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“SUŠAUDYTI JUS
Argentinai neišgalint sumokė

ti procentų už iŠ Amerikos ban
kų gautas paskolas, Meksika, 
Brazilija, Venecuela ir Kolumbi
ja, nors ir būdamos pačios la
bai įsiskolinusios, su
darė 500 mil. dol. kapitalą Ar
gentinos procentų suvėlintai 
ratai apmokėti.

Prezidentas Reagan formaliai 
užbaigė JAV karinių pajėgų veik
lą Libane ir įsakė prie Liba
no krantų buvusiem karo laivam 
grįžti prie jų tiesioginių parei
gų Viduržemio jūroj.

Nežiūrint didelių Švedijos pa
stangų sugauti prie jos .karo lai
vyno Karlskrona bazės besisu
kaliojančius svetimus pov. lai
vus, iki šiol nepavyko priversti 
juos iškilti, tačiau Švedija, turė
dama tikrų įrodymų apie jų bu
vimą, nutarė ieškojimą vykdyti 
ir toliau.

Izraelio min. pirmininkas Yitz
hak Shamir ir opozicinės Darbo 
partijos vadas Shimon Peres su
tarė naujo parlamento rinkimus 
vykdyti liepos 23.

Europos bendrosios rinkos 
valstybių žemės ūkio ministe
rial, siekdami sudaryti tvirtus 
pagrindus savo finansam, sutarė 
sumažinti pieno gamybą ir kitų 
ūkio gaminių kainas.

JAV nustebino staigus Hon
dūro ginkluotų pajėgų vado gen. 
Gustavo Alvarez Martinež paša
linimas iš pareigų ir išvykimas 
į Salvadorą. Dėlto iš pareigų 
pasitraukė armijos štabo virši
ninkas, karo laivyno viršinin
kas, viešo saugumo viršininkas 
ir generalinis kariuomenės in
spektorius. Nemanoma, kad tai 
atsilieptų santykiam su JAV.

Angolos partizanų vadas Jonas 
"Ssvimbi pareiškė sieksiąs susi
taikinti su Angolos vyriausybe 
ir sudaryti tautinės vienybės 
vyriausybę. Be to, jis pagrasi
no destabilizuoti visą sritį, jei 
jis nebūtų pakviestas į pasitari
mus dėl pietvakarių Afrikos, 
arba Namibijos ateities.

Čekoslovakijos kariuomenės 
štabo viršininkas pareiškė, kad 
krašto teritorijoj išdėstytos so
vietų raketos yra nukreiptos 
prieš JAV raketų bazes Vakarų 
Europoj. Be to, Čekoslovakija 
tobulina savo gynybą, nes sovie
tinis blokas niekada nesutiksiąs, 
kad Nato blokas pirmautų.

Egipto prezidentas Hosni Mu
barak tikisi atstatyti su Sov. 
S-ga diplomatinius santykius, 
kurie buvo nutrūkę Egiptui pa
sirašius taikos sutartį su Izrae
liu.

Trilateral komisija, sudaryta 
iš Šiaurės Amerikos, Vakarų 
Europos ir Japonijos vyriausy
bių, biznio ir darbo bei mokslo 
žmonių atstovų, priėjo išvados, 
kad JAV deficitui sumažinti, 
nedarbo ir tarptautinio įsiskoli
nimo klausimam išspręsti yra 
reikalinga, kad Vakarų Europos 
valstybės prisiimtų didesnę gy
nybos naštą.

Saudi Arabijos vyriausias reli
ginių reikalų tvarkytojas šeikas 
Abdel Aziz bin Bar pasmerkė 
jaunų arabų dažną lankymąsi 
Europoj ir JAV, nes ten vyraująs 
ateizmas sudarąs rimtą pavojų 
islamui.

Indijos vyriausybė, nuolat var
ginama sikų nesibaigiančių 
riaušių ir protestų, pasiryžo 
jų gyvenamai Punjab valstijai 
suteikti didesnę autonomiją ir 
pripažinti jų religiją atskira re
ligija.

JAV pasitraukus iš Libano, 
ten tuoj atvyko sovietų delegaci
ja ir tarėsi su druzų vadu Wa
lid Jumblat, šiitų vadu Nabih 
Barri ir Libano užs. reik, minis
ter! u.

Ar tai ne ateizmo primetimas

TSKP Generaliniam Sekretoriui
TSRS Aukščiausios Tarybos 

Prezidiumo Pirmininkui
J. Andropovui

Kauno Arkivyskupijos kunigų 
PAREIŠKIMAS

Lietuvos kunigus ir tikinčiuo
sius labai sukrėtė valdžios ak
cijos prieš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią, suimant ir teisiant 
kunigus Alfonsą Svarinską ir Si
gitą Tamkevičių.

Mūsų spauda, aprašydama 
teismo procesą, nenurodė nė vie
no nusikaltimo, už kurį teisiamas 
kun. A. Svarinskas, prieš valsty
bę ar jos santvarką. Nurodyti 
tariami nusikaltimai buvo gry
nai religiniai veiksmai, kurie 
valstybei nedarė jokios žalos.

Ar galima už tai bausti?
Suimtieji kunigai, kaip Tikin

čiųjų teisėms ginti komiteto na
riai, atitinkamiems valstybės or
ganams įteiktuose dokumentuose 
taip pat nė vienu žodžiu nepa
sisakė prieš valstybę ar jos 
santvarką, o tik kėlė viešumon 
faktus, rodančius tikinčiųjų dis
kriminavimą įvairiose gyvenimo 
srityse.

Jų visa veikla buvo iškėlimas 
aikštėn ateistų savivaliavimų, 
užgaunančių tikinčiųjų jausmus. 
O jei tie savivaliavimai buvo 
keliami viešumon, tai ar galima 
tai laikyti valstybės ir jos san
tvarkos šmeižimu ir už tai 
bausti?

Praktikoje visai kitaip
Jūs savo kalboje š.m. birže

lio 15 sakėte: “Mūsų šalyje visi 
turi vienodas teises ir vienodas 
pareigas visuomenei” (Tiesa, 
1983.06.16. Nr. 138). TSKP CK 
sekretorius K. Černenka savo 
kalboje š.m. birželio 14 pasakė: 
“Visiems žinoma, kad mūsų 
Konstitucija garantuoja sąžinės 
laisvę. Komunistai — nuoseklūs 
ateistai, bet savų pažiūrų nie
kam neprimeta. Mūsų metodas 
— švietimas, įtikinėjimas, pro
paganda” (Tiesa 1983.06.14. Nr. 
137). Teisingai.

O kaip praktikoje? Visos Lie
tuvos mokyklose iš mokinių rei
kalaujama pasirinkti: jei nebūsi 
komjaunuolis, — tu niekur ne
įstosi, tau durys visur uždary
tos.

Ar tai nediskriminacija ir 
ateizmo primetimas? O kai su
imtieji kunigai tai pareiškia vie
šai, jie kaltinami valstybės 
ir santvarkos šmeižimu.

Jus, kaip valstybės Vadovą, 
mes prašome padaryti viską, kad 
tikintieji nebūtų diskriminuo
jami ir už teisingą kritiką su
imtieji kunigai nebūtų baudžia
mi, kaip nurodo Lietuvos TSR 
Konstitucijos 47 straipsnis.

Pasirašė: Vilniaus vyskupijos 
Vysk. Julijonas Steponavičius 
ir Kauno arkivyskupijos 95 ku
nigai.
Protestuoja Panevėžio vyskupi
jos kunigai

Pareiškimą parašė ir Pane
vėžio vyskupijos kunigai ir jį 
pasiuntė J. Andropovui.

Protestuoja dėl kun. A. Sva
rinsko nuteisimo ir kun. S. 
Tamkevičiaus suėmimo. Pra
džioje jie rašo, kad spauda ne
teisingai aprašė kun. A. Svarins
ko teismą ir nenurodė tikrų kal
tinimo faktų. Laikraščiai mi
nėjo, kad jie apšmeižė Sovietų 
Sąjungą. Toliau pareiškime taip 
rašoma:

Kėlė ateistų sauvalė
Kunigai ir tikintieji, kurie ge

rai pažino šiuos suimtuosius ku

nigus, nesutinka su tuo, kas para
šyta minėtuose laikraščiuose. Jų 
darbas buvo religinėje srityje. 
Jis dorino, blaivino liaudį.

Jei būtų jų pamoksluose pil
na melo ir šmeižtų, prasimany
mų, nuo jų pirmiausiai būtų nu
sigręžę patys tikintieji, nes jie 
sugeba melą atskirti nuo tiesos. 
Jų pamokslų tikintieji ilgėjosi, o 
juos suėmus, labai skaudžiai 
pergyveno, meldėsi, o kurie turė
jo galimybę pareikšti solidaru
mą raštu, ginant suimtuosius, 
tie savo parašu tai patvirtino. 
Vien už kun. A. Svarinską pasi
rašė 55, 000 asmenų.

Suimtieji kunigai, kaip Tikin-
čiųjų teisėms ginti Katalikų ko
miteto nariai, valstybės įstai
goms įteikė dokumentus, pasisa
kančius ne prieš valstybę ar jos 
santvarką, o tik kėlė viešumon 
faktus, rodančius tikinčiųjų dis
kriminaciją gyvenime, ateistų 
sauvalę, kuri skaudžiai žeidžia 
tikinčiųjų jausmus. Ar tai gali-
ma laikyti valstybės ir jos san
tvarkos šmeižimu?

Jei jų raštai falsifikatas ir 
paskviliai, kaip spauda teigia, 
tai kodėl nei vieno dokumento 
neišspausdinta spaudoje, kad 
visuomenė galėtų susipažinti ir

įsitikinti teisiamojo kaltumu ir 
kitiems apie tai papasakoti, da
lyvaujant teismo salėje. Tačiau 
kun. A. Svarinsko teisme galėjo 
dalyvauti tik jo sesuo ir brolis 
šalia spec, publikos. Kunigai 
ir tikintieji, norėjusieji įeiti į 
teismo salę, buvo milicijos 
grūdami į mašinas ir vežami 
toli už Vilniaus į miškus. Ki
tus baudė paromis, administra
cinėmis baudomis.

Prašome tikinčiųjų 
nediskriminuoti

Teismas rengiamas kun. S. 
Tamkevičiui, išdrįsusiam pasisa
kyti prieš įžeidžiančius tikė-
jimą ateistų išpuolius ir ginti 
sąžinės reikalus.

Prašome Jus, kaip Valstybės 
Vadovą, patvarkyti, kad tikin
tieji nebūtų diskriminuojami, o 
už teisingą kritiką suimtieji ku
nigai nebūtų kalinami ir bau
džiami, nes jie pasinaudojo 
Konstitucijos 47 str. suteikta
teise.

(Iš 127 Panevėžio vyskupijos 
kunigų nepasirašė tik du: kun. 
Juozas Antanavičius ir kun. Jo
nas Uogintas.)

Siūlosi kalėti už 
kun. S. Tamkevičių

Kybartai. 1983 birželio 6 Ky
bartų parapijos vikaras kun. Jo-Kodėi neįleido į teismą?

Jei kun. A. Svarinskai teismo -aas Matulionis, protestuodamas 
laikomas tokiu nusikaltėliu, tai 
visuomenė turėjo turėti galimybę

VISUS REIKIA!”
(Nuteisė už eilėraščių rašymą)

Senik Irina Michailovna, gi
musi 1926, ukrainietė, teista 
antrą kartą. Pirmą kartą ją tei
sė, kaip ir Oksaną, neturinčią 
nė 20 m., — 10 konclagerio ir 
be termino nutrėmimui.

Tardymo metu kankino — de
gino, laužė kaulus, mušė. Jaunutė 
Irina buvo studentė, niekuo ne- 
prasikaltusi. Jos tėvas buvo ka
riškis, dėl to okupantai, nukan
kinę jį, kankino ir visą jo šeimą. 
Ką iškentėjo Irina ir tūkstančiai 
geriausių žmonių, yra aprašyta 
“Gulage”.

Po visų kankinimų sugrįžo į 
Ukrainą. Per kratą pas ją rado 
jos pačios dar konclageryje 
parašytus kelis eilėraščius, ku
riuose aprašo savo ir kitų kan
čias. Ir už tai jai priteisė vėl 
6 m. konclagerio ir 5 m. nutrė- 
mimo. Dabar ji pabaigė savo nu- 
trėmimą ir ką tik sugrįžo į

ruoš Ukrainoje, ji gal važiuos 
pas brolį. Pasų stalai yra gavę 
slaptas instrukcijas neregist
ruoti po bausmės sugrįžusių po
litkalinių. Taip norima išgąsdin
ti visus, kad ir drąsiausius pa
vergtų melui arba fiziškai su
naikintų tuos, kurie liks ištiki
mi Tiesai ir jautrūs kitų skaus
mui.

‘‘Šaudyti jus visus reikia!” 
— į akis politkaliniams sako če
kistai, davę visišką laisvę savo 
neapykantai, kai jų šefas Andro
povas tapo sovietų imperijos 
valdovu.

Ukrainietė Kalynec Irina Onu- 
frievna, gimusi 1940, rašė eilė
raščius, gabi ir aktyvi koncla
geryje, po nutrėmimo, kur buvo 
kartu su savo vyru poetu Kaly
nec Igoriu (abu buvo nuteisti), 
sugrįžo į Lvovą pas savo tėvus 
ir dukrą.

(Sutiko kalinę lietuvę)
Konclageryje radau ir vieną 

tautietę Kodienę Veroniką, gi
musią 1916, visišką ligonę, suar
dyta nervų sistema. KGB ją pa
ėmė iš ligoninės, nervų skyriaus, 
ir nuteisė 10 m. griežto režimo 
konclagerio vien už tai, kad 
pokario metais jos namuose nu
šovė stribą — sovietų budelį, o

Ukrainą. Kur prisiglaus, neaiš
ku. Tepadeda jai Gerasis Die
vas!

Jos tėvą sovietai kankino ir su
šaudė. Motiną išvežė, kankino 
konclagery, ir ji mirė toli nuo 
tėvynės. Teilsisi Viešpatyje! 13 
metų broliuką Romaną, kad ne
atsižadėjo savo tėvo, kankino 
apie 10 metų konclageriuose, ir - .- -
dabar jis toli nuo tėvynės. ji to nepranešė, bet šlapta pa-

Dabar čekistai ypač pradėjo 
siautėti. Jei Irinos nepriregist-(nukelta į 2 psl.)

Lietuviai vyskupai ir kunigai, dalyvavę audiencijoje pas popiežių kovo 3 Vatikano rū- 
muose. Nuotr. Felici

SUNKU ĮTEIKTI PETICIJAS
Paryžiuje rusų kalba leidžia

mas laikraštis “Ruskaja Mysl” 
paskelbė ilgą pranešimą apie 
Lietuvos tikinčiųjų pastangas 
apginti du praėjusiais metais 
suimtus lietuvius kunigus — 
Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tam
kevičių. Laikraštis ypatingu bū
du atkreipia dėmesį, kad sovieti
nei valdžiai skirtas peticijas, 
prašant išlaisvinti suimtuosius 
kunigus, pasirašė per šimtą tūks
tančių Lietuvos tikinčiųjų, kurių 
tarpe 22 asmenys pasirašė savo 
krauju.

Rusų laikraštis taip pat infor
muoja apie Lietuvos tikinčiųjų 
nepasisekusias pastangas masiš
kai pasirašytas peticijas Maskvo
je įteikti valdžios atstovam. Apie 
tai Vakaruose iki Šiol nieko 
nebuvo žinoma.

Rusų laikraščio turimomis ži
niomis, lietuvių tikinčiųjų de
legacija net tris kartus buvo 
nuvykusi į Maskvą peticijų įtei
kimo reikalu.

Pirmą kartą delegacijai Mask
voje buvo įsakyta sugrįžti į Lie
tuvą ir kunigų išlaisvinimo klau
simu kreiptis į vietos prokuro
rą. Delegacija pas prokurorą 
tačiau nieko nelaimėjo.

Delegacijai nuvykus antrą 
kartą į Maskvą, jos nariai ge
ležinkelio stotyje buvo suimti 
ir nuvežti į milicijos būstinę. 
Čia iš delegacijos buvo atimtas 
jos atvežtas prašymas ir delega
cijos nariam buvo pagrasinta 
sumušimu ir kalėjimu, jei jie dar 
bandys kunigų išlaisvinimo 
klausimu kreiptis į valdžią.

Trečią kartą sugrįžusi į Mask
vą, delegacija įteikė prokurorui 
skundą. Sis tada grubiai pareiš
kęs, kad suimtieji kunigai ir visi 
tikintieji yra sovietinės valdžios 
priešai. Grįžę į Lietuvą, tikinčių
jų atstovai surašė laišką dien
raščiui Pravdai Maskvoje, at
kreipdami dėmesį į grubų val
džios elgesį su delegacijos na
riais. Pravda betgi laiško neat

spausdino. Paryžiuje leidžiamas 
rusų laikraštis pažymi, kad Lie
tuvos tikinčiųjų akcija už suim
tus kunigus yra juo labiau 
verta išskirtinio dėmesio, žinant, 
kad ji buvo vykdoma nepaisant 
valdžios grasinimų peticijas pa
sirašiusiuosius bausti kalėjimu.

Sov. S-gos kovai su povande
niniais laivais skirtas 42,000 
tonų kreiseris Minsk paleido į jį 
sekusią JAV fregatą Harold E. 
Holt 8 mokomąsias raketas, kurių 
kelios pataikė į fregatą, bet jos 
ne su žalojo.

Kolumbijos prezidentas Boli- 
sario Betancur susitarė su kraš
te veikiančių kairiųjų partizanų 
15.000 vyrų grupe gegužės 28 
paskelbti paliaubas. Preziden
tas tiki, kad šis veiksmas paska
tins partizanus padėti ginklus ir 
įsijungti i krašto gyvenimą.

Prezidentas Reagan pagrasino 
panaudoti veto teisę, jei kong
resas priimtų įstatymą perkcl- 
dinti JAV ambasadą Izraeliui iš 
Tel Aviv Į Jeruzalę.

laidojo. Jei būtų tada pranešus, 
— būtų su trobesiais sudeginę 
ne tik ją, bet ir visą kaimą. To 
meto stribų siautėjimas yra vi
siems žinomas. Dabar ji sugrįžo 
pas savus gimines. Koks jos li
kimas, nežinau ir adreso netu
riu.

