jakutis, CA V. 
Januškis, OH, J. ir F. Jasinevi- 
čius, OH, P. Jaudegis, NB, Janec- 
kas,MI, J. Jokubaitienė, FL, I.M. 
Jonaitienė, OH, J. Juodis, FL V. 
ir A. Jurgėla, MA, O. Jurskienė, 
PA, P. Juška, Z.A. Juškevičius, 
IL, S. Juzėnas, MI, J. ir E. Ka
činskas, MA D. Karnm, FL K. 
ir J. Karalis, OH, V. O. Ka
ralius, CA N. ir O. Kara- 
ša, NJ, J. ir A. Karmuza, 

CT, J. Kaspariūnas, FL A. Ka
šubą, FL, P. Kaunas, OH, J. 
Kavaliauskas, IL R- Kazakaitis, 
CT, P. Kazlauskas, NB, J. Keb- 
lys, Australija, H. I. Kemeklis, 
CA L. ir S. Keženius, OH, J. 
Kiaunė, NY, K. ir M. Kikutis, 
IL, A Kiršonis, CA E. Kleinas, 
MA, R. Kondratas, NY, E. Kon- 
tautienė, MA, A. Kojelaitis, FL 
A. ir M. Krutulis, IL M. Kru- 
tulienė, MA, V. ir B. Kubilius, 
MA V. Kuliešius, CT, J. Kuli
kauskas, FL V. ir G. Kulpe, NY, 
V. ir A. Kulpavičius, FL J. it 
E. Kuncaitis, MA E. ir V. Kuo- 
dys, MA J- Kuolas, FL A ir K. 
Laikūnas, OH, A ir V. Laniaus- 
kas, IL G. Lapėnas, FL V. Lau
rus, MIA Lingis, NY, M. ir V. 
Liulevičiai, IL J- Lukas, IL P- 
Lukas, NJ, S. Lukas, NY, J. Ma- 
čiulaitis, Mi, V. Mackevičius, 
NB, B. Malcanienė, OH, I. Mel
dus, FL B. Markeliūnas NY, A 
ir M. Maskoliūnas, CA B ir A 
Matulevičius, FL A. Matulevi
čiūtė, NJ, O.B. Maželis, OH, E. 
Mekienė, OH, A Mickūnienė,

NY, K. Narbutaitis, OH, J. Nar
kevičius, CA O. Navasaitienė, 
MI, N. Navickas, FL Nenius, 
MI, B. Neverauskas, MI, P. Nor
mantas, NJ, kun. A Olšauskas, 
CA M. J. Orantas, MI, E. ir B. 
Pakštas, IL S. Palekienė, IL J* 
Paliulis, CA J- b M. Palūnas, 
OH, V. ir A Patalauskas, MI, K. 
Paukštaitienė, NB, L ir J. Pe- 
čiūra, MI, P. ir A Petkelis, CA 
J. Petrauskas, MI, A ir S. Petra
vičius, FL S. Petrulis, NB, A 
Pinkus, CA J- Pipiras, MA I- 
V. Pocius, IL A. Poderienė, 
MI, A. Polikaitis, CA J- Pope- 
lička, FL S. ir I. Pranckevi- 
čius, IL J- br J. Puodžiukaičiai, 
CT, LV.Puodžiūnas, IL P- 
J. Putnus, MI, E. Radvila, IL K. 
Radvila, IL dr. A. Radzivanienė, 
NY, K. ir B. Rakūnas, CA J- Ra
manauskas, NJ, E. Ramančionis, 
NY, J. Rauba, NY, J. ir M. Rūbas, 
IL, A. Rudzitas, NY, A. Ruigys, 
CA, O. ir B. Rūkštelės, MI, A. 
Ruzgas, FL, A. ir J. Ruzgys, CA 
J. Šabrinskas, IL B- Sakalas, FL, 
Š. Šalkauskas, FL a.a. L. Šau- 
dzienė, PA P- Seniūnienė, FL, 
V. Šepetienė, MI, A. Šešplaukis, 
FL, A. ir G. Šėrikas, CT, O. Šiau- 
dikienė, FL, kun. V. Šiliauskas, 
CA M. Šimavičius, FL, K. ir A. 
Šimėnas, MA V. Šimoliūnas, 
CA, J. ir Z. Širka, IL, E. ir 
J. Sisas, CA, V. ir P. Skirgai
los, FL, I. ir J. Skirgaudas, CA 
S. Skirmantas, CA, J. Skudzins- 
kas, MA, V. Slikas, MA, J. 
Smailys, NB, B. Snarskis, OH, 
J. Spirauskas, MA, V. ir L. Sta- 
dalninkas, CA, B. ir M. Stančir 
kas, GA, M. ir V. Stankauskai>
OH, T. Stankūnaitė, MA K ir S. 
Staponko, FL, A. ir B. Sukaus- 
kas, MI, A. Šutas, MI, St Sula, 
CA, V. Šuopys, IL, A. ir I. Su- 
šinskas, OH, M. Tonkūnas, CT,
N.N., NY, K. ir A. Tuskenis, 
FL, A. Ulbinas, FL, Z. ir V. 
Urmanavičius, MI, E. Ūselytė, 
NY, K. ir V. Vaičaitis, FL, M. 
Vaičienė, CA, M. Vaišnys, PA, 
V. ir V. Vaitekūnas, FL, B. Vai
tiekus, FL, A. ir R. Vaitkevi
čius, IL, A. Valiulis, CA, V. ir 
E. Valteris, CT, St. Vanagūnas, 
IL, M. Vargo, MI, A. ir V. Var- 
neckas, CT, A. ir S. Vasiuliai, 
MI, J. Venckus, Australija, J.B. 
Venckus, CA, V. ir E. Vidugi
ris, CA, Z. ir A. Vieskalnis, 
MA, R. Viliamienė, MD, kun. St. 
Yla, CT, P. ir O. Zailskas, IL, D. 
V. Zakaras, AZ, J. Žilys, CT, Tėv. 
T. Žiūraitis, OP, DC, S. Zo- 
barskas, NY, A. Žulys, FL, J. 
Žvinys, FL.

8.50 dol. AJ. Vasaitis, CT
Po 8 dol. A. Aidukas, FL, J.E. 

Andriušis, NY, V. Dovydaitis, 
MA, P. Bičkienė, IL V. ir M. 
Matulionis, OH, A. Vaičiulienė, 
IL.

730 dol. L. Krolius, IL.
Po 6 dol. S. Augunienė, FL., 

E. ir S. Mineika, MA, R.A.S., 
NJ, A. Štokas, CA, M.O. Suman
ias, CA, L. Švelnys, MA.

Po 5 dol. A. Abraitis, IL, P. 
Adamonis, NB, J. Agurkis, NB, 
Apanavičius, OH, O. Apolians- 
kas, FL V. Bacevičius, OH, V. 
Bačiulis, OH, dr. O. Bakaitis, IL, 
J. Bakan, MA, L. Balkus, MI, 
Ant. Balsys, CT, M. Barienė, 
IL M. Banionienė, CA, M. Ba
nionis, CA, Ed. Barėnas, FL A. 
Bitėnas, NJ, T. Bogušienė, MA, 
R. Brazaitienė, OH, T. Bričkai- 
tis, IL Bubvinas, FL J- Bud
rys, MI, J. Burdulis, MA, M.H. 
Butkus, CA, A. Čėsna, IL, S. 
Česnavičius, IL E. Daidynas, 
NY, A. Deivis, NJ, J. Dalbokas, 
CA, S. Dryžienė, MI, S. Duric- 
kas, FL S.G. Everlinas, AK, J. 
Gabris, IL A. Gailiušis, PA, P. 
Gaižutis, MA, P. Gaputis, FL, 
V.D. Garbonkai, AK, V. L Ged- 
mintas, FL ktm. V. Gidžiūnas, 
NY, V. Gilys, CA, J. Grigaliū
nas, FL M. Gureckienė, CT, A. 
Gylienė, CT, L.P. Heiningas, 
MI, M.V. Jamavičienė, NJ, K. 
Jankauskaitė, IL E- Jankauskie
nė, NY, T. ir I. Janukėnas, MA,

