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Savaitės . 
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Kinijos užs. reik, ministeris 
Huang H u a, vos grįžęs iš Brež
nevo laidotuvių, kurių metu jis 
tarėsi su Sov. S-gos užs. reik, 
ministeriu Gromyko dėl santy
kių pagerinimo, buvo atleistas iš 
pareigų. Jo vieton buvo paskir
tas Wu Xueqian. Taip pat ir 
gynybos ministeris Geng Biao 
buvo pakeistas kitu — Zhang 
Aiping. ...

Libano vyriausybė painforma
vo JAV specialų įgaliotinį Philip 
C. Habib, kad Izraelis prieš pa
sitraukdamas reikalauja iš Li-
bano sunkių sąlygų, būtent turė
ti nuolatinį stebėjimo punktą 
Baruk kalno viršūnėj ir 25 mylių 
koridorių, jungiantį Libano 
uostą Damur su Baruk kalnynu, 
ir teisę žvalgyti Libano oro erd
vę ir teritorinius vandenis.

Prez. Reagan paprašė kongre
są pritarti jo planui dėl strate
ginių branduolinių MX raketų 
išdėstymo JAV teritorijoj, Wyo- 
ming valstijoj.

Į Sov. S-gos komunistų par
tijos politbiurą buvo išrinktas 
Andropovo patikėtinis Azerbai
džano komunistų partijos vadas 
ir buvęs Azerbaidžano slapto
sios policijos pareigūnas Alirza 
Ogly Aliyen. Dėl nesveikatos iš 
politbiuro pasitraukė Andrėj P. 
Kirilenko.

Albanijos valdovas Epver

Albanijos ministeris pirminin
kas Mehmet Shehu praėjusių 
metų gruodžio mėn. nusižudęs 
ne dėl nervų pakrikimo, bet 
dėl to, kad jis buvo JAV, Sov. 
S-gos ir Jugoslavijos agentas, 
kuriam buvę pavesta nužudyti 
Hoxha ir kitus aukštus pareigū
nus.

Italijos socialistų partija pa
skelbė savo reikalavimus, ku
riuos pažadėjus įvykdyti, partija 
sutiktų dalyvauti koalicinėj vy
riausybėj. Svarbiausias reikala
vimas yra užtikrinti atlyginimus 
ir pensijas gaunančiųjų perka
mąją galią, o krikščionys demo
kratai reikalauja visų gyventojų 
pasiaukojimo krašto ūkiui page
rinti.

Albanijoj vyksta didelis aukš
tų pareigūnų valymas, kuriam 
vadovauja . komunistų partijos 
vadas Enver Hoxha. Valymų 
tikslas — pašalinti nusižudžiu
si© ar nužudyto min. pirminin
ko Mahmet Shehu šalininkus. 
Visa eilė jo buvusių ministeriu 
dingo, jų tarpe ir gynybos mi
nisteris Kadri Hasbin. Užsienio 
reikalų ministeris Nesti Nase 
buvo areštuotas ir bus teisiamas. 
Dingusi yra ir Shehu žmona, 
vadovavusi aukštajai partijos 
mokyklai.

Karibų jūros angliškai kalban-
čios valstybės savo konferencijoj 
sutarė elgtis pagal tarptautinius 
žmogaus teisių nuostatus ir nuo 
ateinančių metų pabaigos pa
naikinti tarpusavio prekybinius 
varžtus. Jom kelia susirūpinimo 
Grenada, kurią nuo 1979 per
versmo valdo į Sov. S-gos ir Ku
bos pusę palinkęs min. pirm. 
Maurice Bishop.

PABĖGO LIETUVIS 
KARĖMS IŠ 
AFGANISTANO

Washington Times praneša, 
kad Pakistane perduoti tarptau-
tiniam Raudonajam Kryžiui du 
sovietų kariai, kurie prieš porą 
mėnesių Afganistane pabėgo iš 
sovietų armijos. Afganai juos 
perdavė Pakistanui. Vienas jų 
yra lietuvis — Romas Burba, 
sūnus Viktoro, 22 metų amžiaus. 
Abu bus pervežti į Raudonojo 
Kryžiaus centrą Šveicarijoje.

BARBARAI NUSIAUBĖ PANŲ KALNĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 53

Žemaičių Kalvarijos parapijos 
ribose, pakeliui iš Kalvarijos į 
Telšius, arčiau Gadunavo, yra 
istorinis Panų kalnas. 1982 ba
landžio 2-3 naktį kalną nusiaubė 
vandalai — nugriauta koplyčia ir 
2 koplytėlės, nuardyti net jų pa
matai, nugriauti gelžbetoniniai 
paminklai ir visi kryžiai, nuar
dyta tvora.

Panų kalnas dar vadinamas 
Alkakalniu, jis yra respublikinės 
reikšmės paminklas, įrašytas net 
į inventorių 1195 numeriu. Nu
griautos koplytėlės taip pat vie
tinės reikšmės paminklai. Vie
na koplytėlė turėjo Marijos sta-
tulą ir dviejų angeliukų statulas. 
Jie buvo įtraukti į saugojamų 
paminklų sąrašą.

Prie plento Seda — Telšiai 
nupjautas senovinis kryžius ir 
išmėtytas paplentėje.

Ii kur tas Panų kalnas?
Panų, arba Mergelių, kalnas 

yra miškingoje, sunkiai prieina
moje vietoje. Kai 1626 į kraštą 
įsiveržė švedai, čia pasislėpė 
lietuvaitės mergaitės. Čia buvo 
požeminių urvų. Ten jos pasi
slėpusios meldėsi. Švedai šioje 
viętoje nukankino apie 2000 
lietuvaičių, užgriovė jas gyvas 
urvuose. Šių kankinių mergaičių 
atminimui ant to kalno seniai 
pastatė koplyčią, koplytėles, 
kryžius. Visais laikais žmonės 
lankė šį Panų kainą ir jį puošė, 
jpgeriidamHtaveslaa mergaites,, 
pagerbdami ir Lietuvos istoriją.

Kas sunaikino paminklus?
Istorinio paminklo sunaikini

mas — tai ne eilinių chuliganų 
siautėjimas. Vietinių žmonių 
liudijimu, už paminklo išgriovi- 
mą, už šventos vietos išniekini
mą atsakingas yra Pasruojos žu
vininkystės ūkio direktorius Ma
tuševič Valentin. Jis pagalbon 
pasitelkė karinį dalinį ir su juo 
sunaikino istorinį paminklą.

Žinia apie vandališką kalno 
sunaikinimą apskriejo visą Lie
tuvą ir sukėlė visų dorų žmonių 
pasipiktinimą. Pasipylė skundai 
ministeriu tarybai, komunistų 
partijos centro komitetui, kultū
ros ministerijai, televizijos ateis
tinei “Argumentų” redakcijai, 
net Sovietų Sąjungos kariniam 
prokurorui.

Sužinoję apie kalno išnieki
nimą, tikintieji gaivališkai pra
dėjo permaldavimo akciją: už
prašo šv. mišias, eina sakramen
tų, važiuoja ar net pėsti eina į 
Pailų kalną. Kartais vyksta ne
pertraukiamu sriautu, pavyz
džiui, gegužės 2, sekmadienį, 
3 v. popiet atvyko 40 lengvų
jų mašinų.

Iš vandens ištraukti kryžiai, 
statulėlės, perrišti juodais kaspi
nais, vėl pastatyti. Pačiam kalne 
ir miške, pakelėje išdėlioti kry-
želiai iš pagaliukų bei akmenu
kų. Prie kelio į Panų kalną pa
statytas naujas kryžius.

Vietinis pasipiktinimas
1982 gegužės 9 Žemaičių Kal

varijos šventovėje atliktos per
maldavimo pamaldos už iš
niekintą nekaltų mergelių kop
lyčią Panų kalne. Telšių vysku
puos Kunigų taryba kreipėsi į 
visą Lietuvos dvasiškąją, prašy
dama apie tai informuoti tikin
čiuosius, atsisakyti pokalbių su 
Religinių Reikalų Tarybos įga
liotiniu. Telšių vyskupijos gru
pė dekanų pareiškė valdytojui,
kad yra per daug įskaudinti, 
todėl šiais metais nedalyvaus 
pokalbyje su Religinių Reikalų 
Tarybos įgaliotiniu.

Kadangi kryžius ir koplytė
les griovė kareiviai, tai pasklido 
kalbos: “Okupantai rodo savo 
galią. Štai kam reikalinga oku
pantų kariuomenė Lietuvoje”.

MVicM saugo 
dieną ir naktį

1982 gegužės 14 Panų kalnas 
buvo nusiaubtas jau ketvirtą kar
tą, net koplyčios pamatų akme
nys nuritinti į tvenkinius. Visi 
akmenukai, iš kurių buvo sudė
lioti kryžiai, išmėtyti. Ant kalno 
kelintą kartą vis pastatė kryžiaus 
pamatą, ant kurio buvo įrašyta: 
“Viešpatie, gell>ėk Lietuvą nuo 
alkoholio!” Tą kryžiaus pamatą 
kažkur išvežė.

Kalno viršūnę apsodino eglu
tėmis. Nuo gegužės 14 kalnas 
dieną ir naktį saugojamas mi-
licininkų. Nežiūrint sargybų, 
vistiek kalne kartas nuo karto 
pasirodo kryžiai. Kažkas, nepa
būgęs pavojaus, nurovė eglutes, 
padarydamas kryžiaus formos 
aikštelę.

Gegužės 15 į kalną miškais 
atėjo grupė jaunuolių. Vos tik 
jaunimas suklupo maldai, iš 
kelių atvažiavusių mašinų iš
šoko 4 milicininkai, 2 kariškiai 
ir 3 čekistai. Jaunuolius jie tie
siog už apikaklių traukė nuo kal
no ir iš visų pusių fotografavo.

Nutenkami 
sudėlioti kryželiai

Kasdien nutenkami kelis kar
tus per dieną pakelėje iš ak
menukų ar pagaliukų sudėlioti 
kryžiai. Net medžiuose nupiešti 
kryžiai nuskutami su visa žieve. 
Keliukas į Panų kairią uždarytas 
ir užsodintas medžiais. miške kaip skruzdžių uniformuo-

Milicininkų sulaikyti žmonės 
stebisi:

KALINYS ATSISAKĖ 
SOVIETINĖS PILIETYBĖS

‘Kad nors vienas pro-

LSS vidurio rajono vadovių ir vadovų suvažiavimas įvyko lapkričio 13-14 Clevelande. 
Nuotraukoje — seserijos vadovės su vyr. skn. pav. D. Gotceitiene ir vidurio rajono 
vadeiva ps. A. Miškiniene. Nuotr. V. Bacevičiaus

1982 metų pradžioje Algiman
tas Andreika buvo nuteistas 4 
metam griežto režimo lagerio ir 
5 metam tremties. Buvo nuteis
tas už antisovietinę agitaciją ir
propagandą.

Jis tada turėjo 29 metus. Ve
žant Andreiką į lagerį, jis su
sirgo, bet nesulaukė jokios me
dicininės pagalbos. Lageryje jis 
buvo dalinai supurai ižuotas. Da
bar jis yra laikomas antros gru
pės invalidu, nes buvo sužeistas 
kariuomenėje — kuopos viršila 
jam įspyrė jį nugarą ir sulaužė 
stuburkaulį. Jis eilę metų kovojo 
dėl savo pilietinių ir sovietinės 
kariuomenės invalido teisių.

Lageryje kalinys jau buvo pa
skelbęs kelis bado streikus. Jis 
yra kalinamas kartu su Algirdu 
Žnipre, Anastazu Januliu, Vy
tautu Skuodžiu, šiame lageryje 
bausmes dar atlieka ir šie lietu
viai: Povilas Biržis, Stasys Gri
gas, Kazys Gruzdys, Antanas 
Korsakas, Juozas Leikus, Anta
nas Vaivada, Jonas Vilutis ir Juo
zas Zelenkevičius.

Algimanto Andreikos bute 
Vilniuje 1981 gegužės 25 KGB 

centas šių pastangų batų skiria
mas nusikaltėliam ir vagim gau
dyti”.

Ūkio direktorius Matuševič 
Valentin nebedrįsta nakvoti na
muose, nes dreba iš baimės, ga
vęs anoniminį laišką “Griuvo 
kalnas, griūsi ir tu!”

Visoje Lietuvoje bažnyčiose 
skelbiama apie Paną kalno nu
siaubimą, daromos atsiteisimo 
pamaldos: 1982 gegužės 9 Plun
gėje, Ž. Kalvarijoje ir Luokėje, 
gegužės 16 Mažeikiuose ir t.t.

1982 gegužės 14 į Panų kalną 
nuvažiavo Ž. Kalvarijos klebo
nas kun. Alfonsas Lukoševičius, 
Mažeikių dekanas kun. Jonas 
Gedvilą ir Tirkšlių klebonas 
kun. Vincentas Gauronskis. Ra
do miškų ūkio direktorių ir gru
pę darbininkų sodinant kalne 
medelius. Kun. Alf. Lukoševi
čius prisistatė: “Parašiau raštą 
Kultūros ministerijai dėl šio kal
no, iš ten gavau atsakymą. To
dėl turiu žinoti, kas ir kodėl čia 
yra daroma”. Prisistatęs auto
inspektorius pareiškė: “Teks už
rašyti jūsų pavardes. Toks įsa
kymas!”

Vieno jaunuoli? įspūdžiai iš 
kelionės į Panų kalną

Jau pasiekę Telšius, sužinojo
me, kad patekti į Panų kalną 
neįmanoma — jis saugomas mi
licijos. Vis tik mūsų grupė (apie 
30 žmonių) i§Iipowe 3 km prieš kriUčionišU ^ilV
Jtsruojos stotelę. Žiūrime «- ■‘"pjygį' baigiama šfttiS žodžiais: 
miške kaip skruzdžiųumformuo ~Dėfo)jaine kad nėpaIikote 

, , , mūsų vienų kovoti už Dievą ir(nukelia i 2 psl.) *

darbuotojai padarė kratą. Kratos 
metu paimta Lietuvių archyvas 
— Bolševizmo metai, II tomas, 
to paties tomo dvi kopijos, pa-

NAUJA AUŠRA

Vakarus jau yra pasiekęs Lie
tuvos pogrindyje leidžiamo Žur
nalo “Aušra” 31-mas numeris. 
Štai pagrindinių leidinio straips
nių antraštės: Maironis gyvas ir 
šiandien — Gelbėtam Antaną 
Terlecką! — Bolševikų siautėji
mas Merkinės apylinkėse—Nuo' 
nepriklausomybės netekimo iki 
jos atgavimo. “Aušros” 31-mas 
numeris Lietuvoje yra išėjęs 
šių metų birželio mėnesį. Leidi
nio kryptį nusako Lietuvos him
no žodžiai, kuriais yra pradeda
mas kiekvienas numeris: "Tegul 
meilė Lietuvos dega mūsų šir- 
dyse, vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi!”