(Nuteisė už bandymą pabėgti)
Rusė Silivončik Galina Vladi

mirovna, gimusi 1937, buvo iš
tekėjusi už baltarusio ir kartu 
su savo vyru, o taip pat 11 
metų už ją jaunesniu broliu 
bandė išvykti į užsienį. Vyrą 
nušovė, ją ir brolį labai su
mušė, jai išmušė dantis, o po to 
laikė KGB kalėjime ir teisė.

Per teismą jų tėvas, kuris juos 
kūdikystėje su motina pametė 
ir susirado kitą moterį, jiems 
niekuo nepadėjo. Dėl to jų 
motina labai pergyveno ir grei
tai mirė. Dabar tėvas pareikala
vo savo vaikams mirties baus
mės. Tėvas “šlovingos” parti
jos narys.

Teismas Galiną nuteisė 13
metų griežto režimo konclagerio 
ir 5 m. nutrėmimo, o jos brolį 
— Vasiljevą Jurą Vladimirovi- 
čių, gimusį 1948, nuteisė 11 m. 
griežto režimo konclagerio ir 3 
m. nutrėmimo.

Konclagery Galė buvo tyli, 
prie protestų ir bado streikų 
neprisidėdavo. Kai mane atvežė, 
ji jau buvo iškalėjusi per 10 
metų. Dabar ji nutrėmime.

(Dvi informatorės)
Konclageryje radau ir dvi KGB 

informatores — Ukrainos Žydę 
Griunvald Nataliją Francemą ir 
žydę Kogan Anną. Griunvald 
dirbo gestapui, daug žmonių iš
davė ir juos nužudė, už tai gavo 
25 m. griežto režimo konclage
rio.

Konclageryje ji jau uoliai dir
bo raudonajam gestapui—KGB. 
Ji išdavinėjo, Šmeižė kalines, 
šnipinėjo, dezinformavo — dirbo 
juodą darbą. Už tai ji naudo
josi, kaip užmokesčiu, visomis 
lengvatomis: papildomais siun
tiniais, ligonių maistu, gydymu, 
vitaminais, ir t.t.

Griunvald — senyva moteris, 
per 60 m., labai piktų akių,

(nukelta į 2 ps/.l
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Menkaverčiai raštai leidžia
mi tomais. Vytautas Montvila 
buvo nedidelio talento komunis
tuojantis poetas. Nepriklauso
moje Lietuvoje jis rašė agitaci
nius silpnos formos eilėraščius. 
Už pieš valstybinę veiklą buvo 
pakliuvęs į kalėjimą. Karo pra
džioje (1941 m.) nespėjo pabėg
ti į Sov. Rusiją. Besislapstantį 
Lietuvoje jį vokiečiai sugavo ir 
sušaudė. Už tai V. Montvila ko
munistų labai garbinamas. Jo 
raštai, anksčiau leisti atskiromis 
knygelėmis, dabar sutelkti į Vy
tauto Montvilos Raštų du tomus. 
Pirmajame tome sudėti eilė
raščiai, antrajame — kritikos 
raškai ir publicistika.

— Lituanistė Aldona Vaitiekū
nienė parašė monografiją 
“Vaižgantas”. Jau 1969 m. mo
nografija buvo rašoma, tačiau 
užbaigta ir išleista buvo tik 
1983 m. Spaudoje rašoma, kad 
ši monografija būsianti atsvara 
“buržuaziniais” laikais parašy
toms A. Merkelio ir J. Ambraze
vičiaus monografijoms apie 
Vaižgantą. Kuo ji bus geresnė 
už anas, taip ir nepasakyta.

— Iš Liudvikos Lisenkaitės 
plačios recenzijos “Pergalėje” 
(1983, nr. 12) sužinome, kad 
pagaliau išleista parankinė dvie
jų tomų “Lietuvių literatūros 
istorija”. Bene prieš 15 metų 
spaudoje buvo paskelbta, kad 
vadinamoji akademinė penkių 
tomų literatūros istorija esanti 
neparanki ir net taisytina, kad 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto darbuotojai ruošią pa
rankesnį literatūros istorijos 
dvitomį. Tačiau jo rašymas už-

| Sava itės |
I įvykiai |

Salvadore vykusiuose prezi
dento rinkimuose krikščionių 
demokratų kandidatas Jose Na
poleon Duarte surinko 43.4 proc, 
balsų ir kraštutinių dešiniųjų 
nacionalistinio respublikonų 
susivienijimo kandidatas Ro
berto d’Aubuisson — 29.8. Jie 
turės kiek vėliau dar kartą rung
tis, nes nei vienas nėra gavęs 
daugumos balsų.

Lenkijoj, nepaisant dvigubai 
padidėjusių areštų, yra išaugęs 
Katalikų Bažnyčios globoj kultū
rinis pasipriešinimas prieš vy
riausybės vedamą politiką. Pasi
priešinimas reiškiasi nepriklau
somom knygų leidyklom, išlei
džiančiom istorijos ir literatūros 
veikalų, moksliniais žurnalais, 
žymių akademikų ir menininkų 
paskaitom bažnyčiose, “skrajo
jančiais” universitetais, priva
čiuose butuose vaidinamais vei
kalais ir slapta gaminamom po
litinių paskaitų ir patriotinių 
giesmių garsinėm juostom.

Gvinėjos prezidentui Ahmed 
Sekou Toure mirus JAV, krašte 
įvyko kariuomenės perversmas. 
Krašto konstitucija buvo suspen
duota ir vienintelė veikusi poli
tinė partija uždaryta.

Sov. S-gos apie 100 karo lai
vų, vedami branduoline energija 
varomo kreiserio ir lydimi po
vandeninių laivų ir karo lėktu
vų, nelauktai pasirodė Norvegi
jos jūroj. Nato pajėgos jų veiks
mus seka, o Baltijos jūroj vyks
ta Britanijos, Olandijos, V. Vo
kietijos, Belgijos ir Danijos karo 
laivų pratimai.

Romoje prieš audienciją pas popiežių. Viduryje matosi kun.
A. Račkauskas. Nuotr. kun. K. Pti<cvteiaus

truko ilgai, ir tik dabar dvito
mis jau esąs knygų rinkoje. 
Pirmasis tomas apima lietuvių 
raštiją (net ne lietuvių kalba) 
nuo 14 amžiaus iki 1940 m., o 
antrasis tomas visas skirtas tik 
“tarybinei” literatūrai.

— Vladas Dautartas yra vie
nas spalvingųjų pavergtos Lie
tuvos beletristų. Užaugęs Šilely
je prie Nemuno ir Nevėžio san
takos, jis gyvai jaučia Lietuvos 
gamtą, pastebi būdingesnius 
buities reiškinius. “Pergalėje” 
(1983, nr. 12) išspausdintas vie
nas jo apsakymas yra lyg felje- 
toninis atsiliepimas į Petro Griš
kevičiaus pasigyrimų gražbylys
tę. Į parduotuvę šiandien neat
vežė duonos ir jos neatveš. Mo
terys, laukusios eilėje duonos, 
sukelia triukšmą ir atvirai reiš
kia nepasitenkinimą. Tuo tarpu 
vyrai pakrūmėje sugulę tuština 
vyno (rašalo) butelius. Tai tokia 
“ideali” kolchozinė tikrovė.

— Lietuvos komunistų parti
ja komunistinei propagandai 
stengiasi panaudoti kiną, teatrą, 
bet ypač muziką ir literatūrą. 
Štai kovo pradžioje į Marijam
polės (Kapsuko) rajoną buvo pa
siųsti keli kompozitoriai, muzi
kos kūrinių atlikėjai ir žurnalis
tai. Jie dvi dienas važinėjo po 
rajono miestelius, lankėsi kol
chozų centruose, susitikinėjo su 
žmonėmis, kalbėjo susirinkimuo
se, aiškino atliekamus muzikos 
kūrinius. Šventė buvo užbaigta 
muzikos vakaru rajono kultūros 
namuose Marijampolėje. Taip 
pat kovo pradžioje buvo pasiųs
tas į Kretingos rajoną rašytojų 
būrys, vadovaujamas Raš. S-gos 
vicepirm. Zurbos. Rašytojai lan
kėsi kolchozuose, kalbėjosi su 
žmonėmis, susipažino su žem
dirbių darbo ir gyvenimo sąly
gomis, skaitė savo kūrinių.

— “Žinijos” draugija savo 
metines A. Sniečkaus vardo pre
mijas paskyrė savo nuolatiniams 
lektoriams: filologijos dr. H. Za- 
buliui ir Marijampolės vid. mo
kyklos vicedirektorei J. Jakelai- 
tienei.

— Nidos etnografiniame mu
ziejuje statomi dideli koncerti
niai vargonai. Įdomiausia, kad 
juos stato ne užsienio meistrai, 
o patys lietuviai — Paminklų 
restauravimo Tresto vargonų 
dirbtuvės, restauravusios jau 
daug senų Lietuvos vargonų. 
Vargonai būsią dideli: 24 balsų,

JAV strateginė oro vadovybė 
pradėjo pasaulinio masto prati
mus sudaryti bombonešių ir 
raketų įgulom progą veikti tuo 
metu, kada, branduoliniam karui 
prasidėjus, JAV atgrasomųjų jė
gų veiksmai būtų sutrukdyti.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda pripažino, kad 
eilė rimtų problemų sulėtino va
karų Sibiro aliejaus laukų pa
ruošimą naudojimui ir sulėtino 
visą aliejaus gamybą. Dėl to 
laikraštis apkaltino aliejaus mi
nisteriją ir Tijumen aliejaus 
laukų vadovybę.

Afganistano partizanai už
puolė netoli Kandahar esančią 
Pašmol sovietų įgulą ir paėmė 
į nelaisvę ar užmušė apie 40 
sovietų karių. Ghazni srity so
vietų vykdomo puolimo metu 
žuvo 25 sovietų kariai. Be to, 
partizanam užpuolus sovietų tie
kimo vorą, prie Aghandah buvo 
sunaikinta 20 autovežimių ir pa
imta į nelaisvę sovietų karių. 

dviejų manualų. Išorinė apdaila 
būsianti iš ąžuolo — tai derin
sis su visu muziejaus inteijeru. 
Rašoma, kad Nidos vasarotojai 
visada yra džiuginami gausių 
muziejaus koncertų. Naujieji 
vargonai žymiai praplėstą kon
certų programą. Šiuos vargo
nus užbaigusios, Paminklų res
tauravimo dirbtuvės imsis Vil
niaus universiteto vargonų sta
tybos.

— “Gimtajame krašte” V. Ka
zakevičius trumpai pamini išei
vijoje išleistas 1983 metais ketu
rias grožinės literatūros knygas: 
Kosto Ostrausko dramą “Gun
dymai”, Petro Melniko romaną 
“Pakirsta šaka” (abi knygos iš
leistos Algimanto Mackaus kn. 
leidimo fondo), Kazio Bradūno 
eilėraščių knygą “Prierašai” ir 
Eglės Juodvalkės eilėraščių rin
kinį “Pas ką žiedas žydi”. V. 
Kazakevičiui nė viena tų 
knygų nepatinka — jų visų 
turinys esąs antitarybinis. K. Bra- 
dūnas iš ankstesnių knygų sub
tilios lyrikos paskutinėmis kny
gomis pasukęs į politines seklu
mas. P. Melnikas visai nesuge
bąs susidoroti su pasirinkta 
medžiaga, K. Ostrauskas antita- 
rybiškumą dangstąs alegorijo
mis, o Juodvalkė pasiduodanti 
vyraujančiai antitarybinei išei
vijos lietuvių krypčiai.

— “Lietuvos teatrui reikia 
Dostojevskio” —pareiškė Lietu
vos jaunimo teatro vyriausiai 
režisierė Dalia Tamulevičiūtė. 
Jaunimo teatre Vilniuje ji stato 
sovietinio dramaturgo V. Rozovo 
pjesę “Berniukai”, parašytą pa
gal F. Dostojevskio romano 
“Broliai Karomazovai” tą sky

“SUŠAUDYTI JUS
VISUS REIKIA!
(atkelta iš 1 psl.)

kurios mane nustdbino, vos ją 
pamačius. Neveltui sakoma, kad 
akys — sielos veidrodis.

Atsitiktinai aš pati girdėjau, 
kaip Griunvald, įsiteikdama 
čekistams, siūlėsi, kad, jei jiems 
reiktų, ji galėtų paliudyti, jog 
bet kuri iš politinių kalinių 
yra psichiškai nesveika ...

Dabar ji, baigusi 25 m. baus
mę, gyvena senelių namuose ir 
džiaugiasi, kad ją gerai maiti
na.

Kogan Anna pas mus buvo at
vežta iš kriminalisčių zonos, už 
šnipinėjimą. Jos abi su Griun
vald sekdavo mus, kas su kuo 
draugauja, ką kalbame, kas 
organizuoja streikus, protesto 
pareiškimų rašymą, trukdė už
megzti ryšį su kitais konclage- 
riais — sekiodavo iš paskos če
kistus. Kai jie mus tardydavo, iš 
kur sužinome, kas darosi kituose 
konclageriuose, mes jiems atsa
kydavome: “Turime požeminį te
lefoną ir pasikalbame ...”

(Sveiką uždarė į psichiatrinę 
ligoninę)

Dar prieš mane atvežant į

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.) 

prieš kun. Sigito Tamkevičiaus 
suėmimą, išsiuntė pareiškimą 
Lietuvos prokurorui, kuriame 
rašoma:

“(.. .) Visa Lietuva kun. Sigi
tą Tamkevičių žino kaip labai 
gerą, pavyzdingą ir nuoširdų 
kunigą (...) Niekuomet negir
dėjau, kad kun. S. Tamkevičius 
būtų užsiiminėjęs tuo, kuo kal
tinamas — antitarybine agitaci
ja ir propaganda. (...) Jo pa
grindinis tikslas ir rūpestis — 
tikinčiojo reikalai. Kas užstos 
tikintįjį, kai jis diskriminuo
jamas, jei ne kunigas?! O kaip 
su tikinčiaisiais elgiamasi — pa
vyzdžių pilna visoje Lietuvoje . . .

Todėl protestuoju prieš kun. 
S. Tamkevičiaus suėmimą. Pra
šau reikalą sutvarkyti taip, kad 
kun. S. Tamkevičius būtų paleis
tas iš saugumo izoliatoriaus ir 
leista jam eiti kunigo klebono 
pareigas. Jeigu nuspręsta su 
juo susidoroti ir nuteisti, tai pra
šau įkaitu leisti man už kun. S. 
Tamkevičių atlikti tą bausmę, 
kuria jis būtų baudžiamas (. ..)” 

rių, kuriame kalbama apie Ka- 
romazovų paauglius berniukus. 
Režisierei veikalas labai patin
kąs dėl F. Dostojevskio kilnaus 
žmoniškumo. Veikalas jau vaidi
namas Maskvoje, Rygoje ir ki
tuose Sov. Sąjungos miestuose. 
V. Rozovo veikalas praturtinsiąs 
ir Lietuvos dramaturgiją. Pjesė 
esanti labai gerai sukurta. F. 
Dostojevskio herojai esą kaip 
gyvi. Vilniaus akademinis dra
mos teatras yra seniau pastatęs 
F. Dostojevskio “Stepančikovo 
dvaras ir jo gyventojai”. “Ber
niukų” repeticijos jau pradėtos.

— Spaudos pranešimu, Kau
no miestas jau turi 450,000 
gyventojų. Miestas vis dar ple
čiasi ir į plotį. Garliavos mies
telis jau įsiliejo į Kauno mies
tą. Smarkiai išaugo ir prie 
Garliavos esančio Mastaičių kai
mo gyvenvietė. Į ją keliasi ir 
Mičiurino vardo valstybinis 
ūkis — technikumas. Mastai
čiuose statoma didelė parduo
tuvė, ryšių centras, vaikų dar
želis.

— Kovo viduryje Vilniuje įvy
ko Lietuvos Mokslų Akademi
jos metinis -ataskaitinis susirin
kimas. Įžanginę kalbą pasakė 
Akademijos pirmininkas J. Ma
tulis, 1983 metų Akademijos 
darbų apžvalgą padarė Akade
mijos mokslinis sekretorius K. 
Meškauskas. Apie matematikos, 
fizikos, chemijos atliktus dar
bus pranešė V. Statulevičius, 
apie biologijos mokslo darbus 
referavo V. Kairiūkštis, apie vi
suomeninius mokslus — J. 
Macevičius.

konclagerį, kartu su pravoslavė- - 
mis buvo nuteista jauna rusė, | 
dviejų sūnų motina — Ivanova j 
Raja. Čekistai, negalėdami jos ‘ 
perauklėti (Griunvald ir Kogan 
parašė pareiškimą, dead Raja 
psichiškai nesveika), visiškai 
psichiškai sveiką, ramią ir gera
širdę Ivanovą Rają uždarė į 
psichiatrinę ligoninę Kazanoje, 
kur po metų, nepakėlusi kanki
nimų, ji mirė. Tai dar viena 
kankinė už tikėjimą ir meilę 
Dievui.

Končlagerio gydytojas yra pa
sakęs: “Jei jau Ivanova psichinė 
ligonė, tai tada mes visi tribu- 
bai didesni psichiniai ligo- : 
mai ...

Tą gydytoją vėliau KGB išvi- ' 
jo iš darbo. O vargšės KGB 
agentės — Griunvald ir Kogan 
už tai naudojosi konclageryje 
visomis privilegijomis — kas 
dieną gerdavo pieną, valgydavo 
baltą duoną su sviestu (ligonių 
maistas). Už “gerą” darbą Ko
gan išleido pusmečiu anksčiau, 
po 6.5 metų, kai buvo nuteista 
7 m. bendro režimo končlagerio.

