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ta pačia tema. Scfactoač ypač 
pasipiktino, kad mokinys bend
rauja su kun. Feliksu BaHfinu.

Negali paaMkti darbo
1980 vasario 6 mokytoją J. 

Kaušienę vėl. išsikvietė mokyk
los direktorius Baltraitis adan
tis dėl tarybinei mokytojai ne
tinkamos pozicijos, dėl “blogo” 
sūnaus auldfjimp. Tų pačių 
metų birželio mėnesį sūnus

ligoninę, kur išgulėjo pusę me
tų. Kiek pastiprėjusi, 1981 sau
sio mėnesį sugrįžo į darbų. 'Di
rektorius Baltraitis vėl tuoj pra
dėjo ją poiti. Liepė jai rašyti

Kovo 1 Rohaado motiną mo
kytoją Jadvygą Kaufienę išsi
kvietė jos mokyklos direktorius. 
Baltraitis. Kastu su juo dalyvinį 
vo mocynos panines csgantm-ff

Bet, kaip fon bebūtų, pre
zidento kelionės į Barbados pa
lyda buvo tris kartas didesnė 
kaip Brežnevo, jam vykstant į

jam neduoda ramybės. Jei Kan- 
šienė “savo noru“ nepaliks mo
kyklos, jam būsią visai riesta.

kiais kunigais bendraująs, ar 
tikrai Žadąs stoti į Kunigų se
minariją. Vertė parašyti pasi
aiškinimą.

Irių Bažnyčios būklę Sov. S-goj. 
Iš pranešimo paaiški, kad, ne
paisant sovietinės konstitucijos

r*o «iMwgiį nvgrĮziu
Atėjo atostogų metas. Tada 

telefonu, skambino direktorius

rašoma, pvz., apie susenusį ir, 
pranešimui pasirodžius, mirusį 
Stavropolio arkivyskupą, kad j®

1979 vasario mėnesį mokyk
loje svarstomos bebaigiančiųjų 
XI-tą klasę charakteristikos. Ro
landui Kaušui direktorė Jakim- 
čienė liepė atsistoti prieš mo
kytojus ir mokinius ir pasiaiš- 
Įtinti, kodėl susitikinėja su ku
nigais, kodėl norįs stoti į Ku
nigų seminariją. Rolandas ty-

daro apie 30 į vairių pareigėnų.
Gali atrodyti* kad prezidento 

apsauga yra per didelė, bet, 
atsiminus prieš jį įvykdytą pa
sikėsinimą, niekas nedrįsta jo

Iš šio dokumento kartais suži
ba ir krikščaonHfoos drąsos spin
duliai, nes čia kritikuojamas ne

yra atskirta nuo valstybės, Baž
nyčia yra valstybės griežtai kont
roliuojama, o jos hierarchija pa
klusniai nuolaidžiauja vyriausy
bės biurokratam. Pranešime gi
riamasi, kad joks vyskupas ne
gali būti konsekruotas ar per
keltas be tarybos pareigūnų rū
pestingo ištyrimo.

Pranešimas buvo paskelbtas

paduoda prašymą į Kauno Ku
nigų seminariją. KGB ir. kola
borantams “suveikus”, pareiški
mas nepatenkintas.

Dėl nuolatinių KGB puolimų 
ir nervmės įtampos J. Kaušie- 
nė birželio mėnesį suserga ir

— Atneškite pareiškimą. Jūs 
neturite moralinės teisės dirbti 
tarybinėje mokykloje.

Įspėjo, kad po atostogų ne
drįstų vėl grįžti į mokyklą. Ta
čiau, atostogoms pasibaigus, J.

Pimen, nėra susirūpinę asmeniš
kai įsipareigoti skleisti religiją 
žmonėm, 23 hierarchai iš pavir
šiaus atrodo lojalūs valstybei, 
bet iš tikrųjų yra pasiryžę Baž
nyčios įtaką išplėsti, ir 17 la
bai nepatikimų hierarchų yra į- 
tariami nepaisą valstybės įsta
tymų religijų reikalais.

Dokumento autorius, matyti, 
yra surinkęs iš šnipų daug ži
nių apie stačiatikių dvasininki-

labai impresyvūs. Apie kitus 
atsiliepiama rusam būdinga bū
du, kad loti kurie dvasininkai 
yra apsėsti gėdingų aistrų, nan- 

Maskva neigia šio dokumento doja nešvankią kalbą ir perdaug 
autentiškumą ir įrodinėja, kad 
tai esąs darbas priešų, kurie no
ri Bažnyčią padaryti valstybės 
pontmiu pnesu* oaznycia esanti 
kontroliuojama tik tiek, kiek ir

-N- f   _ šyvi 9* —- -9b - **Į3CKVKH8S pultuS. 18CMB D8Z- 
nyčios gyvenimo Sov.' S-goj Va-

Pristėgja visokių bėdų, ji para- Vakarus pasiekė SovJetą^Są-’ 
Šė pareiškimą* Šiaulių' miesto jungos religinių reikalų tarybos 
švietimo skyriaus vedėjui pirmininko pavaduotojo Vasilij 
Kleišmanui, kad leistų jai pasi- Furov pranešimas partijos cent- 
likti dirbti iki pasibaigs mokslo n> komitetui apie Rusų Stačiati- 
metai, kol pasveiks sūnus, kol 
susirasianti kitą darbą. Tačiau 
veltui, švietimo skyriaus vedėjas 
įsakė direktoriui Baltraičiui:

— Elkis su ja taip, kad ji 
kuo greičiau paliktų mokyklą

Jos sūnus "Rolandas Kairias 
mokėsi Šiaulių V-toje viduri
nėje mokykloje. Mokslas jam se
kėsi genu. Atrodė, kad viskas 
klosis gerai. Bet štai 1978 gruo- 

____ _____ _________ _______ džio mėn. mokyklos direktorė 
refr dėl jų ypaė tmkentėjn daug Jakimčienė išsikvietė Rolandą 
cžyfltiuų gyventąją. Net ir iš J''k«btae<ų ir pradėjo“anklėji- 
Jgoto veiksmų Libane grįžę ka
rininkai ir kariai viešai protes
tuoja priešu Jzrariio kariuome
nės galimųįsiveržinią į vaka
rinį Beirutą fr dėl palestinie
čių pabėgėlių stovyklų bombor- 
davimo.

Taip vyko nuolatiniai įkalbi-______________________ _ _ __
nėjimai. Kovo 2 Baltraitis vėl atsargimus. Reikėjo atsigabenti 
išsikvietė mokytoją Kaušienę ir 
įsiaudrinęs šaukė:

— Jei neišeisi, imsiuos griež
tesnių priemonių. Esu direk
torius, turiu reikalą sutvarkyti.

Nebetekusi kantrybės, moky
toja? J. Kanšienė parašė parem

iamą^ kad išeinanti iš darbo 
; valdžios įsakymu. Baltraitis to-

SSR

— Mane kvailiu pavadins, jei 
aš jiems tokį pareiškimą nu
nešiu.

mokytis stojo į KmmoPtdtierde 
■tikos institutą. ?

Atrodė, kad viskas taip ir nu
rims. Tačiau “budri akis it jaut
ri ausis” Kaušų šeimos nepa
lieka ramybėje.

Afganistano partizanai su
rengė pasalas vyriausybės siun
čiamai į strateginį Panjsber slė
nį sunkvežimių vorai, gabenan
čiai apie tūkstantį jaunų par
tijos veikėjų, ir kelis šimtus 
jų nužudė. Dėl to partijoj vėl 
prasidėjo nesutarimai tarp par
tijos Khalk ir prezidento Bab- 
rak Karmai vadovaujamos Par- 
cham grupės.

JAV sente atsirado nepasi
tenkinimas Izraeliu dėl jo Li
bane naudojamų "duster” bom
bų. ši bomba sprogdama pa
beria 560 didesnių už golfo 
sviedinuką bombų, kurių kiek
vienos skeveldros nusėja 400

gė nesėkmingai.

bakas paskelbė, kad paskuti
niai jo kariuomenės daliniai pa
sitrankė iš Irano žemių.

• - ^F'

Ne A irfrieny, bet ir pačiam 
Izraely auga protestai prieš Iz
raelio karo veiksmus Libane,

jaunų vyrų karinei tarnybai at
likti, nes dėl dabartinės savano
rių .sistemos ginkluotose pąjė-

dosios rasės nors ši
rasė sudaro tik 13 proc. visų darbą įsijungė ir sūdrieji ar- 
JAV gyventojų. tilerįja — KGB. Atvykę į namus

ir radę Rolandą vieną, čekistai 
mašina parsigabeno jį į savo 
įstaigą. Ten jį tardė, ar skai-

pradėjo “auklėji
mo” darbą. Esfe, girdėjusi, jog 
Rolandas lankąs bažnyčią, kad 
Žadąs stoti į Kunigų semina
riją. Pasipiktinusi direktorė jį 
išbarė ir perspėjo, kad nemė
gintų taip pasielgti, nes būsią 
blogat

Tų pačių metų gruodžio 22

ir atsarginių^ ddių ir net dvi 
gaisrinudeų mašinas, jei besi
leidžiantį prezidento lėktuvų iš
tiktų adatinė. Prezidento lėktu
vų visada Jydi tides pat atsargi
nis lėktuvas ir spaudos lėktu
vas. Lėktuvam b autovefimiarn 
vairuoti, aptarnauti ir saugoti jas, vykdamas į Washmgtoną, ke- 
vyksta apie 150 karo aviacijos Havb Italuos oro Ititiįjos ititevu, 
karių. ir jį lydėjo tik 15 žmonių pe-

Paprastai prezidentą lydi apie lydą. ■ •_ " '' '



NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Iš Lietuvos

CHICAGO, ILL.

KELI

KELIONĖS j LIETUVĄ

lis Idtų programų mėgina įdieg
ti komunistinę ideolOgįją, ugdo 
rusiškumu persunktų intemacio-

ROMA8 PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Vėrini, ARscteifor 
Sctararfe, Ine. N.Y. Rsąlstruotas pirkti ir perduot! akeles, bonus, optfoas 
fondus, comnunodltfos, auksų, atidaryti IRA planus. Sutotarasuoty. 
skambinkite 212 644-6690 arba nemokamai i* visur foi. 900-223-1512-

Prieinamos kaino*, modernūs įrengimai, patogus prfva* 
žlsvlmas Jamalca Ir Myrtle Ase. autobusais, atidarytas 
fcasdlso vakarais Ir šeštadieniais.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

— Propagandinėje sovietinėje 
M. Šatrovo pjesėje “Mėlynieji 
žirgai raudonoje pievoje”, kurią 
Kauno dramos teatre pastetė 
rež. J. Vaitkus, Lenino vaid
menį vaidina žinomas artistai 
J. Budraitis.

— Reikalauja, kad pavergtos 
Lietuvos dailininkai kurtų ate
istinio auklėjimo temomis. To-

Vyt - - ** - • Y - * —0 -- S S išimu atominius gmKius 
iš Pabaltijo

Jungtinis pabaltiečių komi
tetas kelia mintį, kad reikia rei-

— Į “Auksinio Orfėjaus” kon
kursų Bulgarijoje yra pasiųsta 
estradinės muzikos dainininkė- 
Janina Miščiukaitė ir dirigentas 
Mindaugas Tamošiūnas.

vės radijo studiją tuo klausimu 
ir pasistengė, kad ši studija 
batų išspausdinta “Congress- 
ional Record” (birželio 16).

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimar, šoštad. WEVD 
9-9 vaL vate 97.9 FM. Taip pat “Mušte of LMmaala”, treėted^ 6:06- 
740 vaL vate, Iš WSOU, 994 FM. Dr. J. J. Stekas, Dlr. adresas: 
234 Sunik OrM WeteteMg, N J. 97090. Teief. (201) 753-5936.

LIETUVIŲ RADMO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN ML5 FM. 
Trečiadtenlals 949-940 v.vw šeštadieniais 5-6 v.v. fote Ed. V. Mokus 4n, 
vedėjas, 20 SMrtoy Rd^ Skronsbury, MA. 01546. TOL 917 062 0005,

KVECAS
JONAS 

1933 + 1176

—Pavergtos Lietuvos spaudo
je platokai paminėta muziko 
Aleksandro Kačanausko 100 
metų gimimo sukaktis (1882- 
1959). Pirmąsias muzikos pamo
kas A. Kačanauskas gavo Juozo 
Naujalio chore. Paskiau mokėsi Rygos muzikos mokykloje. 
Turėjo gražų baritono balsą, 
Cfitfkėsi ir kaip dainininkas. 
Tačiau labiausiai pasižymėjo 
kaip geras muzikos mokytojas 
jr profesorius konservatorijoje. 
Yra sukomponavęs daug dainų chorams it solistams, parašęs muzikos vadovėlių, užrašęs 
daug liaudies dainų melodijų.

— Poeto Stasio Santvaro 80 
metų sukaktis prisiminta ir pa
vergtoje Lietuvoje. Gimtajame Kraite išspausdinti keli eilėraščiai. Įvadiniame straipsnelyje Vyt Kazakevičius rašo, kad su
kakties proga Lietuvoje išlei
džiama St Santvaro lyrikos rink
tinė “Lyrika”, kurioje būsią iš
spausdinti gerbusi viso gyveni
mo poeto eilėraščiai. Rintinei 
įvadą parašė kritikas Vyt. Kubilius. Iliustracijos esančios už
sakytos pas dail. V.K. Jonyną.

ir nebeturėtų noro rašyti pra
šymus.

Kovo 14 telefonu paskambino 
mokytoja Stakvilevičienė ir lie
pė KauŠienei bottasi atvykti 
į mokyklų ir atsinešti pareiški
mą — atsisakymų iš darbo.

Tuo tarpu Kaulienė dar tikė
josi, jog Švietimo skyriaus ve
dėjas atsižvelgs į jos sunkių 
padėtį ir laikinai paliks jų ra
mybėje. Bet taip nebuvo. Ko
vo 16 privertė palikti sergantį 
sūnų ir atvykti mokyklon.

Dr. Donatas Aleksandravičių*, 
Vedėja* 

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

Ų IR TURIZMO 
ENTŪRA

kalauti iš Sovietų Sąjungos, 
kad ji išimtų atominius ginklus 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
apskritai iš šiaurinės Europos, 
įimant ir Skandinaviją, kad ši 
sritis būtų laisva nuo atominių 
sprogmenų.

Amerikos Lietuvių Taryba 
renka duomenis apie lietuvius, 
dirbančius kitataučių spaudoje, 
radijuje, televizijoje. Iš Kanados 
gautas pranešimas, kad Mont- 
realyje Aloyzas Stankevičius 
(Alain Stanke) yra savininkas 
leidyklos Les Editions . Intėr- 
nationales Alain Stanke Ltee, 
kurios skyriai yra Nevy Yorke ir 
Paryžiuje. Jis taip pat jau 15 
metų kaip su intervievv dalyvau
ja Kanados radijo “Musiųue dės 
Nations” programoje bei televi
zijos programoje "Venez donc 
chez moi” (10 kanalas CFTM). 
Taipgi bendradarbiauja Pary
žiaus “Figaro” žurnale. Kitas 
lietuvis Montrealyje — Bruno 
Bulota — yra direktorius kny
gų leidyklos “Les Editions La 
Tb----KaDSSC •

kinį “Žydinti slyva Snaigynų 
ežere”. šį kartų premijos pa
skirtos ir vertėjams: rusui D.

Nuoširdus pabendravimas su 
ddtataučiaiš laikraščių redakto
riais įvyko Chicagoje, lietuvių 
Ramunės restorane. Ten gegu
žė: 5 įvyko bendri pietos ir pasi- 
tarinas, suorganizuotas Ame
rikos Lietuvių Tarybos.

Pasitarimui vadovavo kun. J. 
Piun»kte, Ka&ėjo lenkų dienraš
čio redaktorius Jan Knnviec, če
kų dienraščio “Denni Hlasatel” 
redaktoriai dr. V. Stranecky ir 

'J. Knčera, ukrainiečių laikraš
čio “New Star” redaktoriai kun. 
J. Svyschunk ir L Gorchynsky.