Straipsnis apie Maironį yra 
baigiamas šio Lietuvos laisvės 
pranašo posmais: 0 tačiau Lie

Biuselyje leidžiamas USSR 
News Brief (specialus leidinys 
apie Sovietų kalinius) praneša, 
kad Lietuvoje antrą kartą su
imtas Liūtauras Kazakevičius. 
Spėjama, kad jis laikomas psi
chiatrinėje ligoninėje. Saugu
mas pirmą kartą jį suėmė 1980 
rugpjūčio 19 už 45 pabaltiečių 
memorandumo pasirašymą. Jis 
tada buvo 27 metų. Tada jis bu
vo kalinamas Lukiškėse, paskui 
“gydomas” Vilniaus psichiatri
nėje ligoninėje. Paleistas 1981 
metų vasarą.

Liūtauras Kazakevičius moka 
anglų, ispanų, portugalų, rusų, 
lenkų ir lietuvių kalbas. Nori 
emigruoti į Vakarus. Baigęs vi
durinę mokyklą, toliau mokytis 
negalėjo. Neleido komunistinė 
valdžia dėl jo visuomenei ne
tinkamų pažiūrų.

Jis yra pasmerkęs Molotovo -

APIE KĄ RAŠO

LIETUVOS K. BAŽNYČIOS
KRONIKA Nr. 53
, Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 53 numeris Lietuvoje 
pasirodė š.m. gegužės 31. Lie
tuvių Informacijos Centrą Brook- 
lyne pasiekė prieš kokį mė
nesį. Informacijos Centras tuoj 
padaugino ir išsiuntinėjo laikraš
čių redakcijom ir kitom informa
cinėm tarnybom.

Šiame numeryje pačioje pra
džioje prisimenama LKB Kroni
kos dešimtmetis. Redakcija dė
koja visom užsienio radijo sto
tim, kurios įvairiais būdais Kro
nikų turinį perdavė į pavergtą 
kraštą, dėkoja visom organizaci
jom, kurios rūpinosi Kronika, dė
koja visiem Lietuvos bičiuliam. 
Dėkoja už solidarumą, šiltus

darytos elektrografiniu būdu, 
Lietuvių rusinimas pradžios mo
kykloje, Einamųjų {Vykių kroni
kos du numeriai, keletas lietu
viškų nelegalių leidinių. Tuo 
metu jis jau buvo atsisakęs so
vietinės pilietybės. Tada jis ir 
buvo areštuotas ir vėliau nuteis
tas. — LIC • 

tuva / Tik atbus- gi kada: / Ne 
velttii ji tiek iškentėjo! / Kank
lių balsą išgirs, / Miegąs krau
jas užvirs, / Nes kryžius gyvatą 
žadėjo. / Skausmuos jėgos iš
augs, / Atgimimo sulauks: / Jau 
blaivosi orai aptemę, / Tik į dar
bą greičiau! / Tik mylėkim karš
čiau! / Tik, vyrai, pajudintam 
žemę!

Neto valstybių ginkluotų pajė
gų vadas gen. Bemard Rogers 
pareiškė, kad Varšuvos pakto 
valstybių ginkluotosios pajėgos 
turi du kartus daugiau branduo
linių ir paprastų ginklų, ir rei
kalavo ginklavimosi išlaidas kas
met padidinti 4 proc.

Prancūzija perdavė Argen
tinai naujų Ezocet raketų, ku
riom Falklando karo metu buvo 
paskandinti du britų laivai. Bri
tanija pareiškė savo nepasitenki
nimą.

Ribbentropo paktą, yra pasirašęs 
protestus dėl Ragaišio, Terlec- 
kio, Sasnausko suėmimo, dėl 
žmogaus ir tautos teisių ignora
vimo.

Šis Liūtauras Kazakevičius 
yra sūnus Vytauto Kazakevi
čiaus, veiklaus komunistų parti
jos nario, žurnalisto, kuris ilgai 
tarnavo “Tėviškės” draugijoje, ši 
draugija rūpinasi palaikyti ry
šius su užsienio lietuviais. Jis 
bent porą kartų lankėsi Ameri
koje, specialiai domėjosi lietu
vių rašytojų kūryba, kultūrine 
veikla ir apie tai daug rašė so
vietinėje spaudoje. Dabar jis yra 
iš “Tėviškės” draugijos išėjęs. 
Sakoma, kad jo sūnus sudarė jam 
daug nemalonumų ir sutrukdė 
kopti karjeros laiptais. Apie jo 
sūnų disidentą daug pasakojo 
Vladas Šakalys, kuris pats jį pa
žino ir ne kartą kur nors bend
rai veikė. — LIC

Toliau eina “Sovietinis van
dalizmas”. Čia aprašoma, kaip 
buvo nusiaubtas Panų kalnas, 
esąs Žemaičių Kalvarijos parapi
jos ribose. Skelbiami vieno jau
nuolio įspūdžiai, kaip jis slapta 
aplankė Panų kalną. Skelbiamas 
Telšių vyskupijos Kunigų Tary
bos raštas apie vandalizmą Pa
nų kalne. (Šis raštas atskirai 
pats pirmasis pasiekė Vakarus ir 
Amerikos lietuvių spaudą.) 
Skelbiamas ir raštas, kuris buvo 
įteiktas televizijos “Argumentų” 
redakcijai dėl kryžių naikinimo 
ir dėl Panų kalno sunaikinimo.

Rašoma apie Kauno kunigų 
seminariją ir skelbiami šiemet 
tą seminariją baigę ir į kunigus 
įšventinti. Kronikos redakcija 

- Imki • jauniem kunigam susi
orientuoti dabartyje ir visą gy
venimą liudyti Kristų.

Toliau rašoma, kaip Religinių 
Reikalų Taryba plauna tikintie
siem smegenis, kaip įgaliotinis 
Anilonis instruktuoja dekanus, 
klierikus. Aprašoma, kaip Žarė
nų vidurinės mokyklos mokyto
ja Stefanija Juozumaitė atleidžia
ma iš darbo už religinius įsiti
kinimus, aprašoma, kaip ji pasi
skundė Telšių teisme ir kaip 
teismas neigiamai nusprendė 
jos bylą ir į darbą negrąžino. Ra
šoma apie Genovaitę Navickai
tę, kaip ji, atlikusi bausmę Pa
nevėžio lageryje, grįžta į laisvę. 
Aprašomos naujausios kratos ir 
naujausi tardymai, supažindina
ma su kalinių gyvenimu. Lietu
vos kunigai ir tikintieji rašo į- 
vairius skundus, kaip varžoma 
religijos laisvė. Supažindinama 
su katalikų kalendoriumi — ži
nynu, skelbiamos žinios iš vys
kupijų, iš sovietinių mokyklų, 
kaip ten mokiniai gina savo re
liginius įsitikinimus, skelbiami 
ir nauji pogrindžio leidiniai.

Numeris surašytas mašinėle, 
glaustom linijom, turi 36 pusla
pius. Baigiamas kalinių sąrašu 
ir tuo sakiniu — “jie neša ne
laisvės pančius, kad tu galėtum 
laisvai gyventi ir tikėti”.

ANDROPOVO SŪNUS 
MADRIDO
KONFERENCIJOJ

Tokio pavadinimo reportažas 
ką tik gautas iš Madrido, kur 
porą savaičių Helsinkio konfe
rencijos proga lankėsi kun. dr. 
Juozas Prunskis. Jis pats į JAV 
grįžo lapkričio 26 ir iš New Tor
to arerodromo paskambino į 
Darbininko redakciją. Konferen
cijoj iš pradžios dar buvo pora 
latvių, bet vėliau kun. Prunskis 
liko vienintelis pabaltietis. In
formacinės medžiagos suteikė 
daugeliui delegacijų. Konfe
rencijoj nuotaikos lietuviam bu
vo palankios, nes dominavo va
kariečiai. Platesnis reportažas 
bus spausdinamas kitame De^ 
bininko numeryje.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

toje Lietu’

mirties visi pavergtos Lietuvos 
laikraščiai yra pilni legendų, pa
negirikų, jo asmenybės šlovini
mo, liaupsinimo, prasimanytų 
nuopelnų, į padanges kėlimo.

mainomo karžygio.

ir nuosaikaus asmens nebuvo ne 
tik Sov. Sąjungoje, bet ir visame 
pasaulyje. Tomis legendomis 
reikia tikėti. O prie to tikėjimo 
dar aiškiai prisideda visokie pa
gerbimo ir nuopelnų ženklai, 
medaliai, garbės apdovanojimai. 
Tai nenuostabu, kad ir tokios 
nežymios respublikos, kaip Pa
baltijo valstybės, turi visu balsu 
šaukti, kad neteko didžio vals-
nsooooeeooooooocmooooooo*

314,000 svarbių vertybių. Ant* destavū. GM6* jei 
rasi* savo didume ir nnųposną Rtotaaoad HM, H.Y. 
radinių vertingumu yra Kauno .
M. K. Čiurlionio dailčs muzie- SMAUKS FUNERAL HOME, Mc^ 84412 Jamaica Avė. (prie Forast 
jus, turįs 221,000 radinių. Mu- P*way SL), Woodhav*n, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves, 
ziejuose rengiamos nuolatinės ir Koplyčfo* parūpiname* vi *oee ml**to daty*ą. Tel. 286-2244. 
laikinosios parodos. Kiek mu
ziejais domimasi, rodo jų lanky

ilgiau dirbo įvairiuose Rusijos 
miestuose. Lietuvoje ji pir-

nes komunistines tų sąjungų 
vadovybes. Suprantami kad tos 
pirminės sąjungos įpareigoja
mos nertis iš kailio, kad kūry
binių sąjungų prieauglis būtų 
ugdomas komunistinėje ideolo
gijoje. Tas auklėjimo posūkis 
vadinamas jau naujos epochos 
pradžia. Tik niekas netiki, kad 
meno proveržius pavyks įjungti 
į komunistinio auklėjimo pa
stangas. Sudievinimas vieno ar 
kito gyvo ar mirusio asmens dar 
nesukuria naujo žmogaus, nesu
kurs ir naujos epochos.

— Kažkodėl šį lapkričio mė
nesį paskelbtos ne visos vals
tybinės premijos. Visai nepa- 

1 skelbtos literatūros bei meno 
1 premijos. Tarp technikos laurea

tų randame lietuvišką pavardę. 
Tai nusipelnęs inžinierius Hen
rikas Juškevičius, laimėjęs pre
miją už spalvotosios televizijos 
aparatūros naujo komplekso pa- 
rengimą televizijos centruose ir 
daugiaprograminiiį televizijos 
laidų iš Maskvos bazės sukūri
mą. Kitos premijos teko už so
cialistines lenktynes tarp kaimy
ninių fabrikų.

— Lietuvos kinuose jau rodo
mas naujas Lietuvos kino studi
jos pagamintas filmas: A. Lau- 
rinčiuko “Medaus mėnuo Ame
rikoje“. Montažą režisavo A.

Kaune, Klaipėdoje. Jos kūrybi-

Sovietų spaudos agentūra 
Tass prisipažino, kad tikrai Af
ganistano tunely buvo įvykusi 
susisiekimo nelaimė, pareikala
vusi iš žmonių aukų.

JAV pareiškus, kad Izraelio 
reikalaujama iš vakarinio Jorda
no kranto arabų universitetų 
dėstytojų priesaika neturėti jo
kių reikalų su Palestinos išlais
vinimo organizacija esanti ne
reikalinga Izraelio saugumui ir 
varžanti akademinę laisvę, Izra
elio priesaikos reikalavimą pa
naikino.

Kinijos min. pirmininkas 3rikeviči^7S vadovas - 
Zhao Ziyang pareiškė, kad san- M Giedrys.
tykių su Sov. S-ga pagerinimui 
reikalinga, kad Sov. S-ga suma- ' 
žintų savo kariuomenę Kinijos 
pasieny, pasitrauktų iš Afganis
tano ir neremtų Vietnamo inva
zijos į Kambodiją.

Kanados delegacija baigė 
Maskvoj pasitarimus dėl moksli
ninkų pasikeitimo ir kultūrinių 
mainų, kurie buvo nutraukti 
Sov. S-gai įsiveržus į Afganis- 'nn.'ice-jonoij

Kanados žydai spaudžia vy
riausybę pradėti nacių nusikal
tėlių medžioklę. Pagal jų šalti
nius, Kanadoj prieglaudą yra ra-

negu du šimtai dokumentinių ir 
kronikinių filmų.

— Sovietiniai garbės titulai. 
Dailininkui Jonui Mackevičiui - 
Mackoniui suteiktas nusipel
niusio Lietuvos meno veikėjo 
vardas. Nusipelniusio meno vei
kėjo vardas suteiktas konserva
torijos profesoriui Vytautui 
LandsbergiuL Dramos aktoriui 
Vytautui Paukštei suteiktas nu
pelniusio Lietuvos liaudies ar
tisto garbės vardas.

— Pavergtosios Lietuvos 
spaudoje dažnai su pasididžiavi
mu skelbiama, kad Lietuva tu
rinti 8 didelius muziejus. Da
bar muziejuose esą sutelkta mi
lijonas 680 tūkstančių penki

tųjų 
praėjusiais metais Lietuvos di
džiuosius muziejus aplankė 5 
milijonai 937,300 žmonių. Tiek 
buvę pavienių lankytojų. Prie to 
skaičiaus dar reikia pridėti 
93,104 lankytojus ekskursijomis. 
Taigi domėjimasis Lietuvos mu
ziejų vartybėmis yra gana di
delis.

— Pavergtoje Lietuvoje išleis
ta Anglijoje gyvenančio išeivijos 
lietuvių poeto Vlado šlaito kny
ga BE GIMTOJO MEDŽIO. 
Knygą sudarė V. Kazakevičius, 
įvadą parašė Eug. Matuzevi- 
čius.

BUYUS FUNERAL HOME, Mark) Tslzelr'a, Jr.
ark oftiea: 426 Lafayette St (Cor. Wil*on Ava.), talaf. 344-6172. 
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, orą* šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti. '

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Incom* Taz pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj -— OHLERT? 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų teief. 847-4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esat* ar 
norit* būti J. Andriulio klijentai*. . j

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS? sav. Wlntor Garden Tav*m. 
1883 Madlsbn St, Ridgevrood, N.Y. 11227. T*l*f. 821-6440. Salė ve*tu~ 
vėms Ir kt pramogoms. B* to, duodami pole Idotuvln lai pietūs. Pirmo* 
rtšie* lietuviška* maiste* prieinama kaina.

min.