E. Jasaitienė, IL, J. Jokubka, IL, 
V. Jomantienė, FL, S. Jovaišie- 
nė, FL, E. JuciStė, MA, J. ir I. 
Juodlšius, OH, B. Jurevičienė, 
FL, M. Jurkšas, FL, W. Kalick, 
CT, A. ir A. Karaliūnas, IL, J. 
Kasakaitis, IL, V. Kazavinis, CA, 
A» ir J. Kazėnas, OH, S. Kiau- 
lėnienė, IL, J. Kirtiklis, FL, M.
Klimas, CT, J. Klimavičius, NY, 
A. Kovienė, MA, A. Kraučanka, 
IL V. Kutlys, FL V. ir V. Kuz
mickai, CT, HA Kvedar, MD, 
kun* D. Lengvinas, Kanada, a.a.
N. LeEkamka*, IL T. Liudais, 
FL, J. Mackevičius, IL, P.R. 
Maineliai, OH, A. Marma, IL, 
S. Martinkus, NB, A. Matienė, 
CT, J. Mariukas, NY, L. ir S. 
Matvekas, ML A. Mažeika, NY, 
M. ir A. Mažeika, FL, L. Me
delis, CA, B. Michelevi- 
čius, FL, J. Miežaitis, FL, 
J. Mikai, MA, O. Minėtas, 
FL, A. Jdisiūnas, CA, A. 
Narkeliūnas, CT, J. Naujokaitis, 
CA, T. Nico, IL S. ir A. Nu- 
tautas, NY, C. Orentienė, ML A. 
ir J. Ožinskas, OH, E. Pajaujis, 
CA, M. Pakštys, CT, A. Paleckis, 
FL, K. ir A. Paliulis, CT, Paš- 
tukas, IL, V.A. Pesys, MI, R- 
Petronienė, MA, P. Ponelis, FL, 
V. Požėla, NB, V.J. Prunskis, IL, 
A. Pranokus, FL, J. Rackevi- 
čius, NB, A. Radzevičius, MI, 
S. Radžionis, IL, V. Rakauskas, 
IL, A. Rastauskas, OH, V. Rože- 
vičius, MA, B. Razgys, FL, V. 
Rinkevičius, MI, J. Rudinskas, 
MI, J- Rudminas, MI, V. Rusec- 
kas, AZ, E. Sabalis, CA, J. Sajo- 
nas, FL, J. Sakalas, NB, L. Saka
lauskas, NB, J. Šarka, NB, J. Ša
rūnas, FL, P. ir O. Savickai, MI, 
M. Samel, DC, T. ir I. Serapi
nas, IL, V. Simanavičius, IL, P.I. 
Slapšinskas, FL, D. Stankienė, 
AZ, P. Starevičius, CA, J. ir O.
Statkus, FL, M. ir E. Stočkus, 
CA, A. Subačius, NJ, P. Šulas, 
IL, A. ir V. Šuopys, IL, J. Šuo
pys, MI, J. ir O. Taraila, MA, 
R. Taunys, CT, B. Tomkauskas, 
CA, J. ir E. Truškauskas, CA, J. 
Tūbelienė, FL, M. Ugėnas, FL, 
M.-UIėnienė, NY, I. Ulpaitė, 
MA, V. Urbonienė, IL, H. Ur- 
lickas, MA, St. Vaičiūnas, NJ, K. 
ir S. Vaičius, FL, P. ir E. Vainiū
nas, FL, J. Valkauskas, CT, A. 
Variakojis, FL, E. Variakojis, FL, 
S. Velbasis, FL, A. Verbyla, FL, 
St. Vidmantas, IL. kun. J. Vil- 
čiauskas, CT, F. Vilkienė, CA, S. 
Virbickienė, CA, P. Visvydas, 
CA, A. Vosylius, CA, R. Zabita, 
NJ, a.a. J. Zarauskas, NY, J. 
Žebrauskas, FL.

Po 4 dol. J. Garasimavičius, 
MO, St O. Ilevičius, FL, Kon
dratas, FL, dr. A. Laucis, IL, S. 
Radžiūnas, NB.

Po 3 dol. M. Antanaitienė, IL, 
Z.T. Dabrila, MA, S. Dovtortie- 
nė, MI, kun. A. Grauslys, IL, 
J. Jakštys, FL, A. Navazelski, 
MA, S. Dūda, CA.

Po 2 doL V. N arkų s, NB, V. 
Radzivanas, NY, W. ir L. Rinkin, 
FL, R. Rudis, MA, Simtinevi- 
čius, FL, M. Sims, MI, J. Spi- 
rauskas, CA, T. Tumonis, FL, J. 
Vaisvil, FL, S. Virzgirdas, CA, 
Sės. Palmyra, CT.

Po 1 dol. V. Baltutis, AZ, V. 
Matulis, IL, P. Narutis, IL.

ORGANIZACIJOS
42,122.33 dol. Tautos Fondo 

atstovybė Kanadoje (50,000 ka- 
nadiškais).

5,713^5 dol. Tautos Fondo at
stovybė, Sidney, Australija.

4,000 dol. Amerikos Lietuvių 
Taryba, Chicaga, IL.

3,650 dol. Tautos Fondo atsto
vybė, Melboume, Australija.

2,165 dol. Tautos Fondo atsto
vybė, D. Britanija.

300 doL Lietuvių Fronto Bi
čiulių taryba, CA. ‘

250 dol. LB Grand Rapids 
apylinkė, MI.

Po200 doL Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, Lietuvos Aidai 
radįjas, IL, Lietuvos Darbo Fe
deracija, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga.

190 doL Lietuvių Moterų Klu
bų FederacŲos Waterburio klu
bas.

176 dol. LB Omahos apylin
kė, NB.

170 doL Palm Beach Lietuvių 
Klubas, FL. z

15634 doL Sioux City lietu
vių kolonija, IA.

150 dol. Bufialo Lietuvių Klu-

bas, NY. '
148 doL LB Baltimorės apy

linkė, MD.
Po 100 doL Amerikos Lietuvių 

Klubas, Santa Monica, CA, Chi- 
cagos Anglijos Britanijos Lie
tuvių Klubas, IL, LB Buffalo 
apylinkė, NY, LB Great Neck 
apylinkė, NY, Liet Akademinė 
Korp. “Romuva”, IL, Lietuvių 
Tautiniai Namai, Los Angeles, 
CA, Lith. National Club of Mon- 
tello, MA, Maironio Parkas, MA, 
šv. Jurgio lietuvių parapija, Al- 
bany, NY, Amerikos Liet. Vieny
bės Sąjūdis, Lietuvos atgimimo 
Sąjūdis, Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Sąjunga, Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga, Lie
tuvių Rezistencinė Santarvė, 
Lietuvių Socialdemokratų Parti
jos delegatūra užsienyje, Lietu
vių Ūkininkų Partijos atstovybė 
užsienyje, Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis, Rytų Lie
tuvos Rezistencinis Sąjūdis (Vil
niaus Krašto Sąjunga).

88 dol. LB Bridgeporto apy
linkė, CT.

85 dol. LB Waukegano apylin
kė, WI.

Po 75 dol. LB Patersono apy
linkė, NJ, Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos New Yorko klu
bas.

65 dol; Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolynas, CT.

63.70 dol. Worcesterio Lietu
vių Organizacijų Taryba, MA.

Po 60 doL Lietuvių Karių Ve
teranų Sąjunga “Ramovė”, Mel- 
bourne, Australija, Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje, Det- 
roit, MI, Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjunga, Detroito skyrius, 
MI.

58 dol. LB Philadelphijos apy
linkė, PA.

Po 50 dol. Amerikos Lietuvių 
Tarybos Cicero skyrius, IL, D.L. 
K. Birutės Draugija, Clevelando 
skyrius, OH, Lietuvos vyčiai 100 
kuopa, Amsterdam, NY, Buv. 
Lietuvos Policijos Tarnautojų 
Klubas, IL, Lietuvių Lake Worth 

—Klubas, FL, Lietuviai pranciško
nai, ME, Ttepublican National 
Committee, DC.

45 dol. LB Auroros apylinkė, 
IL.

40 dol. Stasio Butkaus šaulių 
kuopa, Detroit, M L

30 dol. LB Cicero apylinkė, 
IL.

Po 25 dol. Amerikos Lietuvių 
Klubas Floridoj, Baltic Real 
Estate & Insurance Agency, 
MA , Califomijos Lietuvių Kre
dito Unija, Dialysis Centers, 
LTD, IL, Dr. V. Kudirkos šaulių 
kuopa, Worcester, MA, Korp. 
Neo-Lithuania, CA , LB (R) 
Brighton Park apylinkė, IL, LB 
Milwaukee apylinkė, WI, Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubas, 
Melrose Park, IL, Mar- 
ąuette Parko Liet Namų Savi
ninkų Organizacija, IL, Relief 
Center For Estonian Prisoners, 
Sweden, Šakių Apskrities Klu
bas, IL.

22 dol. šv. Kazimiero parapija, 
R.I.

Po 20 dol. LB Cape Cod 
apylinkė, MA, LB Denvėr apy
linkė, CO, LB New Britain 
apyl., CT, Lietuvių Karių Vetera
nų Sąjunga “Ramovė”, Bostono 
skyrius, MA, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos New Haveno 
klubas, CT, South Boston Lietu
vių Piliečių draugija, MA.

Po 15 dol. A.L.R.C. Women*s 
Alliance, Chapter 5, MA, Cip- 
kus Realty, OH, Detroito Lietu
vių Kultūros Klubas, MI, LB 
Sunny Hills apylinkė, FL, Lie
tuvių Karių Veteranų Sąjunga 
“Ramovė” Waterbury, CT, 
Matulaičio senelių namų sese
lės, CT, Melrose Parko Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubas.