Visi pabrėžė reikalų etninių 
mšmuISCIu FCCMUCKOTlMni CUUlSluU

nutaiką lietuvių sudarytame 
PBZyiHOJvp KHD Judu DUS

ųte Ltetuvų ir lietuvius.
nMMnomfli įmobkojo Aito 

pfflAe CBT» K* pnnmi*

Protestas prieš Pabaltijo 
užgrobimą

JAV Atstovų ritmų narys 
Frank Annunzio kongrese pasa
kė stiprią kalbą prieš Pabalti
jo okupaciją. Jis panaudojo Lais-

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
sukuriami T ir ' nemokamai 

PRISTATOMI I VISAS KAPNMsNEWYORK. 
NEW JBtSEY IR CONNeCTIČUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

Chlebinskas.
— Palangoje muzikinis sezo

nas pradėtas birželio 4-6 “Va
saros švente”, kurioje dalyvavo 
“Trimitas”, Lietuvos ansamb
lis, “Estradinės melodijos”, taip 
pat Palangos ir Rygos pučiamų
jų instrumentų orkestrai. Šven
tę paįvairino ta proga atidaryta 
dailės paroda, skirta Sov. Sąjun
gos įkūrimo sukakčiau

— Vilniaus universiteto lie
tuvių literatūros katedros do
centas Juozas Girdzijauskas 
(g. 1935) apgynė disertacijų 
filologijos mokslų daktaro 
laipsniui gauti; — “XX-ojo am
žiaus lietuvių eilėdara”. Veika
las jau 1979 išspausdintas at
skira knyga.

ALTo pasitarimas su šauliais
Lietuvos šaulių sąjungos 

tremtyje pirmininkas Karolis 
Milkovaitis, I vicepirmininkas 
Vladas Išganaitis bei teisinis 
patarėjas Algirdas Budreckas ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkai: dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, Visuomeninių reikalų 
komisijos pirmininkas, ir Teodo
ras Blinstrubas, skyrių komisi
jos pirmininkas, birželio x 22 
ALTo patalpose svarstė šaulių 
sąjungos ir ALTo artimesnio 
bendradarbiavimo reikalus. 
Rado, kad toks bendradarbiavi
mas yra labai naudingas Lietu
vos laisvinimo reikaluose. Pasi
tarime išryškėjo ir kokia galėtų 
boti tokio bendradarbiavimo 
forma.

ffiružsrosg sei 
rinkinį^ pavadintą “Buvimo solistai — V. Šiškinas 
pėdsakais”.

— Paskelbtas kaimo kapeloms 
kūrinių konkursas. Kasmet Lie
tuvoje rengiamos kaimo kapelų šventės “Grok, Jurgeli”, bet toms programoms trūksta naujų kūrinių. Už vokalinius-instru- 
mentinius kūrinius skiriamos 
premijos: 200, 130 ir 100 rb. 
už muziką ir 100, 70 ir 50 rb. už tekstus. Premija už inst
rumentinius kūrinius: 200, 100 ir 50 rb. Kūrinių įteikimo paskutinė data šią metų rugpjūčio

prezidiumo piruriniuka*. Hfarro* 
nekrplog^, pasirašytame dau
giau negu tisato maskvinių ir 
Lietuvos komunistų, teigiama, 
kad “visuose partinės ir vaistyk 
binės veiklos postuose M. šu- 
mauskas ištikimai tarnavo parti
jos idealams, buvo principingas 
komunistas”. Už tai jis apdova
notas daugybe sovietinių ordi
nų, pakeltas j darbo didvyrius. 
Tik, deja, M.- Šumauskas Rašy
tinas į Lietuvos duobkasių ir 
išdavikų sąrašą.

— Nuo 1977 Lietuvos tele
vizijos programose veikia va
landėlė “Mūsų kalba”, skirta 
lietuvių kalbos fonetikai, mor
fologijai, kirčiavimui, sintaksei, 
žodynui ir stilistikai. Dėmesys 
ypač kreipiamas į šnekamosios 
kalbos taisyklingumą, į vietovar-. 
džių kirčiavimą. Valandėlei va
dovauja docentas Aldonas Pup
kis. Jam talkina doc. J. Bal
kevičius, J. Pikčilingis ir keli 
jaunesnieji kalbininkai. “MOsų 
kalbos” valandėlė Lietuvos tele
vizijos programose ir yra gal 
beveik vienintelė tikrai vertinga 
programa, skirta lietuvybės puo
selėjimui, kai tuo tarpu dauge-

JAV Liėtuvą, Latviją ir Esti
ją pripažino de jure 1922 lie
pos 28. Šiemet sukanka 60 m. 
nuo šio svarbaus JAV akto. Su
kakties minėjimą ruošia Jungti
nis pabaltiečių komitetas Wash- 
ingtone. Minėjimo iškilmės 
įvyks liepos 28 d.. 6 vai. 30 
min. v. Kongreso Raybum rū
muose. Čia bus vaišės JAV vy
riausybės ir kongreso nariam 
bei kitiem įtakingiem asmenim. 
Labiau Pabaltijo valstybėm nu
sipelnę asmenys bus apdovano
ti žymenimis.

— Vilniaus universiteto stu
dentų dainų ir šokių ansamb
lis gegužės pabaigoje koncerta
vo Rytų Vokietįjos miestuose: 
Gotoje, Veimare, Erfurte, Nord- 
hausene, Muelhausene ir Son-

kius reikalavimus paskelbė bir
želio 1 įvykusiame Dailininkų 
sąjungos valdybos plenume dai
lininkų politrukas V. Vincevi- 
Čii6. Taip pat reikalavo, kad dai
lininkai sukurtų paveikslų ko
munistinėms ritualinėms apei
goms (vardynoms, laidotuvėms).

— KiriNtoM ministerijos pre
mija už keramikos korinį “De
koratyviniai diskai” paskirta dai
lininkei G. Degutytei-Švažie- 
nei. Premija įteikta dekoratyvi
nės dailės parodoje, skirtoje So
vietų Sąjungos įsikūrimo 60-me- 
čiui paminėti.

— Paskirtos premijos jaunie
siems Lietuvos dramos akto
riams ir režisieriams. Jas laimė
jo: Jaunimo teatro rež. E. Nek
rošius, dail. A. Jacovskis, akto
riai — K. Kazlauskaitė ir A. La
tėnas; Kauno dramos teatro rež. 
G. Padegimas, aktoriai — R. 
Sabutis ir R. Vaidotas; Vilniaus 
akademinio dramos teatro ak
torė R. Kirldlionytė, Rusų dra
mos teatro aktorius E. Mikuls
kis, Šiaulių dramos teatro akto
rius O. Ditkovskis, Klaipėdos 
dramos teatro aktorius K. Ži
linskas, “Lėlės” teatro aktorė 
E. PiŠldnaitė, Panevėžio dramos 
teatro aktorės — E. Koriznai- 
tė ir . R. Šataitė, Akademiiūo

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHvar BMI Sakinų Co. Ltetevlška ir 
europietiška duona ir pyragai, švantema, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertai RadUtetas, sav. — 43-04 Junctlon Bhrd^ Corona, 
Ouaens, N.Y. 11396. Tatef. 779-5156.
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CUmDO* ntenuSlCU0 TiKB DDItOO 19"* 
eiti pro duris* būt lostių užM> 
jo direktorius Bnhnitts. Jai ki
lo pasirašyti kažkokį popierių. 
Ji nopaiirašč ir iMjo.

šitaip buvo sutvuckytas jos
— --------1---------r--99 »at--------- am 4 - -t -savo noru is omdo.
Tsip buvo atsilyginta podago* 
gsi logopudoi Jadvygai Klu

bų premijų 8*vo V. Reimeris. 
o. įvenes koicdozo pranok 
mėjo poetas S. Jonauskas už 
kolchozinės tematikos eilėraš
tį. Premįja paskirta ir skaito
vui V. Kybartui. Premijos bu- 

i*eĮiMūs MifMuiMOftni i'oezH 
jos pavasario** vakare Vilniaus 
paveikslų'galerijoje. Koncerte 
dainavo G. Kaukaitė ir D. Sa
dauskas. Buvo ir vargonų kon
certas.

— Triine įvykusiame džiazo 
festivalyje premijas laimėjo 
Lietuvos konservatorijos stu
dentai R. Kamičaitis ir R. Me
ironis. Varžovai buvo, suvažiavę- 
iš Vilniaus, Kauno, Rygos, Tar
tu, Tbiliso, Jerevano ir Lenin-
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ini darbo ir vargo, tai stovykla
vietei suteikė tiek išorinę &<■*, 
tiek dvasinį jautiškai religinį 
nusiteikimą, cho pačiu kr savo 
šeimos narius nuolatos su savimi

dalyvaujant gausiam būrini sve- Australijos vyriausybė nutari 
čių iš arti ir iš toli. Po jaunučių, 
moksleivių ir studenčių ateiti
ninkių įžodžio ir trumpos jaunų 
ateitininkų paruoštos Maironio 
kūrybos pynės dr. Augustinas 
Idzelis pristatė Gintę Batnušy- 
tę, iškilmių pagrindinę kalbėto-

nepripažinti Pabaltijo okupaci
jos, prie ko jau buvo eita. “Pro
testas prieš ką nors reiškia kovą 
už ką nors”, kalbėjo jt

“Mūsų centro skleidžiama in
formacija formuoja kovojančios

60 metų sukaktis

Liepos 28 sueina 60 metų, , respublikonai, kurie rinkiminė- 
kaip Jungtinės Amerikos Valsty- ( je kampanijoje buvo visiškai 
Lės pripažino Lietuvą, Latviją atmetę Wilsono vidaus ir už- 
ir Estiją de jure, ši sukaktis sienio politiką. Prezidentu buvo 
bus paminėta liepos 28 Bendro išrinktas Warren G. Hardingas, 
Pabaltiečių Komiteto Wash- kurio inauguracija buvo 1921 

kovo 4. Valstybės sekretoriumiingtone. Bus surengtas priėmi
mas ir bus įteikti Pabaltiečių 
Laisvės medaliai buvusiem pre
zidentam Jimmy Carter, Gerai d 
Ford ir dar eilei žmonių, kurie 
nusipelnė pabaltiečiam.

. Sukakties proga nors trumpai 
prisiminkime, kaip tas pripaži
nimas buvo išgautas.
4 Amerikos lietuviai labai pa

dėjo savo atsistatančiai tėvynei 
Lietuvai. Rėmė kraštą aukomis, 
važiavo ir žmonės, vėliau važia
vo ir savanoriai kariauti dėl 
Lietuvos laisvės.

Amerikos lietuviai darė didelį 
spaudimą, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės pripažintų Lie
tuvos valstybę de jure. Jau 1919 
metais buvo pradėti rinkti para
šai peticijai.

Tuo metu buvo demokratų 
administracija. Prezidentu buvo 
Wilsonas. 1920 rugsėjo 15 Wash- 
ingtoue įvyko lietuvių suvažia
vimas. Delegacija norėjo pasi- 
saalyti su prezidentu, buvo pa
ridenta, kad' jis serga, o sekre
torius Dolby visiškai atsisakė 
priimti.

Tai lietuvius galutinai nusvė
rė respublikonų pusėn. Jų tarpe 
rado kai kurių žymių žmonių, 
kurie Lietuvos reikalui parodė 
palankumą. Robert J. Caldwell 
suorganizavo Baltic American 
Society, Massachusetts senato
rius Henry Cabot Lodge net pa
darė su lietuviais tam tikrą su
tartį remti Lietuvos reikalą, jei 
bus perrinktas. Į veiklą įsijungė 
ir žymus politikas, advokatas, 
Wilsono žentas William G. Mc 
Adoo, penkerius metus buvęs 
finansų sekretoriumi.

1920 metais rinkimus laimėjo 

buvo paskirtas Charles E. 
Hughes, žymus politikas, profe
sorius ir buvęs New Yorko gu
bernatorius.

Tuo metu buvo atvykusi Lie
tuvos finansinė misija, kuri savo 
darbą baigė 1921 vasario mė
nesį. Per tą laiką buvo sutelk
ta arti dviejų milijonų Lietuvos 
laisvės paskolos. Du misijos na
riai — Žadeikis ir Žilius — iš
vyko Europon, o Vileišis liko 
atstovauti Lietuvai.

Hardingo inauguracijos proga 
Vileišis nusiuntė sveikinimą, 
į kurį prezidentas atsakė kovo 
23. Advokatas McAdoo vals
tybės sekretoriui pakartojo 
memorandumą, kuriuo ragino 
pripažinti Lietuvą.

Amerikos, lietuviai buvo su
rinkę milijoną parašų ir juos 
įrišę į 138 knygas. Knygos buvo 
sudėtos Vykdomojo komiteto 
būstinėje. Vykdomasis komite- 
tas. sukvietė :į‘V^ašBĮngtoną lie
tuvių delegaciją. Dąlyvayp. 148 
atstovai. Buvo tartasi dėl para
šų įteikimo audiencijos pas pre
zidentą. Audiencija buvo paskir
ta 1921 gegužės 30. Delegatais 
buvo išrinkti: J. Elias, J. Hert- 
manavičius, A. Ivas, kun. J. Ja
kaitis, dr. Klimas ir J._ Skri- 
tulskas. Kalbėtoju buvo paskir
tas dr. Klimas iš Philadelphi- 
jos, žymus lietuvių veikėjas.

Delegaciją priėmė pats prezi
dentas, dalyvavo ir valstybės 
sekretorius Hughes. Po dr. Kli
mo kalbos kalbėjo prezidentas 
Hardingas, pripažindamas, kad 
reikalas labai svarbus ir kad bus 
rimtai apsvarstytas.

(nukelta į4psl.)

ne vicedirektorei, Dainava buvo 
tapusi jos antrais namais. Todėl 
jai ir tinka Dainavos dukros var-jai ir 
das.

Kai š.m. gegužės 1-2 Cleve lan
do ateitininkai šventė savo tra
dicinę šeimos šventę su kon
certu, pamaldomis ir akademija, 
Gintės Damušytės paskaita su
traukė visus — ir ateitininkus, 
ir neateitininkus, nes jos darbo 
sritis liečia kiekvieną savo tė
vynę mylintį ir jos likimu be
sirūpinantį lietuvį be pažiūrų 
ar įsitikinimų skirtumo.

Šeštadienio vakare, grojant or
kestrui ir koncerto svečiam 
triukšmingai besibičiuliaujant, 
mudvi bandėm i 
spaudai tinkamą pokalbį. Tai vy
ko sunkiai. Tačiau, susumavus 
rytdienos paskaitą ir pokalbio
nuotrupas, susidarė pilnas jos 
darbo ir Lietuvių Informacijos 
Centro veiklos vaizdas.

Gintė Damušytė, Wayne uni
versitete baigusi istorijos ir poli
tinius mokslus, savo ateities kar
jerą paskyrė lietuviškam reika
lui. Čia ne be įtakos buvo jos 
šeima, ilgametis buvimas Daina
voj ir, kaip ji pati pasisakė, ar
tima pažintis su LIC direktorium 
kun. Kazimieru Pugevičium, ku-

Amerikos lietuvių surinktas milijonas parašų. Visa buvo 
surišta į 138 knygas ir 1921 gegužės 31 įteikta Ameri
kos prezidentui, prašant, kad būtų pripažinta Lietuva de jure.

Jauna, Lietuvą pažinusi tik 

orų

ba taisyklingai ir sklandžiai lie
tuviškai, bet turi jau savotiškai 

iginalų kalbėtojos stilių, Įauks

lintą ir suplanuotą temos forma
tą. Parašiusi daugiau kaip 200 
straipsnių amerikiečių spaudoj 
Lietuvos klausimais, dalyvavusi 
radijo ir televizijos programose, 
1981 Kestono kolegijoj Londo
ne rinkusi medžiagą apie* Lie
tuvą. Ji yra puikiai informuota 
ne vien apie lietuvių politinių 
kalinių padėtį, bet ir apie spau
dos ir žinių agentūrų nuotai
kas bei jų nenorą skelbti mum 

užmegzti, palankias, bet jiem “jautrias” 
žinias apie Pabaltijo kraštus. 
Privačiame pokalby ji pabrėžė, 
kad laisvame pasauly gyveną lie-
tuviai neturi didelio pasitikėji
mo vietinės spaudos tarpe, nes 
mėgsta įvykius atvaizduoti per
dėtai, ne kartą juos netiksliai su- 
žiaurindami. Tiesos elementas 
informacijos srity esąs pats svar
biausias.