(Bus daugiau)

Renka parašus
Lietuvos tikintieji, protestuo

dami prieš kun. Alfonso Svarins
ko nuteisimą ir kun. Sigito Tam
kevičiaus suėmimą, toliau pasi
rašinėja po protestais:

r

Kazlų Rūda — 611, Skuodas
— 186, Mosėdis — 229, Taura
gė — 363, Šatės — 546, Laižu
va — 268, Akmenė — 520, Kal
viai — 382, Daugailiai — 733, 
Vilkija — 86, Alovė — 300, 
Kapsukas — 4609, Rumbonys — 
506, Valkininkai — 777, Kražiai
— 733, Kretinga — 1718, Kur
šėnai — 357, Kalesninkai — 
385, DubiČiai — 203, Klaipėda
— 1467, Baltarusijos lietuvių 
Palesės km. — 36, Krokialaukis
— 235, Ūdrija — 317, Bazilionai
— 173, Josvainiai — 166, Še
duva — 676.

Pakartotinai rinko parašus 
šios parapijos:

Zarasai — 164, Kirdeikiai — 
33, Dūkštas — 63, Smalvos — 
26, Vilnius — 108, Vištytis — 
646, Imbradas — 119, Alytus — 
1260, Punia — 62.
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VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 Larkfiold Road., Ea*t 
Northporth, N. Y. 11731. ToL 514 344-374®. Namų tatatanasvaUrsI* 
tik Hlmttosis atvojaia 514 757-3471. New Yotto o<iaaaLto patalpoje: 
864)1 114th St, Richmond HM. N.Y. 11414. Tel 212 441-2411.

ALICE'S FLORIST SHOP. Uetuvltkem rajone — lletuvltka gėlių par
duotuvė. Gėlė* |vąIriom progom. 444-5454. 107-04 Jamalc* Avė., 
Richmond HIM, N.Y.

SHALINS FUNERAL HOME, Inc., 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteiki* gatbinga* laidotuve*. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tel. 204-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūna*, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BU YUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorių*, New
ark office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUšlO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1863 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėm* ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- | 
non Securities Inc., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 

' pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambln- 11 
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. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617 
852?3665.

--- II
NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai“, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠbu, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Pr. N.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 < 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezyš, 217-25 54th Ave., Bayside 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

asolino A memorials
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 + 1 97.6

-tl 
H

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

g

r

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

B
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KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

S

ii

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ

E

s

MOKfiTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO Už PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

t

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

1
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direktore 
ginienė, 
grupės ... 
taut šokius J. 
gė beveik 
somoje Lietu1 
sitraukusi iš 
metais, jau j

NY, tš.

juos siunčiant, reikia ištaisytikol 1950
B, ėmėsi

Pogrindžio balsas
Tuos žodžius turėjome para

šyti anksčiau —- kovo mėnesio 
viduryje, kai buvo švenčiamas 
šv. Juozapas. Taip nutiko, kad 
atsirado kitų skubių reikalų ir 
šį susitelkimą ties šv. Juozapu 
teko atidėti.

O kodėl šv. Juozapas? Prieš 
12 metų, t.y. 1972 kovo 19, 
pasirodė pirmasis Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos nu
meris. Tai yra tikrai istorinė 

- diena lietuvių tautai.
Iki tų metų okupuotoje Lie

tuvoje visas gyvenimas buvo 
tiesiog troškinamas. Viskas rie
dėjo į pražūtį. Reikėjo gelbė
tis, gelbėti savo lietuviškas tra
dicijas, savo religiją, Bažny
čią. Ir tie nežinomi bevardžiai 
idealistai, pirmieji redaktoriai, 
pasirinko tokią formą — Kroni
ką, rašyti tik faktus, kaip per
sekiojamas žmogus, kaip jie ken
čia dėl savo religinių įsitikini
mų.

Tokioje sistemoje, kur toks 
saugumas, kur milžiniški pinigai 
skiriami šnipinėjimui, terorui, 
ateizmo propagandai, Kronika 
sugebėjo sukrėsti visą gyvenimą. 
Net tokios galybės nepajėgė jos 
sustabdyti. Ji jau eina 12 metų. 
Jau pasirodė 61 numeris. Ir kiek 
tai reikėjo slaptumo, pasiaukoji- 

?• mo, ryžto, kad Kronika nesusto-

I: ’ Jos poveikis buvo neapsako
mai didelis. Pirmiausia ji pavei
kė visą pavergtą tautą ir įkvėpė 
drąsos, pasitikėjimo. Išvaikė gy
venimo sutižimą ir grąžino idea
lizmą. Užaugo nauja herojų kar
ta, kuri nesibijo nei kančių, 
nei kalėjimų, kuri viešai eina ir 
kovoja dėl savo religinių įsiti
kinimų.

Kronika nepaprastai palietė 
jaunimą ir jį sugrąžino prie re
ligijos. Ką duoda ateistinis jau
nimas, tik nelaimes tautai neša, 
o idealistinis jaunimas — susi- 
drausminęs, nori matyti šviesią 
ir blaivią tautos ateitį.

Kronika padrąsino ir kitus — 
imti ir leisti pogrindžio spaudą.

vietą keičiant, kuriam laikui nuo 
to darbo teko atitrūkti. Tik Ro- 

Ir eina Aušra, Lietuvos Ateitis chestery pastoviai įsikūrus, 1963 
ir kita. Ir viso jau yra 15 prasidėjo nuolatinis, nebenu- 
pogrindžio laikraščių. Ar tai 
nėra lietuvių tautos dvasinė jė
ga?

Kronikos reikšmė yra didelė 
ir už Lietuvos ribų esantiem 
lietuviam. Čia pirmą kartą už
jūrio lietuviai galėjo taip efek
tyviai padėti kraštui. Kronikos 
Lietuvoje sunkiai sklinda, bet 
jos patenka į Vakarus ir tuoj yra. 
skaitomos per radiją. Radijo 
bangomis Kronikos ir kiti 
laikraščiai grįžta į Lietuvą ir ten 
padaro savo.

Atėjusi pogrindžio spauda 
vaizdžiai parodė kokiose sąly
gose ten gyvena dabarties žmo
gus, ką jis turi iškentiti. Jam 
reikalinga pagalba. Ir tą pagalbą 
suorganizavo laisvo pasaulio 
lietuviai.

jų sumanumo dėka Kronika 
yra verčiama į kitas kalbas, 
leidžiama atskirais sąsiuviniais, 
tomais. Ir toji medžiaga mielai 
sklinda, pasiekia tolimiausius 
kraštus. Per visą pasaulį nu
aidėjo Kronikos herojai — Ni
jolė Sadūnaitė, kun. Alfonsas Sva
rinskas, kun. Sigitas Tamkevi- 
čius ir kiti.

Taip Kronikos padėjo ir Lietu
vos bylai, nuolat ją palaikė ąk- 
tualią ir degančią. Taip dapg 
kur susidarė rateliai, kurie kaip 
tik rūpinasi lietuviais politiniais 
kaliniais, rūpinasi Lietuvos liki
mu.

Kronika pasuko lietuvių tautos 
gyvenimą kitu keliu — į švie
sesnę ateitį, į gilesnį religingu
mą, į gilesnį tautiškumą. Kro
nika išgarsino Lietuvos reikalus - 
pasaulyje ir surado naujų drau-

Lenkiame galvas prieš visus 
idealistus redaktorius, žinių rin
kėjus, kurie, rizikuodami savo 
laisve, taip ištvermingai leidžia 
Kroniką ir kitą pogrindžio spau
dą. Kilnių jūsų žygių tauta ne
užmirš.

nu”. Ji yra ir LTŠI valdybos 
narė spaudos reikalams.

Kalbiname Jadvygą Reginienę.
— Šokių direktorės titulas tau

tinių šokių šventoje jau daug 
pasako. Vis dėlto norėtume, kad 
šiek tiek paaiškintumėt, kokios 
pareigos, kokie darbai Jums už
krauta?

— Šventės šokių direktorės 
pareiga —- koordinuoti meninę 
dalį pagal repertuaro komisi
jos pateiktą Šokių repertuarą. 
Pirmas žingsnis — išsiuntinėti 
visoms šokių grupėms kvietimus 
dalyvauti šventėje. Nuo čia pra
sideda atsiliepusių grupių re
gistracija. Užsiregistravusias

Visi laisvojo pasaulio lietuviai 
visom išgalėm remkime pogrin
džio leidinius, kad jie kuo grei
čiau, kuo plačiau pasklistų lais
vame pasaulyje! Tai yra mūsų 
šventa pareiga — padėti mūsų 
broliam, kurie taip rizikuoja ir 
kovoja dėl šviesesnės krašto 
ateities.

Chicagos veteranų ratelis Grandis. Vadovė Irena Smieliauskienė. Grandis dalyvauja 
7-toje tautinių Šokių Šventoje. Nuotr. Jono Tamulaičio

mu-
zikos koordinatoriui. Paruoši- 

skaičiuota kiekvienam šokiui 
muzikos taktų reikalingumas, į- 
skaitant suėjimus į kvadratus, 
perėjimus į kitus šokius, išėji
mus iš aikštės, ir tt Pagal pa
teiktą apskaičiavimą dirigentai 
paruošia orkestraciją. Seka 
kvadratų paskirstymas šokių 
grupėms. Jį reikia gerai išbalan
suoti. Pats pagrindinis darbas— 
masinė choreografija. Tai šo
kių išdėstymas didžiulėj aikštėj, 
kvadratuose. Šalia šių pagrindi
nių darbų yra darbų-darbelių, 
planų-planelių, įvairių atsakymų 
į vadovų klausimus. Bendrai su
sumavus, visa šokių šventės 
meninės dalies forma, nuotaika, 
ir tt. yra šokių direktorės atsa
komybė.

— Kadangi iki šventos beliko 
pustrečio mėnesio, jau turbūt 
žinote, kiek tautinių šokių gru
pių dalyvaus ir koks bus apy
tikris šokėjų skaičius?

— Tas grupių skaičiavimas 
kartais žiniose susikerta, nes 
skaičiuojama dviem būdais. Pa
vyzdžiui, nedaroma skirtumo 

siaut, kiek maždaug šoks repre
zentacinius vienetus sudarančių 
jaunuolių (turiu galvoj vyresnių 
klasių gimnazistus bei studen
tus), kiek veteranų, kiek vaiku
čių?

— Kalbant apie skaičius spe
cifiniai atskiroms grupėms, ne 
vienetams, dalyvaus: 33 grupės 
studentų, kurie dalinsis 28 kva
dratais; 22 grupės jaunių; 28 
grupės veteranų šokėjų; 20 gru
pių vaikų. Trumpai norėčiau 
paaiškinti, kas yra “kvadratas”. 
Didžiulis koliziejaus grindų plo
tas suskirstytas į 28 kvadratinius 
plotelius, kurių kiekvienas re
prezentuoja atskirą sceną. Tarp 
normalios scenos ir koliziejaus 
kvadrato skirtumas toks, kad čia 
matome visas 28 scenas iš karto, 
pilnas šokėjų.

— Ligšiolinės šešios tš. šven
tės įvyko Chicagoje, beveik vi
sos to miesto Tarptautiniam Am
fiteatre. Septintoji štai Clevelan- 
de. Lyginant Richfieldo, OH, 
koliziejų su Chicagos amfiteatru, 
kokie koliziejaus pliusai, kokie 
minusai? \

Šventes
šokių direktorė.

— Pradėkime nuo vienintelio 
koliziejaus minuso, tai kad jo 
kvadratai šiek tiek mažesni. Bet 
ir šis minusas nėra grynas, nes 
tarp šokančiųjų mažesniuose 
kvadratuose nebus tiek daug 
tuščios erdvės. Viskuo kitu, pra
dedant nuo išorinės išvaizdos, 
iki vidaus įrengimo pačių smulku 
menų, koliziejus nepamainomai 
geresnis. Savaime aišku, negali
me amfiteatro kritikuoti vien 
todėl kad tai senas, istorinis pa
statas, savo paskirtį atlikęs. O 
Clevelando (Richfieldo) kolizie
jus pastatytas tik 1975 metais, 
planuojant jį naudoti viso
kioms sporto žaidynėms, ledo 
spektakliams, koncertams, kino 
žvaigždžių spektakliams, dar vi
sokiems renginiams. Nenuosta
bu, kad tokiam pastatui buvo 
pritaikyti ir visi moderniausi 
patogumai.

— Kas atsitiko, kad taip ma
žai grupių dalyvaus iš Kanados?

— Kiek man žinoma, Kana
doje šiuo metu yra tik kelios 
aktyvios t. šokių grupės. Trys 
iš jų užsiregistravo laiku. Ket
virtos, dėl pavėluotos registraci
jos^ negalėjome priimti į studen
tų kategoriją, nes Buvo per
pildyta. Pasiūliau jiems šokti su 
veteranais, ir jie mielai sutiko. 
Taigi, mūsų žiniomis, dalyvauja 
visos aktyvios Kanados grupės.

-— Jūsų atsakymą turiu papil
dyti džiugia žinia, kad du di
dieji Kanados ansambliai, To
ronto “Gintaras” ir Hamiltono 
“Gyvataras”, šventėn atvažiuos 
su maždaug 250 šokėjų, visų 
kategorijų grupėmis. Kadangi 
Kanados-JAV lietuviai skaičiuo
jami 1:10 santykiu, vien šie du 
ansambliai dalyvių gausumu JAV 
lietuvius bus toli pralenkę. Jums] 
klausimus paštu siųsdamas, šių 
faktų dar nežinojau. Valio Ka

(nukelta į 4 psl.)

AUŠRA NAUJOS
GADYNĖS TEKA

I
 AUŠROS 100 METŲ

SUKAKČIAI PRISIMINTI
i PAULIUS JURKUS ■=
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Pirmame visuotiniame suva
žiavime buvo nutarta leisti savo 
žurnalą “Lietuvių Tauta”. Re
daktoriumi visą laiką, išbuvo dr. 
Jonas Basanavičius. Į redakcinę 
komisiją dar įėjo: prof. A. Bez- 
zenbergeris, J. Jablonskis, K. Bū
ga, prof. E. Volteris, kun. prof. 
K. Jaunius, kun. J. Tumas, A. 
Smetona ir A. Voldemaras.

Tame pačiame suvažiavime 
buvo išrinkta ir pirmoji Lietu
vių Mokslo Draugijos valdyba. 
Pirmininku išrinktas dr. J. Ba
sanavičius. Pirmininku jis išbu
vo iki savo mirties (1927.11. 
16). Kiti valdybos nariai buvo: 
P. Matulionis, ir dr. Matulai
tis — pirmininko padėjėjai, dr. 
A. Vileišto — ttdininku, A. Sme
tona — kandidatai
buvo P. Vileišis, kun. J. Tumas, 
dr. Bagdonas.

Gauta daug sveikinimų
>ios DMMftjea įkūrimas tikrai 

buvo nepaprastas įvykis. Dar 
“Aušros” laikais ir prieš “Aušrą” 
dr. J. Sauerveinas rašė “Lietu
viškoje Ceitungoje”, kad reikia 
įkurti tokią draugiją, kuri leistų 
knygas lietuvių švietimui. Tokios 
draugijos reikalais rašė ir dr. Jo
nas Šliūpas. Būdamas Baltimo- 
rėje, jis ir buvo įkūręs “Ameri
kos Lietuvių Mokslo Draugys
tę”, bet ji ilgai neišsilaikė.

Tik dr. J. Basanavičiui pavy
ko suburti lietu”ius inteligentus 
į tokią organizaciją, kuri į savo 
rankas paėmė lietuvių tautos 
kultūrinimo ir švietimo darbą.* 
Tokios Draugijos įsteigimas ir 
buvo dr. J. Basanavičiaus vie
nas iš svarbiausių darbų.

Nei prieš “Aušrą”, nei “Auš
ros” metu tokios Draugijos įkur
ti nebuvo galima. Nebuvo sąmo
ningų lietuvių inteligentų. 
"Aušra” ir subūrė pirmuosius in
teligentus lietuvius ir sužadino 
norą dirbti savo tautai. Nuo 

“Aušros” pasirodymo buvo pra
ėję tik 24 metąi, kai buvo įkur
ta Ši Draugija. Kokiu greitu 
tempu augo tautinis susiprati
mas ir kaip greitai rikiavosi 
darbui lietuviai inteligentai. Po 
24 metų nuo Aušros pasiro
dymo lietuvių tauta jau turi savo 
mokslo draugiją, kuri rūpino
si tik tautos švietimu, jos išsi
mokslinimu, lituanistikos 
mokslo ugdymu.

Draugijos įkūrimą sveikino te
legramomis, laiškais. Sveikino 
visi to meto šviesuoliai lietu
viai. Sveikino ir kitų tautų žmo
nės.

A. Bezzenbergerio 
laiškas

A. Bezzenbergeris buvo žy
mus profesorius — kalbininkas, 
parašęs eilę veikalų apie lietu
vių kalbą, asmenvardžius, vieto
vardžius. Jis buvo vokietis, pro
fesoriavo Karaliaučiuje, kurį lai
ką buvo ir to universiteto rek
torius.

Dr. J. Basanavičius pakvietė 
ir jį į Draugijos suvažiavimą, 
pakvietė ir į Draugiją įstoti. 
Profesorius dr. J. Basanavičiui 
atsakė lietuviškai parašytu laiš
keliu:

“Garbingasis Pone! Už jūsų 
meilingą prašymą labai dėko
damas, aš Tamstą meldžiu ma
ne priimti į Lietuvių Mokslo 
Draugijos draugų skaičių ir pa
silieku daug laimės linkėdamas, 
Jus ištikimai gerbiąs A. Bez
zenbergeris.”

t

Šio žymaus mokslininko lietu
viškas laiškelis sukėlė nemažą 
entuziazmą suvažiavime.

Platūs darbo laukai
Iki to laiko juk niekas nesi

rūpino lituanistikos mokslais. 
Dr. J. Basanavičius savo pirmo
je kalboje ir suminėjo eilę sri
čių, kurios laukia darbininkų. 
Kitos tautos tokius mokslus jau 
turi išvystę, o lietuviai tik pra
deda, nes nebuvo sąlygų. Dabar 
grąžinta spaudos laisvė, gauta 
ir kitų laisvių, tad reikia sku
bėti į mokslinio darbo laukus.

