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VATIKANO ATSTOVAS 
PASISAKĖ MADRIDE

J.T. prasidėjusios sesijos 
pirmininkas buvo išrinktas Pa
namos diplomatas Jorge Enri- 
que Illueca.

Prezidentas Reagan savo kal
boj J.T. sesijoj paragino Sov. S- 
gą. sumažinti per paskutines' sa
vaites atsiradusią pasauly įtam
pą ir pasiūlė najjų nuolaidų į- 
strigusiom derybom dėl viduti
nės tolinašos branduolinių ra
ketų skaičiaus Europoj sumaži
nimo JAV siūlo, kad abi pusės 
sutiktų sumažinti turimų bran
duolinių užtaisų skaičių ir kad 
tada JAV sutiktų dalį naujų 
raketų išdėstyti ne Europoj, bet 
kitur.

Libane po ilgesnį laiką truku
sių savitarpinių kovų, JAV ir 
Saudi Arabijai tarpininkaujant, 
buvo pasiektos kad ir netvirtos 
paliaubos. JAV tiki, kad paliau
bom įsigalėjus bus sustiprinta 
vyriausybė, sukonsoliduottas 
kraštas ir kad Sirija ir Izraelis 
bus paskatinti pasitraukti iš Li
bano.

Libane įsigaliojus paliaubom, 
krašto prezidentas Gemayel pa
žadėjo tuojau sukviesti konfe
renciją, kurioj turėtų dalyvauti 
druzų partizanų vadas Walid 
Jumblat, mahometonų milicijos 
—buv. min. pirm. Rashid Kąra
mi, buv. prezidentas Suleūnan 
Franjieh, falangistų milicijos — 
buv. prezidentas Camille Cha- 

buv. min. pirm. Saeb Salam, 
Adei Osseiran ir Raymond Ed- 
de. Taip pat į konferenciją būtų 
pakviesti Sirijos ir Saudi Ara
bijos atstovai. Konferencijoj 
taip pat dalyvautų krašto pre
zidentas Gemayel ir krašto vyk
domosios valdžios ir parlamento 
atstovai.

Libano min. pirm, Shafik al- 
Wazan pasiūlė atsistatydinti, 
kad, įsigalėjus paliaubom, būtų 
galima sudaryti naują krašto 
vyriausybę iš įvairių politinių ir 
religinių susigrupavimų, bet 
prezidentas Gemayel paprašė jį 
eiti pareigas ir toliau, kol pa
aiškės naujo politinio kelio 
kryptis.

Argentinos vyriausybė patvir
tino įstatymą atpalaiduojantį 
armiją ir policiją nuo atsakin
gumo už krašte dingusius apie 
6000 kairiųjų.

Sov. S-gos komunistų parti
jos organo Pravda redaktorius 
Viktor G. Afanasjev ir vyriau
sybės organo Izvestia komenta
torius Aleksandr Y. Bovia pripa
žįsta, kad, nušaunant P. Korėjos 
keleivinį lėktuvą buvo padaryta 
klaida ir kad armiją neprisi- 
pažindama iš karto, visus reika
lus dar labiau sumaišė.

Prieš dešimtmetį įvykęs 
aliejaus kainų pakilimas ir alie
jaus eksporto į kai kurias vals
tybes boikotas pakeitė iki tol 
įprastą gyvenimą ir privertė 
valstybes padaryti didelių pa
keitimų jų ūkiniame ir politi
niame gyvenime.

Tarptautinis monetarinis fon
das nutarė per šiuos ir ateinan
čius metus paskolinti Brazi
lijai 11 bil. dol. jos tarptau
tinių skolų mokėjimam padeng
ti.

Teisingumo sekretorius Wil- 
liam French Smith pareiškė, kad 
JAV per spalio 1 prasidėsian
čius biudžetinius metus patarė 
įsileisti tik 72,000, o ne 90,000, 
kaip buvo anksčiau nustatytą 
pabėgėlių.

kuriuos negalima kitaip vertinti

paskelbto pareiškimo tvirtini

Kaip liūdna japonų įregistruo
tas sovietinio naikintuvo piloto 
pasikalbėjimas prieš tragedijų su Vakarų kraštų politiniai sluoks

niai laiko sovietų pareiškimu 
numušto keleivinio lėktuvo 
klausimu pavėluotu ir mels-

šė didžiulį Pietų Korėjos kelei
vinį lėktuvą su 269 žmonėmis. 
Sovietai pasiteisino, kad kelei
vinis lėktuvas buvo jų palaikytas 
žvalgybiniu lėktuvu. Per Mask-

ir tūkstančiai sukilėlių atsidūrė 
kalėjime be teismo.

Turkijos vyriausybė uždraudė 
kandidatuoti per lapkričio 8 
įvyksiančius parlamento rinki
mus 672 buvusiojo parlamento 
nariam ir laikraštininkam.

Svedąjos įstaigos paskelbė, 
kad Sov. S-ga išsprogdino vieną 
po kito penkis atominius už
taisus į šiaurę nuo Kaspijos jū
ros.

atkreipia dėmesį užsienio

niečiai.

KRATOS TARDYMAI, KRATOS
Ryšium su kun. Alf. Svarins

ko suėmimu daug kur Lietuvoje 
padarytos kratos, daug žmonių 
tardyta. Krato ir tardo daugiau
sia veikliuosius kunigus, jų arti
muosius padėjėjus. Kratų ir tar
dymų tikslas — išaiškinti TTGK 
(Tikinčiųjų teisėms ginti katali
kų) komiteto veiklą ir kaip nors 
apkaltinti kun. Alf. Svarinską. 
Terorizuojami ir moksleiviai,

LKB Kronikos 57 numeryje, 
skyriuje “Kratos ir tardymai” 
pateikiama daug tos medžiagos. 
Aprašyta su pavardėm, kas tar
dė, kas buvo paimta ir t.t. 
Čia visą tą skyrių sutrumpin
dami papasakosime.

Kokie ryžiai su kun. AK. 
Svarinsku?

Gargždai, š. m. sausio 26 
Gargždų parapijos vikaro kun. 
Antano Šeškevičiaus bute, ga
raže ir palėpėse buvo padary
ta krata. Čekistai ieškojo TTGK 
komiteto dokumentų archyvo 
bei sovietinę santvarką šmei
žiančios literatūros. Paėmė kun. 
A. Šeškevičiaus ir vargonininko 
rašomąsias mašinėles, valdžios 
organams išsiųstų raštų kopi
jas, 10 magnetofoninių juostų 
su pamokslais ir kitokių raštų. 
Palėpėje rasta Kronika Nr. 55. 
Darant kratą, čekistai sulaikė 
visus, atėjusius pas" kunigą. Če
kistai reikalavo nurodyti, ko
kius jis turi ryšius su kun. Alf. 
Svarinsku. Krata užtruko 5 vai.

kitos

kun.
Kata-

Kaltina už mašinos pavogimą, 
o verčia stalčius

Kapsukas - Marijampolė. Sau
sio 26 padaryta krata Mokolų 
kaime pas Juozą Ardzijauską 
Milicijos kapitonas parodė 
kratos orderį, kuriame buvo pa
rašyta, kad ieškoma pavogta 
mašina. Jis įtariamas kaip galė
jęs įvykdyti šį nusikaltimą Ta
čiau pareigūnai netikrino nei 
garažo, kur galėjo būti mašina 
padėta. Jie vertė knygas ir 
naršė stalčius. Paėmė pamokslų 
įrašus, magnetofonus, kelis LKB 
Kronikos numerius, Solženicyno 
knygą “Gulago salynas” II to
mą Krata užtruko 7 vai. Po 
kratos dar nusivežė į saugumą 
ir ten tardė. Išleido tik 
dienos vakare.

Tardymai Vilniuje
Krokialaukio klebonas 

Vaclovas Stakėnas, TTG 
likų Komiteto narys, buvo tardo
mas Vilniaus KGB būstinėje 
vasario 10, 11, 15 ir 18. Tardy
mai sukosi apie suimtąją Jadvy
gą Bieliauskienę ir apie T1G 
Katalikų Komitetą

Vasario 15 Vilniaus saugume 
buvo tardomas Josvainių klebo
nas, TTG Kat Komiteto narys 
kun. Leonas Kalinauskas. Klau
sinėjo apie komiteto veiklą, jo 
dokumentus. Į daugelį klausimų 
kunigas visiškai nieko neatsakė.

Vasario 17, 18 ir 19 Vilniaus 
saugume buvo tardomas Telšių 
vikaras, TTG Kat Komiteto 
narys kun. Jonas Kauneckas. 
Tardytojas visus klausimus 
suko ta linkine, kad už TTG 
Kat Komiteto veiklą liktų kaltas 
kun. Alf. Svarinskas. Gi kun. 
J. Kauheckas teigė, kad visi TTG 
Kat Komiteto nariai yra vieno
dai atsakingi už veiklą

Vasario 28 ir kovo 1 Vilniaus 
saugume buvo tardomas Kybartų 
klebonas kun. Sigitas Tamkevi- 
čius. Klausė, ką jis galėtų 
paliudyti kun. Alf. Svarinsko 
byloje, klausė apie T1G Kat 
Komiteto veiklą kokiu būdu jų 
dokumentai pakliūva į užsie
nį, į LKB Kroniką Kun. S. Tam- 
kevičiūs teigė, kad šis komitetas 

nenusikalsta prieš TSRS konsti
tuciją.

Iškralpė protokolą
Skaudvilė. Kovo 15 atvy

ko pats tardytojas pas kleboną 
kun. Vincą Vėlavičių. Klausinė
jo apie kun. Alf. Svarinską ir 
apie TTG Katalikų Komiteto 
veiklą. Tardytojas kun. Vėlavi- 
čiaus atsakymus surašinėjo ne
tiksliai, stengdamasis juos iš
kraipyti, kad jie tiktų saugumo 
užmačiom. Kun. Vėlavičius po 
protokolu nepasirašė, o kovo 22 
LTSR prokurorui išsiuntė skun
dą ir protestą, kad surašytą 
protokolą laiko negaliojančiu. 
Apie kun. Alf. Svarinską liudi
jo, kad jis labai uolus kunigas.

Jėga atvežė į tardymą
Šlavantai. Vasario mėn. Šla

vantų klebonas kun. Juozas 
Zdebskis gavo prane Šimą atvykti 
tardymui kun. Alf. Svarinsko 
byloje. Vasario 17 kun. J. 
Zdebskis pasiuntė telegramą 

Vilniaus KGB adresu. Jis atsisa
kė atvykti į tardymą ir pranešė, 
kad prieš kun. Alf. Svarinską jis 
lenkia galvą kaip prieš naują 
tikėjimo kankinį.

Kovo 20 jis važiavo į Ku
čiūnų bažnyčią pamaldom. Pa
keliui jis buvo sulaikytas, nu
vežtas į Lazdijus, o iš ten val
diška mašina į prokuratūrą VU- 
niuje. Tardytojas klausinėjo

Dariaus ir Girėno žuvimo vieta, kur šią vasarą, minint jų žygio 50 metų sukaktį, 
buvo didelės iškilmės. Nuotr. Ed. Karmazino

SOVIETAI TIK MELUOJA
Civilizuoto pasaulio pasibaisė

jimas ir pasipiktinimas sovietų 
išprovokuota keleivinio lėktuvo 
katastrofa privertė sovietų vy
riausybę prisiimti atsakomybę 
už šį šiurpų įvykį.

Šešiom dienom praėjus nuo 
tragedijos, sovietai prisipažino,

apie Alf. Svarinską ir TTG Kat.
Komiteto veiklą Kun. J. Zdebs
kis atsisakė bet ką paliudyti.

Prienuose vasario 11 vikaras . Europos saugumo ir bendradar- 
kun. Antanas Gražulis buvo iš
kviestas į Vilniaus KGB tardy
mui. Klausinėjo apie kun. Alf. 
Svarinską ir TTG Kat. Komiteto 
veiklą

į

Jie nesusįkalbės, nes 
skirtingai vertina

Viduklė. Vasario 8 tardymui
Vilniaus saugumą buvo iš

kviesta Viduklės klebonijos šei
mininkė Monika Gavėnai 
Tardytojas priminė, kad jau 1980 
m. kratos metu iš jos buvo 
atimti keli pogrindžio laikraš
čiai. Klausė, ar nėra rašiusi 
kun. Alf. Svarinskui TTG Kat 
Komiteto dokumentų, kur klebo
nas juos siųsdavęs, kaltino, kad 
ji rinkusi tikinčiųjų parašus, or
ganizavusi eiseną į Šiluvą. Vi
sa tai esąs nusikaltimas prieš 
valdžią. M. Gavėnaitė pareiš
kė, kad jie nesusikalbės, nes 
tuos pačius veiksmus jie vertina 
visai skirtingai.

Vasario 9 ją vėl tardė.

Visi bažnyčios tarnautojai 
— veltėdžiai

Kybartai Vasario 10 keturi 
milicininkai gatvėje sulaikė Ky
bartų bažnyčios vargonininkę 

(nukelta į 2 psl.)

lėktuvas skridęs be šviesų, ne
kreipęs dėmesio į sovietų nai
kintuvų paleistus įspėjamuosius 
šūvius, atsisakęs paklusti įsaky
mui nusileisti artimiausiame so
vietų aerouoste, bandęs pa
sprukti.

Priešingai šiem tvirtinimam 
iš įregistruoto pasikalbėjimo bu
vo patirta, kad sovietų pilotas 
buvo pranešęs bazei, jog kelei
vinis lėktuvas skrido su švieso
mis, be to, kad sovietų pilotas 
net nebandė susisiekti radijo 
bangomis su keleiviniu lėktuvu 
ir jo visiškai neįspėjo dėl klaidin
go kurso.

Pagal turimus duomenis, ke
leivinio lėktuvo pilotas ii viso 
nebuvo pastebėjęs jam gręsian

Religinės laisvės reikalavimas 
neturi nieko bendro su anarchi
ja, su neribotos laisvės reikala
vimais. Jokia valstybės valdžia, 
nesvarbu kokiai politinei bei so
cialinei sistemai ji prikląusytų, 
jokia valstybės valdžia neturi 
pagrindo bijoti tikinčiųjų, nes ti
kintieji, išauklėti tikėjimo dva
sioje ir būdami ištikimi tikėji
mui, pilnai jaučia savo atsako
mybę tiesos akivaizdoje ir 
gerai žino savo pareigas visuoti
nei žmonių gerovei.

Taip kalbėjo rugsėjo 7 Bažny
čios Viešųjų Reikalų tarybos 
sekretorius arkivyskupas Achil- 
le Silvestrini, atstovaudamas 
Apaštalų Sostui baigiamajame

b žavimo konferencijos posėdyje, 
Madride, kuriame dalyvavo 34 
Helsinkio susitarimus pasirašiu
sių valstybių užsienių reikalų 
minis teriai.

Arkivysk. Silvestrini apgai
lestavo, kad dar vis yra didelis 
skirtumas tarp pagrindinių žmo
gaus teisių aptarimo ir žodinio 
jų garantavimo valstybių konsti
tucijose bei įstatymuose ir kon
krečios gyvenimo tikrovės, ku
rioje pagrindinės žmogaus teisės 
yra pažeidžiamos. “Laisvė yra 
graži, ir niekas nenori atsilikti 
nuo kitų, laisvę skelbiant, bet 
daug sunkiau yra užtikrinti pi
liečiam konkrečias sąlygas, ku
riose jie galėtų ta laisve pasi
naudoti”, kalbėjo Vatikano atsto
vas Madrido konferencijoje. — 
Ypač kai teisių pažeidimas palie
čia vidinį asmens gyvenimą — 
jo sąžinės bei religijos laisvę, 
tada bet koks nesiskaitymas ir 
delsimas yra nieku nepateisina
mi, nes yra susiję su dideliu 
nusivylimu ir kančia.

Mūsų laikais, kai visi kuo pla
čiausiai kalba apie minties ir į- 
sitikinimų laisvę, deja, dėl tikė
jimo, dėl religinių įsitikinimų

centracijos lagerius, į kalėjimus, VISUR YRA

BLOGA GYVENTI

gingu, kad galėtų patenkinti su- 
lorėstą pasaulio viešąją opiniją.

Kaip pažymėjo Amerikos vais
tyk ės sekretoriaus padėjėjas 
Eagelburger, yra ypač neįtikė
tina ir netoleruotina, kad sovie
tai savo prisipažinime nė žodžiu 
neužsiminė apie tai, kad jų iš
provokuotoje nelaimėje žuvo 269 
nekalti civilinio lėktuvo ke
leiviai.

pasauly, pareiškė, kad tik Sov. 
S-ga nerodo jokio lankstumo 
nusiginklavimo derybose,

jus, kad JAV niekada nėra Šau
džiusios į Sov. S-gos keleivi*

mai pažeisdavo JAV oro erdve. 

nimą Arkivysk. Silvestrini iš
kėlė ir kitą religinės laisvės pa
žeidimo faktą Tikintieji, pilie
čiai yra diskriminuojami sociali
niame gyvenime, užkertant jiem 
kelią į mokslą ir į kaijerą Dėl 

ir jaunimas. Ištisos tikinčiųjų 
bendruomenės yra priverstos 
trauktis į pogrindį vien dėl to, 
kad nori gyventi pagal savo 
religinius įsitikinimus. Tokios, 
pavyzdžiui, yra rytų apeigų kata
likų bendruomenės. Bažnyčia 
negali atsisakyti vilties, kad jos 
atgaus savo civilines teises.