Savo paskaitą prelegentė pra
dėjo rezistento Viktoro Petkaus 
asmenybės išryškinimu, tvirtin
dama, kad protestas yra di
džiausias veiklos variklis. Tyla 

skleisti informaciją didžiojoj 
Amerikos spaudoj. Čia ji pami
nėjo įdomų faktą apie tuo pačiu 
metu suimtus tris disidehtus, 
kurių tarpe, kaip Helsinkio jhno- 
gaus teisių nutarimų stebėtojo, 
New York Times laikrašty 
buvo praleista Terlecko pavardė. 
Centrui užklausius, kodėl tai 
buvo padaryta, atsakymas buvo, 
kad “pritrūkę vietos”. Tačiau 
vėliau Skuodžio areštas NY 
Times jau buvo paskelbtas, nes 
redakcija pajuto spaudimą.

Praktika parodo, kad spaudos 
sienas galima pralaužti, tik reikia 
aktyvumo ir entuziazmo. Žurna
listai ir .redaktoriai, kurie mūsų 
reikalus aprašo, yra reikalingi ir
pozityvaus dėmesio. Tai sritis, 
kurioj gali daug pasitarnauti 
kiekvienas skaitantis eilinis vi
suomenės narys, tuo būdu suda
rydamas stiprų užnugarį centro 
veiklai. Trumpi padėkos laiškai 
būtų gyvas įrodymas, kad dė
mesys mūsų reikalam yra ne tik 
vertinamas, bet ir pastebimas.

Centro darbuotojai, vadovau
jant kun. K. Pugevičiui, Gin
tei Damušytei ir Marian Skabei-
kienei, randa, kad gausi ir pasto
vi informacija krašto kalba yra 
būtinair turi boti vie
tinių spaudos ir informacijos 
agentūrų.

Trijų organizacijų bendradar
biavimas (Lietuvių R. K. Reli
ginė Šalpa, Kunigų Vienybė ir 
Lietuvių Informacijos Centras) 
vienoj patalpoj išaugo į stiprų 
informacijos šaltinį, kurį finan
siškai išlaiko LRK Religinė Šal
pa ir PL Bendruomenė. Taip pat 
talkina ir A.L. Katalikų Tarnyba, 
kurios pagrindinis tikslas yra 
sielovados reikalai ir kuri savo 
ruožtu skleidžia informaciją pa
rapijose savo biuleteniais.

Lietuvių Informacijos Centras 
aprūpina ir savo spaudą žinio- Archyvo bibliotekai padova- 
mis, teikia nuolatinę informaci- nojo pilną komplektą visų savo 
ją Amerikos Balsui, Vatikano anksčiau išleistų leidinių.

radįjui, Lietuvių Bendruo
menei, Altui, palaiko ryšius 
su žinių agentūromis ir laikraš
čių redaktoriais. Čia yra ver
čiami Helsinkio grupės doku
mentai į anglų kalbą ir siun
čiami Helsinkio komisijai. Di
sidentai yra gyvai propaguojami. 
Yra vedama stipri akcija verž
tis į televizijos tinklus. Centras 
savo archyvuose jau turi nemažą 
nuotraukų ir skaidrių rinkinį 
apie opoziciją prieš okupantą. 
Taip pat renkama informacija 
iš kitataučių spaudos. Palaikomi 
ryšiai su Amnesty International 
organizacija, o pastovus rūpestis 
rezistentais ir kaliniais jau duo
da gražių rezultatų—jais prade
da rūpintis tarptautinės grupės.

Čia prelegentė ypatingą dė
mesį atkreipė į asmeninės ini
ciatyvos reikšmę. Eiliniai visuo
menės nariai turėtų universite
tų bei viešose bibliotekose rei
kalauti mūsų pogrindžio leidi
nių, kad būtų matoma paklausa 
ir susidomėjimas. .Lietuviškos 
parapijos turėtų nuolatos žadinti 
savo vyskupų interesą Lietuvos

kiekvienoj"
vena nors vienas lietuvis. “Lais
vieji turi prisidėti prie likusių 

’ nelaisvėj kovos už laisvę”, savo 
pranešimą baigė Gintė Damušy- 
tė, kviesdama visus talkinti Lie
tuvių Informacijos Centro dar
bui.

— Vaikų vasaros stovykla Ro
muvoj (Huettenfelde, Vak. Vo
kietijoj) vyks liepos 17 - rug
pjūčio 1.

\ ’ v .
— Pasaulio lietuviųmiškinin- 

kų sąjunga Pasaulio Lietuvių

LOS ANGELES — HELSINKIS

JUOZAS KOJELIS — PARYŽIUS
Lietuviški nuotykiai keliaujant
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Iš aerodromo, 
kuris yra gan toli už miesto, 
autobusu nuvykome į Invalidų 
autobusų stotį pačiame mieste. 
Stoties informacijos biure daug 
pagalbos nesulaukėme. Nesim
patiška tarnautoja užrašė turizmo 
įstaigos adresą ir liepė vykti ten. 
Trenkis ten su visais lagami
nais, pagalvojome, o ar ką gausi
me? Išbandykime savo jėgas. 
Turistiniame miesto plane ne
sunkiai suradome adresus tos 
miesto dalies viešbučių, ir aš 
pasileidau į medžioklę. Bežings
niuodamas pamačiau, kad šioje 
miesto dalyje įsikūrusios minis
terijos ir kitos svarbios valdžios 
įstaigos, tad viltis ką nors su
rasti vis blėso. Viešbučiai pilni 
ir pilni. Iš kitų turistų buvo 
tekę girdėti, kad prancūzai ne
mėgstą amerikiečių. Man gi pa
sitaikė, kad visi viešbučių tar
nautojai buvo malonūs ir paslau
gūs, ypač kurie geriau kalbėjo 
angliškai. Viename viešbutyje 
lehai gerai angliikai kalbanti 
tarnautoja pasakė*

— Man jūsų gaila, bet vieš
bučio, ypač šioje miesto dalyje,

nerasite. Dar nepasibaigęs vasa
ros sezonas, o jau prasidėjusios 
įvairios konferencijos ir tarptau
tinės prekybos parodos — vieš
bučiai užpildyti. Aš jums duosiu 
turizmo įstaigos adresą, Nuvy
kite- ten. Rasite gal pusantro 
šimto laukiančiųjų, bet jie jums 
viešbutį suras. Tik gal gan toli 
už Paryžiaus.

Ji užrašė adresą, pasirodo, tą 
patį, kurį buvo davusi nesimpa
tiškoji tarnautoja Invalidų auto
busų stotyje.

Iš “medžioklės” grįžau nieko 
nepešęs. Prie sienos prispirti, 
nutarėme skambinti Prancūzi
jos LB krašto valdybos pirmi
ninkui kun. Jonui Petrošiui ir 
prašyti pagalbos, nors iš tikro 
nenorėjome jo varginti, žino
dami, jog beveik visi keliautojai, 
atsidūrę Paryžiuje, neduoda jam 
ramybės.

Draugiškas kun. Petrošiaus 
balsas pataisė nuotaiką. Pažadė
jo panaudoti savo turimus ryšius 
su viešbučiais ir paprašė vėl pa
skambinti po 15 minučių. Kai 
paskambinome, viešbutį jau tu
rėjome. Nieko nelaukdami dū- 
mėme taksiu, lyg lenktynėse, 
duotu adresu. Buvo likęs tik vie
nas kambarys. Kai mes jį už

ėmėme, duryse buvo pakabintas 
užrašas, kad laisvų vietų nebėra.

Visi keliautojai skundžiasi, 
kad Paryžius turistui esąs vienas 
iš brangiausių miestų pasaulyje. 
Ačiū kun. Petrošiui, mums buvo 
pigiausias. Labai švarus, dau
giausiai amerikiečiais apgy
vendintas viešbutis mums kai
navo 14 dol. nakčiai. Ir geroje 
vietoje — netoli Senos upės prie 
Rivoli gatvės. Pėsčiom pasiekia
mas Louvras, Notre Daine kated
ra, Santarvės aikštė (kurioje 
Prancūzų revoliucijos giljotina 
nukirto 20,000 galvų) ir kitos ma- 
tytinos vietos. Sugebant naudo
tis požeminiu traukiniu, Paryžiu
je lengva orientuotis ir surasti 
norimus adresus.

Su Paryžiaus lietuviais
Beveik visą savaitę bėginėjo

me po Paryžių milijonų turistų 
išmintais takais. Paryžius visu 
kuo turtingas, ir daug ką jame 
yra pamatyti. Aplankiusiam dau
gelį veik visų kontinentų did
miesčių Paryžius vis tiek lieka 
naujas, originalus, nepakartoja
mas. Tad norėjome kiek įmano
ma daugiau jo pamatyti; ne tik 
garsiąsias istorinės vietas, bažny
čias ir nnnrtajuose sutelktus me
no lobius, bet ir pąjusti šio 
didmiesčio dienos ir nakties gy
venimo pulsą gatvėse, kavinėse, 
kvartaluose. Neliko daug laiko 
Komarams su raryziaus lietu- 
viais. Tačiau turėjo atsirasti lai
ko padaryti vizitą mūsų gerada
riui kun. Jonui Petrošiui, ap-

linga dirvą veistis visuome
ninio gyvenimo negerovėms. Ta 
prasme ir dėsčiau kun. J. Pet
rošiui Amerikos lietuvių visuo
meninio gyvenimo bėdas.

Prancūzijos LB valdybos pir
mininkas taip pat kėlė klausimą, 
kodėl Vilka sudarančios grupės

jo įsiskverbusių negerovių.
— Tai yra Vliką sudarančių 

grupių atsakomybė, — kalbėjo 
kun. Petrošius.

Petrošiumi pasikeitėme infor
macijomis.

Prancūzijoje lietuvių palyginti 
nedaug, o ir tie patys gyvena 
plačiai išsisklaidę. Daug mišrių 
šeimų. Lietuvių Bendruomenė 
stengiasi palaikyti bendruome
ninio lietuvių gyvenimo gyvybę. 
Pirmininko bute vyksta susirin
kimai, pasitarimai, posėdžiai. 
Organizuojami Lietuvos nepri
klausomybės švenčių minėjimai. 
1981 Prancūzijos LB suorgani
zavo ir globojo Europos lietu
vių studijų dienas. Kas antrą 
sekmadienį kun. J. Petrošius lai
ko pamaldas Paryžiaus lietu
viams. Gaila, kad tą sekmadienį, 
kada buvome Paryžiuje, pamaldų 
nebuvo. Būtų buvę proga sutik
ti ir pažinti daugiau Prancūzi-

lankyti jaunų dienų bičiulį 
skulptorių Antaną Mončį ir pasi
žvalgyti dailininko Vytauto Ka
siulio galerijoje.

Kun. Jono Petrošiaus butas 
erdvus, apstatytas senokais bal
dais ir laukiąs remonto. Tai liu
dija buto šeimininko finansinius 
nepriteklius. Bet jo širdis turtin
ga lietuviškais rūpesčiais. Gi tų 
rūpesčių Prancūzijos lietuvių 
bendruomenėje gan gausu, nors 
jie gal ir kitokio pobūdžio negu 
Amerikoje.

PLB valdybos pirmininko Vy
tauto Kamanto buvau paprašy
tas painformuoti Prancūzijos LB 
valdybos pirmininką apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą ir 
pasiinfonnuoti apie gyvenimą 
Prancūzijoje. Taigi su kun. J.

jos lietuvių.
Nelengva kito krašto lietuviui 

išaiškinti Amerikos lietuvių su
siskaldymo priežastis. Juk esama 
kunigų, rankomis susiėmusių su 
ateistais ir kartu kovojančių 
prieš katalikų spaudą ir vienuo
lynus. Taigi plyšiai atsiranda ne 
pagal pasaulėžiūrines sienas. 
Net ir politine prasme yra at
siradę keistos ir sunkiai supran
tamos koalicijos. Kalbėjome su 
kun. Petrošiumi tais reikalais. 
Mano nuomone, šiuo metu 
Amerikos lietuvių visuomenėje 
yra išryškėję du pagrindiniai su- 
sigrupavimai: viename sparne 
susitelkę žmonės, kurie demo
kratinius principus išpažįsta ir 
praktikuoja, antrame — kurie 
tuos principus pripažįsta, bet ne
praktikuoja. Tokie, atrodo, yra 
tų susigrupavimų bendrieji var
dikliai. Atsisakius demokratinių



PAMINĖTI

nesamyra KazKas nMęuaiBmsiUL
It fl tikrųjų, prieš pat sumą 

preL J. Kučingis pranešė, kad 
šiandien mūsų bažnyčioj yra ne
dažnas reiškinys, nes čia turime 
moterį, Zosę Lisauskaitę, išgel
bėjusią nacių okupacijos laikais 
Lietuvos žydų šeknos penkerių 
metų mergaitę, kurios sūnus 
Romanas atvežė ją į bažnyčią.

kinimą Autoritetingų asmenų 
pastangos užstoti savo krašto 
piliečius nieko nepadėjo. Žydų 
tautybės asmenų slėpimas buvo 
laikomas didžiuoju nusikaltimu, 
už kurį skiriama mirties baus
mė. Tačiau, nežiūrint to, buvo 
žmonių, kurie, rizikuodami savo 
gyvybe, stengėsi paslėpti žydų 
kilmės asihenis, ypač vaikus. 
Kai kurie jų dėl to skaudžiai

malini ricįpites adaptavusi 
Tačiau kniimulkid visas aplin
kybes išdėstė, po didelių pa
stangų gavo leidimą, ir Regina 
su visa saro šeima — vyru, 
dviem sūnumis i/aeinirt* Zose
ii Latvijos išvyto į užsienį; 
per Austriją ir Italiją pasiekė 
Amerikos krantus, prieš keletą 
mėnesių apsigyvendami Los 
Angeles mieste, Califbmijoj.

Ig. Medžiukas Regina Beder-Kab, kurią nacių siautėjimo metu išgelbėjo 
nuo mirties. Kairėje'prel. J. Kučingis.

d
Birelė Pūkaievičiūtė — DE

VINTAS LAPAS. Premijuoti^ 
romanas. Išleido Lietuviško* 
Knygos Klubas. Spaudė Draugo 
spaustuvė Chicagoj. 198ŠL Virše
lis daiL Kazio Veselkos. Auto
rės nuotrauka Algimanto Kezio. 
472 psl. Kaina 12 dol. Gaunama

Vos tik prisėdus skaityti šį 
romaną, visai pilnai galima pri
tarti čia randamam trumpam jp

nukentėjo, kiti nebuvo išaiš
kinti.

Viena iš tokių drąsių kilnia
širdžių yra Zosė Lisauskaitė, 
87 metų, kilusi iš Zarasų apy
linkės, paprasta neraštinga mo
terėlė, 1941 m. paėmusi savo 
globon Kauno žydų šeimos mer
gaitę, su kuria gyveno Daug
pily, Latvijoj. Kad turėtų doku
mentus, pakrikštijo ją katalikų 
bažnyčioj. Ji buvo slapstoma pas 
apylinkės ūkininkus apie lOTci- 
lometrų nuo Daugpilio. Čia 
našlaitei teko dirbti visus pagal 
vaikišką pajėgumą ūkio darbus: 
ganyti gyvulius, juos šertų ravė- 

o_____ _ ___ , ti piktžoles. Apylinkės gyvento-
tautybės mokinių. Iš pradžių jai buvo mišrūs ir kalbėjo'įvai- 
į vieną aukštesniųjų klasių įsto
jo J. Štukurevičius, o vėliau į 
žemesnes klases — jo brolis, 
Z. Bagranskis, seserys Finkel- 
šteinaitės ir daug kitų. Miesto 
žydų jaunimas ateidavo į rengia
mus gimnazijoj pasilinksmini
mus. Nebuvo jaučiama jokio 
nesutarimo ar nesusipratimų. 
Man pačiam teko būti dviejose 
žydų šeimose jų vaikų korepe
titorium. Tik svetimieji, okupa
vę Lietuvą atnešė piktą ne
apykantos sėklą kurią pasėjo , 
ne tik tarp atskirų tautybių, bet 
ir tos pačios tautos narių, su- 
skirstydami juos liaudies drau-

Po pamaldų jie abu visų bu
vo pagarbiai sutikti ir apdovano
ti. Vėliau jie čia kartu su iš
gelbėtąja Regina Beder-Kab ke
letą kartų lankėsi ir dalyvavo 
prel. J. - Kučingio kunigystės 
sukakties paminėjime.

