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gą, sumušo jį KGB agentai.
Baltarusijoje uždaromos Baž

nyčios, kitur bažnyčia buvo pa
versta grūdų samteliu. Žmonės 
įsiveržė į ją, išpylė grėdus, 
sutvarkė bažnyčią ir pradėjo 
melstis. Atvykusi valdžia visaip 
norėjo įtikinti žmones, kad jie 
išeitų. Bet žmonės neišėjo keliat

Izraely gyveną iš Sov. S-gos 
emigravę žydai paneigė Sov. S- 
gos tvirtinimą, kad visi iš Sov. 
Sąjungos norėję išvykti žydai 
yra jau išvykę, ir tvirtino, kad 
2240 Izraely gyvenančių žydų 
turi Sov. S-goj pasilikusių 8000 
giminių, norinčių išvykti.

Gvatemalos prezidentas Efrain 
Rios Montt pareiškė, kad par-. 
lamento rinkimai įvyksią atei
nančių metų antroj pusėj.

Nors Vakaru iš įvairių stebė
jimų ir satelitų fotografijų prieš 
20 m. žinojo apie Sov. S-gos 
tris raketų ir satefttų paleidimo 
į etdvębazes -*-‘<apustrn Yar 
prie Volgos, Plesetsk šiaurinėj
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ne, kuri dar ir šiandien tebėra 
vadinama Baikonur, bet Sov. 
S-ga tik dabar savo gyventojam 
paskelbė apie šių stočių buvi-

1982 rugsėjo 2 mokytoja Ado
maitienė pamokos metu klausi
nėjo trečios klasės mokinius, 
kas labiausiai užteršia odą. Mo
kytoja aiškino, kad didžiausias 
odos užteršėjas esąsT švęstas 
vanduo bažnyčioje.

Mokytoja pareikalavo atsi
stoti, kas lanko bažnyčią. Atsi
stojo visa Idasė. Į savo užrašų 
knygutę užsirašė pavardes tų 
mokinių, kurie prisipažino šiais 
metais priėję išpažinties, ko- 
munįjos ar priėmę sutvirtinimo 
sakramentą. Mokytoja jiems

that sacred responsibility, 
will never shrink.

Lašt week. Conrress 
peditfously adopted-fogsla

Nuo pflfotfario fra— brikų at
skirai besitvarkiusios United 
Presbyterten Choreli m tbe 
USA (šiaurinis sparnas), turin
čios 2A mil. pasekėjų ir Pres- 
byterian Cburcb in tbe USA 
(pietinis sparnas) su 815,000 pa-

1978 nuteisto Maskvos Helsin
kio grupės steigėjo fiziko Juri F. 
Orlov galva ir smegenys buvo 
sužeisti neskelbiamom aplinky
bėm.

dora fer afioppressed people.
IN WIT>ffiSS WHEREOF, I 

have hereunto sėt my hand tins 
thirteenth day of Jonę, m tbe 
year of our Lord nineteen 
hundred and eighty-tiuee, and 
of tbe Independence of tbe 
United States of America tbe 
two hundred and seventh.

Kanadoj buvo areštuotas už 
slaptų žinių pardavinėjimą 
ITOO-Oo sovietam Kanados aa- 
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panaikinti civilinės vyriausybės 
nustatytą Kauno Kunigų Semi
narijos auklėtinių limitą, nes pa
gal kanonus vyskupai ir vysku
pijų valdytojai savo nuožiūra 
priima kandidatus į Kunigų Se
minariją, skirte dėstytojus ir 
prižiūri mokymą bei auklėjimą”.

Šių metų kovo 15 kun. Jo
nas Kusas pasirašė po kitu Tel
šių vyskupijos kunigų pareiški
mu, kuriuo buvo ginamas Ti
kinčiųjų teisėm ginti katalikų 
komiteto narys Viduklės klebo
nas kun. Alfonsas Svarinskas. 
Jame Telšių vyskupijos kuni
gai rašė:

“Prašome sustabdyti kataliką 
kunigų persekiojimą Lietuvoje, 
tikinčiųjų re 
įžeidinėjimą, 
rinską paleisti iš kalėjimo’

paras. Vietos valdžia buvo 
priversta surasti grūdams kitą 
sandėlį. Taip atsitiko D&dų pa
rapijoje.

Trakeliuose tikintieji visokiais 
būdais gina" bažnyčią, kurią 
nori atimti valdžia.

Gervėčių parapijoje lietu
viams katalikams neleidžia 
melstis lietuviškai.

Ukrainoje buvo nuteisti grei- 
kų-katalikų apeigų kunigai. 
Graikų apeigų katalikų Ukrai
noje yra gana daug. Ateistai 
immift kad graikų apeigų La»nk

tas yra nufotografavęs naujo 
sovietų povandeninio laivo nu
leidimą į vandenį užmaskuoto
se Leningrado dirbtuvėse.

Kuboj buvo pastebėta 2500 
sovietų kurių, bet nežinia, ar jie 
ten atvyko tik pratimam ar il-

an alien lite of totalitarten 
domination. Būt it bas foiled.

Today, tbe Baltic peoples 
continue to struggle to attain

Sov. S-gos Volgos uoe plau
kiojus keleivinis garlaivis atsi
mušęs į tilto atramą, o per tiltą 
ėjęs traukinys nukritęs ant gar
laivio ir užmušęs 170 žmonių, 
nors spėliojama, kad užmuštų
jų skaičius galįs siekti 400 žmo
nių.

6B4B M ST , MIDDLE VHLAGE, OUEEMS 
Phoaes: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VtEMNTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

Lenkuos prĮirųa areštavo 10 
pogrindžio Solidarumo unijos 
veikėjų Krokuvoj ir konfiskavo 
radijo siųstuvą ir tris spaustu
ves.

Palestinos išlaisvinimo orga
nizacijos vadas Yasir Arafiat pa
skelbė, kad 5 asmenys buvo nu
teisti mirti ir bausmė įvykdyta 
už sąmokslą nužudyti Al Fatab

met as fiiends and aibes. A new 
spirit is emerging in tbe West, 
a fellowship of decent and fiee 
people. We have tbe strength 
of our eonvietions and we’re

Savaitės 
Įvykiai

is a 
day which reaffirms our com- 
mitment to our ideals. The

(atkelta iš 1 psl.)

agreements because we’re firmly 
convinced that such agreements 
are in tbe interest of both our 
countries, and all tbe people of - . , . 
thewoiid. ’ —sotafeud.

However,we sbould never de- june 14th, tbe day in 1941,
lude ourselves as to just who when tbe massive deportations 
and what we re deahng with. I of tbe Baltic people began, 
can promise you we will not, in 
tbe process of seelting peace be 
lured from our merai commit- 
mant tontfiiiMič capCivc pLOuIi j

ted States has never recognized 
tbe forced incorporation of tbe 
Baltic States into tbe Soviet 
Union and will not do so in tbe 
future.

In its defense of tbe rights of 
tbe Baltic people, tbe United

TIfere j&e mose wbo betieve 
tbat we should nraffle our criti- 
cism of totalitartenism in tbe 
mistaken potion that tins wiH 
farther tite ęause of peace. Būt 
we Americans want notiiii^ 
more tban to remain fiee and at 
peace.

Nevertbeless, ignoringreality, 
giving up tbe motai bigh 
ground, refusing to speak tbe 
trutii wiH not engender tbe

tion of peace and buman liberty. 
Totalitarten regimes mušt know 
tint fiee men wiU not cower. 
Tehn and only tben can conflict 
be avoided.

I’m happy to report after tbe 
Willtemsburg Smnmit tbat I am 
confident freedom of peace can
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i

i
i

i

a

3 . • vr.'

t . .



Staiga valdžia leido padvigubin-

Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos
šo apie Lietuvą. Darbininko

Birželio gale ir liepos pra-
Algis Klimaitis

lio lietuvių sostinė. Čia vyksta

pean News” (Rytų Europos 
Naujienos). Laikraštį leidžia

darymo banketas, Dariaus ir 
Girėno minėjimas prie pamink-

gų seminarijoje. Pirmą kartą 
davė leidimą Lietuvos vysku
pam drauge nuvykti į Romą.

REZISTENCIJA DIDĖJA 
RAMIOJE LIETUVOJE |

nos. (Pirmosios buvo prieš pen
kerius metas Toronte).

Tomis dienomis čia suvažiuos 
labai daug lietuvių iš visų lais
vų pasaulio kraštų. Žinoma, 
daugiausia bus iš Amerikos ir 
Kanados, nes jiem atvykti ir pa
togiausia ir arčiausia.
. Lietuvių dienos pasižymi ne

paprastai didele ir įvairia pro
grama. Tik pažvelkime į rengi
nių kalendorių. Visa prasidės 
birželio 21, baigsis Chicagoje 
liepos 4, o jaunimo kongresas 
su stovyklom, studijų dienomis 
baigsis liepos 24 Montrealyje,

štai visi Antrųjų Pasaulio Lie
tuvių Dienų renginiai: jaunųjų 
dailininkų meno paroda, dail. 
Prano Domšaičio paroda “Gale
rijoje”, lietuvių mugė, literatū
ros vakaras, lietuvių dailininkų 
paroda, pamaldos katalikam ir 
evangelikam, Pasaulio Lietuvių 
Dienų susipažinimo vakaras, 
PLB seimo atidarymas, susipa
žinimo šokiai, Vl-tas PLB sei
mas, II-sios Pasaulio Lietuvių 

mečio paroda, lietuvių filateli
jos paroda, Lietuvos pinigų ir 
medalių paroda, dail. Pr. Dom- 
šaičio paroda Valeškos meno 
studijoje, lietuvių tautodailės 
paroda, lietuvių liaudies muzi
kos koncertas, Lietuvos žemė
lapių paroda, “Antro Kaimo” 
spektaklis, lietuviškų filmų va
karas, Clevelando vyrų okteto 
koncertas, V-toj o pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso atidary
mas, operos “I Lituani” pasta
tymas, jaunųjų talentų vakaras 
ir sporto žaidynių žymenų į- 
teildmas, kardinolo J. Bernardi
no mišios, pamaldos katalikam 
ir evangelikam, Vl-oji JAV ir Ka
nados lietuvių dainų šventė, už-

cagcje.
Toliau jaunimo kongreso pro

grama vyksta ne Chicagoje. Čia 
bus V PLJ kongreso stovykla, 
kongreso dalyvių turistinės ke
lionės, ambasadų lankymas, 
kongreso spaudos konferencija 
ir uždarymo banketas.