Arkivysk. Silvestrini išreiškė 

mo ir bendradarbiavimo konfe
rencija, užgimusi 1973 Hel- 
sinkyje, nors dažnai yra pasiro
džiusi veidmainiška ir nenau
dinga, nepaisant visko, palaiko 
gyvą vieningos Rytų ir Vakarų 
Europos idealą.

Baigdamas savo žodį Madrido 
konferencijos baigiamajame po
sėdyje, Apaštalų Sosto atstovas 
prisiminė Lenkijos problemą, ši 
problema gali būti išspręsta po
piežiaus Jono Pauliaus II nuro
dytu būdu, tai yra dialogo bū
du, bendradarbiaujant visom so
cialinėm jėgom.

Primindamas visai žmonijai 
pasibaisėjimą sukėlusią Pietų 
Korėjos lėktuvo tragediją, ku
rioje, sovietam numušus lėktu
vą, žuvo 269 asmens, arkivysk. 
Silvestrini įspėjo, kad visos gra
žių Žodžių bei gerų norų pilys,

de konferencijoje ir kitur, gali 
sugriūti per vieną akimirksnį, 
jeigu valstybių bendruomenės 
narių tarpe trūksta tikros mora
linės atsakomybės.

Borneo saloj esąs Brunei sul- 
tanatas, kuris 1984 sausio 1 
pasidarys nepriklausomas nuo 
Britanijos, turi tik 209,000 
gyventojų, bet dėl Brunei Shell 
Petroleum bendrovės gaunamo 
aliejaus ir natūralinių dujų gali 
kiekvienam gyventojui užtik
rinti 20,000 dol. pajamų per me
tus. Jo sultonas Sir Muda 
Hassanal Bolkiah Mu’Izzaddin 
Waddaulah baigia statydintis 
2200 kambarių rūmus, o jo 37- 
sios gimimo sukaktuvės bus mi
nimos visą mėnesį. Jis važinėja 
paauksuotu Land Rover, o ka
riuomenės paradus stebi madų 
karalaičio Gucci sukurtais ap
darais pasipuošusios moterys.

Bet ir džiunglėse gyvenąs pi
lietis gali džiaugtis nemokamai 
gautu mediniu namu su televi
zijos aparatu ir generatorium 
elektros srovei gaminti. Pasa
kojama, kad vyresnieji, žiūrė
dami televizijoj Amerikoj paga
mintos serijos Virginian, stebė
josi, kad Brunei turi tiek daug 
arklių.

Iki šiol Britanija rūpinosi tik 
Brunei gynyba ir užsienio reika
lais ir laikė ten už per metus 
gaunamus 12 mil. dol. 750Curka 
karių batalioną.

1962 pirmus Brunei rinkimus 
laimėjo karingai nusiteikusių 
kairioji Brunei liaudies partga, 
bet jai nebuvo leista paimti val
džią į savo rankas. Po 4 mėn. ji

tas gyventojas tusi automobilį.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos propagandinių 
plakatų parodą rugpjūčio mėne
sį nuvežė ir estams parodyti. 
Labai giriami plakatininkai J. 
Galkus, V. Kaušinis, V. Grušec- 
kaitė, B. Grabauskienė, A. Ži
linskaitė, R. Cecevičius, R. Gi- 
bavičius ir kiti.

— Didinami varžtai kultūri
nei veiklai. Rugpjūčio pabaigoje 
kultūros darbuotojų profsąjunga 
turėjo savo plenumą, kuriame 
buvo svarstomas tik vienas klau
simas: kultūros darbuotojo užda
viniai pagal TSRS įstatymą “Dėl 
darbo kolektyvų ir jų vaidmens 
didinimo valdant įmones, stei
giant organizacijas”. Į plenumą 
net buvo atvykęs profsąjungų 
“įgaliotinis” iš Maskvos.

. —Pradedama domėtis litera
tūros teorijos dalykais. Retkar
čiais Literatūros ir Meno laik
raštyje išspausdinama straipsnių 
apie literatūros tematiką, kom
poziciją, charakterių literatūrinį 
ir socialinį tikrumą. Tokie 
straipsniai rodo, kad rašytojams 
pradeda rūpėti ne tik socialisti
nio žmogaus kūrimas, bet ir cha
rakterio psichologinis tikrumas,

Savaitės 
įvykiai

formos meniškumas, stilistika. 
Tačiau daugumas tų straipsnių 
yra gana paviršutiniški, seklūs 
turiniu ir menkos formos (pvz. 
Algio Kalėdos str. “Temos, moty
vai ir socialinis turinys”).

— Palangoje visą rugpjūčio 
mėnesį vyko kino filmų festiva
lis. Buvo rodomi rusiški ir Lie
tuvoje gaminti filmai.

— Trakuose rugsėjo mėnesį 
buvo suorganizuotas kino mėgė
jų (saviveiklininkų) seminaras. 
Paskaitas skaitė filmų specialis
tai iš Vilniaus, Kauno ir Mask
vos. Buvo rodomi ir pavyzdiniai 
filmai. Atrodo, kad vietinių fil
mų gamybą stengiamasi plėsti ir 
filmus naudoti sovietinei idėji
nei propagandai.

— Numatyta prie Kauno 
marių, prie to didžiulio dirb
tinio ežero, įsteigti kurortą, ku
ris kas dieną galėsiąs priimti į 
paplūdimius ir sporto aikštes iki 
30 tūkstančių žmonių. Kauno 
Įmonės kurorte pasistatysiančios 
savo namus, kuriuose su kelia
lapiais kiekvieną vasarą galėsią 
sveikatą pataisyti 12 tūkstančių 
darbininkų ir jų šeimų. Kurortas 
būsiąs statomas ant Kauno 
marių kranto netoli Palemono. 
Kas iš tų pažadų išeis, parodys 
ateitis, nes Sovietų užimtuose 
kraštuose statybos vyksta labai

lėtai ir su dideliais trūkumais.
— Dvi savaites Palangoje vy

ko fengtxxrios (estradinės) muzi
kos festivalis. Varžėsi ne tik Lie
tuvos estradininkai, bet gausu 
buvo svečių iš Latvijos, Estijos, 
net iš sovietinės Rusijos. Festi
valiui vadovavo muzikas R. Ži- 
gaitis. Pirmoji premija už dainą 
buvo paskirta V. Ganelinui. Pre
miją gavo ir dainos teksto auto
rius A. Bukontas. Taip pat už 
estradinių melodijų geriausią 
atlikimą premiją gavo solistė N. 
Ščiukaitė. Už geriausią dainą 
diskotekai premija paskirta M. 
Suraučiui. Jo daina “Gyvenau 
be laikrodžio”. Teksto autorius 
A. Mikuta.

— Sov. Sąjungoje rugpjūčio 
28 paskelbta Tarybinio kino 
diena. Tą dieną Vilniuje baigė
si kino festivalis. Vilniaus kino 
teatruose visą savaitę buvo ro
domos filmų premjeros, rengia
mi specialūs pramoginiai va
karai, kur žiūrovai turėjo progos 
susitikti su kino artistais. Iš 
įdomesnių filmų buvo parodytas 
R. Vabalo filmas “Skrydis per 
Atlantą”, D. Lukšo susuktas fil
mas “Anglų valsas”. Daugiausia 
filmų buvo atvežta iš Maskvos.

— Kopenhagoje praėjusią va
sarą buvo Sov. Sąjungos ga
minių paroda. Savo gaminių 
į Daniją pasiuntė net 19 Kau
no įmonių, tarp kitų yra ir 
“Drobės”, “Litekso”, “Inkaro” 
ir jau pačių okupantų naujai 
įkurtų fabrikų gaminių. Žinome,

Afganistano partizanai mino
svaidžiais ir sunk, kulkosvai
džiais puolė prie Sov. S-gos 
sienos esantį aerodromą ir su
naikino du kovos lėktuvus, tris 
malūnsparnius ir šaudmenų 
sandėlį.

FBI sulaikė New Yorke Bul
garijos žvalgybos agentą Penyu 
B. Kostalinov su iš amerikiečio 
gautais slaptais branduoliniais 
dokumentais. Jis buvo Bul
garijos prekybos atstovybės pa
tarėjo pavaduotojas, neturįs 
diplomatinio statuso.

Sov. S-ga savo vyriausybei 
branduolinio karo metu išsau
goti turi parengusi apie 2000 
atskirų būstinių.

Pagal valst departamento 
duomenis JAV piliečių paliki
mų Sov. S-goj gyvenantiem gi
minėm net 30 proc. tenka pali
kimo bylose dalyvaujantiem so
vietų advokatam.

Airija paskelbė, kad nesenai 
iš jos ištremti du sovietų dip
lomatai ir vieno jų žmona bend
radarbiavo su teroristine Airijos 
respublikos armija ir žadėjo pa
rūpinti jai ginklų už slaptas 
žinias.

1951 m. priverstas atsistaty
dinti dėl pasidavimo Trečiojo 
reicho armijai Belgijos karalius 
Leopoldas II mirė nuo širdies 
atakos, turėdamas 81 m.

Australijos burlaivis Austra- 
lia II burlaivių lenktynėse pir
mą kartą po 132 metų pa
veržė iš JAV lenktynių laimė
tojui skiriamą taurę.

Sov. S-gos užsienių reikalų 
ministeris Gromyko pareiškė, 
kad JAV siūlymai dėl vidutinės 
tolinašos branduolinių raketų 
Europoj sumažinimo turi tikslą 
tik užblokuoti bet kokį susita
rimą su Sov. S-ga.

Afganistano partizanai užpuo
lė Logar slėny, į pietus nuo 
sostinės, sovietų autovežimių 
vorą ir užmušė 24 sovietų ka
rius. Be to, buvo sunaikinti keli 
autovežimiai.

Izraelio nelaisvėj
esančių 5000 palestiniečių komi
tetas paragino Palestinos išlais
vinimo organizaciją paskubinti 
pasitarimus su Izraeliu dėl be
laisvių pasikeitimo.

’š Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

Birutę Briliūtę ir apkaltino pa
žeidus pasų nuostatus. Briliūtė 
pastoviai Kybartuose negyvena, 
o atvažiuoja tik dirbti. Ją nuga
beno į Vilkaviškio milicijos 
skyrių. Tardė bent kelis kartus, 
prašė darbo sutarties, elgėsi la
bai nemandagiai, koliojosi, kei
kėsi, kol milicijos viršininkas į- 
sakė surašyti protokolą, “už pasi-

parų arešto. Antrą protokolą su
rašė už pasų nuostatų pažeidi
mą. Tada dar buvo nugabenta į 
teismą. Ten ji išgirdo, kad visi 
bažnyčios tarnautojai esą velt
ėdžiai. Teisėjas nubaudė 20 rub
lių bauda. Vasario 14 B. Bri- 
liūtė pasiuntė skundą respubli
kos prokurorui, tačiau atsaky
mo negavo.

Negali tarnauti bažnyčiai
Kelmė. Vasario 4 tardymui 

buvo iškviesta Regina Teresiū- 
tė. Ji dirba prie Žalpių bažny
čios. Milicija atėmė iš jos darbo 
sutartį ir liepė rašyti pasiaiš
kinimą, kodėl ji dirba prie baž
nyčios. Ji paaiškino, kad darbą 
pati pasirenka, kad kol kas 
dirbti prie bažnyčios neuždraus
ta. Čekistas vertė liudyti, kad 
kun. Svarinskas siuntė ją par
vežti TTG Kat. Komiteto doku
mentų ir šmeižiančios sovietinę 
visuomenę literatūros. Grasino, 
kad jai bus iškelta byla. Įspė
jo, kad ji turi įsidarbinti val
diškame darbe, kitaip reikės su
sitikti kalėjime. Tardymas už
truko 5 vai.

Iškėlė lietuvišką trispalvę
Kapčiamiestis, Lazdijų rajo

nas. Vasario 16-tos rytą viršum 
vidurinės mokyklos pastato su
plevėsavo graži trispalvė vėlia
va. Į pamokas besirenkančių 
mokinių veiduos spindėjo šven
tiškas giedrumas ir nuostaba. 
Mokiniai susispietė kieme ir ne
nuleido akių nuo vėliavos. Ji 
15 minučių jiem bylojo apie 
praeities kovotojų aukas, jų iš-

kad batų trūksta pačioje pa
vergtoje Lietuvoje, bet naujau
sių batų modelių ir gerai pa
darytų batų buvo pasiųsta į 
parodą. Labai didžiuojasi Lie
tuvoje gaminamu televizorium 
“šileliu”. Su sportine avalyne 
rodėsi Danijoje lietuviškasis gu
mos fabrikas “Inkaras”.

— Istorijos instituto “moks
lininkų” grupė lankėsi Biržų 
rajone ir rinko medžiagą rengia
mai propagandinei knygai 
“šiuolaikinis Aukštaitįjos kai- >> mas .

— Klaipėdos Mažvydo vardo 
skulptūrų parkas praėjusią vasa
rą praturtėjo keliomis naujo
mis skulptūromis. Praėjusią va
sarą Smiltynėje stovyklavo gau
sus būrys skulptorių iš Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir kitų miestų.

— Specialius filmus vaikams 
kuria Lietuvos kino studija. Tų 
filmų sumanytojas yra tilminin- 
kas A. Maciulevičius. Pirmoji 
serija būsianti “Tomuko pasau
lėlis”.

— Netoli Vilniaus, prie Gul
binų ežero, praėjusią vasarą bu
vo surengta vadinamoji kūrybi
nio jaunimo stovykla. Tai privi
legijuotos visuomeninės klasės 
vaikai. Jiems buvo sudarytos 
sąlygos rašyti, redaguoti sieni
nius laikraštėlius, klausyti pa
skaitų, diskutuoti literatūriniais 
klausimais. Stovykla truko sa
vaitę — kupina visokių pramo
gų. Ne visam Lietuvos jauni
mui tokios stovyklos prieina
mos.

— Vilniaus akademiniame 
dramos teatre praėjusią vasarą 
veikė trys aktorių grupės, ku
rios su parinktu repertuaru lan
kė Biržus ir jų apylinkės mies
telius, net atskirus stambesnius 
kolchozus. Kita grupė su Šile
rio “Klasta ir meilė” lankėsi 
Zarasuose. , Rokiškyje, Duseto
se, Ignalinoje ir jos apylinkėse. 
Trečioji grupė vyko į Dzūkiją. 
Ta pati grupė lankėsi ir Žemai
tijoje, bet šios grupės repertua
ras buvo pats menkiausias. Juk 

. kam vertas A. Laurinčiuko vei-

VALDAS C. DUODA, lietuvis advokatas. 397 Larkfletd Roaė., Sėst 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 510 308-3740. Naraų tPistoMS vykafais 
tik iėtartiaaia atvejais 518 757-2071. Noe’Yėdio ofk^UepeM^o: 
86-01 114th St, Richmond HM, N.Y. 1141b. Tek Ž1gW**fk ? *

ALICE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės {vairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamaica Avė., 
Richmond HM, N.Y.

SHALINS FUNERAL HOME. Incn 84-02 Jamaica Avo. (prie Forest 
P’way St.), Woodhavon, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teiaelra, Jr. laidotuvių dkektor iua,New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tas pildymas, {staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Talaf. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klljentais._____

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wintor Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinial platūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas, maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHvor Bok Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėme, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, Ouoens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba au Thomson McKin- 
non Securltles Ine., One State St Ptaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodlties, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shottors. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Molius Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrevrsbury, MA 01545. Tai. 617 
852-3665.

tikimybę ir neišreiškiamą meilę 
Nemuno kraštui. Ji bylojo ir 
apie dabarties kankinius. Tas 
mintis patvirtino vieno mokinio 
skandavimas — “Gyvuos dar 
gyva Lietuva!”

Atėjęs direktorius paskambi
no į Lazdijų miliciją ir į sau
gumą. Šie įsakė vėliavą skubiai 
nuplėšti. Tai atliko vienas moky
tojas ir mokyklos ūkvedys.