Po 10 doL Aušros Vartų pa
rapijos Socialinis Moterų Klu
bas, MA, Katalikių Moterų Są
junga, C A, L. D. K. Birutes Drau
gija, CA, Lietuvių Karių Vetera
nų Sąjunga “Ramovė” Californi- 
jos skyr., CA, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos Philadelphi-

NEW LONDON, 
CONN.

Laisvės Lisluvsll
Lietuvos nepriklausomybės 

šventę paminėjome kovo 7, sek
madienį, 2 vai. p.p. Vauxhall Inn 
salėje. Minėjimą surengė LB 
apylinkės valdyba: pirm. dr. M. 
Pakštys, I. Vildžienė ir L. Pi- 
lienė. Susirinkome nedaug—tik 
26, tarp kurių ir svečiai dr. Alf. 
ir O. Stankaičiai iš Hartfordo 
(iš tų 26 buvo 8 pensininkai ir 
2 mažamečiai).

Minėjimui vadovavo dr. M. 
Pakštys. Conn. gubernatoriaus 
proklamaciją ir JAV valst sek
retoriaus pareiškimą Nepriklau
somos Lietuvos atstovui dr. Sta
siui Bačkiui perskaitė sesutės 
Gabija ir Mirga Pakštytės.

Gražią ir gerai parengtą pa
skaitą skaitė dr. Alfonsas Stan
kaitis, paskleisdamas optimistiš
kų minčių ir nuotaikų: Lietuvo
je partizaninė kova vyksta, per
ėjusi į pogrindį, kur leidžiama 
apie 10 slaptų laikraščių. Pasau
lis vis aiškiau supranta komuniz
mo pavojų. Tokio stipraus pasi
sakymo Lietuvos klausimu, kaip 
š.m. JAV valst sekretoriaus Hai- 
go pareiškimas dr. St Bačkiui, 
gal iki šiol nebuvome girdėję. 
Iš Sibiro tremties, iš sovietinių 
kalėjimų, iš okup. Lietuvos teis
mo salių, iš liepsnose mirštan
čio jaunuolio lūpų, nuo laivo At
lanto pakraštyje, JAV kongreso 
rūmuose, gatvių demonstracijo
se, salėse ir bažnyčiose sklinda 
šūkis: “Laisvės Lietuvai!” Šį 
šūkį pasekime vieningu darbu ir 
auka.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
išrinkta nauja LB apylinkės val
dyba: Vytautas Laugalis, Stasys 
Miknius ir Genė Lileikienė. Au
kų surinkta 410 dol.: L.B-nei 
— 205 dol., Tautos Fondui (Vil
kui) — 170 dol. ir Altai — 35 
dol.

• Jurg. Ežer. r;

LIETUVIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

Lietuvių kilmės ir pusiau lie
tuviškų mišrių šeimų vaikam 
stovykla įvyks jaunimo stovyk
lavietėj, Dainavoje, Manchester, 
Mich., rugpjūčio 8-15. Priimaini 
jaunuoliai nuo 7 iki 17 metų. 
Mokestis 75 dol. savaitei. Visa 
informacija, registracijos blankai 
ir sveikatos pažymėjimo formos 
gaunami kreipiantis adresu: 
Lithuanian Heritage Camp Dai
nava, c/o Mrs. J. Damušis, 
25830 Forestview Dr., South- 
field, Mich. 48034. Tel. 313 
354-0746. Registracija baigiasi 
gegužės 15.

Visa stovyklinė programa vyks 
anglų kalbar išskyras dainas, ku
rios bus tik lietuviškos. Centri
nis dėmesys bus skiriamas lie
tuviškai kultūrai.

Švenčių proga, kai Ieškoma 
dovanų, prisiminkime lietuviš
ką knygą. Daug lletuvlftkų kny
gų turi Darbininko admlnlstra- 
c^a.

jos klubas, PA, S.L.A. 75 kuopa, 
CA, Worcesferio Meno Mėgėjų 
Ratelis, MA.

Po 5 doL Lietuvos vyčiai, 1 
kuopa, MA, LB Pietinės New 
Jersey apylinkė, S.LA. 125 kuo
pa; Melrose Paric, IL.

Visiems aukotojams dėkoja 
VLIK’as ir Tautos Fondas.

Aukas prašome siųsti: Tautos 
Fondas (Lithuanian National 
Foundation), P.O. Box 21073, 
Woodhaven, NY 11421.

Patikslinimas. Tautos Fondui 
aukojusių sąraše Darbininko ba
landžio 2 d. įsivėlė klaida: 35 
dol. aukojo D., V. ir Z. Jasiai, 
CT, o atspausdinta “dr.” vietoj 
pirmosios vardo raidės “D”.
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Long PIaying — Stereo — Hi-Fi —• Lithuanian Records

Dainuojam m Mte, Ritame. 17 liet. datom — 6j68 
Vėl dainuojam *• štate, Kr. L RMoa ana. 14 datom — 6J0 
JtouoMėa, smiorų kvarteto JėaloMote 14 dainei ~~ 6j00 
Anoj puaėj Nemunėlio, 12M(ią Ir — 6JW 
Kaiaaoa dahutoja, kvinteto uBakBan dainos —. 6-00 
Mas žengtame sa daina, HY- vyrų aidėto 17 datom — 6.00 
Dvi aaaaaytts Ir dukrytes, tetarų kvarteto 14 dainų — Kto 
BaMJoo vėjelia, motorų knrtmto 15 dainų — 6J0 
Kur tas iakteMis, Kuodilo-GMoto duotai, 2 pL —13.00 
Laima StopaMa, soprano, 13 dataių-cporų — 7.00 
B. Komodaite, 10 oporų-ėtyg arijoe — 7.00
Lionė Jodls, Dainuojam ui Liono — 15 dainų — 5.00
L. Jodls, Lieto*©* prisknlnlnml, 14 dainų su girara — 5.00
J. Annonlena, Dainos ir vjoa, 15 liet korinių — 5.00
K. Yskutis, solisto 10 datyegMtų arijų — 6.00 
A. Kučingis su orkestru, 10 įtart dainų — 5.00
Dalia Juknevičiūte skaito IMaivHbkus korinius — 0.00 
Tautiniai Jok tai L “Vikis” -17 tokių — 7.00
A. Kuprevičius, Piano kOrlnla i — 7.50 
J. Rajauskaltea piano roifolla — 6.00 
Gaudžia trknltaL Br. Jomio 12 liet marių — 7.00 
Lietuvos kanklės, 14 kūrlty, ead. 0. Mikulskienė — 5.00 
40 lletuvlčkų dainų melodty au orkestru — 5.00 
Lithuanian Languago Rsnrd Course — 5.00 
Polka Happlnass, 12 lenkuty polkų — 6.00

Kasetes gaunamos ty plokštelių: Sodžiaus garsai, Mos žen
giam su delną, Anoj putoj Nemunėlio, Lietuvių dainos Ir polkos, 
Nr. 2, Liet senos dalnorHr. 4 ir Nr. 5, Vynas ir gitara, 40 melodijų, 
Llthuanla Daubaro, Įvairiu dainos ir 5 track Dainuojamo su Rūta. 
Kaina po S dol.

ST. PETERSBURG, FLA.

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207 

(Siųsti tik plokštelių užstkymus. Gavėjas apmoka tik gavęs sąskaitą 
ir plokšteles. Kartais užsakovu* plokštelės, kurios išparduotos)

LITHUANIAN COOKERY
(ln EngHė,3~l6 pages, prlce 8 dol.)

Agronome* Iz. SlirkmvičiūtOs paraiyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininlu apianku, mgirdte patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
doL Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lfthuanlin Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė -------------------------------------------------------------------

Numeris, gatvė ---------------------------------------------------------------------

Miestas, valstija, Zip-------------------------------------------------------------

NAUJOS 
KNYGOS

Nelaisvėje gimęs kūdikis — 
Sibire rašyti eilėraščiai. Laiškų 
originalai, lietuviškas tekstas ir 
vertimas j anglų kalbą. Dides
nio formato. 7 dol.

B. Pūkelevičiūtės — Devimtas 
lapas, premijuotas romanas. 12 
dol.

P. D. Girdžiam — Tos paGios 
motinos sūnūs. 5 dol.

J. Dainausko — Aušra. 1^79- 
1980. 6 dol.

Br. Vaškelio — Vilniaus inni- 
versitetas 1579-1979. 12 dol.

V. Bagdanavičiaus — Tautos 
samprata. 4 dol.

E. Juciūtės — Ąžuolyne lis, 
romanas, 8 dol.

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

J. Brazaičio raštai, I ir 11 tomas 
(redaguoti A. Skrupskelienės ir 
č. Grincevičiaus), po 15 dol.

J. Puzino — P. Avižonis, 12 
dol.

C. Budrio — Teisėjo atsimini
mai, 10 dol.

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

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

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

A. Šapokos — Lietuvei isto
rija, 18 dol.

Lietuviai Sibire — albumo 
formato leidinys, 20 dol.