Vargiai kada buvo sutelkta 
tiek įvykių į vieną vietą. Visa 
tai suplanuoti, suorganizuoti, 
suvežti žmones į Chicagą,—kiek 
tai pareikalavo laiko, jėgų ir 
lėšų. Buvo sudaryta eilė įvai
riausių komitetų, kurie ir rūpi
nosi tai vienu, tai kitu rengi
niu.

Tai rodo, kad lietuviai moka 
organizuoti, moka suburti tūks
tančius į dideles ir įspūdin
gas šventes.

Yra nuomonių, kad tokios die
nos esančios per brangios. Ir 
kam jų reikią!

Tiesa, tokie renginiai pareika
lauja milžiniškų išlaidų. Bet lie
tuviai dabar jau yra pajėgūs. 
Ne kartą jie parodė, kad moka 
sutelkti dideles sumas pinigų, 
išvystyti nepaprastą veiklą.

Tokios dienos, sporto žaidy- £ 
nės, kongresai; seimai, dainų • 
šventės visus gerai nuteikia, o 
labiausiai jaunimą.. Jaunimas 
gali pasididžiuoti, kiek daug lie
tuvių ir kokie jie organizuoti! 
Tai ir skatina jaunimą toliau 
dirbti lietuvybės labui. Skatina 
sporto klubus treniruotis, cho
rus pastoviai repetuoti, atgy
vena ir kitas įvairias šakas.

Esame labai dėkingi visiem 
organizatoriam, visiem aukoto
jam, kurie įgalino tas didingas 
lietuvių dienas.

Sveikiname visus rengėjus, 
sveikiname jaunimą ir jo kon
gresą. Sveikiname Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę ir jos seimą.

(nukelta į 4 psl.)

timis.

Algis Klimaitis yra 35 metų 

lietuvių šeimos. Antrojo pasau
linio karo metu jo tėvai pasi
traukė į Vokietiją, kur Klimaitis 
gimė ir užaugo. Nors ir buvo iš
auklėtas Vokietijoje, bet jis jau
čia didelę meilę savo tėvų že
mei ir įsijungė į aktyvų darbą, 
padėdamas įvairiom grupėm, 
kurios, būdamos egzilyje, prieši
nasi Sovietų vaidmeniui Rytų 
Europoje.

H. Huber klausimas:
Ar jūs sakote — laikinai, kad 

būtų išvengta neramumų,kol

Minint birželio trėmimus Kultūros Židinyje, prie kryžiaus padėtas vainikas, Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis pasakė kalbą. Iš k. Tėv. Leonardas Andriekus, Brooklyno 
pranciškonų vienuolyno viršininkas, Aleksandras Vakselis, LB New Yorko apygardos pirmi
ninkas, Elena Juciūtė, minėjime pasakiusi kalbą, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, dr. 
K. Valiūnas, Vliko garbės pirmininkas, Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, sukalbėjęs 
maldą prie paminklo. Nuotr. L. Tamošaičio

h išplėtė ir j kita* Rytų Eu-

chael Voslensky, kuris yra So
vietų Sąjungos tyrimo instituto 
direktorius.

New York Tribūne korespon
dentas Vienoje, Hubėit Huber, 
padarė pasikalbėjimą su Algiu 
Klimaičiu apie Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje, apie nelegalią 
opoziciją prieš rusus.

H. Huber klausia:
Kaip ir Lenkija, Lietuva yra 

kraštas su didele katalikų dau
guma. Ar tamsta galvoji, kad 
popiežiaus lankymasis kaimyni
nėje Lenkijoje turės įtakos ir 
Lietuvai?

A. Klimaitis atsako:
Žinoma, jo vizitas sukels lie

tuvių jausmus. Kas be ko, juk 
popiežius pats yra pasakęs, kad 

tavai”. Religingiem žmonėm

reikia suprasti kaip moralinę 
paramą.

Sovietinė valdžia greitai 

bėtas Vakarų spaudoje. Susi
darė jiem įspūdis, kad sovie
tinis režimas parodė toleranci
jos ir geraširdingumo Katalikų 
Bažnyčiai.

Bet tai reikia suprasti kaip 
laikiną dalyką. Sovietai labai 
bijo, kad “Bacillus Polonicus” 
gali užkrėsti ir Lietuvą.

H. Huber klausimas:
Kaip Katalikų Bažnyčia reaga

vo į tokią jiem suteiktą “lais- 
vę r

A. Klimaičio atsakymas:
Daugiau ar mažiau kunigijo

je yra trys grupės. Prie pirmo
sios grupės priklauso tie kuni
gai, kurie buriasi apie ištremtus 
vyskupus Steponavičių ir Slad

kevičių. Tie kunigai priešinasi 
ir kovoja prieš Sovietus ir jų 
daromas skriaudas Bažnyčiai, 
prieš visus suvaržymus, ši gru
pė sudaro kunigų daugumą.

Antroji grupė yra pragmatis- 
tai, kurie bet kokia kaina nori 
išvengti konflikto su valdžia. Ir 
ši grupė yra nemaža.

Pagaliau yra trečioji grupė 
kunigų, kurie yra įtariami kaip 
KGB agentai. Juos ypatingai re
mia Religinių reikalų ministeri
ja, ir jie daro įtakos visai Baž
nyčiai.

Antroji grupė, pragmatistai, 
sako, kad tai jų nuopelnas, kad 
sovietinis režimas padarė nuo
laidų Bažnyčiai, nes jie laikėsi 
ramiai ir nepažeidė įvairių su
varžymų. Bet tie kunigai nesu
geba politiškai galvoti. Jie ne
mato, kad valdžia tik laikinai 
suteikė tas lengvatas. Tai yra tik 
politinis manevras.

A. Klimaičio atsakymas:
Taip. Esu įsitikinęs, kad po 

popiežiaus lankymosi vėl viską 
progresyviai suvaržys, kol Baž
nyčios veikla vėl bus grąžinta į 
pirmykštes pozicijas. Kai Baž
nyčia nori sustiprinti žmonių 
tikėjimą, ateistinis komunistinis 
režimas daro visa, kad tikėjimą 

. susilpnintų žmonių tarpe. Todėl 
bet kokias suteiktas lengva
tas reikia vertinti tik kaip po
litinį ėjimą, kad būtų išvengta 
provokacijos.

(nukelta į 4 pd.)
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Ponai Ii vitrinų
West Palm Beach miesto cent

rinė gatvė yra lyg koks muzie
jus arba kokia meno galerija. 
Prie gatvės papuošimo dirbo 
daugybė dailininkų. Čia kiekvie
nas langas — tai gražiausias 
paveikslas, nes per langą keleivį 
pakviečia į vidų.

Gatve čia praeina ištaigūs 
žmonės. Pamažu. Apsirengę 
švariai ir iškilmingai. Tokius 
žmones matome filmuose, kurie 
vaizduoja turtuolių gyvenimą. 
Ir damos atplaukia. Kitos veda
si Šuniuką. Ir tas iipucentas. 
Išėjo pasivaikščioti ponija. Gal 
su koltais reikalais jie eina.

Pro tuos išpuoštus žmones, 
kurie lyg menikenai galėtų 
reklamuoti naujas mada*, gra
žiausius drabužius, čia prabėga 

ir jaunų grupelės. Ir jie taip pat 
yra pasipuošę, tvarkingi. Re
tai kur matysi netvarkingą 
žmogelį arba su “džinsais”.

Kažin, ar mes pritinkame prie 
šio miesto publikos, kuri štai va 
plaukia pačia gražiausia gatve? 
I mūsų pinigines niekas juk ne
žiūri. O šiaip mes apsirengę 
dailiai kaip ir Įriti turistai. Qa 
turistų daug. Mes čia visai gerai 
jaučiamės.

Mūsų Marjja Slavinskienė čia 
daugiausia žino. Tuoj pasako, 
kad čia bus batu krautuvė. Čia 
ji ir pirkusi. Čia moteriškų 
suknelių. Mūsų ponios taip ir ei
na. Tiesiai į vidų. Bronius mos
teli ranka ir pasitraukia į namo 
šešėlį parūkyti. Man gi įdomu, 
kaip mūsų damos sukinėjasi 
brangioje krautuvėje. Neiškentęs 

ir aš praveriu duris ir įslenku. 
Ir matau, kaip dainos sklaido 
drabužių eiles.

Viskas labai gražiai į - 
rengta, daug erdvės. Minkštų 
suolų atsisėsti, pasiple - 
pėti, palaukti, kol kiti apsi
pirks. Daug gėlių vazonuose. 
Pardavėja labai elegantiška ir 
mandagi. Mūsų damas palydi, 
prideda žodelį, pataria. Bet 
damos neperka. Neranda tokio 
“saizo”. Norėtų ir kitokios spal
vos, kitokios mados. Pardavėja 
dėkoja už dėmesį ir prašo dar 
kartą apsilankyti.

Vėl mes gatvėje ties vitrino
mis. Matome aprengtus manike- 
nus. Naujausios mados, vakari
niai drabužiai. Kokie ponai su
statyti vitrinose, kokios lieme
nės, batukai! Skrybėlės. Taip ir 
pagalvoji, — kiek daug tušty
bės. Kvailybės. O juk tikrumoje 
tiek nedaug žmogui reikia. Juk 
gražiausiai gali gyventi be šio 
liuksuso, kurį siūlo šios gatvės 
vitrinos.

Bet mes turistai, ir pamatyti 
mum įdomu.