Paskui Lazdyų saugumas ne
Vieną j krrdė visokiais būdaris/'**'kali tikas -Praraja - aibe- A . Gel
bėt nesužinojo, kas iškėlė vėlia- .. mano Akis į akį su visais .
Vą — Pavergtoje Lietuvoje į žy-

mius smuikininkus yra išaugęs
Tardomi mokiniai dar buvo Romualdas Katilius. Jo kon- 

Telšiuose, Eigirdžiuose, Upyno- 1 ceriai Vilniuje ruošiami kartu 
je. Tardė mokinius, kam jie lan- su mūsų operos žvaigždėmis_ ' _ . *i- su mūsų operos žvaigždėmis 
ko bažnyčią, klausinėjo, kokius lrena Milkevičiūte, armėnų kil-
sako pamokslus, ar nemini kun. mės tenoru G. Grigorianu. Ne- 
Svarinsko. seniai šie menininkai koncerta-

Vilkaviškyje tardė mokinius vo Minske su Gudijos Filharmo- 
ir tėvus, kam jie skundėsi, kad nU°s simfoniniu orkestru. Diri- 
persekiojamas jaunimas. gavo J. Aleksa. Pr.N.

seniai šie menininkai koncerta-

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

daugiau kaip 50 metų Globė Parcel Service, Ine. tarnauja 
visuomenei siunčiant

MUITU APMOKĖTUS SIUNTINIUS

Į Lietuvą Ir SSSR, šia proga dėkojame mūsų ištikimiem 
klijentam ir linkime laimingų atostogų. Visiem užtikriname 
puikų patarnavimą.

Primename mūsų klijentam, kad visi siuntiniai, siun
čiami per GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC., yra V/O 
Vneshposyltorg įstaitos autorizuoti ir apdrausti.

Mes turime dešimtis tūkstančių patenkintų kiijentų 
Ir kviečiame visus pasinaudoti mūsų patarnavimais arba 
per pagrindinę įstaigą, arba per kurį nors žemiau nu
rodytą skyrių:

CENTRINĖ ĮSTAIGA: 

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

716 Walnut Street, Phlladolphla, Pa. 19106 
Telefonas: (215) 925-3455

(381)8484874

DETROIT, MICH. 46816,6720 MichlgaR Avo.
(216) 741-6882

(218)4184177

(716) 8444161

(381)887-8113

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminima i”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Mualc of Llthuanis”, sokmad., 
2X15 - 3:00 v. p-p. Iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, 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., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

T^asolino
A NENORIAU '

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI n
SUKUatAMP ’ i tn <> NEMOKAMAI ^ n i 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66-88 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 -b 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

e LĖKTUVAI
e LAIVAI (CRUISES) 
e TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI

e (DOMIU VIETŲ LANKYMAS 
e grupines keliones 

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MGKCSClO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTCM

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

BROOKLYN, A.V. 11229
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New Yorke leidžiamas rusų 

dienraštis — Novoje Russkoye

seris. Apie Lietuvą rašo šiltai ir 
mmštidžiai. Autorius. Michail 
Juppi — taranov. Atrodo, kad 
autorius yra naujas imigrantas, 
neseniai atvykęs iš Rusijos.

Straipsnį iš rasų kalbos su
traukdama išvertė Danutė Gu
davičiūtė.

Kaip jis rašo, 1978 važiavo į 
Vilnių, kur jį pakvietė sutikti 
Naujųjų Metų. Pakvietė bičiulis 
lietuvis, taip pat kolekcijonie
rius.

Juppas važiavo iš Leningrado į
Vilnių. Pro langus matėsi šla
mantieji miškai ir kloniai žavin
gos ir pasakiškos Lietuvos, tos 
gintarinės Lietuvos. Jis savo
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Patvarus reikšmingojo 
jubiliejaus paminklas

Įžengę į jubiliejinius Aušros 
metus, esam kito reikšmingo 
jubiliejaus išvakarėse.

1984-ieji metai svarbūs visai 
lietuvių tautai — ir lietuviam 
laisvuose kraštuose, ir lietu
viam už geležinės uždangos 
vargstantiem. 1984-aisiais me
tais sukanka 500 metų nuo šv. 
Kazimiero mirties. Todėl nenuo
stabu, kad pradėta rūpestingai 
ruoštis kuo prasmingiausiai pa
minėti vienintelį lietuvių tautos 
šventąjį, Lietuvos jaunimo glo
bėją. Juk mūsų kilnioji istorija 
yra mūsų dabarties atrama ir 
mūsų ateities gairės.

Tos didingos dienos, kovo ket
virtosios, minėjimo dingstim 
Darbininkas (Nr. 9) paskelbė 
vedamąjį “šv. Kazimiero šventė 
ir jubiliejus”. Vedamojo tezė 
buvo įtaigavimas nepasitenkinti 
akimirksniniais minėjimais sce
noj bei susirinkimuose, bet rasti 
patvarių paminklų, kurie nesu- 
nyksta laiko tėkmėj. Tokiais pa-
minklais yra meno kūriniai. Jie 
turi laiko ir vietos nesaistomą 
ryšį su visuomene, su ateinan
čiomis kartomis. Jei scena ir re
ferato katedra skirti trumpalai
kiam bendravimui su šventuoju,. 

rtai'knyga apiė; jį yra papink- • 
las, patvariai esąs visuomenėj 
ir gaivinąs Šventojo Karalai
čio atminimą pasakojimu apie jį.

Darbininko nuomone, patva
riausiu jubiliejinių metų pa
minklu tenka laikyti knygą, nes 
pagavus ir kartu tampriai su 
istorine tiesa susijęs pasako
jimas nuolat atkurs skaitytojo 
dėmesy šv. Kazimiero atvaizdą 
ir jo gyvenimo filosofiją.

Kovo 4-osios dienos vedama
jame Darbininkas paklausė: ko
dėl nejudinami literatūros kūrė
jai?

Juk tai būtų tikras žygis į vi
suomenę, supažindinant skaity

tojus su šv. Kazimiero epocha, 
su jo asmeniu.

Taigi Darbininkas, norėdamas 
palikti lietuvių tautai pastovią 
jubiliejaus proga vertybę, užsi
mojo išleisti romaną, kuris skir
tas šv. Kazimierui, jo asmeny
bei, jo dvasiniam pasauliui.

Rašytojas Jurgis Gliaudą, aš- 
tuonių premijuotų romanų ir 
kita tiek kitų autorius, rem
damasis kelerių metų šv. 
Kazimiero asmens ir epochos 
studijomis bei beletristo patyri
mu, parašė romaną “Kovo Ket
virtoji”. Tai romanas apie Šven
tąjį Karalaitį, paremtas istorine 
tikrove. Tai pagavus skaitinys ir 
jėginga priemonė mūsų jau
nimui, supažindinant jį su šv. 
Kazimiero asmenybe.

Darbininkas numato išleisti 
“Kovo Ketvirtąją”, kad kiekvie
nas lietuvis, kiekvienas Kazimie
ras ir Kazimiera, jubiliejiniais 
1984-aisiais metais turėtų šią 
knygą savo knygynėly. Darbi
ninkas norėtų, kad jubiliejus gi
liau paliestų lietuvius ir atgai
vintų mūsų tarpe skaidriausiąjį 
mūsų istorijos asmenį. Norim 
prikelti jį gyventi -mūsų tarpe. 
-Teskaito, tedovanoja lietuvius 
lietuviui šią knygą.

Darbininkas neturi specialių 
fondų knygom leisti, bet giliai 
tiki, kad mūsų visuomenėje 
yra daug gerų darbų rėmėjų, 
kuriem niekada nepritrūko 
skaistaus lietuviško entuziazmo 
ir lėšų. Todėl romano leidimo 
išvakarėse skelbiamas vajus 
“Kovo Ketvirtajai” išleisti. Kil
niam žygiui ieškom kilnių gera
darių, mecenatų, rėmėjų. Stam
besniųjų mecenatų (100-500 
dol.) atvaizdai buvo išspausdinti 
Darbininke ir knygoj, kad vi
suomenė susipažintų su tais (au
tiečiais, kurie stato patvarų 
paminklą Šventajam Karalaičiui 

mintyse citavo Jurgio Baltrušai
čio eilėraščius.

Lietuvos kolekcijonierius pa
žadėjo Juppą supažindinti su 
Čiurlionio seserim. Ta proga 
vienas rusas, jo bičiulis, irgi 
kolekcijonierius, prašė, kad jam 
padėtų nustatyti neseniai rasto 
Čiurlionio paveikslo autentišku
mą.

Leningradas — žavingas mies
tas. Tai St. Peterssburgo įpėdi
nis, kur yra daug antikvarinių 
dalykų, labai patrauklių mėgė
jam ir kolekcijonieriam. Senovės 

jo jubiliejaus proga. Kas skubo- 
mis remia, tas remia dvigubai.

Prieš mūsų akis yra realus sie
kis, kilnus tikslas ir gili pagarba 
mūsų tautos istorijai.

“Kovo Ketvirtosios” romanui 
išleisti vajaus vėliava iškelta! 
Paremkit, padėkit — Šventasis 
Karalaitis tebegyvas mūsų 
tarpe!

Gardinas 16 amžiuje. Gardine 1484 kovo 4 mirė šv. Kazimieras. Palaidoti buvo nu
vežtas į Vilnių. Kitais metais švenčiama 500 sukaktis nuo jo mirties.

liekanos, buvusios bąjorįjos 
pėdsakai, vilioja ne tik konserva
torius, bet ir šiaip sau žmones.

Paveikslas, apie kurį kalbu, 
labai priminė Čiurlionio ta
pybinį stilių ir neturėjo daili
ninko parašo.

Po Naųjųjų Metų sutikimo 
mano draugas lietuvis pažadėjo 
mane supažindinti su viena 
Čiurlionio seserim, gyvenančia 
Vilniuje. Tai buvo Jadvyga 
Čiurlionytė. Ji pažiūrėjusi į pa
veikslą, pasakė:

— T-ahai panašu į Kastuką, 
bet aš muzikė ir tvarkau savo 
brolio muzikinį palikimą. Bet 
mano sesuo — Valerija Čiur- 
lionytė-Karušienė yra meno ga
lerijos vadovė. Ji tamstai tiksliai 
nustatys šio paveikslo autentiš
kumą. Aš tuojau parašysiu raš
telį, o jūs tuoj važiuokite į Kau
ną, kur Valerija vadovauja Čiur
lionio galerijai.

— Atleiskite, jūs ištarėt Kastu- 
ko vardą. Tai taip jį vadino na
miškiai?

— Taip, taip, — atsakė Jadvy
ga Čiurlionytė.

Ji paklausė mano pavardės. 
Pasakiau, kad dirbau viename 
Leningrado muziejuje ir labai 
domiuosi Čiurlionio kūryba.

— Pasakykite, ar skaitėte 
mano atsiminimų knygą. Man 
sakė, kad tą knygą nusipirkti la
bai sunku.

Ji buvo išleista Vagos leidyk
los 1975 metais Vilniuje. Šiuo 
metu yra didelis susidomėjimas 
Čiurlioniu, tad 75,000 tiražas se
niai išsemtas.

— O taip, taip, — atsakė Jad
vyga ir susimąstė.

Aš pasinaudojau ta pertraukė
le ir apžiūrėjau kambarį. Mane 
nustebino baldų kuklumas, saky
čiau, skurdas. Prie sienos stovė
jo nedidelis rašomasis stalas, už
griozdintas knygom, žurnalais, 
gaidom bei laiškais. Pagal pašto 
ženklus galėjau spręsti, kad tai 
laiškai iš užsienio. Viršum rašo
mojo stalo kabėjo mažas Čiurlio
nio paveikslas. Greta stovėjo 
pianinas. Dvi likusios sienos bu
vo apkrautos knygom.

Jadvyga Čiurlionytė gyvena 
naujame name, kur visa buvo 
nauja, net baldai, indai bei už
uolaidos.

— Taip, taip, mes dabar nau
joviškai gyvename. Aš neseniai 
persikėliau į šį naujos statybos 
namą.

Mudu išgėrėm kavos, o pas
kui atsisveikinau su Jadvyga. 
Ji man davė raščiuką, kur jos 
raidės buvo nelygios, šokinėjan
čios.

Svečio sieloje buvo ir džiaugs
mo ir skausmo. Jam prisiminė 
Jurgio Baltrušaičio eilėraštis 
apie lauko gėlytę. Buvo jam 
skaudu, kad Jadvyga, ta nuosta
bi moteris, turi gyventi jos sielai 
priešingam pasaulyje. Ją gaivina 
tik atsiminimai, muzika ir kny
gos.

Kitą dieną atsiradau Kaune. 
Valerija Čiurlionytė-Karužienė 
yra vispusiškai talentinga mote
ris. Jaunystėje daug studijavo, 
pradžioje mokėsi Vilniuje, o 
paskui Petrapilio pedagoginiuo
se kursuose. 1915 turėjo evakuo
tis į Maskvą, kur lankė meno 
studijas — akademiją bei uni
versitetą. 20-tųjų metų pradžio

je mokėsi Berlyne, kur lankė 
Orliko meno studiją, taip pat 
Ciuriche lankė universitetą — 
meno istorijos fakultetą. Valerija 
labai plačiai susirašinėja su viso 
pasaulio muziejų darbuotojais 
bei žinovais. Jos žinių bagažas 
buvo toks apstus, kad draugai ją 
vadino vaikščiojančia enciklo
pedija. Valerijai pakakdavo už
mesti akį į kokį paveikslą ir 
tuoj nustatydavo jo autentišku
mą.

Aš jai parodžiau neva Čiur
lionio paveikslą. Ji tuoj pareiškė:

— Ne, ne, jaunuoli, tai ne 
Čiurlionis. Pažiūrėkite, kaip čia 
pritepliota. Čia pastelė, aliejiniai 
dažai, ir viskas padengta laku. 
Ne, ne. Kastukas labai retai var
tojo mišrią techniką. Verčiau 
eikime pasivaikščioti po Čiurlio
nio galeriją. Jūs gi pirmą kartą 
mūsų šalyje.

Čiurlionio muziejus yra aikš
tėje netoli didelio bokšto, km 
kabo varpai ir kur skambina gra
žią varpų muziką. Muziejuje 
paveikslai sukabinti pagal žmo
gaus ūgį. Čia pajunti sintezę 
tarp muzikos ir tapybos.

Aš stengiausi apžiūrėti kiek
vieną paveikslą. Buvau suža
vėtas Čiurlioniu. Jaučiausi kaip 
sapnų karalystėje. Valerija Karu
žienė pasakojo apie savo brolį.

— Mano brolis mėgo viską 
žinoti. Jis puikiai nusimanė mu
zikoje ir tapyboje, o taip pat 
literatūroje, matematikoje, pa- 
lentolo gijoje, sociologijoje,
mineralogijoje, etikoje ir gerai 
pažino senovės mitologiją. Min
tinai žinojo karalių valdymo da
tas, net ir Kinijos imperatorių. 
Čiurlionis puikiai žinojo geolo-
ginius periodus bei žemės plu
tos sudėtį. Jis išmoko tokias se
novines kalbas, kaip antai chal- 
dėjų, babiloniečių, finikiečių, 
sanskrito, hebrajų. Jo mėgia
miausi rašytojai buvo Poe, Ibse
nas, Mickevičius, Dostojevskis, 
Norwid, Flamarion, Tagore bei 
Slovackis. Jo neimponavo to 
laikotarpio labai populiari Pši- 
biševskio proza.

— Mano brolį žavėjo moks
lai, kaip psichologija, astronomi
ja, kosmologija. Artimiausia jo 
sielai buvo senovės indų bei 
vokiečių filosofija, kuri padėjo 
susiformuoti jo pasaulėžiūrai.

— Mano brolis buvo tvirtų 
principų bei garbingų idealų 
sekėjas. Jis negalėjo pakęsti de
magogijos ir savanaudiškumo. 
Jis visas savo žinias ir idėjas 
išreiškė tapyboje ir muzikoje.

(nukelta į 4 psl.)
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BARBORA. “O kaip tik žmogų sutinku, 

beveizint raišti užninku”. Juk tiek metų ... 
tiek metų... dovanok Dieve dangų — pa
čiam vyskupėliui Valančauskiui raštus nešiojau ... 
tai likit sveiki...

RUSTEIKA. Keliauk, Barboryt, laimingai.
RUSTEIKIENĖ. Neįkišk kur kuodą, mel

džiamoji.
ROŽE. Sudievu, tetulaite ...
JURGIS. Aš tamstą palydėsiu ... per slenks

čius ... (lieina).

XIV SCENA
RUSTEIKA. Žinai ką, mama, neškim mudu 

tą ryšulį... geriau, kad troboje nieko nebūtų.
RUSTEIKIENĖ. Pas Vaidevutį — visų 

geroji* ••
ROŽE. (Palikus viena liūdna rymojo, įeina 

Jurgi*)-

XV SCENA
JURGIS. Ką gi, Rože, kaip Žemes pardavus.
ROŽE Oi, Jurgeli, mieliausias... sukas 

man galva, nebežinau aš ką daryt Viešpatie, 
kaip bijau, kai jūs išeinat... o dabar, kai suži
nojau ...

JURGIS. Ką sužinojai?
ROŽE. (Stojasi). Už mūsų tėvelį.. . žanda

rams pažadėta trys šimtai rublių dovanų, jeigu 
nutvers knygas benešant.

JURGIS. Ar tikrai žinai?
ROŽE. Man Albinas pasakė ... jis vargais 

negalais tą paslaptį iš to savo pažįstamo žan
daro išgavęs ... ir atbėgo perspėti, kad tėvelis 
saugotus.