Daug dėmesio skirta Lietuvos 
praeičiai tyrinėti, nes Lietuvos 
istorija esanti labiausiai nu
skriausta. Dr. J. Basanavičius 
daug dėmesio skyrė ir lietuvių 
tautosakai. Ir vėliau jis nuolat ir 
nuolat skatino užrašinėti pasa
kas, dainas, smulkiąją tautosa
ką.

Pirmoji mokslinė biblioteka
Draugija nutarė rinkti visą 

medžiagą, kuri surišta su Lie
tuvos istorija, bendrai su litua
nistika. Dr. J. Basanavičius tuoj 
ėmė rūpintis knygyno - biblio
tekos, muziejaus ir archyvo stei
gimu.

Draugijos bibliotekai dr. J. Ba
sanavičius pats pirmas padėjo 
pagrindus — padovanojo savo 
bibllioteką — 4000 tomų. Toje 
bibliotekoje buvo daugiausia 
knygų apie trakų, getų ir kitų 
senovės tautų gyvenimą ir kul- 

turą. Daug knygų buvo iš Lie
tuvos istorijos, etnografijos.

Atsiliepė ir kiti inteligentai ir 
ėmė dovanoti bibliotekai savo 
surinktus mokslo veikalus. Kun. 
J. Tumas davė apie 700 veikalų, 
prof. Volteris — apie 900, Prū
sų lietuvių Birutės draugija — 
apie 750 tomų, Amerikos Lietu
vių Susivienijimas — apie 825 
veikalus, A. Olšauskas — apie 
1677 veikalus, Moksleivių San
daros draugija — apie 340 vei
kalų, A. ir B. Burbos — apie 
150 veikalų, dr. F. Kauneckis 
— visą Simono Daukanto bib
lioteką.

Bibliotekon surinkta daug 

lotynų, rusų, lenkų, gudų, vokie
čių kalbomis.

Po metų bibliotekai buvo pa
samdyti trys kambariai Šv. My- 
kalojaus bažnyčios namuose, o 
dar po metų — buvo perkelta 
į pranciškonų vienuolyną. Karo 
metu buvo Aušros Vartų gat
vėje, kur dr. J. Basanavičius tu
rėjo savo didelį butą.

Dr. J. Basanavičius surinko 
ir daug žymesnių lietuvių rašy
tojų rankraščių: vysk. M. Valan
čiaus, vysk. A. Baranausko, Lau
ryno Ivinskio, kun. A. Juškos, 
dr. J. Sauerveino.

Draugijos muziejui dr. J. Ba
sanavičius dovanojo savo numiz
matikos rinkinį — 2(XX) mone
tų. visas archeologines iškase
nas. Muziejui eksponatų dar pa- 

nius, kun. Tomas Žilinskas, kun. 
Kuprys-Kuprevičius.

Draugijos leidiniai
“Lietuvių Tauta”, dr. J. Basa

navičiaus redaguojama, jau pa
sirodė 1907 gale. Basanavičius 
subūrė daug bendradarbių, jų 
tarpe buvo ir nelietuvių. “Lietu
vių Tautoje” buvo išspausdinta 
beveik 100 mokslo veikalų ir re
feratų. Daugiausia jų parašė dr. 
J. Basanavičius.

Tie mokslo darbai ne visi bu
vo gero lygio, bet jie rodo to 
meto lietuvių norą šviestis, la
vintis.

Draugija rūpinosi, kad šalia 
mokslinių tyrinėjimų šviesa 
sklistų ir visuomenėje. Lietuviš
kų mokyklų tada prieš pirmąjį 
pasaulinį karą lyg ir nebuvo, 
tačiau Draugija rūpinosi paruoš
ti vadovėlius ir juos išleisti. 
Per 5 metus Draugija išleido 115 
vadovėlių vidurinėm mokyklom 
iš įvairių mokslo dalykų: tiky
bos, logikos, psichologuos, lietu
vių kalbos, literatūros, matema
tikos, fizikos, gamtos, istorijos, 
lotynų kalbos, vokiečių kalbos 
ir kitų dalykų.

Patys skaičiai rodo, kokią tai 
reikšmę turėjo ši draugija. Iki 
to laiko lietuvių tauta buvo tik
rai lie lituanistikos mokslo, bu
vo lyg kokia dykuma. Draugija 
ir atbaigė “Aušros” pradėtą dar
bą — visuomenę sukultūrino.

lietuviškajausukultūrino 
prasme.

(Bus duugtuu)
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POMPANO BEACH, FLA.
nimą, garbingą Lietuvos praei-Vasarto 16 šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę LB Auksinio Kranto 
apylinkės lietuviai minėjo dvi 
dienas.

Vasario 12 St Coleman para
pijos bažnyčioje kun. V. Piktur
na aukojo mišias ir pasakė pri
taikytą pamokslą. Gausus bū
rys lietuvių meldėsi ir sutarti
nai giedojo lietuviškas giesmes. 
Po mišių buvo sugiedotas Lietu
vos himnas. Po pamaldų para
pijos salėje įvyko bendra kavutė, 
kurią parengė apylinkės ponios.

Vasario 15 d. 12 vai. Im
perial House restorane, Pompa
no Beach, prasidėjo oficialioji 
minėjimo programa. Atidarymo 
žodį tarė LB apylinkės pirminin
kė dr. E. Balčiūnienė. Susikau
pimo minute pagerbti žuvu
sieji kovotojai dėl Lietuvos lais
vės. Invokaciją sukalbėjo kun. 
V. Pikturna. Metropolitan operos 
solistas Algis Brazis, visiem da
lyviam pritariant sugiedojo JAV 
ir Lietuvos himnus. Akompona- 
vo Connie Grigutis.

Inž. Pranas Urbutis supažin
dino su pagrindiniu šventės kal
bėtoju Paulium Leonu. Prelegen
tas jautrioje kalboje nušvietė 
nepriklausomos Lietuvos gyve-

PROVIDENCE, R.I.
Nepriklausomybės minėjimas

R.I. gubernatorius vasario 15 
priėmė lietuvių organizacijų at
stovus ir įteikė nepriklausomy
bės dienai skirtą proklamaciją. 
Priėmimą pas gubernatorių iš
rūpino lietuvių etninė komisija. 
Vasario 15 prie valdžios namų 
buvo iškelta nauja Lietuvos tri
spalvė, kurią įgijo R.I. tautinių 
grupių lietuvių pakomitetis.

Vasario 19 nepriklausomybės 
minėjimas pradėtas lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijoje pamaldo
mis už Lietuvą. LB apylinkės 
valdybos užprašytas mišias au

•y
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kojo parapijos klebonas kun. I. 
Gedvilą. Pamaldų iškilmingu
mui atlikti įprastiniai apeigų pa
pildymai.

Popiety minėjimas buvo tę
siamas parapijos svetainėje. 
Pagerbiant senesniuosius lietu
vius, ypač buvo atžymėtas pran
cūzas Victor Mathieu už jo nuo
pelnus lietuvybei. Jis yra vedęs 
čia gimusią lietuvaitę Beatričę 
Savickaitę. Be tragiškųjų birže
lio minėjimų kaimyninėje kita
taučių parapijoje, Mathieu šei
ma Lituanistikos katedrai paau
kojo 1000 dol., o antrą tūkstan
tinę pridėjo Viktoro buvusi dar-

j

JAUNIMAS MYLI TAUTINI ŠOKĮ
(atkelta iš 3 psl.) 
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nados lietuviams už gausų daly
vavimą! Kiek blogiau su kitų 
kontinentų tautiečiais. Pradžioje 
skelbėte, jog buvo žadėję daly
vauti grupės iš Australijos, Ang
lijos, Argentinos, Brazilijos ir 
Vokietijos. Dvi pirmosios, at
rodo, nebeatskris, bet trys liku
sios Žada dalyvauti. Kadangi Jūs 
neturite progų šių grupių inspek
tuoti, ar jų pasiruošimas progra
mai nekelia rūpesčių?

— Taip, labai gaila, kad Angli
jos grupė atsisakė dalyvauti, 
nes buvusi vadovė persikėlė gy
venti į kitą kontinentą, o naujas 
vadovas nesiryžo imtis atsako
mybės. Gaila ir Australijos gru
pės, kuri išvykai nesudarė pa
kankamo skaičiaus šokėjų. Tiki
mės, kad dalyvausiančių trijų ki
tų kontinentų grupių pasiruoši
mas bus tinkamas. Tų grupių 
vadovai yra gerai susipažinę 
su tautiniais šokiais. Brazilijos 
šokėjai dalyvavo Dainavos kur
suose 1982 metais, o Argenti
nos atstovė — 1983-siais. Be 
to, numatoma, kad tos grupės 
atvyks kokia diena anksčiau ir 
mes stengsimės jų pasiruošimą 
peržiūrėti, reikalui esant — pa
tikslinti.

— lieiviškąją lietuvybę liežu
viais laidoja ne tik “Gimtasis 
kraštas“, bet ir pesimistiškai nu
siteikę kai kurie mūsų veikė
jai. O kaip gi Jums atrodo: 

tį, dviejų okupacijų nelaimes, 
sunkias kovas dėl laisvės. Kvie
tė visus vieningai dirbti Lietu
vos laisvinimo darbą.

Jaunimo atstovas Birutis per
skaitė rezoliucijas. Floridos gu
bernatorius Graham Vasario Še
šioliktąją paskelbė Lietuvos 
Diena Floridoje.

Toliau pirmininkas pakvietė 
visus šventės dalyvius bendrų 
pietų. Buvo maloni staigmena, 
kai apylinkės pirmininkė pakvie
tė Metropolitan operos solistą 
Algirdą Brazį atlikti meninę 
programos dalį. Solistas maloniai 
nuteikė visus dalyvius padainuo
damas “Kur bakūžė samanota”, 
“Dul - dul dūdelė” — Vanagai
čio, “Stasys” — Vanagaičio ir 
ariją iš “Komevilio Varpų”. Pro
gramos pabaigoje dailiojo žodžio 
puoselėtojas ir autorius Pranas 
Urbutis padeklamavo savo kūry
bos porą eilėraščių iš spaudai 
rengiamos knygos “Žydinčios 
liepos”.

Lietuvos laisvinimui aukų bu
vo surinkta 1500 dol. su kaupu. 
Pora aukotojų paaukojo stam
bias sumas ir prašė pavardžių 
neskelbti.

Pranas Skardenas

bovietė. Jo užpelnyto pripažini
mo dėka Victor Mathieu dar ti
kisi Lituanistikos katedrai gauti 
paramos iš kaimynų, kurie nėra 
lietuviai.

Pagrindinę kalbą minėjime pa
sakė Ignas Budrys, LB Hartfor
do apylinkės valdybos pirminin
kas. Ilgesnėje angliškoje kalbos 
dalyje iškėlė didingos Lietuvos 
istorijos įvykius, priespaudas, 
tautinį atbudimą, kovą už savąją 
kalbą, nepriklausomybės reikš
mę ir vėl tautą ištikusią trage
diją. Realios, suprantamos min
tys buvo įtikinančios, klausyto
jus stiprinančios kovoje už lais
vę kartu su pavergta tauta.

Vytė Zuzana Gudečauskaitė 
akordeonu pagrojo šventei pri
taikytų lietuviškų dainų pynę. 
Ji yra laimėjusi premijų akor
deonistų konkursuose. Visiem 
dalyviam įsijungus, drauge už
baigėme su “Lietuva brangi.”

Minėjime dalyvavo apie 60 
asmenų. Lietuvos laisvinimo rei
kalam suaukojo 811 dol. Stam
biausia auka, kaip ir kasmet, 

bo 250 dol., Eleonora Čiočienė 
(Ciocys) aukojo 100 dol., L.O. 
Kukanauzai, J.V. Kielai 50 dol., 

ar lietuviškojo išeivijos jaunimo 
entuziazmas labai sparčiai ma
žėja, ar, priešingai, dar sulauksi
me ateities tautinių šokių bei ki
tokio žanro švenčių?

— Labai teisingai jūs apibū
dinot padėtį. Aš dar pridėsiu, 
kad ne tik kai kurie veikėjai, 
bet ir kai kurie korespondentai 
užsiima negatyvia praktika. Dėl 
asmeninių ar kitokių priežas
čių pasirinkę garbinti atskirą 
vienetą, jie užgaulioja ir skau
džiai plaka kitus. Gerai, kad šių 
laikų inteligentiškus jaunimas 
tokius reiškinius greitai perpran
ta, atskiria asmeniškas pagy
ras ir išvedžiojimus . . .

Jaunimo entuziazmas auga. 
Šokėjų gretos didėja. Nesutalpi
nami visi, norintieji šventėse da
lyvauti. Naujus vadovų kadrus 
paruošia Tautinių šokių institu
tas. Naujos grupės kuriasi tokio
se vietose, kur netikėtum, kad 
ten yra lietuvių. Jaunimas myli 
tautinį šokį, mėgsta tautines 
manifestacijas. Ne vien šokėjai, 
jungiasi ir jauni muzikai, štai, 
VII šventėje, šalia patyrusio 
šventės muzikos paruošime Al
gio Modesto, turime ir jaunus 
muzikus Bronių Kazėną bei Rimą 
Kasputį. Tiems, klausimo pra
džioje minėtiems, pesimistams 
ši šventė gali būti “paskutinė". 
Tačiau jaunimo entuziazmo nie
kas nesustabdys! Aš šventai ti
kiu, kad ir ateityje vyks šventė 
po šventės.

— Kokie Jūsų pageidavimai

Lietuvos vyčių V. Atlanto apskrities seimo proga kovo 11 Pittston, Pa., po mišių 
Scrantono vysk, pagalbininkui James C. Timlin įteikiamas šv. Kazimiero medalis. Iš 
k.: Jonas Adomėnas, Maspeth kuopos pirm., Larry Janonis, V. Atlanto apskrities pir
mininkas, vysk. Timlin, Anne Challen, Pittston kuopos pirm., kun. Petras Ališauskas, Pittston 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas.

LIETUVOS VYČIŲ V. ATLANTO 
APSKRITIES SEIMAS PITTSTONE

Pereitų metų Lietuvos vyčių 
V. Atlanto apskrities paskuti
niame seime nutarta 1984 metų 
seimus rengti šv. Kazimiero var
do parapijose. Apskritis pa
kviesta į Pittston, Pa., Pater
son, N.J., Philadelphia, Pa.

Pittstone seimas įvyko kovo 
11. Šeimininkavo 143 kuopa. 
Šios parapijos klebonu yra kun. 
Petras Ališauskas. Suvažiavo per 
250 delegatų ir svečių. Po pus
ryčių vyčiai su JAV, Lietuvos ir 
organizacijos vėliavomis įžy
giavo į bažnyčią.

Mišias koncelebravo Scranto
no vyskupas pagelbininkas Ja
mes C. Timlin, kun. Petras Ali
šauskas, vyčių centro valdybos 
dvasios vadas kun. Antanas Jur
gelaitis, OP, ir kiti kunigai. Pa
mokslą pasakė kun. Jurgelaitis.

Per aukojimą atneštos simboli
nės dovanos: karūna, verbos, šv. 
Kazimiero paveikslas. Dovanas 
nešė įvairaus amžiaus parapie- 
čiai. Altorius buvo gausiai pa
puoštas geltonomis, žaliomis ir 
raudonomis gėlėmis, suauko
tomis Pittstono verslininkų ir 
bičiulių.

Po mišių Vid. Atlanto apskri
ties pirm. Larry Janonis vysku
pui įteikė šv. Kazimiero meda
lį, įmontuotą mediniam drožiny, 

kiti po mažiau. Yra dar neau
kojusių. Galima įteikti auką LB 
apylinkės iždininkui Juozui Kie
lai.

Programai vadovavo Aldona 
Kairienė.

(a.v.)

grupių vadovams ir šokėjams?
— Stengiuosi jiems perduoti 

visas žinias, liečiančias šokius, 
drabužius ir kt. kaip galima 
tiksliau ir aiškiau. Labai norė
čiau, kad visi teikiamas žinias 
sektų ir pagal jas pasiruoštų. 
Anaiptol nepretenduoju, kad aš 
žinau geriau negu kiti. Bet kas 
nors turi vadovauti ir suvieno
dinti. Tas darbas šioje šventėje 
man patikėtas. Vienodas šokių 
atlikimas, lygiavimas, sudarys 
grožį.

— Atleiskite už paskutinio 
klausimo banalumą. Be to, ir Jur
gis Janušaitis, Jus kalbindamas 
“Drauge”, maždaug to paties 
klausė. Taigi, ko tikitės, ko pa
geidaujate iš visuomenės, būsi- 
mosios VII T. šokių šventės pub
likos?

— Mūsų miela lietuvių visuo
menė visuomet aktyviai atsilie
pia į rengėjų kvietimus. Labai 
norėtume, kad ir Septintojon t.š. 
šventėn kaip galima daugiau su
plauktų į gražųjį Richfieldo kol i- 
ziejų. Gausioji svečių masė būtų 
geriausias atpildas už mūsų visų 
intensyvų darbą. Taip pat būtų 
akivaizdus įrodymas kenčian
tiems broliams tėvynėje, kad 
esam vieningi, degame tėvynės 
meile.

— Dėkodamas už entuziastiš
ką pokalbį, linkiu, kad ši tauti
nių šokių šventė praeitų taip, 
kaip svajojate!

Alfonsas Nakas 

kurį sukūrė Birutė Kidolienė.
Pasistiprinus vaišėm, pradėta 

oficialioji programa. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo kun. A. Jurge
laitis. Apskrities valdybos pra
nešimus pradėjo Larry Janonis. 
Gegužės mėnesį 63 kuopa 
Lehigh Valley, PA., apskritis ruo
šia susipažinimo su organizacija 
seminarą. Rudenį bus surengtas 
koncertas.

Seimų metu suteikiamas 3- 
čias vyčių laipsnis. Šį kartą bu
vo įteiktas vienas ketvirto ir 50 
trečio laipsnio medalių. Seniau
sia kandidatė buvo Scrantono 
kuopos narė Anna Ramanaus-

PHILADELPHIA, PA.

Tautinių šokių vakaras
Philadelphijos tautinių šokių 

grupė “Vakarinė” kartu su Bal- 
timorės grupėmis “Svajonė” ir 
“Aras” rengia tautinių šokių 
vakarą, pavadintą “Žvilgsnis į 
šokių šventę”.

