
SBOttfis pricS ^HOBkSdBO*
—-,.— J-r— • -yw^—■•'<-- - xs <>4^ ' S3BS> mSRMBuKKDK *SOwQKBS 

tnvosKatalikų Bažnyčios Kro-

.5 .-.l-..X 2g

nongwen — Kaiea ki gyvos gai
vos it visam krikai netekti poli* ■ 
tinki teisią. Kiti kaltinamieji 
tavo nuteisti kalėjimo baus
mėm nuo 16 1d 18 m. ir aete-<

wB<8a’«jną«i «prec. t 
ir parteris Jikyrią ®b,39;4pteT
V -Į----- * «?_. _ -___; -Į-'^ J> - -ąjfKMuSf. m w>nca mmo^ saa piro-
ja ^ĮaM firinikn ir to-

hilHfrfflfn ji> •OpĮMĮaji
...nii ■nim..-> 'i .... ......



■II * —■

Jaunimui ateinant
Į visas lietuviško gyvenimo 

sritis pamažu ateina jaunimas. 
Vienur jo ateina daugiau, kitur 
mažiau. Jei paseksime lietuviš
kųjų kolonijų gyvenimą, bus 
lengva pasakyti, kodėl vienur 
daugiau, kitur mažiau jo atei
na. Ten, kur buvo daugiau 
dėmesio jaunimui, ten daugiau 
jo ir išauga. Kur buvo dirban
čių su jaunimu, ten savaime ir 
atsiranda jaunų pajėgų. Reikia 
dar prisiminti ir lituanistinę mo
kyklą. Kur jaunimas ilgiau iš
būna lietuviškoje mokykloje, ten 
jis apsipranta su lietuviška veik
la, su lietuviškais klausimais ir 
pasilieka lietuviškoje bendruo
menėje.

Visiem juk rūpi, kad kuo dau
giau jaunimo įsijungtų į mūsų 
veiklą, kad jie taptų gyvu mūsų 
tautos kūnu, o ne nuobira sveti
miesiem. Tad ir reikia telkti pa
jėgas tam jaunimui pritraukti 
prie lietuviškos veiklos.

Jaunimas mėgsta konkrečius 
darbus. Daug kam teko pergy
venti, kaip puikiai jaunimas at
liko įvairius darbus, jeigu jiem 
buvo pavesta ir jais pasitikėta. 
Yra juk darbų, kuriuos tikrai gali 
jaunimas atlikti, net ir sudėtin
gus darbus. Kartais trumpai pa- 
instruktavus galima iš jų susi
laukti didelės paramos.

Toks konkretus darbas kaip 
tik ir ateina su Vasario 16-tos 

- minėjimais? Įtarautame ■ 
Skatinkime, kad jis pasipuoštų 
tautiniais drabužiais ir dalyvautų 
minėjime. Čia juk visokiausių 
darbų. Tegu ir. jie įsijungia. Te
gu dirba prie kasos, tegu pasitin
ka įvairius svečius, ypač angliš
kai kalbančiuosius. Tegu juos 
nuveda į vietas, budi salėse, pa
deda rinkti aukas. Įtraukime ir į 
programas. Tegu būna pranešė
jai. Dauguma moka abi kalbas. 
Tokius ir parinkime, kad jie su
maniai kalbėtų abiem kalbom. 
Dažnai vyresnieji išsigąsta, kad 
jaunimas nesiorientuoja prog
ramos dalyse. Reikia juos tik pa
mokyti, padėti tekstus parašyti,

tinti kitus tos rūšies nuotykius 
dabartyje,* kai ir visuomeniniai, 

z ■ - ir menų kuhSos sektoriai kas-
o paskui savaime viskas eis kart daugiau gožte gožiami so

vietinių pramanų, iškraipymų ar 
tuščiavidurių pagyrų bangom”.

sklandžiai.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė duoda progos parašyti 
laiškus laikraščiam, senatoriam, 

kiaušiai gali padaryti jaunimas, 
nes jis laisvai moka angliškai.

Per mokyklas jaunimas turi 
daug draugų kitataučių. Tegu 
jiem parenka kokią dovanėlę, 
kuri primintų Lietuvą ir Lietu
vos nepriklausomybės šventę. 
Žmogus paprastai yra jautrus 
nuskriaustajam. O Lietuva juk 
nuskriausta. Apie jos nuskriau- 
dimą dabar labai patogu kalbė
ti, nes juk ir Amerikos prezi
dentas spaudos konferencijoje 
pirmą kartą pasakė teisybę apie 
Sovietų Sąjungą ir jos moralę. 
Kalbėdami draugam, įtrauksime 
ir juos į mūsų interesų sferą.

Įtraukime jaunimą į organiza
cijų valdybas. Kartais jiem gali 
būti sunku, neįprasta, bet pama
žu išmoks visuomeninės techni
kos, išmoks vadovauti, dirbti 
organizacijose.

Rytiniame pakraštyje ren
giama tautinių šokių šventė. Tai 
vėl gera proga pakelti mūsų tau
tinių šokių grupių veiklą, jas pa
didinti, pagyvinti. Įtraukime 
kuo daugiau jaunimo, kad jis 
šoktų ir bešokdamas pats pasi-

Jei yra rengiama tautinių ■šo
kių šventė šiame Atlanto pa
kraštyje, tai kodėl nėra rengiama 
mažoji dainų šventė? O ir ji būtų 
labai reikalinga ir išjudintų cho
rus, ansamblius. Visi jie atsi
naujintų ir tuo pačiu pradžiugin
tų lietuviškąją veiklą. Organi
zuokime ir jaunimo dainuojan
čius vienetus. Jaunimas mėgsta 
dainuoti, tai savaime pritrauks 
jaunų žmonių, jei tik atsiras su
manus jų vadovas.

Tad padėkime jaunimui ateiti 
į mūsų lietuviškąją veiklą. Pasi
tikime jį su meile ir bičiulyste!

Vetoor rykšte yra <b- 
«tų ir kondensuotų 
rinktinė. Pats Bronys

Kaip meistras įveikė formą
Be abejo, ne vienam gali kilti 

toks klausimas: kaip Broniui 
Railai pasisekė persiorganizuoti, 
nuo plačių drobių pereiti į mi- 
niatūrų tapybą? Mano išmany
mu, jis lengvai plaukia ir per 
šiuos vandenis, kaip meistras 
jis įveikė ir šią glaustą bei san
darią pasisakymų formą. Kas 
buvo pamėgęs skaityti Railos il
gus rašinius, dabar nejučiom 
savęs klausia: kaip gi čia viskas 
taip gražiai ir greitai pasibaigė? 
Aišku, tai yra ne tik talento, 
ne tik sugebėjimų, bet ir pasi
ruošimo, ir išprusimo, ir dvasi
nio susitelkimo vaisiai. Didelėj 
drobėj gali plačiai išsitiesti, me
džiagą apversti nuo vieno ant ki
to šono, argumentaciją sutirštin
ti, gali ir žodžio prašmatnybėm 
pažaisti. Trumpuose pasisaky
muose Broniui teko groti tik 
jautriai atsiliepiančiom stygom, 
ieškoti tik to, kas vienu ar kitu 
atveju yra būtina, esminga ir

Australijos Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos sesijos 
1980 gruodžio 29-31 Adelaidėje dalyviai. Sėdi antras iš k. dr. 
Arūnas Staugaitis — prezidiumo pirmininkas, Mūsų Pa
stogės redaktorius Vincas Kazokas, dr. A. Maurais, buvęs 
Australijos LB pirmininkas Vytautas Neverauskas, P LB pir
mininkas Vytautas Kamnntas, naujasis Australijos LB pirmi
ninkas Albinas Pocius, Petras Bielskis — prezidiumo pir
mininkas ir Australijos LB garbės narė Ona Baužienė.

ST. SANTVARAS

prasminga. Irtai, kaip man rodo
si, jo raštui didelių Blėdžių ne
sukrovė. Na, o skaitytojui tik
pramoga: žiūrėkit, turim ir kito- - tų griozdai, Enciklopedija, 
kį Bronį Railą!..

Tegu pasineria į jos 
versmes

Nesirengiu Vaivos rykštės tu
rinio analizuoti, kiekvieną jos 
straipsnį apibūdinti. Visų pirma 
toks užmojis neįtilptų į šio pasi
sakymo laiką, o, kita vertus, ir 
nebūtų lengva nors apytobuliai 
tokį darbą atlikti. Be to, gal ne
dera ir skaitytojam malonumo 
atimti — tegu jie patys paima 
knygą į rankas, tegu patys pasi
neria į jos kovingumo ir min
čių versmes, tegu pasigėri rašy
tojo plunksnos žėrėjimu.

Rašinių ciklai
Tačiau apie tai, ką Vaivos 

rykštėje Bronys Raila dėsto, rei
kia nors trumpai pašnekėti, nors 
veikalo temas ir straipsnių cik
lus išvardinti. Ir ne dėl to, kad 
paprastai beveik visada taip 
daroma, bet kad Bronio Railos 
rašinių ciklų pavadinimai yra to
kie vaizdūs, jog jie patys pa
kursto skaitytojo smalsumą, pa
tys atskleidžia veikalo turinio į- 
vairovę, sužvilga autoriaus sar
kazmu ir ironija. Tai ir žvilg
terkim į paskutiniuosius Vaivos 

rykštės puslapius, kurie vadina
mi Turiniu: Įžangėlės skaityto
jam ir klausytajam, Klastojimai, 
išdavikai apie mus kitus, Kaip 
tardė Voldemarą, Susiniekini-

Geismas pasisavint Krėvę, Dia
logai su Venclovom, Tas kitas 
pasaulis, Jų likimai, Kapsuko, 
Preikšo, Šepečio soc.-realizmai, 
Akimirkos.

Kaip regim, tai vis dialogai 
su Lietuva — su valdžios vy
rais, su kultūrinės kūrybos ir vi
suomeninio veikimo ideologais 
bei vairuotojais, su įvairiom 
klastotojų ir pataikūnų grupėm, 
su pačiais menų žmonėm. Kiek
viena paminėta Vaivos rykštės 
tema — tai trumpų straipsnių 
ciklai, žinoma, ne vienodo didu
mo, pvz., Tas kitas pasaulis 
turi šešiolika rašinių, o Kaip tar
dė Voldemarą — tik tris pasa
kojimus. Iš tikro, reikia žmogui 
pačiam Vaivos rykštę perskaity
ti, kad jis pajustų Br. Railos po
lemikų aštrumą, argumentavimų 
logiką ir stiprumą, išgirstų šūks
nį į nedorą pasaulį, o taip pat į 
Teisybę ir Teisingumą.

Pasikartojimai ar praplėtimai?
Įžangėlėje skaitytojam ir 

klausytojam Bronys Raila lyg ir 
teisinasi, kad veikale esą temi
nių pasikartojimų. Man ne visai 
suprantama, kodėl autorius pats 
save taip nuplakė. Vaivos rykš
tę perskaičiau su atsidėjimu, ra
dau ten temų praplėtimų, paryš
kinimų, pagilinimų, bet ar tai 
yra pasikartojimai? Kai žmogus 
turi tik penkias minutes, tai koks 
bebūtų jis rašto meistras, yistięk 
visų, temos plonybių į tą laiką 
nepajėgs įterpti. Tad, mano iš
manymu, grįžimai prie tos 
pačios temos anaiptol Vaivos 
rykštės spalvingumo nesumen
kino.

Lietuvoje tyli
Lietuvoj, kiek man tenka ži

nelių iš ten prisirankioti, tuo 
tarpu apie Vaivos rykštę nieko 
nesakoma, nors ji Lietuvai ir jos 
rūpesčiam skirta. Tokia mūsų 
tėvų žemėje dabar yra tvarka 
— kol byla pereis devynių aukš
tų instancijas, kol bus nutarta 
per kokį pusmetį ką pasakyti 

gurno turėti — beveik be jokio 
paklydimo galima spėti, kad 
Bronys Raila dar kartą bus ap
teiktas Amerikos imperialistų 
bernu, fašistu, tautos atplaiša, 
“vaduotojų’* (jų kabutės) triflba 
ir pan. Ad rem apie Vainos 
rykštę ten nebus kalbama, Bet, 

atviram ir broliškam dialogui 
su mumis ten šiuo metu ir są
lygų nėra, daug kas, net šventi 
dalykai, Lietuvoj dabar yra au
kojami tik melo dievam.