Staiga man kilo prisiminimai 
iš toli nubangavusių jaunystės 
dienų, kai nepriklausomos Lie
tuvos laikais Triokiausi katalikiš
koj gimnazijoj Prienuose, kurios 
direktorium buvo kan. P. Mar
tišius. Man bebaigiant šią gim- 

’ naziją antrojo nepriklausomybės 
dešimtmečio pradžioj, turbūt 
nesuklysiu pasakęs, kad mūsų 
gimnazijoj buvo apie 15% žydų

PAS RHODEISLAND LIETUVIUS
Providence, R.I.

60 metų sukaktis
(atkelta iš 3 psl.)

Nuo tadau jau t santykiai ėmė 
normuotis. 1921 liepos 13 jau 
į Kauną buvo paskirtas Ameri
kos kunsulas Clement S. Ed- 
wards.

Tuo pačiu metu lietuvių ir 
amerikiečių spauda daug rašė 
pripažinimo klausimu, žmonės 
rašė savo kongresmanam, sena
toriam.

1922 birželio 30 atėjo iš Am
basadorių konferencijos pareiš
kimas, kad didieji sąjungininkai 
nutarė Lietuvą pripažinti de 
jure.

1922 liepos 24 Valstybės sek
retorius Hughes parašė laišką 
prezidentui Hardingui, kad vis
kas paruošta ir atėjo laikas su
teikti Baltijos valstybėm pripa
žinimą Prezidentas tą pačią die
ną patvirtino pasiūlymą. Hugh
es rytojaus dieną painformavo 
Youngą Rygoj esantį JAV atsto
vą kad praneštų Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos užsienių mi-

riom kalbom: lenkiškai, rusiškai, 
latviškai, lietuviškai.

Vokiečiam iš Lietuvos pasi
traukus ir karą pralaimėjus, 1946 
su savo globėja atvyko į Kauną 
ir patyrė, ■ kad jos tėvai ir bro
liai žuvo nacių koncentracijos 
lageriuose. Regina buvo apgy
vendinta vaikų namuose, lankė 
mokyklą. Baigusi vidurinę mo
kyklą, susipažino su Abraomu 
Kab, kilusiu iš Latvijos, už kurio 
netrukus ištekėjo. Išsikeldama 
į Rygą, pasiėmė kartu ir savo 
buvusią globėją Zosę Lisaus
kaitę, kuri buvo kaip jų šei
mos narė. Kai nutarė emigruo
ti į užsienį ir padavė pareiš
kimą, pasakoja Regina, ji buvo 
tuojau atleista iš darbo, nes 
tai reiškia, kad toks žmogus yra 
nepatenkintas esama sistema ir

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj birželio 6 pamaldomis 
paminėta tebesitęsiančios lietu
vių tautos tragedijos kruviniau- 
sioji dalis, kada didžiu žiauru
mu dešimtys tūkstančių nekaltų 
lietuvių 1941 birželio mėn. bu
vo išvežti į Sibirą

Sumą Bendruomenės inten
cija koncelebravo Tėv. dr. A. 
Jurgelaitis, PO, Providence. ko
legijos profesorius, ir klebonas 
kun. dr. V. Cukuras. Pirmasis 
pasakė ir pamokslus lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Mišių metu Aldona Kairienė 
skaitė atitinkamus tekstus, kurie 
pamaldų dalyviam kėlė ryžtą 
kovai prieš žiauriausią pasauly 
neteisybę, kad ne tik lietuviai,

bet ir visa žmonija būtų apsau
gota nuo nekalto kraujo pra
liejimo.

Bristo!, R.I.
Lietuvos vyčių 103-oji kuopa 

jau šešti metai surengia bai
siųjų birželio įvykių minėjimą 
Bristol, R.I. Šv. Marijos baž
nyčioj birželio 12 Tėv. dr. A. 
Jurgelaitis, OP, ir parapijos kle
bonas W.C. O’Connell konce- 
lebravo mišias. Buvo prisimin
tas žymus veikėjas a.a. Jonas 
A. Stoškus.

Vietinių amerikiečių pripildy
toj erdvioj bažnyčioj dalyvavo 
nemažas būrys lietuvių, ypač 
Lietuvos vyčių. Matėsi gražiais 
lietuviškais tautiškais drabužiais

pasipuošusių, jų tarpe ir vytis 
Francis Kapiskas. Kitataučiai čia 
nuolat supažindinami su lietu
vių tautos pavergimu. Bažnyčios 
biuleteny aprašytos lietuvių de
portacijos į Sibiro taigas.

Ypač tenka paminėti Ameri
koj gimusio Tėv. dr. A. Jurge
laičio pamokslą, iškeliant šią 
lietuvių tragediją.

Po pamaldų priėmimas ir 
programa vyko Viktoro ir Be
atričės Mathieu namuose. Tarp 
kitko ten buvo pagerbtas ilga
metis lietuvių, rėmėjas Russell 
J. Boyle, įteikiant jam “Friend 
of Lithuania” žymenį.

A Valiuškis

LOS ANGELES, 
CALIFORNIA

VTTA POUKAITYTĖ 
BAIGĖ MOKSLUS

— liepos 28 JAV suteikia pil
ną pripažinimą.

Lietuvoje žinią pranešė kon
sulas Edwards užsienio reikalų 
ministeriui prof. Vladui Jnrgu- 
čiiii. Tas tuoj nuskubėjo į sei
mo posėdį ir žinią pranešė. Ki
lo didžiausios ovacijos “valio 
Amerika”, sugiedotas himnas. 
Tuoj mieste įvyko džiaugsmo 
ir padėkos demonstracijos prie 
Amerikos konsulato, sutrauku- * 
sios dvidešimt 
lyvių.

Washingtono

Vita Polikaitytė, Dalilės /ir 
Antano Polikaičių dukra, birže
lio 20 gavo BA laipsnį iš mu
zikos srities UCLA universitete, 
Los Angeles, Calif.

Vita Los Angeles lietuvių ko
lonijoj savo muzikiniais sugebė
jimais yra pasireiškusi įvairiau
siomis progomis. Keletą metų 
ji dainavo Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos chore, o taip pat 
įvairiomis progomis yra giedoju
si bažnyčioj solo. Ji dažnai da
lyvauja kaip meninių programų 
atlikėja įvairiuose kultūriniuose 
parengimuose, minėjimuose ir 
baliuose. Garsiajame Viva Eu
ropa spektaklių pastatyme ji 
dalyvavo kaip solistė Los An
geles, o taip pat ir Clevelande, 
Chicagoj ir New Yorke. Jauni
mo kongreso proga 1979 vasa
rą pasirodė talentų vakare 
Frankfurte.

Vita glaudžiai bendradarbiau
ja su Spindulio LB jaunimo 
ansambliu. Ji yra ilgametė Spin
dulio jaunimo choro narė, choro 
solistė, tautinių šokių šokėja 
ir mokytoja. Spindulio išleistoje 
plokštelėj dalyvauja kaip so
listė.

Nesvetima’ Vitai ir operų mu
zika. Ji dalyvavo La Traviata 
mėgėjų pastatyme, o paskuti
niais metais, dalyvaudama uni
versiteto'operos klasėj, dalyva
vo keliuose pastatymuose, jų 
tarpe Madame Butterfly. Ji taip 
pat dalyvavo UCLA moterų cho
re, atlikdama solo partijas, ir 
universiteto mišriame chore.

Šeštadieninėj lituanistinėj 
mokykloj Vita dėstė tikybą, tau
tinius šokius' ir dainavimą, o 
taip pat yra buvusi mokyklos 
choro vadovė.

Visuomeninėj veikloj Vita uo
liai pasireiškia studentų atei
tininkų draugovėj, yra valdybos 
narė. Ji yra ir jaunųjų ateiti
ninkų viena iš vadovių, keletą 
metų vadovavusi ateitininkų 
stovyklose Califomijoj ir Dai
navoj.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoj įvedus jaunimo mišias, 
Vita uoliai talkina jų paruo
šime. Ji yra dažna mišių skai
tytoja ir giesmių pravedėja.

Vitos broliai — Rimas ir Li
nas Polikaičiai — taip pat veik
lūs jaunuoliai; ypač gerai pasi
rodo muzikinėse lietuvių pa
rengimų dalyse.

Polikaičio graži šeima — tai 
tikras Califbrnijos lietuvių 
bendruomenės džiaugsmas.

Visi linkime Vitai, baigusiai 
universitetą, sėkmės ir ateity, 
nes ji žada dainavimo studijas 
tęsti ir toliau. — A. R.

RYTINĖJ FLORIDOJ

šiaip:
“Birutė Pūkelevičiūtė, premi

juotais romanais, poezija, dra
momis, pasireiškusi kaip brandi 
rašytoja lietuviui skaitytojui, šį 
kartą ateina su nauju romanu — 
Devintu lapu. Autorė čia vėl įve
da dvigubą tikrovę —prisimini
mų pasaulį ir dabartį. Tikrovė, 
išsakyta nuoširdžiai menine tie
są tartum atveža personažus iš 
praeities gyvenimo, nupučiant 
nuo jo dulkes, į dabartį, kuri 
po daugelio metų reiškiasi nau
ja patirtimi. Personažai tokie 
tikri, kad su jais gyveni praei
ties dienose ir dabarties tikro
vėje, kuri iš prisiminimų pada
ro lyg pojūčiais jaučiamą gyveni
mą.”

Tai knygą kuri skaitytoją prie 
savęs pririša. Ji labai įdomi 
įvairiausių pergyvenimų antrojo 
pasaulinio karo metu turėjusiai 
vyresniajai “dypukų” kartai. To
kia pat ji turėtų būti ir lietuviš
kai skaitančiam jaunimui, ne* ir 
jos autorė nukelia skaitytoją į 
savo jaunystės laikus.

ta LB Auksinio Kranto apylin
kėj ir LB Palm Beach (Juno 
Beach) apylinkėj.

Juno Beach Lietuvos Dukte
rys, vadovaujant A. Biliūnie
nei, gegužės 2 surengė gražią 
motinų pagerbimo šventę. St 
Paul of the Cross bažnyčioj kun.

Gegužinė Pompano Beach V. Pikturna ąukojo mišias ir pa- 
LB Auksinio Kranto apylinkės sakė pritaikytą pamokslą. Gausūs 

valdyba gegužės 16 Tradewind pamaldų* dalyviai,- vadovaujant 
Parke, Pompano Beach, surengė J. Daugėlienei,'giedojo Hetuviš- 
vietiniam lietuviam ir jų svečiam kas giesmes. ?
gegužinę. Apylinkės pirm. Vy- Po pamaldų visi susirinko į 
tautas Stelmokas, .pradėjęs svei- - Metodistų - bažnyčios salę; ■ kur 
kinimu, šia proga paminėjo JAV 
LB 30 metų veiklos sukaktį. 
Trumpoj kalboj pabrėžė LB 
svarbą ir veiklos gaires.

Rinkiminė komisiją pirminin
kaujama V. Balčiūno, priminė, 
kad tą dieną baigiasi rinkimai 
į JAV LB tarybą ir PLB seimą 

Vyt Stelmokas įteikė JAV LB 
krašto valdybos skirtus pasižy
mėjimus apylinkės veikėjam Va
lerijonui Balčiūnui ir Stasiui 
Griškeliui. '

Po oficialiosios dalies pirmi
ninkas pakvietė svečius vaišin
tis vyr. šeimininkės S. Stelmo- 
kienės ir jos talkininkių paruoš
tomis vaišėmis. Viešnia Šeputie- 
nė iš Miami apylinkės padaina
vo keletą gražių dainų. Jai pri- dančiai miniai vargonais pri
tarė ir kiti svečiai. tarė p. Grigutis. Po mišių su

giedota, gegužinė giesmė Mari-
Motinos dieną jos garbei.

Motinos diena iškiliai atšvęs-

minėjimo programai vadovavo 
A. Biliūnienė. Lietuvos Dukte
rų pirmininkė apibūdino lietuvę 
motiną ir jos reikšmę lietuvių 
tautai ir Bažnyčiai. Jaunieji da
lyviai padeklamavo eilėraščių. 
Paskaitą apie motinas skaitė 
Paulius Leonas. S. ir S. Vašiom 
iš St. Petersburg atliko dalį 
meninės programos. Po to vi
siem pietus parengė Lietuvos 
Dukterys.

LB Auksinio Kranto apylinkės 
lietuviai gegužės 9 dalyvavo St 
Coleman bažnyčioj, kur lietuviš
kai mišias aukojo ir pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. V. Piktur
na. Mišių skaitymus iš Šv. Raš
to atliko inž. Pr. Urbutis. Gie-

Pranas Daina

tūkstančių da- .

1922 
. New

Yorke, Philadelphijoje (vyko di
džiulė* lietuvių demoMfradjM, 
gausti* padėjo* laiškai plaukė
į Valstybė* departamentą.

tinimo tebesilaiko ir Šiandien. 
Tai vėl ypaC aiškiai pabrėžė 
prezidentą* Ronald Reagan savo 
laiške Amerikos Pabaltiečių 

t ' Laisvės Lygai 1962 gegužė* 23.

ARTĖJA VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos vyčiai daugumoje V. Paulikaičiui ir A. Mačiuls- 

yra jau Amerikoj gimę, antros kaitei. Organizacijos minčiai 
ar trečios kartos lietuviai, tačiau plintant, į veiklą įsijungė daug 
jų širdyse yra karšta meilė Lie-'jaunimo ir pasižymėjusių pro
tavai ir jos tradicijom. Jų tėvai 
uoliai stengėsi, kad šie ryšiai 
su lietuvybe augtų ir gyvuotų. 
Jų pastangomis buvo statomos 
lietuvių bažnyčios ir mokyklos,

komos lietuviškos įstaigos.
Lietuvos vyčių pastangomis 

nuo pat pradžios (1913) Lietu
vos reikalai buvo laikini pir
moj vietoj. 1919 buvo suorgani
zuoti Lietuvos laisvės sargai, 
pradėtas Kardo Fondas, iš kurio

1927 buvo užmegzti santykiai 
su ateitininkais ir pavasarinin
kais. Vyčiai siuntė aukas šau
liam, Kareivių Globojimo Drau
gijai bei moksleiviam.

ta 1913 balandžio 27 Lawren-

las buvo suburti lietuvių Jau
nimą. Pagrindiniai < steigėjai 
buvo Mykolas Norkūnas ir Sta
sys Bugnavičiu*, talkinant kun. .

fesionalų. Kun. M. Gustaitis pa
rašė vyčių himną, kuriam melo
diją sukūrė muz. A Aleksis.

1915 pradėtas leisti Vyties 
žurnalas. Pirmieji redaktoriai 
buvo Alex Rackus, Kazys Pakš
tas ir Leonardas Šimutis. Vė
liau redagavo Matas Zujus, Ig
nas Sakalas, Mikas Bagdonas, 
Antanas Skilius, Felicija Gran- 
delytė, Juozas Leimonas, Lo
reta Stuldenė. Dabartinė redak
torė yfa Aldona Ryaa. '

Lietuvos vyčių veikla yra 
įsitvirtinusi visose Amerikos lie
tuvių kolonijose. OrganizacŲa

1921 metais, kai prie jo* pri
klausė 5,000 narių, pasiskirstę 
į daugiau kaip 100 kuopų.

tiek metų Amerikoj palai-

Lietuvo* vyčių 694a* seimą* 
-įvyks rugpjūčio 5-8 Clevelan-

Česlovas Butkys — TEISĖJO 
ATSIMINIMAI. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas. Spaudė 
Draugo spaustuvė Chicagoj 1982. 

, Aplankas ir viršelis Jonės Karu- 
žaitės. Su autoriaus atvaizdu. 
320 psl. Kaina 10 dol. Gaunama 
ir Darbininko administracijoj.