Pr. N.

NUTEISĖ UŽ RELIGINIUS ĮSITIKINIMUS 
IR UŽ PILIETYBĖS ATSISAKYMĄ

Vilniuje gyvena Edvardas Bu
lachas su žmona Svetlana Alek- 
seyevna ir trim mažais vaikais. 
Jie visi yra sekminininkai (pen- 
tacostals).

rugsėjo 9 Vilniaus liaudies teis
mas nuteisė vieneriem metam 
laisvės atėmimu, atliekant baus
mę bendro režimo lageryje. Bu
vo apkaltintas, kad šalinasi ka
rinės tarnybos. 1981 spalio 14 
sprendimą patvirtino Aukščiau
sias teismas Vilniuje.

Edvardas Bulachas, atlikęs 
vienerius metus, nebuvo paleis
tas iš Pravieniškių lagerio, jį 
tik iš ten perkėlė į Vilniaus tar
dymo rūmus. Atrodo, kad bus 
apkaltintas antrą kartą už anti- 
sovietinį šmeižtą.

Tikinčiųjų teisėms ginti Ka-

Jis nuolat buvo saugumo per
sekiojamas už norą emigruoti ir 
atsisakymą sovietinės piliety
bės. 1981 liepos 10 jis buvo 
pakviestas į Lenino rajono mi
licijos skyrių ir iš ten buvo nu
vežtas į Naujosios Vilnios psi
choneurologinę ligoninę. Ten 
jis buvo išlaikytas iki liepos 22 
ir pripažintas sveiku.

1981 liepos 17 Bulachų šeima talikų komitetas pasiuntė krei- 
sumokėjo valstybinį mokestį už pimąsi Lietuvos komunistų par- 
piltotybės 
til^o, kad tuo 
BiRacho karinės 
volė. Deja, taip

Libane keli šimtai šiitų sek
tos mahometonų užėmė jų gyve
namo Baabek miesto savivaldy
bės rūmus. Kraite yra apie 3.5 
mil. šiitų, bet jie skundžiasi, 
kad yra neįsileidžianti į vado
vaujančias vietas.

Sklinda gandai, kad Sov. S-^gos 
gen. sekr.' Aridropovas įsakęs 
areštuoti kelis partijos pareigū
nus už kyšininkavimą. Jų tarpe 
esąs ir vienos GUM prekybos 
įmonės Maskvoj vedėjas su žmo
na, artimi mirusio Brežnevo GRUODIS — SPAUDOS MĖNUO

sima rijos centro komiteto antram sek-
S • V - * i- ’w *8??*

981 lėtų emigrui

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėm*, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai, Dalia ir Alberto* Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd^'Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Teief. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akelių brokeri*, dirba *u VerHll, Aitschuier

fondus, commmoditle*, auksų, atidaryti IRA planu*. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai iš visur tai. 800*223-1512.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCE8TER, MA. — WICN MŪS FM. 
Trečiadieniai* 8:30-9:30 v.v., šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Meilus Jr„ 
vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrew*bury, MA. 01545. TeL 617 862-3065.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, iottad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Llthuania”, trečlad., 6:05- 
7.-00 vai. valu, ii WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Teief. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žibury*, sekmadieniai* 9-10 
vaL ryto WHBI 105.9 FM. Roma* Kezys, 217-25 54th Aven Bayside, 
N. Y. 11304. TeL 21Ž 229-9134.

<.,. >WE8UyiSK» SM.JAUSPAMINKCAI • c 
SUKURIAMI , 5IR, NEMOKAMAI "^* 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEWYORK, t 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

C

Panų kalno artumoje iš akmenukų išdėtas kryžius, kuriuos 
tuoj naikina milicija ir kalno sargybos. Nuotrauka gauta 
iš Lietuvių Informacijos Centro Brooklyne.

IŠ LIETUVOS K. BAŽNYČIOS 
KRONIKOS
(atkelta ii 1 psl.)

tų ir civilių. Sugalvojome eiti 
grioviais, kelios merginos sušla
po kojas.
drumstė.

Sargybinis mūsų nepastebėjo. 
Jautėmės kaip knygnešiai, nešą 
knygas per žandarų saugomą 
Lietuvos sieną.

Ir štai Panų kalnas ... Nė 
ženklo, kad čia stovėjo koplytė
lės, kryžiai. Nė jokio akmenėlio 
nebėra, tik pamatų akmenys pa
kalnėje dunkso iš vandens. Vi
sas kalnas užsodintas pušaitė
mis. Nė nepajutome, kaip susf-

kurie tempė nuo kalno už apy
kaklės. Man ir kitam jaunuoliui 
milicininkai užlaužė rankas. Mi
licininkas Razminas kreipėsi į" 
vieną moterį Tr tu čia, ištekė
jusi, o po milinis su paaugliais. 
Sukėlėte su savo išsigalvojimais 
pusę Lietuvos milicininkų ant 
kojų”.

Vėl skelbiam gruodį spaudos 
mėnesiu, bet šį kartą su tokiu jo 
prasmės pajutimu, kaip niekada 
kitais metais. Juk su jo pabaiga 
įžengtam į “Aušros” šimtmečio ; 
gadynę, kai mūsų, tėvai ar protė
viai suvokė beesą tauta, garsios 
ir garbingos istorijos paveldėto
ja. Per spaudą mes Vasario Še
šioliktosios Lietuvą atstatėm. 
Spauda ir mūsų nepriklausomy
bę dvasios bei žemės turtais iš
dabino. Tiktai pogrindinės ar 
laisvosios spaudos dėka liekam 
gyvi ir ištikimi tautos kovoj už 
laisvę.

Kas “Aušros” pirmūnam buvo 
tik viltis, mum po šimtmečio 
yra jau kieta patirtis. Ji liudija, 
kad tautos likimą lemia jos vaikų 
sutelktiniai planai ir darbai bei 
kiekvieno kūryba. O visa tai 
bendruoju turtu padaro ypačiai 
spauda: laikraščiai, žurnalai, 
knygos.

Mūsų išeivija savo 
spauda dar tebėra džiuginamai 
turtinga. Bet menkėjimo, skurdo

Lietuvių Fronto Bičiulių cent
ro valdyba, vykdydama savo 
veiklos planą, skelbia konkursą 
parašyti 1983 metų vasario-bir-

pradėjome “Tėve mūsų”, atlėkė 
trys malino* viliokai. Iššoko

kutovas, dar 2 čekistai, 2 karti
kiai, būrys milicininkų ir bėgte 
į kalną! Taip skuba, kad net

na* mums šaukia: “Negalima 
kalno mindžioti!”

Kad sukeltų paniką, ėmė mus 
fotografuoti iš visų pusių, kai

Milicininkai mus abu veda į 
mašinas, o Idtus gąsdina: “Su 
visais susitikome, visus pažįsta
me”.

kalba straipsnius apie Lietuvą ir

periodiniuose leidiniuose, tu
rinčiuose nemažiau 50,000 tira- 

Mus susodino į mašinas. Mer- žų.
gaitės pradėjo verkti, o kažkas 1. Straipsniai privalo būti in- 
staiga sušuko “Gulkime ant ke- farmaciniai, liečiantys Vasario 
lio, neleiskime išvežti!” Ir su- 16, birželio įvykius, Lietuvos

kpjos, bet pūkui liepė visiem 
nešdintis. Parijome pėsti su pa
lyd* iki pat TeUšią.

Pirmą kaitą teko pajusti, tar
tum būčiau koki laisvės kovo
tojas.

Taip rašė jaunuolis V. 1962 
gegužės 15.

ir pagaliau mirties grėsmė gąsdi
namai reali. Kiekvienas galim 
prisidėtų kad tai ne staiga ir dar 
negreit įvyktų.

Pirma — neskriauskhn spau
dos, teisindamiesi pablogėjusia 
ekonomija. Taupykim, atsisaky
dami brangesnių pokylių, gėri
mų, bet ne laikraščio, žurnalo ar 
knygos. Antra — neatsisakykim 
nė vieno dabar prenumeruoja
mo laikraščio, žurnalo.

Trečia — rimtai paskaičiuo- 
kim, ar negalėtume užsisakyti 
dar vieną laikraštį, žurnalą. Jei 
ne sau, tai, kaip kalėdinę dova
ną, kitiem šeimos nariam ar bi
čiuliam.

Ketvirta — šio mėnesio proga 
nusipirkim bent vieną knygą.

Visus lietuvius ir laikraščių 
redakcijas bei leidėjus prašom 
aktyviai įsijungti į spaudos mė
nesio garsinimą ir jo tikslų reali
zavimą.

Visiem geriausios sėkmės!
JAV LB Kultūros Taryba

3. Straipsnio apimtis — nema
žiau 5 mašinėle rašytų puslapių, 
paliekant dvigubų tarpų.

4. Už geriausią straipsnį, at
spausdintą žurnale, skiriama 300 
dol. premija, už atspausdintą 
dienraštyje ar savaitraštyje —

riuje rašinio ilgis —> nemažiau 
2 psl.

3. Straipsniu* įvertins LFB 
CV sudaryta komisija. Premijos 
bus įteiktos LFB studįjų-poilsio 
savaitėje, kuri įvyks Dainavoje 
1983 liepos 51-ragpjūčfo 7.

6. Atspausdintieji straipsniai, 
_______________________ jų neišldrpus ii leidinio, siun- 
jaunimo sąjungos nariai bei kiti darni LFB CV iki 1983 liepos 
Amerikos ir Kanados lietuvių 7 ėdresni B. Raugas, 415 Main 
kilmės jaunesniosios kartos St, Delran, N.J. 08075

rezistenciją bei išsilaisvinimo 
pastangas, kraite vykdomą ge
nocidą, lietuvių išeivijos talką 
pavergtiesiem ir pan.

2. Konkurse dalyvauti kvie
čiami JAV ir Kanados Lietuvių

Tasolino 

* MEMOBIALS V
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donata* Aleksandravičius, 

Vedėja*
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 MyrUe Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11418

Prieinamo* kainos, modernūs Įrengimai, patogus pftVM< 
žlavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobuseis, atidaryti^ 
kasdien vakarais ir ieitadloniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1983
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU
INFORMACIJŲ •

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
tlH KHAPP STREET 

ERO0KLVN, N.V. 11229
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mą savo mindai išreikšti; Šiuo

Premija tada teko Kotrynai Gri-
te..

eiti tylomis ir pro tą, kuris ka
daise dėstė Maironį Kauno

..'iC 't -V 1 :----------> ■■ -Tff- .?
Atšventėm šiais metais, kaip tonų draugystės su kūrinio ver- jimu”. 2__ ‘

v L „ Kelertais neteis vėliau, kai gaitytei už jos ketvirtąjį rinkinį
Kaip vieną iš pavyzdžių ga- profesorius ips.i gyveno New

Įima paminėti 1965 išėjusį An- Jersey, man u vėl dažnai tek
ino Jasmanto poezijos rinkinį daVo stt susitikti. Apie

LB sukakties proga
Gruodžio 5 New Yorko lietu

viai susirenka ypatingai šventei 
— pagerbti Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygardos, 
kuri švenčia savo 30 metų su
kaktį. Ir visoje Amerikoje minė
ta JAV LB 30 metų sukaktis. 
Dabar sustojame ties savąja apy
garda. Ir kas joje čia nutiko per 
tuos 30 metų?

New Yorkas yrapasaulio mies
tas, pasaulio uostas. Čia išlipo 
daugybė imigrantų, pagarbiai 
nusilenkę Laisvės statulai. Visi 
suprato, kad čia yra laisvės 
Žemė.
. Ta pati laisvė buvo garantuo
ta ir lietuviam. Jie čia kūrėsi, 
organizavo savo parapijas, savo 
draugijas, drauge stiprino ir kūrė 
šio krašto gerovę.
. New Yorkas priglaudė ir Lie
tuvių Bendruomenę — didžiau
sią lietuvių organizaciją, kuri, 
visus apjungdama, nori išlaikyti 
savo tautinį veidą, ugdyti savo 
tradicijas ir palaikyti lietuviš
kąją kultūrą. New Yorke gimė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenė. Jos idė
ja buvo atvežta iš Europos, ją 
čia organizavo Laikinasis Orga
nizacinis Komitetas (Lokas, su
darytas 1951 kovo 15 New 
Yorke). Gi 1951 lapkričio 18

Yorke buy^ surengta didelė' 
fyeątė, kur buvo-pasirašytas JAV 
Lietuvių Bendruomenės įkūri
mo aktas.

1952 liepos 27 Lokas pavedė 
New Yorko organizaciniam ko
mitetui eiti New Yorko apygar
dos valdybos pareigas. Tai yra 
LB New Yorko apygardos orga
nizacinė pradžia.

1955 vasario 5 apygardos at
stovų suvažiavimas išrinko apy
gardos valdybą tokios sudėties: 
Jonas Šlepetys — pirmininkas, 
vicepirmininkai — Juozas Cin
kus ir Petras Montvila, iždinin
kas— Kazimieras Krušinskas, 
sekretorius—dr. Bronius Radzi- 
vanas ir nariai — Kazys Vasi-

liauskas ir Vaclovas Alksninis.
Tuo metu apygardoje jau vei

kė 11 apylinkių ir 4 seniūnijos. 
Pirmoji New Yorko apygardoje 
įsisteigusi apylinkė buvo Ro- 
chesteryje. Ji įsikūrė net 1949 
rugsėjo mėn. Toliau apylinkės 
kūrėsi tokia tvarka: Manhattan- 
Bronx — 1952 vasario 13, White 
Plains — 1952 kovo 1, Williams- 
burgo — 1951, Great Necko — 
1953 birželio 13, Ridgewood — 
1953 gegužės 17, Cypress Hills
— 1953 spalio 25, Maspetho
— 1953 pabaigoje, Amsterdamo
— 1953 kovo 13, Suffolk County
— 1955, Ramovės apylinkė — 
1958.