Čia daug yra kiemų. { gatvę 
atsidaro vartai. Jie dažniausiai 
papuošti gėlėmis, augalų lapais. 
Yra ir iškaba, kad va čia kieme 
bus kokia Rožių kavinė ar kas 
nors kita. Mes tuoj ir sukame 
į tokius kiemus. Jie labai gra
žūs, teatrališki. Juk tokius matai 
operoje, kur vaizduojami roman
tiški studentų užkampiai. Tik 
Čia rhtigim prabangos Viskas 
prižiūrima, dažoma, valoma

Ir tuose kiemuose čia lyg ko
kioje galerijoje rasi statulų, me
niškų fontanų su figūromis, suo
liukų. Pūpso gėlių vazonai. Čia 
ir krautuvių langai.

Viename lange pamatėme 
stiklo dirbinius. Tai ne stikli
nės ar buteliai, tai įvairiausios 
figūrėlės. Vienos yra plono stik
lo ir tuščiavidurės. Tas padary
ti lengviau. Kitos figūrėlės yra 
lyg tikros stiklinės statulos. Jos 
padarytos iš stiklo masės. Pelė
dos, katės, šuniukai, stirnos, 
įvairios modernios formos. Taip 
nušlifuota gražiai. Kartais įgra- 
viruota. Matai ir kalėdines sce
nas, net Beethoveno portretą. 
Ir kaip tai padaro?

Mūsų Bronė labai mėgsta ka
tes. Norėjom jai padovanoti tokį 
stiklinį katinuką. Taigi pravė- 
rėm krautuvės duris, bet nenu- 
pirkome. Mūsų pažiūros dėl kai
nų išsiskyrė. Per brangu.

Ir vėl mes gatvėje. Žiūrime, 
kad Bronius kažką stebi. Žiūri 
ne į vitriną, o į automobilį, 
kuris pastatytas prie šaligatvio.

Gražioji mažina
Ir mes ten pasukame. Iš tolo 

matome, kad jis stebi kažkokį 
keistą automobilį. Prieiname ir 
nustembame. Nematyta* dar- 
niekada.

Tai buvo nepaprastai praban
gus automobilis. Savo išvaizda 
jis priminė kiek senesnių maši
nų stilių. Pavyzdžiui, jo signalas 
padarytas kaip trimitai ir pri
tvirtinti prie fono. Taip dary- 

davė seniau, bet čia yra specia
liai suraityti pasidabruoti trimi
tai. O jau blizga visos dalys! 
Visokios inkrustacijos, orna
mentai. Žiūrime, kad čia daug 
kas paauksuota. Iš lauko ir iš 
vidaus paauksuota.

Še tau, — tai pasakų auksinė 
karieta!

Sustoja ir kiti ir kraipo gal
vas. Neteko dar tokios mašinos 
regėti. Ir kaip drįsta palikti gat
vėje. Juk ims ir nusuks kokią 
auksinę rankeną, nulauš trimito 
galą Bet čia praeina tokie žmo
nės, kurie nieko nepaliečia. Jie 
tik stebi, šypsosi ir nueina.

Vienas kitas pažiūri pasilen
kęs, kaip įrengtas vidus. O koks 
ten liuksusas. Kokie patogumai 
sėdintiem užpakalinėje sėdy
nėje. Ir baras.

{domu, kaip atrodo tos maši-

Ar jis pats vairuoja, ar važiuo
ja su šoferiu? Greičiausiai čia 
važiuoja pagyvenęs ponas. Išsi

turi juodą kepuraitę. Jiedu 
dabar išėjo apsipirkti.

pardavinėja paveikslus. Užėjom 

vilkęs ponas. Mus lydėjo visą 
laiką Stovėjo atokiau ir sekė, ką 
mes darysime.

O čia apžiūrėti yra ko. Čia 
tikras muziejus. Daugiausia 
prancūzų impresionistai. Daug 
ir kitų modernistų. Labai gra
žiai įrėminta, pakabinta. Pa
puošta ir visa aplinka. Gėlės, 
augalai vazonuose. Taip ir eini 
iš salės į salę.

Vienoje salėje matėme tokią 
sceną Mergina jau nupirkusi 
paveikslą Rašo čekį. Ir tas če
kis — stambus. Keliolika tūks
tančių. Čia paveikslų kainos la
bai didelės. Suprantama, tokios 
didelės patalpos. Galerija užima 
visą bloką Patalpų vėdinimas, 
apžiūra, tarnautojai. Čia reikia 
daug tūkstančių, kad galėtum 
tokią galeriją išlaikyti.

Pasisakome, kad mes turistai. 
Iš New Yorko. Mėgstame dai
lę. Mus lydintis ponas — man
dagus. Prašo apžiūrėti visa, bet 
nuo mūsų nesitraukia. Bįįo, kad 

hm. Gali kas imti ir įbrėžti. 
Kitas gal turi kokį “markerį” 
ir gali kokį brangiausią jų kū
rinį “sumarkiuoti” kaip New 
Yorko miesto traukinį. Dėl to ir

Bet — kito kelio nėra.



LIETUVIŲ DIENŲ ARTUMOJE 
LATVIAI IRGI STATO OPERĄ

REZISTENCIJA DIDĖJA 
RAMIOJE LIETUVOJE

New Yorke veikiančiai latvių
muzikos institucijai “The New 
York Latvi an Concert Cho ir, 
Ine.” vadovauja dirigentas And- 
rejs Jansons. Jo iniciatyva 1982 
birželio 5 New Yorke, garsiojo
je Camegie Hali buvo pastaty
ta latviška opera “Banuta”.

vaidmenis atliko Algis Grigas iš bandysiu atpasakoti.
Chicagos ir lietuvių draugė,- ]
Metropolitan operos solistė Ma- džiaugiasi, kad sūnus Dauman-
ralin Niska. tas iš karo žygių parsivežė jau-

Pasaulio Lietuvių Dienos, Chi- dovui rūpi sosto įpėdiniai. Ves- 
cagos artumoj, Milwaukee, 
Wisc., birželio pabaigoj vyks 
Pasaulio Latvių Dienos. Savaitės 
programoj vyks damų šventė, 
tautinių šokių šventė, parodos, 
posėdžiai, sporto rungtynės, o 
taip pat bus pakartota Alfireds 
Kalnins opera “Banuta”.

“Banuta” opera statoma bir
želio 30, ketvirtadienį, 8 vai. 
vak. Milwaukee Performing Arts 
Center, Uihlein Hali patalpose.

čia pateikiame kiek žinių 
apie “Banuta” operą nes joje ne 
tik lietuvis solistas Algis Grigas 
dainuoja dvi pagrindines roles, 
bet ir turiny pakartotinai pri
menama Lietuva. Milwaukee 
nuo Chicagos netoli. Gal atsi
ras muzikos mėgėjų-ir iš lietu
vių tarpo?

Latvių draugija Rygoje 1903 
buvo paskelbusi konkursą ope
ros libretui parašyti. Konkursą 
laimėjo Arturs Krumins, tada tik 
architektūros studentas. Pirmą 
vietą laimėjęs libretas buvo į- 
teiktas tuomet vargonininko pa
reigas einančiam Alfreds Kal- 
nffis. Jis jau buvo pagarsėjęs 
kaip patrauklių solo dainų auto
rius. Tačiau Kalnins savo dėme
sį labiau kreipė į didįjį latvių 
poetą Rainis, kuris tam pačiam 
libreto konkursui irgi rašė savo 
kūrinį, .bet nęspėjo laiku baigti. 
Tokiu būdu A. Kalnins, apie buvo pageidaujama keisti ir tau-’ Camegie Hali patalpose Banuta 
1910 pasiryžęs parašyti operą 
gavo tris libretus: iš A. Kalnins -
“Banuta”, iš Rainis “Fire and 
Night” ir “Indulis and Arija”. 
Kompozitorius savo dėmesį la
biau sukaupė į “Indulis”. Po 
sunkios ligos sustiprėjęs, 1913 
jis jau buvo pradėjęs kurti pir
mąjį veiksmą

Pasaulinis karas daug kam su
maišė planus ir siekius. A. Kal
nins daug kartų keitė savo gy
venamą vietą ir taip kūrybai 
sąlygos buvo labai nepalankios. 
1918 pavasarį iš Tartu sugrį
žęs į Liepoją savo ankstesnia
me bute rado Banuta rankraštį, 
kurį daug kartų dar perskaitė ir 
apsisprendė pagal šį libretą 
parašyti operą

Po premjeros 1920 gegužės 
29 kompozitorius, o taip pat ir 
libretistas susilaukė skirtingų 
recenzijų. Kai kurie kritikai reiš
kė nepasitenkinimą kad kūrėjai

Il-osios Pasaulio 
Lietuvių Dienos

(atkelta ii 3 psl.)

Sveikiname visus sportininkus 
ir jų sporto žaidynes. Sveikina
me visas parodas, literatūros 
vakarus, visus koncertus. Svei
kiname dainų šventę, jos daly
vius ir dirigentus. Sveikiname 
jaunimo stovyklas, studijų die
nas, spaudos konferenciją ir 
visa kita.

šios Lietuvių Dienos parodys 
visam pasauliui, kokia gyva, or- 

• ganizuota ir kokia kūrybinga 
yra lietuviškoji išeivija. Ji ne
nubyrėjo ir nepražuvo. Ji štai 
sušvito tokiais dideliais rengi
niais, sujudindama ir pakel
dama net pavergtąją Lietuvą
eivija nežuvo Lietuvai. Ji tik 
triūsia, kad Lietuva būtų grei
čiau išlaisvinta, kad jos vardas 
pasaulyje būtų išgarsintas.

Antrųjų Pasaulių Dienų metu 
tegu visi lietuviai kartoja tą

kai antroj operos pusėj (trečia
me ir ketvirtame veiksme) eiga 
vyksta Romuvoj, Lietuvoj, kai i 
ten tryliktame šimtmety valdė į 
Mindaugas ir buvo plačiai žino
mas “kunigas” Daumantas. J 

šią operą sudaro keturi veiks- -j

tuvių puotos metu burtininkas 
pranašauja artimą kurio nors iš 
dalyvių mirtį. Netrukus Dau
mantą dvikovoj nukauna Vizuts, 
Jargalos brolis. Mat, anksčiau

priežastis.