JURGIS. Tai jis labai gerai padarė.
ROŽE. Mat, ir tu sakai, kad jis geras, ir 

man taip rodos. Žiūrėk, kaip rūpinasi, kaip koks 
giminė ... Jis galėtų daug padėti...

JURGIS. Gerai būtų turėt tokį žmogų, kurs 
vis pasakytų, ką žandarai veikia...

ROŽE Žinoma ... aš tėveliui ir pasakiau, o 
tėvelis, tarytum, dar labiau ant jo supyko, sako, 
nežinomas, iš kažin kokio pasviečio atkeliavęs, 
ko jis čia, girdi, rūpinas ...

JURGIS. Rūpinas tai jis, tur būt, daugiau 
dėl tavęs, kaip dėl mūsų.

ROŽE Ir tau taip rodos?!
JURGIS. O kas jis toks, tai, žinoma, reikės 

pasiteirauti...
ROŽE Mano Jurgeli, brolužėli, tu pasitei

rausi ... nors man rodos, kad jis labai geras ... 
aš žinau — geras. (Įeina Rusteika ir Rustei
kienė).

XVI SCENA
RUSTEIKIENE. Gi va kuris jau laikas ... 

nebevakaruosim mes šiandieną — eikit vaikai į 
savo svirnelį.

ROŽE Labanaktis__
JURGIS. Tai knarksim — Labanaktis.
RUSTEIKIENE Miegokit skaniai.
RUSTEIKA. Labanaktis. (Rožė Ir Jurgis 

iieina).

xvn SCENA
RUSTEIKA. (Sėdasi pas krosnį, ima dro

žiamą darbelį, susimąsto).
RUSTEIKIENĖ. Ką tu čia dabar misliji?
RUSTEIKA. Rūpi labai, Mortele! Darbo 

daugybė, vaikas dar nepratęs, o aš vis senyn.
RUSTEIKIENĖ. Sunkus tavo amželis, įkyri 

našta, gulk , seni... bent pasilsėsi.
RUSTEIKA. Kad užmigčiau — neužmigsiu. 

Tu eik ilsėtis, prisirūpinai, prisibarei, ir tau ne 
jaunatvė.

RUSTEIKIENĖ. Kaip aš nesibarsiu, kad 
man judviejų gaila ir baugu.

RUSTEIKA. Ką padaryt, ką padaryt, kad 
kitaip negali.

RUSTEIKIENĖ. O tai dalelė! Vargšas tu 
mano, nors nerymok ilgai, galvai nesveika.

RUSTEIKA. Padirbėsiu, kol snaudulys 
atslinks.

RUSTEIKIENĖ. Kad nors užmigus nepri
keltų, kad nors vidurnakty neįsibraižytų.

(Klaupiasi prie lovos, meldžiasi).

UŽDANGA

m VEIKSMAS

MUkas. Vidury didelis akmuo, Vaidevučiu 
vadinamas, ir keli kelmai prie jo. Ii dėžinės— 
tvoros kampas — lentų lipynė Į Rusteikų daržą. 
Rusteika, Rusteikienė ir Rožė grįžta ii bažny
čios maldaknygėmis neiini.

I SCENA

RUSTEIKA. Eikit judvi namo, aš tik nueisiu 
lig rūsio už kapinių, reikia man Žvilgtert, ar 
jis jau tuščias. Sugrįžęs užkąsiu ir tuoj su Jurgiu 
išeinam. (Atsitolino truputį). Klausykit, dabar 
atsargiau negu kitados... Šiukštu nė žo
džio svetimam žmogui... O to dziegarmeist- 
ros — to Stinkio — nesikvieskit meldžiamo

sios, kad jo koja mano aslos nemindžiotų.
ROŽE Tėveli, ar tamsta ką blogo apie jį 

sužinojai?
RUSTEIKA. Tai ir bloga, kad nedaug tesu

žinojau. Nieks nieko tikro nežino, o kiekvienas 
kitaip sako... Vieni sako iš Kijavo esąs, kiti iš 
Rygos, kitur prasitaręs apie Sibiriją Čia matė su 
žandaru geriant

RUSTEIKIENĖ. Jis mums motinos laišką ro
dė ... iš Rygos, ten namus turi__

RUSTEIKA. Buvai... matei?
RUSTEIKIENĖ. Ir nebuvau, ir nemačiau, 

bet sako — .ten parduosią — čia pirksią
ROŽE Pono Tolučio su visu sodu.
RUSTEIKA. O tu perdaug nesirūpink, kas 

kur pirks ir kur parduos. Matau, jau čia per dide
lė bičiulystė — radęs progos duris jam parody
siu ir bus baigta. (Nueina į miiko gilumą).

n SCENA

RUSTEIKIENĖ, še tai tau — ar girdėjai, 
ką tėvas sakė?

ROŽE Kur negirdėsi... Ką dabar darysiu? 
Mane šventoriuje pasitiko Albinas ir pasakė 
netrukus ateisiąs ... kažką svarbaus turįs 
pasakyti.

RUSTEIKIENE Svarbaus... gal jau jo 
motina atvažiavo... gal ... pirštis nori?

ROŽE Kiekvieną kartą jis man peršąs, čia 
bus jau kas kito... jis tą žandarą štolcą 
pažįsta... gal bus ką išgirdęs ... ir nori mūsuo- 
sius penpeu * *.

RUSTEIKIENE O tėvas jį iš namų varyt.. 
ai — ai — ai, Dieve mieliausias, jeigu jis tik
rai Tolučio namus pirks ir tave ims, tai tau 
laimė... laimė... laimė...

ROŽE Pirkti žinoma, pirks, juk skaitėm mo
tinos laišką, tik kad tėvelis ne į tą pusę.

(Bus daugiau)
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NAUJIEJI ŽURNALAI St. Ylą tikrai įspūdingai pa-

ALFONSAS NAKAS laičio, Valančiaus, Baranaus-

BHMIo - liepos ATEITIS
Viršelyje — vyro portretas. 

Pražilę, išretę plaukai, pri-

K. Trimako reportažas iš kelio
nės po Australiją, kur jis vedė 
rekolekcijas, gaivino-organizavo

ir apie akis. Bet lūpos praver
tos šiltai, giedrai Šypsenai. Tam
sus drabužis dengia kaklą Dra
bužio iškirptėj — kunigo “uni
forminis” ženklas — “kolorat- 
kės” kontūras. Tai šių metų ko
vo 24 mirusiojo kun. prof. Sta
sio Ylos galva. IS 40 šio ATEI
TIES numerio puslapių kun. St 
Ylai paskirti 26 pirmieji, o už
uominų apie jį pabarstyta ir ki
tuose.

Pačiam pirmajam puslapy 
skelbiamas velionio testamen
to priedas, surašytas 1980.VI.5. 
Ten jis nurodo, kaip turėtų būti 
paskirstytas jo turtas, kur pa
geidauja būti palaidotas, kokios 
turi būti laidotuvės. Skaitome: 
“Karstas tebūna paprastas, kaip 
buvo mano tėvų ir artimųjų. 
Laidotuvės su paprastom mi- 
šiom, be pamokslo ir iškilmių. 
Kapas be paminklo, nebent koks 
medinis liet, kryžiastulpis.”

Ir toliau:
“Patyręs daug gero iš brolių 

tautiečių, įvairių pažiūrų bei 
linkmių, noriu išsinešti naujon 
buitin gilų dėkingumą o tiems, 
su kuriais turėjau visuomeninių 
kontroversijų, nuoširdų atsipra
šymą”

Graudu ir didinga. Komenta
rų nereikią nebent priminti, 
kad velionio valios bičiuliai ne
paisė, kaip nepaisomi nė vieno 
mirusiojo pageidavimai. Kuo 
berizikuojama? Neatsikels, ne
protestuos . . .

Šį numerį redagavęs kun. dr. 
Kęstutis Trimakas (ATEITIES 
vyr. redaktorius, bet kai kurių 
numerių suredagavimą atiduo
dąs savo bendradarbiams) pu
sės puslapio įvadu skelbią kad 
šis numeris skiriamas su velio
niu pomirtiniam dialogui, ir tas 
“dialogas” (iš tikrųjų — laido
tuvių dalyvių bei akademijų 
prelegentų kalbos ir velionio 
raštų bei pamokslų ištraukos) 
nusitęsia per du tuzinus pusla
pių. Tik velionio mintims duotas 
atskiras pavadinimas — “Iš a.a. 
kun. Stasio Ylos idėjinio pali
kimo”.

Štai kalbėtojai.
Buv. Ateitininkų federacijos 

vadas dr. Petras Kisielius atsi
sveikinimo vakare Chicagoje 
kovo 25 iškelia velionio nuopel
nus jaunimo auklėjime. Danutė 
Eidukienė, ten pat, šviesiausio
mis spalvomis piešia velionį 
kaip skautininką skautų kape
lioną ir užbaigia jo giesmės pos
mais. PLB vicepirm. Vaclovas 
Kleiza primena velionio nuo
pelnus Bendruomenei. Kun. dr. 
Juozas Prunskis liūdi kunigų 
seminarijos bendraklasių ir 
dienraščio XX AMŽIAUS ko
lektyvo vardu. LRD narių ir vi
sų plunksnos bičiulių vardu 
Kazys Bradūnas velionį pastato 
šalia Mažvydo, Daukšos, Done-

Kuraičio, Totoraičio bei Sta- j * _
kausko ir perskaito širdį gelian- ateitininkus, kalbėjo psichologi- 
tį eilėraštį (tarp kitko, į K. Bra- 
dūno eilėraštį įpinti kai kurių 
velionio raštų-monografijų var
dai: “Matulaitis”, “Čiurlionis”, 
“Šiluva”, “Vardai ir veidai”; 
niekur kitur šiame numery ve
lionio veikalai nebeminimi, ką 
bekalbėt apie jų aptarimą). At- 
kų jaunimo vardu Rasa Šoliū- 
naitė tikiną kad velionio nuo
pelnų jaunimas neužmirš. Prel. 
Vytautas Balčiūnas gailestaują 
kodėl taip anksti Viešpats velio
nį pasišaukė, kai jis dar buvo 
čia taip reikalingas. Dabarti
nis At-kų federacijos vadas Juo
zas B. Laučka atskleidžia dalį 
pokalbio su velioniu 2 savaitės 
prieš mirtį ir iškelia kai ku
riuos jo nuopelnus. Du pastarie
ji kalba ne Chicagoj, o laidojant, 
Putname. Toliau teikiama iš- 
gesnė Juozo Kralikausko kalbos 
ištrauka velionio pagerbimo 
akademijoj Toronte, kurioje tarp 
kitko prisimenami velionio su 
rašytoju pokalbiai apie mirtį, 
kurios velionis visai nebijojęs, 
giliai tikėdamas, kad Anapus 
bus geriau . . . Toronte prabyla 
ir dr. Ona Gustainienė, tikin
dama, kad velionio darbai jau
nimo tarpe išliks visiems lai
kams. Pagaliau laišku iš Aust
ralijos atsiliepia buvęs velionio 
kazemato ar kameros draugas 
Stutthofe, šalia savo gražių žo
džių paskelbdamas ir velionio 
keturių ketureilių posmelių ei
lėraštį apie kaceto krematoriu
mo kaminą.

St. Ylos “idėjinio palikimo” 
puslapiuose teikiama velionio 
raštų ištraukos: apie meilę, apie 
klaidingų idealų pavojus laisvės 
siekiant, apie sutuoktinių parei
gas, apie at-kų pareigas tėvynei, 
apie tikėjimą į Kristų, apie at- 
kų misiją atskirai tą misiją 
siejant su Čiurlionio vizija bei 
vakarietiška kultūrą apie at-kų 
pareigas sumaterialėjusiam 
pasauly, apie kokybės, ne 
skaičių svarbą. Ištisai spausdi
namas velionio pamokslas į su
važiavimą atvykusioms buv. 
politkaliniams mišių metu kovo 
12, tad tik 12 dienų prieš mirtį. 
Didelio dėmesio verta velionio 
laiško, rašyto Kęst. Trimakui, 
citata, liečianti “Moteris ir Kris
tus” leidinį. Net ir be K. Trima
ko paaiškinimo būtų galvojan- 
tiems aišku, kad tokio kalibro 
jaunimo auklėtojo, kokiu buvo 
Stasys Yla. G. Remeikytės eilė
raštis negalėjo papiktinti, nes 
vesdamas kursus Dainavoje jis 
visada gyvai juto “jaunesnės ge
neracijos didesnį brandumą”

nėmis temomis. Daugelis jau 
buvome skaitę dar išsamesnius 
šios kelionės reportažus laikraš
čiuose. Siek tiek vietos likę ir 
ateitininkų veiklos aprašymams.

ATEITIES neprenumeruojan
tieji kun. Stasio Ylos gerbėjai 
turėtų šio numerio paprašyti, 
parašę administratoriui Juozui 
Polikaičiui šiuo adresu: 7235 S. 
S ac ramento Avė., Chicago, IL 
60629. Spėju, kad 3-4 dol. če
kis padengtų ir persiuntimo iš
laidas.

Rašytojas Bronys Raila autografuoja savo knygą “Kitokios 
Lietuvos ilgesys”. Šalia kun. G. Kijauskas, SJ, ir raSytojas 
V. Kavaliūnas. Nuotr. V. Bacevičiaus

VYTĖS NEMUNĖLIO POEZIJOS 
RINKTINĖ IŠEIVIJOS MAŽIESIEM

Jaunos lietuviškos šeimos 
skundžiasi, kad labai maža tėra 
gerų skaitinių mokyklinio am
žiaus vaikam. Lituanistinėse 
mokyklose vaikai išmokomi ge
rai lietuviškai skaityti; bet kas 
iš to? Negi jie tuoj ir skaitys 
romanus? Jų lektūra — vos ke
lios geros knygutės, o gal ke
liolika (pridėjus ne “raudonas” 
iš Vilniaus); skaitantieji greit jas 
perskaito ir daugiau nebėra.

Kaip muzikos talentų tu
rintiems: jei nuolat neskambin
si pianinu, pirštai atgrubs, užsi
mirš!. Taip ir gimtąją kalbą mo
kantiems : jei neskaitys, užsi
mirš, pradings susidomėjimas 
lietuvių kalbos grožiu. Kuris ne
skaitys knygelių mažiesiems, 
tas vargiai ar besidomės 
lietuvių literatūra ir suaugęs

Tai suprasdami, Califomijos 
Ateitininkai sendraugiai, pirmi
ninko Jono Motiejūno iniciatyva 
ir pastangomis leidžia Vytės 
Nemunėlio (Bernardo Brazdžio
nio) eilėraščių vaikam rinkti
nę. Iš kelių ankstyvesnių rinki
nių geriausius eilėraščius atrin
ko pats autorius, jaunų motinų 
ir pedagogių specialios komisi
jos patariamas.

Vytės Nemunėlio rinktinei 
lėšas renka Los Angeles Ateiti
ninkai sendraugiai, kviesdami 
visą išeivijos visuomenę tam 
reikalui aukoti, kiek kas gali, 
ar bent iš anksto knygą užsi
prenumeruoti. Tuoj dabar užsi
sakant, knyga kaštuoja tik 5 
dol.; knygai iš spaudos išėjus, 
kaina bus žymiai didesnė.

PRAŠYMAS VISOMS LIETUVIŲ 
PARAPIJOMS IR VIENUOLIJOMS

Ryšium su šv. Kazimiero jubi
liejiniais metais yra rengiamas 
platesnio masto leidinys — Šv. 
Kazimieras liaudies mene, lietu
vių dailininkų kūryboje, lie
tuvių bažnyčiose. Leidinį buvo 
pradėjęs rengti kun. St. Yla, bet 
jis greit mirė. Dabar jubilieji
nis komitetas pakvietė mane 
tokį leidinį suorganizuoti ir su
redaguoti.

Todėl ir kreipiuos į visas 
lietuvių parapijas bei vienuoli
jas įsijungti į šį leidinį. Juk 
daugely lietuvių bažnyčių yra 
šv. Kazimiero paveikslai, statu
los. vitražai, altoriai šventojo

garbei. Visa tai gali praturtin
ti šį leidinį. Padarykite nuotrau
kas ir pridėkite reikiamus apra
šymus, nurodant autorių, me
džiagą, dydį, datą, kur dabar 
tas darbas yra.

Nuotraukos turi būti kiek ga
lint geresnės, ryškesnės, su geru 
apšvietimu, kad gerai reprezen
tuotų lietuvių parapijas bei vie
nuolijas.

Siųsti šiuo adresu: Paulius Jur
kus, 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

Iš anksto dėkoju už koopera- 
vimą.

Paulius Jurkus, 
leidinio redaktorius

Žurnalo centriniuose pus
lapiuose įdėti 6 velionio eilė
raščiai, deja, įspūdžio nedaro, 
bet per juos galime pajusti St. 
Ylos universalumą Daug gerų 
net kelių fotografų (jų pavar
džių taupydamas vietą ne
skelbsiu) nuotraukų, gražiai J. 
Kuprio išdėstytų.