Buvo įkurtos šios seniūni
jos: 1954 — Flatbush, Flush- 
ing, Yonkers — 1955, J amaicos 
seniūnija

Vėliau LB centro valdyba su
mažino New Yorko apygardos 
teritoriją, pagaliau pasikeitė ir 
lietuvių gyvenamosios vietos. 
New Yorko apygarda keletą kar
tų perorganizavo administraci
nį paskirstymą apylinkėmis. Šiuo 
metu apygardoje veikia 7 apylin
kės: LB Bushwicko apylinkė, į- 
steigta 1956, LB Great Necko 
apylinkė, LB Manhattano- 
Bronxo apylinkė, LB Maspetho 
apylinkė, Pirmoji LB apylinkė

būtent profesorių Juozą Ambra- , „------7 ‘“ M ? J- Brazaitis. Ten yra tokie sa-zev.ftų-Braiarti tarno U.w*- -Gnw<ų-: -Nerfw_
mės net pnUikydamos alsavimą tai boti Mairo-

C. x ■ niui tinkamas pagerbimas. Bet 
Jau lapkritis . . . kada jį, be čia teko nusivilti. Nusivilti ne 

žodžių atsisveikinę, išleidom poezijos pajėgumu ir jos tikimu 
keliu negrįžtamu. J. Brazaitis Mąironio dvasiai pratęsti. Ne, 
mirė 1974 lapkričio 28, bet jis nusivilti . teko savo 

spėjimu, kad mano vertinimas 
sutiks su vertinimų komisijos 
narių nusiteikimais”,

Tenka priminti, kad Maironio 
vardo premiją tais 1963 metais 
laimėjo Kotrynos Grigaitytės 
poezijos rinkinys “Rudens 
sapnai”. Brazaitis nevanojo dėl 
to nei vertinimo komisijos, ku
rią sudarė A. Vaičiulaitis — 
pirmininkas, J. Aistis, dr. J. Ba
lys, L. Dambriūnas ir dr. A. Su
žiedėlis, nei premijos laimėto
jos. Jis tik atvirai pareiškė sa-

tebegyvena savo raštuose, džiu-

mu. Gyvena jis ir savo litera
tūrinių augintinių širdyse. Būti 
kitų nesuprastam pasitaikė ir 
jam. Kūryba, mokslas, politika 
— kieta “mišrainė”. Manau, kad 
labiausiai jį suprato ir pamilo tie 
mažutėliai klasėse ir auditorijo
se. Mes daug ko išmokom iš jo: 
teisingumo, meilės gimtajam 
kraštui, savo kalbai. Išmokom 
pažinti savo literatūrą ir gerbti 
jos kūrėjus. Brazaitis kompli
mentų nedalino. Jis tik analiza
vo ir vertino, nejungdamas au- -vcr įsitikinimą. Viešoj raštijoj
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‘Rudens sapnai*. K. Grigaitytė 
laimėjo ir pernykštę LRD premi
ją, kuriai laimėti A. Jasmantas 
turėjo dar geresnių galimy
bių ... O turbūt niekas apie K 
Grigaitytės kūrybą nėra parašęs 
ilgesnio ir palankesnio straips
nio už patį Jasmantą, moteriš- 

. kurną jos lyrikoje išliaupsinusį 
dar 1950 metais Aidų nr. 7."

Malonu, kad Akiračių recen
zentas priminė aną straipsnį (sa-

Per 30 metų New Yorko’ apy-' 
gaidoje buvo 12 valdybų. Apy
gardos valdybos pirmininkais 
buvo: Jonas Šlepetys — 1952. 
VII.27 iki 1960.IV.il — 8 metus; 
Domas Penikas — nuo 1960. 
IV.ll iki 1962JII.16 — 2 metus; 
Antanas Maceika — 1962.III.16 
iki 1962.DC.7 — pusę metų; 
Antanas Šėrikas — nuo 1962. 
IX.7 iki 1963.VI.10 — 9 mėne
sius; Jonas Šlepetys — nuo 1963. 
VI. 10 iki 1967.IV.8 — 4 metus 
ir 6 mėn. ir Aleksandras Vak- 
selis nuo 1967.IV.8 iki dabar 
— iš viso 15 metų.

(nukelta į 4 psl.)

Solistė Gina Čapkauskienė atlieka programą šv. Pranciš
kaus jubiliejiniame koncerte Kultūros Židinyje. Jai akom
panuoja Vitas Bakšys. Nuotr. L. Tamošaičio

davo su juo susitikti. Apie 
"Gruodą" jam niekada neužsi
miniau, nors ir tada daugiausiai 
mūsų kalbos ritosi apie literatū
rą. Bet jis pats rado kelią į jį. 
Tada Brazaitis buvojau išsilais
vinęs iš daugelio darbų ir kiek 
atitokęs nuo savo asmeniškų iš
gyvenimų ryšium su Seimą ir po
litika. Tada jis paaeiškė norą pa
matyti mano eilėraščius, kuriuos kyčiau, beveik studiją) Aiduose, 
jau buvau bepradedanti rikiuoti A. Jasmanto ir K. Grigaitytės kū- 
į naują rinkinįTrapus vakaras”, rybose nėra nei laimėjimų, nei 
Ta proga jis uikliudė "Rudens pralaimėjimų. Taip lygiai, kaip 
sapnus”, netiesiogiai paliesda
mas ir “Gruodą”. Padarė dar ir 
švelnią pastabą, kad į tą mano 
rinkinį eilira&iai nebuvę pakan
kamai gerai atrinkti. Peržvelg
damas datas, dar paklausė, ko
dėl tas ar kitas eilėraštis nepa
teko į “Rudens sapnus”, jei jie 
buvo jau parašyti. “Todėl, kad 
profesoriaus Brazaičio neprašiau 
tuos eilėraščiusperžitlrėti. O ne
prašiau todėl, kai tuo laiku pro
fesorius turėjo daug savo rūpes
čių”, jam atsakiau.

Jo veidu nubėgo šešėlis: švie
sus, geras ir tuo pačiu lyg kaž
ką žadantis. “Gerai. Dabar išsi- 
pirksiu su talka‘Trapiam vaka
rui’, pasakė jis.' "Dėl tų ‘Ru
dens sapnų’ buvau kitokios nuo
monės ir, žinoma, pralaimėjau ... 
Pralaimėjau ta prasme, kad ver
tinimo komisijoj buvo keli, o aš 
šalia jos — tikvienas.”

Išleidus “Trapų vakarą” 
(1968), jis pats Darbininke 1969 
balandžio 25 parašė ir recen
ziją, užimančią be veik visą Dar
bininko puslapį. Ten yra ir taip 
pasakyta:

“Tikroji poezija reiškiama ta 
ar kita forma, bus ta, kuri paža
dins skaitytojui pergyvenimą ar 
savoreflekshicaręino^niu^uk; 
rumu bei gilumu. Kotryna Gri- 
gaitytė’ naujame poezijos rinki
nyje ‘Trapus vakaras’ stovi lyg 
slenkstyje tarp vienos ir antros 
formos. Pasirodo mokanti save 
išreikšti ir vienaip ir kitaip.”

Arba:
“Naujuoju rinkiniu K. Grigaį- 

tytė tebesilaiko stipriausių šio 
meto poečių viršūnėse”.

Turiu pagrindo tikėti, kad ir 
šioj recenzijoj iiteisingas lygiai, 
kaip ir kalbėdamas apie “Gruo-

nėra nei pavydo, nei pikto 
džiaugsmo.

Telieka gilus nepamirštamas 
dėkingumas abiems profeso
riams, kurie vienaip ar kitaip pa
dėjo artėti j viršūnes.

1981 kovo nėa. Akiračiuose 
recenzentas kęstas reikalas (sep
tintame puslapyje) lyg ir susi
mąsto ir suabejoja:

STIPENDIJOS
GABIEM 
JAUNUOLIAM

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjunga jau 28 metus 
skiria dvi stipendijas, kurios ten
ka narių gabiausiem sūnum arba 
dukrom, pristačiusiem geriau
sius pažymėjimus.

Šiemet stipendijų komiteto 
pirmininkė Genovaitė Kaneb ir 
jos pagelbininkės Bertha Janus 
ir Adelė Gabelis, peržiūrėjusios 
visus prašymus, stipendijas pa
skyrė Vitui A. Bazikui ir James 
F. Murray.

Vitas A Bazikas yra iš Wor- 
cesterio, Mass. Jo motina yra 
5-tos kuopos narė. Vitas yra gi
męs 1964, lankė šv. Kazimiero 
parapijos mokyklą, tarnaudavo 
mišiom, lankė lituanistinę mo
kyklą, baigė Šv. Jono aukštes
niąją mokyklą labai gerais pažy
miais.- Jis trejus metus buvo 
“National Honor Society nariu. 
Bostono kolegijoj studijuoja 
biologiją ir planuoja ateity tapti 
gydytoju. Jis priklauso prie lie
tuvių skautų, tautinių šokių gru
pės “Žaibas” ir yra etninio an
samblio narys Bostone.

James F. Murray yra iš Brook- 
field, Wisc. Jo motina yra Są
jungos žurnalo “Moterų Dirvos” 
redaktorė. Jis aukštesnio mokslo 
sieks Wisconsin universitete. 
Pasiryžęs studijuoti anglų kalbą 
ir psichologiją. Mokykloj už gerą 
mokymąsi yra gavęs “Recogni- 
tion of Creative Talent” žymenį. 
James domisi muzika ir groja gi
tara.
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PAULIUS JURKUS

Su va ja ra 
ant vieno 
suolo 
Atostogos 
Kennebunkporte
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Tarp uolų
Kai ieškai pajūrio geresnio 

smėlio, kartais nueini toli į deši
nę, už tų didžiųjų uolų. Ten 
yra visai jaukus ir gražus kampe
lis. Vienoje pusėje uolos, kitoje 
— jūra.

Geologai sako, kad tos uolos 
esančios labai senos, šimtai mi
lijonu metu čia slypi akmenyje. 
Akmenys suaižėję, suskeldėję. 
Koks nors ugnikalnis juos išver
tė ir suguldė čia, kad žmogus 
galėtų stebėtis akmenų grožiu. 
Lyg būtų jie supjaustyti ir su
guldyti vienas prie kito, su
spausti. Sluoksnių sluoksniai.

Jūra čia daužosi, šniokščia, 
puldama uolas ir pati sudužda- 
ma į daugybę purslų. Vandens 
privaro uolų plyšius. Kai atoslū
gis, čia pilna mažyčių salelių — 
kyšo iš vandens* akmenų pa
kaušiai. O kai pakyla vanduo, 
tai viskas paskęsta. Bangos dau
žo didžiąsias uolas.

Turi turėti guminius batukus. 

jei nori laipioti per tuos akme
nynus. Čia rasi vietelių, kur gali 
įsikurti, prieš saulutę degintis. 
Čia gali stebėti tuos akmenų 
piešinius. Tai tikri Adomo Gal
diko. paveikslai. Gali stebėti ir 
jūros žoles, mažus vabaliukus, 
kurie gyvena vandens balose 
tarp akmenų.

čia yra toks skardis, apaugęs 
aštriom žolėm. Tos žolės turi 
ilgas šaknis ir surakina pajūrio 
smėlį. Žolė šiurkšti, nejauki, 
čia auga ir laukinė rožė, skur
di, vėjų apdaužyta.

Patogiausia čia įsikurti, kur 
akmenys remiasi į smėlį. Ten 
gali išsidėstyti savo daiktus ant 
akmenų. Gali rasti akmeninį fo- 
teliuką, kur patogiai atsisėdi. 
Jei nori, gulkis smėlyje. Jis gana 
karštas ir švarus. Malonu įkišti 
rankų pirštus, į kuriuos kabinasi 
artritas. Smėlio karštis tiesiog 
gydo pirštus ir sąnarius. Eini 
keliais per smėlį ir vis kiši ran
kas į karščiausias vietas. Ir pirš
tai kaista, delnai kaista. Taip 

sakydavo dr. Vaclovas Paproc- 
kas, kad pajūrio karštas smėlis 
yra geriausias artrito gydytojas.

Po jūrą braidyti čia nepatogu. 
Pilna akmenukų, kurie vargina 
kojas. Gali užkliūti ir už dides
nio akmens, gali ir susižeisti. 
Užtat čia žmonės sustoja, atsi
vežę savo valtis. Jas čia nulei
džia į vandenį arba ištraukia iš 
vandens.

Puikus sportas — buriavimas. 
Teko stebėti, kaip keli jauni vy
riukai čia iškėlė stiebą, pasistū
mėjo į jūrą ir paskui ištempė 
burę. Tuo pačiu keliu jie ir į 
krantą grįžo ir savo valtį užkėlė 
ant automobilio priekabos. Taip 
ir nuvažiavo namo.

Statybos įkarštu
šiame iškyšulyje buvo didelis 

Naragansett viešbutis. Medinis, 
apkaltas pilkom vėjo ir lietaus 
nuplaktom lentelėm. Viešbutis 
visą laiką buvo judrus, tik pra
eitais metais ėmė jis ir neatidarė 
savo durų svečiam.

šio viešbučio atrakcija buvo 
baras. Jis buvo į jūros pusę, 
su daugybe langų, puslankiu iš
lenktas. čia sėdėdamas vakare, 
matei jūros platybes. Ypač bu
vo įdomu stebėti jūros audras, 
perkūnijas, kai žaibai pliekia 
vandenį. | barą neįleisdavo be 
švarko. Jei kas neturėjo, tai tuoj 
tarnai paskolindavo viešbučio 
švarką, nes jų turėjo bent kelis 
atsargoje tokiem svečiam, kurie 
nežino jų tvarkos.

šiemet tas didžiulis viešbutis 

buvo remontuojamas. Remon
tuojamas iš pagrindų. Dedami 
nauji langai, durys, ir dar vi
sokiausių kitų darbų. Pasirodo, 
kad viešbutis jau baigė savo die
nas amžinai. Namas parduotas, 
ir jo paskirtis jau kita: iš jo 
įrengia daugiabutį namą — kon- 
dominiumą. Todėl ir vyksta toks 
didelis remontas, nes perstato
mos sienos, įrengiami balkonė
liai, naujos vonios, nauji keltai.

Statyba vyko labai arti mūsų 
pajūrio vietelės. Tai buvo įdomu 
stebėti, kokiu dideliu darbo 
įkarščiu čia visi sukosi, laipio-
jo per tuos aukštus. Visi su šal
imais, bet šiaipjau apsinuoginę, 
prisitaikę prie vasaros karščių, matyti
Nuolat atvežė medžiagas: įvairių 
rūšių ir paskirčių lentas, dide
lius lapus faneros. Ir visą tą 
medžiagą sukelia mašinomis į 
viršų ir ten suguldo prie sienų, 
kur skupa darbininkų pjūklai 
kaukdami. Kaip viskas mechani
zuota, kaip viskas greitai atlie
kama. O seniau, kai nebuvo tų 
mašinų, kokia buvo sunki sta
tyba, kai reikėjo tokias medžia
gas savo jėgom užnešti taip 
aukštai.

Darbą jie baigdavo gana anks- Kadaise čia bodavo labai daug 
ti. Palieka viską aukštai, tik galerijų* Tiedu reikėjo ste
kai kur pridengia plastika, jei bėris, kaip jo* ir iėsiUikou De
kartais naktį lytų. įdegę darbi- bar galerijų stuttgo. Ją menas

Darbą jie baigdavo gana anks- 

ninkai sušoka į mašinas ir iš
važinėje, kad galėtų dar pailsėti, 
pasimaudyti, nes juk vasara čia 
ir tokia garsi pajūrio vieta.