Antro veiksmo pradžioj Ba
nuta savo žuvusio vyro seseriai 
mini, kad ji jaučianti, jog bus su- .j
deginta ant laužo. Ir iš tikro. 
Burtininko sukurstytas valdovas j 
pasmerkia ją mirčiai. Nuo sienos j 
nukritęs žuvusio Daumanto sky- d 
das pastoja Banutos kelią prie į
laužo. Banuta paliekama gyven- į

Algirdas Grigas ir Maralin Niska latvių Banutos operoje, 
kuri koncertiniu būdu buvo atlikta Camegie salėje New 
Yorke 1982 birželio 5.

vyro žudikui.

Trečiame ir ketvirtame akte 
piliečiai džiaugiasi vidurvasa
rio nakties grožiu ir linksmi
nasi. Banuta įsimyli Vizuts, savo 
vvrp žudiką. Ji verčiama atlikti 
savo priesaiką ir nužudyti nusi- tinės operos kai kurias vietas, 
kaltėlį. Norėdamas atitraukti 
Banutą nuo šio uždavinio, Vi
zuts pats nusižudo, o Banuta 
savanoriškai seka jį mirtyje.

Čia minimas siužetas buvo 
naudojamas pirmame pastaty
me. Tas pastatymas išliko tris 
sezonus ir turėjo 24 spektaklius. 
Po to operos teatro scenąrišvydo 
dar keturi Banutos pastatymai, 

’ TiėS,kėiČfefttiscivihnei valdžiai.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS Dau-

Reportažas iš Chicagos

Chicagos Jaunimo Centro tre
čio aukšto pakopoj už knygų 

■ lentynų dunkso Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas. Vesti
biuly išsiplėtęs instituto knygy
nas supa tris klases su trimis 
instituto kursais ir veda į lekto
rių kambarį su ilgais darbo sta
lais, knygų lentynomis, raštinės 
spintelėmis,didele Xerox mašina 
ir nuolat bekaistančiu kavos 
puodu.

— Kodėl prie kavos šiandien 
jokių pyragų nėra? — pertrau
kos metu žvalgėsi kolegė.

— Rektorius neatvyko, Neat
vežė.

Anksčiau institute kas šešta
dienį prabuvusiam rektoriui 
prof. dr. Jonui Račkauskui da
bar nebereikėjo čia nuolatos 
sėdėti. Nauja instituto direkto
riaus pavaduotoja ir neakivaiz
dinio skyriaus direktorė Ramu- 
tėtė Plioplytė labai rūpestingai 
ėjo administratorės pareigas.

Kuo geriausios sėkmės Antro
siom Pasaulio Lietuvių Die
nom!

*— * »
Tegu meilė Lietuvos dega 

mūsų širdyse!

Antras pastatymas publikai 
pristatytas 1939 spalio 7. 1940 
rusam okupavus Latviją, specia
lus komitetas nusprendė Banutą 
nuvežti į Maskvą. Buvo įvesta 
latvių liaudies šokių. Finale pa
grindiniai veikėjai nežūva, bet 
“liaudis” jiem dovanoja gyvybę. 
Ketvirta versija buvo pastatyta 
1953, o penkta.— 1968 metais.

Kitą, šeštadienį, birželio 5,

— Ar vis dar studentai vė
luojasi į klases? — klausiau 
anksčiau drausmės reikalą kė- 
lusį kun. J. Vaišnį.

— Dabar nesivėluoja. Draus
mė pasikeitė nuo Plioplytės 
atėjimo, — džiaugėsi lektorius.

— Ir lankymas pagerėjo. Stu
dentui nepasirodžius, Plioplytė 
skambina į namus, — šypsojosi 
ilgametis lektorius J. Dai- 
nauskas.

— Sakykit, kunige, — krei
piausi į 11 metų čia dirbantį 
lektorių kun. J. Vaišnį, — jum 
bedėstant, keitėsi rektoriai ir 
direktoriai. Kaip jūs vertinat 
dabartinę administraciją?

— Labai gerai. Jaunas rekto
rius prof. dr. J. Račkauskas sa
vo lankstumu ir pedagoginiais 
sugebėjimais labai pakėlė darbo 
nuotaiką, patobulino patalpas 
ir priemones, sutvarkė bibliote
ką. Lektorių ir administracijos 
sugyvenimas dabar yra pats ge- 

bus pirmą kartą statoma ne tik 
Amerikoj, bet iš viso pirmą kartą 
už Latvijos ir Sovietų Sąjungos 
ribų. Libretas naudojamas pats 
pirmasis — originalas, bet mu
zika naudojama iš 1937 m. pa
statymo.

Šioj operoj gausu gražių cho
rų ir solo melodijų. Banuta pri
klauso prie klasikinių operų. Kai 
kuriose vietose girdima lyg ir 
Kamavičiaus operos “Gražina” 
motyvai,.

mokyklos abiturientai. Iš trečio 
kurso septynių bebaigiančių 
penki buvo Donelaičio auklėti
niai.

— Kur norėsit atlikti mokyk
linę praktiką? — klausiau juos.

— Aišku, kad savoj mokyk
loj. Pas Donelaitį, — vieningai 
atsakė.

Pertraukos metu antro kurso 
klasė buvo tuščia. Vestibiuly su
tikau antrakursę Ramoną Ste
ponavičiūtę.

— Sakyk, kur dingo antrokai? 
Ar streiką paskelbėt?

Kornelijus Bučinys — Nėstrėikubjam. Tik trys iš 
viso esam, — aiškino Ramona.

— Tik trys? Tai kiek jūsų bu
vo pirmame kurse?

— Pradėjom aštuoni. 
guma nubyrėjo.

— Kodėl nubyrėjo?
— Tikrai nežinau. Dauguma 

pradėjusių nemanė, kad institu
te reikės rimtai mokytis, daug 
dirbti. Kitus atitraukė šeštadie
niniai uždarbiai , sportas, gal 
dar kas nors.

— Nors antrokų mažai, bet vi
si labai stiprūs ir darbštūs,
— aiškino lektorius Girvilas.

— O kiek jūsų buvo, kai pra
dėjot? — klausiau trečią kursą 
bebaigiančius, kuriem dėsčiau 
pedagogiką, psichologiją ir 
metodologiją. Grupė buvo labai 
gera.

— Buvom 24. Ar gal net 29 iš 
pat pradžių.

— Kodėl tik trečdalis išliko?
— Priežasčių buvo visokių,

— aiškino Gailė ir Indrė Anta
naitytės.

— Šeštadienio programos 
amerikiečių mokykloj, darbai, 
sportas. Kitus gal kun. Vaišnys 
išgąsdino sureikalavimais.

— Ir gerai, kad reikalavo. 
Tai bent šį tą išmokom, — pa
brėžė trečiokas Vytenis.

— Jeigu galima atlaikyti kun. 
Vaišnio lietuvių kalbos reikala
vimus, tai nebus baisu atsistoti 
ir prieš klasę lituanistinėj mo
kykloj, — aiškino jauniausia 
trečiokė Alvydė.

— O kurį lektorių laikot ge
riausiu?

— Visi instituto lektoriai mum 
atrodo geri, tačiau geriausiu 
laikom kun. Vaišnį, — sutarė 
trečiokai.

— Damauskas yra labai ge
ras istorijos lektorius, tačiau tik 
trečiais metais aš pajėgiau į- 
vertinti jo plačias žinias, — pri
sipažino Audrius, nusprendęs 
būti istorijos mokytoju.

— Labai gera ir Petersonienė. 
Tik ji taip tyliai, poetiškai kal
ba, — pridūrė kolegė.

riausias. Tiesa, dr. P. Jonikas ir
gi turėjo daug gerų norų, bet 
jam buvo paliktas tik diplomų 
įteikimas baigusiem.

— 0 koks yra pirmakursių 
pajėgumas šiandien ir prieš 
dešimt metų?

— Dabar yra silpnesnis lie
tuvių kalbos žinojimas, ir ne
bėra skirtumo tarp baigusių 
K. Donelaičio mokyklą ar Chi
cagos aukštesniąją.

— Man atrodo, kad žinojimas 
nelabai priklauso, iš kurios 
aukštesniosios mokyklos. Tas 
daugiau priklauso nuo šeimos, 
nuo tėvų pastangų, — aiškino 
lektorė St. Petersonienė.

— Iš kurios lituanistinės mo
kyklos daugiausia ateina stu
dentų?

— Iš Kristijono Donelaičio. Iš 
Chicagos aukštesniosios. Badavo 
ir iš Lemonto, bet dabar iš ten 
nieko nebesulaukiam.

Pašauktieji ir išrinktieji
Instituto studentų daugumą 

sudarė Donelaičio lituanistinės

(atkelta U 3 psl.)

Ar popiežiaus vizito metu gali 
kilti neramumai Lietuvoj kaip 
Lenkijoj?

Padėtis Lietuvoje yra visai 
skirtinga. Bendrai kalbant, visi 
trys Baltų kraštai yra pavojin
giausia teritorija sovietiniam re
žimui. Lenkijoje yra lengviau 
veikti ir iš pogrindžio sukurti 
naujas socialines formas. Lietu
voje taip neįmanoma. Lietuva 
yra žemės ūkio kraštas, tai ten 
nėra stipraus pagrindo kurti ką 
nors panašaus į Solidarity uniją.

Neužmirškime to fakto, kad 
Lietuva yra Sovietų Sąjungos 
dalis. Viskas yra daroma, kad 
nebūtų jokio ryšio su kaimyni
niais kraštais. Nežiūrint istori
nės Lietuvos-Lenkijos draugys
tės, dabar tarp tų kraštų nebėra 
jokio ryšio. Atsiminkime, kad 
valstybės sienos tarp tų socialis
tinių kraštų yra uždarytos, kaip 
tampriai yra uždarytos sienos į 
Vakarus.