ČIURLIONIO SESERYS
( atkelta iš 3 psl.)

Muzika ir tapyba jam buvo sin
tezė.

Kaip g alėjo viename asmeny
je tiek daug sutilpti? Čiurlionis 
yra pasaulinė mūsų civilizacijos 
mįslė. Čiurlionis dar nėra išstu
dijuotas kaip reikiant, nors pasta
ruoju laiku ir studijuojama jo 
tapyba ir muzika.

— Ar jūsų brolis rašė eilėraš
čius?

— Jūs žinote, jis visada buvo 
užsidaręs. Kai aš buvau maža 
mergaitė, atsimenu, kad jo kam
bary radau kažkokius eilėraš
čius. Pradėjau juos skaityti. Pa
sirodė, kad tai buvo Kastuko 
eilėraščiai. Į kambarį įėjo bro
lis ir pamatė, kad aš skaitau. 
Jis manęs nebarė, tik susiraukęs

— Kai paaugsi, aš pats tau pa
skaitysiu ir paaiškinsiu, ką pa
rašiau. O dabar per anksti tau 
skaityti.

Kaip žinote, mūsų gausioje 
šeimoje Kastukas buvo vyriau
sias. Lietuvių šeimose yra tra-

diciją kad vyresnieji broliai bei 
seserys privalo globoti jaunes
nius. Kai manyje pradėjo reikštis 
talentai, Kastukas patarė tėvam, 
kad man duotų meninį išsilavi
nimą. Taip, taip, ką turiu ir ką 
myliu, paveldėjau iš brolio. Jis 
buvo mano pirmuoju mokytoju 
ir draugu. Jis man įkvėpė meilę 
tapybai, literatūrai ir muzikai. 
Mano duktė Danutė Baltkienė 
tapo įžymia poete. Aš matau mū
sų.giminės paveldėtus meninius 
polinkius. Mano brolis Kostan- 
tas yra kelrodis mūsų gyvenimo 
kelyje.
, Lietuva ir Čiurlionis nuo to 
laiko man yra tapatybė, tas pats 
skausmas bei džiaugsmas.

Autorius savo straipsnį baigia 
šiais žodžiais:

“Brangios ir mielos Čiurlionio 
seserys, kurios globoja ir saugo 
neįkainuojamą brolio palikimą, 
aš jom lenkiuos iš visos širdies. 
Aš žinau, jum sunku priprasti 
prie naujos tvarkos, kuri yra 
prievarta primesta žavingai gin
tarinei Lietuvai!’’

Pinigus (nuo mokesčių nura
šomus) siųsti, čekį išrašant var
du “Ateitis”, A-kų sendraugių 
iždininko adresu: Pranas Gru
šas, 5559 Modena FL, Agoura, 
Califomia 91301.

Jau dalis lėšų surinkta, stin
ga dar 2-3 tūkstančių dole
rių. Jeigu tėvai ir seneliai sku
biai atsilieptų su didesne auka 
ar prenumerata,išeivijos lietu
vių vaikai sulauktų. Vytės Ne
munėlio poezijosknygos gal net 
šiom Kalėdom.

Ar nebūtų mūšy jauniausiam 
jaunimui Šventėmpuiki donava?

A. R.

HARTFORD, COMN.

Žurnalisto Bronio Railos kny
gos “Raibos agavos” sutikimas 
įvyks spalio 9, !į sekmadienį, 
po 9 vai. pamaldi) Švč. Trehy- 
bės bažnyčios salėje- Knygą ap
tars rašytojas Leonas Lėtas.

LMK Federacijos Hartfordo 
klubas maloniai kviečia Hart
fordo ir apylinkės lietuvius at
silankyti.

Marija Aukštaitė — LYRIKA. 
1983. Išleido A.F. Navikevičiuf. 
Viršelį piešė dail. A.J. Navike- 
vičius. Surinko Type Mastėr 
Graphics Toronte. Spausdino 
Litho-Art Ltd. Toronte. 204 psl. 
Kaina 8 dol. •*

Knygoj yra šie skyriai: Vakaro 
tylos idilijoj. Su lyra mažam 
kambarėly, Ganaraską Po ži
liais ąžuolais mūzų arfoms dūz
giant, Siela — sieloms, Su lyra 
kalnuose, Poeto laureato Nadp 
ir Julijos Rastenių garbei ir am
žinam atminimui.

Skyrių, taip pat ir atskirų ei
lėraščių bei poezijos prozoj pa
vadini mai liudija autorę dai
nuojant gėrį ir grožį, liudija jos 
kilnius jausmus, liudija jos mei
lę lyrikai, kuriai lieka ištikima, 
nors ir smarkiai klumpanti savp 
posmuose.

Tos pačios autorės kitos kny
gos: Rožių vasara (eilėraščių 
rinktinė), Išeivės keliu (apysa
ka), Išeivė (kelionių aprašymai), 
Ant marių krašto (romanas^,- 
Nubangavę kūdikystės dienos 
(autobiografija).

Leonas Lėtas — TRAKAS. 
Eilėraščiai. 1981. Išleido Žvilgs
niai. 1982 (?). 126 psl.

Autorius, atrodo, galėtų su
kurti ir gerą eilėraštį. Bet nesu
kuria. Paskaitai pirmąjį, dar 
vieną du, gal ir penkis, ir jau 
žinai, kad reikia kantrybės jiem 
skaityti, ypač dar ir dėl to, 
kad rinkiny jų yra daug—net 111 
Atrodo, kad autorius nėra pre
tenzingas, bet sąmoningai ster^ 
giasi būti nesuprantamas, neiš£ 
reiškiąs savęs taikliais žodžiais.'

Rinkiny nepakankamai stengi 
tąsi išvengti rašybos klaidų.

Jokio eilėraščio čia necituo> 
jam, nes rinkinio metrikoj pa)

mosX -'-■y Į
LIANŲ LIEPSNA. Naujosioš 

brazilų poezijos antologiją Su4 
darė ir išvertė Povilas Gaučyš; 
Viršelis V.O. Virkau. Išleido Rū
tą Spaudė M. Morkūno spaustu
vė Chicagoj.

Pateikęs lietuviui skaitytojui 
nemaža vertimų iš ispanų kal
bos, Povilas Gaučys tais verti
mais yra praturtinęs mūsų gro
žinę literatūrą šia proga tenka 
prisiminti jo sudarytą ir išverstą 
didžiulę ispanų Amerikos naujo
sios poezijos antologiją “Ato
grąžų saulė”, išleistą 1981. O 
dabar štai turim iš portugalų 
kalbos jo verstą naujosios bra
zilų poezijos antologiją “Lianų 
liepsna” (liana — šiltųjų kraštų 
vijoklinis augalas).

“Pirmąsyk prabylant apie 
brazilų poeziją”, rašo antologi
jos sudarytojas, “pravartu at
kreipti dėmesį į brazilų etninę 
sudėtį, kuri apsprendžia žmo
gaus išvidinį gyvenimą, kurian
tį poeziją Iš visų Lotynų Ame
rikos tautų brazilas mažiausiai 
europietis savo krauju, kuriame 
lydosi didelė dalis indėnų, neg
rų bei mulatų. (...) Taip pat 
brazilas skiriasi ir nuo kitų Lo
tynų Amerikos tautų, gyvenančių 

' La Plotos srityje, nes šiose be
veik visiškai nėra neeuropinio 
kraujo, ir nuo tų, gyvenančių 
plokštikalniuose bei Ramiojo 
vandenyno ir Karibų jūros pa
kraščiuose, nes šiose didesne 
dalimi etniniai elementai dar 
tebėra nesusilięję. (...) Bra-

— Pasaulio Lietuvių BenJWa^: “Visos teisės pasilaikof 
ruomenės didelė dalis archyvo, 
dar iš St. Barzduko, J. Bičiūno 
ir senesnių laikų, perduota sau
goti Pasaulio lietuvių archyvui. 
PLB archyvo dohiuentai buvo 
sutvarkyti labai pavyzdingai.

— Kun. dr. A. Savickas, iki 
šiol dirbęs Europoslietuvių vys
kupo A. Deksnio žinyboj, nuvy
ko į Australiją. Jis apsistojo 
Adelaidės Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj ir talkina sergančiam 
kun. Albinui Sprogiui.

— .Vokietijos LB tarybos rin
kimai bus vykdomi lapkričio 15.

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS j LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

®PACKAGE EXPRESS ‘ TRAVEL AGENC, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019. TE L. — 5814560; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasieki:trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūtvĮotsi- 
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pas Mimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų dairių.
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visų rasių sugyvenimas, pavel
dėtas iš Portugalijos.”

Todėl: “Brazilų poezijos vei
dui turi labai didelės reikšmės 
mūsų iškeltas rasių susiliejimas, 
nes jis lyrinei kūrybai teikia ne
paprastą tonų turtingumą ir jai 
įspaudžia miglotą, bet visur

Antologija apima 33 poetus ir 
daugiau kaip 900 jų eilėraščių.

LietuvMka knyga laukia vlBų



tautinio laikraščio, 100 metų su- 
.kaktis paminėta su deramu rim
tumu ir iškilmingumu. Minėjimą 
-rengė specialus komitetas, su- 
-darytas ii įvairių organizacijų 
atstovų. Komitetui pirminin
kavo Aleksandras Vakselis. Mi
nėjimas buvo gerai suplanuotas 

parengtas. Jis įvyko rugsėjo 
J8, sekmadienį, Kultūros Židi
nyje.

Kai Aušra sušvinta
B‘ Minėjimas pradėtas 3 v. po
piet. Atitraukus uždangą, 
Scenoje buvo prieblanda. Per 

iakalbį girdėjosi muzika — 
op, kas ten, Nemunėli, ir Ty

kiai tykiai Nemunėlis teka.
~f šios su Aušra surištos muzi
kos fone per garsiakalbį buvo 
‘aiškinama, kas buvo 19 am
žiaus Lietuva, kaip sunki bau- 

(džiava spaudė tautą, kaip oku
pantas norėjo surusinti, kaip 
buvo uždrausta spauda. Ir toje 

‘tamsiausioje naktyje sušvinta 
Aušra”. Ją įžiebė iš lietuviško 

'kaimo išaugę lietuviai inteligen
tai.

Uždegamos žvakės Aušros 
garbei

Scenoje pradėjo švisti. Įėjo dvi 
mergaitės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Jos buvo dvi 
'sesutės — Nina ir Laima Jan- 
Icauskaitės. Jos sustojo gilumoje 
'ties simboline minėjimo dekora
cija ir Aušros garbei uždegė 

'trijų spalvų — geltoną, žalią ir

1983 m. liepos mėn.
Santrumpos: atm. įn. — atmi

nimo įnašas, pavardė po dvitaš- 
~kio — įamžintojas, įm. — įmo
kėjo, atst. — atstovauja, asm.
— asmuo, įgal. — įgaliotinis, 

^suma po pavardės — įnašų 
fiš viso.

1 x $10 — Jocius (Jocienė) 
Zelma atm. įn.: 2 asm., $10.

1 x $20 — Mulokas Jonas 
, arch. atm. įn., $120.

1 x $25 — Urbonienės Bro
nės atm. įn.: Urbonas Vincas, 
"$200.

1 x $40 — Petrauskas Anta- 
,nas (miręs) ir Ada: įm. 3 asm., 
. $140.

.. 1 x $50 — Baltušis Stasys ir 
Anastasia, $1,000.

1 x $65 — Mikas-Mikalauskas 
Wally J. atm. įn.: 10 asm., $65.

4 x $100 — Petrauskas Juo- 
: zas ir Salomėja, $800; Petravi- 
čienė Lidija, $100; Seputa Jonas 

_ ir Ona (mirusi) įm. 10 asm., 
T $300; Slabokas Juozas, įm. Sla- 
.bokas Stasys, $100.

1 x $220 — Vileišis dr. Kazys 
.atm. įn.: Gaižutis Pranas $25 ir 
19 kitų, $220.

1 x $225 — Stangenbergo Ed- 
~vardo savanorio kūrėjo atm. įn.: 
laidotuvių dalyviai, $235.

1 x $1,000 — Velecko Kazi- 
1 mieto atm. įn.: Viščiniai Petras 
tir Miroslava, $1,000.

1 x $33,782.57 — Macams 
Adam Milius testamentinis pali
kimas, $33,78237.

Iš viso — $35,83737.
7 -

'1983 m. rugpjūčio mėn.
1 x $10 — Razmino Prano 

,ątm. įn.: Razminienė Birutė $10.
2 x $25 — Jančauskas Povi- 

laa ir Stasė, $300; Puzino dail. 
Povilo atm. įn.: Puzinienė 
Austrą, $450.
,1 X $45 — Chicagos Aukšt. 
Lit mokykla: Pupienė Nijolė, 
$1395.

- 9 t $100 — Bernotas Pet
ras, $100; Bielskus Pijus inž. 
atm. in.: Bielskienė Genovaitė 
$435; Jasio-Jasiukevičiaus Jono 
atm. įn.: New Londono Apyl. LB

"nariai, $100; Macevičius Maria 

raudoną žvakes. Tada jos padek
lamavo ištraukas iš Maironio 
Jaunimo giesmės — Aušra nau
jos gadynės teka ir Į darbą, 
broliai, vyrs į vyrą...

Pagerbiami aušrininkai
Nutilus muzikai, scenoje pasi

rodė komiteto pirmininkas Alek
sandras Vakselis, kuris ir vado
vavo visam minėjimui. { sceną 
įneštos Amerikos ir Lietuvos vė
liavos.

Scenos priekyje buvo sustaty
ta 10 žvakių, kurios simboli
zavo Aušros 100 metų sukaktį. 
Uždegant žvakes, grįžta į praei
tį, prisiminti ir pagerbti Auš
ros redaktoriai, bendradarbiai, 
knygnešiai, platintojai, lietuviš
ko žodžio skleidėjai tautoje.

Pagerbiant buvusius Aušros 
redaktorius, uždegta pirmoji 
žvakė. Ją uždegė redaktoriaus 
Martyno Jankaus anūkė — Ieva 
Jankutė.

Pagerbiant Aušros bendradar
bius, uždegta antroji žvakė. Ją 
uždegė Aušros poeto Armino — 
Trupinėlio dukra Marija Lu- 
šienė.

Pagerbiant knygnešius, spau
dos platintojus, uždegta trečioji 
žvakė. Ją uždegė Maironio li
tuanistinės mokyklos vedėja Al
dona Marijošienė, nes ji ir visi 
mokytojai skleidžia ir ugdo lie
tuviškąjį žodį šiose sąlygose, 
pratęsdami Aušros dvasią.

Pagerbiant visus lietuviškojo 
žodžio puoselėtojus, kurie išaugo 

ir Anthony $100; Petrauskas 
Juozas ir Salomėja, $900; Pupe- 
lis Adolfas (miręs) ir Pupelienė 
Jadviga, $1,800; Šatulienė Mari
ja, $100; Sušinskai Albertas A. ir 
Kristina, $100; Varnelis Apoli
naras ir Jadvyga, $1,700.

1 x' $160 — MatUsaitis Juo
zas atm. įn.: Zidžiūnas Vladas 
ir Marija $50, Shumway Aldona 
ir Robert $50 ir 6 kiti, $460.

1 x $500 — Stankaitis Juo
zas, M.D., $500.

1 x $976 — Brazauskas Jo
nas (miręs) ir Albina: Bielskus 
Algirdas $100, Valiulienė Geno
vaitė $40, Vileišis Vita $25, 
Kazakaitis Marija $25, Vileišis 
dr. Petras $25, Vaitkienė Irena 
$25, Vilunienė Genė $40 ir 54 
kiti, $1,276.

1 x $1,000 — Benokraičiai 
Vincas ir Adelė 55 metų vedy
binės sukakties proga. $1,100.

1 x $1,042.36 — Macarus 
Adam Milius testamentinis pa
likimas, $34,824.93.

MUZIKO JUOZO ŽUKO 
KONCERTAS BALTIMORĖJE

Baltimorės, M d., katedra pa
skelbė 1983-84 metų sezono 
koncertų seriją.

Jų tarpe yra ir vargonų vir
tuozo Jono Žuko koncertas, kuris 
bus š.m. spalio 30, sekmadienį, 
5:30 v.v.

Jis atliks šiuos kūrinius: Caril- 
lon de Westminster — Louis 
Vieme, Pastarolė — Roger Du- 
casse, Choralas — improvizaci
ja tema “Victimae Paschali” — 
Charles Toumemire, Sonata 94 
psalmės tema — Julius Reubke.

Šis muzikas koncertuoja ne 
dažnai, todėl koncertuose at
liekami kūriniai būna aukšto ly
gio ir labai rūpestingai paruošti. 
Groja iš atminties, gaidas palikęs 
namuose. Jis pats susitvarko su 
vargonų registrais bei jų kombi
nacijomis, kai tuo tarpu dauguma 
koncertuojančių naudoja kitą 
asmenį šių registrų kontrolei.