Įvertinimai čia
šioj pusėj ežero apie Vai

vos rykštę tepastebėjau tik vie
ną kitą entuziastingą anotaciją, 
gal dar- porą informacinių 
straipsnelių. Plačiau ir išsamiau 
apie naująjį Bronio Railos vei
kalą Dirvoj pasisakė tik mano 
gerbiamas ir branginamas kole
ga Vyt Alantas. Įžvalgiai, išmin
tingai ir blaiviai jis į tą Bro
nio darbą pažiūrėjo. Bet, abejo
damas dėl Sal. Nėries darbų 
išlikimo ir “Trečio Fronto” 
reikšmingumo, Vyt Alantas taip 
sako: “Trečias Frontas” tautinei 
lietuvių literatūrai jokios įtakos 
nepadarė ir pėdsakų nepaliko. 
Be abejo, dėl to ir Lietuvių 
enciklopedijoje tas leidinėlis 
neminimas. Jis tik pasitarnavo 
kompartijai, kuri iš jo padarė 
komunistinės literatūros ištaką 
Lietuvoje. Tad man ir kyla abe
jonių, ar yra prasmės apie tą 
leidinėlį tiek daug kalbėti?'*

Apie “Trečią Frontą”
Tiesa, kad “Trečias Frontas” 

“lietuvių literatūrai jokios įtakos 
nepadarė,*’ literatūrinio per
versmo nesukėlė, bet turbūt ne
turėtumėm abejoti, kad mūsų 
grožinės literatūros gyvenime 
pėdsakus jisai paliko. Jau vien 
tai, kad “Trečiu Frontu” Lie- 
tuyoj, ikį .šipj. ramstomaši — yra 
to leidinio pėdsakai. Bronys Rai
la, buvęs žurnalo redakcinės 
kolegijos narys, paryškindamas 
ir atšviesindamas jau baisiai iš
kraipytą ir aptemdytą “Trečio 
Fronto” veidą, nesako, kad jų 
grupė apsivainikavo nepapras
tom literatūrinėm pergalėm, tik 
demaskuoja skelbiamą netiesą. 
Kad anuomet Lietuvoj kai kurie 
rašytojai turėjo apstą aroganci
jos, jaunatviškų fantazijų ir bra
vūros, argi tai būtų buvusi di
delė blogybė?

(Bus daugiau)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Į Antanas Rubšys 
j Manhattan College
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•Valgis ir 

gėrimai mažai kuo teprimena 
kraštą, kuriame islamas yra vals
tybinė religija.

Pokalbis pietų metu vyksta 
angliškai. Galbūt iš mandagumo 
svečiui, o galbūt dėl to, kad ne 
visi gali mus suprasti.

Jaunieji karininkai atviri šacho 
Muhammad Rėza atžvilgiu.

Dauguma jį gina ir džiaugia
si “baltąja revoliucija”. Vienas 
kitas šacho reformas laiko tik 
priedanga tautai išnaudoti. Dr. 
Mirhadi vengia sakyti žodį, ku
ris ar vienus, ar kitus jų nuo
monėje užtvirtintų.

Pasivyk iRMa oiauoatyje
Jau pietų metu mane ima ne

rimas, kad nespėsiu grįžti į 
viešbutį kelionei autobusu į ora- 
uostį. Mano baimė pasiteisina. 
Pasiekus viešbutį, autobuso jau 
neberandu. Randu tik raštelį: 
“Pasivyk mus orauostyje”.

Dr. Mirhadi man nuoširdžiai 
primena, kad esu jo svečias. 
Tuo pačiu taksiu, kuriuo jis 
mane parvežė į viešbutį, važiuo
jame j orauosti-

Iran Air skridimas 218 pakils 
15:15 valandą. Laiko dar pusva
landis. Vyksta jau įprasta nuo
dugni pasų ir mantos kontrolė. 
Mat, skrendame į Irako pasienį 
— Abadan ir Ahwaz. Atsisvei
kinu su dr. Mirhadi visu glėbiu 
ir bučiniu į kairį ūsą. Tikrai že
maitiškai.

Per Khuzistaną:
- arabei Irane

Keliauta tik trumputė valanda. 
Tačiau atkeliauta į jau Irake pa
liktą aplinką. Vėl esu arabų 
tarpe. Abadan yra rytinėje Tigro 
upės pašonėje, arabiškoje Irano 
provincijoje, vardu Khuzistan.

Lėktuvas suka antrukart virti 
Satt al-Arab — Eufrato ir Tigro 
santakos. Pro langą matau Per
sijos įlanką. Plati ir pelkėta 
$att al-Arab prasideda šiaurėje 
prie Basrah. Čia, prie Persijos 
įlankos, ji baigiasi. Nuo Aba
dan iki Basrah apie 120 km. 
Pereiti iš Irako į Iraną tiesiog 
per Satt al-Arab kone neįmano
ma. Mat, Iranas bijo, kad bakas 
nesuvedžiotų Khuzistano arabų.

Smagu vėl būti Enuma Eliš 
krašte — pietinėje Mesopotami

joje. Murzinas Eufrato ir Tigro 
vanduo — Enuma Eliš dievas 
Enki — susitinka su žaliai mels
vu Persijos įlankos vandeniu 
— Enuma Eliš dieve Tiamat. 
Susiliedami tampa vienu ir nesi
liauja kurti vis augantį paplū
dimį. Satt al-Arab pakrantės ža
liuoja palmėmis, o pavandeniui 
plaukia tanklaiviai ir, vilkikų 
traukiamos, plūduriuoja baržos.

Abadan orauostyje lėktuvas 
nusileidžia tik trumpam. Neiš
kenčiu — išlipu kartu su išli
pančiais keleiviais. Lėktuve vė
sų, o lauke baisiai karšta. Po 
sauso karščio Irano plokščia
kalnyje sunku pakelti Sutrą. Net 
kvėpuoti sunku. Oras alsuoja 
nafta. Mat, Abadan yra Irano 
naftos perdirbimo centras. Iš čia 
net Sovietų Sąjunga gauna gam
tines dujas. Nedelsdamas vėl 
smunku į lėktuvą, nes lauke imu 
uždusti.

Po pusvalandžio vėl ore. Po 
penkiolikos minučių būsime Ah- 
waz mieste. Keleivių mažai be
liko. Dauguma išlipo Abadan 
orauostyje. Randu laisvą sėdynę 
prie lango dešinėje lėktuvo pu
sėje. Įdomu stebėti Khuzistaną 
iš oro. Kelionė trumpa, skren
dama žemai.

Naftatiekių ir dujatie- 
kių laukai, tiesūs ir vingiuoti 
vamzdžiai sudaro erdvės nauja- 
sėdijos vaizdą ant mėnulio. Tik 
avių ir ožkų bandos su sker
džium ant asilo grąžina Žemėn 
— į Artimuosius Rytus. Ir kla

joklių palapinės sėdi palei naf- 
tatiekius. Priešingybių šalis!

Khuzistanas: Elam kraštas
Khuz — kuzai buvo gentis, 

kuri gyveno šioje Mesopotamijos 
dalyje achemenidų ir sasanidų 
amžiuje. Prieš kuzus čia gyveno 
elamitai. Iki šiol elamitai man 
buvo tik vardas, kurį pirmusyk 
užtikau Apaštalą darbuose: Pir
mųjų Sekminių dieną “Jeruza
lėje gyveno maldingų žmonių 
iš įvairių tautų ... Paartai, medai, 
elemiečiai...” (Apd 2, 5.9). Da
bar esu virš E lamo ir matau šiuo
laikinį gyvenimą jų krašte.

Pranašas Jerungas kalba 
apie Etom (Ar 49,34-39)

Elam krašto praeitis yra labai 
gili — devyni tūkstantmečiai. 
$avo senomis gyvenvietėmis, 
ziggurat—Kalnu į Dievą, įmant
riu piktografiniu raštu Elam ir 
dabar teigia, kad elamitai daly
vavo kultūriniame Mesopotami
jos žmogaus veržlume. Elam 
imperijos jėgą ant savo kailio 
išgyveno babiloūiečiai — Ha- 
murabis XVIII a. ir Nabukas VI 
a. prieš Kristų. Elam buvo kryž
kele daugeliui Artimųjų Rytų 
tautų: kasitai, iširai, medai ir 
persai čia paliko savo pėdsakus.

Atsiverčiu Šventraštį. Jere
mijas, VI prieškristinio amžiaus 
pranašas, smerkia Elam:

Galybių Jahvi kalba:
"'Aš sulaužysiu Elamo lanką, 
jo jėgos šaltinį.
Aš atsiųsiuįElamą keturis 

vėjus

• iš keturių pasaulio kraštų;
aš atiduosiu elamitus vėjams: 
nebus tautos, kurioje elamitai 

neieškotų saugios užuovėjos.
Aš priversiu elamitus drebėti 

prieš jų priešus,
pasiruošusius juos išžudyti.
Aš siųsiu jiems nelaimę, 
mano nemalonų pyktį.
Aš eisiu įkandin jų su kardu, 
iki juos visus sunaikinsiu.
Aš pastatysiu savo sostą 

Elame
ir nušluosiu nuo jo karalių ir 

didikus”
Jahvė kalba!
“Tačiau ateis laikas, kada aš 

atstatysiu Elamą”.
Jahvė kalba! (Jer 49, 34-39).

Jau VIII a. prieš Kristų pra
našas Izaijas pažįsta elamitus ir 
žino juos esant garsiais šauliais. 
Jis savo knygoje rašo, kad “Ela- 
mas ima strėlinę” (Iz 22,6) 
ir ruošiasi žygiui prieš Jeruza
lę (žr. Iz 22).

Elam ėmė trupėti 640 metais 
prieš Kristų. Asirai, Ašurbani- 
pal vedami, sugriovė jo sostinę 
Susą. Ilgainiui elamitai buvo 
medų užgožti; medus ir elamitus 
gi užgožė peršat

Tiesiogiai šiuo klausimu šv. 
Raštas nieko nerašo. Tačiau yra 
įdomių užuominų archeologi
niuose šaltiniuose. Atrodo, kad 
507 metais Elamo karalius įsi
veržė | pietinę Babiloniją — Iz
raelio priešė Nabuko imperiją.

Judah karalystė Palestinoje ėmė 
džiūgauti. Štai babiloniečius 
sudirbs elamitai, mes išliksime 
babiloniečių nepaliesti! Čia Je
remijo žodžiai tampa įspėjimu 
Judah karaliui ir tautai: Nedėkit 
vilties į Elamą! Elamas nieko 
nepadės, nes ir jis pats bus pa
vergtas.

Abadan balsiai karšta, o 
Ahwaz dar karščiau

Iš lėktuvo Ahwaz miestas at
rodo lyg Irano moteris, slypinti 
po čador — rusvu gaubtuvu. 
Naftos perdirbimo įmonių kami
nai spiauna ugnį ir dūmus. Dū
mai palengvėle driekiasi į visas 
puses ir lieka kaboti drėgname 
karštyje.

Karūn upė dalina Ahwaz mies
tą į dvi dalis. Miestas nedide
lis — apie ketvirtis milijono gy
ventojų. Leidžiamės nedelsda
mi. Lėktuvas privažiuoja prie 
put orauosčio pastatų. Palei duris 
matau Rebeką su “ Archeologicai 
Survey *76” Ženklu. Rituosi lau
kan ir vos Žado netenku: bai
sus drėgnas karštis. Buvo bai
siai karšta Abadan, bet Ahwaz 
■m, a* fITIIOSlO CUu Kmltadolul

“Ar dar gyvi?“ šaukia Rebeka.

Šoferis irgi pažįstamas iš Tehe
rano. Tik autobusas kitas. Ma
žesnis ir nevėsinamas. Sukrintu 
■ne raaynes. oomns įjungia orai 
judinti vėdyklę.

(Bus daugiau)
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dona skara, trikampiškai užka
binta ant trumpo durklo, pasiro
dė vienas matadoro padėjėjų. 
Bulius, pastebėjęs raudoną 
skraistę, pasileido jos link,' lenk
damas galvą į žemę ir nustaty
damas ragus skraistės pusėn. Ta
čiau skraistė staiga pranyko, er
zintojui pasislėpus už-užtvaros. 
Kitoj pusėj pasirodė antras. Ir 
taip tas bulius pradėjo maišytis, 
tūžti. Pagaliau, visiems plojant, 
į areną įjojo matadoras. Jo žir
gas buvo apsiaustas ilga, žemę 
siekiančia apsaugine medžiaga. 
Jis su savimi turėjo spalvotas 
strėles. Čia aš jau nustojau žiū
rėti.

Stebėjau mėlyną dangų ir 
šalia manęs sėdinčiųjų veidus. 
Girdėjau šūkavimus “ole”, kar
tais plojimą. Neiškenčiau nepa
žvelgus į arenos vidurį. Ties bu
liaus sprandu karojo viena žalia, 
viena raudona strėlė, bet aš iš 
tolo dar neturėjau kuo baisėtis 
Žvilgtelėjau į elegantišku mostu 
jau nebe raitą matadorą, staigiu 
šuoliu prisiartinantį prie buliaus 
ir mosuojantį raudona skara. Jo 
kitoj rankoj buvo durklas. Bu
lius nėrė tiesiai į matadoro ska
rą. Matadoras leido jam visiškai 
prisiartinti ir smogė vienu smū
giu su durklu. Publikai matado
ras nepatiko, nes viskas per grei
tai įvyko. Supratau, kad laukia
ma kitų, už jį garsesnių ir labiau 
rizikuojančių.

Išsėdėjau dar per dvejas “kau
tynes”, bet tik retkarčiais žvilg
čiojau, kartkarčiais pastebėdama 
po garsaus “olė” krauju pasru
vusią buliaus galvą, apsmaigsty
tą spalvingomis strėlėmis.