H. Huber klausimas:
Kaip opozicija prieš režimą 

pasireiškia Lietuvoje?

Instituto studentai kovo 12, 
šeštadienį, turėjo retą progą, 
kartu su Dariaus-Girėno ir 
Chicagos aukštesniosios mokyk
lų mokiniais, pasigėrėti Antro

Aš manau, kad lietuviai labai 

mybes nusimesti sovietinį reži
mą. Jie žino, kad yra maža tau
ta, ir žino, ką jie gali padaryti. 
Jie stengiasi auklėti tautą. Svar- 

spauda. Yra net 15 pogrindžio 
leidinių, kurie periodiškai pasi- 

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”. Yra dar ir kitų religi
nių leidinių. Kiti leidiniai sten
giąsis platinti Baltų tautų bend
radarbiavimą, lietuvišku požiū
riu stengiasi išaiškinti istorinius 
svarbius įvykius. Žmonės žino, 
kad reikia laukti patogaus tarp
tautinio momemto, kad būtų

Bet Vakarai žino apie šią opo
ziciją. LK Bažnyčios Kronika 
paskelbė dokumentą, kur 18,000 
žmonių protestuoja prieš religi
nę diskriminaciją. Ką jūs į tai 
pasakysite?

A. Klimaičio atsakymas:
Taip, ten yra 18,431 parašas. 

Ten veikia komitetas tikinčiųjų 
teisėm ginti. Tai yra gerai orga
nizuota pogrindžio grupė. Ko
mitetas yra nelegalus, tai jį per
sekioja valdžia. Didelis parašų 
skaičius rodo, kad ši parama 
kovai prieš režimą yra labai pla
čiai išsiplėtusi. Komitetas su
renka daugiau parašų, negu pa
našios organizacijos kitose so
vietinio bloko tautose. Kitu at
veju, kai bažnyčią norėjo užda
ryti ir paversti sandėliu, buvo 
surinkta 148,000 parašų.

Šitokios rūšies veikla ir paro
do žmonių opoziciją valdžiai.

H. Huber klausimas:
Kodėl toks noras pasipriešin

ti nepasireiškia per kokią re
zistencinę organizaciją? : .

A. Klimaičio atsakymas:
Pasipriešinimui reikia įvairių 

formų. Kadaise Lietuvoje buvo 
ginkluotas pasipriešinimas, bet 
jis nieko nedavė. Kai paskutinį 
kartą 1980 lankiau Lietuvą, pas 
žmones radau didelį skepticiz
mą. Šiuo momentu tegalima tik 
stiprinti rezistencines pastan
gas. Bet žmonės nežino, kaip 
padidinti bendradarbiavimą, 
nes visos sienos yra uždarytos 
ir ryšiai yra beveik neįmanomi, 
šiuo metu nėra jokių galimy
bių, ir noras sudaryti didesnę 
opoziciją jau kenktų tautiniam 
interesam.

Kaimo jaunimui pritaikytu 
spektakliu didžiojoj salėj ir Tito 
Antanaičio paskaita apie satyros 
teatrą.

Verbų šeštadienį institutą ap
lankė Rytų Europos kraštų lite
ratūros profesorius dr. Rimvy
das Šilbajoris. Visiem instituto 
studentam susirinkus į pirmokų 
klasę, svečias bendrais bruožais 
papasakojo apie dabartinės pa- 
baltiečių literatūros padėtį so
vietų okupacijoj. Literatūroj iš
reiškiamas sąžinės protesto bal
sas pas estus yra atviresnis, ne
gu Lietuvoj ar Latvijoj. Estų 
rašytojai stipriai pasisako prieš 
priespaudą ir žmogaus teisių 
paniekinimą tik estam supranta
momis sąvokomis.

Paskaitai pasibaigus ir klasėj 
pasilikus tik pirmojo kurso stu
dentam, jų suskaičiau dešimtį. 
Trys laisvieji klausytojai šian
dien paskaitose nebuvo.

— Ar pirmam kurse tik de
šimt? — užklausiau čia pat 
stovintį Vitą Lukošiūną.

— Tik tiek. Daugiau neatsi
randa norinčių lankyti.

— O kodėl pats lankai?
— Man patinka.
— Ar priklausai ir prie mūsų 

jaunimo organizacijų?
— Esu ateitininkų kuopos vi

cepirmininkas.

buvo skautai arba ateitininkai.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Kalbininko Jono Jablonskio 
tėviškėje yra įkurtas nedidelis 
memorialinis muziejus. Šį pava
sarį į tą muziejų atvežtas bron
zinis J. Jablonskio biustas, su
kurtas skulptoriaus P. Aleksand
ravičiaus, nulietas Taline, Es
tijoje. Gaila, kad ir žymaus Lie
tuvos vyro garbei įkurtame mu
ziejėlyje yra gausiai prikimšta 
propagandinės medžiagos — 
apie komjaunimo slaptą veiklą 
nepriklausomybės laikais.

— Kaune, M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje atidaryta dail. 
Rimto Kalpoko sukaktuvinė me
no paroda. Tuo paminima daili
ninko 75-erių metų amžiaus su
kaktis. Parodoje sutelkta apie 
120 paveikslų, nutapytų įvairiais 
laikotarpiais.

— Prie Panevėžio esąs Smil
gių kolchozas įsteigė rašytojos 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
vardo literatūros premiją už kū
rinius dorovine tema. Pirmąją 
G. Petkevičaitės premiją laimėjo 
jaunas Šiauliuose gyvenąs rašy
tojas Valentinas Zaikauskas už 
debiutinę knygą “Iš miesto A j 
miestą B”.

— Kauno teatriniame festiva
lyje “Vaidinanti darbininkams”

Izraely auga profesorių, pilie
tinių laisvių gynėjų ir parlamen
to narių sąjūdis, reikalaująs vy
riausybę sudrausti Izraelio eks
tremistus, kurie iki šiol nebau
džiami užpuldavo arabų namus, 
naikindavo jų nuosavybes ir be 
teismo įkalindavo.

J.T. visumos susirinkimas 
prieš kurį laiką buvo priėmęs 
rezoliuciją sušaukti konferenciją 
palestiniečių klausimam svars
tyti, bet iki'šiol daugelis vals
tybių dėl įvairių priežasčių ne
sutinka tokią konferenciją glo
boti.

JAV yra patenkintos Andropo
vo pareiškimu dėl santykių su 
JAV ir patikino Sov. S-gą, kad, 
jai ėmusis konkrečių žygių tuo 
reikalu, ji surasianti pasiruošu
sį dalyvį.

NYT teigia, kad Sov. S-gos ko
munistų partijos politinis biuras 
savo posėdy nutaręs imtis spe
cialių priemonių rusų kalbos 
mokymui jos respublikose su
stiprinti. To paties laikraščio 
teigimu tokie reikalavimai gali 
sukelti Estijoj, Latvijoj, Lietu
voj, Armėnijoj, Azerbaidžane 
ir Gruzijoj protestų ir demon
stracijų, nes tokios pastangos 
eisiančios gimtosios kalbos ir 
kultūros sąskaiton.

JAV vyriausybės atstovai 
atsisakė tartis su čia besilankiu
siu Grenados min. pirmininku 
Maurice Bishop, nes jis palaikąs 
draugingus santykius su Kuba 
ir Sov. S-ga.

Peru prezidentas Fernando 
Belaunde Terry paskelbė 2 mėn. 
išimties būklę, kurios metu bus 
stengiamasi sunaikinti krašte 
veikiančius partizanus.

premiją laimėjo Akademinis 
Vilniaus dramos teatras už A. 
Gelmano pjesę “Akis į akį su vi
sais”. Režisavo I. Bučienė. Pre
miją už geriausią moters vaid
menį laimėjo Kauno dramos 
aktorė J. Onaitytė, už vyro ge
riausią vaidmenį — Vilniaus 
dramos aktorius R. Adomaitis.

— Vilkaviškyje atidaryta nau
ja 250 lovų turinti ligoninė. 
Jos pastatymui ir įrengimams 
išleista apie 3 milijonai rublių. 
Spaudoje rašoma, kad ji pasta
tyta iš komunistinių talkų su
telktų lėšų.

— “Tėviškės” draugija Vil
niuje surengė literatūros vakarą, 
kuriame apie išeivijos lietuvių 
literatūrą kalbėjo Vilniaus uni
versiteto docentas B. Raguotis, 
“Gimtojo krašto” redaktorius V. 
Reimeris ir žurnalistas Vyt. Ka
zakevičius. G. Urbonaitė, V. 
Adomonytė ir A. Kalasauskaitė 
paskaitė Žemaitės, A. Vienuolio, 
P. Cvirkos, J. Meko, VI. Šlaito, 
S. Santvaro, H. Radausko, A. 
Mackaus kūrinių. Kalbėtojai 
teigė, kad šis vakaras yra kul
tūriniai tėvynės rašytojų mainai 
su išeivijos rašytojais. Tačiau 
tikri mainai būtų, jei okupantų 
tarnai cenzoriai pradėtų įleisti 
į Lietuvą išeivijos rašytojų kny
gas, o šie laisvai galėtų iš Lie
tuvos išsirašyti tenykščių auto
rių kūrinius. Bet tuo tarpu 
varžtai bendravimui tik dar la
biau suveržiami.

— Susirūpinta ir kaimo gy
venviečių statybomis. Ba
landžio 22 Architektų sąjungoje 
buvo surengta kolchozų staty
bos projektavimo instituto ata
skaita. Pranešimą padarė vyr. 
architektas P. Jakučionis. Su
rengta ir pastatų nuotraukų pa
roda. Nors ir pasigirta nuveik
tais darbais, bet neslėpta ir ar
chitektūrinių statybos trūkumų.