Baltimorės ir Washingtono 

iš Aušros, visas likusias žva
kes uždegė Maironio lituanisti
nės mokyklos mokiniai, kurie 
patys lanko Aušros žymiausio 
poeto Maironio vardu pavadin
tą lituanistinę mokyklą ir mo
kosi iš praeities pasisemti 
stiprybės dabarčiai.

Sugiedotas Lietuvos himnas.

Sveikinimai
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 

gen. konsulas Anicetas Simutis, 
išreikšdamas pagarbą visiem 
aušrininkam, visiem tautinio at
gimimo veikėjam.

Visų New Yorke leidžiamą 
lietuviškų laikraščių vardu kal
bėjo Darbininko redaktorius 
Paulius Jurkus, išryškindamas 
meilę savai lietuviškai spaudai.

Tuo baigtas iškilmingasis mi
nėjimo momentas. Užgesintos 
žvakės.

Dr. A. Klimo paskaita
Minėjimo paskaitą skaitė dr. 

Antanas Klimas, kuris profeso
riauja Rochesterio universitete. 
Jis kalbėjo apie Aušros reikš
mę lietuvių tautai, kaip ji pasu
ko lietuvių tautos gyvenimą 
nauja kryptimi. Svečias kal
bėjo labai sugestyviai, jautriai 
paliesdamas ir dabarties įvairius 
klausimus. Publika su -deramu 
rimtumu išklausė io kalbos.

Skaitymai iš Aušros
Antroje minėjimo dalyje 

buvo Harmonijos kvarteto dai
nos ir skaitymai iš Aušros.

Aktorius Juozas Boley - Bule- 
vičius klausytojus nukėlė į se
nuosius laikus. Paskaitė A. Viš
teliausko — Lietuviškoji kalba. 
Tai yra ilgas eilėraštis, lyg kokia 
odė, kuri apdainuoja lietuvių 
kalbos grožį. Toliau skaitė Gro- 
matą iš Amerikos, paprastą pa
saulinių žinių puslapį iš pirmo
jo numerio. Čia dėmesį patrau
kė senoviška kalba ir pats ži
nių perdavimo būdas. Baigė 
Jurgio Sauerveino eilėraščiu 
“Lietuviais esame mes gimę”.

1 x $1,773.58 — Norgėla An
tanas testamentinis palikimas, 
$18,946.26.

1 x $2,000 — Norkai Stasė
(mirusi) ir Povilas, $2,000.

Iš viso — $8,456.94.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis ka
pitalas 1983. VI II.31 pasiekė 
2,584,671 dol. Gautomis palū
kanomis parėmė meną, lietuviš
ką švietimą, kultūrą ir jau
nimą 1,121,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1983.VIII.31 palikimais gauta 
734,200 dol.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašyki
me šį tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION, 3001 WEST 
59TH STREET, CHICAGO, IL 
60629”

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

apylinkės lietuviai turėtų nepra
leisti šios progos ir atsilankyti 
į neeilinį muziko Jono Žuko 
vargonų koncertą.

P. Palys

— Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties minėjimai atei
nančiais metais bus ruošiami 
visose Australijos lietuvių kolo
nijose. Vykdomi paruošiamieji 
darbai, sudaryti komitetai. Pa
grindinis minėjimas vyks Ade
laidėj.

— Annette Žilinskas, bosinė 
gitaristė, dalyvauja Bangles rock’ 
n’roll grupėje, ši grupė, koncer
tais ir plokštelėmis uždirbanti 
kelis šimtus tūkstančių dolerių 
per metus, yra pats populia
riausias ir sėkmingiausias mote
riškas tos rūšies vienetas visoje 
Califomijoje.

Harmonijos kvartetas, dainavęs Aušros 100 metų sukakties 
minėjime rugsėjo 18 Kultūros Židinyje. Iš k. Matas Yatkaus- 
kas — akompaniatorius, Birutė Ralytė-Malinauskienė, Vik
toras Ralys — kvarteto vadovas, Astra Vilija Butkutė, Pet
ras Tutinas.

WORCESTER, MASS.
Radijo koncertas

Lietuvių kultūrinės radijo 
programos “Aušra” transliavimo 
laikas nuo rugsėjo 7 pakeičia
mas. Trečiadienių vakarais 
programa transliuojama 8-9 vai., 
o penktadieniais — 7:30 - 8:30 
vai. vak.

Šios radijo programos išlaiky
mui spalio 15, šeštadienį, 7 vai. 
Maironio Parko didžiojoj salėj 
rengiamas koncertas, kurio 
programą atliks Šv. Kazimiero 
parapijos vyrų choras. Dirigen
tas muz. Zigmas Snarskis. Pia
nistė Olga Keršytė.

Seselių rėmėjų koncertas
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

— Putnamo seselių rėmėjų sky
rius spalio 23, sekmadienį, 1 vai.

Harmonija dainavo harmoningai
Harmonijos kvartetas dviem 

išėjimais atliko šias dainas: Poe
to svajonė — V. Viltenio, 
Mano rūtos — J. Gaubo, Oi tu 
ieva, ievuže — harm. M. Pet
rausko, Kur bėga Šešupė — 
aranž. V. Ralio, Stoviu aš pari
mus — partizanų daina, aranž. 
V. Ralio, Lietuvos laukai — S. 
Čerienės, Pavasaris — J. Nauja
lio, Nemunėlis — aranž. V. Ra
lio. Bisui padainavo estradinę 
dainą— Tai buvo vasaros rytas 
ir pakartojo Kur bėga Šešupė.

Kvartetą sudaro: Astra Vilija 
Butkutė — sopranas, Birutė Ra
lytė-Malinauskienė — altas, 
Viktoras Ralys — tenoras ir

(nukelta į 8 psl')

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Puiki dovana 1983 metų Kalėdoms 
Siuntinys Nr. 3 — 1983

3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu: “Ali wool 
mede in England”; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo sukne- 
lel;1 svaras geriausių vilnonių Mohair siūlų; 2 metrai crimplene 
medžiagos suknelei; 1 pora geriausių “Wrangler” denim jeans; 
1 pora “tęvi” velveto jeans; vyriški išeiginiai marškiniai arba 
blluskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $400.00.
| ŠĮ siuntinį dar galima dadėti 7 svarus Įvairių prekių: 

medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio minko kailio 
3 metrus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su 
muitu):

AvkaHlai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kalio pamušas, pražus kalnierius, sveria 5 svarus —$200.00

Avka Ria i, tikro kailio viršus ir pamušas, sveria 8 svarus —400.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, De-Luz, sveria 5 sv., 3 metrai 100.00 
Jeins, rumbuoto velveto------------------------------------------------ 42.00
Vyrukas arba moteriškas megztinis-------------------------------44.00
Vilnonė arba šilkinė skardė-------- ---------------------------------- 12.00
Ttėacopic lietsargis_______________________________ 12.00
Vyrlčkl arba moteriški pusbačiai------------------------------------44.00
Pūki medžiaga suknelei _____   40.00
Šlkink) velveto medžiaga suknelei, 3 metrai----------------- 68.00
Atomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 metrai— 00 JO 
Angliška vRaoaė medžiaga elkitol, 3 metrai 6048
Angliška vinonė amdUagd oHutaL 3 metrai —--------— 0046
Angliška vilnonė medžiaga oikrtoL 3 metrai.....................10040

ftia moteto nroduktai obHim siusti su drsbužisls: 1 sv. st- 
bites — $8.00, 1 sv. nescafas — 12.00, 2 sv. pupelių ka
va —14,00,1 sv. šokolado — 740,40 cigarečių — 640.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti porskintl- 
mil 86140.

Siunčiamo pramogines Ir kitokios mm Uos plokštolos.
Sudaromo tootamontus, administruojame nuo savybes, tar- 

plnlnkM^amo Išsirūpinant Lloluvojo gyvonančloms žmonoma 
pmelaa, persiunčiamo pdlkimus j Lietuvą prekėmis arba va
liuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR14HB, ENGLAND 
TaL 01 480 2582

popiet Maironio Parko didžiojoj 
salėj rengia koncertą, kurio pro
gramą atliks irgi Šv. Kazimiero 
parapijos vyrų choras. Bus dai
nuojamos kitos dainos negu ra
dijo programos koncerte. Ska
nius pietus pagamins pačios rė
mėjos.

Darbas mokykloje
Lituanistinė mokykla naujus 

mokslo metus pradėjo rugsėjo 
17 tose pačiose patalpose, kaip ir 
praėjusiais metais. Tėvų komite
tas, mokyklos vedėja ir LB apy
linkės valdyba prašo tėvelių, 
turinčių mokyklinio amžiaus 
vaikų, atvežti juos šeštadieniais 
į lituanistinę mokyklą. Pamo
kos kiekvieną šeštadienį prasi
deda 8:30 vai. ryto. Informaci
jas teikia mokyklos vedėja Joana 
Dabrilienė. Jos telef. 755-9486.

Naujas vyskupijos valdytojas
Worcesterio pirmas vyskupas 

buvo Jonas Wright, vėliau tapęs 
kardinolu ir miręs. Antras vysku
pas buvo Bernardas Flanagan, 
kuris, ■sulaukęs 75 m. amžiaus, 
pasitraukė į pensiją. Trečiuoju 
ir dabartiniu vyskupijos valdy
toju paskirtas vysk. Timotiejus 
Harrington, per 15 metų buvęs 
Worcesterio vyskupu pagalbi
ninku. Jis pareigas oficialiai per
ims spalio-13. Naujasis vyskupi
jos valdytojas yra gimęs 1918 
gruodžio 19 Holyoke, Mass. Po 
įvairių studijų kunigystės 
šventimus gavo 1946 birželio 19. 
Vyskupu konsekruotas 1968 lie
pos 2.

J.M.
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— Balfas 1984 metais švęs 
veiklos 40 metų sukaktį. Šiai su
kakčiai atžymėti skelbiamas šū
kio konkursas. Ieškomas kon
kurso mecenatas. Tai pat numa
toma skelbti konkursą Balfo dai
nai, novelei, trumpai istorijai ir 
vaidinimo vaizdeliui, šūkius 
siųsti į Balfo centrą: 2558 West 
69th St., Chicago, III. 60629, c/o 
Vyt Kasniūnas.

— Melbourno akademikai 
skautai, fil. Algimanto Žilinsko 
vadovaujami, nutarė spalio 16 
suruošti ASS metinę šventę, o 
ateinančių metų kovo 24-25 stu
dijų dienas.

— “Ateities” žurnalo vakaras 
su jaunimo premijų įteikimo iš
kilmėmis vyks spalio 15 Chica
gos Jaunimo Centre. Bus įteik
tos 26 premijos.

— Kun. dr. Jurgis Šarauskas 
paskirtas Šv. Antano lietuvių 
parapijos, Cicero, III., administ
ratorium. Buvęs klebonas kun. 
Jonas Stankevičius dėl amžiaus 
ir nesveikatos išeina į pensiją.

— Rita Bureikaitė iš Glendale, 
Calif., “Ateities” konkurso vyr. 
jaunimo grupėj laimėjo tris pir
mąsias premijas — už geriausią 
straipsnį, už geriausią prozos 
kūrinį ir už A. Maceinos kny
gos “Asmuo ir istorija” apibū
dinimą.

— Dr. Albertas Gerutis, laik
raštininkas ir diplomatas, sutiko 
naujame “Lietuvio žurnalisto” 
numeryje parašyti straipsnį 
“Žurnalistai — diplomatai”. 
Daug žymių lietuvių diplomatų 
buvo ir žurnalistai: B. K. Balu
tis,. P. Dąjlidė, KĮĮma?, J. 
Purickis, J. Šeinius, Ė. Turaus
kas. Nepriklausomybės pradžioje 
žurnalistikoje ir diplomatijoje 
reiškėsi J. Šliūpas, J. Vileišis, 
J. Žilius. Spaudos darbe ne
svetimi buvo V. Natkus, V. Sid
zikauskas, J. Urbšys, D. Zaunius. 
J. Eretas buvo pirmasis Eltos 
direktorius, V. Gustainis — pas
kutinis. “Lietuvio žurnalisto” 
numeris pasirodys šių metų gale. 
Jį redaguoja Vytautas Kasniū
nas.

— Dr. Jurgis Gimbutas, Ar- 
lington, Mass., paaukojo Litua
nistikos tyrimo studijų centrui 
Viktoro Petravičiaus iliustruotą 
knygą “Gulbė karaliaus pati”. 
Knygą išleido XXVII Knygos 
mėgėjai Kaune 1937. Buvo iš
spausdinta tik 243 egzemplioriai. 
Dr. Gimbuto kopija yra Nr. 38. 
Knyga bus įjungta į retų knygų 
kolekciją.

— Dail. Vidos Krištolaitytės 
kūrinių paroda įvyks Chicagos 
Jaunimo Centro Čiurlionio ga
lerijoj nuo lapkričio 23 iki gruo
džio 5. Parodą globos Putnamo 
seselių rėmėjai.

— Anglų knygų leidykla Hurst 
and Company Londone išleido 
anglų kalba parašytą trijų Pa
baltijo kraštų — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos — naujausių 
laikų istoriją. Knyga pasirodė 
antrašte: Pabaltijo valstybės — 
priklausomybės metai, apima 
laikotarpį tarp 1940 ir 1980-ųjų 
metų. Veikalas yra iliustruotas. 
Jo autoriai yra du jauni istori
jos profesoriai: lietuvis Romual
das Misiūnas, dirbąs Yale uni
versitete, ir estas Rein Taage- 
pera iš Califbmijos universiteto.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Zikaras, Woodhaven, N.Y., 
A. Semaška, New Britain, 
Conn. Užsakė kitiem: —J. Mali
nauskas, Arlington, Mass. — P. 
Raskauskas, So. Boston, Mass. 
J. Malinauskas perėmė mirusios 
motinos prenumeratą, Arling- 
ton, Mass. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsaky
tojam. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. Atnau
jinant — visiem 15 dol. metam.
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Zita Krukonienė.
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Šiais metais Bostono litua
nistinė mokykla , yra su gražes
nėmis prošvaistėmis. Užsire- 
g'stravo 76 mokiniai (10 me

nių daugiau negu praeitais 
metais). Be to, Šiais metais į mo- 

piokytojais 3 pereitų mokslo 
metų abiturientai: Audra Vei- 

taitė, Vida Petronytė ir Vytau
tas Sužiedėlis, o Marius Navic
kas baigė mokyklą prieš kelerius 
įmetus ir sugrįžo tobulintis lie
tuvių istorijos dėstyme. Pirmie
ji/trys yra panaudojami darže
lyje, lietuviškai nekalbančioje 
klasėje, pavaduoja mokytojus, 

aruoš ir praves keletą literato- 

ialia to, visi keturi paruoš su 
našesnėmis klasėmis programą 
Vasario j6 d.

Visi Keturi yra šios mokyk- 
os pasididžiavimas.

Mokykloje dirba šie mokyto- 
ai: darželio mokytoja yra Aud- 
onė Skrupskelienė, I-mo skyr.— 
udita Huston, 3-Čio — Laimutė 
Jumčiuvienė, 5-to — Algirdas 
Dumčius, 6-to — Aldona Linger- 
ritienė, 7-to—Juzė Lapšienė, 8- 
o — Liuda Senutienė. Aukš-

JUZEI VEBELIŪNIENEI
mirus, jos sūnui ir jo šeimai, kuri visa priklauso prie 
mūsų klubo, reiškiame gilią užuojautą

Medžiotojų ir Meškeriotojų Klubas
ARAS

GENOVĄlT^fANČAUSKlENEI' !
mirus, skausmo pasilikusį vyrą Vladą nuoširdžiai užjau
čiame Ir kartu liūdime.

Elena ir Ildefonsas Krasauskai

KRISTINAI RAULINAITIENEI
mirus, sūnui Zigmui Rauilnaičiui ir jo žmonai Marinai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Eleonora Ramančionienė,
Kęstutis Ramančionis su Seimą

Sunny Mills, Ra., Lietuvių Bendruomenės nariui
A.A. ADOMUI RUMŠAI

amžinybėn iškeliavus, aktyvią mūsų Lietuvių Bendruo-
menės narą žmoną Valytą ir visus kitus gimines nuo-
širdžiai užjaučia Sunny Mins, FUl, Lietuvių Bendruome-
nės nariai:

V.L. Adomavičiai M.E. Milukai
K. S. Aleksandravičiui D.B. Normantai
V.M. Ambrulaičiai S.S. Paulauskai
AM. Balčiūnai A. Pecenkienė
V.O. Baltučiai J. O. Peleckiai
J. Baužys A. Pileckas
V.G. Beleckai E. Putvytė
F. Bočiūnas kun. A. Račkauskas
D A. Dulaičiai H. O. Schubert
P. J. Januliai A. Šimkienė
kun. P. JaraSka VAiSnarskiai
H. S. Kačinskai J.K. Strazdai
M. E. Kietai JA. Vyiniauskai
V.B. Labučiai H.V.Zitikai
M.E. Lukai J. Zoruba
V.O. Mamaičiai KA. Žukauskai
B. Motuzienė i ■.