Išėjus į platų mūrinį korido
rių, skaičiau bulių kautynių li
teratūrą ir kalbėjausi su autobu
so palydovu. Bulių kautynės 
— tai šventa, -sena ispanų tra
dicija^ kurią gerbia ir pats pre-

Turim sutikti, kad kiekvienos 
tautos kultūra turi savotiškų 
bruožų, bet man vis dėlto sun
ku suderinti ispanų meilę bu
lių kautynėms ir jų nepaprastą 
muzikalumą, judesių grakštumą, 
meno, dainos ir muzikos meilę.

Grįžom autobusu į Madridą 
jau sutemus. Po ištaigingų ir pa
sakiškai brangių priešpiečių ne
buvau alkana ir norėjau ko nors 
visiškai paprasto, kaip tai galima 
lengvai rasti Amerikoj. Pirmą 
kartą pajutau savo naujosios tė
vynės ilgesį. Gera keliauti, žval
gytis, pramogauti ir stebėti kitų 
kraštų kultūrą, bet vis dėlto 
geriausia yra namie. *Užsiminiau 
pasiilgusi paprasto amerikietiš
ko maisto — mūsų taip panie
kinto “hamburger”. Viešbučio 
patarnautojas net nušvito, su pa
sididžiavimu pranešdamas, kad 
tikras “americano” Burger-Chef 
yra tik už kelių skersgatvių.

Ir vėl išėjom į Madrido gar
siąją San Antonio gatvę. Koks 
nuostabus vaizdas! Šaligat
viuose minios gražiai apsirengu
sių žmonių, lėtai besišnekučiuo
jančių. Šaligatvių kavinės pilnos 
specialią kavą su saldžiu likeriu 
sriubčiojančių žmonių. Man
dagūs, bet -linksmi vaikai sėdė
jo drauge su suaugusiais, lai
žydami tą tarptautinį skanėstą 
— ledus. Kai kurie turėjo su 
savim šunis ant odinių dirže
lių.

Vitrinos buvo apšviestos, ir 
jose matėsi prabanga ir skonis. 
Ant vieno aukšto pastato buvo 
milžiniškas plakatas, skelbiantis 
Amerikoj jau senokai pamirštą 
“Dešimties Įsakymų” filmą. 
Gražiai apsirengęs jaunimas bū
riavosi ties diskoteka. O gatvės 
viduriu skriejo triukšmingi mo-

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

(atkelta iš 2 psl.)

humoristams yra pavojus, kad jų 
rašiniai nepavirstų štampais. At
skirai paimtos kai kurios humo
reskos atrodančios įspūdingos, 
bet kartu sudėtos į vieną kny
gą atrodo lyg siūtos ant vieno 
kurpalio. V. Žilinskaitė pastebi, 
kad satyrai sunku atsispirti prieš 
visuomeninės ar politinės aktua
lijos trauką, o iš to kyla humo
ristinio kūrinio trumpaamžišku- 
mas. Satyrikas taip pat turįs 
vaizduojamą dalyką būti pats sa
vo širdimi išgyvenęs. Geriau
sia satyra remiasi autoironija 
— juokimusi iš savęs. Tačiau 
komiška ir tragiška esančios ly
giavertės sąvokos. Satyrinę Lie
tuvos rašytojų kūrybą ši autorė 
vertina teigiamai, ji nurodo hu
moristinių atspindžių daugelyje 
nesatyrinių kūrinių.

— Žymusis vargonininkas L. 
Digrys praėjusį lapkričio mėne
sį gastroliavo keliuose Čekoslo
vakijos miestuose, gruodžio mė
nesį — keliuose Italijos miestuo
se. Vargonininkė N. Dainienė 
koncertavo Kišiniove.

— Žmonių opinija yra ne
palanki pavergėjų valdžios vyk
dytojams saugumiečiams ir net 
viešiesiems milicininkams. Kad 
tą opiniją padarytų “įstatymų 
saugotojams” palankesnę, vi
daus reikalų ministerija kasmet 
skiria literatūros premijas už 
kūrinius, kuriuose “tvarkos 
saugotojai“ būtų palankiai pa
vaizduoti. Už 1980 metus tokias 
premijas laimėjo rašytojai: V. 
Misevičius, J. Dovydaitis, J. Pa
žėra ir E. Uldukis. Premijuoti 
ir du kompozitoriai — V. Pa- 
ketūras ir M. Vaitkevičius už 
dainas, skirtas milicininkų 
garbei.

— Sovietų Sąjungos literatū
ros premija paskirta Vytautui 
Bubniui už romanų trilogiją: 
“Alkana žemė", "Po vasaros

visiškai tamsus, o ant laiptų 
prie įėjimų į pastatus būriavo
si jauni žmonės. Beveik norė
jom grįžti, bet aš nutariau, kad 
Madridas tai ne Clevelandas ... 
Ėjom drąsiai, beveik kvapą už
ėmę. Aš laikiau sugniaužusi ran
kinuką ir vis klausiausi, ar kas 
neseks iš paskos. Staiga prieš 
mus išdygo tipiška amerikietiš
ka Burger Chef iškaba. Viduj 
buvo erdvu, labai šviesu ir jau
ku. Patarnautojos dėvėjo unifor
mas ir kepuraites su firmos už
rašu, ir viskas buvo pakuojama 
visiškai kaip Amerikoj. Pasiėmę 
padėklą, stojom į eilę su būre
liu jaunų ispanų. Užsisakėm 
“hamburger” ir ... pieno. Nu
tarėm, kad vis dėlto pati patalpa 
yra tipiškai ispaniška, ir pano- 
rom pamatyti, kaip atrodo vi
liojantis antras aukštas, į kurį 
veda platūs laiptai. Viršuj buvo 
eilės stalų su sunkiomis medi
nėmis kėdėmis. Turiu prisipa
žinti, kad pienas buvo labai ska
nus ir šaltas, bet “hamburger” 
neturėjo jokio skonio ...
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penktame viešbučio aukšte, pro 
kurio langus matėsi žavus Mad
rido vaizdas, nuskubėjom atgal į 
“Juliją” su tikslu pamatyti dvi 
gražiausias Madrido vietas: ka
rališkąjį palocių ir pasaulinio 
garso Prado muziejų.

Keliavom moderniomis Mad
rido gatvėmis, kol pagaliau prieš 
mūsų akis iškilo milžiniškas bal
tas pastatas. “Tai karališkieji 
rūmai”, su jaučiamu pasididžia
vimu pranešė gidas. “Tai vienas 
iš nedaugelio palocių Europoj, 
kurie nėra paversti muziejais, 
bet yra naudojami ir šiandieną 
visom oficialiom funkcijom. Čia 
karališkoji pora daro priėmimus, 
pokylius ir iškilmes.” Tai milži-

dangum” ir “Nesėtų rugių žy
dėjimas”. Kiek anksčiau toji tri
logija buvo pasiūlyta Lenino 
premijai, bet tada ją laimėjo ru
sas rašytojas.

— Premijas skiria ir Literatū
ros ir Meno savaitraštis už jame 
išspausdintus rašinius. 1980 
metų premijos paskirtos: meno
tyrininkui Leonui Jasiuliui, pub
licistams Stasiui Kašauskui, Do
mui Šniukui, architektu - 
ros kritikui Jurgiui Vana
gui, literatūros kritikams 
Petrui Bražėnui, Algiui Ka
lėdai ir rusui Aleksandrui 
Krasnovui. Už straipsnius apie 
muziką premija paskirta Vytau
tui Landsbergiui, už koncertų 
vertinimą — Živilei Ramoškai
tei, už teatro kritiką — Audro
nei Girdzijauskaitei, už kino 
kritiką — Sauliui Macaičiui. 
Premija paskirta ir už kritikos 
debiutą. Ji teko teatrologei Rū
tai Vanagaitei. Už reportažus 
apie statybas ir restauravimo 
darbus premija paskirta Aldonai 
Žemaitytei.

— Spaudoje paminėta žymaus 
vargonininko, kūrybingo konser
vatorijos dėstytojo ir kompozi
toriaus Zigmo Aleksandravičiaus 
70 metų gimimo sukaktis. Gimęs 
1911 sausio 1 Girdžiuose prie 
Jurbarko. Kauno konservatorijos 
vargonų klasę baigė 1936. To
bulinosi Paryžiuje, Italijoje, Pra
hoje. Nuo 1939 dėstė muzikos 
dalykus Kauno konservatorijoje, 
nuo 1945 — Vilniaus konser
vatorijoje. Mirė 1965 kovo 5. 
Pagal Maironio libretą parašė 
operą "Dangutė”, simfoninę 
poemą “Anykščių šilelis”, chori
nes poemas “Jūratė ir Kastytis”, 
“Uosis ir žmogus”. Harmoniza
vo liaudies dainas, sukūrė apie 
100 originalių dainų chorams ir 
solistams.

— Jogailos įkurto Krokuvos 
universiteto sukaktį paminėjo ir 
Vilniaus universitetas. Minėji-

me apžvelgtas Krokuvos univer
siteto vaidmuo kultūriniame ir 
politiniame Lenkijos gyvenime. 
Mokslo minties muziejuje (buv.

niškas kvadrato formos pastatas, 
kurio kiekvieną pusę supa nuo
stabi, pasakiškos nuotaikos ap- 
linka, meniški sodai —nuolati
nis Ispanijos monarchų pasidi
džiavimas. Čia kelios lysvės iš
skaptuotos geometrinėmis figū
romis, o medeliai ir krūmai taip 
apkarpyti, kad labiau primena 
skulptūrą negu gyvą medelį. 
Campo dėl Moro sode trykšta 
tritonų laikomas fontanas, ir 
švarutėlė automobilių aikštė, 
aptverta aukšta geležine tvora su 
arfą primenančiais vartais, ne
nustoja savo iškilmingumo. Nors 
karališkųjų rūmų istorija prasi
deda jau vienuoliktame šimtme

ty, tačiau atnaujinimai ir pageri
nimai buvo nuolatos daromi. 
Tuo būdu rūmai išlaikė savo di
dingą istorišką charakterį, bet 
taip pat dvelkia švara, tvarka ir 
realaus gyvenimo dvasia. Pasta
to didelė dalis yra iš granito, 
jo pilkumą atgaivinant balto ak
mens kontrastu baliustradose, 
kolonose ir kampų išbaigimuose. 
Pastatą supa įvairių dydžių bal
konai, kurių pats įspūdingiausias 
yra prieky. Virš jo yra Trium
fuojanti Ispanija (simboliška mo
ters skulptūra), o ties jos kojo
mis —seno vyro figūra,, simbo
lizuojanti Tago upę.

(Bus daugiau)

WATERBURY, CONN.

Ruoš lamas!
Nepriklausomybės šventei

Besiartinant Vasario Šešiolik- 
tajai, Lietuvių Bendruomenės 
Waterburio apylinkės valdyba 
posėdžiauja ir planuoja šią šven
tę prasmingai paminėti.

Šiemet Nepriklausomybės 
šventė bus švenčiama vasario 15 
ir 16.

Vasario 15, sekmadienį, 11 vai. 
ryto Šv. Juozapo parapijos baž
nyčioj bus aukojamos mišios 
už kenčiančią Lietuvą. Šventei 
pritaikytą pamokslą pasakys kle
bonas kun. Jurgis Vilčiauskas.

TOMAS VENCLOVA ROCHESTERY Muz. Jono Beinoriaus vadovau
jamas choras giedos šventei pa

Šiemet Rochesterio lietuviai
Nepriklausomybės šventę pra
deda švęsti iš vakaro Tomo 
Venclovos literatūros vakaru. 
Vasario 21, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. žemutinėje parapijos salėje
Tomas Venclova skaitys savo 
poeziją ir pasakos apie savo, 
kaip rašytojo, kelią okupuotoje 
Lietuvoje ir čia, laisvame pa
saulyje, kur spėjo jau išleisti net 
dvi knygas. Vieną savo origina- . 
lios poezijos, o kitą žymiųjų pą-^Q 
šaulio poetų vertimų. Eoliterą;^ 
tūros vakaro prie kavos puoduko 
kiekvienas galės arčiau susipa
žinti ir pasikalbėti su tuo bent 
iš tolo jau gerai žinomu vyru.

Kitą dieną, vasario 22, sekma
dienį, 3 vai. popiet Nepriklau-

Šv. Jono bažnyčioje) buvo su
rengta ir speciali paroda, kurio
je buvo iš Krokuvos universite
to bibliotekos atvežtų senų ir 
labai vertingų knygų.

— Vilniaus akademinio dra
mos teatro aktorius Regiman
tas Adomaitis vaidino R. Vokie
tijos sukurtame filme “Sužadė
tinė”. Už jo vaidmenį paskirta 
pirmojo laipsnio premija.

— Kauno ryšių skyriaus (paš
to) tarnautoja Birutė Kairytė pri
pažinta geriausia Lietuvos tele
grafiste. Antrosios telegrafisčių 
vietos pripažintos Klaipėdos 
pašto tarnautojai Violetai Bube- 
nienei ir Ukmergės telegrafistei 
Svetlanai Tretjakovai.