A. Norvilo — Dvikalbiikumas 
— palaima ar prakeikime,2 dol.

R. Spalio — Auksinio saulė
lydžio gundymai, 10 dol.

A. Norvilo — Dvikalbiškumas. 
2 dol.

M. Aukštaitės — Išeivė. 6 dol.
Victor Hugo — Vargdieniai, 

5 tomai. 15 dol.
K. Grigaitytės — Marių vėjui 

skambant 4 dol.
Leonardas Kerulis — Išvežtų

jų sąrašas, 22 dol.
K. Bradūnas — Užeigoje 

prie Vilniaus vieškelio, premi
juota poezijos knyga, 6 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.

SUVENYRAI
Automobiliam lipinukai 

(decal), Lietuvos Vytis su tri
spalve ir stilizuota Vytis, lipina
ma iš vidaus. Lietuvos Vytis su 
trispalve ir Amerikos-Lietuvos 
vėliavomis bei Vytim, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 130 dol. 
Lietuva su Vytim, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (Base) — 2 dol.

šie ir panašūs suvenyrai, lie
tuviškos knygos ir plokštelės 
gaunama Darbininko adminis
tracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Tautų festivalyje, įvykusiame 
vasario 25-28 Bayfronte, lietu
viai ir šiemet pasirodė kiliai pui
kiai. Su meno paviljonu lietu
viam atstovavo Bostono “Baltie 
Associates Ltd.” bendrovė, va
dovaujama Gintaro Karoso. Bu
vo išstatyti įvairūs lietuvių tau
todailės darbai. Į šią parodą 
įsijungė ir Zuzana Pupienė su 
savo papuošta eglute, šiaudinu
kais ir jų gaminimo demonstra
vimu. Inž. M. Šilkaitis, talki
nant Z. Pupienei, paruošė ir iš
leido 14 lapų brošiūrą “Lithua- 
nian Straw Omaments”. Meno 
paviljone buvo platinama klulx> 
išleista sąlanka apie Lietuvą 
ir Altos išleista brošiūra “Lith- 
uania Mušt Be Free”. Lietuviai 
pirmavo ir su maisto paviljonu. 
Meninėj daly klubo choras, va
dovaujamas muz. P. Armono, 
akbmponuojant M. Sullivan, pa
dainavo 3 dainas, o tautinių šo
kių “Banga” šokėjai, vadovau
jami M. Sandargienės, pašoko 
3 šokius, gi kitą dieną šokė
jai pasirodė su 5 šokiais. Festi
valį aplankė apie 50,(MX) žmonių. 
Klubo vadovybė kovo 16 suren
gė padėkos pietus visiem, kurie 
bet kuo prisidėjo prie lietuvių 
pasirodymo pasisekimo. Tokių 
asmenų susidarė 200 su viršum. 
Pelno turėta 4000 dol. su viršum.

Argentiniečiai lietuviai solistai 
Zuzana Valadkaitė-de Lopez ir 
A. Slančiauskas kovo 9 dainavo 
Lietuvių klubo salėj. Tai buvo 
jų paskutinis koncertas Š. Ameri
koj.

Solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertas įvyko kovo 24. Jai

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, pri
sidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

15 dol. — J. Puodžiūnas, Wa- 
terbury, Conn.

11 dol. — A. Jonynas, Meri- 
den, Conn.

6.50 dol. — A. M. Macarus, 
Hagar Shores, Mich.

Po 5 dol. — E. Sakas, Buf- 
falo, N.Y., dr. B. Covalesky, 
Randolph, N.J., V. Žilinskas,

akomponavo M. Douglas. Pir
moj daly solistė padainavo 9 
kitataučių kompozitorių kūri
nius, o antroj daly atliko 5 lie
tuvių kompozitorių dainas, už
baigdama Strausso Mėlynuoju 
Dunojum. Programoj dalyvavo 
ir klulxi choras, vadovaujamas 
muz. P. Armono. Nors solistė čia 
lankosi jau šeštą kartą, liet pub- 
likos prisirinko daug, ir visi 
solistės dainavimu gėrėjosi.

Viktoro Veselkos tautodailės 
paroda klulx> patalpose vyks ba
landžio 17-18.

Lietuvių klubo narių visuoti
nis susirinkimas įvyks gegužės 1, 
šeštadienį, 2 vai. popiet klulx> 
salėj.

Altos St. Petersburgo sky
riaus gegužinė ruošiama gegužės
5 Seminole parke, 8-tame 
paviljone.
.Lietuvių Bendruomenės Flo

ridos apygardos suvažiavimas 
vyks balandžio 24, šeštadienį, 
1-5 vai. popiet Lietuvių klulx:.
6 vai. vak. Bronius Kviklys, bu
vęs Draugo redaktorius, skaitys 
paskaitą “Lietuvių tėvynėje ir 
išeivijoje uždaviniai”. Kartu į- 
vyks ir kovojančios Lietuvos pa
roda. Gražinos Jezukaitienės 
sekstetas padainuos.

LB St. Petersburgo apylinkė, 
kurios narių skaičius įžengė į 
trečią šimtą, kovo 17 Lietuvių 
klube susirinkimo metu išklausė 
pranešimų ir rinko valdybą. Iš 
senosios valdybos antriem me
tam pasiliko: A. Gruzdys, A. 
Kliorienė ir J. Krivis; perrinkti

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

ir naujai išrinkti: M. Krasauskas, 
J. Pjupelienė, E. Bogutienė, A. 
Gudonis, A. Kamicnė, J. Nava
kas, O. Rinkienė, P. Seniūnienė, 
J. Tauras, S. Vaškys ir P. Zel- 
ba. Kontrolės komisijon išrinkti: 
P. Dalinis, P. Stanelis ir VI. 
Vaškelis.

Lietuvos pasiuntinybės Wash- 
ingtone rūmų remontui LB St. 
Petersburgo apylinkės valdyba 
iki šiol surinko ir pasiuntė 1586 
dol. Aukos telnipriimamos.

LB St. Petersburgo apylinkės 
gegužinė įvyks balandžio 28, 
trečiadienį, 11:30 vai. ryto. Semi
nole ]xuke, 8-tame paviljone.

Lituanistinėm studijom Kent 
universitete remti sudarytas rė
mėjų būrelis. Kovo 19 išrinktas 
šios sudėties komitetas: pirm. dr. 
Aldona Valis, vicepirm. Alfas 
Šukys, vicepirm. ryšiam su 
amerikiečiais Victoria Jacobson, 
sekr. ir ižd. bJa Valauskienė, pa
rengimų vadovė Teresė Liutkie- 
nė, informacijai Vacys-Urbonas.

Lietuvos vyčiai savo globėją 
šv. Kazimierą paminėjo kovo 
7. Koncclebracinės mišios vyko 
Holy Name bažnyčioj. Vadovau
jant kun. J. Gašlūnui ir pirm. 
A. Mažeikai, priesaiką davė 13 
pinno laipsnio vyčių, 12 antro 
laipsnio vyčių ir 2 trečio laips
nio vytės. Pietų metu mažojoj 
klubo salėj pristatyti pakeltieji

—7
ATOSTOGOS 
KENNEBUNKPORTE,
MAINE

Kennebunkporto pranciikonų 
vasarvietės sezonas šiemet pra
sidės liepos 2 ir baigsis rugsėjo 
6.

Metinis pranciškonų piknikas 
bus liepos 11. Šventės proga bus 
minimas iv. Pranciškaus gimimo 
800 metų jubiliejus.

Vasarvietei jau ruošiama kultū
rinė programa ir nustatytos kam
barių kainos. Praėjusią vasarą 
Maine buvo rekordinis turistų 
skaičius. To laukiama ir lią va
sarą. Ir pranciškonų vasarvie
tėj pernai pritrūko kambarių 
tiem, kurie nebuvo anksti padarą 
sau rezervacijos. Šiai vasarai 
rengiami dar nauji kambariai su 
visais patogiais įrengimais.

Rezervacija į vasarvietę yra 
jau prasidėjusi. Būtų gera, kad 
visi, kurie praėjusią vasarą užsi
sakė kambarius, dabar tą rezer
vaciją -patvirtintų. Šiuo metu yra 
išsiunčiami priminimai. Kvie
čiam galimai greičiau atsiliepti.

Vasarvietės vadovybė

į aukštesnius laipsnius vyčiai, o 
taip pat pagerbtas vytis Adolfas 
Paleckis, švenčiąs 90 m. su
kaktį.

Vasario 16-osios gimnazijai 
Vokietijoj remti būrelis Nr. 18, 
vadovaujamas S. Vaškienės, pa
siuntė per Balfo centrą už 1982 
metus kovo 4 174 dol. ir kovo 
22 188 dol. Simo Velbasio va
dovaujamas būrelis per PLB pa
siuntė tai pačiai gimnazijai 141 
dol.

Romo Kalantos šaulių kuopos 
metinė gegužinė įvyks balan
džio 22 Seminole parke, 8-tame 
paviljone. Pradžia 10 vai. ryto. 
Šilti pietūs — 12:30 vai. — 
L.Ž.K.