Įdomu, kas čia gyvens. Žinia, 
tuoj išpardevinės tuos būtos.

Vasarą čia labai pa-togu gyventi, 
visai arti jūros. Bet kas bus ru
denį ir žiemą5 Čia juk bus šal
ta. Jūra atvira, siunčia į krantą 
aštrius šaltus vėjus. Ir kaip rei
kės jiem gyventi žiemą?

O gal tai bus tik'vasaros butai. 
Rudenį ir žien^ tie žmonės iš
keliaus į Floridą kur turi kitus 
panašius butus.

Kadaise prie uosto krantų vi
sai nebuvo namį buvo tik smė
lynai, brūzgynai, o dabar iš abie
jų pusių jau pastatyti daugiabu
čiai namai. Pastatyti iš pilkų len
tų su labai dideliais langais. 
Kažkaip liūdnai jie atrodo, tie 
dideli pilki namai. Ir žmonių 

maža. Greičiausiai tai va
saros namai. Atvažiuoja tik vy
resni su savo draugais porai mė
nesių poilsiauti.

Ir pačiame miestelyje daug 
kas pastatyta, pataisyta, perdažy
ta. Anksčiau čimėgo daugiau 
primityvų stiliy. Biavo sukalta iš 
lentų, kartais visai neobliuotų 
lentų, bet garuitili ngai padary
ta. Dabar — ielbraa jau kitokių 
formų. Viskas nudailinta, nu
obliuota, nudažyt*.

Galerijos ir swwyių krautuvės 

pasiliko toks ptu Daugiausia 
parduoda pąjflrio temomis pa
veikslų. Ir jų čii daugiausia.

Daug kur galerijas tvaiko mo
terys, pačios budimos dailinin
kės. Atvyksta ii kitų miestų, li

sinuomoja patalpas ir čia pra
leidžia vasaros mėnesius. Bent' 
vėsiai pagyvena. Bet ką jos už
dirba, tai didelis klausimas. Kar
tais jos būna gana pasiturinčios, 
kokių advokatų, architektų žmo
nos. Šiaip nori kokios nors pra
mogos, tai ir įsitaiso galeriją.

Šiemet yra kur kas daugiau 
įvairių krautuvėlių su suvenyri
nėmis prekėmis. Gali eiti iš 
krautuvės į krautuvę, vis bus 
įdomu pasižiūrėti, pasigrožėti. 
Yra krautuvių su visokiais in
dais, su daugybe skulptūrų, vi
sokiausių kambario papuošimų. 
Rasi čia visokiausios rašomos 
medžiagos ir rašymo priemonių. 
Visokie vokai su piešiniais, su 
pasakų iliustracijomis.

Daug yra visokiausių papuo
šalų, auskarų, sagių, sagelių, 
daugybė diržų, odos dirbinių. 
Ir kas tiek daug išperka, — ne 
kartą pagalvoji. Ogi turistai. Jie 
mėgsta išleisti pinigus. Vakare 
per tas krautuves plaukte plau
kia žmonės, eina, ieško, ką par
vežti savo draugams. Perinsi ir 
patys sau, nes turi laiko dabar 
paieškoti retesnių, brangesnių 
dalykėlių.

Mėgsta ir lietuviai per tas 
Krautuves pereiti, icko suuku 
moterų, kurios labai uoliai vp 
žiūri tas krautuvėles, visokius 
ntotatas* mezginius, sidribro 
darbus, papuošalus. Kiekvieną 
dieną vis eina, via tyrinėja ir, 
žiūrėk, vieną kartą ir nusiperka. 
Šimtus išleidžia šiame pajūrio* 
mieste, nes juk atostogos, juk

(BusdMgieų)
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turės progos su jo darbais ausi-

kasę mergaitę.

to montažą. Jo vaizdai plečia 
žiūrovo viziją. Jo nuotraukose

lubų Ivięsų/ linijas, išryškina mai> b Sls Chicagos albumas 
durų ornamentus, užfiksuoja yra jau trečia jo nuotraukų kny- 
reta vaizdą zoologuos sodo' ii- M
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iškilo kaip viena iš pirmau- 

srityje. Jis jau nuo seniau suka 
filmus, įamžindamas mūsų kul
tūrininkus bei šiaip lietuviškas 
apraiškas. Ir šioje srityje jam 
Chicagoje niekas neprilygsta. Jis 
suorganizavo Amerikos lietuvių 
bibliotekos leidyklą, kuri lietuvių 
ir anglų kalba leidžia knygas-al- 
bumus, pralenkiančius savo 
menišku puošnumu ligšiolinius 
kitus mūsų leidinius. Jis į- 
steigė lietuvių meno galeriją, 
kuri jau ne vieną lietuvį išvedė 
į platesnį amerikiečių dailinin
kų pasaulį.

Jis įstengia rasti lietuviškam 
menui draugų tarp amerikiečių 
menininkų, fotografų, leidėjų, 
net ir universitetų. Pvz., tik ne
seniai šiemet išėjo jo sudary
tas Chicagos albumas "Chica- 
go” su štampu, kad tai Lojolos 
universiteto leidyklos. Albumas 
turi 64 ypatingas nuotraukas. 
Tai ne fotografija, o foto meno 
kūryba, parenkant rečiausius, 
įspūdingiausius vaizdus, ir tai iš 
tokių kampų, kad sudaro ypatin
gą nuotaiką ir savitą ornamenti
ką. Panaudoja ne vien vaizdus, 
bet ir šešėlius, nutaiko, parenka 
atitinkamą apšvietimą, pagauna 
padangėje ypatingas debesų for
macijas, užfiksuoja retas salių 

MAIRONIO ŠVENTĖ CALIFORNIJOJ

Vyresniosios kartos žmonės, 
gyvenę jaunystėj Kaune, dar pri
simena gyvą Maironį jogyvenimo 
saulėlydy. Paviršutiniškai ste
bint, atrodė, kad Maironio veide 
atsispindėjo rimtumas, gal net 
šiek tiek su rūstumo išraiška. 
Tiesiog netikėtum, kad tame 
žmoguje yra jautri širdis, lieps
nojanti tėvynės meilė. Tai buvo 
antitezė maloniai besišypsan
čiam kari. Mykolui’ Vaitkui, taip' 
pat poetui. Maironis ir Rotušės 
aikštė gražiai identifikavosi. Čia 
jis ilgai gyveno pirktuose didi
kų Pacų rūmuose. Čia daugelį 
metų buvo kunigų seminarijos 
rektorius. Po mirties šiuose rū
muose buvo įsteigtas jo muzie
jus. Prie šių rūmų jam buvo pa
statytas paminklas.

Los Angeles ateitininkai ir 
Lietuvių Bendruomenė lap
kričio 13 Šv. Kazimiero parapi
jos salėj suruošė Maironio gimi
mo ir mirties sukakčių (1862- 
1932) šventę, kurią pradėjo įva
diniu žodžiu prof. F. Palubins
kas. Su paskaitininku Stasiu 
Santvarų, atvykusiu iš Bostono, 
publiką supažindino dr. R. Kont
rimas, pažymėdamas, kad jis 
poetas, dramaturgas, teatralas, 
operos solistas, libretų kūrėjas ir 
vertėjas, administratorius.

Paskaitininkas kalbėjo apie 
Maironį ir jo laikus, pavaizduo
damas tos epochos charakterin
gus bruožus, kada iš vienos pu
sės buvo stiprus rusų spaudi
mas Lietuvą nutautinti, iŠ kitos ■ 
— įsigalėjusi lenkų įtaka, pa
veikusi didžiumą mūsų bajorijos, 
taip pat įžengusi ir į kleboni
jas. Tai matydamas, Maironis 
stengėsi paveikti aplenkėjusią 
bąjoriją, kad ji grįžtų į tėvynei 
pozityvų kūrybinį darbą. Tuo 
tikslu jis parašė lenkiškai "Z nad 
Biruty” (Nuo Birutės kalno). Ta
čiau jo pastangos nedavė žymes
nių vaisių. Tada tolimesnėj savo 
kūryboj jis pliekė tokius bajorus, 
juos pajuokdamas ar pasmerkda
mas. Tokia kryptim jis parašė 
poemą “Raseinių Magdė”, bala
dę “Čičinskas”.

Pirmojoj sovietų okupacijoj P. 
Cvirka Maironį yra pavadinęs 
buožių poetu, bet vėliau buvo 
pastebėta, kad Maironio negali
ma lengvai išbraukti iš tautos šir
dies, tuo labiau, kad kai kuriuos 
jo eilėraščius karo meta galima 
buvo pritaikyti propagandai 
kare su vokiečiais. Antroj sovietų 
okupacijoj Maironis buvo išpo
puliarintas V. Mykolaičio-Pu
tino, K. Korsako, V. Zaborskai-

ATKARPA: .

nuo Biržą, ištekėjusi už lietuvio 
(žemaičio) siuvėjo. Ieško gimi
nės Lietuvoje. Ieškomoji ar ži

Meninėj daly solistė S. Pau- 
tienienė skambiai padainavo 
Maironio "Mano gimtinė" (A.

90 metų nuo Maironio gimimo ir 
20 metų nuo Maironio mirties.

lįALEDOS’
KALĖDINIU GIESMIŲ PLOKŠTELĖ, ĮDAINUOTA MON- 
TREAUO LIETUVIU. CHORO KVEBEKO — KANADOS 
CHORU VARŽYBŲ ČEMPIONO...
PLOKŠTELĖ YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBES, VĖLIAUSIA 
TECHNIKA IR VERTE Si PLOKŠTELĖ NUSTEBINS NE TIK JUS. 
BET IR JŪSŲ DRAUGUS, KAIMYNUS IR GIMINES...
GAUTI ŠIA PLOKŠTELE — SIŲSKITE $10. - PLŪS $2. — PER
SIUNTIMU!, UŽPILDANT ATKARPĄ ŽEMIAU:

tą pačią paskaitą skaitė Maironio

naują gyvybę irjšraišką. Jis yra 
ne vien fotografuotojas, o ir ieš
kotojas, retų vaizdų gaudytojas. 
Tai plataus masto fotožumaliz- 
mas. Kiekviena nuotrauka 
spindi originaliu savitumu. Jo 
albume nėra spalvotų nuotraukų, 
bet platus juoda-balta siluetų 
žaismas.

Nenuostabu, kad jo nuotrau- • 
kos jau buvo išstatytos Chicagos 
meno institute, naudojamos kny
gose ir žurnaluose. Jo darbai 
pateko į JAV “Famous Photo- 
graphers Annual”. Jo nuotrau
kas įjungė į savo nuolatinę ko
lekciją Chicagos meno institu
tas, Los Angeles apskrities me
no muziejus, Camegie institutas 
Pittsburghe. Jis nuotraukomis 
išryškino Francis Thomp
son veikalą “I Fled Down the 
Nights and Down the Days”, 
pateikdamas tam kūriniui foto 
komentarus. Jau išleisti jo pla- 
katinių nuotraukų keturi albu-

(C. Sasnausko). R. Vitkienė pa
deklamavo "Vasaros naktys”, o
D. Barauskaitė-Mažeikienė — 
“Vilnius prieš aušrą”, pailius- 
tuojant V. Štoko ir Venckų pa
gamintomis skaidrėmis. V. ir E. 
Dovydaičiai įspūdingai padekla
mavo “Čičinską”. Pagaliau kvar
tetas, susidedąs iš R. Dabšio,
E. Jarašūno, A. Polikaičio ir B. 
Seliuko, sudainavo "Kur lygūs, 
laukai”, "Jaunimo giesmė” ir 
“Lietuva brangi”. Solistei ir 
kvartetui puikiai akomponavo R. 
Apeikytė. Meninę dalį paaiškino
G. Palubinskaitė.

Po programos jos dalyviai 
buvo apdovanoti gėlėmis ir visi 
atsilankiusieji pakviesti vaišių 
į žemutinę salę. Rytojaus dieną 
svečias iš Bostono buvo pa

NEW YORKE PRIEŠ 30 METŲ
— Spalio 19 Harrisone, N.J., 

Jackson’s auditorijoje įvyko New 
Yorko ir New Jersey apskričių 
lietuviškų chorų dainų šventė. 
Dalyvavo 10 chorų, kuriuose 
dainavo apie 300 choristų. Tuo 
buvo baigtas dainų švenčių cik
las. I-oji dainų šventė buvo 
1950 Elizabethe, II-oji — Bayon- 
nėje, III-oji — Patersone, IV- 
oji — Maspethe, V-oji — Har- 
risone-Keamy. Tuo metu Keamy 
lietuvių parapijos vargonininku 
buvo Algirdas Kačanauskas.

— Spalio 12 Camegie salėje 
Manhattane įvyko pabaltiečių 
simfoninės muzikos koncertas. 
Antroje dalyje buvo atlikti Juozo 
Gruodžio, Jeronimo Kačinsko, 
Vlado Jakubėno, Vytauto Bace
vičiaus kūriniai. Dirigavo Jeroni
mas Kačinskas.

— Solistas Algirdas Brazis dai
nuoja Metropolitan operoje.

— Organizuojami Vasario 16

Brooklyne įsikūrė du tokie būre
liai.

— Spalio 19 vėl pradėjo veik
ti lituanistikos seminaras. Pa
skaitos būdavo sekmadieniais 9 
vai. ryto Apreiškimo parapijos 
mokyklos klasėse. 1952 metų 
rudenį paskaitas skaitė prof J. 
Brazaitis ir Jonas Aistis.

— Įvairiuose susirinkimuose 
vis kalbama, kad reikia suor
ganizuoti Lietuvių Bendruo
menę.

— Prof. Jurgis Baltrušaitis, 
žymus meno istorikas, atvyko iš 
Paryžiaus ir du mėnesius skai
tė paskaitas New Yorko univer
sitete. Tada jis susitiko su prof.
J. Brazaičiu.

— New Yorke veikia Aitvarų 
kvartetas. Iš Jo pasitraukė Juo
zas Sodaitis ir į jo vietą atėjo 
Juozas Nakutavičius.

tūros Židiny ruošiama jo nuo
traukų paroda, ryšium su tada 
ten ruošiamu koncertu-balhnni. 
Tada bus ne vien jo foto pa
roda, bet jis parodys ir savo 
filmus “Penirsylvanijos anglia
kasių dainos” bei filmą apie Chi- 

leis, gal ir daugiau filmų pa
rodys tą vakarą ekrane. Tikrai 
verta arčiau pažinti to mielo lie
tuvio gausią ir turtingą vaizdinę 
kūrybą. Juozas Prauskis

V. KRĖVĖS PREMIJA — 
EDUARDUI CINZUI

jau keturioliktą kartą paski
riama Vinco Krėvės literatūri
nė premija. Pirmoji buvo paskir
ta 1952 metais. Š. m. lapkričio 
20 V. Krėvės lit .premija (500 
dol.) paskirta Eduardui Cinzui 
už jo romaną “Moną”. Įteiki
mas įvyko įspūdingose McGill 
universiteto Faculty Club patal
pose.