— 1980 metų pabaigoje Kauno 
dramos teatre naujai pastatytas 
V. Krėvės “Šarūnas”. Režisavo 
J. Vaitkus, dekoracijas ir kostiu
mus sukūrė dail. J. Malinauskai
tė, muziką sukūrė A. Martinaitis.

— Gruodžio pradžioje Suomi
joje koncertavo solistas E. Ka
niava. Tačiau jis S. Sąjungos 
kultūros mėnesio renginiuose 
atstovavo ne Lietuvai, bet “pla
čiajai tėvynei”, sovietinei im
perijai.

— Vilniaus universiteto medi
cinos fakulteto profesoriai P. Či
biras ir C. Lehkauskaitė atrado 
naują, sėkmingą būdą skubiai 
meningito diagnozei nustatyti. 
Liga surandama tiriant mikro
skopiškai kraujo lašą. Spaudoje 
rafoma, kad šis atradimas jau 
plačiai naudojamas visoje S. Są
jungoje.

— Šiaulių televizorių gamyk
la neseniai pagamino trimilijoni- 
nį televizorių. To įvykio iškil
mėse pasigirta, kad trečiasis mi
lijonas pagaminti tetrukęs tik 
trejus metus ir 4 mėnesius. 
Pirmasis trukęs 20 metų, antra
sis — 4 metus.

Pr. N.

LIETUVIAI FLORIDOJE
LB Auksinio Kranto apylinkėj

LB Auksinio Kranto apylinkės 
valdyba ruošia Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėjimą 
vasario 16 Imperial House resto
rane, 50 North Highway, Pom- 
pano Beach, Fla.

Visi apylinkės lietuviai, sve
čiai ir atostogautojai maloniai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Pa
grindinę kalbą pasakyti pakvies
tas žurnalistas Vytautas Meš
kauskas. Bus geri pietūs. Regis
traciją priima ir informaci
jas teikia: E. Balčiūnienė 946- 
0288, Br. Paškienė 946-4389, 
O. Rudaitienė 943-9735, A. Ur- 
butienė 941-3786. — Prdb.

BALTIMORĖS ŽINIOS

somybės šventės iškilmingame
susirinkime viršutinėje salėje 
tas pats Tomas Venclova pasa
kys šventės pagrindinę kalbą. 
Rochesterio ir jo apylinkės lie
tuviai turės progos ne tik gražiai
atšvęsti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, bet iš arčiau pa
žinti Venclovą ir kaip rašytoją 
kultūrininką ir kaip nepailstantį 
kovotoją už savo krašto ir savo 
žmonių laisvę.

Šeštadienio literatūrinį susi- 
' tikintą7 * Tomu Venclova rėn- ' 
gia L.B. Rochesterio apylinkės 
kultūrinė sekcija, o sekmadienio 
iškilmes rengia Rochesterio 
Alto skyriaus valdyba.

Jurgis Jankus

Aikivysk. Jurgio Matulaičio 
minėjimas su ypatingomis pa
maldomis vyko sausio 25 Šv. Al
fonso bažnyčioj. Giedojo Balti
morės mišrus choras Daina. Kun. 
A. Dranginis aukojo mišias ir tai 
progai pritaikė pamokslą. Pa
maldose dalyvavo daug lietuvių.

Amerikos Legionierių Organi- 
zacįja vasario 8, šį sekmadienį, 
11:30 vai. ryto Šv. Alfonso baž
nyčioj turės ypatingas iškilmes. 
Mišias aukos legionierių kape
lionas kun. Antenas Dranginis. 
Per pamaldas giedos legionierių 
choras Balladiers. Dalyvaus 
Maryland valstijos legionierių 
viršininkai ir Baltimorės legio
nieriai. Iškilmėse bus pagerbti 
4 laivyno kapelionai didvyriai, 
paaukoję savo gyvybes už jūri
ninkus.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą rengia Bal
timorės Lietuvių Taryba ir Lie

rinktų giesmių.
3 vai. po pietų mokyklos di-

džiojoj salėj įvyks iškilmingas 
minėjimas-akademija, dalyvau
jant garbės svečiam, vietos val
džios atstovam, organizacijų vė
liavom ir gausiai lietuvių visuo-
menei.

Minėjimo programoj pagrindi
nę kalbą pasakys Amerikos Lie
tuvių Katalikų Tarnybos direk
torius kun. Kazimieras Pugevi- 
čius iš Nęw Yorko.
. Mfeųjųę.pyjpgrąmo^ dąlį . ąt-. 
liks, waterburiėtė dainininkė 
Gertrūda Raškauskas. Jai akom- 
ponuos muz. Allen De Ferrari.

Programai vadovaus jaunimo 
atstovė Onytė Paliulytė; kalbės 
lietuvių ir anglų kalbomis, nes 
pakviesta eilė amerikiečių sve
čių.

Auksinis jubiliejus 
St Peteraburge

Aleksas Juška (Alex Uiski) ir 
Bronė (Blanche) Juškienė-Sama- 
vičiūtė vedė 1931 vasario 7 
Sacred Heart bažnyčioj, Gard
ner, Mass. Abu sukaktuvininkai 
yra gimę Gardner, Mass., kur 
praleido didžiąją savo gyvenimo 
dalį. Ten juodu buvo aktyviai 
įsijungę į lietuvišką veiklą, pri
klausė prie Gardner lietuvių 
choro, Lietuvių vasarvietės 
bendrovės, Šv. Petro pašalpinėš 
draugijos, Birutės pašalpinėš 
draugijos ir kitų organizacijų.

Dabar sukaktuvininkai apie 
septynerius metus jau gyvena 
St. Petersburge, Fla., kur irgi 
M-iyvauja lietuviškoj veikloj. Čia 
juodu švenčia ir gražią vedybi
nio gyvenimo sukaktį. — J.P.V.

tuvių Bendruomenės apylinkė. 
Vasario 15, sekmadienį, 8r30 
vai. ryto mišios Šv. Alfonso baž
nyčioj. Lietuvių Postas 154 ir 
legionierių padėjėjos, lietuviš
kas jaunimas dalyvaus su tauti
niais drabužiais ir savo vė
liavomis.- Daina, Baltimorės 
mišrus choras, giedos per mi
šias. 1:30 vai. įvyks banketas, į 
kurį pakviestas Marylando gu
bernatorius Harry Hngbrs, Bal
timorės burmistras William D. 
Schaeffer, senatoriai ir kongres
menai. Vasario 22 programa bus 
tęsiama 2 vai. popiet Lietuvių 
Svetainės salėj su paskaita ir 
menine Aalim

Kalvelis, Baltimorės tautinių 
šokių grupė, sausio 20 dalyva
vo prezidento R. Reagano inau
guracijoj Washingtone. Etninių 
grupių pasirodyme Kalvelis la
bai sėkmingai atliko dalį progra
mos.

Jotmp Obelinis

Tautinei gyvybei išlaikyti iš
eivijoj ir pavergto krašto laisvės 
siekimo pastangom remti aukos 
bus priimamos pagal aukotojo 
laisvą apsisprendimą: Lietuvių 
Bendruomenei, Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir Vyriausiam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui.

Vasario 16, pirmadienį, 9 vai. 
ryto bus vėliavos pakėlimas prie 
miesto rotušės, dalyvaujant 
miesto burmistrui Edward D. 
Bergin Jr. su miesto valdybos 
lietuvių kilmės pareigūnais, po
licijos, gaisrininkų ir veteranų 
garbės sargybomis bei lietuvių 
organizacijų atstovais ir lietuvių 
visuomene.

šios lietuvių tautinės šven
tės proga miesto administracija 
kasmet pakviečia garbės bur- 
misto pareigom tai dienai kurį 
žinomą lietuvių bendruomenės 
narį. Tokiais vienos dienos bur
mistrais yra buvę Adolfas Čam- • 
pė, prof. Aleksandras Aleksis ir 
Juozas Samoška.

Šiais metais Lietuvių Bend
ruomenės Waterburio apylinkės 
valdyba rekomendavo tom pa
reigom žymų visuomenininką, 
apylinkės garbės pirmininką dr. 
Petrą Vileišį. Jo inauguracija į- 
vyks po vėliavos pakėlimo mies
to rotušėj. Po to bus priėmi
mas visiem dalyvavusiem, spau
dos konferencija ir vizitai vietos 
įstaigose bei įmonėse.

Lietuvių Bendruomenės val
dyba kviečia visus gausiai atsi
lankyti į abiejų dienų iškilmes.

vav

štai bitė atskrido gėlių apžiū
rėti.

Ak, kiek avilin ji medaus pri- 
gabens!..

IcMs įBolm vis dsHbvi 
u • < Mreti,

Kas vasarų pelni sau lobį rudens.
Petras Veičfthtu



Washingtone, ir toliau deda po- apylinkėm

tinis PLB garbės teismo pirmi
ninkas ir buvęs PLB valdybos

per kardinolą E. G. Carterį gavo 
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II gar
bės žymenį-kryžių “Pro Ec- 
clesia et Pontifice” kaip pripa
žinimą ir įvertinimą jo nuopel-

mento leidžiamuose žemėla- 
piuose. Tuo reikalu JAV LB
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BENDRUOMENINĖS ŽINIOS

tauto Kutkaus vardu pasiųstas 
laiškas valstybės departamento 
teisiniam patarėjui Robert B. 
Oven. O to laiško kopijas Al
gimantas Guieckas siunčia vals- duoti savo auką, 
tybės departamento geografijos 
skyriaus direktoriui dr. Lewis 
Alexander ir jo pavaduotojui dr. 
Miller Burr bei Baltijos skyriaus 
vedėjui Thomas Longo.

Su Lietuvos atstovu dr. Stasiu 
Badau dėl jo teisės skirti nau
jus atstovus jau ne kartą kalbė
josi JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus ir visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Algimantas Gečys. JAV Lietuvių 
Bendruomenė rūpinasi, kad jos 
pastangomis išrūpinta teise būtų 
galimai greičiau pasinaudota.

Vliko seimas Toronte buvo 
pasveikintas JAV LB krašto val
dybos vardu jos pirm. Vytau
to Kutkaus.

Lietuviškų parapijų likimas 
rūpi tiek Amerikos Lietuvių Ku
nigų Vienybei, tiek ir JAV Lie
tuvių Bendruomenei. Todėl 
sausio 12 lietuviškų parapijų rei
kalais buvo pasiųstas raštas vi
som parapijom ir JAV LB apy
linkėm, kurį pasirašė tų orga
nizacijų pirmininkai — kun. Al
bertas Kontautas ir Vytautas 
Kutkus.

Mūsų sportininkam prieš Ka
lėdų šventes išvykstant į Austra
liją, JAV LB krašto valdyba pa
siuntė sveikinimus, linkėjimus 
ir 2,000 dol. paramą.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos septynio
liktoji sesija įvyko 1980 gruo
džio mėn. 28-31 Adelaidėj. Į šią 
sesiją buvo pakviestas ir JAV 
LB krašto valdybos pirm. Vy
tautas Kutkus, kuris, negalėda
mas ten dalyvauti, JAV LB kram
to valdybos vardu pasiuntė svei
kinimą Australijos krašto valdy
bos pirm. Vytautui Neverauskui, 
tardamas: “Tolimi atstumai ir 
vandenynai skiria mus, bet 
bendras darbas pavergtai tėvy
nei Lietuvai mus jungia”.

Pranas Turūta, JAV LB Michi- 
gano apygardos pirmipinkas, 
mirė baigiantis 1980 metam. Jo 
dukrai Eglei ir uošvei Liudai 
Raubienei JAV LB krašto val
dyba pasiuntė laišką, reikšdama 
nuoširdžią užuojautą.

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga glaudžiai bendradarbiauja su 
JAV LB krašto valdyba. Jos pir
mininkas Virgus Volertas yra 
JAV LB krašto valdybos narys. 
Šiomis dienomis JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga atsiuntė apy
skaitą už pereitus metus. JAV LB 
krašto valdyba davė JAV Lietu
vių Jaunimo Sąjungai 1,500 dol.

Vasario 16 aukų rinkimą, Al
tas valdybai nenorint susitarti 
dėl aukotojo laisvo apsisprendi
mo valios, JAV LB krašto val
dyba vykdo kaip ir pereitais me
tais. Visos JAV LB apylinkės yra 
raginamos sudaryti aukų rinkėjų 
kadrus ir rinkti aukas visą vasa-

HARTFORD, CONN.
Ruošiamės nepriklausomybės

LB Hartfordo apylinkės ren
giamas Lietuvos nepriklausomy
bės ir karaliaus Mindaugo minė
jimas įvyks vasario 15 šia tvar
ka: mišios už Lietuvos laisvę 

_ žuvusius ir kovojančius bus au
kojamos 9 v. ryte, Švč. Trejy
bės bažnyčioje.

Rašomi efektingi laiškai JAV 
valdžios atstovam, spaudai ir ra- * 
dijo programai.

Antroji minėjimo dalis — 3 
v. p.p., lietuvių klubo salėje, 
227 Lawrence St Kalbėtojas — 
Rimas Česonis, LB visuomeni
nių reikalų tarybos narys ir Mad
rido konferencijos dalyvis. Bus 
programa ir aukų rinkimas. Or
ganizacijos kviečiamos dalyvauti 
organizuotai.