Koncerto programą atliks 75 
šokėjai, supažindindami publiką 
su studentų ir veteranų grupių 
tautiniais šokiais. Grupių va
dovai Kazys Razgaitis, Aušra 
Bagdonavičiūtė (“Vakarinė”) ir 
Algimantas Vitkauskas (“Sva
jonė” ir “Aras”) kviečia visus į 
Lietuvių Namus, 2715 E. Alle
gheny Ave., balandžio 29, sek
madienį, 2 vai. popiet. Bilietų 
kaina 5 dol. Pensininkam tik 4 
dol.

Bilietus galima užsisakyti pas 
Romą Krušinskienę: 215 355- 
3030 ir Irmą Brinklienę: 215 
676-6307.

Lietuvių Namų užkandinėj 

SEPTINTOSIOS LAISVO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

BILIETŲ INFORMACIJA
Šokių šventė įvyks Koliziejuje, Richfield, Ohio, 

1984 liepos 1.
Bilietai gaunami:

CLEVELANDE:
Valdonė Žiedonls, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 
44119
Patria — (216) 531-6720, 794 East 185 St, Cleveland, 
Ohio 44119.

CHICAGOJE:
Vaznelių “Gifts International” krautuvėje, 2501 West 
71st St, Chicago, III. 60629, tel. (312) 471-1424.

TIKETRON:
visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk 
Dance Festival

BILIETŲ KAINOS: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne 
mažiau kaip 25 bilietus iš anksto per Coliseum 
gaus $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

IŠKILMINGO BANKETO BILIETAI
BANKETAS Jvyks liepos 1 d. Stouffers Inn on the Square 

viešbutyje. Kaina: $27.00
JAUNIMUI — Holiday Inn — Rockside. Kaina jaunimui: 

$13.00
BILIETUS PLATINA:

Ona Jokūbaitienė — (216) 481-7161
3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117
Romas Zorska — (216) 371*0130
4113 Sllsby Rd., University Hts., Ohio 44118
Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti: Lithuanian 

Folk Dance Festival, Inc. Ir pridėti sau užadresuotą 
voką su pašto ženklu.

BILIETŲ PAM INIMO KOMISIJA

kas, sulaukusi 95 m. amžiaus. 
Ji prie vyčių priklauso nuo pat 
organizacijos įsisteigimo 1914.

Garbės narė Elena Šaulytė 
perskaitė tekstą padėkos telegra
mos, kuri apygardos vardu bus 
pasiųsta popiežiui už jo nuošir
dumą lietuviam Romoj pager
biant šv. Kazimierą.

Tarp kitų rezoliucijų nutarta 
siųsti laiškus kongresui, protes
tuojant prieš ateistės Murray O’ 
Hair veiklą. Nutarta padėkoti 
vysk. Timlin už dalyvavimą, 
kun. Ališauskui ir 143 kuopai ir 
jos pirmininkei Anne Challen už 
šiltą priėmimą.

Po oficialios dalies svečiai 
dar pasistiprino prieš kelionę. 
Kitas apygardos seimas įvyks 
Patersone.

Dalia Bulvičiūtė

nuo 12 vai. bus galima gauti 
lietuviškus pietus. Tą dieną pie
taują Lietuvių Namuose gaus 
dolerio nuolaidą, perkant kon
certo bilietą.

įy S PORTAS
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Sporto žaidynės Toronte
XXXIV-sios Š. Amerikos lietu

vių sporto žaidynės įvyks balan
džio 28-29 Toronte, Ont. Jas vyk
do Kanados sporto apygarda, 
talkinant Toronto PPSL Aušrai, 
Toronto LSK Vyčiui ir Hamil
tono LSK Kovui, per specialų 
organizacinį komitetą, kuriam 
pirmininkauja Pranas Bemec- 
kas.

Varžybinę dalį tvarko komite
tas, kuriam pirmininkauja Ka
zys Sapočkinas.

Žaidynių programoj bus Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio, 
tinklinio, ledo ritulio, šachmatų 
ir stalo teniso pirmenybės.

cŲą. Illeido LLKS Išeivijoje. 
Čikaga, 1983. Viršelisir iliustra
cijos Vlado VŲeiJdo. Yra ir nuo
traukų. 408 psl. Kaina: minkš
tais viršeliais — 12 dol., kie
tais — 15 dol. Gaunama pas 
knygų platintojus, taip pat ir 
Darbininko administracijoj.

Apie šią knygą, kiiri jos pa- 
čios teisingais žodžiais tariant, 
“yra liudininkė jaunatviško mū
sų ano meto laisvės kovotojų 
pasinešimo ir drąsos, nepaisant 
rizikos ir kliūčių”, plačiau yra 
rašęs P. Žičkus savo straipsny
je “ ‘Laisvės besiekiant’ knygą 
pasitinkant” (Darbininkas, 1984 
vasario 10, Nr. 6).

Petras Melnikas—PAKIRSTA 
ŠAKA. Romanas. 1983. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas, 7338 S. Sacramen
to Ave., Chicago, IL 60629. 
Aplankas Petro Mikalajūno. Kie
tais viršeliais. Tiražas 600 egz. 
192 psl. Kaina 8 dol. Gaunama 
ir Darbininko administracijoj.

“Tiek daug nenumatytų nepa
togumų, vėlinimosi ir nuovargio 
kelionėse! Tiek daug įvairiausių 
sapnų, pilnų beprasmiško koš
maro, kurie pervargusį keliauto
ją tiesiog puola. Ir šią istoriją 
reikėtų gal tada pradėti nuo tos 
kelionės.” > ;

Tokiais žodžiais šį savo naują 
romaną pradeda jau mūsų 
literatūroj įsipilietinęs autorius. 
Toliau: “Pradėjau pusiau prisi
minti, pusiau sapnuoti savo dar
bą Čikagos ligoninėje, ligonius ir 
Danos norą susitikti su jaunuo
liu, kuris su ekskursija atvyks iš 
Lietuvos į Italiją”.

Tas Čikagos ligoninėje dirbąs 
daktaras medicinos mokslus yra 
baigęs Romoje. Nukeliavus jam 
vėl į Italiją, atgyja jo studenta
vimo laikų meilė italei Serenai, 
kuri dabar jau yra ištekėjusi 
už savo tautiečio; be to, jis 
ten daro žygius, kad jo sesuo 
Dana galėtų susitikti su Daugi- 
liu, į kurį ji įsimylėjo besilanky
dama Lietuvoje. Tie du punktai 
romane yra svarbiausi; aplink 
juos sukasi visa romano fabula. 
Ir viena, ir kita baigiasi tragiš
kai: Daugilis grąžinamas į Lie
tuvą, nespėjęs susitikti su Dana, 
o Serena žūna automobilio ne
laimėje.

Romanas vertintinas teigia
mai, nežiūrint to, kad vietomis 
jis nuobodokas ir neįtikina skai
tytojo.

Kun. B. Pacevičius — GĖ
LĖS MARIJOS RANKOSE. To
ronto, Ontario, 1983. Aplankas 
dail. Aldonos Totoraitienės. Iliu
struota. Surinko Type Master 
Graphics. Spausdino Litho-Art 
Ltd. Tiražas 1000 egz. 212 
psl.

Tai Marijos apsireiškimo Fa- 
timoj santrauka. “Apsireišku- 
sioji buvo nepaprastai graži, 
spinduliavo dangiškom varsom, 
atvira širdimi.”

Knygelės įžangoj rašoma:
“Mūsų tėvynė kenčia prie

spaudą. Junkimės į būrelius ir, 
užsidarę kambarėliuos, maldau
kime Rožinio Karalienės pagal
bos ir laisvės.

Mes esame labai pavėlavę, 
kai daugelis tautų džiaugiasi 
Marijos garbinimu, laimėdami 
savo tautoms malonių, mes dar 
delsiam ir laukiam, patys neži
nodami ko.

Si knygelė tegul praveria 
mūsų namų duris, ir Apreiškimo 
šviesa tenušviečia Maruos žings
nius mūsų takuose. Kiekviena 
šeima tebūna gėlių puokštė prie 
Viešpaties sosto, visi tapkime 
gėlėmis, ir tešviečia mūsų Žydė
jimas Marijos Žingsniuose.”

Knygelėj yra keturi skyriai: 
1) Apsireiškimai, 2) (vykiai po 
apsireiškimų, 3) Melskimės, 4) 
Susipažinimui.

Gerbk pasiskolintą knygą, ją 
dailiai aplenk, saugok, greitai 
perskaityk ir laiku sugrąžink!
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Solistė Nelė Paltinienė ir jos 
vyras muz. Arvydas Paltinas at- 

28, šeštadienį, Kultūros Židiny 
atliks programą Laisvės Žiburio 
pavasario koncerte.

Paltinai 1982 rugsėjo mėnesį, 
pasinaudodami Sovietų Są
jungos ir Vakarų Vokietijos pasi
rašyta išblaškytų šeimų sujungi
mo sutartimi, atvyko nuolati
niam apsigyvenimui į V. Vokie
tiją, kur jau nuo anksčiau gy
veno A. Paltino tėvai. A. Palti
nas talkina Vasario 16 gimnazi
jos choro paruošimui ir gimna
zijos mokinių pasirodymam.

Paltinai Lietuvoj iškilo kaip 
vieni populiariausių ir mėgia
miausių muzikų visame krašte. 
Štai paties A. Paltino pasisaky
mas apie jų veiklą Lietuvoj.
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“Gimiau gražiame Klaipėdos 
krašte prie Minijos, kai jos van
denys buvo dar labai, labai 
skaidrūs, netoli Kuršių marių, 
kuriose dar apsčiai buvo ungu
rių ir starkių, o laukuose ir miš
kuose linksmai čiulbėjo daug 
įvairių ir gražių paukštelių. Ma
no žmona Nelė yra vilnietė, ir 
visada giriasi, kad Vilnius pui
kiausias miestas pasaulyje.

Ir vienas, ir antras jau vai
kystėj domėjomės muzika. Aš 
baigiau Klaipėdos muzikos mo
kyklos chorvedžių skyrių pas 
komp. K. Griauzdę. Tai buvo 
griežtas ir reiklus mokytojas. 
Aš jį visada prisimenu su meile 
ir dėkingumu. Nelė mokėsi ten 
pat.

Baigęs minėtą mokyklą, pra
dėjau vadovauti chorui ir sty
giniam orkestrui bei groti šokių 
orkestre Klaipėdos miesto klube, 
arba, kaip tai ten vadinama, 
kultūros namuose. Aš visada do
mėjausi instrumentine muzika, 
todėl grojimas orkestre man su
darė didelį malonumą. Pamažu 
šis orkestrėlis pasipildė naujais 
muzikantais ir jau 1957 davė
me pirmą viešą koncertą. Jam ta
da vadovavo irgi klaipėdietis K. 
Barsaitis. Nuo 1959 tam or
kestrui pradėjau vadovauti aš. 
Po kelerių metų įvyko pirmasis 
Lietuvos lengvosios muzikos or
kestrų festivalis. Jame gavome 
antrą vietą. Stipresni už mus 
buvo tik vilniečiai.

Nelė tuo metu dirbo pašte ir 
su pasisekimu dalyvavo pašto 
styginiame orkestre, kuriam va
dovavo energinga smuikininkė ir 
muzikos mokyklos mokytoja A. 
Daunorienė. Nelė buvo ir solis
tė, dainavo duete bei chore. 
Grojo ir gitara. Šis kolektyvas 
tuomet buvo jau labai žymus 
ne tik Klaipėdoj, bet ir visoj 
Lietuvoj. Vilniaus radijas daž
nai transliuodavo jo įrašus. 1961 
Nelė atėjo į mano vadovaujamą 
kolektyvą, o po kelerių metų 
ir Eugenijus Ivanauskas; Jiedu 
sudarė duetą, kuris Lietuvoj bu
vo labai mėgiamas.

1966 Kauno miestas pradėjo 
organizuoti lengvosios muzikos
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RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINY
Balandžio 14 — L.A.K. bingo 

grupės susirinkimas — apatinėj 
salėj, LB New Yorko apygardos 
susirinkimas — apatinėj salėj.

Balandžio 28 — Laisvės Ži
burio koncertas — visose pa
talpose.

Balandžio 29 — Lietuvių Mo-

sį‘

Velykų stalas didžiojoj salėj, 
Kasos kredito unija — narių 
metinis susirinkimas apatinėj 
salėj.

Gegužės 5 — Tautos Fondas
— narių metinis suvažiavimas 
apatinėj salėj.

Gegužės 6 — Ralfas — 
madų paroda viršutinėj salėj.

Gegužės 12 — Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės — politinė 
konferencija visose patalpose.

Gegužės 13 — Kultūros Ži
dinio pavasario Šventė — visose 
patalpose, privatus pobūvis — 
posėdžių kambary.

Gegužės 19 — Moterų Vie
nybė — balius viršutinėj salėj.

Gegužės 27 — privatus rengi
nys visose patalpose.

Birželio 2 — Perkūno choras 

festivalius. Mūsų orkestras iš tų 
festivalių visada grįždavo laimė
tojas, o solistė Nelė — laurea
tė. Ji keletą kartų laimėjo fes
tivalio geriausios solistės vardą 
ir prizus. Minėtina, kad ir be Šių 
festivalių dažnai tekdavo kon
certuoti Kaune. Kauniečiai visa
da labai šiltai ir audringai pri
imdavo.

Bene 1965 mum teko pirmą 
kartą pasirodyti Lietuvos televi
zijoj. Nuo tada ir prasidėjo pla
ti pažintis su Lietuvos žmonė

davo periodiškai. Kasmet vis la
biau populiarėjo “Kopų balsai” 
ir jo solistai. Mes aktyviai daly
vavome ir koncertinėj veikloj. 
Su koncertais esame buvę be
veik visuose Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose.

Netoli Klaipėdos yra gražioji 
Palanga. Dažnai ten vykdavom 
koncertuoti. Ypač vasarą, kai joj 
pilna poilsiautojų. Pilnos būda
vo mūsų salės. Ne viena daina 
sulaukdavo “biso”, o ir ne vieną 
koncertą tekdavo per vakarą 
atlikti. Pasibaigus koncertam, 
minios gerbėjų laukdavo prie 
durų prašydami autografų ir su
keldami papildomas ovacijas. 
Tai būdavo jaudinančios akimir
kos. Jos ir dabar malonios at
minty.

Žiemos metu, kada kaimiečiai 
laisvesni nuo darbų, jie mus

PUTNAM,CONN
Susikaupimo diena

Marijos Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno seselės suruošė 
Šventųjų metų susikaupimo 
dieną sausio 29. Dalyvavo sese
lės, vietos ir apylinkių lietuviai.

Susikaupimą pradėjo kun. dr. 
V. Cukuras 10 vai. ryto, salėje 
po koplyčia, paskaita: “Savęs 
atgaigimas, išsilaisvinimas ir at
pirkimas”. Po paskaitos dalyviai 
perėjo į vienuolyno koplyčią 
bendrai maldai prieš išstatytą 
Švč. Sakramentą.

12 vai. didžiajame vienuoly
no valgomajame dalyviai pasi
stiprino pietumis, o po jų, vėl 
salėje, prof. dr. Č. Masaičio 
skaita: “Tiesa gyvenimo
šešėliuose”. Paskaitai
pasibaigus, seselė Igne parodė 
seriją meniškų skaidrių, 
daugiausiai vienuolyno aplinkos 
vaizdelių, kuriuos lydėjo kilnių 
minčių citatos per garsiakalbį, 
skaitomos seselių Paulės ir 
Liolitos.

Po pertraukėlės visi rinkosi į 
koplyčią bendram susikaupimui 
ir, norintieji, pavieniai išpa
žinčiai. 3 vai. popiet mišias kon- 
celebravo kunigai: V. Cukuras, 
prel. V. Balčiūnas, R. Krasaus
kas ir A. Petraitis. Prel. Balčiū
nas pasakė pamokslą. Tą dieną 
vienuolyno koplyčiai vyskupas 
suteikė dispensą: ją lankantiem 
pelnyti visuotinius atlaidus, iš- 
pildant sąlygas.

— koncertas visose patalpose.
Birželio 3 — Maironio mo

kykla — mokslo metų užbaigi
mas visose patalpose.

Birželio 30 — privatus ren
ginys viršutinėj salėj.

Rugsėjo 9 — Šv. Kazimiero 
mirties 500 m. minėjimas visose 
patalpose.

Spalio 6 — privatus renginys 
visose patalpose.

Spalio 13 — Kultūros Židinio 
narių metinis susirinkimas apa
tinėj salėj.

Spalio 20 — Maironio mokyk
la — balius viršutinėj salėj.

šomi iš anksto kreiptis į ad
ministracijos raštinę, 355 High
land Blvd. (Židinio kieme) arba 
tel. 235-8386. Taip pat galima 
skambinti A. Mičiuliui 441-1131 
po 6 vai. vak. Užsakant patal
pas, reikalinga užpildyti užsaky
mo lapus ir juos grąžinti K. Ž. 
administracijai. Aukos Kultūros 
Židiniui ir už patalpų naudoji
mą yra nurašomos nuo mokes
čių, jei čekiai išrašomi "Lithua
nian Cultural Center” vardu.

K. Z. Administracija 

kviesdavo koncertuoti pas save. 
Būdavo tiek daug norinčių mus 
išgirsti, kad ne visi iš karto tilp
davo į salę. Tekdavo tą patį va
karą koncertuoti keletą kartų. 
Tie mieli žmonės mus vaišinda
vo plojimais, o po koncęrtų — 
savo pačių pagamintomis gė
rybėmis. Ypač skani buvo aukš
taičių duona, saldus žemaičių 
midus, gardus suvalkiečių sūris. 
Bet ne visus galėdavome ap
lankyti. Tai nulemdavo atstumai 
ir laikas. Tokie “nuskriaustieji” 
rašydavo į Vilniaus radiją ir tele
viziją, kad mus dažniau trans
liuotų. Tai jiem pavykdavo. Mū
sų įrašai skambėdavo kasdien.