Knyga pradedama Vladės But- 
kienės-Čekonytės rašiniu “Žodis 
skaitytojams”. Jame trumpai, 
bet, atrodo, taikliai pavaizduoja
mas autorius ir apibūdinami jo 
atsiminimai:

“Aš Česlovą Butkį matau tokį, 
kokį jis save piešia šioje kny
goje: daugelio nesuprastą ne
įvertintą su širdgėla širdyje, su 
kartoku jumoru lūpose. Šalia to, 
jis geras savo srities — teisės 
žinovas, nepaprastai darbštus, 
kruopštus. (...) — Šito pasako
tojo gyvenimas išmargintas gau
sybe nuotykių caristinės Rusijos 
laikotarpio fone, Lietuvos gyve
nimo vaizdais, šiurpiais pergyve
nimais Rusijoje revoliucijos 
metu, nepriklausomos Lietuvos 
teismų salių jumoristinėmis si
tuacijomis, tremties gyvenimu 
Vokietijoje ir įsikūrimu Ameri
koje. — Česlovo Butkio atsimini
mai įdomūs ne tik teisininkams, 
bet ir kiekvienam lietuviškos 
knygos mėgėjui ir rėmėjui, neiš
skiriant nei jaunosios kartos, 
kuri domisi nuotykingu lietuvio 
gyvenimu.” /

Knygoj yra trys dalys. I-ojoj 
daly yra šie skyriai: Antro* rū-

mokėjimo priežastys, Vaikystė ir 
mokslo metai, Studentavimo*.

ke, Vėl Odesoje. III-ojoj daly: 
Ji* gyveno greta mūsų, Teisinin-

yra daug kur ir daug kuo buvęs.



jtts nuolat girdit, Bet kurio dar
bas daugiausia žinomas valdy
bai Tad dar kartą dėkoju vi
siem programos steigėjam,

Rimas Simonaitis (10 m.) ir 
Antanas Šerkšnas (13 m.) per
skaitė savo rašinėlius šio minė
jimo tema. Bernardo Brazdžio
nio eilėrašti padeklamavo Mil-

ir Regina Zabulytč. '* 
Minėjimas baigtas giesme

“Marija, Marija”.

— Septintoji Lietuvių tauti
nių Jokių Šventė įvyk 1984 
liepos 1 Cleveland, Okio, mo
dernaus Koliziejaus patalpose. 
Koliziejus yra modemus, arenos 
pobūdžio kompleksas, specialiai 
pastatytas didelio masto rengi-

dėjo Algimanto Dragūnevičiaus 
pranešimu, štai keletas ištraukų 
iš jo pranešimo. \

4 “Prieš 25 metus, kovo 31, 
oro bangomis nuskambėjo pir
moji Hartfordo Tėvynės Garsų 
radįjo programa. Tėvynės Garsai 
simbolizuoja valandėlės tikslus 
— garsus iš tėvynės. Normaliu 
atveju mes, išeiviai, turėtume 
ryšį su tėvyne, į mūsų tarpą 
vis įsilietų naujų jėgų, m® 
lankytų menininkai, būtų sten
giamasi mus kelti dvasiškai, mes 
būtume reikalingi. Bet šiandien 
mes neturim laisvos Lietuvos, 
o okupantam mes esam rakš
tis. Mūsų veizia juos erzina, 
mūsų priminimas Lietuvos už
grobimo juos siutina. Ir kaip 
skaudu pavergtos Lietuvos 
spaudoj skaityti apie jų džiaugs
mą mūsų nutautėjimu, džiaugs
mą, kad mažėja šeštadieninės 
mokyklos, lietuviškų laikraščių 
prenumeratorių skaičiai, kad 
pilnos lentynos neišpirktų kny-

tarpe. Jie nori, kad mes ty
liai pripažintume esamą padė
tį. Bet ne tauta, o tik oku
pantai skelbia mus esant nerei- 
fadtert tautai-atplaiša. Jie mus 
patfiuė1 atplaišomis. Tik Jų dėka 
piInašJ‘Sibiras ir kiti 'pasviečiai 
ją padarytų atplaišų, kurios, kel
damos ir guldamos, juos pra
keikia. Ne visi iš mūsų, pasi
traukę iš Lietuvos, vien tik dėl 
to esam geri, ir ne visi ten 
likę,, nešantys beveik 40 metų 
vergiją, yra blogi. Ten žmonės 
priversti prisitaikyti. Blogi tik 
parsidavėliai. Čia niekas mūsų 
neprie vaitauja.

Bet lietuviai, nors ir nelais
vėj, kuria. Tėvynės Garsai ne
bijo dabar ok. Lietuvoj sukur
tos ar harmonizuotos dainos, 
įkalbėto gražiojo žodžio. Tėvy
nės Garsai stengiasi jus infor
muoti, kas ten vyksta ir kas 
daroma čia, priminti pasauliui 
jų padėtį. O ar tai geriau, ar 
blogiau mum pavyksta, jūs ge
riau žinot. Mes stengėmės ir 
stengsimės, kad lietuviškas žo
dis ir daina lankytų jūsų namus.

Mūsų programos steigėjais 
buvo 11 asmenų, įnešusių po 
50 dol. Būtent: Bronius Vedei- 
kis, Juozas Belazaras, Julius By
tautas, Feliksas Bočiūnas, Pra
nas Buškevičius, Ona Brazaus
kienė, Kotryna Degutienė, 
Ernic Kruher, Leo Mazotas, Al
girdas Pilvelis ir Vytautas 
Giedraitis. Iš jų 3 jau mirę. 
Pagrindiniais organizatoriais

buvo Bronius Vedeiltis ir Juqr 
zas Belazaras. Jie abu, ir dabar-
tilte

buvo valdyboj ir nešė sunkią 
lėšų telkimo* naštą. Jie tikrai 
nusipelnę pagarbos.

Pirmus dvejus metus progra
mai vadovavo Vladas PleČkai 
tis, o jam talkino Feliksas Bo- 
čiūnaar Antrus dvejus metus 
(1959-61) vedėju buvo Jurgis 
Petkaitis, kurio pakviestas ve
džiau valandėlės kultūrinę dalį.

rių štabui: Zitai Dapkienei,

malonumo klausomi. Alfonsui

'Tėvynės Garsai kalbą į visus 
lietuvius be jokių partinių, ide
ologinių ar religinių įsitikinimų 
skirtumo, jungia senuosius ir 
naujuosius ateivius, senimą ir 
jaunimą. Tėvynės Garsai, per
žengę parapijų ribas, pasibel
džia į jūsų namus ir lietuvio 
širdį lietuviška daina, tinkamu 
lietuvišku žodžiu. Lietuviškos 
radijo programos yra dalis lie
tuvių gyvenimo. Mes per jūsų 
ausis einam į jūsų širdis. Ir 
nebuvo atvejo, kad nors vieną 
kartą dėl mūsų kaltės per 25 
metus nebūtų programos.”

Po vedėjo pranešimo, palydė
to gausiais plojimais, vyko svei
kinimai. O jų buvo apsčiai, raš
tu ir žodžiu, organizacijų atsto
vų ir pavienių asmenų. Išskir
tinai Tėvynės Garsus pasvei
kino, o juose dirbantiesiem už 
pasiaukojimą, neorganizuotos 
visuomenės-klausytojų vardu, 
padėkojo dr. Alfonsas Stankaitis. 
Scenon iškviesti programos stei
gėjai ir pranešėjai buvo apdo
vanoti gėlių žiedais ir nuošir
džiais plojimais.

Meninę šventės programos 
dalį puikiai atliko muz. Jurgio 
Petkaičio vadovaujamas vyrų 
kvartetas “Vytis”, padainuoda
mas keletą dainų.
, Hartfordo Tėvynės Garsai yra 

vienintelė lietuviška radijo

valstijoj. .Tik. jai -vienai, dėka 
pasišventusių asmenų ir lietu
viškos radijo programos reika
lingumą supančios visuomenės 
aukų, buvo lemta sulaukti si
dabrinio jubiliejaus. Ypač padė
kos verti tie, kurie ją nuola
tos remia, nes šiuo metu ap
mokamų skelbimų yra belikę 
tik du. Svetimas Tėvynės Gar
sams verkšlenimas ir elgetavi
mas programos išlaikymui, bet 
to, atrodo, ir nereikia, nes dar 
ir šiandien, sukakties proga, 
plaukia sveikinimai, padėkos ir 
aukos. Ir plauks jos tol, kol 
Tėvynės Garsai aiškiai ir be 
kompromisų laikysis iki šiol ve
damos Unijos okupanto atžvil
giu, kol programų įvairumu ir 
menišku jų perdavimu žavės 
klausytojus. Ilgiausių metų 
Hartfordo Tėvynės Garsam.

J. B.

HARTFORD, CONN.
Jaun uolių protestas prieš
BNty Graham parsižkimus
Į Hartfordo Civic Center ge

gužės 23 buvo atvykęs Billy 
Graham. Daugiau kaip 16,000 
įvairių tikėjimų žmonių suėjo 

paklausyti, ką šis nuostabus vy
ras pasakys apie'Dievą ir gy
venimą. Laukė jo ir lietuviai, 
ukrainiečiai ir lenkai. Laukė ne 
protestuoti prieš Billy Graham 
kaip prieš pamokslininką, bet 
prieš jo pasisakymus apie tikė
jimo laisvę Sovietų Sąjungoj.

Penki jaunuoliai išdrįso tęsti 
tą protestavimą viduje Civic 
Center. Rima Budrytė, Zina 
Dresliūtė, Audrius Budrys, Sau
lius Dzikas ir Paulius Šerkšnas 
įsinešė suvyniotą "baltą paklo
dę, ant kurios buvo užrašyta 
didelėm mėlynom raidėm: 
“Blessed are the USSR Christ- 
ians who thirst and hunger for 
justice” (ištrauka iš Mato Evan
gelijos). Programa buvo ilga. 
Giedojo 1500 asmenų choras, 
ir daug žmonių buvo kviesti 
tarti po porą žodžių, kaip jie 
jautėsi dirbdami su 
ham ir kaip jis jų 
pakeitė.

Paskutinis turėjo 
Billy Graham. Kai 
pradėjo kalbėti, tie penki žino
jo, kad jau jiem laikas pasiro
dyti — kad Billy Graham pama
tytų, jog ne visi jo klauso ir 

Billy Gra- 
gyvenimą

išeiti pats 
jis ramiai

pramatytą vietą, išsirikiavo ir iš
tiesė paklodę.,Tuoj pat prižiū
rėtojai griebė tą paklodę, bet 
jaunuoliai nepasidavė. Jie laikė 
ją ir šaukė, kiek tik balsai lei
do: “Billy, did you help the 
Christians in Moscow, did you 
help? did you help?” Billy gir
dėjo tą triukšmą. Jis pasuko 
galvą į viršų pažiūrėti, bet kal
bos nenutraukė.

Greitai subėgo daugiau pri
žiūrėtojų ir Civic Center sargy
ba, atėmė paklodę ir išlydėjo 
tuos dar šaukiančius jaunuolius.

Kai jaunuoliai vėl lauke atsi
rado, visi jautėsi patenkinti, kad 
viskas taip pasisekė. Tuoj atėjo 
Hartfordo laikraščio reporterė 
ir pareiškė, kad visi salėj matė, 
kas darėsi, ir kad ji norėjo 
aprašyti, kodėl penki jaunuoliai, 
nuo 17 m. iki 22 m. amžiaus, 
norėjo, kad Billy Graham juos 
matytų. Jai buvo paaiškinta, kad 
jaunimas rūpinasi, kas darosi 
Lietuvoj, ir kad jis dirba, tikė
damas, jog Lietuva bus laisva. 
Kai toks žmogus, kaip Billy 
Graham, nežinodamas, kas tik
rai darosi Sovietų Sąjungoj, pa
sakoja visai Amerikai, kad ten 
ne taip blogai, tai tų jaunuolių 
tikslas yra parodyti visiem, kad 

pas sovietus nėra laisvės, kad 
Billy Grabam nuvažiavęs nepa
dėjo krikščionim, bet jis darė 
ir sakė, ką sovietai norėjo, kad 
visi girdėtų.

Visose Connecticut televizijos 
stotyse ir visose CBS naciona
linėse žiniose buvo rodoma, 
kaip ^jaunuoliai buvo išvesti iš 
salės. Buvo laikraščiuose tai ap
rašyta, ir daug žmonių į tai at
siliepė. Tai, galima sakyti, tų 
jaunuolių tikslas buvo pasiektas, 
ir jų nepasitenkinimas Billy 
Grabam pareiškimais plačiai pa
skleistas.

Birželio išvežimų paminėjimas
Hartfordo LB apylinkė šį me

tinį minėjimą surengė birželio 
13. Jis prasidėjo lietuviškomis 
mišiomis 9 vai. ryto. Skautai ir 
ramovėnai įžygiavo su savo or
ganizacijų vėliavomis, po kurio
mis buvo budima per visas mi
šias. Bažnytinis choras, vado
vaujamas muz. Jurgio Petkai- 
čio, pripildė bažnyčios erdvę 
lietuviškomis giesmėmis. Visi 
pajautė šios dienos prasmę.

Po mišių visi susirinko į že

nei minėjimo programai. Ją pa
dėjo LB pinn. Ignas Budrys, 
pakviesdamas parapijos kleboną 
kun. J. Matutį sukalbėti maldą 
ir pristatydamas šios dienos pre
legentą prof. Antaną Vasaitį. 
Publikoj matėsi senų, vidutinių 
ir visai jaunų veidų. Vieniem 
išvežimai buvo gyvenimo tikro
vė, kitiem — tik sena Lietu
vos istorijos dalis. Faktai, sta
tistikos — daug kartų girdėti, 
daug kartų skaudžiai pergyven
ti, istorijos nepakeisim. Ir ką 
mes galim daryti, kuri yra mūsų 
pareiga gyvenant laisvoj, pasi
turinčioj Amerikoj? — užklausė 
prelegentas. Atsakymas trum
pas ir aiškus — išlikti lietu
viais patriotais ir perduoti tą 
dvasią savo vaikam.

Prof. Vasaičio kalbą, kaip ir 
paprastai per minėjimus, į juos
telę užrašė Alg. DragOnevičius, 
ir ištraukas vėliau perdavė per 
Tėvynės Garsų lietuvišką radijo 
valandėlę.

Pertraukėlės metu LB rinko 
aukas specialiem LB reikalam. 
Meninę programą atliko Hart
fordo šeštadieninės mokyklos 
mokiniai ir Berželio šokėjos, su- 
šokdamos Sadutę. Tačiau šokė
jos turėjo ir staigmeną. Vado-

LMKF Hartfordo klubas, kaip 
kiekvieneriais metais, taip ir šie
met turėjo tradicinius 
Velykų pusryčius. Jie vyko Švč. 
Trejybės parapijos salėj.

Klubo veikliai pirmininkei St. 
Gečiauskienei vadovaujant ir 
visom narėm mielai talkinant, 
Velykų stalas nebuvo kasdieni
nis. Narės dirbo sutartinai, nesi- 
gailėdamos pastangų, kad tik 
svečiam būtų gražu, ihalonu ir 
skanu. Tai jom pavyko. Žmonių 
prigūžėjo pilna parapijos salė, 
ne tik vietinių, bet ir iš arti
mų apylinkių.

Po pirmininkės įžanginio žo
džio klubo narė Sofija Alienė 
padeklamavo tai progai pritaiky
tą eilėraštį. Klebonas kun. J. Ma-

ZVD.tutis po invokacijos palaimino 
valgių stalus. Taip pakilioj nuo
taikoj buvo praleista keletas ma
lonių valandų. Klubo tikslas — 
išlaikyti tautines tradicijas — pa
siektas'.

Antras lietuvių moterų klubo 
parengimas buvo skirtas paremti 
Putnamo seselėm. Tai madų 
paroda, įvykusi balandžio 18 
Veterans Memorial Clubhouse.

Prieš pasirodant klubo narėm 
su savo drabužiais, Laima Ši-

lėtą gražių gabaliukų. Modelia
vo pačios narės: mamytės, jų 

kad visi drabužiai buvo, pačių 
narių siūti arba megzti. Pranešė
ja, drabužių apibūdintąja, buvo 
mūsų gražbylė Ada Ustjanaus- 
kienė. Modeliavimo metu buvo 
girdima švelni muzika, kurią 
tvarkė Alfonsas Dzikas. Su savo 
siūtais arba megztais drabužiais 
pasirodė: Stasė Gečiauskienė, 
Dalia Dzikienė su dukra Rima, 
Marija Heslin su dukra Julyte, 
Gintarė Tijūnėlytė ir Birutė Za- 
bulienė su dukra Regina. Visų 
modeliuotojų drabužiai buvo 
pasigėrėtini, kad net seselė Mar
garita dėkodama pabrėžė: nors 
ir maža Hartfordo kolonija, bet 
neatsilieka nuo Chicagos.