Pajauskime tikrąją pareigą pri
siminti vargingą tėvynę, gausiai 
atsilankyti ir jai padėti.

* Valdyba

V

visi susipažintų su jos atliktais 

posėdy, kuris įvyko sausio 17, 
lituanistinėm mokyklom pa
remti paskirstė 22,177.75 dol. 
Lietuvių Fondas šiam reikalui 
davė 16,800 dol., o JĄV LB kraš
to valdyba — 5,377.75 dol., ku
riuos surinko rugsėjo mėn. vajų 
metu. Pinigus šeštadieninių mo
kyklų vedėjam įteiks vietos JAV 
LB apylinkių pirmininkai.

Saulius Anužis, JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
vicepirmininkas, labai veiklus 
jaunųjų respublikonų tarpe, da
lyvavo prezidento Ronald 
Reagan inauguracijoj.

JAV LB krašto valdyba pa
sveikino prez. Ronald Reagan. 
viceprezidentą Gorge Bush ir 
respublikonų aukštuosius pa 
reigūnus Alezander Haig, Ed- 
win Meese, James Baker ir 
Drew Lewis, prašydama juos, 
kad Baltuosiuose Rūmuose ir to
liau būtų prezidento patarėjas 
etniniam reikalam. Laiškus pasi
rašė pirm. Vytautas Kutkus ir vi
cepirmininkė politiniam reika
lam Aušra Zerr.

JAV LB

PUTNAM, CONN

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselės ruošia jau 
tradicija virtusias kasmetines 
bendras Kūčias seselėm ir apy
linkėj gyvenantiem lietuviam. 
Pastarosios Kūčios buvo suruoš
tos gruodžio 24 jau naujojo,: 
nors ir neužbaigto,, vienuolyno. 
namo valgomajame. Dalyvavo 
daugiau negu 40 asmenų. Mal
dom vadovavo vienuolyno kape
lionas kun. St Yla. Maldose pri
siminti ir mirusieji.

Plotkeles laužė ir dalinosi 
kiekvienas su visais, pasikeisda
mi ir geriausiais linkėjimais. 
Kūčių stalui buvo paruošti tra
diciniai patiekalai. Pabaigoj vėl 
melstasi. Buvo sugiedotos kelios 
kalėdinės giemės. 10 vai. vakaro 
kun. Yla aukojo Bernelių mišias.

Kalėdų dieną po 11 vai. mišių 
visi vėl susirinko seselių val
gomajame pietauti ir pabend
rauti.

Apylinkių lietuvius nustebino 
ir nudžiugino rajoninio miesto 
dienraščio Norwich Bulletin 
straipsnelis, pasirodęs dieną 
prieš Kūčias, kuriame aprašy
ti Kūčių ir Kalėdų papročiai 
Lietuvoj. Pasakyta, kad Kalėdos 
Lietuvoj buvo ir yra religinė 
šventė, o ne komercinė, kaip 
Amerikoj, kad komunistinė val
džia Lietuvoj dabar draudžia 
Kalėdas švęsti. Kalėdų diena 
padaryta darbo diena, ir tą die
ną darban neatvykę ypatingai

tiek Kalėdas švenčia.
Korespondentui žinias su

teikė dr. J. Kriaučiūnas, jo ir 
nuotrauka pridėta prie straips
nio.

Koton^a dosni rolcalingiem
Putnamo lietuvių kolonija yra 

negausi skaičium, o žmonės — 

finansiškai paremia visokius lie
tuviškus reikalus, neužmirš
ta ir šalpos. Lapkričio pabaigoj 

surinkta 235 dol. Baliui. Seselių 
paitangortflį suruošta rinkliava 
sušelpti nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusiem Italijoj; surinkta 
daugiau kaip 650 dol., kurie 
pasiųsti Katalikų Šalpos organi
zacijai.

Lietuvos vyčiai jau seniai rū
pinasi, kur dėti savo archyvus.

lauskas, gyvenąs St. Peters- 
burge, Floridoj. Jis tapo vyčių

Adelaidėje, Australijoje, vienuoliktoje dainų šventėje 1980 gruodžio 30, Australijos Lie
tuvių Dienų metu, dainuoja jungtinis mišrus choras. Diriguoja D. Levickienė

AUSTRALUOS 
LIETUVIUOSE

Australijos Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos sesija 
gruodžio 29-31 Adelaidėj, daly
vaujant joj PLB pirmininkui Vy
tautui Kamantai ir vysk. Vin
centui Blizgiui, savo nutarimuo
se pasveikino lietuvių tautą, 
esančią pavergtame krašte ir sie
kiančią nepriklausomybės atsta
tymo; kvietė visus Australijos 
lietuvius dar daugiau įsijungti į 
tautinį darbą; prašė visus rūpin
tis jaunimo organizacijų stipri
nimu; ragino remti vienintelę 
lietuvišką Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje lėšomis ir mokiniais 
bei mokytojais; pasisakė už po
litinės veiklos stiprinimą Bend
ruomenėje; apgailestavo JAV 
lietuvių tarpe vykstančius ne
sklandumus; pritarė PLB valdy
bos vykdomam Lietuvos lais
vinimo darbui; ir kvietė visus 
liettriHus' ' visdlteficfpaf' ’
jemti savo talka ir lėšomis; pra
šė LB apylinkes ir seniūnijas 
ruošti Nepriklausomybės šven
tės minėjimus ir telkti lėšas Lie
tuvos laisvinimui ir lietuvybės 
išlaikymui pagal aukotojo valią 
Lietuvių Bendruomenei ar ki
tom organizacijom; pritarė ir 
kvietė Australijos lietuvius rem
ti kun. Kazimiero Pugevičiaus 
vadovaujamą Lietuvių Informa
cijos Centrą New Yorke; pagei
davo, kad tarp VLIKo ir PLB 
būtų tvirtesni ir glaudesni ry
šiai, bendradarbiaujant politinė- 

mecenatu, užtikrindamas jų ar
chyvam kambarį Amerikos lietu
vių kultūros archyve — Alkoj. 
Jis jau įteikė Alkai keturis tūks
tančius dolerių, o vieną tūkstan
tį pažadėjo įmokėti vėliau. Svei
kinam J. Valaus ką už Lietuvos 
vyčių rėmimą ir įgalinimą Alką 
plėsti.

Vasario 16-osios minėjimas
Vasario 16-osios minėjimas 

įvyks vasario 8. Prasidės vienuo
lyno koplyčioj pamaldomis 1:30 
vai. p.p. Giedos Worcesterio 
Šv. Kazimiero parapijos choras. 
Dalyvaus Worcesterio šauliai su 
vėliava. Antra minėjimo dalis į- 
vyks Matulaičio namų salėj 3 
vai. p.p. Paskaitininkas — A. 
Zenkus, gyv. netolimame 
Websterio miestely. Meninę 
programą atliks šv. Kazimiero 
parapijos choras ir Worcesl 
lietuviškos mokyklos mol 
Bus renkamos aukos lil._.__ 
Įdėm veiksniam. Apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti. Pa
geidaujama, kad moterys puoš- 
tųsi tautiniais drabužiais.

Negailestinga mirtis iiplėšė 
didįjį lietuvybės puoselėtoją ir 
Alkos archyvo-muziejaus įstei
gėją prel. Pranciškų Jurą. Jis mi
rė 1980 lapkričio 21, sulaukęs 
87 metų amžiaus. Palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse Chicagoj.

Gruodžio 22 su šiuo pasauliu 
atsiskyrė savanoris kūrėjas kapi
tonu Balys Mikaila. Jis palai
dotas seselių vienuolyno kapi
nėse. Sulaukė 84 metų amžiaus.

je plotmėje; nutarė prašyti Aust
ralijos vyriausybę, kad ji remtų 
ir reikalautų tarptautinėse insti
tucijose Sovietų Rusijos dekolo- 
nizavimo ir Ribbentropo-Molo- 
tovo pakto panaikinimo; prašė, 
kad kitas pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas būtų ruošiamas 
1986 Australijoj ir pažadėjo jį 
visaip remti; pageidavo, kad bū
tų reguliariai šaukiamos litua
nistinių mokyklų mokytojų kon
ferencijos ir pasitarimai. Visi nu
tarimai buvo vieningai priimti. 
Sesija taip pat pasveikino įvai
rius Australijos vyriausybės pa
reigūnus, dvasiškius ir lietuvių 
institucijas.

— Australijos Lietuvių Bend
ruomenės krašto tarybos sesijoj 
gruodžio 30 Adelaidėj buvo iš-

LIETC7V/U MOTERŲ KLUBU 
FEDERACIJOS INFORMACIJA

LMKF suvažiavime. Šio komite
to pirmininkė yra Sniegą Jurs- 
kytė, valdybos narės — R. Mi- 
ronienė, V. Bendžiūtė, D. Mu- 
raškaitė, R. Raubertaitė, G. Krei
vėnienė, dr. O. Valašinaitė-Le- 
vin, D. Kezienė. 1979 šis komi
tetas kreipėsi į visus LMKF 
klubus, skirdamas po kelis lie
tuvių kalinius, kenčiančius so
vietų kalėjimuose ir psichiatri
nėse ligoninėse, kiekvieno klu
bo globai. Komiteto narės gru
pėmis lankosi pas kongreso na
rius, informuodamos juos apie 
žmogaus teisių paniekinimą' pa
vergtoj Lietuvoj. Komitetas yra 
užvedęs plačią lietuvių resisten- 
tų kalinių kartoteką ir kiekvie
nais metais vis ją papildo.

1980 spalio 19 Philadelphijoj 
LMKF žmogaus teisių komitetas 
suruošė simpoziumą apie žmo
gaus teises sovietų okupuotuose 

■■• kraštuose. Kalbėjo dr. G. Elston, 
Amnesty International direkto
rius iš New Yorko K. Tomlin- 
son, Reader’s Digest žurnalo 
vyr. redaktorius, seselė G. Cole- 
man, Kardinolo žmogaus teisių 
komisijos narė. Simpoziume da
lyvavo daug publikos — kita
taučių ir lietuvių, buvo įvairių 
užklausimų ir pasiūlymų. Buvo 
rodomas slaptai susuktas filmas 
apie sovietinius kalėjimus ir psi
chiatrines ligonines. Ukrai
nietė N. Karavanskaja pa
darė pranešimą apie savo išgy
venimus gulaguose.

Darbininko 1980 m. Nr. 44 
išspausdintas straipsnis “GFWC 
valdybos rudens sesija”. Neaiš
ku, apie kokią žmogaus teisių 
komisiją,' įkurtą 1972, tame 
straipsny kalbama, nes 1972 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cija neįkūrė jokios žmogaus tei
sių komisijos.

Tenka paaiškinti, kad ne 1972, 
bet 1978 tarptautinėj GFWC 
konvencijoj, vykusioj Phoenix. 
Arizona, LMKF atstovė Margari
ta Samatienė pristatė LMKF 
rezoliuciją, kuria siūloma įsteig
ti General Federation of Wo- 
men’s Clubs žmogaus teisių ko
misiją, kuri rūpintųsi ir rinktų 
žinias apie nusižengimus žmo
gaus teisėm ten, kur jos brutaliai 
pažeidžiamos (turint omeny so
vietų okupuotus kraštus), ir pra
dėtų tinkamą akciją. Pristaty
dama šią rezoliuciją, M. Sama
tienė suvažiavimo dalyvėm kal
bėjo apie žmogaus teisių nieki
nimą Sovietų Sąjungos paverg
tuose kraštuose, kaip ten žmo
nės persekiojami, kankinami 
koncentracijos stovyklose, psi
chiatrinėse ligoninėse. Šį 
LMKF rezoliucija buvo vienin
gai suvažiavimo dalyvių priimta 
ir paminėta Phoenix, Ariz., 
spaudoj. Kitoj konvencijoj, kuri 
vyko 1979 New Orleans, viešai 
buvo pranešta, kad General Fe
deration of Women’s Clubs 
žmogaus teisių komisija jau vei
kia, o jos pirm. p. Wood pri

cesterio statė komisijos nares ir paskel- 
oty(iai te Margaritą Samatienę kaip 
imviš- • šios tarptautinės žmogaus teisių

komisijos patarėją.
Tai didelis Lietuvių Moterų 

Klubų Federacijos laimėjimas, 
nes toji komisija įkurta didžiu- 

lietuvė, dabartinė LMKF pirm. 
Margarita Samatienė.

1980 St Louis, Mo., General 
Federation of Women’s Clubs 
suvažiavimas vieningai priėmė 
dar vieną Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos pirm. Margaritos 
Samatienės pasiūlymą — remti 
JAV prezidento siūlymą boi
kotuoti olimpinius žaidimus 
Maskvoj.