— Riyadh mieste, Saudi Ara
bijos sostinėj, dirbą lietuviai in
žinieriai ir jų šeimos, susirinkę 
inž. Vytauto ir Vandos šliupų 
namuose, įkūrė Lietuvių Bend
ruomenės apylinkę ir išsirinko 
valdybą. Pirmininku išrinktas 
inž. Albertas Vaitaitis, vice
pirmininkėmis — Sigutė Raste
nienė ir Audronė Skripkienė.

ATyruolio—Žvaigždynu to- Deug Netuvlikų plokštelių turi 
natos, apie Čiurlionį 9 dol. Darbininko admlntotradjg.

A. Barono — Trisdešimt iato- Skambink 827-1361 Ir pralyto, 
rijų suaugusiems, novelė j dol. kad plokfttelee atsiųstų J namus.

Pittsburgh, Pa., K. Čižiūnas, 
Falls Church, Va., A. Landsber
gis, Upper Malboro, Md., S. Bu- 
tan, Torrington, Conn.

Po 3 dol. — P. Korla, Sche- 
neetady, N.Y., E. Jurgėla, Rid- 
gewood, N.Y., V. Mažeika, Chi- 
cago, III., A. Kubilius, Australi
ja, J. Vileniškis, Australija.

Po 2 dol. — A. Pikutis, Mia- 
mi, Fla., A. Šliogeris, Newing- 
ton, Conn., B. Jackevičius, Rid- 
gewood, N.Y., Akelienė, St 
Petersburg, Fla.

1.50 dol. — N. Kent, Valen- 
cia, Calif.

Po 1 dol. — V. Kasniūnas, 
Beverly Shores, Ind., A. Slema, 
Worcester, Mass., N. Baltrulio- 
nis, Jamaica, N.Y., A. Ariickas, 
Long Island City, N.Y., C. Ma
tonis, Asbury Park, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER 0F ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL
Presents

BALTIC-AT-LEISURE TOURS
Coordinated by Jonas Adomėnas

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

• Reasonable. All-lnclusive Costs • Escorted Irom USA via Finnsir

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

Features Include: Group or APEX airfares vnth deputures turtint April, throe 
meals daify. compnhensive sightseeing. transfers, guides. theatn rititt, air 
transportation on tour. baggage handled, each group escorted by American 
Lithuanian speakint tour leader. visa handhng. Deposit onfy $100 per person. 
From rust $1099 to $1769 per person in double ocaipancy

For Free Brochure Fotoer. Contact:

Jonas Adomėnas
Orbitair International, ttd
20 East 46th Straal ltew York, NY 10017 
Tek NY (212) 986-1900; (800) 223-7953

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% paKMtenų yjj poprastes

12% «t Starte Certiflcates 680 4tol. auteiomls.

MONEY MARKET Certmtatų procentai ui 6^00 Ir 10,000 dolerių ladMItoO mėneetai.
MALL — 8AVER8" Certlf8catal 1 metam eu televomte nuo mokeoOlų peMtonomte.
Utevl nuo motaotlų IRA pene*! fondo Indėliai eu 15% petatanom
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PRANCIŠKONŲ

Tėv. 
OFM
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Lietuvos pranciškonų šv. Ka-

Dainuos sekstetas
sambūriai pasaulyje, kas treti

venančio pranciškonų ordino 
Tėvo Generolo, arba jo įgalioti
nio. Šiais metais kaip tik ir vyks 
toks generolo įgaliotinio Tėv.
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^pkymas-vizitacija. Jis aplankys 
visus lietuvių pranciškonų vie
nuolynus Š. Amerikos kontinen- 

pradėdamas balandžio 19 
huo London, Ont, Canada, ir 
baigdamas gegužės 14 Kenne- 
btmkport, Maine. Brooklyne jis 
lankysis gegužės 5-7. Generali
nis vizitatorius yra gimęs 1933 
’Šouth Bend, Indiana. Aukštą
sias universiteto studijas baigęs

T---------------------------------------------------------------------------------

Antanas a. vanagas — 
JAV AVIACIJOS PULKININKAS

Kai 11 metų lietuviukas Anta
nas. Aleksandras Vanagas su savo 
motina 1949 atvyko į New Jer
sey, jis nemokėjo nei žodžio 
angliškai ir tebuvo baigęs 4 
skyrių lietuvišką pradžios mo
kyklą tremtinių lagery Vokie
tijoj. Nepaisant to, jis sugebėjo 
Amerikoj baigti ne tik pradžios, 
bet ir aukštesniąją mokyklą 
(Hfgh School), įsigyti mechani
kos inžinieriaus laipsnį N.J. 
Institute of Technology ir 1960 
įsigyti karo lakūno sparnus.

Savo kaijerą Vanagas pradė
jo kaip aviacijos Radar Early 
Waming pilotas. 1963-1964 jis 
dalyvavo Vietnamo kare. Čia bu
vo sužeistas ir už narsumą ap
dovanotas su Distinguished Fly- 
ing Cross, o taip pat Purple 
Heart ir Air Medai su septy
niais ąžuolo lapais. Vėliau jis 
buvo apdovanotas Meritorious 
Service Medaliu su trimis 
ąžuolo lapais ir kitais žymeni
mis,

Po tarnybos Vietname Vana
gas skiriamas į McGuire bazę 
New Jersey, kur jis skraidė 
C-I30 transporto lėktuvais, ku
riais buvo aprūpinamas tieki
mas Vietnamui. Iš čia jis pa
skiriamas į Aerospace Rescue 
and Recovery Service Hava
juose, kur jis valdė HC-130 
lėktuvą, teikiantį paramą “Apol- 
lo” erdvių laivo gelbėjimo mi
sijai. Po to jis skiriamas į Wash- 
iijgtono Andrews aviacijos bazę 
kongreso bei Baltųjų Rūmų la
kūnu specialiom misijom. Vėliau 
jiŠ tapo Sąuadron Commander 
Norton Aviacijos bazėj Califor- 
nfjoj.

Kildamas laipsniais ir gauda
mas vis aukštesnes pareigas, 
1981 Vanagas tapo pulkininku 
iij kariškų kontraktų administra
cijos viršininku Van Nuys, Ga
lit., srity.

j Būdamas Hawajuose, tada dar 
tiic majoras, Vanagas lankė uni- 

K.J.

MASKVA/VILNIUS:
IŠ AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

— |1135.00
— 31135.00
— 31135.00
— 31166.00

gegužės 24 
birželio 2 
birželio 16 
liepos 5

išgyvenę* Amerikoje 32 metus, mirė š.m. balandžio 13 dM 
eidamas 94 metus. Paliko nuliūdusius 3 sūnus ir 2 dukras 
su šeimomis, 17 anūkų ir 32 proanūkus.

— 31135.00
— 81135.00
— 81360.00

— 81171.00
— 81945.00
— 81082.00
— 8 995.00

Kūnas pašarvotas P. CarroH šermeninėje Worco*ter, 
Mase. Bus ta klojamas balandžio 17 Nekeltai Pradėto
sios Marijos Seserų kapinėse Putnume, Conn., po 10 
vai. mišių Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Worcester,

VLADAS PIEŠINA

* ANDRIUI KETURAKIUI
mirus, jo žmonai Verutei, sūnui Andriui Ir dukrai Danutei 
raiškiame gilią užuojautą Ir kartu liūdimo.

Filomena, Rimas ir Andrius Ignaičiai

B.A. ir M.B.A. laipsniais, pran
ciškonų ordine yra ėjęs įvairias 
pareigas.

Antanas Vanagas —
JAV aviacijos pulkininkas 

versitetą ir įsigijo Master of 
Business Administration laipsnį. 
Čia jis sukūrė šeimą, kurios 
prieauglį šiandien sudaro du 
sūnūs ir dukra.

Antanas A. Vanagas puikiai 
kalba lietuviškai, skaito ir remia 
lietuvišką spaudą. — A.S.

NEWARK, N.J.
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas
Vietos LB apylinkės ir vyčių 

29 kuopos valdybos vasario 14 
surengė Nepriklausomybės 
šventės minėjimą, kuris buvo 
pradėtas iškilmingom mišiom 
Švč. Trejybės parapijos bažny
čioj.

Mišias aukojo ir šventei pri
derintą pamokslą pasakė svečias 
tėvas Klemensas Žalalis, OFM. 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas 
įnešė vietinio Veteranų posto 
vyrai su moterų pagelbininkių 
palyda. Vainiką žuvusiem už 
Lietuvos laisvę įnešė tautiniais

Kiekvienas Laisvės Varpo 
renginys organizuojamas vis su 
nauju šūkiu. Dažniausiai tai bū
na šūkis: “Pažinkime ir rem
kime savo talentus”. Šių metų 
Laisvės Varpo pavasarinio kon- _
certo šūkis: “Neužmirškime vie- tik istoriniu pagrindu prisiminti 
tinių savo menininkų ir meno 
vienetų”.