— Daug Lietuvos valstybinės 
konservatorijos darbuotojų 
apdovanoti ordinais ir kitais

garbės ženklais: Katedros vedė
jas Saulius Sondeckis, žymus di
rigentas, apdovanotas raudono
sios vėliavos ordinu, prorekto- 
torius docentas Vytautas Jake
laitis apdovanotas “Tautų drau
gystės” ordinu, katedros vedėja 
Irena Vaišytė-Blažienė apdova
nota “Garbės ženklo” ordinu, 
prof. Liudvikas Survila apdova
notas už darbo šaunumą, prof. 
Olga Šteinberg už pasižymėji
mą darbe apdovanota medaliu.

— Visą gegužės mėnesi Kau
no dramos teatras gastroliavo 
Vilniuje. Gastrolių repertuare 
buvo 8 veikalai. Iš lietuvių 
autorių tebuvo tik V. Krėvės 
“Šarūnas” ir J. Grušo “Ginta
rinė vila”. — Lietuvoje pagyvė
jo esperantininkų veikla. Sovie
tinės okupacijos pradžioje espe
rantininkai Lietuvoje buvo per
sekiojami, net tremiami į Sibirą. 
Dabar ši kalba yra leista mo
kytis, ja leidžiamos knygos, vei
kia net 22 esperantininkų klu
bai. Neseniai Vilniuje buvo Lie
tuvos esperantininkų suvažiavi
mas.

— Dail. Eduardo Jurėno 60- 
ties metų amžiaus sukaktis buvo 
paminėta specialia jo grafikos 
kūrinių paroda Vilniaus parodų

rūmuose. Išstatyta 150 grafikos 
iliustracijų, estampų — išraižytų 
medyje, linoleume, organiniame 
stikle ir kitokiose medžiagose. 
Spaudoje pagiriama, kad E. 
Jurėnas visada einąs kartu su 
gyvenimu, reiškiamos partijai 
artimos idėjos: sovietinė taika, 
pergalė. Tarybų šalies laimėji
mai. Vienas ciklas vaizduoja pa
garsėjusias “Kupiškėnų vestu
ves .

— Vilniaus “dailės dienos” 
užbaigtos tradicine dailės 
darbų muge, kurioje dalyvavo 
apie 70 dailininkų. Kūriniai bu
vę nebrangiai parduodami. Taip 
pat buvo ir tekstilės dirbinių. 
Šie ypač buvę perkami.

— Vilniaus operos ir baleto 
teatre gegužės mėnesį buvo su
rengtas sąjunginis baletmeisterių 
seminaras. Suvažiavo baletmeis
teriai iš visos S. Sąjungos ir net 
iš Vengrijos. Pavyzdiniu pasta
tymu buvo pripažintas lenin
gradiečio baletmeisterio prof. P. 
Gusavo pastatytas P. Čaikovskio 
baletas “Miegančioji gražuolė”. 
Iš lietuvių gerais pastatymais 
pripažinti V. Brazdylio pasta
tytas A. Rekašiaus baletas “Am
žinai gyvi” ir V. Ganelino “Bal- 
taragio malūnas”. pr> jų.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkfleM Road., Esat 
Northporth, N.Y. 11731TK. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 511757-2871. Rsw Ymfco ofisas Lito patalpose: 
85-01 114th St, RichmoMrtlH, N.Y. 11415. UL212 441-2811.

ALICE’S FLORIST SHOF lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Galės įvairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamalca Ava., 
Richmond HMI, N.Y.
______________ «
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, N. Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

.... „.i i ■ ■■■ .i ■ ................. ■ i —
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Saltrūnas, uicensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn. N.Y. 11211. ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME,Mario Telesira, Jr. laidotuvių direktorius, Neb
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. W ilso n Ava.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobillrm pastatyti.

JUOZO ANDRIUSlO RerlEstete, namų pardevimes, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jin aica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 - 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis peminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušioklijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SUKUS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St, Ridgrvood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms.Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maišiu prieinama kaina.

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

Turkija įspėjo buvusių politi
nių partijų vadus, kad dėl jų 
siekimo per naujas partijas vėl 
dalyvauti krašto politiniam gy
venime gali būti atidėti lapkri
čio 6 numatyti rinkimai.

JAV pažadėjo suteikti Peru ir 
Bolivijai dėl jas ištikusių po
tvynių paramos už 48.6 mil. dol.

Sov. S-ga įsakė išvykti JAV 
ambasados Maskvoj atache 
Louis C. Thomas už šnipinėjimą.

JAV tvirtina, kad Sov. S-ga 
savo armijos ir karo aviacijos 
dalinius satelitinėse valstybėse 
aprūpino branduoliniais sviedi
niais. Iki šiol jie turėję tik 
tokių sviedinių išmetamąsias 
priemones, o patys sviediniai 
buvo laikomi Sov. S-goj.

Sov. S-gos vyriausybė ir par
tija bendru pranešimu paskelbė, 
kad birželio 5 Volgos upe plau
kiojantis laivas Aleksandr 
Suvorov turėjo avariją su žmo
nių aukom. Avarijoės tirti išvykęs 
pirmasis pirmininko pavaduoto
jas Geidar A. Alijev. Laivas įva
žiavo į tiltą ir žuvo daugiau kaip 
100 žmonių.

Šv. Kazimiero sukakties 
ŽINIOS

Skulptorius Petras Vaškys pa
darė projektą šv. Kazimiero su
kaktuviniam medaliui. Medalis 
jau atiduotas kalyklai. Pirmoje 
pusėje vaizduojamas pats šv. 
Kazimieras su aureole. Priešais 
— lelijos ir kryžius. Apačioje 
įrašyta 1484 - 1984. Aplinkui 
medalį įrašyta—ŠV. KAZIMIE
RAS—PATRONUS LITUANIAE 
Tarp tų įrašų kaip skiriamasis 
ženklas yra Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio karūna.

Antroji medalio pusė vaizduo
ja Vilniaus katedrą su varpine, 
ant kalno — Gedimino pilies 
bokštas. Aplinkui medalį įrašy- 
ta-VILNIUS CATHEDRAL — 
SX CASIMIR’S R ĖST INC' 
PLACE.

Dail. Romo Viesulo suprojek
tuotas Vatikano pašto ženklas, 
skirtas šv. Kazimiero garbei, jau 
pasiųstas į Vatikano pašto ad
ministraciją.

Dail. Nijolė Palubinskienė 
iliustruoja šv. Kazimiero biogra
fiją, kurią parašė prof. Simas 
Sužiedėlis. Knyga bus gausiai 
iliustruota. Iliustravimo darbai 
jau baigiami.

Paulius Jurkus, mirus kun. 
Stasiui Ylai, apsiėmė tęsti jo 
darbą, parengti ir suredaguoti 
šv. Kazimiero albumą — Šv. Ka
zimieras liaudies mene ir lietu
vių dailininkų kūryboje. Gegu
žės 23 jam buvo atvežta kun. 
St. Ylos pradėta rinkti medžia
ga. Dabar P. Jurkus darbą tęsia 
ir stengsis surinkti kaip galima 
daugiau šios medžiagos — įy. 
Kazimieras lietuvių; dailininkų 
darbuose, lietuvių bažrfyčiosfe'r

Darbininko laikraštis yra pa
siryžęs išleisti irgi vieną veikalą 
apie šv. Kazimierą. Kas tai bus 
per veikalas, bus paskelbta 
spaudoje.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba eu Thomson McKIn- 
non SecurKIss Inc^ OneStmts St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijai, bonus, optlons, fondus, commodltlos, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti I RA planus ir tax shelters. Su interesuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30v.v_, penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shlrley Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vaJc. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Llthuanla”, trečlad., 
6:05-7:00 vai. vak., iš *50 U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchun5,N_J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-5134.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.

laidų rinkliavos pinigus — apie 
6,000 rublių.

Nusikaltėliai, žiauriai kankin
dami, apiplėšė Eugeniją Janaus- 
kienę, gyv. Plungės rajone, Ber
tuliu kaime. Į nusikaltimo vietą 
valdiška veterinarijos mašina 
juos nuvežė teisiamasis Zigmas 
Mockevičius. Ant įkaitusio va
riklio rinkių pasodinę savo au
ką (raumenys pradegė iki kau
lo), plėšikai reikalavo aukso. Pa
grobė 476 rublius ir vieną 10 
rublių auksinę monetą.

Iš piliečio Racevičiaus, gyve
nančio Mažeikių rajone, pavogė 
1,000 rublių.

Nakties metu atėję pas Šila
lės rajono, Žvingių kaimo gy
ventoją Semėną, plėšikai reika
lavo aukso. Jie taip kankino Se
mėną, kad šis apako ir apkur-

Vyresnio amžiaus žmonių problemų svarstymas buvo surengtas gegužės 22 Kultūros 
Židinyje. Nuotraukoje rengėjos, pranešėjai ir svečiai. Iš k. I-oje eilėje L. Šileikytė- 
Hood, dr. A. Janačienė, E. Ciurlienė, J. Simutienė, A. Simutis, Lietuvos gen. konsu
las, I. Vakselienė. II-oje eilėje P. Ąžuolienė, R. Kondratienė, J. Zabielskis, M. Kliveč- 
kienė, I. Banaitienė, A. Vekselis, LB New York o apygardos pirmininkas, P. Skabei- 
kis, M. Lušienė, E. Cekienė, P. Ąžuolas. Nuotr. L. Tamošaičio

to. Nuo smūgio į veidą sprogo 
akies obuolys, sulaužė šonkau
lius, stiklo rėžtuvu pjaustė vei
dą, krūtinę, lupinėjo pana
ges, badė pažastis, nėrė ant kak
lo virvę, grasindami pakarti. 
Žiaurumu ypatingai pasižymėjo 
Antanas Kairys.

Kaltinamieji Zigmas ir Danie
lius Mockevičiai tvirtino, kad 
apie Žvingių kaimo gyventoją 
Semėną jiem papasakojo Prei- 
bys, žinomas jau iš kun. Šapo
kos nužudymo bylos. Jis norė
jęs iš Semėno pirkti auksinę mo
netą, bet nesulygęs dėl kainos. 
Teisme Preibys nebuvo pakvies
tas dalyvauti net liudininku.

Nusikaltėlius teisme ypatingai 
uoliai gynė advokatas Jankaus
kas, anksčiau dirbęs Religijų 
Reikalų Tarybos įstaigoje.