KRISTINAI RAULINAITIENEI
mirų,, tonui Zigmui Ir |o žmonai Marinai roltklame gili* 
užuojautą

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos! 
Skaityk ir platink ją!

LKV Sąjunga RAMOVĖ 
New Yorko skyrius

—

Gimiuvienė, lietuvių kalbą

Kaip matome, šiais metais nė
ra 2 ir 4 skyriaus ir 7-tos 
klasės.'

Mokyklos vedėja yra Zita Kru- 
konienė, baigusi pedagoginį 
institutą Lietuvoje ir ten moky
tojavusi, o taip pat tik prieš 
keletą metų atvykusi į Ameri
ką. Juzė Lapšienė yra mokyklos 
administratorė.

Mokyklos tėvų komitetą šiais 
metais sudaro: pirm. Ramūnas

Adomkaitienė, ižd. Bronius Ba
naitis; budėjimus mokykloje 
tvarkys Ema Kalen.

Mirė Marija Paliulienė
Rugsėjo 23 staiga mirė Ma

rija Paliulienė, kuri seniau gy
veno Dorchestery, o paskutiniu 
laiku Saugus, Mass. Buvo pašar
vota Joe Casper šermenų kop
lyčioje, kur paskutiniam atsi
sveikinimui ją aplankė gausus 
būrys giminių, draugų ir kitų.

Buvo palaidota po mišių §v. 
Petro bažnyčioje, kurias aukojo 
kleb. kun. Albertas Kontautas, o 
jam asistavo — buv. klebonas 
kun. Antanas Baltrušūnas, ir 
Cambridge mieste lietuvių pa
rapijos kleb. kun. Saulėnas.

Palaidota Naujosios Kalva*

Nuliūdime pasiliko jos vyras

Ona Merkienė, o taip pat dau
gybė kitų giminių, kurių daug 
buvo atvykę j laidotuves.

Lietuvių Fondui buvo sudėta 
aukų $200. Aukojo G. Margaitis 
$50, A. ir O. Bacevičiai ir B. ir 
Č. Valiuliai po 125, P. ir E. Didž- 
baliai $20, no |1O — K ir O. 
Adomavičiai, Cb. ir V. Mikšiai, 
Ą. ir A. Januškos, O. Merkienė, 
St Baltušis, P. ir E- Žičkai, Z. ir 
V. Gaveliai $15 ir T. Stankū
naitė $5.

International Biographical 
Centre, Cambridge, Anglijoje, 
kad įtrauktų muziką Jeronimą 
Kačinską į savo leidžiamą enci
klopediją, paprašė informacijų 
apie jo muzikos veiklą Lietuvo
je, Europoje ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Enciklopedija 
bus išleista 1984 m.

Be to, spalio 22 d. Boylston 
ansamblis Bostone atliks J. Ka
činsko Trio: fleitai, klarnetui ir 
fagotui.

Gražiai paminėta Tautos šventė
Rugsėjo 8-oji yra viena iš di

džiųjų švenčių— Vytauto Did- 
džiojo vainikavimo diena. Tai 
didžios mūsų praeities šventė. 
Rugsėjo 8-oji taip pat yra Mari
jos gimimo šventė. O Lietuva yra 
Marijos žemė. Tad labai svarbu, 
kad ši šventė būtų gražiai ir iš
kilmingai švenčiama.

Bostono ir apylinkės lietuviai 
šią šventę šiais metais atšventė 
ypatingai gražiai ir prasmingai. 
Radijo valanda Laisvės Varpas,

SOUTH ORANGE, N.J.

LB apylinkės pobūvis '
LB Newarko apylinkė, kuriai 

jau kelintą teminą pirminin
kauja LB tarybos narė Danguo
lė Didžbalienė, gražų, bet jau 

rudenėjantį rugsėjo 25 sekma
dienį suruošė inžinieriaus ar
chitekto Algirdo Bražinsko erd
vioj sodyboj apylinkės rude
ninį pobūvį. Si apylinkė jau 
ilgesnį laiką tokius pobūvius or
ganizuoja, nes buvo pastebėta, 
kad jų metu tarp apylinkės na
rių užsimezga šiltesni santykiai, 
pasidalinama bendruomeniniais 
ir kitais reikalais ir parenkama 
aukų lituanistinio švietimo ir 
kitokiem reikalam.

Į tokius pobūvius noriai lan
komasi, nes susidaro proga su
tikti šiaip jau rečiau matomus 
žmones, pasižmonėti, pasivai
šinti ponios Savickienės ir jos 
talkininkių skaniai paruošta už
kanda ir atsigaivinti.

Ir šį kartą čia susirinko per 
50 tautiečių, kurie turėjo pro
gos atlikti finansinius įsiparei
gojimus apylinkei, pasidžiaugti 
N. J. valstijoj jau daugiau kaip 10 
metų veikiančios vienintelės 
tautinių šokių grupės Liepsnos 
grakščiai atliekamais šokiais ir 
dalyvauti labai turtingoj lote
rijoj. Šokių grupei vadovauja 
Birutė Vaičiūnaitė, o šokius 
akordeonu palydėjo visą eilę ■ 
premijų ir pažymėjimų laimėju
si akordeonistė Rata Raudytė, 
Čia užbaigusi šokius, grupė iš
vyko į netoliese esantį Clifton 
miestą, kur miesto valdyba 
buvo suruošusi festivalį ir pa
kvietusi mūsų tautinių šokių 
grupę atlikti dalį programos.

Buvo suorganizuota ir labai 
turtinga loterija, kurios laimė
jimų teko turbūt kiekvienam 
pobūvio dalyviui, o kai kuriem 
net ir po kelis. Mat, loterijoj 
vis dėlto reikli turėti ir lai
mės. Loterijai labai linksmai 
vadovavo Vladas Audėnas ir 
Danguolė Didžbalienė.

11 ■

užprašė Danieliaus Averkos va* 
dovaujjama LB Bostono apylin
kė.

lis. Iškėlė kitų tautų minimus 
reikšmingus mūšius, kaip anglų 

dėl lietuviai nepasirinko liepos 

mėjimo, savo Tautos švente? 
Atsakydamas į tai, jis kalbėjo: 

jusiu -krauju, nesisupsto vien 
kariniais laimėjimais, kad ir 
kokie žymūs jie būtų buvę, 
kaip Žalgiris, Ūla, Orša ar Salas- 
pilis, apie kuriuos savo metu 
visa Europa kalbėjo. Nė vienas 
lietuvių laimėtas mūšis, net iš 

kų, kaip Širvintai, Giedraičiai, 
Radviliškis,- Kalkūnai, nėra ap
vilktas šventiška nuotaika. Pri
simenam tiktai minėdami kritu
sius savo tautos karžygius. Lie
tuva, mat, neaugo tik kardu 
mosčiodama. Mūsų proseneliai 
daugiau švyti savo kūrybiniu 
darbu, impozantiška Lietuvos 
valstybe, kuri padrikoj rytų 
masėj ir plačioj erdvėj kūrė 
tvarką ir įdiegė savo įstatymus. 
Rugsėjo 8-oji mum mena tą 
kūrybinę praeities dvasią, kuri 
labiausiai buvo išsiskleidusi Vy
tauto Didžiojo laikais. Šis didis 
mūsų valdovas savo daugelio 
metų kūrinį—Lietuvos impe
riją — norėjo karalystės titulu 
paženklinti. Jo grumtis dėl kara
liškojo vainiko buvo kova už 
Lietuvos laisvę ir garbę. Jam tai 
labiau rūpėjo, negu karališka 
puošmena ant žilo jo plauko. 
Vytautas norėjo apginti Lietuvą 
nuo lenkų ekspansijos, apsaugo
ti ją nuo jų ‘baudžiavos vergi
jos’, kaip pats išsitaręs. Lietu
viai vėliau daug nukentėjo nuo 
poniškos baudžiavos ir lenkiškos 
klastos. Net ir šiandien lenkų 
pretenzijos į Vilnių ir Lietuvą 
nėra numestos į šalį. Dabar .Vy
tautas ir pro tolimus laikus tebe
šviečia mum savo veiklumu, 
ryžtingumu ir atkakliu siekimu 
tikslo. Moko mus įtemptu darbu 
siekti karališkojo lietuvių tautos 
vainiko — jos laisvės, kuri iš 
lietuvių vis pagrobiama besočių 
kaimynų. Kai Vasario 16-oji la
biau siejasi su valstybe, Rugsė
jo 8-oji susiriša labiau su tauta. 
Valstybei ir netekus nepriklau
somybės, tauta išlieka ir savo 
žemėj ir svetimuose kraštuose. 
Rugsėjo 8-oji jungia mus vienai 
minčiai ir siekimui — atkurti ne
priklausomą valstybę.”

Prof. Sužiedėlio kalba buvo 
perpinama šiais kūriniais: Mai
ronio “Lietuva brangi”, Sruogos 
“Milžino paunksme” ir Banai
čio “Žygiu į Vilnių”.

Rugsėjo 11 buvo perduotas 
istoriko prof. Zenono Ivinskio 
pasisakymas, įrašytas į juostą 
prieš jo mirtį. Jis labai taikliai 
ir įtikinamai įrodo, kodėl Rugsė
jo 8-oji minėtina kaip Tautos 
šventė. Mum istorija reiškia 
daugiau negu savosios istorijos 
kitom tautom. Mum ir pilnai ne
pasisekę žygiai nenustoja savo 
reikšmės. Dariaus ir Girėno 
skrydis išliko reikšmingu įvy
kiu lietuvių tautos istorijoj. Pa
našiai yra su Vytauto Didžiojo 
karūnavimu. Nors Vytautas ka
rūnos nesulaukė, bet jo svoris 
ir įtaka Lietuvos istorijoj am
žinai išliko. Vytauto Didžiojo 
valdymu ir suteiktomis teisėmis 
rėmėsi jo įpėdiniai kovoj prieš 
svetimas įtakas, net ir atgimimo 
veikėjai.

Prof. Ivinskio kalba irgi buvo 
perpinta kūriniais: Balio Suogos 
žodžiais apie kunigaikštį Žval- 
gaitį, Maironio “Kur bėga Še
šupė”, Degutytės posmais apie 
Lietuvą, Aisčio eilėraščiu iške
liančiu Lietuvos tragizmą ir Ce- 
rienės daina “Baltas vyris sugrįš, 
sugrįš”. Poezįją skaitė akt Jonas 

moterų ansamblis.

Lietuvių Bendruomenės vardu. 
Bet atrodo, kad juo tenka rū
pintis vienam programos vedė
jui P. Višfiniui. Iš tikrųjų į to
kių programų paruošimą ir per
davimą lietuvių visuomenei tu
rėtų įsijungti darbu ir pinigu 
atitinkami Lietuvių Bendruo
menės vienetai — krašto valdy
ba, kultūros taryba, apygardos 
ir apylinkės. Kai tokia pragro

tuvių Bendruomenės organai tu
rėtų pasirūpinti, kad ji būtų 
padauginta ir išsiuntinėta visom 
lietuvių radijo programom. Ši 
Laisvės Varpo paruošta progra
ma buvo labai gerai paruošta ir 
svarbi. Ją turėtų išgirsti visi 
lietuviai.

Rugsėjo 11 Lietuvių Bendruo
menės Bostono apylinkės ren
giama programa buvo tęsiama 
pamaldomis bažnyčioj, kur orga
nizacijos dalyvavo su vėliavo
mis, o vėliau — So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos auditorijoj. 
Čia programą pradėjo apylinkės 
pirm. Danielius Averka. Buvo į- 
neštos vėliavos, sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. Robertas 
Volungevičius.

Prelegentu buvo Lietuvių B- 
nės tarybos narys inž. Vytautas 
Izbickas. Jo žodžiais, jei Vasa
rio 16-ąją skiriam valstybinio gy
venimo sukakties prisiminimui 
bei jos skausmingo ir didingo 
praeities kelio peržvelgimui, tai 
Rugsėjo 8-ąją apmąstom tautos 
reikalus, kaip išlikti gyviem kaip 
tautinei bendruomenei, kokiu 
keliu eiti tremty ir pavergtoj 
tėvynėj. 1930 Vytauto Didžiojo 
metais prez. A. Smetona, skelb
damas Rugsėjo Aštuntąją, kara
liaus Vytauto karūnavimo die
ną, Tautos švente, kalbėjo, kad 
gėrėtis garbingąja Lietuvos pra- 
eeitim yra maža; reikia dar ir 
mokėti susiklausyti ir dirbti, ir 
Lt. Toliau prelegentas Izbįckas 
lygino mūsų kaimyninius priešus 
seniau ir dabar — kryžiuočius 
ir rusus. Prūsus išnaikino kry
žiuočiai, toliau tą naikinimą tęsia 
nauji okupantai rusai. Jie net ir 
lietuviškus vietovardžius panai
kino. Tauta, kurios atskiri in
dividai padaromi priklausomais 
nuo valstybės, kuri yra pasiry
žusi sunaikinti religiją, krikščio
niškos dorovės principus ir visa, 
kas žmoguje yra kilnu, įskaitant 
ir praeities meilę, yra didelėj 
grėsmėj būti dvasiškai sunai
kinta. Lietuvių tauta yra tokioj 
padėty. Nežiūrint jos stiprybės 
ir pasipriešinimo dvasios, paver
gėjas jos sielą pamažu nuodija. 
Iš čia ir kyla mūsų tremties di
deli ir sunkūs uždaviniai. Daž
nai girdim, kad esam tik menka

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER. 
NOVICK & STRIMAITIS — Nine 
HamHton Place; Boston, MA TEL: 
817 - 338-0070 Lynn, MA, TEL.: 817 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi Įvairiose 
srityse. 

BmiK-BV-mniL 
RjstngBpoid both uioys

tautos atskala ir mūsų pastangos 
turi maža reikšmės. Tai nėra tie
sa, mūsų įnašas tautos gyvybei 
išlaikyti gali ir turi būti labai 
svarbus. Pateikęs citatų iš dr. 
Juozo Girniaus knygos “Tauta ir 
tutinė ištikimybė”, toliau prele-* 
gentas pabrėžė, kad Vytauto Di
džiojo karūna šviečia virš 
lietuvių tautos sosto, yra mūsų 
istorinis simbolis, skatinantis 
burtis, dirbti ir išlaikyti tautą 
gyvą, nežiūrint aplinkybių. To 
uždavinio sėkmingesniam atli
kimui Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas įsteigė Lietu
vių Bendruomenę. Rugsėjo mė
nuo yra kartu ir LB mėnuo. 
Bendruomenės tikslas nėra nai
kinti kitas organizacijas, o prie
šingai — skatinti ir plėsti viso
kią organizacinę veiklą, nes per 
jų gausumą pasireiškia visuo
menės gyvastingumas. Iš tikrųjų 
bus liūdna ta diena, kai Bend
ruomenė liks tik vienintelė or
ganizacija. Ragino visus jungtis į 
Bendruomenę, remti jos darbus. 
Jo kalba buvo gana ilga ir tei
singai rodanti tuos darbus, ku
riuos reikia dirbti ir kurie yra 
dirbami.

Meninę programą atliko solis
tas Benediktas Povilavičius, 
akomponuojant komp. Jeroni
mui Kačinskui. Padainavo lietu
viškų dainų ir ariją. Solistas Po
vilavičius yra visada mielas ir 
maloniai sutinka panašiomis 
progomis atlikti programą, o 
stipriu bosu publika visada gė
risi. Taip ir šį kartą nestigo jam 
katučių, ir jis buvo kviečiamas 
kartoti.

Taigi Bostone Tautos šventė 
labai gražiai, plačiai ir prasmin
gai atšvęsta.

BOSTONO RENGINIAI

Spalio 16 Elenos Juciūtės 
knygos “Igarkos Naujamiestis” 
pristatymas Tautinės Sąjungos 
namuose.

Spalio 15-16 — Dail. Vytauto 
Igno kūrinių paroda Lietuvių 
Piliečių D-jos IV-to aukšto salėj. 
Rengia Liet. Skautybės Fondo 
valdyba.

Brocktono Balfo 72 skyrius 
spalio 22, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. rengia rudens šalpos va
jaus pobūvį Sandaros salėj, 30 
Intervale St, Brocktone.

Lapkričio 13 Sv. Petro parapi
jos kalėdinis bazaras So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

Lapkričio 20 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas So. 
Bostono Liet. Pil. D-jos salėj.

Lapkričio 27 Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos 25 metų sukakties 
minėjimas.

uAISVES VARPAS sekmadto- 
niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (817) 588- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1380 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
tfay, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 288-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pas trinkimas.
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
spalio 8, šeštadienį, Liet. Kultū
ros Židinio Fondo metinis narių 
suvažiavimas ir vadovybės rin
kimai. Pradžia 10 vai. r. Spalio 
9, sekmadienį, Darbininko meti
nis renginys. Svečiuoiasi Chi- 
cagos satyros ir humoro teatras 
“Antras Kaimas”. Pradžia 3 v. 
popiet.