Ne kiekvienam ten lemta įra
šyti plokštelę. Didelio mūsų po
puliarumo ir stipraus gerbėjų 
šturmo dėka mes 1974 įrašėme 
pirmą plokštelę. Jos paklausa 
buvo tokia didelė, kad po metų 
jau pati plokštelių įrašų studija 
mus pakvietė naujai plokštelei 
įrašyti. Iš viso mes įrašėme ke
turias dideles ir dvi mažas 
plokšteles.

Gal kils klausimas — iš kur 
toks “Kopų balsų” ir jo solistų 
pasisekimas? Pirmiausia — atli
kėjų nuoširdumas. Mes nie
kad nepatingėdavome, publikai 
prašant, pakartoti tą ar kitą 
dainą. Bet, manau, svarbiausiai 
tą pasisekimą lėmė tinkamo re
pertuaro pasirinkimas. Mes dai
nuodavome dainas apie Lietuvą, 
jūrą, gamtą ir meilę.”

Vasario 16osios minėjimas
Lietuvos valstybės 733 metų 

įkūrimo ir Lietuvos respublikos 
66 metų atstatymo minėjimas 
suruoštas vasario 5. Kunigai V. 
Cukuras ir A. Petraitis aukojo 
mišias vienuolyno koplyčioj. 
Maldose ir kun. Cukuro pa
moksle prisiminti Lietuvos kan
kiniai ir pavergta tėvynė.

3 vai. popiet Matulaičio namų 
salėj minėjimą pradėjo ir jam 
vadovavo LB apylinkės pirm, 
dr. J. Kriaučiūnas. Po Amerikos 
ir Lietuvos himnų kun. R. Kra
sauskas sukalbėjo pra
džios maldą. Connecticut’o

Neill proklamaciją perskaitė R. 
Kriaučiūnas.

Viešai pagerbtas vienintelis 
apylinkėje esąs savanoris kū
rėjas Jonas Gaidelis. Pagerb
tas ir dr. Antanas Matukas, 
šios bendruomenės narys, ku
ris praleido visą laisvos Lie
tuvos gyvavimo laiką ir dvie
jų Lietuvos okupacijų laiko
tarpį rūpindamasis Lietuvos 
karių, vėliau savisaugos da
linių, sveikata. Jis tik porą 
savaičių vėliau, negu savano
riškumui pripažintas laikas, 
niekeno neraginamas įstojo ka
riuomenėn.

TRUMPESNĖS KELIONĖS - 5 NAKTYS VILNIUJ, 2 NAKTYS TALINE, 2 NAKTYS 
HELSINKY. IŠ VISO 10 NAKČIŲ IR 11 DIENŲ.

KAINA IŠ NEW YORKO
. KELIONĖS NR. • IŠVYKSTA GRĮŽTA ARBA MONTREALIO

401 Gegužės 30 Birželio 9 $ 1394
402 Birželio 13 Birželio 23 $ 1566
403 Birželio 27 Liepos 7 $ 1566
404 Rugpjūčio 8 Rugpjūčio 18 $ 1566
405 Gruodžio 26 Sausio 5 $ 1175

ILGESNĖS KELIONĖS — 5 NAKTYS VILNIUJ, 3 NAKTYS RYGOJ, 2 NAKTYS TALINE, 
3 NAKTYS HELSINKY. IŠ VISO 11 NAKČIŲ IR 15 DIENŲ .

410 Gegužės 30 Birželio 13 $ 1538
411 Birželio 13 Birželio 27 $ 1710
412 Birželio 27 Liepos 11 $ 1710
413 Rugpjūčio 8 Rugpjūčio 22 $ 1710

) kainą {skaitoma kelionė Flnnair lėktuvu, trys valgiai Pabaltijo kraštuose, kelionė MS
George OTS laivu Iš Helsinkio j Taliną Ir atgal, sutikimo vakarienė Helsinky Ir pusryčiai,
Pabaltijo kraštuose kasdien dvi apžiūrėjimo ekskursijos, {skaitant Kauną Ir Traku*.'Keleiviai 
nakvos Helsinky Toml, Taline Vlru, Rygoj Latvi* Ir Vilniuj Lletuv* viešbučiuose. Išvykimas Iš 
JAV vakarinio pakraščio pagal asmenišką susitarimą.

Dėl informacijų kreiptis j Stephanie Horton. Tel. 212 683-9500

UNION TOURS, INC. 6 East 36 Street, New York, N.Y. 10016

rd

§v. Kazimiero jubilięjui rengti komitetas posėdžiauja Romoje 
Stalo gale — preL L. Tulaba, į dešinę — Vytautas Volertas.
Nuotr. kun. K. Pugevičiaus

NEW BRITAIN, CONN

Lietuvių šventė
New Britaino lietuviai Lietu

vos nepriklausomybės atkūrimo 
66 metų sukaktį minėjo vasa
rio 19.

Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos bažnyčioj klebonas kun. Jo
nas Rikteraitis aukojo mišias už 
Lietuvos laisvės kovotojus. Jis 
taip pat pasakė patriotinį pa
mokslą.

Prie altoriaus matėsi mūsų 
jaunimo įneštos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Parapijos 
choras, palydimas vargonų, gie-

J Gaidelis už pagerbimą 
padėkojo poros patriotinių ei
lėraščių padeklamavimu, o d,r. 
Matukas keliais žodžiais pa
sakė, kad tėvynės meilė vertė 
jį stoti į karių eiles ir rūpintis 
jų sveikata.

Paskaitininką inž. Donatą 
Šatą, gyvenantį Warvick, R.L, 
LB veikėją, pristatė pirmi
ninkaujantis. Po paskaitos visų 
atsistojimu, susikaupimu ir kun. 
V. Cukuro specialia malda 
pagerbti žuvusieji ir kenčian- 
tieji už Lietuvos laisvę.

Priėmus rezoliuciją, oficialio
ji minėjimo dalis baigta vi
siem sugiedant. “Marija, 
Marija”.

Po trumpos pertraukos Šv. 
Kazimiero parapijos, Worces
ter, Mass., vyrų choras pa
dainavo: “Lietuva brangi”, 
“Partizano mirtis”, “Čia ma
no tėvynė”, “Gimtuos lau- 
laukuos”, “Tėvynė”, “Kur 
lygūs laukai”, “Broliai” ir 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Choro pirm, yra Algis Glodas, 
muzikinis vadovas — Zig
mas Snarskis, akompaniatorė 
— Ona Keršytė. Ačiū cho
ristam ir vadovam už gra
žiai atliktą programą.

Minėjimas baigtas pabend
ravimu ir užkandžiais, pa
ruoštais seselių ir vietos mo
terų. Minėjimo metu rinktos 
aukos lietuviškiem veiksniam.

BALTIC DELIGHT TOURS — 1984

f Ife
IIf

r

sek-

inž 
pri-

dojo lietuviškas giesmes. Žmo
nių bažnyčioje buvo susirinjcę 
daug daugiau negu kitais 
madieniaįs;

Pagrindinis kalbėtojas 
Jaunutis NasvytiS jautriai 
minė okupuotos Lietuvos jauni
mą, prisidedantį prie kovos už 
Lietuvos laisvę. Jaudinančiai pa
lietė kai kurias ištraukas iš Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos. Jo kalba buvo išklausyta 
su dideliu susidomėjimu ir ati
dumu.

Iškilmingas minėjimas — aka
demija vyko 3 vai. popiet pa
rapijos salėj tikrai lietuviškoj 
dvasioj.

Aukų surinkta: LB — 511 
dol., Tautos Fondui (Vlikui) 
— 434 dol., Altui — 196 dol. 
Iš viso 1141 dol. Tai dide
lė suma iš šios mažos 
kolonijos.

Vasario 16-oji vienuolyne
Lietuvos valstybinę šventę 

vięųuolynG; seselės minėjo va
kario 16. Minėjiman pakvie 
tė ir apylinkės lietuvius. Visas 
minėjimas buvo religinio tu
rinio. 5 vai. popiet vienuo
lyno koplyčioj mišias konce- 
lebravo kunigai: V. Cukuras, 
prel. V. Balčiūnas, R. Kra
sauskas ir A. Petraitis. Kun. 
Cukuras pasakė pamokslą. Per 
Mišias giedotos tautinių šven
čių pamaldom sukurtos gies
mės, kurių žodžius parašė 
kun. S. Yla, o muziką — 
komp. B. Budriūnas.

Po pamaldų visi dalyviai 
susirinko seselių valgomajame 
bendrai vakarienei ir pa
bendravimui.

J. Kr.

Savo vaikams, kurie, baigę 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestus,užprenumeruok Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovąpa.

— X Amerikos Lietuvių 
Kongresą spalio 27-28 Chicagoj 
rengia Amerikos Lietuvių Tary
ba. Bus sukviesti lietuviškų 
patriotinių organizacijų atsto
vai. Sausio 6 įvykusiame Ame
rikos Lietuvių Tarybos posėdyje 
išrinkta pagrindinė kongreso 
rengimo komisija: Daina Dum- 
brienė, inž. Gražvydas Lazaus
kas ir dr. Vladas Šimaitis.

— Kunigų Vienybė ir šiais 
metais ruošia lietuviam kuni
gam metines rekolekcijas, kurios 
įvyks birželio 4-8 Putnam, 
Conn., lietuvaičių seselių vie
nuolyno patalpose.

— Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje šiemet pa
skirs penkioliktą kartą Vinco 
Krėvės literatūrinę premiją už 
grožinės lietuvių literatūros kū
rinį, išleistą 1982-83 išeivijoj. 
Leidyklos arba patys autoriai 
prašomi atsiųsti bent po vieną 
egzempliorių adresu: H. Nagys, 
700-B Champagneur Avė., Mont- 
real-Outremont, Que. Canada 
H2V 3P8. Neatsiųstos knygos 
nebus svarstomos.

— Danguolė Vizgirdienė, Los 
Angeles LB apylinkės pirminin
kė, apsiėmė organizuoti Draugo 
premijuoto romano premijos įtei
kimo iškilmes Los Angeles, Ca
lif. Iškilmės .su koncertu.rengia
mos 1984 gegužės 20. Draugas 
1984 švęs 75 metų sukaktį.

i©
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— Vasario 16 gimnazijoj Vo
kietijoj veikia M. K. Čiurlionio 
dailės būrelis, kuris prisideda 
prie dailės populiarinimo gim
nazijoj. Būrelio nariai ne tik 
piešia, bet ir seka europinės 
reikšmės įvykius dailės gyveni
me. Būrelis yra surengęs italų 
renesanso dail. Rafaelio minėji
mą 500 metų gimimo sukakties 
proga. Vėliau paminėta prancū
zų impresionisto dail. E. Manet 
100 metų mirties sukaktis. Abie
jų dailininkų kūrybą apibūdino
L. Burškaitytė. Būrelis suorga
nizavo ir lietuviškų filmų festi
valį Hemsbacho miesto kine. 
Buvo parodytas ir M. K. Čiur
lionio filmas anglų kalba.

— Baltimorės LB apylinkė 
per valdybos iždininką Al. Pras- 
cų atsiuntė 50 dol. auką, įver
tindama Darbininko darbą lie
tuvybės išlaikyme. Ačiū už dos
nią auką.

“Margutis” persikėlė į naujas 
patalpas, 2616 W. 71st St., Chi
cago, Ill. 60629. Tel. 312 476- 
2242.

— Jauni lietuviai, sulaukę 18 
m. amžiaus, kviečiami dalyvau
ti jaunimo stovykloje Dainavoje, 
Manchester, Mich;, birželio 24-29 
(savaitę prieš VII tautinių šokių 
šventę). Informacijas teikia PLJS 
Ryšių centras: 312 778-0777 ar
ba Pranas Pranckevičius: 312 
776-2191.

— Reikalinga moteris ar vyras 
paruošti pietus sekmadieniais 
Amerikos Lietuvių klubui. Klu
bo virėjam yra jaukus butas klu
bo patalpose. Dėl platesnių ži
nių ir sąlygų kreiptis pas klubo 
pirmininką Antaną Gudonį: 197 
Lido Drive, St. Petersburg 
Beach, FL. 33706. Tel. 813 
360-4388.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V'l. Siuktė, Richmond Hill, 
N.Y., R. Bork, Woodhaven, N.Y.,

Sv.-
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Ohio — J. Dautaras. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol. At
naujinant — visiem 15 dol. me
tam.
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1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
9-18 dienų kelionės, Iškalant 11 dienų Lietuvoje

SPECIALI 13 DIENŲ KELIONĖ SU 11 NAKČIŲ LIETUVOJE 
(du pilni savaitgaliai su giminėmis Ir draugais) 
#314: kovo 14-26----- —--------- —.—__________—$1,199

FINNAIR via JFK

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#710 B: liepos 10—27 61,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 • M ■••*•••«•« M •••••• •«•••• *•*•****••■•«« $1,9M
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
#508 B: gegužės 8-24 ••••••• ••• ••• M •»•*«••••••• •*•••••••*•••••••  31,769 
#612 B: birželio 12-28 --------^„._._$1,899
#918 B: rugsėjo 18 - spalio 4 41,629
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK 6 Boston

13 DIENŲ - LIETUVĄ RUSIJA IR ITALIJA
#429: balandžio 29 — gegužės 11 --------------- ~.„31,699
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj 
ALITALIA via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
#508A: gegulės 8-19 ..••••••••... •.••••••••-•••••••••••••••••••••••81,379

#612A: birželio 12-23_________ .....__ ......_____31,649
#710: liepos 10-21 --------------------------------------------31,649
#807: rugpjūčio 7-18-------------------- ..----------------- 41,649
#918A: rugsėjo 18 - 29.......................——..—.31,489

6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK b Boston
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#507: gegužės 7-18 41489
#604: birželio 4-15 41,639
#710A: liepos 10-21___ 41,639
#814A: rugpjūčio 14-25 —........... 41,639
#904: rugsėjo 4-15 .•••••-•••• •••.^•.••••. ••••••••••••••*••••••••*•••31,639
#101: spalio 1-12 ...••••.••■•••••■•••••••••••••••••M******** •••••••• 41489
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

' 7 .Si
11 DIENŲ — LIETUVA IR LENKIJA •

#925: rugsėjo 25 • spalio 5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••41479
6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj 
ALITALIA via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
#917: rugsėjo 17 - 26    ____________ •———.—41459

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky
FINNAIR via JFK

9 DIENOS — LIETUVA IR SUOMIJA
#427: balandžio 27 - gegužės 5......... .........—.......41,129
#511: gegužės 11-19 —-------- —.........-——41429
6 dienos Vilniuj, 1 Helsinky
FINNAIR via JFK '

Dėl brošiūros ir daugiau informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969 - 1190

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol. 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar I dol.
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IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietuvos 
vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

E. Juciūtė, I g a r k o s 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol. 
* J. Karka. Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentų atsargos 
karininkų korporacija Ramovė 
1933 - 1983. Kaina 10 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary. Novelės. Įrišta. 8 dol.

B. Ramanauskas, OFM, AŠ 
savo dalį atlikau ... Religinių 
straipsnių rinkinys, 12 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitinka 
Novelės, 6 dol.

V, Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formato, įrišta. 12 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku
puoto) Lietuvoj. 10.00 dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie- 
sovietų žiaurumus okupacijos' 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol., įriš
ta — 15 dol.

Dr. Wilhelm Storost-Vydū- 
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehun- 
gen. Įrišta. 14 dol.

Prof. Z. Ivinskis, Sv. Kazi
mieras. 4 dol.

Prof. J. Brazaitis, Raštai, I, II,
III ir IV tomai. Įrišti. Po 15 
dol.

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

R. K. Vidžiūnienė, Vieno va
karo melancholija. Novelės 7 
dol.

P. Melnikas, Pakirsta šaka. 
Romanas, Kietais viršeliais. 
8 dol.

K. Ostrauskas, Gundymai. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

Vysk. V. Brizgys, II Vatinano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 
Kietais viršeliais. 6 dol.

A. Šapoka, Lietuvos istorija. 
Įrišta. 17 dol.

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

A. Tyruolis, Vainikas, Kry
žius, Lelija. Šv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

P. Gudei is, Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. III dalis. 
11 dol.

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. II dalis. 6 
dol.

Vysk. V. Brizgys, Žmogus 
realiame gyvenime. 5 dol.

Ito NAUJA KNYGA

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 psges, pries 8 dol.)

Agronomės Iz. Ėlnksvlčiatės parašyti liatuviikų valgių 
receptų knyga. Grali dovana draugėm amerikietėm. Knyga «u 
plaetlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persluntlmae- 
Poetags 60 c.

Vardaa, pavardė ...................................................................................

Numeris, gatvė .....................................................................................

Mtestae; valstija, Zip ..........................................................................

COSMOS PARCELS EXPRESS
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DO V ANAS-SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTUĄ. UKRAINĄ ir Lt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS

40 East 49th Street 
(Corner of Madison Ave.) 

New York, N.Y. 10017 
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151 

7076 Blswnnet 
72 County Road No. 42 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
393 West Broadway 
1880 Seaview Ave. 
2501 West 69 St. 
6089 State Road 
1082 Springfield Ave.

~ 1541 Plainfield Ave. NE 
194-B Main St 
1839 Park St 
241 Fourth Street 
827 So. Third Street 
1329 Boulevard 
698 Sanford Avenue 
1352 Washington Ave. 
1214 N. 5th St 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook St 
1807 Beineke Rd. 
22 Carlstad Street 
309 W. Federal Street

Houston, Texas 77074 
Apple-Valley, Min. 55124 
New Yor, N.Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, ILL 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Irvington, N.J. 07111 . 
Grand Rapids, Mich. 49505 
Hackensack, N.J. 07601 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N.J. 08701 
Montebello, CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N.J. 07106 
Miami Beach, Ha. 33139 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Fort Wayne, Ind. 46808 
Worcester, Mass. 01607 
Youngstown, Ohio 44503

713 270-79(95 
612 432-3939 

AL 4-5456 
CH 3-2583 

617 268-8764 
203 367-2863 

WA 5-2737 
884-1738 
374-6446 

616 361-5960 
201 342-9110 
203 232-6600 

FO 3-8569
213 727-0884 

LO 2-1446 
373-8783 

305 532-7026 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756-1668 
432-5402 

617 798-2868 
Rl 3-0440

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com
munity. It is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian but are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Įrišta. 20 dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vysku
pija. Įrišta. 23 dol.