Labai daug ^arbuųjasi ir 
LMKF žmogaus teisių komite
tas, kuris įkurtas taip pat 1978 

rinkta nauja Australijos LB 
krašto valdyba iš Melboumo 
bendruomenininkų: pirm. Albi
nas Pocius, vicepirm. Jonas Ta
mošiūnas, kultūriniam reikalam 
Aldona Butkutė, švietimo reika
lam Povilas Baltutis, sekr. Ire
na Tamošaitienė, ižd. Juozas 
Krikščiūnas. Naujoji valdyba pa
reigas perėmė iš Vytauto Ne- 
verausko vadovaujamos valdy
bos, kurios būstinė buvo Adelai
dėj per praėjusius dvejus metus.

— Naujosios Zelandijos Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dybos sekretorius Antanas At- 
kočaitis dalyvavo Australijos 
Lietuvių Dienose ir Australijos 
LB krašto tarybos sesijoj, atsto
vaudamas nedidelei Naujosios 
Zelandijos Lietuvių Bendruo
menei.

Šis LMKF žmogaus teisių ko
mitetas nesiriboja vien lietuviš
ka veikla, bet reiškiasi ir kita
taučių viešumoj; bendrauja su 
amerikiečių organizacijomis, in
formuojant jas apie sovietų nu
sižengimus žmogaus teisėm pa
vergtoj Lietuvoj ir kituose jų 
okupuotuose kraštuose.

• Irena Banaitienė

— Bronius Kviklys iš Chica- 
gos pakviestas pagrindiniu kal
bėtoju Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjime Grand 
Rapids, Mich. Minėjimą vasario 
22 organizuoja Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba, 
kuriai pirmininkauja Vytautas 
Jonaitis.

lį metų ir įvairiose pareigose. 
Dr. Songaila yra aktyvus lietu
vių katalikų veikėjas. Šiuo pa
gerbimu buvo tinkamai įvertinta 
ir visų lietuvių veikla Kanados 
katalikų tarpe.

— PLB valdyba gražiai padė
kojo buvusiam JAV prezidentui 
Jiminy Carteriui už jo rodytą 
dėmesį ir draugiškumą lietu
viam bei jo vestą kovą už žmo
gaus teises, prieš jam perduo
dant pareigas naujam preziden
tui. PLB valdyba pasveikino 
naują JAV prezidentą Ronald 
Reaganą, jam pareigas perėmus, 
prašydama jį rūpintis pavergtų
jų lietuvių ir kitų tautų reika
lais.

— Kun. Henrikas Kitauskas, 
sulaukęs 88 m. amžiaus, Eišiš
kių parapijos (Vilniaus arkivys
kupijoj) altaristas, mirė sausio 15. 
Kunigu buvo įšventintas 1926.

— Kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
PLB valdybos vicepirmininkas, 
sausio pradžioj išvyko į Pietų 
Ameriką aplankyti ten gyvenan
čius lietuvius, ypatingai jauni
mą. Pirmiausia jis lankėsi Bo
gotoj, Kolumbijoj, kur su Algiu 
ir Laima Didžiuliais ir dr. Vy
tautu ir Nijole Stasiukynais bei 
kitais darbuotojais tarėsi lietu
viškos veiklos, švietimo bei 
jaunimo reikalais ir planavo 
bendrus ateities darbus. Iš ten 
nuvyko į Buenos Aires, Argenti- 
nė, ir į Sao Paulo, Braziliją. 
Vasario 11-15 dąlyvaus Pietų r 
Amerikos Lietuvių Kongrese, 
Buenos Aires, Argentinoj.

— Lietuviškai programai Kent 
State Universitete paremti kovo 
7 Clevelande LB Ohio apygar
dos ir Clevelando apylinkės val
dybos rengia vakarą.

— Lietuviškai radijo progra
mai Toronte “Tėviškės prisimi
nimai” sausio 27 suėjo 30 me
tų veiklos sukaktis. Programą 
pradėjo J. R.'Simanavičius 1951 
iš radijo stoties CKTB, St. 
Catharines, Ont Pradžioj ji buvo 
vadinama “Lietuvių radijo pro
grama”. 1955 perkėlus ją į To
rontą, ji pavadinta “Tėviškės 
prisiminimai”. Iki dabar jai te
bevadovauja J. R. Simanavičius. 
Sukakčiai paminėti sausio 10 
Prisikėlimo parapijos salėj buvo 
specialus vakaras.

— Aukuras, Hamiltono lietu
vių teatras, vasario 21 Clevelan
do DMNP lietuvių parapijos sa
lėj suvaidins premijuotą vaidini
mą “Antroji Salomėja painiavo
se”. Šį vakarą ruošia LB Kul
tūros taryba.

— Rekolekcijos seserų vie
nuolyne Putname bus tokia tvar
ka: moterims kovo 20, 21, 22, 
vyrams — kovo 28, 29. Reko
lekcijas praves Tėv. Juozas Ba
cevičius, OFM.

— Algis šemeta, Vilnius, Ar
chitektų gatvė, Nr. 14-1, ieško 
savo giminių Amerikoje: Šeme- 
tienės, šemetaitės Laimutės — 
Alekso, Šemetaitės Skirmantės
— Alekso, šemetaitės Audronės
— Alekso, Šemetos Romualdo
— Alekso, Šemetos Gedimino — 
Alekso.

lak A. Trainovich, Arlington, 
Mass. Užsakė kitiem: P. Tribui- 
šis, Providence, R.I. — M. 
Galvanausldenei, Anglija, O. 
Kulys, Brooklyn, N.Y. — F.G. 
Botyriui, New York, N.Y. Svei- 

jom užsakytojam. Naujiem skai- 

ta pirmiem metam tik 10 dol. 
Atnaujinant — visiem 13 dol.



Sofija, atm/įn. $25000, Ignato- 
nis Jeronimas, atm. ja. $76500, 
KT’--- * V— - -1P-K- -t-----  . '--- f ■ $ - —Kemesis JraKMgonas, proc. esu. 
daug iškentėjęs bolševikų ka
lėjimuose ir miręs Sibteo ver
guve 1954, atm.įn. $25000, 
Kelertas Algimantas $2^500.00.

1 x 275.00 — Jonaitis Vytim-,

$300000, Linkus Kazys ir Mėta 
$1,00000, Medžiukas Ignas ir 
Bronė $50000, Sinkus Vytautas 
$90000, Varnelis Apolinaras ir 
Jadvyga $60000, Vengrytė 
Indrė M. $20000, Žakas Aleksas 
$400.00.

1 x 205.00—Mošmskienė Ce-

Vincas $30000, Turėta Pranas, 
atm. įn. $670.00.

9 x 200.00 — Baublys Stasys, 
dr., atm. ja. $50000, Glaveckas 
A.B., M.D. $400000, Griga-

granskas Adomas ir Emilija, 
atm. įn. $1,00000, Žuras-^- 

ranskas Jonas, atm. pa. $4,000.00.
2 x 2,00000 —Kubiliūnas 

Juozas te Anelė, atm. įn. $2,000. 
00, X $10,000.00.

1 x 4,00000 — Vygantas Min
daugas, M.D. ir Austė Ph. D. 
$1600000.

1 x 10,000.00—X $10005.00.
1$ viso 112 narių—$4101509. 
Lietuvių Fondas pasiekė du 

milijonus doL ir iš gautų palū-

bourne, Fla., K. Garbauskas, 
Great Neck, N.Y., P. Beleckis, 
Coxsackie, N. Y., V. Kaskis,

30 dol. — J. A. Milukas, Rich- 
mond HiH, N.Y.
yi dol. — M. Erčius, Little 

Neck, N.Y.
Po 12 doL—O.Uknes, Brook- 

lyn, N.Y., D. Jonaitis, Wood-

Metfinen, Mass^ V. Gružas, No. Po 3 dol. — K. Ciuoderis, 
Haiedon, N.J., kun. L. Mostei- Fort Lee, N.J, N. Jonės, New 
kis, Plamvievv, NebrK. Žvinis, York, N.Y 
BroaHyn, N.Y^ M. Ptafenas, Ak- 
ron, Ohio, J.Kackdis, Nortb-

nė, Woodbaven, N.Y., V. Bu- 
kansris, Hyde Ptek, Mas&, V. 
Vaikys,‘ Chelteaham, Pa., J. 
VasyUonis, Dunellen,'N.J., C. 
Dnzdauskas, Moscow, Pa., J. 
Navuaitis, Lantane, Fla-, P.

DOVANAS-SIUNTINIUS
i UETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ UKRAMĄ » M. 
GAVBMS NItKO KHOU.
TOKgTAMCIAI KUONTV PATBOn»n 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

1200.00, Andnis Vytintas ir Ba
nytė $100000, AugDStmihrs Jo
nas Zigmantas $10),O®, BĮgito- 
sevičius Eugenuos, atm. įn. 
$49000, Bražmsh Bronius 
$66000^ EndriflHas Vladas, atm. 
jai $10000, GirgnaaiLeokadųa, tas ir Romainė $1000.00. 
atm įw $10000,' Januška Aula- 4 x 30000 •— Dausų šeima —
nas ir Aniceta $1(W, Bedfitt- Alfonsas (miręs), Michalina, Al
nas Vytautas, kun 1200.00, Ja- dona $30000, Mikalauskas Pet- 
nųšonte-Rimas $200A(V Janušo- m» $100000, Skisgaudas John,

00, Jnodakytė Vieieta, M;D. 2 x 40000 —. Plžkadm Juozas, 
$200.00, JnodvaAas katama ir M.D. ir Barbora $3,400.00, Si- 
Ona $20000, Juodvalkytė Eglė Bartis Kazimieras, Kun. 
$300.00, Kairytis A. ir Z $1,000.00.

1 x 46000 — Jonaitis Juozas 
ir Marija $1000.00.

2 z 500.00 —Balbatas Jonas 
$60000, Indreika Petras ir Anto- 
nina (mirusi) $100000.

1 x 50409 — Šimkus Stasys

H

gosas, Philadelphia, Pa. , 
Po 3 doL ~ K Lietuvnin

kas, Worcester, Mass^ D. Sul- 
___________, __ __ mar, Springfield, Pa., A. Rūkas, 

haven, N. Y^ V. Misevičius, Ozo- St Petersburg Beach, Fla^ O. 
nePark, N.Y^P. Davidon, Mik Osmolskis, Kchmond Hill, 
fortįConn.______________________ N.Y, J. Gasflittrias, SL Peters-

10 dol. — B. Prasauskas, Lo- burg Beach; Fla^ Z. Debrila, 
mita,Cali£ Worcester, Mass^ , VĮ Birutis,

Po 7 dol. — A. Rudaitis, Moriches, N.Y., K, Berietmskas, 
Cauduidgftj Mm Kl’Paszkjus, Pfciladeipliia, P$^ Z. Strazdas,

Ima, atau įn. $20500.
5 x 250.00 — Asdmdas Stan

ley, M J>. $200000; Družilans-

tė Veronika, atm. j. $100.00, 
Kasis Jonas ir InaOMkOO, Ki
sielius Tomas MD. ir Rita 
$30000, Kručas Bramsir Ane
lė $30000, Lekutis Pranas ir 
Jonė $57500, Lutas Juozas $2,791.82$ Vokietija. 
$40000, Masionis Intams ir 
Aleksandra $300^ Mažeika 
Vaclovas ir Vmk $50000, 
Micevi&us Vincas 1100X0, Mi- 
cevičmsVincas, ataįn- $10000, 
Micevičienė-šhiAaijrbft Petro
nėlė, atm. įn. $106^. Mncevi- 
čius Boleslovas, ataR- $10000, 
Paovys Jonus h Ventė $900.00, 
Pava&is V, kurni $40000, 
Ptižgfatas Vaciui ir Seimą 
$100000, Pumputi Amtamas ir

mė, kultftrų ir jaunimą 743,000 
doL Ateinančiais metate numato
ma lietuvybės išbflEymui paskir
ti apie 150.000 doL *

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapSalo daĘ.xlki 
šiol palikimų gauta 510011 dol.

"LITHUANIĄN FOUNDA
TION, A NCm-FCmrPROHT, 
TAX
C(MPORATKH<i, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD, CHI- 
CAGO HJJNNOIS 60629”

Visi statyknne Lietuvių F<m- Bayside, N.Y* \
dą ir didinkime jo kapitalu kad * ** dol. —— H. V. Kulber,
kasmet galėtų skirti lietuvybės Brooidyn, N.Y., E. Ribokfenė, 
išlaikymui 150 lakstančių do-’ Brockton, Marš., A. Pietaris,

(miięs), dr. ir Aliu $15000, 
Vokietųa, Lukoševičius V. 
$50.00, Šeštakauste Petras, 
mjn, atm. įn. $1500.

2 x 6000— PtmsAntams te 
Regma $107500, Tototeritis Juo
zas te Alice $100.00.

1 x 6200 — Acus Jonas, atm. 
įn. $16900.

1 x 6900 — Avižienis Algir
das $600.00.

2 x 75.00 — Jashskas Justi
nas (miręs) te Petrai $300.00, 
X$19O0O.

1 x 8000 — Kušlihs Ignas te 
Mar^a $10000.

$ x950O — Glorick: Povilas 
$10000.