Iškilmingąją vakaro dalį pra
dėjo ir užbaigė dabartinis sam- 

gerbtas dr. Z. Brinkio namuose. 
Čia, LB Vakarų apygardos pirm. 
R. Dabšiui priminus S. Santvara 
praėjusią 80 metų sukaktį, visi 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.

I. Medžiukas

Lietuvių Religinės Šalpos va
jaus proga surinkta aukų 11,014 
dol. Šių metų pradžioj Sofija 
Brazauskienė paaukojo 3,000 
dol. L. R. Šalpai išleisti knygai 
“Nelaisvėj gimęs kūdikis”. Jatk 
keleri metai Los Angeles Šv~- 
Kazimiero liėfu^Jį parapija pir
mauja šiam tikslui aukų rinkime.

Balfo piniginis vajus, pradė
tas spalio 10, bus baigiamas 
gruodžio 12. Tą dieną parapijos 
salėj bus duodami pietūs,-bus 
paruošta kalėdinės nuotaikos 
meninė programa, o taip pat vyks 
loterija.

— Spalio 26 Apreiškimo pa
rapijos salėje Brooklyno vaidin
tojų trupė suvaidino T. Guthke’s 
“Melagėlį”.

— Spalio 21 kan. Juozas Kon
čius, Balfo pirmininkas, grįžo 
iš Europos, kur išbuvo 7 savai
tes.

— Aktyviai veikia Balfas. Tą 
rudenį Balfas prašė, kad dar 
reikia surinkti 90,000 svarų dra
bužių ir avalynės. New Yorke 
buvo suorganizuota 11 postų, 
kurie per tris savaites rinko au
kas Balfui. To metų Balfo va
jaus pirmininku New Yorke bu
vo Metropolitan operos solistas 
Algirdas Brazis.

— N.Y. Lietuvių Dantų Gy
dytojų draugija susiorganizavo 
spalio gale. Į pirmą valdybą iš
rinkta pirm. L. Liatukienė, vice- 
pirm. M. Kregždienė, sekr. B. 
Paprockienė.

— Vytauto Maželio fotografi
jų paroda vyko Willoughby foto 
reikmenų krautuvėje. Atidaryta 
spalio 28, tęsėsi iki lapkričio 4.

— Prof. Juozas Brazaitis, pra
dėjęs dirbti Darbininko redak
cijoje nuo 1952 sausio mėn., 
lapkričio 2 skaitė paskaitą apie 

tukliai buvo lapkričio 7,8 ir 9.

rupijos salėje svečiavosi Water- 
burio lietuvių scenos mėgėjų

Elena Kojelienė, Marija Gliaudienė, žurnalistas Juozas Koje
lis, rašytojas Jurgis Gliaudą, rašytoja Alė Rūta-Arbienė ir isto
riku Vincas Trumpa.

burio pirmininkas iaž. Justas 
Kibirkštis. Vertinimo komisijos 
aktą perskaitė tos komisijos sek
retorė dr. Ilona Gražytė - Ma- 
ziliauskienė. Eduardo Cinzo, 
gyvenančio. Belgijoje ir todėl ne
galėjusio akte dalyvauti, nuošir
dų atsiųstą sveikinimą bei trum
pą ir vaizdų žodį apie tai, kaip 
autorius pats kuria, perskaitė 
dr. Henrikas Nagys. Jis taip pat 
paskaitė ištrauką iš premijuoto 
jo romano. Vertinimo komisija 
(pirm. J. Kibirkštis, sekr. I. Gra
žytė - Maziliauskienė, nariai: 
A. T. Antanaitis, V. A. Jonynas, 
dr. H. Nagys) savo akte, tarp 
kita ko, nurodo, kad premija

PHILADELPHIA, PA.

Gražus Balto renginys
Philadėlphijos Balfo skyrius, 

norėdamas sutelkti galimai 
daugiau lėšų vargan patekusiam, 
lapkričio 14 Šv. Andriejaus para
pijos salėj suruošė koncertą-pie-

Feliksui ■'Andriūnui, Balfo•di
rektoriui ir vietinio skyriaus pir
mininkui, nuoširdžiai pasveiki
nus gana gausiai susirinkusius, 
Marija Raugienė gražiai perskai
tė keturis eilėraščius: "Vargdie
nėlis” — Juozės Augaitytės, 
“Labdarys” — Adomo Jakšto, 
“Ant rudenio lapo” — Stasio 
Santvara ir “Laiškas Marijai” 
— Anatolijaus Kairio. Juose bu
vo atskleista graudi vargdienio 
dalia ir šykštuolių užkietėjusios 
širdys. Tai buvo puikus įvadas 
į renginį.

Jauna, talentinga pianistė Bi
rutė Šnipaitė meistriškai pa
skambino penkis pasaulinio 
mąsto kompozitorių kūrinius: 
J. S. Bach — French Suite No. 
6 (Allemande, Sarabande, 
Gigue), W. A. Mozart — Aleg- 
ro iš koncerto G Major, F. Cho- 
pin — Noctume No. 2, C. De- 
bussy — Les Collines D’ana- 
carpi ir Kachaturian — Toccata. 
Pianistės jautriai atlikti kūri
niai klausytojus maloniai mltei- 

mėno trijų veiksmų komediją 
“Svetimos plunksnos”. Tas 
pats teatras lankėsi ii* rugsė
jo 22 ir suvaidino “Mokyklos 
draugus”.

CANAOA H3Y2R9

VARGAS IR PAVARDĖ:

ADRESAS:.
SIONČIU t 

paskirta E. Cinzo “Monai” to
dėl, kad toje knygoje autorius 
įžvalgiai atskleidė jauno žmo
gaus psichologiją bei mūsų am
žiaus problemas ir dvasinius 
konfliktus, kurie būdingi šian
dieniniam jaunimui. Galutinia
me balsavime, vos po vieną taš
ką atsilikę, kandidatavo dar šie 
rašytojai: J. Švabaitė-Gylienė ir 
A. Landsbergis. Gavo balsų taip 
pat ir A. Baranauskas.

Iki šiol V. Krėvės lit. premiją 
yra gavę šie rašytojai: J. Ais
tis, J. Mekas, A. Mackus, K. 
Ostrauskas, V. Ramonas, M. Ka
tiliškis, A. Vaičiulaitis, L. Su
tema, K. Barėnas, J. Kralikaus- 
kas, E. Cinzas, T. Venclova,
H. Nagys ir vėl E. Cinzas.

Lietuvių Akademinis
Sambūris Montrealyje

kė ir buvo palydėti plojimais. 
Reiškiant padėką, B. Šnipaitei ir 
M. Raugienei įteikta po raudonų 
rožių puokštą. Pianistė ne tik 
neėmė jokio honoraro, bet vė
liau dar padėjo patarnauti prie 
stalų.

Kun. Jurgiui Degučiui, Šv. 
Andriejaus.. parapijos; klebonui,, r, 
sukalbėjus’’maldą', pasivaišinta 
skaniai šeimininkių paruoštais 
pietumis. Juos gaminant, daug 
darbo įdėjo vadovė Bronė Karaš- 
kienė ir jos pagalbininkės Jadvy
ga Petronienė bei Magdalena 
Runkevičienė. Emilija Plavi- 
čiūtė, Šv. Andriejaus kleboni
jos šeimininkė, vikriai visur be
simaišydama, tiesė pagalbos ran
ką ten, kur ji buvo reika
linga. Ji labai gražiai priėmė 
ir salės tvarkytojus.

Turtingą loteriją, kuriai fantus 
padovanojo labdaringi žmonės, 
pravedė Česlovas Tamošauskas 
ir Regina Raubertaitė, Balfo di
rektorė. F. Andriūnas, asistuo
jant B. Karaškienei, įteikė Bal
fo ženkliukus tiem, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu yra prisi
dėję prie Balfo užmojų įgyven
dinimo ir tokių ženkliukų pra
eity nėra gavę.

Rengėjai taria nuoširdžią pa
dėką visiem, bet kuo prisidėju- 
siem prie koncerto-pietų paruo
šimo ir į renginį atsilankiusiem. 
Balfo valdyba džiaugiasi, kad 
visų bendromis pastangomis vie
nas kitas doleris liks nelaimin
gųjų šalpai.

Bronius Vaškaitis

Jonas Miškinis, Dar
bininko ir kitą, lietuviškų laik
raščių bendradarbis, gyv. Roch- 
ester, N.Y., lapkričio 19 mirė 
nuo širdies smūgio, sulaukęs 
87 m. amžiaus. Velionis nepri
klausomoj Lietuvoj buvo mokyk
lų inspektorium ir gimnazijos 
mokytojų. Spaudoj bendradar
biavo nuo 1912.

— Dainavos ansamblis Cle- 
velande per Lietuvių dienas 
gruodžio 4 Euclid Senior gim
nazijoj atliks muzikinį veikalą 
“Vilniaus pilies legenda”. Mu
ziką veikalui sukūrė Aloyzas 
Jurgutis, o libretą Aurelija 
Balašaitienė. Dainavos ansamb
lį sudaro 70 dainininkų, 8 so
listai ir kitas pagalbinis persona
las.

— Algimanto Kezio fotografijų 
paroda “Chicagos miestas” (pa
gal neseniai išleistą knygą “Chi- 
cago/Kezys”) vyks gruodžio 3- 
23 “Galerijos” patalpose.

— Chicagos Jaunimo Centro 
veiklos 25 metų sukakties minė
jimo akademija ir vakarienė 
įvyks gruodžio 5 Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj.

— Solisto Tado Rūtos rečitalis 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoj salėj įvyks gruodžio 12. 
Rengia Brighton Parko LB apy
linkė.

— Maureen Vaivadaitė gruo
džio 4 atliks muzikinę progra
mą LF Bičiulių organizuojamame 
literatūros* vakare, kuris įvyks 
Los Angeles, Calif., Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėj. 
Savo kūrybą skaitys iš Kanados 
atvykęs rašytojas Juozas Krali- 
kauskas. • • ( ,

. Sr..
-i Kun. V.VuftaViČiūV^North 

Grotton parapijos perkeliamas 
klebono pareigom į Šv. Jurgio 
lietuvių parapiją, Norwood, 
Mass. Pareigas oficialiai perims 
gruodžio 7.

— Kennebunkporto Šv. Anta
no aukštesniosios mokyklos 
alumnų pirmasis susitikimas nu
matomas ateinančių metų Pasau
lio Lietuvių Dienų ir dainų 
šventės metu Cfiicagoj. Visi 
buvę mokytojai ir mokiniai kvie
čiami informuotis Chicagoj pas 
P. Striupaitį 767-1090, P. Kara
lių 655-1625 arba Clevelande 
pas Gintarą Taorą 216 531-9491.

— Lietuvių dailininkų paroda 
bus 1983 birželio 25 - liepos 5 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu. Parodos rengimo komitetą 
sudaro Čiurlionio galerijos glo
bos komiteto nariai: Vanda 
Aleknienė — pirmininkė, Mary
tė Gaižutienė, Rimas Griškelis, 
Donatas Kavaliūnas, Vincas Lu
kas, Magdalena Stankūnienė ir 
Algis Trinkūnas.

—. Kun. Petro Ažubalio sti
pendijų fondas To
ronte dauguma balsų paskyrė 
1,000 dol. Danutei Skukauskai- 
tei, studijuojančiai žurnalistiką 
ir Rytų Europos istoriją Ottawoj, 
500 dol. — Arūnui Kalinauskui, 
studijuojančiam Yorko univer
sitete ir besireiškiančiam lietu- - 
viškcj veikloj, 250 dol. — Vi
liui Grigužiui, studijuoijančiam 
evangelikų teologiją V. Vokieti
joj- 

— Ieškomas asmuo, pavarde 
VALERIJA BULOVAITE, Tek-

jai: Moacir de Sa Pereinu MD,

Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. Atnau
jinant —visiem 15 dol. metam.
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soj Amerikoj lietuvių etninei 
grupei įsikurti Bei ilgam laikui 

> atstu- išlikti, reikia tikėtis, kad Lietv- 
žemės vių Bendruomenė ir Lietuvių

J. Prunsldo, Bolševikų nužu- drabužiai vidutinio figio. * 
dyti šauliai, 7 dol. berniukui ir merginai. Dydis

M. Blyno, Lietuvos senovės *P*e 14-16; Darbininko dm. 
..........—

KNYGOS UCTUVIŲ 
4R ANGLŲ KALBOM f 
IŠMOKTI *

paminklai, 10 dol.
V. Alanto, Paversmiai. Eilė

raščiai, įrišta į kietos viršelius, 
10 dol.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės ir suvenyrai 
gaunami Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd.,

kuriose lietuviai tūrės sekciją projektu ir pasinaudos gražios 
ant gražaus kalno, prie,didžiulio gamtos ir Deltona korporacijos 
“Gap Lalus” (ežero). clovana.

Vytautas Beleckas Brooklyn, N.Y. 11207.

Sunny Hills įvažiavimas

SUNNY HILLS IR 
‘LIETUVIŲ SODYBA
Jau keletas metų spaudoj ke

denamas “Lietuvių sodybų”, 
“Pensininkų namų”, “Senelių 
prieglaudų” reikalingumas 
senstančiai mūsų ateivių kaitai. 
Savaime suprantama, kad daug 
šeimų nori pasilikti arti savo 
vaikų, priprastos aplinkos. Tik
renybėj vaikai dėl darbo ir kitų 
priežasčių kilnojasi, ir tėvai 
lieka be jų globos. Taip pat tu
rim daug šeimų, neturinčių vai
kų, arba pavienių asmenų, dar 
šiuo metu nereikalaujančių pa
galbos, bet norinčių turėti 
garantiją dėl medicininio ir lie
tuviško religinio bei socialinio 
patarnavimo, kad jis būtų toj pa
čioj vietoj, jiem išėjus į pensijų.