Kad teisiamiem nereikėtų at
lyginti už savo juodus darbus, 
advokatas Jankauskas bandė įti
kinti teismą, kad iš Ž. Kalvari
jos bažnyčios pavogti votai ne
priklauso nei bažnyčiai, nei 
valstybei, o ir pinigų bažnyčio
je negalėjo būti tiek daug, nes, 
jo nuomone, tikinčiųjų skaičius 
kasmet mažėja.

Nusikaltėliai buvo nuteisti:
Zigmas Mockevičius, gimęs 

1954, kandidatas į komunistų 
partijos narius, 1980 spalio 9 
dalyvavęs kun. L. Šapokos nu
žudyme kaip organizatorius ir 
tik teismo išteisintas, pripažin
tas psichiškai nesveiku, šį kartą 
buvo nuteistas 7.5 metų laisvės 
atėmimu.

Danielius Mockevičius, gimęs 
1961, komjaunuolis, jau anks
čiau nuteistas 15 metų kalėti 
už kun. L. Šapokos nužudymą, 
už dabartinius nusikaltimus 
liko nenubaustas, nes bausmė 
nepadidinta.

Antanas Kairys, gimęs 1957, 
nubaustas 8 m. laisvės atėmimu, 
Alvydas Butkus, gimęs 1961, 
— 5.5 m. laisvės atėmimu.

asolino 

NENORIAIS
66-88 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI. IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NE W YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISAMASTERCHARGE

METRO DEMTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Rlchmomd Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica irMyrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėllalko ir pasitikrinti kalnas

VYTI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1983
KELIONĖS 1 LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2125KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TtL: (212)769-3300

pramogoms.Be


tortus, o visiem svečiam už at-

1883 — AUŠROS METAI— 1983
<

TAUTODAILĖS PARODA BOSTONE

G. Treinienė prie savo darbų, o už jos sienoje S. Ša
tienės megzti kilimėliai.

Gyčiui gražaus ir saulėto gy
venimo, o taip pat ir toliau 
nepamirSti ir dirbti savo tėvų 
ir protėvių kraštui ir lietuvybei. 
Gyvenkite ilgus metus!

PX

Jaunavedžiai Gytis Jonas Andrulis ir Nijolė Rita Ivaškaitė

ŽINIOS—

Lietuviškos vestuvės
So. Bostono Šv. Petro lietu

vių parapijos bažnyčioj kun. Al
bertas Kontautas sutuokė Nijolę 
Ritą Ivaškaitę su Gyčiu Jonu 
Andruliu. N. R. Ivaškaitė yra 
advokato Rymanto D. Ivaškos 
ir chemikės Dalios Ivaškienės 
duktė. G. J. Andrulis yra buv. 
ilgamečio lituanistinės mokyk
los Toronte vedėjo Jono Andru
lio ir Salomėjos Andrulienės sū
nus.

Svečių prisirinko daugiau ne
gu sekmadieniais susirenkama 
šioje bažnyčioje. Vyriausioji pa
mergė buvo "Dalia Ivaškaitė, jau
nosios sesuo, o vyr. pabrolis — 
Laimis Andrulis, jaunojo bro
lis. Pabroliai ir pamergės: Da
rius Ivaška, Laima Lukavičiūtė, 
Ramūnas Ivaška, Asta Motušy- 
tė, Gintautas Kamaitis, Ramunė 
Cibaitė, Larry Cofero, Vilija 
Eikinaitė, Bob Chapman, Loret- 
ta Osteikaitė Sanders, John Ja- 
rosz, Dana Lukavičiūtė, gėlių 
mergaitė Kristina Ivaškaitė, žie
dų berniukas iš Chicagos Arū
nas Balčiauskas.

Bažnyčioje už pamergių sėdė
jo jaunųjų tėvai ir močiutės. 
Jaunosios močiutė yra žymioji 
mūsų tautinių šokių vadovė Ona 
Ivaškienė, kuri per 45 metus 
reprezentavo lietuvius ir tarp
tautiniuose festivaliuose. Kita 
jaunosios močiutė buvo Jadvyga 
Škudzinskienė, buv. Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylin
kės ir apygardos pirmininko 
ir kitų organizacijų veikėjo a.a. 
Antano Škudzinsko našlė, o taip 
pat Nijolės teta, Ivaškienės se
suo Marija Valatkienė.

Per mišias įspūdingai skambė
jo Gerald Mordis grojami smui
ko garsai, virtuoziškai vargonais 
pritariant komp. Jeronimui 
Kačinskui, o taip pat solistės 
Daivos Mongirdaitės Richard- 
son solo giesmės.

Mišiom užsibaigus, visi sve
čiai vyko vaišėm į So. Bostono

Julija ir Pranai Kunigėliai 
Kazimiera Sventoraitienė

mirus, jo žmoną Jadvygą, sūnus Rimą Ir Dainių su 
šeimomis, taip pat Ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai už
jaučia

Apolonija, Andrius, Aleksandra 
ir Anatolijus Butai

Llrtuvoje mirus, giliai užjaučiame Onutę M Itin leną, Kas
tutę Bakšlonę, Gediminą Grajauską, Juozą Grajauską 
Ir jų šeimas.

JONUI GRAJAUSKUI

Architektui 
JONUI MULOKUI

Bostone prie Feneuil Hali bir
želio 11 vyko demonstracija pa
minėjimui baisiųjų išvežimų — 
Baltic Holocaust Susirinko gra
žus būrys lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių, kubiečių, vietna
miečių ir Įritu. Ši aikštė yra prie 
garsiojo Boston Quincy Market. 
Gana daug praeivių sustodavo 
pasiklausyti.

Prie Samuel Adams pamink
lo išsirikiavo vėliavos, o viduryje 
Birutė šakenienė, Milda Norkū- 
nienė ir Ona Vileniškienė buvo 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. Gražus būrelis uniformuo
tų skautų, o taip pat ir eilė 
žmonių su plakatais, kurie bylo
ja apie tą baisųjį birželį ir 
visus sovietų darbus.

Šį Holocaust minėjimą pradė
jo specialia malda latvių liu
teronų kunigas. Tada Aristids 
Lambergs pristatė programos 
vadovą Harvardo Univ. profeso
rių Douglas Cooper. Jis apibū
dino šios demonstracijos reikš
mę ir tikslą, kad pasaulis ži
notų, ką neša sovietų imperializ
mas. Latvis solistas giedojo 
Amerikos himną. Buvo per
skaityta Massachusetts guber
natoriaus Michael S. Dukakio 
proklamacija, skelbianti Baltų 
laisvės dieną. Voice of America 
direktorius Seth Cropsey kal
bėjo apie sovietų užmačias ir 
džiaugėsi, kad atsiranda žmo
nių, kurie drąsiai pasako apie 
sovietų baisius darbus. Latvis 
dr. Paulauskis, irgi iš Voice of 
America, kalbėjo apie sovietų 
darbus.

_________ Dar kalbėjo estų atstovas, lie- 
ir pittnadiėnį jautibštoš tėvelių” tuvis inž. 'Romas Bričkų s, ap— 
namuose.

Jaunieji Nijolė ir Gytis And
ruliui povestuvinei kelionei iš
skrido į Angliją, kur lankė Lon
doną bei kitas britų 
vietoves.

Jaunoji Nijolė Rita Ivaškaitė 
Andrulienė Bostono 
universitete baigė fiziką, o Loyo- 
los universitete Chicagoje gavo 
magistro laipsnį iš biznio admi
nistracijos. Jaunasis Gytis Jonas 
Andrulis Kanadoje baigė biolo
ginę inžineriją. Abu jaunieji 
Andruliui apsigyvens Toronte. 
Jie abu buvo aktyvūs lietuvių 
jaunimo organizacijose. Nijolė 
nuo pat vaikystės dienų šoko 
tautinius šokius savo močiutės 
Onos Ivaškienės vadovaujamoje 
tautinių šokių grupėje. O abu 
jaunuosius suvedė jaunimo or
ganizacijos ir jaunimo stovyk
los.

Jaunieji ir jų tėvai nuoširdžiai 
dėkoja muzikui Jeronimui Ka
činskui, solistei Daivai Mongir- 
daitei Richardson, smuikininkui 
Gerald Mordis, “kviesliui” dr. 
Petrui Kisieliui, šeimininkėm 
Onai Merkienei, Mildai Norkū- 
nienei ir Jonui Stankui už taip 
puikiai paruoštas vaišes ir pa- 
gelbą vestuvių vaišėse ir sek
madienį namuose. Taip pat dė
koja visiem giminėm, draugam 
ir pažįstamiem už tokius skanius

Kisielius labai įdo- 
puikiu humoru su
su jaunaisiais, pa- 
ir pabroliais, kaip,

Lietuvių Piliečių Dr-jos salę. 
Kun. A. Kontautui palaiminus 
valgius, prasidėjo vaišės. Buvo 
vaišinamasi, keliamos taurės ir 
dainuojama.

Svečias iš Chicagos “kvieslys” 
dr. Petras 
miai ir su 
pažindino 
mergėmis 
kur ir kas susipažino, kaip vyko 
į vestuves ir pan. Ramutė Žiu- 
kaitienė savo kalboje atstovavo 
apie 50 atvykusių giminių-dė- 
džių, tetų ir vaikų bei vaikai
čių. Advokatas Michael DelVec- 
chio sveikino jaunuosius angliš
kai. Svečių buvo per 200 ir pusė 
jų buvo iš kitų vietovių: Kana
dos, Chicagos ir kitur. Daug 
jaunimo.

Vaišės tęsėsi iki vėlumos. Jos 
buvo tęsiamos dar sekmadienį 

imperijos

kolegijos

sirengęs skautų uniforma. Pa
vergtų Tautų Naujosios Angli
jos pirm. Orest Sczudluk, len
kų advokatas Solidarity atsto
vas, pabėgęs iš Lenkijos, ukrai
niečių atstovas ir Amerikos kon
servatorių atstovas apie rusų 
siunčiamus “taikos delegatus” 
į šį kraštą. Solistas Stasys Lie
pas sugiedojo “O Beautiful”, ir 
tuo demonstracija buvo baigta. 
Visa demonstracija ir kalbos už
sitęsė valandą su trupučiu.