Auszra — 1 tomas. Įrištas.
20 dol.

Auszra — II tomas. Įrištas. 
20 dol.

J. Puzinas, Petras Avižonis. 
Įrištas. 10 dol.

J. Eretas, Št. Šalkauskio bio-

Prof. J. Eretas tarnyboj Lie
tuvai. Straipsnių rinkinys. 4 
dol.

St. Yla, Jurgis Matulaitis. Bio
grafija. 5 dol.

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

mentas. Įrištas. 6 dol.
Z. Ivinskis, Šv. Kazimieras.

5 dol.
M. Blynas, Nostradamus ir 

pranašystės — Erdvės paslap
tys. 5 dol.

tė, motina Marija. 5 dol.
J. Dainauskas, Aušra, 1980 

kovo — 1980 gruodžio 6x1 oi.
J. Vaišnys, Dabartinė lietu

vių kalbos rašyba. 3 dol.
P. Gaučio vertimas. Pinnasis 

stebuklas. Azorin. 5 dol.
K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6

dol.

giant i neregėtus miestus. 6

ersiuntitnui pridedamas 1

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 34 I Highland Blvd,.

Antano Gailinčio — VISAIP' 
ATSITINKA, novelės, išspaus
dintos pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Knyga turi 272 
puslapius, joje įdėta 9 novelės. 
Viršelį piešė dail. Romas Vie
sulas. Kaina 6 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

DEXTER PARK

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421

298-4130

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS

štai mūsų poetų eilėraščių 
rinkiniai:

Kl. Jūra, Diemedžio šakelė. 6 
dol.

Kl. Jūra, Kauburėliai. 8 dol.
A. N. Niliūnas, Vyno stebuk

lai. Įrišta. 5 dol.
L. Andriekus, Saulė kryžiuose.
5 dol.

L. Andriekus, Naktigonė. 5 
dol.

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.
A. Tyruolis, Žvaigždynų so

natos. Kietais viršeliais. 9 dol.
V. Alantas, Paversmiai. Kier 

tais viršeliais. 10 dol.
K. Grigaitytė, Tylos dovana^.

4 dol.
K. Grigaitytė, Marių vėjui 

skambant. 4 dol.
St Santvaras, Buvimo pėdsa

kai. 8 dol.
J. Rūtenis, Šventieji dūmai. 

6 dol.
K. Bradūnas, Prierašai. 6 dol.
Pr. Naujokaitis, Saulėleidis. 4 

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

dangumi. 4 <lol.
E. Juodvalkė, Pas ką žiedas 

žydi. 6 dol.
A. P. Bagdonas, Žodžiai į tolį.

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

rai. 6 dol.
F. Kirša, Šventieji akmenys. 

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol. -
Užsisakant čia minimas poe

zijos knygas, administracija pri
dės dovanai dar kitą poezijos 
knygą, kuri čia neminima.

Visos šios knygos, lietuviš
kos muzikos plokštelės ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

SB

1

B fe

$366.00
$125.00

i

Darbininkas — geriausia šven
čių dovana!

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Endklopedija 36 tomai .................
Encyclopedia Lftnaaica 6 tomai ...................
Vinco Krivfe Raštai 6 tomai.........................
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas .. • • ............. $1125

T puikiame užsakymų papildomam L. E. tomui.
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Tetef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

SAVO TAU PYTO J AM S MOKA AUKŠČIAUSIUS 
PROCENTUS:

už taupomąsias sąskaitas 9% (9.48% yield)

už IRA indėlius O (11.5% yield)

10% 11°>už certlf ikatus nuo I / W iki I I /
KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 

100,000 DOL

KASOS adresas:

86-01 114th Strout 
Richmond HHl, N.Y. 11418 

Tblbf. 212 441-6788
įstaiga vaikla savaitė* dienomis nuo 9 vai. ryto Iki 

8 vai. vakaro, o penktadieniais Iki 6 vai. Ir šeštadieniais 
iki 5 vai. vakaro.

i

5Ę-
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BROCKTON, MASS.
Po pamaldų visi vyko į mies

to centrą — Mindaugo aikš
tę. Giedant JAV ir Lietuvos 
himnus, vėliavą iškėlė Fr. Wal
len. čia lietuviška trispalvė ple
vėsavo iki vasario 26.

3 vai. popiet minėjimas buvo 
tęsiamas parapijos salėj. Ati
darė Alto pirm. Romualdas 
Bielkevičius. Vėliavas sunešus, 
kun. P. šakalys sukalbėjo invo- 
kaciją. Choras su visais sugie
dojo himnus ir J. Gaidelio “Mal
dą už tėvynę”.

Minėjimui vadovavo Rymantė 
Janulaitienė. Nepriklausomy
bės aktą skaitė Tomas Zikas ir 
Verutė Bizinkauskaitė. Nuoširdų 
sveikinimo žodį tarė burmistras 
C.D. Pitaro. Pagrindinę kalbą 
pasakė Lietuvos Laisvės Kovoto
jų Sąjungos pirm. Povilas Žič
kus.

Tautos laisvės šventė
Brocktono lietuviai, vado

vaujant Alto skyriui, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį minėjo kelias dienas.

Vasario 8 miesto rotušėj nau
jai išrinktas Brocktono burmist
ras Carl D. Pitaro pasirašė 
proklamaciją, skelbiančią lietu- 

. vių savaitę Brocktone. Pasira
šymo iškilmėse dalyvavo organi
zacijų atstovai, jaunimas, uni
formuoti šauliai. Lietuviai bur
mistrą papuošė lietuviška juos-

Vasario 12, sekmadienį, 10 
vai. mišias už žuvusius Lietu
vos laisvės kovotojus aukojo ir 
patriotinį pamokslą pasakė kle
bonas kun. Petras šakalys. Cho
ras, vadovaujamas Marytės 
Crowley, gražiai giedojo. Solo 
giedojo Pranė Grybauskienė.

SOFIJAI MANTAUTIENEI
Putname mirus, jos vyrui Aleksandrui, dukteriai Raminta 
su šeima ir sūnui Vaidievučiui su šeima gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi:

sesuo Emilija Putvytė, Sunny Hills 
Aldona ir Juozas Rugeliai su šeima 
Antanas ir Rūta Rygeliai su šeima 
Aldona Rygelytė
Giedrė ir Vytautas Kulpa su šeima 
Vincas ir Alice Tercijonas su šeima

A.A.
JONUI KARIUI

mirus, giliame liūdesyje likusią jo mielą žmoną Joaną
širdingai užjaučiame ir kartu liūdime:

LB Bridgeport’o Apylinkės nariai j

S. Armonienė E. Baranauskienė j
VI. ir R. Bariai St. Blynas I
J. Butkus E. Gantautienė a

I G. Ivaškienė E. ir J. Janiūnai j
Th. Kanasky A. Lazdauskienė 1
S. ir A. Liaukai F. Mockaitis |
A. Pesys A. Pesytė |

Pertraukos metu buvo renka
mos aukos laisvinimo veiksniam 
pagal aukotojo apsisprendimą. 
Surinkta per 2000 dol. Stam
biausi aukotojai: Sandara 800 
dol., J. ir S. Stašaičiai 200 dol., 
V. ir B. Sužiedėliai200 dol.

Po pertraukos jaunoji solistė 
Verutė Bizinkauskaitė, pianinu 
palydint jos tėveliui dr. P. Bi- 
zinkauskui, padainavo tris dai-

HOT SPRINGS, ARK.

Lietuvių šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimas surengtas

nas. “Sūkurio” šokėjai, vadovau
jami Vytauto Bruzgio, pašoko 
kepurinę, dzūkų polką, audėjė
lę ir subatėlę. Šokėjus pianinu 
palydėjo Marytė Crowley, o du 
paskutinius šokius ir choras.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas M. Crow
ley, padainavo Kur bėga Šešu
pė, Vai toli, toli, Pabuskit ir 
Lietuva brangi.

Alto pirmininkas visiem pro
gramos atlikėjam ir dalyviam 
padėkojo ir pakvietė vaišių.

Vasario 16 Frank Wallen su 
žmona surengė lietuviam ir jų 
draugam amerikiečiam vaišes 
savo darbovietėj. Dalyvavo ir 
burmistras su žmona.

E. Ribokienė

Pirmas kalbėjo inž. V, Izbic- 
kas. Jis supažindino su Lietu
vos Laisvės Kovotojų Sąjungos 
atsiradimu vokiečių okupacijos 
metais, su jos tikslais ir dar
bais: ko buvo siekta, kaip dirb-

Dana

Hot

Mfffl
ŽINIOS

menės ir Alto skyriaus. 11 vai. 
mišias aukojo ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Petras Pat- 
laba. Mišių metu giedojo Hot 
Springs oktetas ir solistė 
Vilimienė.

Minėjimo skademija 
YWCA salėj. Pradėjo
Springs LB apylinkės pirm. Ste
pas Ingaunis. Programai vado
vavo Irena Sirutienė. Po JAV 
ir Lietuvos himnų perskaitytas 
nepriklausomybės aktas, Arkan
sas senatorių sveikinimai ir bur
mistro proklamacija. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo Jonas Urbonas, 
JAV LB krašto valdybos vykd. 
vicepirmininkas ir Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas.

Meninę programą atliko muz. 
Darius, Aras ir Laima Lapins
kai ir Hot Springs oktetas, kurį 
sudaro Liucija Gudelienė, Ksa
vera Stasiukaitienė, Loreta 
Tamošaitienė, Filicita Dungai- 
lienė, Ona Tamošauskienė, Ka- 

f zimiera Sadauskienė ir Regina 
I. Sabaliūnienė. Jom akomponavo 
I sesuo Mary Anne.
■ Buvo renkamos aukos laisvi- 
I nimo veiksniam pagal aukotojų 
I apsisprendimą. Lietuvių Bend- 
I ruomenei surinkta per 1000 dol.,
■ Altui ir Vlikui po mažiau.

“Laisvės besiekiant” knyga 
kultūriniam subatvakary

“Laisvės besiekiant” knygos 
sutikimas, kurį rengė kultūrinių 
subatvakarių komisija, įvyko 
kovo 31 Tautinės S-gos namuo
se So. Bostone. Žmonių prisi
rinko pilna salė.

Subatvakarį pradėjo komisijos 
pirm. inž. Edmundas Cibas. 
Programos vedėju pakvietė ra
šytoją Stasį Santvarą. Santvaras 
trumpai apibūdino knygos 
“Laisvės besiekiant” svarbą ir 
paskirtį, supažindino su vakaro 
prelegentais: dr. Elona Marijo- 
šiūte-Vaišniene, kuri jau antra

eitą kartą ji kalbėjo apie B. Rai
los knygas: “Raibos agavos” ir 
“Kitokios Lietuvos ilgesys”. Ant
ras prelegentas bostoniškis inž. 
Vytautas Izbickas, kuris yra LB 
tarybos narys.

Konstancija, Vilija, Ramona 
ir Kazimieras Bakšiai

JONUI KARIUI
mirus, liūdinčią žmoną Joaną Karienę nuoširdžiai užjau
čiame.

Inž. KONSTANTINUI VASILIAUSKUI
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ir duktė Aldona

Gražina ir Peter Laurens

Janina Gerdvilienė

po sunkios I igos Kia ipėdoje (Lietuvoje), m irus, jo seserims
Marytei ir Nijolei bei jų šeimoms (Cincinnati, OH), jo
broliui Algirdui ir jo šeimai (Columbus, OH) gilią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime.

Cincinnati Lietuvių Bendruomenė

Mirus mylimai Motinai

A.A. KAZIMIERAI DIDŽIULIENEI

nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojo sv. Misiąs
už Jos vėlę, už užuojautas laikraščiuose ir pareiškusiems
guodziancias mintis laiškais.

Giliai nuliūdę ir dėkingi:

Sūnūs Vytautas, Algis su šeimomis

Motinai mirus, mūsų mielai

ALDONAI MACKEVIČIENEI
ir jos vyrui Steponui reiškiame gilią užuojautą

ADELEI VERSELIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Gražinai ir
sūnui Vytautui bei jų šeimoms.

Sofija ir Stasys Vaškiai

PLOKŠTELĖ 
IŠ VOKIETIJOS

Kur bakūžė samanota. Solisto 
Ričardo Daunoro įdainuotos 
dainos ir arijos. Pirmoj pusėj: 
Kur bakūžė samanota, Auki, ber
želi, Anoj pusėj Dunojėlio, Ėsk,

■Į
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Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad kovo 8 mirė

IEVA BIELSKIENĖ,

sulaukusi 87 m. amžiaus. Velionė palaidota kovo 12 
iš šv. Kazimiero parapijos Brocktone Kalvarijos kapi- 
nėse^Buvo gimusi Vilgučių kaime, Daugų parapijoj, 
Alytaus apskrity. Nuliūdime paliko vyrą Charlie, su kuriuo 
kertu išgyveno 67 metus, Stasj DeBono Ir Brentrlce, 
Oną Tautkus Brocktone, sūnų Wlllmą su žmona Chica
go], Loretą Batchelder Stoughtone, Mass., Teresę Leof 
Californijoj, 16 anūkų ir 11 proanūkių.

Nuliūdęs vyras ir šeima prašo gimines Ir pažjsta- 
mus pasimelsti už velionės sielą.

Neturiu aš namelių. Šią naktelę, 
per naktelę, Išėjo tėvelis į ža
lią girelę, O, gimtine. Antroj 
pusėj arijos iš L. van Beetho
ven, W.A. Mozart, A. Thomas, 
G. Verdi kūrinių. Su persiunti
mu gaunama už 12 dol. Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd.. Brooklyn, N.Y. 
11207.

t

NAUJA KNYGA
“Laisvės besiekiant . I .ietuvos 

laisvės kovotojų sąjungos įna
šas į antinaciuę rezistenciją- 
Kaina 12 dol. Kietais viršeliais 
15 dol. Gaunama Darbininko 
administracijoj.

Dr. Elona Marijošiūtė-Vaiš- 
nienė kalbėjo apie LLKS-gos iš
leista knygą “Laisvės besie
kiant”. Tai aktyvių s-gos narių 
dokumentuoti prisiminimai. 
Tiem, kurie nematė ir neišgyve
no tų baisių okupacijos įvykių, 
yra įdomu pažvelgti į tuos įvy
kius ir darbus. Taip ji tą kny
gą ir vertinanti. Nuo pačių 
pirmųjų knygos puslapių susi
daro drąsūs darbai, kaip žmonės 
ryžosi, rizikavo ir aukojosi Lie
tuvos ir lietuvių ateičiai ir kokias 
baisias kančias pakėlė už tą dar
bą. Dr. Elona Marijošiūtė-Vaiš- 
nienė turi Dievo dovaną kalbė
ti. Ji taip gyvai ir net su iš
gyvenimu perduoda kitiem, ką 
pati jaučia ar mato.

Buvo ir klausimų, į kuriuos 
abu prelegentai atsakinėjo, o 
taip pat ir LLKS pirmininkas 
P. Žičkus.

Po oficialios dalies vyko lais
vi pašnekesiai prie kavos puo
duko.

Kultūriniai subatvakariai yra 
graži mūsų veiklos ir įvykių 
registracija ir ekranas.

Puikus bažnytinis koncertas
Šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčioj So. Bostone balan
džio 1 po 10 vai. mišių vyko 
religinis koncertas šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakčiai pa
minėti. Jį suorganizavo muz. 
prof. Jeronimas Kačinskas su 
parapijos klebonu kun. Albertu 
Kontautu. Koncerto programą 
atliko Berklee muzikos kolegi
jos 50 asmenų choras, vadovau
jamas prof. Brian O’Connell, ir

Įvairius spaudos darbus at
lieka lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Atlieka 
švariai, gražiai Ir sąžiningai. 
Skambinti — 212 827-1350.

pučiamųjų ansamblis. Akom- 
ponavo prof. J. Kačinskas. Jie 
atliko G. Pierluigi Palestrina, 
Randai Thompson ir Jeronimo 
Kačinsko korinius; Garbė Die
vui aukštybėse, Alleluja, Melski
tės Teisingajam, Ar nežinojote, 
Jūs giedosit giesmę ir Paskuti
niai Dovydo žodžiai. Prof. Je
ronimas Kačinskas tai progai 
parašė motetą pagal šv. Kazi
miero mišių skaitymo tekstą 
“Deus, qui inter regales”, kur 
apgiedamas Šv. Kazimiero kilnu
mas, valios stiprybė ir šventu
mas. Tą kūrinį kolegijos choras 
giedojo lietuviškai.

Koncertas buvo didelė atgaiva 
klausantis to nepaprastai gra
žaus skambėjimo, kuris dauge
liui pasiliks ilgam laikui atmin
ty. Tie jauni balsai—lyg gies
mininkų paukščių nepaprastai 
gražus čiulbėjimas. Padėka prof. 
Jeronimui Kačinskui už tą puikų 
koncertą.

BOSTONO RENGINIAI
Balandžio 15, sekmadienį, 3 

vai. popiet tautinių drabužių 
paroda ir dail. D. Kuolienės pa-

II aukšto patalpose.
Balandžio 29 d. 3 vai. po

piet So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos salėj Hamiltono teat
ras “Aukuras” suvaidins “Tėviš
kės pastogėj”. Rengia vyr. skau-

Gegužės 6 — Motinos dienos 
minėjimas. Rengia LMF Bostono 
klubas.