Šiuo metu, kada Lietuvių 
Bendruomenė su socialiniu sky-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Po 5 dol. — S. Dabkus, To
ronto, Ont., kun. B. Pacevi- 
čius, Toronto, Ont., A. Januška, 
Milton, Mass., K. Šnipas, Hart
ford, Conn., V. Roman, Allen- 
town, Pa., Z. Bacevičius, V’ood- 
haven, N.Y., A. Čepulis, Phila- 
delphia, Pa., A. Zaunius, Wee- 
hawken, N J., E. Dubickas, Los 
Angeles, Calif., V. Adomaitis, 
Jamestown, N.D., A. Kazlas, 
Cleveland, Ohio, A. Malinaus
kas, Woodhaven, N.Y., P. Bud- 
vidis, Hamilton, Ont., K. Re- 
mėza, Richmond Hill, N.Y., V. 
Bundza, Worcester, Mass., K. 
Zauka, N. Providence, R.I.,

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

rium ir Lietuvių Fondas lyg 
atsibudo šiuo reikalu, norėčiau 
lietuvių visuomenei pristatyti 
SUNNY HILLS vietovę, kaip 
vieną iš tinkamiausių įkūrimui 
“Lietuviškos sodybos”.

Norėčiau bent iš dalies api
būdinti šios vietovės pliusus:

1. Sunny Hills naujo miesto 
centre, prie didelio ežero bei 
parko, Deltona korporacija duo
da “Lietuvių sodybai” įkurti 
5 akrus žemės nemokamai. Mi
nima žemė turi gatves, vandenį, 
kanalizaciją, telefono linijas. Tai 
milijoninė dovana.

2. Šios vietovės trejų metų 
laikotarpio pavasario, vasaros ir 
rudens švelnus klimatas, tyras 
oras, neturėjimas jokio krimina- 
lizmo yra didelis pliusas lie
tuvių kolonijos augimui.

3. Sunny Hills vietovė yra 
aukščiausioj Floridos valstijos 
vietoj — 300 pėdų virš jūros 
lygio ir tik 30 mylių nuo gra
žiausių pajūrio maudynių, vadi
namų “Miracle Strip”, Panama 
City Beaches.

4. Vykstant iš šiaurės miestų, 
Sunny Hills yra artimiausia?taš
kas Floridoj: Chicagb — 900 
mylių, Detroit — 1000 mylių, 
Cleveland — 850 mylių, New 
York — 110 mylių.

5. Lietuviai turi išpirkę dau
giau kaip 700 sklypų gražiausioj 
Sunny Hills miesto daly, aplink 
“Boat Lake” bei prie “Blue 
Homestead” ir “Watering” 
ežerų.

6. Sunny Hills lietuviai pir
mieji visoj Floridoj turi gimta 
kalba pilną religinį patarnavi
mą klebono kun. Prano Jaraš- 
kos asmeny. Neseniai čia apsi-

lynų apsupto Sunny Hills kli
mato čia niekada nepastebimi 
pelėsiai, todėl čia ir lietuviš
kiem archyvam ar bibliotekom 
įkurti būtų tinkama vieta.

Daug pasiekta Sunny Hills 
kolonijos kūrimosi procese tik 
darbštaus ir nenuilstančio lietu
vių komiteto narių pastangomis.

Šiuo metu daromas spaudi
mas iš Deltona korporacijos, 
kodėl taip ilgai lietuviai nieko 
nedaro su jiem pažadėta 5 akrų 
žeme. Privatiem asmenim šį 
projektą perimti gal būtų ir pel
ninga, tačiau tai būtų nusikalti
mas prieš lietuvių visuomenę, 
nes tokiu atveju nebūtų garan
tuotas šio projekto tęstinumas. 
Tik organizacija (tax exempt), 
kaip Lietuvių Bendruomenė 
Amerikoj, galėtų įgyvendinti ir 
užtikrinti keliom generacijom 
tokį centrą.

Gerai paruošus planą, nei 
L. B-ei, nei Lietuvių Fondui ne
reikėtų didelio kapitalo. Ateity 
galima tikėtis iš federalinės val
džios paramos, kaip etninei “Lie
tuvių sodybai”.

Šiuo metu norisi išreikšti lie
tuvių komiteto nariam padėką 
už jų pastangas sutelkti tiek daug 
lietuvių į Sunny Hills vietovę. 
Tuo pačiu esam dėkingi lietuvių 
visuomenei, kuri suprato mūsų 
kolonijos reikalingumą ir rėmė 
jos augimą. Prašom ateity ne
kaltinti mūsų, jei šis “Lietuvių 
sodybos” projektas nebūtų įgy
vendintas atsakingų lietuvių or-

DO V ANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

PUIKI DOVANA 1982 METŲ KALĖDOMS 
Siuntinys No. L — 1982.

1 pora geriausių "Levi* donim jeans; 1 pora 
”Wrangtar** velveto jeans; 3 metrai geriausio šil
kinio aksomo suknelei; 3 metrai vilnoninės eilutei 
medžiagos su įrašu ”AH wool mada in Engiami”;

? na Ighborhood. Usa our lay- 
away plan.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mada fur and shaap- 
skki coata and other leather

ALEX SHEEPSKIN ANO FUR CO. 
79-03 JAM AICA AVĖ.
WOODHAVEN, H.Y. 11421
TEL. 212 298-1162

btngodąrbuotojams 
• Lapkričio' 27 Kultūros Židinį 
įvyko pranciškonų rėmėjų bingo 

"darbuotojų grupės metinis susi
rinkimas ir vakarienė. Susirinki
mą atidarė reikalų vedėja Apo
lonija Radzivanienė, o maldą su
kalbėjo tėvas Leonardas Andrie- 
kus, OFM, ypatingai iškeldamas 
bingo darbuotojų gerą valią ir 
pasiaukojimą. Grupės globėjas 
tėvas Antanas Prakapas, OFM, 
perskaitė metinę bingo veiklos 
apyskaitą ir pasidžiaugė darbo 
vaisiais.

Kultūros Židinio vadovybės 
vardu kalbėjo LK Fondo tarybos 
pirmininkas Romas Kezys ir dė
kojo visiem bingo darbuotojam 
už jų nuopelnus Kultūros Židi
niui ir lietuvių visuomenei.

Kai kurie pranciškonų rėmėjų 
bingo nariai jau beveik 13 metų 
kiekvieną penktadienį nepails- 
dami ir be jokio atlyginimo dir
ba pranciškonų vienuolyno ir 
Kultūros Židinio labui.

Visiem didelė padėka ir lin
kėjimai sveikatos bei ištvermės 
taip reikšmingame ir svarbiame 
darbe.

Alg. Šilbajoris 
LK Fondo vald. pirmininkas

tinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnonių siū
lų; vilnoninė arba šilkinė suknelei medžiaga.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $400.00

Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svaras įvai
rių prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirb
tinio minko kailio paltui 3 m.

žemiau siūlome keletu naudingesnių dalyku 
(kaina su muitu): Avikailiai 3/4, vyriški arba mo
teriški, tikros odos viršus, dirbtinio kailo pamuša
las, graži apykaklė, sveria 5 v.
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, 

svoia 5 v.
Pigesnis minko kailis paltui, sveria 5 sv
Jeans, rumbuoto velveto
Vyriškas arba moteriškas megstinis
Vilnonė arba šilkinė skarelė
Teleakopic lietsargis
Vyriški arba moteriški pusbačiai
Puiki suknelei medžiaga
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m.
Aksomo medžiaga kostiumui,

dvigubo pločio, 3 m.
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.

šie produktai galima siųsti su rūbais: Va 8V- 
arbatos — $4.00, i sv. nescafes — $6.00, 1 sv. 
pupelių kavos — $7.00. 1 sv. šokolado —; $7.00, 
40 cigarečių —- $5.00. ' "■

\ Sudarant siuntinį, iš minėtų prekių reikia pri
dėti persiuntimui $52.00.

Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos 
plokšteles.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje 
gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pa
likimus prekėmis arba valiuta į Lietuvą.

BALTTC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 TzONDON LANE, BROMLEY, KENT. BR1 4HB. 
ENGLAND. Tek 01 460 2592.

Introduction to Modern Liti*- S 
uanian — 10 dol. s

Lietuviškų pokalbių plokštele 3 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas 3
— 8 dol.

LietiiviSkai angliškas žodynas '<t
— 8 dol. į

Lietuvių kalbos žodynas vai- .
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1« 
dol. už kiekvieną knygą.

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

1220.00

$100.00 
$ 88.00 
$ 42.00 
$ 44.00 

12.00 
12.00 
44.00 
40.00 
66.00

$ 
S

$ 80.00
66.00 
80.00 

$100.00
$

KALĖDOMS GRAŽI DOVANA
Dainuojam su Lione — Sol. L. 

Jodytės; Mano Lietuvos prisi
minimai — Sol. L. Jodytės; 
Sodžiaus garsai — J. Stankū
no kūriniai; Yakutis — Sol. K. 
Yakučio įdainuota; New Yorko 
vyrų choras — įvairios choro 
dainos. 5 plokštelės už 12 dol. 
su persiuntimu. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

SUVENYRAI

lipinama

LABAS, 
1.50 dol.

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj 
SVEIKAS ir kiti po
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

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

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

NAUJAUSIO8 
PLOKŠTELĖS

Kalėdos, Aušros Vartų Mont
realio choro įdainuota 14 kalėdi
nių giesmių: Tyliąją naktį, Sku
binkit piemenys, Nakties tyloje, 
Piemenėliams, vargdienėliams, 
Tylią naktį, Angelų balsai, 
Sveikas Jėzau gimusis, Linksmų 
Kalėdų, Laukiame su viltim, 
Berneliai kelkit, Ateikit vaike
liai. Tyliąją naktį, Linksmą gies
mę ir Iš padangių tolimų. Kaina 
10 dol.

Nauja dienių Dainos pasišokti 
ir klausytis. Dainuoja dvynukai 
Astra ir Andy Šalčiai: Serenada, 
Oi niekados, niekados nepamir
šiu, Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus, Už kalnų toli toli, Mei
lės ieškok, Paskutinis sekmadie
nis, Aš atsimenu namelį, Man tu 
graži, Kaiminka, Iškeikime stik
liuką, Nauja diena, Tave aš 
pažinčiau tamsią naktį, Ar 
skirsimės. Kaina 10 dol.

, Tarp tostų ir dainų, estradinė 
muzika, atlieka Rimas Kasputį* 
su modemiška gitarų-trumpetėĮ^ 
a deono elektrine akusti
kos palyda. Dainuoja: Vien tik 
mums, Pavasaris gimtinėj, Prie 
šaltinio, Varžybos, Ateis tokia 
diena, Vai žydi, žydį, Paryžiaus 
tango, Žibuoklės, Mergužėlė ir 
Vėlyvi žiedai. Kaina 9 dol.

Lauksiu tavęs ateinant 
Montrealio vyrų okteto įdainuo* 
ta 17 patriotinių lietuviškų dai
nų ir maršų. Kaina 10 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kur ginta
rais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės — įvairių kompozitorių ir 
artistu atlikti 12 kūriniu. Kaina 
9 dol. Leonas Baltrus — ari
jos ir dainos. Kaina 8 dol. Ans~. 
toli nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. '

Sparčiai auganti milijoninė

visiems lietuviams.

ATTENTION
- SERIOUS JOB SEEKERSI

Would you llka to sat yoar own houra wtth practicaHy no 
llmit on aa minga and havo vacatlona as dasfrad? M ao, 
than urhy not conventontty nork wtth ua aortlng/buadllng

DEKIER PARK

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN COOKERY

- KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 140,008 DOL.



Vėliavos scenoje, švenčiant Lietuvos kariuomenės atke
rimo šventę lapkričio 21 Apreiškimo parapijos salėje. 
Dešinėje ramovėnų pirmininkas dr. Eugenijus Noakas.
Nuotr. L. Tamošaičio

PRISIMINTA KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ
Tradicinė Lietuvos kariuome

nės atkūrimo šventė buvo prisi
minta lapkričio 21, sekmadienį. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. buvo mišios, kurias kon- 
celebravo kleb. kun. J. Pakalniš
kis, kun. A. Račkauskas, Tėv. 
Placidas Barius, OFM. Sis pasa
kė-ir pamokslą, gražiai sujung
damas tos dienos pagrindinius 
momentus — kariuomenės šven
tę, Kristaus Valdovo šventę, šv. 
Cecilijos, choro globėjos, šven
tę. Pakiliai giedojo choras. Įspū
dingai giedojo solistė Angelė 
Kiaušaitė. Vargonais palydėjo 
Matas Jatkauskas.

Tuoj po sumos visi perėjo į r 
didžiąją parapijos salę. Čia gan 
greitai prasidėjo ir pats minėji
mas, kuriam vadovavo ramovėnų 
pirmininkas dr. Eugenijus Noa- 
kas. Pradžioje įneštos vėliavos, 
darniai sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

Liet. gen. konsulo
A. Simučio kalba

Į tokias šventes nuolat lankė
si ir lankosi Lietuvos gen. kon
sulas Anicetas Simutis ir visada 
taria sveikinimo žodį. Dabar jis 
buvo paskaitininkas, išsamiai ir 
vaizdžiai nupasakojęs Lietuvos

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen.-konsulas, skaito paskai
tą Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventėje lapkričio 21 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Nuotr. L. Tamošaičio

gos Ramovė Bostoųp * skyrius 
lapkričio 21 paminėjo Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 04 metų 
sukaktį, Atlanto uo»d^tcji| Ste
pono Dariaus. ir Stasio Girėno 
50-ties metų sukaktį, visus kovo
jusius už Lietuvos laisvę, o taip 
pat ir Ramovės Bostono skyriaus 
įkūrimo 30 metų sukaktį.

Šios šventės minėjimas pradė
tas “Laisvės Varpo” radijo ban
gomis Jono Vizbaro paruoštu 
vaidinimu, kuris pradedamas 
1863 metų sukilimu ir baigtas 
mūsų dienų partizanų kovomis. 
Tada 10 vai. Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje Sp. Bostone 
buvo aukojamos mišios už žuvu
sius ir kovojančius dėl Lietuvos 
laisvės. Per mišias smuiku grojo 
Izidorius Vasyliūnas, o eile orga
nizacijų atstovų dalyvavo su vė
liavomis.