51 x 100.00 — hdhaštttams 
Bronius irPdė $30d00, Andriu
kaitis Bronius ir Sozanne

MRBIMtaUI ^. l̂e<\NJA-V,hi<il’ 
PAREMTIAUKOJO ^Po4d^-v

x CHflfeidePark,N.J^dr. R- Gied- 
Daritainko skaštytiojai, otrius- raitis, Los Angelės, GaliL, A. 

darni prenumeratos mokestį, Pliskaitis, NenpA, ^7 
prisidėję aadaMnjs, už kriendo- v8* Moutresu, Ganaoa. 
rių, įvairius patarnavimus ir - Po4doL — B. Narąs, Sbrews- 

bury, Mass^ J- Paudovski, 
Middlebero, Mass^ M. Baraus- B. Ju&auskas, Hudson, Mass., 
kas. Los Anodes, Galit, A. Vii- G. Ra&auskas, W. Hartford, 

Coum J. Sabalis, N.Yų 
S. Janušonis, NjagamFaDs, OnL, 
Canada, V. Mickus, Palm 
Beach Gardens, FK,dr. A. Raz
ma, Jdiet, TU , R. Svainanricaa, 
Stnd» City, Calif, M. Gofen- 
sas, Brockton, Mass^ M. Furmm- 
ti, North Ariington, N.J^ B*. Krfo-. 
eitas, j tiarttąm, Ą-onn^... v. 
VMaMp w<?MB0reil» V•
Uodais, Driria, Fku, A. Balčy
tis, Chieago, III, A Eitmanas, 
W. Pttenon, N.J., G. Elubow, 
Arimgton, Va.

.1 dol- — L Norbertas, So. Bos-
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PETRONĖLEI STRUAUSKIENEl

.T-

įsai vasario 6. Ne. 6 • DARBININKAS • 7

kovo !• 10:15 ryto Pet“
Jackui Sandai sausio 15 suėjo ro Ret^vių parapijos bažnyčio- 

88 metai. Ta proga sausio 24. jg mitins, o po mišių bendri

Birutė ir Jonas Mikalauskai

giminaiti Gasparų Veličkų liūdesio dienose nuoširdžiai 
užjaučia Ir drauge liūdi

Paryžiuje 1946 metais. B k. Pranas Dulevičius, kan. Juozas 
Končius, dr. Stasys Badas.

PRANUI DULEVIČIUI 75 METAI
Andrius ir Eisi Dičmonai 
Vytas ir Albina Žumbakiai

Š.m. sausio 25 Chatam, NJ., po trumpos ligos mirė 
kadro kariūnas

LTN. INŽ. JONAS SUVIS-SUVEIZDIS
Jo seseriai ir svainiui Jankūnams gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos Ramovės
Neto Yorko skyriaus valdyba

Neužmirštamai motinai
A-A. ELEONORAI AMBRAZIEJIENEI

okupuotoje Lietuvoje mirus, mielą mūsų Gediminą Ambra
ziejų, žmoną Janiną, anūkus Andrių ir Rimą nuoširdžiai

Vincas ir Rozalija Ambraziejus 
Marius ir Janina Ambroze

LSB N.Y. “Tauro” tunto tuntininkul

MEČIUI ILGŪNUI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, Jo žmonų Olgą, sūnelius 
Andrių, Leonardų Ir Darių nuoširdžiai užjaučiame Ir 
liūdime.

LSB Atlanto Rajono Broliai ir Vadeiva 

s. fil. Apolinaras Treiny.s

PETRUI PAPROCKUI

Korp! Neo Lithuanla filisteriui

mirus, jo seseriai f Ii ištarei Aleksandrai ir jos vyrui Petrui 
Motekūnui, seseriai dr. Konstancijai Šimaitienei su šeima, 
fflisterei Birutei PaprockieneL Vytautai Paprockui, Kristinai - 
Paprockaitei-Novickionei, Virgilljai Remėzlenel kr jos vyrui 
Evaldui ir kitiems giminėms bei artimiesiems, Petro drau
gams, zarasiečiams užuojautą reiškia

Korp! Neo Lithuania 
Neto Yorko valdyba

Mūsų mylimam tėvui, broliui Ir švogeriul

EDVARDUI SNIEŠKAI

Ir laidotuves, už gėles, už asmeniškai bei spaudoje pa-

Liūdintys
dūkti Donna, sūnus Edvardas, 
brolis dr. Antanas Sniefka ir teima

8101040

8130240 (su Ryga) 
r 8114040

8111240

Paryžiuje nuo 1944, dar karui 
tebeeinant, apsigyveno Pranas 
Dulevičius. Pokario metais ten 
susitelkė daugiau lietuvių. Apsi
lankęs Balfo pirmininkas kan. J. 
Končius įkūrė Balfo skyrių. Ir 
tas skyrius pirmininku išsirinko 
Praną Dulevičių.

Tuo Balfo pirmininku jis buvo 
1946-1948. Jis dalijo žmonėm 
maistą ir drabužius. Balfo įgalio
tiniu buvo dr. Stasys Bačkis, 
kuris dalijo žmonėm pinigines 
pašalpas.

Pasitraukęs iš Balfo P. Dulevi
čius padėjo organizuoti stovyk
las, buvo tokio organizatoriaus 
padėjėju. Paskui buvo deleguo
tas į amerikiečių Štabą ir dirbo 
viešbutyje, įrašydamas, išrašy
damas svečius, palydėdamas 
juos į lėktuvus.

Paryžiuje gyveno iki 1958 spa
lio 8. Tada atvyko į New Yor- 
ką ir, Stepo Mackevičiaus re
komenduotas, gavo darbo Air 
France linijoje (toje linijoje St 
Mackevičius ir dabar tebedir-

POSĖDŽIAVO PLKOS-GOS VALDYBA

- Pasulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdyba 
sausio 10 Kultūros Židiny New 
Yorke buvo susirinkusi posė
džio aptarti einamiesiem reika
lam.

PLKOS pirmininkė dr. A. Ja
načienė pradžioj išreiškė užuo
jautą valdybos narėm M. Lušie- 
nei ir V. Penikienei, netekusiom 
vyro ir tėvo, visuomenininko 
Stasio Lūšio. Po to vyko jos ap
žvalga apie paskutinių mėnesių 
valdybos veiklą. Dr. A. Jana
čienė plačiau papasakojo apie 
savo dalyvavimą ir įspūdžius 
Kanados Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos atstovių suyažia- 
vime lapkričio 22-23 Montrealy. 
susirašinėjimą ir ryšių palaiky
mą su kitų tautų ir lietuvių 
organizacijomis, naujo biulete
nio paruošimą bei aptarė kitus

• reikalus.
Toliau buvo pasitarta su 

- PLKOS Fondo pirm. M. Lu- 
šiene ir valdybos ižd. V. Peni- 

■ kiene dėl galimybių sutelkti lė
šas lietuvių katalikių veiklos iš
eivijoj istorijos išleidimui. Ap
tartos ir kitos išlaidos.

Šiame posėdy taip pat daly
vavo iš Europos atvykusi 
PLKOS atstovė tarptautiniam 
ryšiam B. Venskuvienė. Ji 
valdybai padarė metinį prane
šimą apie 1980 m. veiklą užsie
ny. Ji dalyvavo tarptautiniame 
Vakarų Europos Katalikių Mote-

Briusely, Belgijoj, Pasaulio Kata
likių Moterų Organizacijų Žmo
gaus Teisių Komisijos posė
džiuose Tiltenberge, Olandijoj, 
ir Europos Katalikų Centro 
Žmogaus Teisių Komisijos kon
ferencijoj Paryžiuj, Prancūzijoj, 
šiuose suvažiavimuose B. Vęns- 
kuvienė supažindino ir infor
mavo atstovus apie padėtį pa
vergtoj Lietuvoj ir pateikė eilę 
sumanymų konkrečiai veiklai, 
ypač liesdama pabėgėlius, trem

ba). Čia P. Dulevičius dirbo kol 
išėjo į pensiją. Dabar gyvena 
Forest Hills ir aktyviai seka lie
tuvišką gyvenimą ir, kiek jėgos 
leidžia, jame dalyvauja.

Lietuvoje jam teko daug kur 
dirbti, buvo kalėjimo sekretorius 
Šiauliuose, Kaune, mokesčių in
spektoriaus padėjėju Marijam
polėje, mokesčių inspektoriumi 
Šakiuose. Ilgiausiai jam teko 
dirbti Žemės Ūkio ministerijoje, 
kur buvo žemės reformos depar
tamento vicedirektoriumi. Tose 
pareigose išbuvo, kol Lietuvą 
okupavo sovietai. Taip atsitiko, 
kad sovietų paskirtas žemės ūkio 
komisaras Leonas Pušinis buvo • 
jo pažįstamas iš studijų dienų. 
Naujasis komisaras-ministras jį 
padarė savo padėjėju — vice
ministru .

Karai jį išbloškė iš tėvynės. 
Prisiminęs Paryžiaus lietuvius, 
Pranas Dulevičius pabrėžia, kad 
yra vienmetis su dr. Stasiu Rač
kiu, gimęs tais pačiais metais 
ir tą pačią dieną — 1906 va
sario 10. (p.j.) 

tinius, šeimų atskyrimo bei ki
tus svarbius klausimus.

Posėdžiui pasibaigus, prie ka
vos dar buvo tęsiami pokalbiai 
ir gvildenami organizaciniai rei
kalai.

Dalyvavo dr. A. Janačienė, B. 
Venskuvienė, dr. A. Radziva- 
nienė, M. Lušienė, P. Ąžuo- 
lienė, V. Penikienė ir E. Vai
nauskienė. Dėl susidariusių ap
linkybių į posėdį negalėjo at
vykti Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų Sąjungos atsto
vės J. Mac k ir G. K. Kaneb 
ir PLKOS valdybos narė I 
Merlino

BROCKTON, MASS.
Brocktono LB apylinkė ruošia 

linksmą Užgavėnių balių su pro
grama šeštadienį, vasario 21, 
Sandaros salėje, 75 Intervale 
Street, Brocktone. Bilietus ir sta
lus galima užsisakyti iš anksto 
Brocktone pas L. Šukienę 583- 
2830, Bostone pas A. Astravą 
662-8261, Cape Code pas VI. 
Židžiūną 771-0075, Worceste- 
ryje pas P. Babicką 756-5395. 
Vakaro pradžia 6:30 vai.

1981 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YOR£O

MASKVA/V1LNIUS:
- 807740
- 807740
- 8101040
- 8101040
- 8113640 (ee Ryga)
- 8110840
- 8114840
- 8114840

TRANS-ATLANTICTRAVEL SERVICE, INC.
393W»stBroadway, px>.box116, So. Boston, Mato. 02127, 
K 017288-0704

ryta operacija. Išgijęs jaučiasi

Subatvakaris 
įvyks vasario 14, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Tautinės S-gos namuo
se. Prelegentas — istorikas Vin
cas Trumpa iš Washington, D.C.

šventės minėjimas įvyks vasario 
15. 10:15 ryto mišios šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj, o 3 
vai. p.p. tolimesnis minėjimas S. 
Bostono lietuvių Piliečių D-jos 
salėj.

Minkai vasario 16 nuo 6 iki 
6:30 vai. vak. perduos programą 
anglų kalba FM banga 101.7.

BRIDGEPORT, CONN.
Anelė Petraitienė, sulaukusi 

92 metų amžiaus, sausio 17 
mirė Fairfield, Conn. Velionė 
buvo gimusi Raseiniuose, dides
nę savo amžiaus dalį išgyveno 
Bridgeport ir Fairfield, Conn. 
42 metus ji dirbo Wamer 
Brothers siubykloj, Bridgeporte. 
Daugelį metų priklausė prie 
Lietuvos vyčių organizacijos.

Nuliūdime liko dukra Teresė 
Trainis ir žentas Alfonsas, kurie 
mylimą motiną globojo. Bridge- 
porto Lietuvos vyčiai dalyvavo 
laidotuvėse ir suteikė paskutinę 
pagarbą su specialiomis apeigo
mis. Velionė palaidota iš Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčios 
Bridgeporte sausio 19 Šv. My
kolo kapinėse. Laidotuvių apei
gas atliko kun. klebonas Pran
ciškus Pranokus. 

irniR-BV-imiiL 

Postngepaid both uioys 
rast, umuEment  jsMitB, sare,jNFEei 
įtart utat BfllMntaHnMB.
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas pačiu So. Boston Savings 

Bank bodu. Ar jums reikta pinigus pad. 
ką * i**0* atailmti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo talku. JOsų akintą gavęs, bankas tuoj j- 
traukia sumą | sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
r / AB procentus, -^7 r? 7 - 

/ EBV lefažiemus įstatymų. , ’- 
* D* lengvo taupymo bū- . •

do per peštą skambinkit Mr
Donahue 2ES-25O0 

arba rašykit paduotais

tas įvyks kovo 1 d. 3 vai. p.p. 
First and Second Church salėj, 
Bostone, Marlboro St 66.

Minkų radįjo valandos rengi
nys, kuriame bus vaidinimas, 
įvyks kovo 29 d., 3:30 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj.

Valentinos Balsienės iš T O-' 
ronto, Ont., Kanados, Keramikos 
darbų parodą balandžio 4-5 ren
gia Lietuvių Tautodailės Insti
tuto Bostono skyrius.