Antro Kaimo, Chicagos 
humoristinio teatro, gastrolės 
Kultūros Židiny vyks spalio 9, šį 
sekmadienį, 3 vai. popiet. Tai 
Darbininko rudens vakaras. 
Prieš programą ir po jos bus ga
lima gauti pietus ir užkandžius, 
kuriuos skoningai pagamins E. 
Kezienė ir jos draugės. Maistą 
pristato A. Antanaitis iš Kings 
Park, L.I., ir Silver Bell kepykla. 
Veiks atgaivos stalas, loterija. 
Darbininko administracija ma
loniai kviečia skaitytojus ir lie
tuviškos spaudos gerbėjus atsi
lankyti. Antro Kaimo vaidini
mas visus maloniai nuteiks. Vie
tos nėra rezervuotos. Visi galės 
bilietus už 6 dol. įsigyti prie 
durų.

Maspetho lietuvių parapija 
spalio 9 mini 75 metų sukaktį. 
Tą dieną iškilmingos koncele- 
bracinės mišios bus 12 vai. 
Dalyvauja Brooklyno vyskupas. 
Sukaktuvinis banketas bus Fleur 
de Lis salėje, Ridgewoode, N.Y.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje kiekvieną sekmadienį 15 
minučių prieš sumą yra kalba
mas rožančius lietuviškai.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
po vasaros atostogų pradėjo 
savo darbą. Repeticijos būna 
kiekvieną penktadienį 7:30 v.v. 
Kultūros Židinyje, Perkūno 
kambaryje. Kviečiami į chorą 
įsijungti nauji nariai, sugrįžti 
buvę nariai. Dabar į chorą įsi
jungė ir solistas Stasys Citvaras, 
kuris gyvena gana tolokai nuo 
New Yorko. Ilgą laiką jis yra 
dainavęs su kazokų choru. Da
bar lietuviškos dainos ilgesys jį 
atvedė į Perkūno chorą. Taip 
pat įsijungė Edvardas Karmazi
nas ir taip sustiprino tenorų 
eiles.

MIRĖ ESTUOS ATSTOVO 
ŽMONA

Rugsėjo 30 mirė Estijos atsto
vo ir gen. konsulo Emest Jaak- 
son žmona Claire. Lietuvos at
stovas Washingtone ir ponia 
Bačkienė reiškia užuojautą Es
tijos kolegai ir atsiuntė vainiką 
prie karsto, o Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis su žmona 
dalyvavo laidotuvėse, kurios 
buvo spalio 5.

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO, INC. 
(KULTŪROS ŽIDINIO) 

VISUOTINIS METINIS SUVAŽIAVIMAS
bus i.m. spalio 8, ŠĮ šeštadienį, Kultūros Židinyje.

Registracija — 9 vai. r.

Kviečiami dalyvauti visi nariai ir visi, kurie domisi 
visuomenine veikla.

Bus svarstomi Kultūros Židinio tolimesnės ateities 
klausimai.

LIET. KULTŪROS FONDO TARYBA

Dail. Adomo Galdiko didelė 
apžvalginė paroda rengiama 
spalio 15-16 didžiojoje K. Židi
nio salėje. Bus išstatyta apie 
80 darbų iš įvairių dailininko 
kūrybos laikotarpių. Dailininko 
kūrybą aptars dail. Romas Vie
sulas. Iškilmingas parodos 
atidarymas bus spalio 15, šešta
dienio vakare. Jau yra atvež
ta didžioji paveikslų dalis iš Put- 
namo seselių vienuolyno kolekci
jos.

St Petersburge, Fla., Lietuvių 
Namų rudens sezono atidarymas 
įvyks spalio 15. Programoje 
dalyvaus Jinai ir 3 gintarai ir 
pantomimikas Paulius Rajeckas 
iš New Yorko. Taip pat daly
vaus ir KASOS Kredito Unijos 
vadovybė su oficialiu KASOS 
skyriaus atidarymo pranešimu 
St. Petersburg Beach lietuvių 
kolonijoje.

KASA praneša naujus nuošim
čius už visų rūšių certifikatus. 
Išimdami arba pratęsdami 
certifikatus, šiuo metu KASOJE 
gausite 11% dividendus. Tai lie
čia certifikatus nuo 500 dol. iki 
20,000 dol. vertės. 20,000 dol. 
su viršum certifikatų procentai 
dar aukštesni. IRA pensijos 
nuošimčiai irgi pakeliami iki 
11%. Reguliarios taupymo są
skaitos, kuriose padedami arba 
išimami indėliai be jokių suvar
žymų, pasilieka 9%. Pažymėti
na, kad kituose bankuose paža
dai ir nuošimčiai be paliovos 
svyruoja, bet KASA tvirtai ir pa
stoviai moka visiem kuo aukš
tesnį procentą.

Prityrusių skaučių ir prityrusių 
skautų sueiga įvyks spalio 15, 
šeštadienį, 1:30 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Kviečiami visos 
sesės ir broliai dalyvauti. Bus 
aptariama metinė veikla.

L.K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos metinės mišios už gyvas ir 
mirusias moterų sąjungos nares 
bus aukojamos spalio 9 Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, o 
spalio 16, sekmadienį, 12 vai. 
parapijos salėje ta pačia proga 
bus vaišės. Visos narės su šei
momis ir visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

Dail. Marijos Žukauskienės 
darbų paroda bus spalio 22 ir 
23 Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Rengia Lietuvių Atletų 
Klubas.

Brooklyno vyskupas skelbia 
piniginį vajų. Apreiškimo para
pijos bažnyčiai yra paskirta 
8,300 dol. kvota.

VIENERI METAI BALFAS KREIPIASI — IŠKLAUSYKIME

BE JUOZO AUDĖNO

1982 sausio 13 New Yorko 
lietuviai paskutinį kartą atsi
sveikino su Juozu Audėnu ir pa
lydėjo jį į Cypress Hills kapi
nes New Yorke.

Juozas Audėnas-Audickas 
mirė 1982 sausio 10 po trumpos 
ligos, bet garbingo ir ilgo dar
bo savo mylimai tėvynei Lietu
vai. Kaip vienas iš veiklesnių 
lietuviško gyvenimo darbuotojų 
jis atidavė visą savo gyvenimo 
laiką, pašvęsdamas jį Lietuvos 
laisvei ir žmonių gerovei-. Juo
zas buvo savo tautiečių ger
biamas ir mylimas, o kartais ir 
nemėgstamas kitaip galvojančių, 
bet jis neatsižadėjo lietuviško 
gyvenimo ir kovos, kad Lietu
va būtų laisva, ir jis galėtų vėl 
sugrįžti į savo namus. Su Juozu 
netekom garbingo lietuvio, kurio 
šaknys giliai buvo įleistos į lie
tuvišką visuomeninį ir politinį 
gyvenimą. Ir štai po metų 
jaučiame didelį trūkumą — tuš
tumą ten, kur šis didis ąžuolas 
klestėjo.

Lietuvos vyčių 110 kuopa iš 
Maspetho organizuoja ekskursiją 
į Atlantic City — Bally’s Park 
Place Hotel lapkričio 3, ketvir
tadienį. Autobusai išvyks 8 vai. 
ryto nuo Lietuvių Piliečių Klu
bo, 69-61 Grand Avė., Maspeth, 
ir nuo Columbia Savings Bank 
(Jamaica Avė. ir Woodhaven 
Blvd. kampas). Kelionės kaina 10 
dol. Nuvykus į viešbutį, kelei
viai gauna 10 dol. ketvirtukais. 
Dėl rezervacijų skambinti Ele
nai Matulionytei 326-3398 arba 
Jonui Adomėnui 497-5212.

APIPLĖŠĖ PETRĄ JUKNĮ
Rugsėjo 22, ketvirtadienį, 5 

v.r. prie Jamaica ir Hendrix 
gatvių kampo belaukiant auto
buso, Petrą Juknį užpuolė du 
ginkluoti juodžiai, grasino nu
šauti, jei šauks, apiplėšė, at
ėmė pinigus, gerą laikroduką, 
įvairius dokumentus, parmetė 
ant žemės. Apie apiplėšimą tuoj 
pranešė policijai. Dabar klau
simą tyrinėja detektyvai.

Kviečiu pensininką apsigy
venti pas mane. Esu likęs vie
nas, o turiu 6 kambarių namą. 
Yra gražios vietos ir kitam gy
venti. Kreiptis: Juozas Vaitkū- 
nas, 48 Revere St., Candon, 
Mass. 02021.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais pensininkui ar pensinin
kei. Bradford netoli Arlington. 
Dėl rezervacijų skambinti va
karais 827-0821.

Wanted: Two or three bed- 
room unfumished apartment, in 
the Astoria or Brooklyn section. 
Please contact: Thomas E. Ba
ranauskas, 1466 East Gun Hill 
Road, Apt. 1B, Bronx 10469. 
Tel. No. 655-7967.

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”
Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

88-01 114th St 
Richmond H IR, N.Y.

Skambinti telefonais: 212 441-2811 arba 518 997-7855

Paieškomas Martynas Jurkšas.
Jis pats, arba kas žino, kur jis 
gyvena, prašom atsiliepti: Dr. 
Pranas Neverauskas, 1164 Juliet 
Dr., Toledo, Ohio 43614.

Spalio 10, pirmadienį, 10 vai. 
prieš pietus pranciškonų vie-
nuolyno koplyčioje Brooldyne 
šeimos pageidavimu velionis bus 
prisimintas maldose ir mūsų 
mintyse. Jo bičiuliai ir jį pažinę 
mielai prašomi prisidėti prie šių 
maldų ir jo garbingo prisimini
mo.

Liūdinti žmona, dukra ir žen
tas kviečia visus bendrai mielą 
Juozą prisiminti savo maldose 
jo mirties metinių proga.

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas Kultūros Židinyje
(atkelta iš 5 psl.)
Kvarteto vadovas, Petras Tuti
nas — bosas. Kvartetui akompo- 
nuoja Matas Yatkauskas.

Anksčiau kvartete dainavo 
Rasa Bobelytė-Brittain, bet ji 
tarnybos reikalais išsikėlė iš 
New Yorko. Atėjo kitas gražaus 
balso sopranas — Astra Vilija

Bronys Raila keliauja per lie
tuviškas kolonijas ir supažin
dina visuomenę su savo naujau
siom knygom — Raibos atgaivos 
ir Kitokios Lietuvos ilgesys. Spa.- 
lio 9 jis bus Hartforde, gi spalio 
14, penktadienį, 8 v.v. jį girdė
sime Kultūros Židinyje. Apie jo 
knygas kalbės Paulius Jurkus. 
Taip pat ir svečias skaitys pa
skaitą. Spalio 16, sekmadienį, 
12 vai. jis kalbės Phila- 
delphijoje.

Muzikas Albinas Prižgintas 
dabar vargoninkauja St. John’s 
episkopalų bažnyčioje, kuri yra 
įkurta 1706 m. Jis ten- taip pat 
vadovauja ir chorui, kurio na
riai yra net apmokami. Jis taip 
pat turi laiko groti vargonais. 
Bažnyčioje yra puikūs vargonai. 
Spalio mėnesį jis turi du vargo
nų koncertus: spalio 16, sekma
dienį, 3:30 v. popiet — St James 
katedroje Brooklyne, antras 
koncertas — Our Lady of Grace, 
Hoboken, N.Y. Tas koncertas 
bus spalio 23, sekmadienį, 4 
v. popiet Jis gros Louis Vieme 
šeštą simfoniją. Tai sudėtingas 
veikalas, kuris dėl savo ypatingo 
sunkumo retai kada grojamas. 
Tai vienas iš didžiausių Vieme 
kūrinių.

Lietuvis bitininkas iš New 
Jersey yra atvežęs medaus, kurį 
galima įsigyti Darbininko ad
ministracijoje už prieinamą 
kainą.

QUEENS COLLISJON 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— VVelding — Frames straigh- 
tened — F i be r glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Chicagos humoro ir satyros teatras “Autus Kaimas” spalio 9 vaidina Kultūros Židinio salėje, 
Darbininko laikraščio metiniame renginy. Šioje grupėje vaidina—viršuje: Eugenijus 
Būtėnas, Vida GUvydienė, Arvydas Vaitkus, Jūratė Jakštytė ir Juozas Kapačinskas, žemiau— 
Romas Stakauskas, Audrė Toliušytė ir teatro prievaizda Titas Antanaitis.

Atėjo spalis — tradicinis Ral
fo vajaus mėnuo. Spalio mėnuo 
daug hm iš mūsų primena iš
vykimą iš tėvynės Lietuvos, iš
siskyrimu su tėvais, broliais, se
serimis, giminėmis ir draugais. 
Spalio mėnesį ne vienas pa
puolėme į šaltį, nepriteklių ir 
vargą. Daugelis atsimename, 
kaip mus, išblokštus iš tėvynės, 
esant Vak. Vokietijoje ar kitame

Butkutė. Ir kvartetas dainavo 
gražiai, balsai buvo išlyginti ir 
harmoningi. Jie dabar naudoja 
garsiakalbius, kurie yra pasta
tyti atokiau. Gal ir tai padėjo, 
kad visi keturi balsai buvo vie
nodo pajėgumo, vienas kito ne
stelbė ir nedominavo kuris nors 
vienas balsas.

Pabaigoje vadovas A. Vakselis 
padėkojo visiem už šią gražią 
programą. Sceną dekoravo C. Ja- 
nušas ir P. Jurkus. Raudoname 
skyde buvo įrašyta Aušra, o 
viršun jos išlenktas tautinių 
spalvų lankas. Apačioje buvo 
reikiani skaičiai ir dar buvo pa
rašytos žymiųjų aušrininkų pa
vardės.

Minėjimas baigtas antruoju 
Lietuvos himnu, kuris išaugo iš 
Aušros,— tai — Lietuviais esa
me mes gimę. Si giesmė buvo 
galingu balsu paleista per gar- 
siakalbius. Publika įsijungė ir 
giedojo drauge.

Po minėjimo buvo vaišės. 
Žmonią atsilankė per 200. Mi
nėjimas buvo pakilus ir visiem 
paliko gilų įspūdį, visus nuteikė, 
kad, pagerbiant Aušrą ir auš
rininkus, reikia dar uoliau dirb
ti Lietuvos labui, (p.j.)

krašte, Balfo pašalpa pradžiu
gindavo, sušvelnindavo mūsų 
medžiaginius trūkumus. Bal- 
fas ir šiandien skuba padėti 
vargstantiem lietuviam, kur jie 
bebūtų.

Balfo centras rašo: “Jiem yra 
užvesta dokumentacija atvyki
mui į Ameriką. Jiem buvo pa
siųsta Balfo šalpos auka, kad 
galėtų nusipirkti sau ir vaiku
čiam šiltesnių drabužių, nes 
Austrijoje jau yra šalta, o jie 
atvyko su mažu bagažu, neapsi
rūpinę žieminiais drabužiais.”

Tai tik vienas iš daugelio 
Balfo rūpesčių. Balfas remia lie
tuvius: Suvalkų trikampyje, 
Pietų Amerikoje, Sibire, ok. Lie
tuvoje, Vak. Vokietijoje, Vasario 
16-tąją gimnaziją ir kitur.

Balfo 100-tojo skyriaus aukų 
rinkimo vajus pradedamas New 
Yorke ir apylinkėje. Šį mėnesį 
gera proga mum, laisvėje gyve
nantiem ir viso ko pertekusiem, 
turintiem lengvesnį gyvenimą, 
negu jie, padėti varge esantiem 
broliam, sesėm lietuviam. Auko
dami Balfui, šelpiame išblašky
tus lietuvius po platųjį pasaulį, 
skurde esančius senelius, ligo
nius, vaikus, kalinius. Tegul 
dosnumu ir artimo gailestingu
mu būna pasipuošusi kiekvieno 
lietuvio širdis. Kiekvienas lietu
vis, kiekviena lietuviška šeima 
prašoma įteikti savo auką Bal
fui.

Čekius rašyti : UNITED 
LITHUANIAN RELIEF FUND
OF AMERICA, INC. CHAPTER 
100 ir siųsti Balfo 100-tojo sky
riaus iždininkui šiuo adresu: 
A. Pumputis, 86-32, 78 St., 
Woodhaven, NY 11421.

Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčio.

Balfo 100-tojo skyriaus valdyba

DARBININKO 
METINIS RUDENS VAKARAS— 

VAIDINIMAS
1983 spalio 9, sekmadienį, 3 vai. po pietų 

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Įėjimo auka — 6 dol., Jaunimui Iki 16 metų — 3 dol.

Vaidina Chicagos satyros - humoro teatras

ANTRAS KAIMAS
' • ,A* " ' v

Programa sudaryta iš daugelio aktualių Juokingų 
vaizdų • škicų.

Po programos— vaišės, atgaiva.
Visut maloniai kviečia atsilankyti

DARBININKAS