Šio šūkio pagrindu programai 
atlikti pakviestas komp. Juliaus 
Gaidelio vedamas Bostono lie
tuvių vyrų sekstetas, kuris su vi
su atsidėjimu dabar ruošiasi kon
certui. Tai vienas iš nedaugelio 
mūsų dainos meninių vienetų, 
dažnai kviečiamas net į toli
miausias lietuvių kolonijas, kaip 
Los Angeles ar Chicago. Vietos 
lietuviai labai mėgsta jo atlie
kamas dainas, bet ne taip jau 
dažnai jį girdi.

Laisvės Varpo pavasariniame 
koncerte sekstetas atliks įvairią 
ir įdomią programą. Koncertas 
vyks balandžio 25, sekmadienį, 
3 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos rūmų tre
čiame aukšte. Tai bus Laisvės 
Varpo jau 45 kultūrinis rengi
nys.

drabužiais pasipuošusios
Debora Didžbalytė ir Regina 
Brazinskaitė. Per • mišias solo 
giedojo Mečys Razgaitis ir muzi
ko Bagdonavičiaus vadovauja
mas parapijos choras.

Pamaldom pasibaigus, visi su
sirinko į parapijos salę, kur vyko 
minėjimo akademinė dalis. Pro
gramai vadovavo apylinkės 
pirmininkė. Danguolė Didžba- 
lienė. Įnešus į salę Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas, buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Invokaciją sukalbėjo tė-, 
vas Klemensas, nes parapijos 
klebonas prel. Jonas Schamus, 
tik pakilęs iš ligos, nebuvo pa
kankamai stiprus minėjime da- 
vauti. Neatvykus dienos prele
gentui, apylinkės valdybos narys 
Viktoras Jokūbaitis sklandžiai 
paskaitė okupuotos Lietuvos po
grindžio žurnale Vytyje išspaus
dintą Kosto Kubilinsko poemą 
“Raudonasis rojus”, o LB New 
Jersey apygardos pirmininkas, 
rengėjų paprašytas, susirinku
siem papasakojo apie netrukus 
įvyksiančius LB X-osios tarybos 
ir Vl-ojo PLB seimo atstovų rin
kimus.

Meninę programą puikiai atli
ko New Yorko vyrų choras 
Perkūnas, vadovaujamas muz. 
Viktoro Ralio. Retai girdėdami 
gero choro atliekamas dainas, 
susirinkusieji chorui negailėjo 
plojimų, o choras publikai patei
kė eilę lietuvių kompozitorių 
harmonizuotų patriotinių dainų.

Aukų buvo surinkta netoli 800 
dol. Jos buvo renkamos- vi
siem veiksniam pagal aukotojo 
apsisprendimą. Pagal minėjime 
dalyvavusiųjų skaičių tai gana 
graži suma.

Minėjimo programai pasibai
gus, choristai ir visi minėjimo 
dalyviai buvo pavaišinti apylin
kės ir vyčių kuopos ponių suau
kotais sumuštiniais, įvairiais 
kepiniais ir kava.

Vienintelės lietuvių parapijos 
New Yorko arkivyskupijoj liki
mas dar neišspręstas. Vis dar te
belaukiama lietuvio kunigo. 
Nuolatinį parapiečių kontaktą 
su kurija Šiuo metu palaiko ar
chitektas Ed. A. Babušis.

Laikinas administratorius kun. 
J. Bida kovo 28 buvo sujau
kęs parapiečių susirinkimą. Iš
klausius jo plataus pranešimo, 
diskusijose kiek ilgiau sustota 
prie numatomo klebonijos re
monto. Parapiečiai pageidavo, 
kad jų pačių architektas patik
rintų koks remontas tam pasta
tui reikalingas. Pasiūlius rinkti 
naują parapijos tarybą, vieningai 
nutarta tą klausimą atidėti iki

Savo atsilankymu ne tik pa- 
remsime Laisvės Varpą, bet taip 
pat pasidžiaugsime ir mūsų vyrų 
sekstetu.

Paminėjo LJC.B. Kronikos

Laisvės Varpas, vedamas Pet
ro Viščinio, kovo 28 ir balan
džio 4 plačiai paminėjo Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
10 metų sukaktį.

vo daug kantrybės ir darbo. Tai 
buvo jau dvidešimtasis ii eilės

rodymas.
Mugę pajusti ir suprasti rei

kia joje pabuvoti. Tai didžiausias 
ir įdomiausias lietuviško jauni
mo parengimas Bostone, (lun.)

Svarbi ir gera pradžia
So. Bostono šv. Petro lietuvių 

parapijos klebonas kun. Albertas

Kaziuko mugė Bostone 
“Kaziuko mugės ruošiamos ne - 

chesterio, Mattapan ir Hyde Park 
parapijų dekanas. Sausio 5 kleb. 
A. Kontautas sukvietė vyskupuos 
reikalam aptarti dekanato para
pijų klebonus. Atvyko 22 klebo
nai ir Bostono arkivyskupo kar
dinolo Humberto Medeiros pa- 
gelbininkas vyskupas Dailey.

Iš anksto žinodamas apie tokį 
kunigų susirinkimą, buvęs LB 
Bostono apylinkės pirm. inž. 
Aloyzas Astravas paprašė klebo
ną Kontautą, ar jis galėtų atvyk
ti į tą pasitarimą, įteikti kunigam 
Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos 
pirmąjį tomą, išleistą anglų 
kalba, ir pasakyti ta proga ke
letą žodžių apie persekiojamą 
katalikų Bažnyčią ir tikinčiųjų 
padėtį okupuotoj Lietuvoj. Kleb. 
Kontautas leido.

Prieš prasidedant pasitarimui, 
A. Astravas įteikė kunigam po 
knygą ir trumpai pakalbėjo apie 
Lietuvos tikinčiųjų persekio
jimą. Vysk. Dailey labai ati
džiai klausė Astravo kalbos ir pa
žadėjo, kad Bostono arkivysku
pijos bažnyčiose per pamoks
lus kunigai prisimins ir pakalbės 
apie Lietuvą ir tikinčiųjų per
sekiojimą. Be to, parapijų susi
rinkimuose bus šis Lietuvos 
klausimas diskutuojamas. Tik 
lietuviai turėsią parūpinti kalbė
tojus tiem susirinkimam.

A. Astravas jau renka tokius 
kalbėtojus, kurie paaiškins 
amerikiečiams apie tikrąją pa
dėtį okupuotoj Lietuvoj. Vienu 
iš kalbėtojų bus ir pats Astravas. 
Be to, Astravas per Lietuvos 

. , . „ „. vyčius bandys sueiti i kontaktąLapinų'būrelio nariai. Fašakos Z Knights of ColumbuTfr 

Knights of Malta, kad ir jie 
savo susirinkimuose būtų supa
žindinami su pavergtos Lietuvos 
tikinčiųjų padėtimi.

Amerikos vyskupų suvažiavi
me įvyko nauji reiškiniai. Atsi
rado dalis dvasiškių ir kitų, ku
rie rūpinasi, kaip padėti Pietų 
ir Vidurio Amerikos sukilėliam. 
Tie sukilėliai yra komunistai 
arba jų vadovaujami. Bus ban
doma susirišti su šita grupe ir 
įtikinti juos, kad jie nepažįsta 
komunistų ir todėl klysta. Geriau 
susirūpintų tikinčiųjų padėtimi 
Sovietų okupuotuose kraštuose.

Bus padarytos skaidrės iš į- 
vairių tautų šaltinių apie perse
kiojimą Bažnyčios ir tikinčiųjų 
okupuotoj Lietuvoj ir tos skaid
rės bus rodomos tuose susirin
kimuose.

Astravui išėjus iš to klebonų 
susirinkimo, vyskupas Dailey 
pasakęs, kad šis jo iškeltas rei
kalas yra svarbesnis už klausi
mus, kuriuos jie turės aptarti.

dideliem Lietuvoje vykusiom 
turgam, bet ir prekybiniais su
metimais”, — taip kalbėjo dr. 
Jurgis Gimbutas, atidarydamas 
mugę Bostone. Jo neseniai miru
si motina a.a. v.s. Elena Gimbu
tienė kaip tik ir buvo skautiš
kų mugių pradininkė. Tos mu
gės prasidėjo Bostone, paskui 
plačiai paplito lietuvių koloni
jose. Mugės turi didelį pasiseki
mą. Jos kasmet kitokios savo iš
vaizda ir turiniu.

Ir šių metų Bostono Kaziuko 
mugėje buvo gausu retų prekių 
ir skautų darbų. Jau sunkiai už
tinkamos lietuviškos lininės stal
tiesės, puošniais tautiniais dra
bužiais aprengtos lėlės, gintari
niai papuošalai, originalios tau
tinės juostos žavėjo ne vieną 
apie jas pusimanančią. Lietuviš
kos sidabrinės monetos ir gražūs 
lietuviškų pašto ženklų rinkiniai 
viliojo ne vieną retenybių mėgė
ją. Didelį pasisekimą turėjo S.G. 
Treinienės margučiai ir veidro
džiai, R. Veitienės gėlės, skautų 
koplytėlės.