Žinoma, demonstracijoje ga
lėjo būti ir daugiau žmonių. 
Amerikoje gimusi ir užaugusi 
Irena Mickūnienė net ratukuose 
atvežė savo sergantį vyrą į šią 
demonstraciją. Tai pavyzdys, 
kaip reikia mylėti ir dirbti savo 
tėvų ir protėvių kraštui ir paro
dyti pasauliui, ką neša baisusis 
komunizmas. Į gausią masę ir 
žinių tarnyba kreipia dėmesį, 
nors kartais ir nepritardama tai 
masei.

Buvo pakviestos į šią demon
straciją visos trys televizijos 
stotys ir laikraščiai. ABC 5-tas 
kanalas 6 ir 11 valandos vaka- 
nėse žiniose trumpai parodė 
demonstracijas ir priminė kal
bėtojų kalbas apie sovietų žiau
rumus. Kitos dvi stotys nieko 
neparodė. Tačiau didysis Bosto
no dienraštis The Boston Glo
bė sekmadienio laidoj išspausdi
no straipsnį: “Baltic holocaust 
is recalled by those who lived”. 
šalia straipsnio yra dvi foto
grafijos iš tos demonstracijos, 
kur yra ir plakatai. Taip pat pa
sikalbėjimas su latve, kuri verk
dama pasakojusi, kaip rusų 
kariai suėmė jos vyrą ir išvežė 
į Sibirą. Aprašoma pati demon
stracija ir net kai kurių kalbė
tojų pasisakymai, kad per tuos 
išvežimus rusai išvežę į Sibirą 
per 600,000 pabaltiečių ir taip 
toliau. Lietuvis, kuris save pa
vadinęs Savartas, pasakojęs 
apie jo tėvų, brolių ir sesių 
likimą, kaip žiauriai juos rusai 
iSplėšę iŠ namų ir išvežę į Si
birą.

Tokios demonstracijos pa
siekia ir amerikiečius ir savo 
tikslą. Tik reikia, kad visi tokio
se demonstracijose dalyvautume 
ir kad tokios demonstracijos bū
tų vykdomos, kur tik gyvena 
daugiau pabaltiečių.

Dailininkų Anastazijos ir Anta
no Tamošaičių iniciatyva 1977 
Kingstone, Ont., Kanadoj, 
buvo įsteigtas Lietuvių Tauto
dailės Institutas (L.T.I.).

L.T.I. Bostono skyrius buvo į~ 
steigtas 1978 Inos Nenortienės 
pastangomis. Ji Bostono skyriui 
vadovavo ketverius metus. Ta
me laikotarpyje buvo suruošti 
juostų audimo, šiaudinukų 
gaminimo, lietuviškų margučių 
marginimo kursai, parodos. Vi
suomenei pristatyta dail. Anas
tazijos ir Antano Tamošaičių 
knyga “Lietuvių tautiniai dra
bužiai”.

Dabar Bostono L.T.I. skyriui 
vadovauja Laimutė Švarcaitė- 
Kormos su valdybos narėmis: 
Gene Trainiene, Dana Eikinie- 
ne, Gema Duobaite-Pillips. Su
ruošti kursai, kaip gaminami 
lietuvių švenčių valgiai, kepi
niai, gėrimai. Suruošta lietuvių 
liaudies darbų paroda, pristaty
ta dail. A. Tamošaičio knyga 
“Lithuanian Easter Eggs”, pa
rodytas spalvotas filmas “Lietu
vių audinių dailė”.

E.T.t Bostono skyrius balan
džio 9-10 Lietuvių Piliečių D- 
jos antro aukšto patalpose su
rengė skyriaus narių darlpų pa
rodą.

Ona Andriulienė rodė mez
ginius. Kabliuku ir virbalais 
megzti įvairiausiais raštais., 
spalvų deriniais kūdikiam, ma
žiem ir suaugusiem megztiniai, 
skardos, lovatiesės, pagalvėlės, 
pirštinės ir kt.

Ina Nenortienė pristatė emalio 
dirbinius. Žavūs lietuviškais 
tautiniais ornamentais spalvingi 
deriniai vazose, lėkštėse, šach
matų lentoje ir figūrose, pa
veikslai ir kt

Genės Trainienės pateikti eks
ponatai įvairūs. Mediniai, gra
žiai išmarginti margučiai, sti
lingai aprengta tautiniais dra
bužiais lėlė, rinktiniai ir kaišy
tiniai austi takeliai, juostos, 
staklelėse įtaisyta juosta, medyje 
deginti paveikslai.

Norbertas Lingertaitis su sa
vo gintaro dirbiniais plačiai ži
nomas lietuvių ir kitataučių. 
Nedidelėje vitrinoje turėjo aus
karų, karolių, sagių, žiedų.

Gema Duobaitė-Pillips pri
statė 5 tapybos paveikslus: gė
lės, portretas, vaizdeliai.

Liuda Šukienė — megzti kili
mėliai, spalvų deriniai pliuše.

Saulė Šatienė — kilimų mez
gimas. Gražūs įrėminti kilimų 

mezginiai su lietuviškais orna
mentais.

Lietuviškas juostas rodė trys 
audėjos.

M. Janonienės juostos dau
giausia knygženkliai, keletas su 
įaustais vardais, kaklaraiščiai, 
susijuosimui juostos.

T. Stankūnaitės juostų stalas: 
spalvingos tulpės dekoratyvi
niuose takeliuose, juostos galvai 
papuošti prie tautinių drabužių.

E. Ribokienės juostos įvai
rios paskirties. Kelios ilgos juos
tos su įaustais tekstais, kuriai 
nors sukakčiai paminėti: “1982 
Lietuviškų parapijų metai”, 
"Apsaugok, AukSčiausias — 
Maironio 50 m. mirties sukaktis 
1982”, “1983 Aušros Metai 
1983”, Lietuvos himno punktelis 

ir kt. Keturi iSaustų juostų trum
pų pavyzdėlių albumai. Ji čia 
demonstravo juostų audimą be 
staklių, prisirišusi siauresnę ir 
plačią juostą, kaip senovėje aus
davo lietuvaitės.
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Lietuvaitės, ausdamos juostas, 
į jas sudėjo daug kūrybos. Jų 
sukurtais raštais gėrimės mes ir 
kitataučiai. Lietuviai tikėjo, 
kad dovanota juosta neša laimę, 
sėkmę. Ir dabar Lietuvoje iš už
jūrio atvykusį svečią dažnai ap
dovanoja tautiniais raštais ir su 
įaustu tekstu juosta. Tuo iš
reiškia meilę, sėkmės linkėjimus 
kelionėje, gyvenime.

Puoselėkime lietuvių tautinių 
juostų meną. Išmokykime jas 
austi, kad mum iškeliavus kiti 
perduotų ši gražų lietuvių tau
tos meną ateities kartom. Juos
tomis puoškimės patys, puoški- 
me butus ir svarbiomis progo
mis apdovanokime ir nusipel
niusį kitatautį asmenį. To siekia 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
steigėjai ir skyrių nariai, ruoš
dami juostų audimo kursus. 
Per lietuvių tautinį meną mūsų 
vaikaičiai pamils ir lietuvių kal
bą, tėvų žemę.

E. Ribokienė

1983 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Birželio 15

Birželio 22 
Liepos 13

— 1528.00 
(su Ryga)

— 1338.00
— 1528.00 
(SU Ryga)

Rugsėjo 7
Rugsėjo 19
Rugsėjo 26
Spalio 5

— 1338.00
— 1143.00
— 1110.00
— 1229.00
(su Ryga)

Liepos 20 
Rugpjūčio 3

—$1338.00 
— 1338.00 gruodžio 26 — 1175.00

Rugpjūčio 17 — 1528.00 (su Ryga)

Prie šių

(su Ryga) 

grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR

Registracijos, informacijos reikalu SKAMBINKITE 
1-800-722-1300 (TOLL FREE)
Massachusetts ir Kanadoje 1-617-268-8784
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116, 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764

Norintiem atsikviesti gimines atostogom — sutvarkome 
dokumentus.
Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽKJNAS.
Prices are based on double occupacy and are subject to change

BRAK-BV-mmi 
Pastoge pud both 111095

Bostono apygardos, įvyks rug
pjūčio 14 Maironio Parke, Wor- 
cestery.

Minkų vedamos radįjo progra
mos 49 metų sukaktuvinė gegu- 
žinė-piknikas įvyks rugpjūčio 
14 Romuvos Parke, Brocktone.

šaulių rinktinės suvažiavimas 
ir Martyno Jankaus Saulių kuo
pos 25 metų sukakties minėjimas 
Brocktone rugsėjo 18.

Kultūrinis Subatvakaris Tau
tinės S-gos namuose, So. Bosto
ne, įvyks spalio 1.

Brocktono Balio 72 skyrius 
spalio 22, SeStadienį, 6:30 vai. 
vak. rengia rudens Šalpos va
jaus pobūvį Sandaros salėj, 30 
Intervale St, Brocktone.

25 metų sukakties minėjimas 
įvyks lapkričio 27.

uAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 • 10:00 vaL ryto Iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586* 
7200.

BOSTON MASS — WLYN 1800 
bangos sokm. nuo 8 Iki 8:45 ryto. 
Vedą S. ir V. Minkai, 502 E. Broad-

Telef. 268*0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirink įmes.

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
NOVICK & STRIMAITIS — Nlne 
Ha m R ton Plscs; Boston, MA. TEL: 
617 - 338-0070 Lynn, MA, TEL: 817 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firms specializuojasi Įvairiose 
srityse.

Jei turi kokių lietuviškų spau
dos darbų, kreipkis į lietuvių 
pranciškonų spaustuvę Brook- 
lyne. Skambink 212 827-1350.