Madų parodos proga Putnamo 
seselės buvo atvežusios savo ga
mintos lietuviškos duonos, kuri 
per trumpą laiką buvo išpirkta.

Gretimoj salėj buvo išstatyti 
klubo narės a.a. Antaninos Gun- 
tulienės šiaudukų paveikslai. 
Darbas gražus, tautiniai motyvai 
skoningai suderinti, akiai pa
trauklūs.

Loteriją sėkmingai pravedė 
Zita Dresliuvienė. Fantus auko
jo: Aldona Saimininkienė — 
šiaudukų paveikslą, A. Vitkienė 
— vyno butelį, Gr. Aleksandra
vičienė — bičių medaus puody
nėlę, V. Nenortas — rankų dar
bo veidrodį, papuoštą jūrų 
kriauklėmis.

Po parodos klubo narės sve
čius vaišino savo suneštais su
muštiniais, skaniais pyragais ir 
kava.

Taip ir prabėgo keletas malo
nių valandėlių.

K.N.

šalpos programos dešimtmečiui 

bės ministerė Moniųue Begiu 

alyje, kuriame dalyvavo 600

Kiekvienas Kranas turėto *eraę 
atsiųsti po keturis atstovus ir 
parocKg nitatyu Keturis meno 
radinius. Montreabo lietuvių 

vo Juozas Siančiulis su raoote 

terys, o antrą —• J. Siančiulis 

dimų vietų žiūrovam. Patalpos 
vėsinamos. Šios tautinių Šokių 
šventės rengimo komiteto pir
mininku LB krašto valdyba pa
kvietė dr. Antaną Butkų.

— Anatolijus Milanas, Lie
tuvių respublikonų federacijos 
pirmininkas, JAV prezidento pa
skirtas greitkelių saugumo pa
tarėjų komitetan. Iki šiol jis dir
bo De Leuw Cather and Com- 
pany Chicagoj. Dabar jis per
ims R. Adams Cowley vietą. 
A. Malūnas yra gimęs 1926 
rugpjūčio 3 Lietuvoj.

— Vacys Slotkus iš Villavin- 
cencio, Kolumbijos, lankydama
sis JAV savo sūnaus Kęstučio 
ir Nijolės Lenkauskaitės ves
tuvių proga, lituanistikos kated
rai paskyrė 1000 dol.

— Varpininkų filisterių ir 
valstiečių liaudininkų suvažia
vimas bus liepos 31 Toronto 
Lietuvių namuose.

— Aukštesnieji Lituanistikos 
kursai Toronte šiemet išleido 
dvylika mokslą baigusių abitu
rientų. Kursai buvo dėstomi 
gimnazijom užskaitom gauti 
lygyje. Buvo dėstoma lietuvių 
kalba ir literatūra, Lietuvos is
torija ir visuomenės mokslas. 
Pirmaisiais mokiniais baigė ir 
premijas gavo A. Sendžikaitė, 
G. Šaltmiraitė, B. Abromaitytė 

maitytė, P. Karosas, L Keršytė, 
E. Labuckas, M. Spttdaitė ir 
A. Venclovas. Aukštesniųjų Li
tuanistikos kursų vadovas yra 
Antanas Rinkūnas, mokytojau
ja G. Pauliukonienė ir V. Ma
tulaitis.

— Aušros laikraščio šimtme
tinei sukakčiai artėjant, Dirvos 
savaitraštis paskelbė Aušros 
šimtmečio sukaktuvinį romano 
konkursą. Konkurso mecenatas 
yra Simas Kašelionis, paskyręs 
laimėtojui 2500 dol.

— Šeštosios Dainų Šventės 
komitetas praneša, kad iki šiol 
užsiregistravo 31 suaugusių cho
ras su 920 dainininkų, šven
tės dainų sąsiuviniai jau pa
ruošti išsiuntinėjimui. Dar ne
atsiliepę chorai raginami sku
biai registruotis pas Joaną Kru- 
tulienę, 7355 S. Richirond Avė., 
Chicago, IL 60629, tel. 312 
476-2929. Dainų šventė bus 
1983 liepos 3 Chicagoj. Su ja 
bus užbaigtos II Pasaulio Lie
tuvių Dienos.

— Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoj šiais mokslo metais tu
rėjo 63 mokinius (33 mergai
tes ir 30 berniukų): 50 iš Vo
kietijos, 9 iš JAV, 2 iš D. Bri
tanijos, po vieną iš Venecu- 
elos ir Australijos. Religiniu po
žiūriu 36 mokiniai yra katali
kai, 27 — evangelikai. Gimna
zijoj dirbo 22 mokytojai: 13 
lietuvių (12 pilnu etatu, vie
nas nepilnu) ir 9 vokiečiai (vie
nas pilnu ir 8 nepilnu etatu). 
Administracijoj ir gimnazijos 
ūky yra 10 tarnautojų bei dar-

— Donatas Vildžiu, Irenos 
ir Gedimino Vildžių sūnus, gyv. 
Ledyard, Com>., baigė su pa
gyrimu (eum landė) Stena kole
giją, Loundonville, N.Y., įgy
damas bakalauro (B.S.) laipsnį 
iš prekybinės administracijos. 
Jis jau pradėjo dirbti Tandy 

rengė sėkmingą savo ilmlptūrų 
parodą Melbourne, AostnUfaj, 
Stony meno gdertyj. Jo kū
rinius palankiai (vertino gegu
žės 90 laidoj laiknlėio The 
Herald meno kritika 11 Mil-
leris.



Lietuvių namuose Clevelande 
balandžio 23 įvyko iškil
minga skaučių sueiga, ku
rių sukvietė Neringos tun
tas, talkinamas skautininkių 
draugovės. Jei didelė dauguma 
jaunimo susirinkimų ir sueigų 
praeina nepastebėti plačiosios

las buvo jaunų skau
CHS. imillwT8TlT JBCMU 

tęs j Lietuvos Skaučių Seserijos 
vadovių elitų.

Lietuvių namų žemutinė salė 
buvo skoningai paruošta ne ofi
cialiai, bet nuotaikingai ir iškil-

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Kristina R. Grabnickaitė ge

gužės 1 baigė medicinos se
serų mokslus Floridos valstijos 
universitete ir gavo bakalauro 
laipsnį. Turėdama gerus pažy
mius, ji buvo išrinkta į gar
bės mokinius. Kristina gavo 
pasiūlymus dirbti Boca Raton, 
Fla., ir Clearwater, Fla. Dirb
dama savo srity, ji nori įsigyti 
magistro laipsnį.

Kristina prieš dešimt metų 
su savo tėvais, broliu Gintaru 
ir sesute Violeta persikėlė iš 
Long Island, N.Y., į Floridą.

Kristina taip pat studijavo 
muziką, skambino pianinu. Ne 
kartą ji yra dalyvavusi St. Pe- 
tersburgo lietuvių meninėse 
programose.

mingai sueigai. Net ir kėdžių 
išdėstymas pusračiu, skoningai 
papuoštas stalas skautininkių 
pagamintais skanėstais ir būrys 
uniformuotų ir neuniformuotų 
skautų ir skaučių atrodė panašu 
į vieną darnią šeimą, kuri džiau
giasi nauju prieaugliu.

Sueigą atidarė ps. Julija Tao- 
rienė, viena iš jauniausių vado
vių, jau prieš kurį laiką gavu
si skautininkės kaklaraištį. Filis
teris dr. Stepas Matas tarė trum
pą, bet turiningą žodį, iškelda
mas šv. Jurgio skautų tarptau
tinio globėjo, riteriškumo idealą, 
sueigai sutampant su šv. Jurgio 
diena. V. s. Regina Nasvytienė 
perskaitė vyr. skautininkės įsa
kymus, kuriuose buvo išvardin
tos skautininkės, nusipelniusios 
Clevelando skautijos darbe.

Ordinu už nuopelnus buvo 
apdovanota buvusi Neringos 
tunto tuntininkė s. Elena Nai
nienė, o Lelijos ordinu — s. 
Malvina Švarcienė. Gintaro va
dovių kurso baigimo ženklas 
buvo įteiktas Virginijai Juodi- 
šiūtei. Į paskautininkes buvo 
pakeltos vos per 20 metų 
“persiritusios” Virginija Juo- 
dišiūtė, Danutė Belzinskienė ir 
Vilija Nasvytytė. Tai darbščios 
skautiškos ir giliai lietuviškos 
jaunos moterys, savo tyliu dar
bu daug prisidėjusios prie Cle
velando skaučių darbų ir įsi- 
gijusios pakankamai patyrimo, 
kad pajėgtų sekti vyresniųjų pė
domis. Todėl yra gyvybiškai 
svarbu, kad jaunosios vadovės ir 

{žodį pravedė v.s. Stefanija 
Radzevičiūtė. Buvo graudu ir 
malonu stebėti, kai į platų skau
tininkų ratų dvi kandidates at
vedė jų motinos — Begina Nas- 
vytienė ir Aldona Miškinienė, 
abi aktyvios skautininkės. Virgi
nijos Juodišiūtės iškilmingą įžo
dį savo buvimu pagerbė jos mo
čiutė.

Visi sveikino jaunąsias skauti- 
ninkes, o jų veiduose švytėjo 
aiškiai matomas susijaudinimas 
ir jaunatviškas idealizmas. Ne
ringos tunto kukli tuntininkė v. 
s. Stefa Gedgaudienė į nusise
kusių darbų tarpą su pasididžia
vimu gali įrašyti savo pastangas 
jaunimą stumti į priekį ir jį 
ruošti rimtam darbui, jaunosio
se sesėse skatinant iniciatyvos 
ir savim pasitikėjimo jausmus. 
Tik tuo būdu galima tikėtis, 
kad skautija neliks be vadovių 
ir ateities.

Sueigos oficialiai daliai pasi
baigus, dar ilgai viešnios ir sve
čiai nesiskirstė. Tai buvo tikros 
skautiškos nuotaikos vakaras, 
kuriame derinosi rimtis ir 
džiaugsmas.

Aurelija Balašaitienė

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudė* planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ P O. Box 32(71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELf, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel.MI 7-8837.

PRAŠOME pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Lietuvos Laisvės 
Iždui — laisvajai Lietuvai paklėti atsistatyti, 6 kalbomis 
ELTOS informacijoms leisti, radijo transliacijom į okupuo
to Lietuvą finansuoti ir politiniam kaliniams gelbėti.

Nepamirkite tam tikrą procentą ir savo testamente įra
šyti: not-for profit, tax ezompt Corporation — Llthuanian 
National Foundation P.O. Box 21073, Wodhaven,NY 11421.

N. PR. MARUOS SESERŲ VIENUOLYNO 
SODYBOJE, PUTNAM, CONNECTICUT

Įvyk* 1982, liepos 25, sekmadienį, tokia tvarka:

Marija Mitrulytė, kurios 
mirties metinės suėjo šį pa
vasarį. Velionė buvo baigusi 
garsiąja Hays konservatoriją 
Eastore, Pa., vargonų ir bal
so klases. Kaip solistė ji yra 
koncertavusi Pennsylvani- 
joje ir kitur lietuviam ir kita
taučiam. Vėliau 42 metus

11:00 — šv. mišios, pamokslas, procesija

12:00 — pietos, pramogos

Aušros Vaitų parapijoje, 
Chester, Pa^ prie Philadel- 
phijos. Mirė praėjusį pava-

3:00 — Neringos mergaičių stovyklos programa
senelių namuose Holland, 
Pa^ sulaukusi gilios senat-

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

LITHUANIAN COOKERY
(ta Engltoh, 31S pagns, prtce • doL)
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DABAR KASOS KREDITO UNUOJ:

priešaky paskelbė šiuos metus 
lietuviškos parapijos metais. 
Prie to prisideda ir ALRK Mo
terų Sąjunga.

Lietuviškų parapijų metų 
klausimas buvo stropiai svars
tomas 1981 metų seime. Nutar
ta talkinti šiaine reikale visomis 
jėgomis. Mūsų lietuviškos para
pijos yra labai brangios. Mūsų 
tėvų ir protėvių sunkių pastan
gų dėka jos buvo įkurtos. Mum 
lieka pareiga jas išlaikyti lietu
viškomis kuo ilgiausiai.

Narės kviečiamos paskatinti 
tuos pažįstamus lietuvius, kurie 
lietuviškų parapijų nebelanko, 
vėl prie jų grįžti. Visos ir visi turi 
prisidėti prie lietuviškų parapijų 
atgaivinimo.

Laisvinimo veikloj
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimo proga Sąjun
gos vardu buvo paskelbti laiš
kai amerikiečių spaudoj, ke
liant Lietuvos laisvės reikalą.

Sąjungos vardu pasiųstas laiš
kas JAV pašto įstaigos vadovy
bei, prašant 1983 metais išleis
ti pašto ženklą su Darium ir 
Girėnu.

Naujos direktorės
Katalikių Moterų Sąjunga turi 

dvi naujas direktores: Stefanija 
Stasienė ' paskirta Ohio di
rektore, o Danna Kamm — Flo
ridos. > ‘

Sadūnaitės laiškas
Katalikių Moterų Sąjunga 

1979 Nijolę Sadūnaitę išrinko 
kaip iškiliausią moterį, nuken
tėjusią dėl religijos ir lietuvy
bės. Nijolei Sadūnaitei pagerb
ti Sąjunga išleido vienos L.K. 
Bažnyčios Kronikos anglišką 
laidą.

Pereitą vasarą viena sąjungie- 
tė, lankydamasi okupuotoj Lie
tuvoj, turėjo progos susitikti su 
Sadūnaitę. Jai buvo pranešta 
apie jos išrinkimą iškiliausia 
moterim prieš dvejus metus. Ni
jolė nuo pat grįžimo iš tremties 
"negauna laiškų ar siuntinukų iš 
užsienio. Ta pačia proga Nijolė 
Sadūnaitė įteikė sąjungietėm to
kio turinio laišką:

“Be galo ir krašto esu jums 
visoms dėkinga už jūsų maldas, 
meilę. Laiškai manęs nebepa
siekia. Aš jų negaunu, bet jūsų 
maldos man ir visiems, kurie 
myli Dievą ir tėvynę, labai rei
kalingos ir brangios. Ačiū, ačiū 

už jas. Gerasis Dievas savo 
meile jums visiems teatlygina. 
Labai įnašau jus visus ir toliau 
mane ir visus žmones maldoje 
prisiminti, kad mes visi kaskart 
labiau mylėtume Dievą ir vieni 
kitus. Mylėkime, nes mūsų šir
dys tik meilei sutvertos. Prisi
minkime savo tėvų ir senelių 
žodžius: “Jeigu nori būt laimin
gas, laimę nešk kitiems, nes ta- 

mfisų meilė ypeč reikalinga. 
Prašykime sau ir visiems, jtao- 
nėms meilės, Dievo gerumo ir 
meflės *- tai yra visų svar
iausia dėl mūsų, kad botume 
laimingi čia ir per amžinybę. 
Visada atsiminkime Jėtaus lo
džius: “Ką vienam ii jų padarė
te — man padarėte". Tad, jei 
norime patarnauti Jėzui —- pa
tarnaukime žmonėms, jei nori
me Jėzų pradžiuginti—pradžiu
ginkime savo artimuosius. Kuo

tuo būsime laimingesni, tuo la
biau mus ir kiti mylės. Maldo
je jus visus kasdien prisimenu 
ir myliu. Su Dievu. Jūsų Nijolė.” 

Julija Mack

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

at-Darbininko skaitytojai, 
siųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už kąlen- 
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

Po 10 dol. — J. Raškauskas, 
Toronto, Ont., V. Endzelis, 
Toronto, Ont

Po 5 dol. — A. Pilvelis, West 
Hartford, Conn., E. Scenna, 
Lerington, Mass., Jesuit Fathers, 
Cleveland, Ohio, F. Alis, Spring- 
field, Mass., S. Klimas, Little 
Falls, N.J., V. Vaičiulis, Wood- 
haven, N.Y., M. Minikauskas, 
Westboro, Mass., K. Šipaila, 
Hillside, N.J., G. Sirusas, Fle- 
mington, N.J., D. Grajauskas, 
Orlando, Fla.