Gegužės 13 — 3 vai. vakaras 
su poetu Stasiu Santvarų ir pia
nisto Vytauto Bakšio piano kon
certas First and Second Church 
salėj, Bostone.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
•2127. Telef. 268-0489. Parduoda
mas Darblninkas.DidelislMuvlškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
*209.
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1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 9 — $1618.00
Liepos 18 —1361.00
Rugpiūčio 1 — 1361.00
Rugpiūčio 13 — 1528.00
Rugsėjo 5 —1361.00
Rugsėjo 17 —1127.00
Rugsėjo 26 —1142.00

— $1268.00

Balandžio 18 —$1114.00
Gegužės 9 — 1114.00
Gegužės 14 —1335.00
Gegužės 30 — 1361.00
Birželio 11 —1315.00
Birželio 18 — 1528.00
Birželio 20 —1361.00

Spalio 3

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — Įvairūs maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

'■ Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toll Free)

Iš Massachusetts Ir Kanados: 1 - 617 - 268 - 8764
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

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

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to change

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV7 užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikiteįsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13

New Yorke: 1654 2nd Ave. (65-66 St.) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-70M 
A»torl|gje: 26-2$ Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Perk. U.: , 259-17 Hlllalde Ave. — 343-6116 
E. Northport, L. I.: 250-A Lerk Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L. I.: 981 Hempatead Tpke. —- 437-7877 
Fluehinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 
White Plaine, N. Y., The Cheae Pitt —

200 Hamilton Ave. — Tel.: 914-249-0226

Nanuet. N.Y., Nanuet Mall Shopping Cent.
Route 59 — Tel. 914 623-4265

Farmington, Conn: Hans and Frfa Dell 
270 Farmington Ave. — 203-077-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet. 296 Main St — 
Tel.: 203 744-0057

Norwood. Maae.: Meat and Wurathaus — 101 Central St 
Tel: 017 769-2095

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mall—
Tel: 201 705-0542
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DARBININKAS

1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI —1984

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 14, šeštadienį, Lietu
vių Atletų Klubo bingo grupės 
susirinkimas ir vakarienė mažo
joje salėje.

Religinės muzikos koncertas 
vyksta balandžio 15, šį sekma
dienį, 4 v. popiet Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Tos parapi
jos choras atliks Theodore Du
bois oratoriją “Septyni paskuti
nieji Kristaus žodžiai”. Dalyvau
ja ir solistai ir pučiamųjų kvin
tetas. Diriguoja muzikas Vikto
ras Ralys. (Žiur. Skelbimą).

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, balandžio 11 išvyko į 
St. Petersburg, Fla., kur vietos 
lietuviam praves rekolekcijas. 
Grįžta Didžiąją savaitę ir Di
dįjį Ketvirtadienį dalyvaus ku
nigų šventimo apeigose Kenne- 
bunkporto pranciškonų vienuo
lyne.

Vysk. V. Brizgys balandžio 19, 
Didįjį Ketvirtadienį, pranciš
konų vienuolyno koplyčioje Ken- 
nebunkporte suteiks kunigystės 
šventimus klierikui Robertui ir 
diakono šventimus klierikui De
niui.

Kun. Juozas Pragulbickas, Eli
zabeth, N.J., ilgametis dosnus 
lietuviškos spaudos rėmėjas, vėl 
apmokėjo penkias Darbininko 
prenumeratas ir pridėjo 40 dol. 
auką. Darbininko administraci
ja nuoširdžiai dėkoja.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas balandžio 29 rengia At
velykio popietę su puošniu ir 
gausiu Velykų stalu. Programą 
atliks pianistas Vytas Bakšys. 
Atskiri pakvietimai nebus siun
tinėjami. Laimėjimam leidžia
mas dail. Juozo Bagdono pa
veikslas. Laimėjimų knygutės 
jau platinamos.

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudoĮantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dot. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė.......... -.................... ...........................................
Numeris, gatvė..........-..... ....... ...................................................

Miestas, valstija, Zip.—....................................................................

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA 
kviečia visus narius ir besidominčius
taupymu į metinį

SUSIRINKIMĄ
Sekmadienį, balandžio 29, 2 vai. po pietų 

Kultūros Židinio mažojoj salėj.

Programoje: pranešimai, direktorių rinkimai, diskusijos ir 
vaišės visiem atsilanklusiem.

Pastaba: rinkimuose galės balsuoti tiktai iš anksto at
siuntę arba atsinešę su savim balsavimo lapelius.

RELIGINIS KONCERTAS
BALANDŽIO 15, VERBŲ SEKMADIENĮ, 4 V. P.P. 
APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

Parapijos choras, vadovaujamas muziko VIKTORO 
RALIO atliks THEODORE DUBOIS oratoriją

“SEPTYNI PASKUTINIEJI
KRISTAUS ŽODŽIAI.”

SOLISTAI: Angelė Kiaulaitė, Ina Brlton,
Larry Glenn, Joseph Gustam

AKOMPONUOJA — Steven Frank
Taip pat koncerte dalyvauja Firebird pučiamųjų 

kvintetas, kurį palydės mušamieji Instrumentai.
Visuomenė kviečiama kuo gausiau atsilankyti į šį 

retą Ir Iškilų koncertą!

Redakcija ...... (212) 827-1352
Administr....... (212) 827-1351
Spaustuvė .... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė .... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Rekolekcijos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje bus balandžio 
12, 13, 14 ir 15. Ketvirtadie
nio, penktadienio ir Šeštadienio 
vakare konferencijos bus 7:30 
v.v. Rekolekcijos baigiamos ba
landžio 15, sekmadienį, 11 vai. 
Rekolekcijom vadovauja prel. 
Vytautas Balčiūnas iš Thomp
son. Conn.

Kun. prof. Antanas Rubšys, 
Manhattan kolegijoj, Riverdale, 
N.Y., dėstąs Šv. Raštą, už savo 
naujausią studijų knygą “Raktas 
į Senąjį Testamentą” II tomą 
laimėjo JAV LB Kultūros tary
bos premiją, 1000 dol. mecena
tas — kun. dr. Juozas Prunskis. 
Premijos įteikimas bus balandžio 
15 Detroite per LB Kultūros 
tarybos ruošiamą premijų 
šventę.

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
kuriam paskirta Kultūros Tary
bos premija už teatrinę veiklą, 
balandžio 15 vyksta į IV premi
jų įteikimo šventę, kuri bus Det
roite ir ten dalyvaus vakaro 
koncerto programoje.

Verbų sekmadienį tuoj po 11 
vai. mišių Apreiškimo parapi
jos salėj bus duodami lietuviški 
sotūs pietūs už prieinamą kainą. 
Visi kviečiami ir laukiami.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 14, šį šeštadienį, 2 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama B. Brit
ten opera “Billy Budd”. Pagrin
diniai solistai: Richard Cassil- 
ly, James Morris, Robert Nagy. 
Diriguoja David Atherton. Ba
landžio 21, kitą šeštadienį, šio 
sezono uždarymui bus transliuo
jama G. Verdi opera “Don Car
lo”.

Laisvės Žiburio tradicinis pa
vasario koncertas bus balandžio 
28, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židinyje. Programą atliks Nelė ir 
Alvydas Paltinai, neseniai pasi
traukę iš okupuotos Lietuvos, 
dabar gyveną V. Vokietijoje. Po 
programos šokiai, grojant Joe 
Thomas orkestrui. Bilietus pla
tina eilė žmonių. Žiūr. skelbimą.

Madų paroda, rengiama Bal
io 100-jo skyriaus, bus gegu
žės 6, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Stalus galima 
užsisakyti. New Jersey pas Al
doną Klivečkienę — 201 768- 
2327, pas Vincą Padvarietį 
212 847-5619 arba pas Antaną 
Pumputį —212 296-1939.

Brolis Danielius Jankevičius 
iš Kennebunkporto vienuolyno 
perkeltas į Brooklyno vienuoly
ną pagelbėti Tėv. Pranciškui 
Giedgaudui spaustuvės dar
buose.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
balandžio 3 grįžo iš kelionės 
po Egiptą ir Šventąją Žemę. 
Taip pat dar aplankė Fatimos 
šventove Portugalijoje.

L.A.K. šachmatų turnyre, pra
vedamame Vaitonio atminimui, 
po trijų ratų rezultatai yra tokie: 
V. Kulpa ir A. Simonaitis turi 
po 2 taškus. E. Staknys — 1 
tašką. Rungtynės tęsiamos ba
landžio 15, sekmadienį, 2 vai. 
popiet Kultūros Židiny.

The Advocate, Newarko vvs- 
kupijos laikraštis, kovo 28 lai
doje, įsidėjo nuotrauką, kaip Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje Eli- 
zabethe buvo paminėta šv. Ka
zimiero sukaktis. Nuotraukoje 
yra diakonas Henry Keturvitis, 
kun. Juozas Pragulbickas, Lietu
vos vyčių pirmininkė Anne M. 
Matuzevichir klebonas kun. Pet
ras Žemeikis. Laikraštį Darbi
ninkui atsiuntė Emilija Jurevi
čiūtė. Nuoširdžiai dėkojame.

Klemenso Jūros eilėraščių rin
kinys — “Diemedžio šakelė” 
išspausdintas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Rinki
nys turi 140 puslapių. Aplanką 
piešė P. Jurkus. Šios knygos au
torius gyvena Brazilijoje.

Ieškoma sekretorė/-ius lietu
viškai įstaigai New Yorke. Pagei
dautina, kad laisvai valdytų lie
tuvių ir anglų kalbas, mokėtų 
gerai rašyti rašoma mašinėle, 
efektyviai komunikuoti telefonu 
ir raštu bei vairuoti. Darbo 
pareigos pagrindinai apima ma
šinraščio darbus, siuntų pakavi
mą bei prašymų pildymą ir iš
siuntimą ir kitus techniškus- 
administracinius rūpesčius. 
Darbo sąlygos bus aptartos su 
rimtais kandidatais. Siųsti re
ziume: Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
prižiūrėti lietuvę moterį, gyv. 
Ozone Park, N.Y. Geras atlygi
nimas. Dėl laiko galima susitarti 
su dirbančia dukra. Skambinti 
po 8 vai. vakarais 845-9019.

Government jobs. $16,559- 
$50,553/year. Now Hiring. Your 
Area. Call 805 687-6000. Ext. 
R-9000.

Natūralaus bičių medaus pri
einamomis kainomis galima 
gauti Darbininko spaudos kios
ke. Čia taip pat galima įsigy
ti kalėdinių kortelių, lietuviškos 
muzikos plokštelių. įvairių su
venyrų ir dovanėlių Kalėdom ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų irkt.

Eglė Vainius, Real Estate par
davėja, dirba su R. T. Real 
Estate Agency, Inc., Bay Head, 
New Jersey. Tel. 295-9700 (na
mų tel. 295-8493). E. Vainienė 
priklauso prie South Monmouth 
ir Ocean County Multiple Lis
ting Service. įstaigoj kreipiantis 
paminėti, kad norite būti E. Vai
nienės kliientais.
QUEENS COLLISION 

CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh
tened — Fiber 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.

Snieguolė Jurskytė iŠ Phila- 
delphijos, Pa., uoli knygų skai
tytoja, jau kelintą kartą užsi
sako naujų leidinių už visą šim
tinę. Gražus pavyzdys ir kitiem 
įsigyti nors vieną kitą lietuviš
ką knygą ir ją paskaityti.

Kun. dr. prof. P. Ragažinskas 
iš Central, N.M., jau kelinti me
tai pastoviai atsiunčia Darbinin
ko spaudos išlaidom bei prenu
meratai apmokėti po 50 dol. 
Dosniam aukotojui Darbininko 
administracija nuoširdžiai dė
koja.

Debi Didžbalytė, Linden, 
N.J., gyvenančių Danguolės ir 
Romo Didžbalių dukra, N.J. vals
tijoj veikiančios tautinių šokių 
grupės Liepsna šokėja ir buvusi 
grupės vadovė, sausio mėn. bai
gė Union, N.J., esančią Kean 
kolegiją ir įsigijo vidaus projek
tavimo (interior design) baka- 
laureata.

Pranciškonų auklėjimo namų 
statyba pe žiemą buvo susto
jusi. Pavasarį statyba vėl tęsia
ma. Numatoma baigti liepos 
mėnesį.

Kredito Unijos KASOS meti
nis narių susirinkimas įvyks ba
landžio 29, sekmadienį, 2 vai. 
po pietų Kultūros Židinio žemu
ti nėję salėje. Programoje bus 
pranešimai apie Kasos finansinį 
stovį ir organizacinę veiklą. Taip 
pat įvyks rinkimai į direktorių 
tarybą ir pranešimai iš Kasos 
skyrių Chicagoje ir St. Peters- 
burge.

KEARNY, N.J.
Lietuvių kalbos kursai

Čia gyvenančios ir okupuotoj 
Lietuvoj besilankiusios Mrs. 
Eleonor Rokas pastangom buvo 
suorganizuoti suaugusiom žmo
nėm lietuvių kalbos kursai. Kur
sai vyksta antradieniais, 7 vai. 
vak. Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos mokykloj, Bergen 
Ave., Kearny. Juos lanko 26 
žmonės. Kursų lektore yra kele
rius metus tą darbą dirbusi prie 
aukštesniosios mokyklos Linden, 
N.J., vakarais veikusiuose kur
suose LB Newark, N.J., apylin
kės pirmininkė ir JAV LB tary
bos narė Danguolė Didžba- 
lienė.

— BALIŲ

NELĖ IR ARVYDAS PALTINAI
(neseniai pasitraukę iš ok. Lietuvos)

ŠOKIAMS GROS JOE THOMAS ORKESTRAS
IR SPECIALIAI JAUNIMUI — BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

šeštadienį, balandžio 28 d.
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

PROGRAMOJE IŠKILŪS LENGVOSIOS MUZIKOS MENININKAI

Maiste gamina Eugenija Kezienė
Valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurienę 441-7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų —• 5 dol., 

gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai 
ir sau adresuotą su pašto ženklu voką 
217-25 54 Ave., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

siųsti Lithuanian Radio Club vardu,

NEW JERSEY:
B. P. Macijauskas 998-6797; 892-6415
K. Pralelka 256-5224
D. Didžballen* 925-4761
R. Bltėnas 351-7963

NEW YORK:

A. Diržys 296-7385
Z. Jurlane 441-7831
E. Kazien* 296-0798
R. Kazys 769-3300; 229-9134 
B.V. Labutis VI7-5550
M. Šallnsklanė 296-2244
V. Vasikauskas VI7-1286
R. Kazys 229-9134; 769-3300

N. P. Baltrullonls AX 7-0991

Visus atsilankyti kviečia
LAISVĖS ŽIBURIO

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO

KVIETIMAS į KASOS SUSIRINKIMĄ

Visiem Kasos taupytojom šiuo 
metu Whvo išsiuntinėti praneši
mai ir informacijos apie perei
tų metų finansinę apyskaitą ir 
apie metinį narių susirinkimą. 
Žiūrint į pranešimų statistiką, 
Kasos augimas 1983 metais pra
šoko visus apskaičiavimus ir 
pranašystes. 1980 metais buvo 
didelė naujiena, kai Kasos suma 
pasiekė pirmą ar antrą milijo
ną dolerių. Šiandien, vos prabė
gus ke tveri em metam, Kasos Kre-

JAV ir Kanados tautinių šokių 
šventė įvyks liepos 1 Cleveland, 
Ohio. Iš New Yorko ten ruošia
si vykti tautinių šokių grupė 
“Tryptinis”, vad. Jadvygos Ma
tulaitienės, o taip pat gausus 
būrys žiūrovų. Kelionių agentūra 
“Vytis” yra paėmusi autobusą. 
Iš New Yorko išvykstama bir
želio 29, penktadienio vakare. 
Grįžtama liepos 2, pirmadienį. 
Šis autobusas bus naudojamas ir 
Clevelande vykimui iš viešbučio 
į šventės salę, į banketą ir pan. 
Visų šių kelionių kaina 60 dol. 
asmeniui. Registruotis agentū
roj “Vytis”, 2129 Knapp St., 
Brooklyn, N.Y. 11229. Tel. 212 
769-3300. Šioj agentūroj taip pat 
galima gauti bilietų į šokių 
šventę (savikaina) ir taip pat pa
piginta kaina viešbučius, esan
čius netoli šokių salės.

Dail. Romą Viesulą paminėjo 
filatelistų laikraštis Linn’s 
Stamp News balandžio 2 laido
je. Įsidėjo dailininko nuotrauką 
su Vatikano pašto ženklo pro
jektu, toliau aprašyta, kokie tie 
ženklai išleisti Vatikane, kam 
jie skirti. Duodama žinių ir apie 
patį dailininką.

Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties prisimi
nimui gaunama dail. Adomo Galdiko piešto šv. Kazimie
ro portreto spalvota reprodukcija. Dydis 12x9 inčų. 
Kaina 2 dol.

Taip pat gaunama Aušros Vartų paveikslo spalvota 
reprodukcija. Dydis 12x9 inčų. Kaina 2 dol.

Persiuntimo išlaidom pridedamas 1 dol.
Gaunama Darbininko administracijoj, 341 Highland 

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LAISVES ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį

PAVASARIO KONCERTĄ

dito Unijos kapitalas viršija 23 
milijonus! šiuo augimu Kasa 
kai kur susilygino ar net pralen
kė daugelį metų egzistuojan
čias Kanados lietuvių kredito, 
unijas. Praplėtus veiklą į Chica- 
gą ir St. Petersburgą, Kasos au
gimo potencijalas dar labiau 
pakilo.

Metinis Kasos narių susirin
kimas |vyks š.m. balandžio 29, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų Kul
tūros Židinio patalpose. Į tą 
susirinkimą kviečiami visi Kasos 
nariai, jų šeimos ir bičiuliai. 
Kurie negalės susirinkime daly
vauti, prašomi iŠ anksto atsiųsti 
balsavimo lapelių atkarpas į Ka
sos įstaigą. Kurie susirinkime 
dalyvaus prašomi atsinešti balsa
vimo lapelius su savim. Jie yra 
numeruoti ir todėl papildomos 
atkarpos nebus išduodamos. Bus 
balsuojama už 5 naujus direkto
rius, kurie toliau vadovaus Ka
sos organizacijos darbams.

Šalia rinkimų į direktorių ta
rybą, susirinkime bus įvairūs 
pranešimai ir diskusijos apie to
limesnį Kasos augimą bei atei
ties uždavinius. Po susirinki
mo bus užkandžių ir gėrimų 
bufetas.

Pakartojame — kas negalės 
dalyvauti susirinkime, atsiųs
kite balsavimo lapelius šiuo ad
resu: KASA Lithuanian Federal 
Credit Union, 86-01114th Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Kas 
planuoja susirinkime dalyvauti, 
atsineškite lapelius su savim 
į Kultūros Židinį. Susirinkimas 
įvyks balandžio 29, 2 vai. po 
pietų apatinėje Židinio salėje. 
Adresas: 361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207.

KASOS Informacija