3 vai. p.p. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Djos auditorijoj 
buvo tęsiamas iškilmingas minė
jimas. Jį pradėjo skyr. pirm. 
Jonas Starinskas, o visai progra
mai vadovavo Jonas Vizbaras. 
Amerikos legiono Stepono Da
riaus postui vadovaujant, buvo 
įneštos Amerikos, Lietuvos ir or
ganizacijų vėliavos, sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Kun. A. Kontautas sukalbėjo 
maldą. Tada buvo iškviesti salė-

ir Juozas Liutko- Čia paminėjam tik dalį prele- 
sms buvo prisegta po bal- gonto kalbos. O ji visa buvo la- 
- bai gerai išmąstyta ir pavyz-

Laisvės Varpo radijo valan- džiais kaip reikia ko-
- vedėjas vilnietis advokatas dėl savo laisvės.

ls Viščinis, savo kalbą pava- Meninėj daly menininkai atli- 
“Laisvės Kovotojų Diena”, ko: solistas Benediktas Povilavi- 
išsamioj kalboj prelegen- Mano gimtinė - A. Kača- 

nausko, Už aukštųjų kalnelių 
— J. Talat-Kelpšos ir Svečio dai
na — Rimski-Korsakovas. Bisui 
Odrio arija iš op. Pilėnai. Solis
tė Marytė Bizinkauskaitė: Ko 
vėjai pučia — Stankaus, arija iš 
op. Jūratė ir Kastytis — V. K. 
Banaičio, Žvaigždutė — B. Dva
riono ir bisui arija iš op. La 
Boheme. Solistam akompo- 
navo komp. Jeronimas Kačins
kas. Bostono Lietuvių etnografi
nis ansamblis, vedamas Gitos 
Kupčinskienės, atliko: “Lietu
vos bruole” — žemaičių karo 
daina, “Trijų seselių” — suval
kiečių karo daina, “Anoj pusėj 
Dunojėlio” duetas, atliko Bro
nius Banaitis ir Norbertas Lin- 
gertaitis ir vėl ansamblis “Šė
riau žirgelį” — suvalkiečių ka
ro daina.

Po visos programos buvo vai
šės, loterija ir šokiai.

P. Žičkus

Kompozitoriui Juliui Gaideliui, mylimai žmonai

FELICIJAI ŠČIUKAITEI-GAIDELIENEI
.Ain.'jl ■&. kl:<- ... e . - į
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mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Šv. Kazimiero parapijos choras

Brockton, Mass.

STASIUI ČENKUI
mirus, jo žmonai Onai, dukroms Aldonai ir Gražinai, 
sūnui Rimui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia

Bronius ir Bronė Oniūnai

kariuomenės vaidmenį tuo metu, 
kai Lietuva kūrėsi ir atstatė sa
vo nepriklausomybę.

Įdomiai ir detaliai pavaizda
vo, kaip tuo metu reagavo Ame
rikos vyriausybė. Būvo faktų, ku
rie šiaip iki šiol nebuvo žinomi. 
Faktai paimti iš neseniai , išleis
tų istorinių veikalų, kurie vaiz- 
dųcįą Amerikos. p< 

.VžsiemTcritoj^kfš 
^globojo1 Lė
kurti. Priešingai — Lietuvai vi
sada buvo sunkiau. Net Ame
rika pradžioje buvo išjungusi 
Lietuvą. Ji sutiko pripažinti Lat
viją ir Estiją, bet dėl Lietuvos 
de jure pripažinimo dar abejo
jo, nes Lietuva turėjo didelį 
ginčą su Lenkija dėl Vilniaus.

Pavaizdavo, kaip tada laikėsi 
ir kiti Lietuvos kaimynai vokie
čiai, kaip į kraštą brovėsi bolše
vikai. Lietuvą tada išgelbėjo tik 
jos jauna ir ryžtinga kariuomenė.

Į sceną buvo pakviesti ten 
dalyvavę Lietuvos kariuomenės 
savanoriai — kūrėjai: kapt. Jur-

■ gis Kiaunė, kapt. Petras Jurgėla 
ir Kazys Algenis. J. Kiaunė raš
tu įteikė savo žodį, kurį per
skaitė pirmininkavęs. Visiem

I trim švarko atlape prisegtos rau
donos gėlės.

Gėles prisegė birutįečių pir
mininkė Malvina Klivečkįenė.

Tųo ir buvo baigtas minėji
mas, užtrukęs apie porą valandų. 
Žmonių atsilankė apie T50. Tik 
visi nustebo, kad nebuvo sukal
bėta invokacįjos. Tokio pobūdžio 
renginiuos invokacija juk yra ne
išskiriama dalis. Dar daugiau, 
kad čia buvo kun. A. Račkaus
kas, buvęs Lietuvos karo laivo 
kapelionas, dabar esąs N.Y. ra-

'■ Bažnyčioje ir minėjimo ati
daryme šios organizacijos daly
vavo su vėliavomis: kūrėjai sava
noriai, ramovėnai, šauliai, skau
tai ir. skautės. Vėliavų įnešimui 
ir išnešimui vadovavo šaulys Va
cys Butkys.

Minėjimą rengė ramovėnai, 
savanoriai-kūrėjai, bimtietės, 
šauliai. Po minėjimo visi perėjo 
į žemutinę salę, kur visi buvo 
pavaišinti kava ir sumuštiniais.

St Petersburg, Fla.

tas peržvelgė mūsų laisvės kovų 
eigą ir priminė įvairius kovoto
jus ir rezistentus bei partizanus.

Skelbiant Lietuvos kariuome
nės šventę, nurodyta, kad tai kri
tusiųjų dėl Lietuvos laisvės pri
siminimo, Vyčio kryžiaus kava
lierių pagerbimo ir kariuomenės 
su visuomene susiartinimo 
diena.' Laikui bėgant, kritusiųjų 
dėl Lietuvos laisvės eiles papil
dė žuvusieji Klaipėdos sukilime, 
Steponas Darius ir Stasys Girė
nas savo tragišku žuvimu Lietu
vos labui, Lenkijos okupuotos 
Lietuvos sostinės Vilniaus ko
votojų aukos, kaip Bakanauskas, 
Astašauskas ir kiti, pirmosios so
vietų okupacijos išvežtieji ir 
žuvusieji, 1941 birželio 22 su
kilimo aukos, hitlerinės Vokieti
jos kacetuose kankintieji 
ar nužudytieji, 1944-1952 par
tizaninių kovų dalyviai, antro
sios sovietinės okupacijos aukos 
ir šių dienų okupuotos Lietuvos 
pasipriešinimo atstovai ištrė
mime, kalėjimuose ir psichiatri
nėse ligoninėse. Mes džiaugia
mės, kad hitlerinės Vokietijos 
kacetų pragare išliko gy
vas Paulius Žičkus, o Sibiro 
tremtį pergyveno Elena Juciutė, 
kuriuos laimei turime savo tar
pe. Prelegentui paminėjus Žičkų 
ir Juciutę, jiem irgi buvo priseg
ta po baltą rožę.

Mūsuose kartais tenką nu
girsti balsų, kad lapkričio 23 
neminėtina, nes nėra Lietuvos 
kariuomenės. Tai visiškai nepa
grįsta nuomonė. Tiesa, kad nėra 
Lietuvos kariuomenės, bet yra 
Lietuvos laisvės kovotojai, o lap
kričio 23 minėjimo pagrindinis 
tikslas — prisiminti ir pagerb- 
U-tiekęs Jąįsyės Hoyęįpjus^ne 
kario uniformą, pasiektą laipsnį 
ar gautą algą. Šia prasme lap
kričio 23 bus gyva, kol bus gy
vas bent vienas lietuvis, trokš
tąs ir siekiąs laisvės.

Dar kalbėjo apie Lietuvos ka
riuomenės sunaikinimą, ką atli
ko okupantas rusas. Laimingi 
bus tie, kurie sulauks dienos, 
kada Lietuvoje lapkričio 23 bus 
švenčiama tokiu pat iškilmingu- 

' mu, kokiu ji buvo minima ne- 
’ priklausomybės laikais. Toliau 

kėlė klausimą: Kiekvienas mū- 
* sų laikome save dideliu patrio

tu, bet ar atliekame tai, ko iš 
mūsų laukia pavergtoji tėvynė? 
Tai klausimas, kurį turėtume 
kiekvienas pasvarstyti savo šir
dyje. Kalbą baigė žodžiais, įra
šytais paminkle Lietuvos Neži
nomam kariui — Redde quod

Minėjo Maironio sukaktis
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubas lapkričio 20 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D- 
jos patalpose minėjo Maironio 
120 metų gimimo ir 50 metų 
mirties sukaktį. Apie Maironį, 
jo vaikystę, mokslą, gyvenimą, 
kūrybą bei jos apraiškas ir dar
bus kalbėjo buv. Kauno “Aušros” 
mergaičių gimnazijos, o dabar 
Bostono lituanistinės mokyklos 
mokytoja Juzė Lapšienė. Aktorė- 
režisorė Aleksandra Gustaitienė 
priminė tris didžiuosius: prel. 
Maironį, kanauninkus Tumą 
Vaižgantą ir Vaitkų. Tada pa
skaitė iš Maironio kūrybos: Va
saros naktys, Čičinskas ir Vaka
ras ant ežero keturių kantonų. 
. LM F Bostono klubas, vado

vaujant Elenai Vasyliūnienei, 
per paskutinius kelis metus varo 
gražią kultūrinę darbo vagą. Se
niau Bostone buvo daugiau or
ganizacijų, kurios rengdavo mi
nėjimus. Eilės tų organizacijų 
nebegirdime. Gi šis moterų klu
bas surengė kelių knygų prista
tymą, o taip pat rengia pana
šius, kaip ir šis minėjimus, o 
taip pat dar talkina ir kitiem 
jų darbuose.

Naujų Metų sutikimas rengia
mas gruodžio 31, penktadienį, 
8 v.v. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos didžiojoj salėj. Ren
gia So. Bostono Liet Piliečių 
draugija. Visi maloniai kviečia
mi.Kun. Kęstučio Butkaus, OFM, 

Šv.' Kazimiero misijos vadovo, iš
leistuves spalio 26 Lietuvių klu
be surengė misijos komitetas. 
Dalyvavo 250 asmenų. Vakarui 
vadovavo O. Galvydienė. Visiem 
papietavus, atsisveikinimo žo
džius jų atstovaujamų organiza
cijų vardu tarė: Šv. Kazimiero 
misijos — A. Gruzdys, Katalikių 
moterų kuopos — D. Kamm, 
Lietuvos vyčių kuopos — A. Ma
žeika, Lietuvių klubo — A Ar
malis, kunigų — prel. J. Balko
nas. šiltą žodį tarė ir kun. F. 
Goodman, klebonas Holy Name 
parapijos, prie kurios yra prisi
glaudusi Šv. Kazimiero misija. 
Su pasiliekančiais jautriai atsi
sveikino kun. K. Butkus. Misi
jos komitetas jam įteikė dovanė
lę. Kun. Jurgis Gailiušis, OFM, 
buvęs ilgametis lietuvių pran
ciškonų provincijolas, supažin
dino su naujuoju šv. Kazimiero 
misijos dvasios vadovu kun. Vy
tautu Zakaro, OFM.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Apygardos suvažiavimas

'tLAISVĖS VARPAS sekmadie
niais vai. ryto M WCAV-

* jis rašo. Meninėj daly pasirodė 
M. Krasauskas ir St. Vaikys.

I Mecenatė 1. Kriaučeliūnienė į- 
teikė premjją dr. H. Luhievi-

STASIUI ČENKUI
minis, žmonai Onai, dukroms Aldonai, Gražinai ir sūnui 
Rimui su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia

Halina Montvilienė

ELIZABETH, N.J.

Vinco;Krėvės 100-ojo gimta
dienio minėjimą spalio 27 su
rengė Lietuvių klubo valdyba. 
Klubo pirm. A. Armalis pristatė 
iš Philadelphijos atvykuiį pa
skaitininką Aleksą Vaškelį. Pa
skaita buvo pailiustruota juos- 
telėn užrašytu V. Krėvės žodžiu,

Dainuoja choras
Tokiom šventėm vis ateidavo 

kokie nors solistai atlikti meni
nės programos. Dabar buvo 
pasitelktas šios parapijos choras. 
Puiku, kad choras sutiko įsijung
ti į programą. Ir jam buvo pro
gos padirbėti ir atlikti keletą dai
nų. Choras stiprėja savo pakilia 
nuotaika,’ pritraukia ir jaunų 
žmonių. Tai padarė jaunas ir 
energingas dirigentas Viktoras 
Ralys.

Choras sudainavo šias dainas: 
Užtrauksim naują giesmę, bro
liai, Beauštant! aušrelė, Lietuva, 
mano šiaurės pašvaistė, Ten, 
kur mūsų Vilnius. Paskutinę 
dainą atliko su piano palyda. 
Ji taip pat buvo ir bisuota.
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Lietuviškai įstaigai Wood- 
haven-Richmond Hill apylin
kėj reikalinga dvikalbė-is maši- 
nistė-tas, mokanti-kąs vairuoti 
automobilį. 40 vai. per savaitę. 
Geras atlyginimas. Nurodyti tris 
asmenis ar firmas, j kuriuos bū
tų galima kreiptis rekomendaci
jos reikalu. Rašyti: Lithuanian į 
Office, c/o Darbininkas, 341 1 ___
“«*į.nd Blvd., BrooUyn, N.Y.į ėiūc'Ml^i^r»dijofel|etono 

''škmkurso laimėtojui-

Kasmetinis Lietuvių Bendruo
menės New Jersey apygardos 
suvažiavimas įvyksta gruodžio 
12, sekmadienį, Šv. Petro ir Pau
liaus parapijos salėje, Elizabeth, 
N.J. Suvažiavimo pradžia — 12 
vai. dieną, tuoj po tos parapi
jos bažnyčioj lietuviam aukoja
mų mišių. Suvažiavimo darbo
tvarkėj numatyta: prezidiumo 
sudarymas, pereito suvažiavimo 
protokolo priėmimas, apygardos 
valdybos ir kontrolės komisijos 
pranešimai, diskusijos dėl pra
nešimų ir jų priėmimas, apygar
dą sudarančių LB apylinkių 
valdybų pranešimai, apygardos 
valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimas, klausimai ir sumany
mai, suvažiavimo uždarymas.

Darbotvarkė suvažiavimo gali 
būti pakeista ar papildyta.

Pagal LB įstatus suvažiavime 
turi dalyvauti apygardos valdy
bos ir kontrolės komisijos na
riai, apygardą sudarančių LB 
apylinkių valdybų nariai ir apy
linkių atstovai (1 atstovas nuo 
50 apylinkės narių).

Svečiais suvažiavime kyiečia- 
mi dalyvauti apygardoj išrinkti 
JAV LB tarybos nariai ir kiek
vienas LB darbais besidomįs 
lietuvis.

.Apygardos valdyba

Kalėdinė vakaronė-Kflčios, 
rengiamos LMKF Bostono klu
bo, bus gruodžio 12, sekma
dienį, 4 vai. popiet. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos 2-ro 
aukšto salėj. Kviečiami visi.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas — vasario 13.

Lietuvių radijo valandėlės, 
vedamos Stepono ir Valentinos 
Minkų, 49 metų sukaktuvinis 
koncertas — kovo 12.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys — balandžio 10.

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas — balandžio 24.

Komp. Juliaus Gaidelio ope
ros “Mindaugas” pristatymas — 
gegužės 1.

J0RA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS S KEHOC, SI
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