3 dol. — L. Taoras, Spring- 
field, Va.

meriu. ' ■ ■
3. Skiriamos šios premijos: k 

— 250 dol., II — 150 doL, 
III — 100 dol. Premijos bu* 
įteiktos 1982 spalio 17 Jauni
mo Centre, Chicagoje.

4. R&kraščius siųsti iki 1982 
spalio 1 šiuo adresu: "Margu
tis”, 2422 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IL 60629.

5. “Margutis” pasilieka teisę 
premijuotus feljetonus panaudo
ti savo ir kitose lietuvių radi
jo laidose, o taip pat ir mūsų 
periodinėje spaudoje.

6. Vertinimo komisija iš trijų 
narių bus paskelbta vėliau.

“Margutis”

Po 1 dol. — O. Bogiel, Bal- 
timore, Md., J. Raškauskas, 
Brockton, Mass., H. Januške
vičius, Yonkers, N.Y., A. Vosy
lius, Los Angeles, Calif.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija. ,

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ — 1982

18 DIENŲ EKSKURSUOS

rugsėjo 15-30 ............................—........-.......  — 31,599
gruodžio 21-sausio 4 —.............     — 81,543
Kelionėj: Varšuvoj 2, VOnluJ t, Rygoj 4, Frankfurto 1. .

11 (MENŲ EKSKURSUOS

ragpMkčto 18-28-------------------------------------------------------- — 91JD»
rugsėjo 1-11 .........................   81,223
Kelionėj: Verteivoj 2, VSMsj t» Frankfurte 1

liepos 22-31 Si^ss

Ii mūsų

BALTICTOURS 
• Whlt» Oak Road 
Norton, MA 021M



. Viso koncerto eigoj buvo jau
čiama rūpestinga, gili kompo- 
žfcįįų analizė ir ryškus jų atli
kimas su puikiu užgavimo vai-

r_ ra -n - A2 'a-+ -*■.vmvemtne ji taip pat CMiy-

w>i laKNu oouufi svao wcn* 
hobo^A) Kvn| non ir>i kimu*

tingas, retenybė BrooHyno pa
dangėj. Salė buvo pilna žmo
nių. Klausytojam Aro vizitas par 
liko puikų įspūdį.

niri.ee 
eiMMe 
eieetee 
teesie

LAISVES VARPAS Mkraadle- 
niate feOO-lfcOO vaL ryto H WCAV- 
FM banga SS,®. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur SL, BrasMoa, 
MA 03402. Tslstonss (817) 588-

perduodamns. Tai esanti baisi 
netiesa ir skriauda tų kraitų imi
grantam.

Šalia ilgo, straipsnio įdėta ir 
Lambergs didžiulė fotografija. 
Lembergs yrą" aktyvus latvių* 
veikėjas Bostono apylinkėj.
Straipsnis yra- geras. Būtų gra

žu, kad žmonės padėkotų tam 
reporteriui už tiesos ieškojimą. 
Taip pat būtų gerai, kad tokie 
straipsniai-pasisakymai tilptų ir 
kituose amerikiečių laikraščiuo
se ir televizijoj. Si raganų me
džioklė liečia ir lietuvius.

Gegužės men. choras su ja buvo 
nuvykęs į Worcesterio lietuvių 
koloniją koncertuoti. Choro dai
nų tarpuose ji dažnai solo for
tepijonu atlieka kūrinius iš pa
saulinio repertuaro. Šiuo kartu 
pianistė atliko J. Stankūno “Im
promptu”, specialiai jai neseniai 
parašytą kūrinį.

Dalia Sakaitė yra aktyvi lie
tuviškos muzikos veikloj.* Dar 
tęsia studijas ir pasiryžus pa
niekti fortepijono muzikos vir
šūnes.

Pianistė Dalia Sakaitė balan
džio 25 Long Island, New York, 
turėjo savo piano mokinių meti
nį koncertą. Jų tarpe buvo ir 
4 lietuvių vaikai. Tarp New 
Yorko apylinkės lietuvių ji yra 
vienintelė gera akompaniatorė, 
nuolat akomponupjanti ir New

Nuo pat vaikystės ji rodė 
palinkimą į muziką. Nenuosta
bu, nes abu jos tėvai yra me
nininkai Motina yra dailiojo 
žodžio gabi interpretatorė, savo 
laiku studijavusi fortepijoną. 
Tėvas — aukštesnės mokyklos 
anglų kalbos mokytojas, laisva
laikiu grojąs smuiku. Dabartiniu 
metu gt<9& amenoecni niew 
Jersey klasinės kamerinės mu
zikos orkestre. Veiklus muzi
kiniame gyvenime, rašo muzi-

Vada 8. Ir V. Minkai, 882 E. Broed- 
way, So. Boston, Mase. 92127. 
Totof. 268-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Didelis lietuviškų

džiųjų dienraščių, kuriuose 
buvo paskelbtas tas “The Baltic 
Holocaust”. Minėjimo vieta — 
Bostono centre Copley Sąnare 
prie episkopatų Trinity bažny
čios ir joje. Diena pasitaikė 
šalta ir lijo. Tačiau žmonės rin
kosi su vėliavomis ir plakatais, 
kurių kai kuriuos užrašus pa
minėjo Bostono laikraščiai ir 
televizija: “Soviet Union Red 
Sea of Blood”, "We Will Never 
Forget the Baltic Holocaust” _w 
ir daugybė kitų. - Dienraštis The Boston Sun-;

Kalbėjo latvių, estų, ukrainie- day Globė gegužės 23 įdėjo 
čių, lenkų ir lietuvių atstovai, straipsnį-fiesikalbėjimą “Native

-i Tai. buvo sukaktuvinis kon
certas, nes prieš 20 metų pia
nistė jpradėjo koncertuoti New 
Yorke. Per tą laiką ji surengė 
7 koncertus Town Hali ir 4 
koncertas Camegie Beeitai

Programa prasidės .4 vai. po- Steponavičių, kuris esąs ištrem- 
__  _____ 7_} piet Šoks graikų Kariatide šo- ^as jau 25 metai. Patikino, kad 

programa buvo kiek pakeista, kėjų grupė, kuriai vadovauja Amerika niekada nepripažins 
Čia klebonas kun. J. Pakalniš- Irena Splagounias iš Bostono, sovietų okupacijos Baltijos kraš- 
kis,__________________________ Bus renkama iškiliausia N&u-
rika* lakai darbą, josios Anglijos lietuvaitė Gra

žią taurę ir kitas dovanas jai 
įteiks pereitų metų laimėtoja 
Joan Ronukaitis.

Grojant Mickey HaberekTrio, 
vyks šokių varžybos. Šokiai vyks 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Visą laiką bus galima. pasi
stiprinti lietuviškais valgiais ir 

Solistas Mečislovas Razgaitis, draugiškais gėrimais.
Autobusas į pikniką ir atgal 

išeis nuo So, Bostono Lietuvių

Dtr būdama paaugle, Audio- 
D6 VCDlaltyVB JM SniuDuMft* 
vo ir akomponuodavo savo tė- 
vėtrai ii nuem senstam incw 
Jersey ir New Yorko renginiuo
se. Ji aktyviai reiškiasi vietos 
muzikos klube, kuris ją stipriai

tat, amoriencpMte, stife,jfree! 
nut1iNtaB5MNS«HHMIb^.^ / 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-• j 
ntal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs Į A t-B

J
 *A Bank bodu. Ar Jums rofeia pinigus padėti f bau- ** >
.; U m Jum atsiimti, tai gante atNMf namie bet • 
Z- kuriuo laiku, JOaų ••“"*4 9«*0A batikas tuoj j- 

5^ traukia sumą J sąskaitą. MaMeda ir užMkrM- 
/'ZdJhMM mas,kadjiisųpinigai ta.vr'Po«no aukSčiaual

The Baltic Holocaust
Bostone ir apylinkėse gyveną 

latviai, kurie turi sudarę “14th 
of Junė Latvian Mėmorial Com- 
mittee” organizafb The Baltic 
Holocaust, minėjimą birželio 13. 
Jie pakvietė lietuvius ir estus, 
o taip pat ukrainiečius ir len-_____________________ ______
kus dalyvauti minėjime. Jie pa- atsilankyti. Be to, lietuviai tą 
j^jė prieki ir prię Bostono diei^ tmėjo banketą su

koncertine dalimi ir kalbėtoju 
dr. Kaziu Eringiu. Tas irgi atsi
liepė į žmonių skaičių inieste.

Kitaiš metais lietuviai galėtų 
imtis iniciatyvos tokiam rengi
niui. Ir LB Bostono" apylinkės 
pirm. Lalas minėjo tokį reikalą, 
kad imsis iniciatyvos. Lygiai 
reikia palaikyti kontaktus su 
amerikiečių žinių tarnyba.

- Pianistė Julija Rąjauskaitė- 
PeCrauskienė atliko meninę 
programą Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos New Yorko klu
bo surengtoj Atvelykio popietėj 
balandžio 18 Kultūros Žkfiny, 
Brooklyne. Skambino Liszto 
“Liebestraum No. 1” (Meilės 
sėpnas) ir tris Chopino kūri- 
ūlus — Preliudą in D minor, 
Mažfarką ir Scherzo in B flat

nas Brian DonneDy. Jis irgi 
labai stipriai pasisakė už Bal
tijos tautų laisvę. z

Bažnyčioj buvo pasimelsta. 
Maldas kalbėjo visos tautybės. 
Jas kalbėjo kun. Jonas Prūsai
tis iš Lexingtono. Koncertinėj 
daly pasirodė visos tautybės. 
Lietuviam čia atstovavo solistė 
Marytė Bizinkauskaitė. Ji padai
navo: Mano gimtinė, Kur bakū
žė samanota ir . Plaukia sau lai
velis. Po koncertinės, dalies 
buvo sugiedoti visų trijų tauty
bių himnai. Lietuvos himną su
giedojo Marytė Bizinkauskaitė.

Tos pačios dienos vakare 4- 
tas ir 5-tas televizijos kanalas 
parodė po t gabaliuką iš tų de
monstracijų. Tai jau reiškia pa
žangą žinių tarnyboj.

Visas minėjimas pravestas ge
rai. Tik blogas oras gal sukliu
dė didesniam skaičiui žmonių

Jos skambinimas preciziškas, 
turi puikų polėkį pianui, pa
kankamai fantazijos ir stiliaus 
pažinimą; atkuria autoriaus

raųpIMIo 4 — $1UMB 
rugpttčlo 18 — 81M8.8B 

tai RuMk
f0B84|o 8

Koco 21, dvi savaites prieš savo 
koncertą, nuvyko į Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapiją Eliza- 
bethe, kad New Jersey lietuviai 
turėtų progos pasigėrėti jo rim
tu, vertingu menu.

Pradžioj vietos vargonininkas 
M. Jatkauskas solo pagrojo 
Bacho Fantasia in G minor ir 
W. Boyce Vohintary and Fugue 
in D minor. Po to choristų 
kvartetas, pasivadinęs Harmoni
ja, pagiedojo J. Naujalio “Kad 
širdį tau skausmas” ir “O Die
ve”. Harmonijos kvartetą suda
ro: R. Bobėlytė, B. Malinaus-. 
Menė, V. Ralys ir P. Tutinas. 
Toliau vargonais buvo atlikta 
Regerio Toccata in D minor, 
op. 59, ir Cantabile.

Koncerto atrakcija buvo' G. 
Verdi Reguiem mišios, kurios 
tikrai reikalauja muzikalių gies
mininkų, profesionalų solistų. 
Nors Apreiškimo choras yra ga
lingas ir turi daugelio metų 
patyrimą, tačiau mišios buvo 
surddai įveikiamos. Solo partijas 
giedojo sopranas A. Butinis, 
altas EI. Hyon, tenoras P. Dul
kė, bosas P. Tutinas.

Solistus ir chorą vargonais 
palydėjo muz. M. Jatkauskas. 
Elizabetje koncertą surengė ir 
globojo klebonas kun. Petras 
Žemeikis. y-

' Savoj bažnyčioj, Brooklyne,

of Latvia eyes iascination with 
Nazis, calls it new McCarthy-

Pianistė Audronė VeHaitytė, 
Irenos ir Juliaus Veblaičių duk
tė, gyvenanti Union, New Jer
sey, studijuoja muziką Indiana 
universitete, gilindamasi forte
pijono specialybėj, šis universi
tetas yra vertinamas kaip tu
rįs vieną iš stipriausių muzi
kos departamentų šiaurės Ame-

Solisto Vadovo Verikaičio di
riguojamas Toronto lietuvių 40 
vyrų choras Aras balandžio 17 
Kultūros Židinyje įvykusiame 
Laisvės Žiburio radijo pavasa
riniame koncerte atliko dainų 
programą. Buvo ryškūs trys dai
nų žanrai: patriotinės, indivi
dualių nuotaikų bei turinio ir 
linksmos, komiškos dainos. 
Choras dainavo gerai, dirigen
tas mokėjo iš jo išgauti maksi
mumą.

Tarpais choro vadovas -pats 
dainavė solo su pianistės Da
lios Sakaitės palyda^ Buvo solo 
dainų ir su choro pritarimu. 
Jo dainavimas yra ekspresyvus, 
su gestais, judesiu bei mimika 
ir gilta pajautimu Yril įgudę* 
aanunuucas, gražaus ir stipraus 
balso savininkas.

Visų kalbėtojų kalbos buvo apie 
baisumus, kuriuos atliko ir at
lieka Sovietų Rusija ir jos LGB. 
Lietuvių atstovo inž. Almio Kuo
lo kalbos ištraukos minimos 
laikraštyje The Boston Globė.

Kalbėjo valstybės sekretoriaus 
“Senior deputy assistant” Mel- 
vin Lėvitsky. Jis gerai pažįs
tąs sovietus, nes 1972-1975 dir
bo Amerikos atstovybėje Mask
voje. Tuo laiku jis turėjęs pro
gos aplankyti Baltijos kraštus. 
Tada jis supratęs, kad Ameri
kos nepripažinimas Sovietų 
okupacijos esąs teisingas ir mo
ralus ir parodąs, kad amerikie
čiai tiki į laisvę. Baltijos tautos 
turinčios teisę į “self determin- 
atioė”. Per 40 metų Amerika 
atsisakė pripažinti nelegalią 

Bus taip pat ir, septynios ver- okupaciją ir inkorporaciją Esti- 
tingos įėjimo dovanos, Trys pi- jo*,. Latvijos ir Lietuvos į So- 
niginės dovanos bus skiriamos vietų. Sąjungą. Tai esąs sovietų

Minkų radijo gegužinė
Lietuvių radijo, vadovaujamo 

Stepono ir Valentinos Mmkų, 
48 metų sukaktuvinis piknikas 
— gegužinė įvyks rugpjūčio 8 
lietuviškame Romuvos parke, 71 
Claremont Avė., Brockfone.

Laimėjimam bus leidžiama 
rankų' darbo dėkis, 100 dol.. 
taupa So. Boston Savings Banke, 
100 dol. certifikatas, 50 dol. 
JAV bonas, radijo aparatas, gin
tariniai karoliai, lietuviška vaza, 
Timex laikrodėlis.

įsm.
Reporteris Richard Higgins 

rašo apie jo pasikalbėjimą su 
Aristids Lembergs iš Westwood, 
kuris baiminasis dėl naujo Mc 
Carthyismo Amerikoje. Lam
bergs kalbąs apie nacių karo nu
sikaltėlių ieškojimą Amerikoje, 
kas esą nepamatuoti inkriminuo- Ofto Ir nuo 4:38 iki 5 yaL popkrt. 
ją kaltinimai latviam ir kitiem 
sovietų okupuotų kraštų imi
grantam. Esą, jis bijąst kad ame
rikiečiai matą nacius už kiekvie
no krūmo. Amerikiečiai nepažįs
tą Baltic holocaust ir sovietų 
rolės šioje isterijoje ieškoti “ka
ro nusikaltėlių”. Daug latvių esą 
pasipiktinę tokiais žinių tarny
bos skleidžiamais nepamatuotais 
gandais apie nacių karo nusikal
tėlius. “Baltic holocaust” prasi
dėjęs 1941, kada dešimtys tūks-

liaudies dainų mterpretatorius, 
yra dažnai kviečiamas paren- ___________ _______________
gimuose atlikti meninę progra- Piliečių klubo, kampas E St 
mą. Jo dainavimas darosi kas ir W. Broadway, So. Bostone, 
kartą įdomesnis, spalvingesnis. 1:30 vai. popiet 
Jis turi paruošęs apie 150 dainų 
ir porą dešimčių giesmių.

visais būdais jam talkina.
Dabartiniu metu Viktoras Ra

lys yra i vienintelis New Yorke 
toks veiklus, energingas muzi
kas, kuris tiek daug laiko pa
švenčia mūsų dainai bei gies
mei.