Prie tradicinės loterijos su ge
rais fantais ir pigiais bilietais 
sunku buvo ir prisimušti. Daug 
pagyrimų susilaukė virtuvės 
virėjai ir pagelbininkės—skanūs 
pietūs buvo greit išpirkti.

Skautininkės P. Kalvaitienės 
parašytas ir režisuotas mažųjų 
artistų vaidinimas “Jonukas ir 
Gretutė” pasižymėjo puikiomis 
s. Vyt. Dilbos dekoracijomis, ku
rias padėjo pagaminti Senųjų 
j ’• /A'? —_
inscenizavime dalyvavusius ar
tistus apvaldyti padėjo ps. G. 
Budreckienė, o vaidinimui mu
ziką paruošė ir pianinu skambi
no Jūratė Lalienė. Gražus ap
švietimas, originalūs kostiumai 
ir vaidinimo pastatymas reikala-

MIRĖ ANDRIUS 
KETURAKIS

Balandžio 12 vakare Bostone 
mirė Andrius Keturakis, įžymus 
sporto darbuotojas ir teisinin
kas. Liko žmona Verutė, sūnus 
Andrius, duktė Danutė.

Velionis buvo gimęs 1908 spa
lio 31 Grabavos kaime, Garlia
vos valsčiuje, Kauno apskrityje. 
1927 baigė komercinę gimnazi
ją Kaune, 1934 Vytauto Didžio
jo universitete teisių mokslus.

Nuo 1927 aktyviai reiškėsi 
sporte, buvo įvairių sportinių 
draugijų valdybose, 1941 buvo 
Kauno kultūros rūmų direkto
riumi. Su reprezentacinėmis 
Lietuvos ir LGSF komandomis 
daug kartų važinėjo į Pabaltijo 
valstybes. 1949 atvyko į Ame
riką, čia aktyviai reiškėsi kaip 
šachmatininkas.

Daug rašė sporto klausimais 
spaudoje. Lietuvių Enciklopedi
joje redagavo sporto skyrių.

Taip pat aktyviai reiškėsi ir 
ateitininkų veikloje.

naujo administratoriaus paskyri
mo.

Susirinkimui sklandžiai pirmi
ninkavo Vincentas Kuldošius- 
Mascola, sekretoriavo K. Siat- 
sis. Pozityviais pasiūlymais pasi
reiškė J. Boley-Bulevičius, M. 
Kscenaitytė-Pietz, Helen Matu- 
konytė-Mathews, Mary York ir 
kiti. Iš susirinkimo dalyvių lai
kysenos išryškėjo didelis para
piečių prisirišimas prie savo 
bažnyčios ir jų visuotinis ryž
tas bet kuria kaina išlaikyti ją 
lietuvišką ir toliau. Susirinki
mas praėjo kultūringai, parodant 
abipusio rfespekto ir pakankamo 
takto iš administratoriaus ir iš 
parapiečių pusės.

Bronius Babušis

Taigi čia yra svarbaus darbo

Kovo 7 Laisvės Varpas pami- 

savinasi lenkai, bet tam nėra jo
kio pagrindo. Kad jis gimė Kro
kuvoj, tuometinėj Lenkuos sos- 

zimierac neturėjo nei lašelio 
lenkiško kraujo. Jo tėvas buvo 
Jogailos sūnus, o motina — 
Elžbieta Habsburgaitė. Prof. Si
mas Sužiedėlis savo kalboj nu
rodė, kad šv. Kazimiero diena 
yra brangi lietuviams, kaip Va
sario 16-oji. Abi jos primena 
lietuvių tautos kovą už laisvę.

Aldonai ir Norbertui Linger- 
taičiam vasario 20 gimė sūnus, 
kuriam duotas Mato-Edmundo 
vardas.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

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

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubas šaukia savo su
sirinkimą balandžio 24 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
kambary. Prelegente bus prof. 
Janina Budreikienė, kuri dėsto 
Mount Ida junior kolegijoj. Pa
skaitos tema: Šių dienų mitybos 
metodų trumpa apžvalga. Bus 
įdomi paskaita. Kviečiami ir sve
čiai. Pradžia 2:30 vai. p.p.

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, vyks 
gegužės 1 d. 6:30 vai. vak. Brock- 
tone, Sandaros salėj, 30 Inter
vale St.

A. Gustaičio “Mėnulio už
temimas” spektaklis įvyks gegu
žės 1.

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

LAISVĖS VARPAS sotanadlo- 
nlak 9:00-10.00 vaL ryto iš WCAV- 
FM, banoa 98.0 vooejas 
— Petras Viščinis, 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402. Telefonas: 
(617) 586-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 Iki 8:30 vaL 
ryto ir nuo 4:30 iki 5 vai. popiet 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininką*. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

JURA STRIMAITYTĖ, lietuve ad
vokato, STRIMAITIS A KEHOE, 31 

aafts, ToL 617 598-0600. Turtam 
ofisą Ir Bostono priimti klientus,

‘Arpber Hdjdays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

ii Bostono/New Yorko

Ilepo* 19 
rugplūčlo 4 
rugpiūšio 13 

(su Ryga) 
rugsėjo 3 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27 
spalio 8

VISAS GRUPES LYDĖS vadovai. Prie šių grupių galima jaugti* 
B VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC 
393 Woot Broodway, p-o. box 116, 

South Boston. Mm*. 62127, ToL (617) 268-8784
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341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 17, šeštadienį, Laisvės 
Žiburio radijo pavasarinis kon
certas; balandžio 18, sekmadie
nį, Atvelykio popietė.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
paroda atidaryta balandžio 13, 
antradienį, Pace Universiteto 
meno galerijoje, netoli City Hali 
parko (Student Union, Level B), 
tęsis iki gegužės 8. Išstatyta 17 
jo naujausių darbų. Parodei lan
koma savaitės dienomis nuo 10 
iki 6 v.v., sekmadieniais užda
ryta. Jamaica linija važiuojant, 
išlipti Chambers stotyje.

Liet. Kat Mokslo Akademijos 
N.Y. židinio susirinkimas ir D. 
L.K. Kęstučio 600 metų mirties 
minėjimas balandžio 25 dėl 
techniškų kliūčių neįvyks. Jis 
nukeliamas į rudenį.

Atvelykio popietės metu ba
landžio 18, šį sekmadienį, Kul
tūros Židiny dėl techniškų kliū
čių Hartfordo kvartetas dalyvau
ti negalės. Meninę programą at
liks pianistė Julija Rajauskaitė- 
Petrauskienė.

Laisvės Žiburio radijo pava
sario koncertas bus balandžio 
17, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židiny. Romas Kezys, radijo va
landos vedėjas, moka organi
zuoti ir nesibijo rizikos — į savo 
koncertus atsikviečia ne eilines 
pajėgas. | šį koncertą iš Toron
to atveža vyrų chorų Arų. Cho
ras yra pagarsėjęs, susilaukęs 
gražių įvertinimų. Jam vadovau
ja prityręs muzikas, įvairių cho- 
nj dirigentas, solistas Vacys Ve- 
rikaitis, kuris ir pats koncerte 
dainuos solo. Į Laisvės Žiburio 
koncertus paprastai suvažiuoja 
labai daug publikos, atvyksta 
specialiais autobusais net iš 
Pennsylvanijos, New Jersey 
įvairių vietovių. Tai būna vienas 
iš didžiausių lietuviškų renginių.

Pianistė Julija Rajauskaitė- 
Petrauskienė pasirodys Kultū
ros Židinyje balandžio 18, per 
Atvelykį, ir atliks programų. Pra
džia 4 v. popiet. Popietę rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas. Tai bus jos pirmas pa
sirodymas po ilgesnės pertrau
kos.

Pianistė Julija Rajauskaitė-Petrauskienė dalyvauja Atvelykio 
popietėje, kuri bus balandžio 18 Kultūros Židinyje. Ji at
liks meninę programų.

TRADICINĖ

ATVELYKIO POPIETĖ
įvyks balandžio 18, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio didžiojoje salėje

PROGRAMOJE:
Pianistė Julija Rajauskahė - Petrauskienė

2. Velykų stalas.

Loterljon leidžiami dailininkų Elenos Kepalaitės ir 
Kazimiero Žoromskio paveikslai.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

Įėjimas — 8 dol.
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲFEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBAS

DAIL. KAZIMIERO ŽOROMSKIO

PARODA
»

“Vibrations in Color”
(Iš trijų dimensijų ciklo)

vyksta nuo balandžio 13 iki gegužės 8
Pace universiteto meno galerijoje, 
Chric Contor Campus. Pace Plaza, 
visai netoli nuo City HaN parko, 
Student Union, Lovai B

Galerija atMara savaitės dienomis nuo 
10 vx Iki 8 v.v.

Važiuojant Jamaica linija, išlipti 
Chambers stotyje

Lithuania vardu Lenkijoje 
išėjo pogrindžio leidinys, pa
rašytas lenkiškai, lietuviškai įdė
ta pora eilėraščių. Leidinį į lie
tuvių kalbų verčia Jonas Dai- 
nauskas. Lietuvių Informacijos 
Centras vertimą greitai išsiunti
nės spaudai.