' |Ha|r lukttianius Įstatymų, 
langso taupymo ba

to por patų akambinkit Mr.
bonahua 244-2500 I

niri.ee


YORK
Darbininkas kitą savaitę dėl Andrius ir Ffloraena lįpMi- 

spaustuvės atostogų nebus lei* čiai paaukojo 500 doL Batfb 
džiamas. 100-tąjam skyriui, skirdami fią

.i™!™ auką Vasario 16-tos gimnazijai 
*■ Danam u Girėno skridimo Vokietijoje paremti. Balto 100- 

bus liepos 17, HeS- skyrjaus 11)(lyb, olloJil<toai 
tapeni, 3 v popiet prie la- „j toki, auk,
kanų paminklo, LituameaSqua- fetuvakai gimnazijai paremti.

- Dariaus ir Girėno skridimo 
minėjimas bus^ liepos 17, šeš
tadienį, 3 v. popiet prie la

re, Union Avė., Brooklyne. Kal
bą pasakys Jonas Valaitis, pats 
aktyviai dalyvavęs lakūnų pa
rengimo darbuose. Invokacįją 
sukalbės Tėv. Petras Baniūnas, 
OFM. Taip pat kalbės ir kiti 
komiteto nariai. Minėjimą ren
gia Liet. Darbininkų Draugijos 
7 kuopa ir Dariaus-Girėno ko
mitetas. z

Apreiškimo parapijos metinis

pjūčio 1, sekmadienį, Platt- 
deutsche Park, Franklin Sųuare, 
L.I. Šokiam nuo 5 vai. iki 9 
vai. gros Joe Thomas orkestras. 
Parkas bus atidarytas jau 1 vai. 
Piknike vyks ir laimėjimų trau
kimas, tad laimėjimų knygutes 
parapijon reikia grąžinti anks
čiau.

KASOS Kredito Unija prane
ša, kad vasaros mėtų įstaiga 
šeštadieniais bus atidaryta tiktai 
iki 1 vai. po pietų. JAV ne
priklausomybės šventės ir Dar
bo Dienos savaitgalį įstaiga bus 
uždaryta šeštadienį ir pirmadie
nį. Kitomis dienomis KASOS 
darbo valandos yra nuo 9 iki 
9 kasdien, n penktadieniais 
nuo 9 iki 5 vai. popiet KASA 
taip pat primena, kad už nau
jus 20,000 indėlius šiuo metu 
mokami specialiai aukštesni 
procentai. Dėl informacijų 
skambinti 212 441-6799.

Juozas Boley-Bulevičius pa
aukojo ^Kultūros Židinio biblio
tekai knygų. K. Židinio vado
vybė dėkoja jam už šią pras
mingą dovaną.

Dail. Vidos Krištolaitytės 
paroda bus lapkričio 20-21 Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Parodą globoja Liet Skaučių 
Seserija. Visais, parodos reika
lais rūpinsis specialus komite
tas, kurio sąstatas bus paskelb
tas vėliau.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putname, Conn. 
liepos 25. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v.r. iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustos ties Siūdins Fun- 
eral Home, 844)2 Jamaica Avė., 

' Woodhavene, N.Y. Kelionė as
meniui 18 dol., įskaitant ir įėji
mą į pikniką. Registruotis pas 
M. šalinskienę — 296-2244 arba 
Darbininko administracijoje —
827-1351. - 201654-3756.

Ramutė Cesnavičienė ir Mil
da Kvedarienė šią vasarą vyks
ta pas dailininkus Anastaziją 
ir Antaną Tamošaičius, kartu su 
jais dirbs ir patobulins savo 
audimo meną.

Atlanto pakraščio skautų sto
vykla bus nuo rugpjūčio 21 iki 
29 Resolute Scout Reservation, 
Bolton, Mass., netoli Worceste- 
rio. Stovyklos viršininku bus 
Romas Jakubauskas, seserijos 
viršininkė — Giedrė Stankūnie
nė, brolijos — Bronius Natas. 
Stovykla bus pavadinta Mai
ronio vardu.

Liet. Kat. Bažnyčios Kro
nikos 50 numeris, išverstas į 
anglų kalbą, jau išspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje. Išver
tė Vita Matusaitienė, suredaga
vo kun. K. Pugevičius ir Marian 
Skabeikis, pridėjo minimų vie- 

i tų žemėlapį, sudarė numerio 
vardyno rodykles ir parinko ke
letą iliustracijų. Ant viršelio yra 
kun. Bronius Laurinavičius, 
toliau randame šias nuotrau
kas: vyskupai V. Sladkevičius 
ir J. Steponavičius kun. K. Ga- 
rucko, SJ, laidotuvėse, politi
niai kaliniai Vytautas Vaičiūnas, 
Viktoras Petkus, Ona Vitkaus- 
kmtė,Plumpa-BbunuL977 metų 
kelionė į Šiluvą, pakelės lie
tuviškas kryžius, Jonas Sadūnas. 
Įvadą į šį numerį parašė kun. 
K. Pujgevičius. Išleido Kunigų 
Vienybė. Kiekvienas Kronikos 
numeris išspausdinamas dideliu 
tiražu ir tuoj išsiuntinėjamas 
Amerikos vyskupam, kongreso 
atstovam, spaudai ir kitai infor
macinei tarnybai.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Erpert auto 
body works — Ducco painring 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. tovring phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

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

NEW YORKO IR NEW . 
MUZIKINĖ APŽVALGA

(atkelta ii 7)»/.) žumalo redaktorius, sėkmingai 
išdirbęs penkerius metus, per
leido savo pareigas Chicagos 
muzikam. Rytuose senųjų lietu
vių muzikų eilės labai išretė
jo; vieni mirė, kiti persikėlė 
į šiltesnius kraštus. Esant to 
kiom sąlygom, lietuvių muzikos 
centras perkeltas į Chicagą, kur 
dar yra galimybė organizacijai 
gyvuoti. Rytai prie jos gyva
vimo galės tik prisidėti.

V. Kerbelis dabar, turėdamas 
daugiau laiko, tvaiko savo kū
rybą ir uoliai dirba su Maspetho 
Viešpaties Atsimainymo 'para
pijos choru.

Bendrai, jo finansinė parama 
labai jaučiama giesmių literatū
roj. Mecenatas giesmių ir mišių 
leidime. Muzikos Žinių rėmė
jas. ‘

Švenčių bei minėjimų metu 
susirinkę visi choro veteranai 
gražiai, iškilmingai pagieda mi
šias ir ttiišparus. Po pamaldų 
jis choristus pavaišina, parodo 
jiem savo dėkingumą ir įverti
nimą už jų pastangas palaikyti 
giedojimą bažnyčioj.

- - o -
Muzikas Vincas Mamaitis, 

buvęs ilgametis Vargonininkų- 
Muzikų Sąjungos centro valdy
bos pirmininkas ir Muzikos Ži
nių redaktorius, šį pavasarį, ap
lankė New Yorke ir New Jer
sey gyvenančius savo senus 
draugus. Dalyvavo Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos atlai
duose. Pasimatė su buvusiu sa
vo klebonu kun. Petru Žemei- 
kiu, kuris buvo Sąjungos dva
sios vadu ir visais būdais ją 
rėmė, padėjo veikti.

Paviešėjęs čia kurį laiką, grį
žo į Sunny Hills, Floridą. Ji$ mas gimnazijoj, L. Stukas suti-

- o -
Muzikas Liudas Stukas už

ėmė Aušros Vartų parapijos liaž- 
nyčioj vargonininko poziciją. 
Ši maža istorinė, vienintelė 
lietuvių bažnyčia New Yorko 
mieste kurį laiką neturėjo nuo
latinio klebono nei- vargoninin
ko. Pagaliau sulaukė klebono 
kun. V. Palubinsko ir naujo 
vargonininko.

Nežiūrėdamas to, kad jis turi 
pakankamai darbo tiesioginėse 
savo pareigose, mokytojauda-

iš moterų sudaręs chorelį, kuris mylių pasitarnauti lietuviam, 
sekmadieniais bažnyčioj gieda - o -
per lietuvių pamaldas. Muzikas Vytautas Strolia ko-

-o- vo 6 buvo pakviestas į Phila-
Kompozitorius Vytautas Ker- delphiją su muzikine paskaita 

helis, buvęs Vargonininkų-Mu- apie lietuviškąją diskografiją. 
zikų Sąjungos pirmininkas^.ir Buvo nusivežęs per 300 įvairių

Muzikas Vincas Mamaitis, buvęs ilgametis Elizabetho lie
tuvių šv. Petro ir Povilo parapijos vargonininkas, dabar 
gyvenąs Sunny Hills, Fla., buvo atvykęs į Elizabethą, 
kur dalyvavo Irau. P. Žemeikio jubiliejaus iškilmėse. Jis 
taip pat apsilankė ir Darbininko redakcijoje, kur pasikal-

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS-GEGUŽINĖ
ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 1, SEKMADIENI, 1M2, 
PLATtDEUTSCHE PARKE,

LietuoUri pranciikonai kviečia Jut pruleieti tavo atoetogae 
jų VASARVIETĖJE Kennebunkporte, Matote.

Sezonai prasideda liepot 3 to baigiaei rugečjb 6.

Vaearvietč yra labai greitoje kurorttotoje vietoje — prie pat

PARAFUOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA

eksponatų ir pademonstravo 
lietuvių muzikos istoriją išei
vijoj plokštelėmis ir garsąjuos- 
tėmis, kurių per eilę metų jis 
sukaupė kelis tūkstančius.

Iš savo turtingos diskotekos
jis dažnai padaro fonomontažus, kali. Jos motina skambina pianu, 
kuriuos kartkarčiais transliuoja 
per lietuviškas radijo programas.

- o -
Pozityvia apraiška mūsų dai

nos meno veikloj yra solistė 
Angelė Kiaulaitė, gyvenanti 
Harrison, New Jersey valstijoj.

Visa Kiaušų šeima yra muzi-

Kompozitorius kun. Ladas 
Budreckas, gyvenąs Providen- 
ce, Rhode Island, liaigęs Romoj 
Pontificio Instituto di Musica 
Sacra magistro laipsniu, vienin
telis mūsų liturginės muzikos 
ekspertas, 'išleido antrą laidą 
savo kūrinio “Christus vincit”. 
Veikalas parašytas mišriam ir 
vyrų choram su vargonų paly
da. Efektingas, l»ažnytinio sti
liaus, su lotynišku tekstu. Labai 
tinka Kristaus švenčių bei reli
ginių koncertų metui. Kūrinį 
puošia panaudojimas canto gre- 
goriano estribille, kuris tinka
moj vietoj yra su solo intona
cija ir tęsiamas choro toliau. 
Prandžioj ketvirtam takte boso 
partijoj A flat bus nepatogus 
giedoti, bet kitu atveju gaunama 
boso slinkty padidinta kvartė 
dar nepatogiau. Progresijų eigoj 
tai vartotina, ypač dabar mūsų 
giesmininkai lengvai paima bet 
kokio iritervalo šholius. _

Kun. L. Ėudrecko dėka Šviesą 
išvydo kun. Teodoro Brazio 
“Responsoria Matūrini . Tene- 
bramm”. Didžiosios savaitės tri
dienio responsorijos vyrų cho
rui a cappellar. iŠ viso yra 27 
Tamsiosios Aušrinės responsori
jos. Iki šiol niekur nebuvo 
spausdintos. Kad jos nežūtų, 
kun. L. Budreckas pasiaukojo 
jas išgelbėti ir per žiemą pa
ruošė spaudai. Surado leidėją, 
prižiūrėjo korektūrą, ir Pranciš
konų spaustuvėj Brooklyne jos 
buvo švariai atspausdintos.

Atliktas milžiniškas istorinis 
darbas. Dabar, kas norėtų įsi
gyti 44 puslapių knygą, gali ją 
gauti lietuvių muzikologijos 
knygyne, 3345 W. 56th Street, 
Chicago, 60629, ir per Muzikos 
Žinių redaktorių muziką J. 
Kreivėną.

brolis groja akordeonu, sesutė 
Danutė, sopranas, irgi pasilavi- 
nusi dainavime, priklauso prie 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos choro. Visi dalyvauja lietu
vių organizaciniame darbe.

Angelė Kiaušaitė jau yra pa
siekusi kultūringos solistės pri
valumų. Turi stiprų muzikinį- ' 
pagrindą — yra baigusi Rūtgers 
universitete muzikologiją cum 
laudibus; už talentą ir pasižy
mėjimą studijose gavo valstijos 
skiriamą ketveriem metam sti
pendiją. Pernai baigė Philadel- 
phijoj Curtis institute dainavi
mo ir operos klases. Jos klasės 
mokytoja buvo Metropolitan 
Operos solistė Zinka Milanov. 
Dabar, po graduacijos, perėjo 
tobulintis su kita pagarsėjusia 
primadona Anna Moffo.

Jos balsas yra lyrinis sopra
nas, gražaus tembro, šiltas, ma
lonaus skambėjimo. Dainuo
dama daug įdeda jausmo ir šir
dies į kiekvieną atliekamą kū
rinį. r ..

Angelė Kiaušaitė savo ga
bumu ir darbštumu žengia į 
meno aukštumas. Jau susirišo 
su Amato Operos trupe, New 
Yorke, kuri ateinantį rudenį 
stato G. Bizet operą “Carmen”; 
ji atliks Michaelos vaidmenį. 
(Pradžia gera, su laiku, palaips-> 
niui, pasieks ir Metropolitan 
Operos sceną.

Operos solistei Irenai Stan
kūnaitei mirus, Angelė Kiau
šaitė pasiliko šioj apylinkėj vie
nintelė kultūringa solistė. Ji yra 
nuoširdi lietuvaitė, kalba lie
tuviškai, pakviesta mielai daly
vauja renginiuose, turi platų 
dainų bei arijų repertuarą. Ji 
turėtų susilaukti platesnio mūsų 
visuomenės dėmesio. Reikėtų 
ją kviesti ir į kitus lietuvių 
centrus, kur ruošiami dažni kon
certai; ten ji publikai įneštų 
naujumo.

KUNIGŲ VIENYBĖS SEULAS
Lietuvių Kunigų Vienybės 

seimas įvyks rugpjūčio 4-5, tre
čiadienį ir ketvirtadienį, Harley 
House of Cleveland East vieš
buty, 1-90 ir Ohio 91-ojo kelių 
sankryžoj. Norintieji galės pasi
likti Lietuvos vyčių seimui ta
me pačiame viešbuty.

Kunigų Vienybės seimo re
gistracija prasidės rugpjūčio 4, 
trečiadienį, 10 vai. ryto. 11 vai. 
koncelebracinės mišios, 2 vai. 
suVažiavimo atidarymas, pra
nešimai, rinkimai. 7 vai. vak. 
simpoziumas lietuviškos parapi-

jos metų klausimais.
Rugpjūčio 5, ketvirtadienį, 9 

vai. ryto svarstomi 1984 — iv. 
Kazimiero jubiliejinių metų pla
nai. Bus svarstoma ir lietuvii- 
kų parapijų ateitis išeivijoj, pa- 
rapiečių, kunigų ir vienuolių 
mažėjančių skaičių šviesoj.

3 vai. popiet Kunigų Vieny
bės seimo uždarymo ir Lietu
vos vyčių seimo atidarymo mi-

celebruoti kartu su Clevelando 
vyskupu Pilla Nepaliaujamos 
Pagalbos Dievo Motinos lietu
vių parapijos bažnyčioj.