Kandidatai į JAV LB X-tą 
Tarybą yra: Adomėnas Jonas, 
Alksninis Vytautas, Balsys Aloy
zas, Tėv. Bučmys Kornelijus, 
Kezys Romas, Miklas Kęstutis, 
kun. Pugevičius Kazimieras, 
Ridikienė Regina, Vakselis Alek
sandras. Viso 9 kandidatai. Rin
kimai vyks gegužės 8-9 ir gegu
žės 15-16. Apylinkių rinkimų 
vietos bus praneštos vėliau.

Kandidatai į PLB VI-tą seimą 
yra: Adomėnas Jonas, Balsys 
Aloyzas, Tėv. Bučmys Korneli
jus, Miklas Kęstutis, kun. Puge
vičius Kazimieras, Šilbajoris Al
girdas, Vakselis Aleksandras. 
Viso 7 kandidatai. Rinkimai bus 
kartu su Tarybos rinkimais ge
gužės 8-9, 15-16.

Kornelijus Bučmys, OFM, 
Darbininko redaktorius, JAV LB 
IX-tos tarybos narys ir PLB V-to 
seimo atstovas, išvyko į Detroitu, 
kur balandžio 16-18 dalyvaus JAV 
Lietuvių Bendruomenės 30 
metų sukakties minėjime.

Tautos Fondo narių suvažiavi
mas bus gegužės 1, šeštadienį, 
10 v.r. Kultūros Židinyje. Bus 
padaryti Vliko atstovo, Tautos 
Fondo tarybos, valdybos, kont
rolės komisijos pranešimai, bus 
tarybos ir kontrolės rinkimai. 
Taip pat bus aptarti įvairūs Fon
do reikalai.

LB Woodhaveno apylinkės 
metinis susirinkimas bus balan
džio 30, penktadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židiny.

Laisvės Žiburio koncerto pro
ga balandžio 17, šį šeštadienį, 
Kultūros Židiny veiks Darbinin
ko spaudos kioskas. Tai bus gera 
proga įsigyti naujų knygų, plokš
telių ir užsimokėti Darbininko 
prenumeratų.

Vytautas Strolia, muzikas, ko
vo 6 lankėsi Philadelphijoje ir 
ten skaitė paskaitų — Lietuviš
kosios diskografijos apžvalga. 
Buvo nusivežęs per 300 įvairių 
eksponatų ir pademonstravo per 
40 įrašų garsajuostėj. Parodos 
eksponatai ir įrašai pavaizdavo 
lietuvius svetur ir ką kiti kalba 
apie mus. Vytautas Strolia jau 
senokai susidomėjo lietuviško
mis gramafono plokštelėmis, nuo 
studentavimo laikų pradėjo 
plokšteles rinkti. Per eilę metų 
jų sukaupė bent kelis tūkstan
čius. Iš savo turtingos disko
tekos jis dažnai padaro fono- 
montažus, kuriuos transliuoja 
per Laisvės Žiburio radijų. Tie 
fonomontažai pasižymi kruopš
čiai surinkta medžiaga, labai 
tiksliu dalykišku temos išdėsty
mu, švariu technišku įrašymu. 
Per Laisvės Žiburio radijų tokių 
fonomontažų jis yra parengęs 
arti šimto. 1972 metais Margu
čio radijo Chicagoje suruoštame 
konkurse už savo montažų “Lie
tuvių tautiniai šokiai” jis gavo 
gintarinio margučio premijų.

Iš Metropolitan Operos rūmų 
balandžio 17, šį šeštadienį, 12:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radijų bus transliuojama Wagne- 
rio opera “Parsifal”. Pagrindi
niai solistai: Jerorrie Hines, 
Claudia Catania, Mignon Dunn, 
Betsy Norden, Isola Jonės. Diri
guoja James Levine. Tai pasku
tinė opera, transliuojama šį se
zoną iš Metropolitan operos.

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

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., NJ. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak, savaitgaliais: 201 
654-3756.

Toronto lietuvių vyrų choras Aras su savo dirigentu solistu — muziku V. Verikaičiu 
(vidury). Choras atvyksta į New Yorką balandžio 17 ir atliks programą Laisvės Ži
burio radijo pavasariniame koncerte Kultūros Židinyje. Nuotr. J. Bakeviciaus

LB VVoodhaveno apylinkė iš
siuntinėjo laiškus ir vokus, pra
šydama susimokėti solidarumo 
mokestį. Visi raginami nedel
siant tą mokestį pasiųsti nurody
tu adresu, nes bendram veiki
mui reikia lėšų.

Pabaltiečių meno paroda ge
gužės 8-9 Kultūros Židiny. Da
lyvauja apie 30-40 dailininkų 
su tapybos, grafikos bei skulp
tūros darbais. Parodų rengia pa
baltiečių meno draugija Baltia. 
Iš lietuvių į parodos rengimo 
komitetų įeina dailininkai Juo
zas Bagdonas, Elena Urbaitytė, 
Vladas Žilius. Daugiausia triūso 
į šių parodų rengimų įdeda Ali
na Staknienė.

Pavasario šventė Kultūros Ži
diny šiemet bus gegužės 16. 
Programa prasidės 12 vai. su pa
maldomis salėje, po to vainikų 
padėjimas prie kryžiaus už Lie
tuvos religinės laisvės kovotojus, 
o paskui pietūs ir linksma lie
tuviška gegužinė Kultūros Židi
nio kieme. Gegužinės metu pa
sirodys jaunieji Maironio mo
kyklos tautinių šokių šokėjai.

Madų paroda, tradicinė, ren
giama Balfo 100-jo skyriaus, bus 
gegužės 2, sekmadienį, Kultūros 
Židinyje. Parodą atidarys J. Si
mutienė, o jų praves Jūratė Bal
sytė.

TORONTO VYRAI NEW YORKE

Kultūros Židinyje šį šeštadie
nį, balandžio 17, išgirsime ir pa
matysime pirmų kartų New Yor- 
ke Toronto vyrų chorų, tur būt 
patį didžiausių ir geriausių tokį

Lietuvių Kultūros Židinio 
Fondas kviečia ir ragina visus 
Židinio rėmėjus įsirašyti pilna
teisiais nariais į LK Fondo kor
poracijų. Korporacijos tikslas yra 
administruoti ir išlaikyti Kultū
ros Židinį, kad jis visada liktų 
lietuvių rankose ir tarnautų lie
tuvių kultūros išsaugojimui. 
Korporacijos nario mokestis yra 
tik 10 dolerių į metus. Čekius 
siųsti: Lithuanian Cultural 
Foundation, 355 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Kas nėra 
padavę nario pareiškimo, tiem 
bus atsiųstos įstojimo prašymo 
formos ir paaiškinimai apie LK 
Fondo narių kategorijas. Kiek
vieno New Yorko bei apylinkių 
lietuvio, pareiga yra priklausyti 
prie Židinio rėmėjų fondo.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje balandžio 17, šį savait
galį, pamokų nebus.

dainos vienetų laisvajame pa
saulyje.

Chorui diriguos, o taip pat ir 
pats solo dainuos Vaclovas Ve- 
rikaitis.

Laisvės Žiburio radijas jau 16 
metų praturtina New Yorko apy
linkės kultūrinį gyvenimų, su
organizuodamas stambesnio po
būdžio renginius, pakviesdamas 
meno vienetus iš tolimesnių ko
lonijų. Sis Toronto vyrų choro 
koncertas yra dar vienas toks 
renginys, kuriuo radijo vado
vybė pagrįstai didžiuojasi.

Tikime, kad New Yorko irapy- 
linkių visuomenė savo gausiu 
atsilankymu padės mum nugalė
ti stambokus finansinius įsiparei
gojimus, o taip pat pasidžiaugs 
tokiu nekasdienišku koncertu.

Programų pradėsime punktua
liai 7 vai. vak. Prašome ne
vėluoti. Laukiame visų šį šeš
tadienį Kultūros Židinyje. Savo 
atsilankymu prisidėsite prie ra
dijo išlaikymo darbo, kuris, kai
nom kylant, nuolat sunkėja.

Romas Kezys
Laisvės Žiburio vedėjas

LAISVES ŽIBURIO

RADIJO PAVASARIO

KONCERTAS BALIUS

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

Pradžia 7 vai. 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 Iš anksto rezervuotls pas Živilę Jurienę 441-7831

Bilietai koncertui platinami Iš anksto. Visos vietos numeruotos. Bilietus galima užsisakyti 
paštu, prisiunčiant sau adresuotą su pašto ženklu voką Ir atitinkamai sumai čekį: 
Lithuanian Radio Club, 217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364. Bilieto kalne — 8 dol.
Jaunimui iki 18 m. — 5 dol. (gaunami tik prie (ėjimo).

PLATINTOJAI:

NEW JERSEY:

K. Pralotos 256-5224

NEWYORK:

Visus atsilankyti kviečia

Ž. Jurienė 441-7631

LAISVĖS ŽIBURIO
105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAL. RYTO