Dail. Alfonso Dalgio kūrinių 
parodą balandžio 25-26 rengia 
Bostono vyr. skaučių židinys.

Laisvės Varpo koncertas įvyks 
balandžio 26, per Atvelykį, So. 
Bostone Lietuvių Piliečių D- 
jos salėj.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 3 Tautinės S- 
gos namuose 484 E. 4-ji gatvė 
S. Bostone.

Brocktono šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos choro koncertas 
įvyks gegužės 10, sekmadienį, 
3 v. popiet North Junior High 
School auditorijoje, 108 Oak St, 
Brockton, Mass.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga Iš WCAS 12:10-1:00 vaL 
1460 banga Iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Toief. (617) 
586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sekm. nuo 1 iki 
1:30 vaL Veda S. ir V. Minką L 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mase. 02127. Telef. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirink L 
mas.

South Boston 
/Savirigs Bank 

»iwtrs the leader
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YORKE
Kultūros Židinyje šį savait-

kiom didelėm iškilmėm nepri-

Premįjos paskemaaas tuo pačiu

siau atsilankyti j šią mažąją li
teratūros šventę, pasidžiaugti

čio suvažiavimas 10 vjrl, vakare 
ateitininkų šeimos švente.

Studentų ateitininkų suvažia
vimas įvyks vasario 7, šį šešta
dienį, Kultūros Židinyje. Pradžia 
10 v. ryto. 2 v. popiet bus pa
skaita, kurią skaitys Juozas Kaz- 
las, Yale universiteto politinių 
mokslų daktaras. Jis kalbės tema 
“Nauji vėjai rytų Europoje.” Va
karinėj programoj — šeimos 
šventė. Visi studentai kviečiami 
dalyvauti.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
vasario 8, sekmadienį, 5 v. ryto 
išvyksta autobusu į Athol, Mass., 
ten 10:30 giedos bažnyčioje, 
paskui Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime atliks meninę pro
gramą. Drauge su choru vyksta 
ir Rasa Bobelytė, kuri angliškai 
pasakys kalbą Lietuvos nepri- 
klausomybis proga ir praves visą 
programą. Choras grįžta tą patį 
vakarą atgal.

LB Woodhaveno apylinkės 
valdybos posėdis įvyks vasario 
10, antradienį, 7:30 v.v. Kultū
ros Židinyje.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija per Amerikos Balsą pa
sveikino Nijolę Sadūnaitę su Ka
lėdų šventėmis ir su grįžimu į 
gimtąjį kraštą iš sovietinio gula
go.

Smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno koncertas bus kovo 14, 
šeštadienį, 5 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Koncertą globoja Lie
tuvių Moterų Klubų Federacija.

vasario 11, 7:30 v.v. pas sesę 
R. Česnavičienę. Visom vadijos 
narėm dalyvavimas būtinas, nes 
reikia galutinai aptarti artėjan
čią Kaziuko mugę.

General Federation of Wo- 
men’s Clubs metinė konvencija 
bus birželio 8-11 Cedar Rapids, 
Iowa. Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija kasmet siunčia savo 
atstovę į tas tarptautines moterų 
konvencijas.

Tradiciniai lietuviškų valgių 
pietūs - svečių patogumui bus 
ruošiami vasario 15, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje. Prasidės 1 
vai. ir tęsis iki minėjimo pabai
gos. Visi, kurie apsilankys Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjime, galės pasinaudoti šia 
proga ir pavalgyti apatinėje sa
lėje. Pietus gamina Vacys Ste
ponas.

Mečio Ilgūno atminimui vie
toje gėlių Maironio lituanistinei 
mokyklai paaukojo: V. ir R. Pe
rukai — 35 dol.; po 25 dol.
A. Eidukavičius, G. Penikas, N. 
ir J. Ulėnai; po 20 dol. V. Kulys,
B. Masauskas, Vaškys; L. Sedi- 
va — 15 dol.; po 10 dol. A. 
Bagdžiūnas, R, Balsys, J. ir L. 
Čemauskai, J. Food, R. ir A. II- 
gučiai, A.M. Marijošiai, M.P. Pa
lys, L. Vaitkevičius, I. ir G. Že
maitaičiai; A Ivaška — 5 dol.

Petro Paprocko atminimui 
vietoj gėlių Jonas Končius Mai
ronio lituanistinei mokyklai pa
aukojo 100 dol.

Stasio Lūšio atminimui vietoj 
gėlių Maironio lituanistinei mo
kyklai Laima Šileikytė Hood pa
aukojo 50 dol.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas visiem aukotojam nuo
širdžiai dėkoja.

Petronėlė Strijauskienė, gyve
nusi St. Petersburg, Fla., ilgai 
sirgusi, mirė sausio 30, penkta
dienį. Liko vyras Jonas, giminai
tis Gasparas Velička. Anksčiau 
jie gyveno Richmond Hill, N.Y., 
117 gatvėje. | Floridą išsikėlė 
prieš 4 ar 5 metus.

sirinkti. Skambinti dieną: 201

854-3756.

T,sillrai aukomis rinkti šiemet nebus siuntinėjami. Todėl, 
jei kas minėjime negalėtų dalyvauti, maloniai prašome at-

KASOS Kredito Unija kviečia 
visus rytinio Amerikos pakraščio 
ir tolimesnių vietovių lietuvius

rni ar moteriai prie parko Wood- 
havene, 85-32 90 Street. Tel. 
847-7306.

New Yorko ALT a visus maloniai kviečia minėjime 
dalyvauti.patarnavimo funkcija. Visi 

KASOS nariai kas mėnesį savo 
įstaigoj ’ gali be jokio vargo 
išsikeisti arba pasidėti savo pen-

darbingumą, pensijas, gyvybę.

(212) S27-13S1
(212) 827-1350

Romas Kezys, vfcepirm. paren
gimų ir mergaičių reikalam — 
Vanda Vebeliūnienė, sekr. — 
Kazimieras Vainius, ižd. — Vy
tautas Kulpa, finansų sekr. — 
Edmundas Vaičiulis, turto glo-

Yorko Lietuvių Atletų Klubas 
Kultūros Židinyje, Brooklyne, 

nėse dalyvaus krepšinio ir tink
linio komandos iš Bostono, Wor- 
cesterio, Hartfordo, New Jersey, 
Washingtono, Philadelphijos ir 
Baltina orės. Yra užmegzti ryšiai 
ir su New Yorko latvių bei es
tų sportininkais, kurie taip pat, 
tikimasi, dalyvaus. Lietuvių At
letų Klubo adresas: 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo sukaktį mini vasario 15. Mi
šios 11 vai. ryto V. Atsimainy
mo lietuvių parapijos bažnyčioj. 
Po mišių salėj programa ir vai
šės.

Jonas Suvis-Suveizdis, inži
nierius, Lietuvos kariuomenės 
kadro karininkas, leitenantas, 
gyvenęs Chatom, N.J., mirė 
sausio 25, ištiktas širdies prie
puolio. Jo palaikai išvežti palai
doti į Torontą, kur gyvena jo se
suo Jankūnienė.

mirties metinių proga mišios 
bus aukojamos vasario 6 Brook- 
lyno lietuvių pranciškonų kop
lyčioj.

Užgavėnių kaukių balius, ren
giamas New Yorko ateitininkų, 
šiais metais turi temą — toli
mieji žvaigždynai. Visi dalyviai, 

jungti į baliaus nuotaikas ir atei
ti su kaukėmis. Baliuje laukia-' 
me daug svečių iš tolimųjų pla
netų, astronautų, gyvūnų, prin
cesių bei valdininkų.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūris kovo 21, šešta
dienį, Kultūros Židinio mažojoje 
salėje rengia dr. Tomo Remei- 
kio knygos “Opposition to So- 
viet Rule in Lithuania 1945- 
1980” pristatymą.

A. a. J. Urbe Ii o atminimui 
po 50 dol. Tautos Fondui au
kojo: U. L. Opanavičiai ir A. 
Masionis, gyvenąs ' Wassaga 
Beach, Ont., Canada. Tautos 
Fondo valdyba už auką nuo
širdžiai dėkoja.

NAUJAUSIOS

Kai skrido balto* burės. Įvai
rūs solistei dainuoja B. Gorbuls- 
kio 14 estradinių dainų. 8 dol.

Aš tau saulėtos vasre* linkiu. 
S. Klimaitė-Pautėnienė dainuoja 
B. Gorbulskio dainas. 8 dol.

Valio jaunystei Los Angeles 
LB jaunimo stdsamblis Spindu
lys įdainavo 11 įvairių lietuviš
kų dainų. 8 dol.

Lik sveika*. Raiša Urbonienė 
dainuoja B. Gorbulskio 16 estra
dinių dainų. 8 dol.

Visas šias plokšteles išleido 
Gintaras, Hollywood, Calif. Per
siuntimui pridedama 1 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

14, leštartieriį, 7 '«fe Kuitūros Ži-

davo tos literatūros šventes ir 
premijų įteikimas Valstybės 
teatre. Tai buvo akivaizdus įro
dymas, kaip nepriklausomas gy
venimas skatina ir ugdo kūrybą.

Ir dabar, pagerbiant Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, ren
giamas šis literatūros vakaras.

Pradžioje bus pagerbtas rašy
tojas ir knygų leidėjas Stepas 
Zobarskas, kuris sausio 17 su
laukė 70 metų amžiaus. Apie jį

NEWARK, N J

Minto nnpr*lniM«nybto

Vietos LB apylinkės valdyba 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktuves minės vasa
rio 15 Švč. Trejybės parapijos 
salėje tokia tvarka: 10:30 v.r. 
pamaldos apatinėje parapijos sa
lėje su priderintu pamokslu. Mi
šių metu giedos vargonininko

MAIRONIO LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE

Pirmasis pusmetis baigėsi va
sario 24. Ta proga įvyko moky
tojų tarybos posėdis, kuriame 
apžvelgta visų skyrių mokinių 
pažangumas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė mokykloje bus paminėta 
vasario 14, šeštadienį, penktos 
pamokos metu.

Slidinėjimo iškyla į Cortina 
Valley ruošiama vasario 20-22. 
Apsistos Latvių stovykloje Rota. 
Apie iškylą iriforiirticrją Vlžtūtes 
Sidas. Pas jį reikia ir užsfte- 
gistruotį, tel. 212 849-8250. ’

Pamokų nebus vasario 21, šeš
tadienį. Tuo metu bus kuro tau
pymo savaitė.

Mokyklos choras, vadovauja
mas muzikės Nijolės Ulėnienės, 
dalyvauja Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime, kuris bus va
sario 15 Kultūros Židinyje. >

DAIL PRANO LAPĖS PARODA

Dail. Pranas Lapė iš Cham- 
berlain, Maine, praėjusį savait
galį buvo atvykęs į New Y orką, 
svečiavosi pas poetą Antaną Ri- 
mydį. Čia jis susitarė dėl savo 
parodos, kuri bus gegužės 23 ir 
24 Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje. Parodos atidarymo proga jis 
skaitys paskaitą apie dailės ter-

SANTAUPOS KASOJE 
PASIEKĖ MILIJONĄ

Dar nei pilnų metų nesulau
kusi New Yorko Lietuvių Kredi
to Unija KASA sutelkė pirmąjį 
milijoną taupytojų kapitalo! Tas 
pilnai įrodo augantį pasitikėjimą 
nauja lietuvių finansine institu
cija ir praktišką mūsų tautiečių 
atsižvelgimą į kooperatyvinio 
principo naudingumą. Jeigu Ka- 

tyvai šiandien siekia ne vieną 
m du, bet dešimtis milijonų do
lerių santaupų, tai ir New Yor- 
kas gali tą patį atsiekti. Iš au
gančio kapitalo bus nauda ir 
taupytajam, ir visai lietuviškos 
visuomenės veiklai, nes lietu
viška finansinė institucija remia 
savus laikraščius ir radijo va
landėles, o. ilgainiui pajėgs ir

ir čekių rašymo (cheddng ac- 
count) bei skolinimo- kortelių 
(credit card) funkcijos.

KASOS adresas: 86-01114 St, 
Richmoėd Hill, N.Y. 11418. 
Telefonas: (212) 441-6799. Į 
įstaiga galima kreipti* šešias 

U dienas savaitėje ir vakarais.- Pa

įvairius vietinius bankus ir 
savo ekonomines jėgas kaupti į 
vieną centrinį lietuvišką bran-

’ duolj.
KASA patarnauja lietuviam tarnavimas lietuvių ir anglų kal- 

skolinimo bei investavimo rei- bomis. Kviečiame jungtis į KA- 
kaluose, duoda pasirinkti kelių SOS taupytojų eiles.
rūšių taupymo indėlius ir už KASOS INFORMACIJA

draugauti su kitais lietuviškojo 
žodžio kūrėjais, (pj.)

Klemenso Bagdonavičiaus va
dovaujamas parapijos choras. 
Pamaldom pasibaigus visi pra
šomi rinktis į parapijos viršu
tinę salę, kur įvyks šventės aka
deminė dalis.

Pagrindinę kalbą pasakys 
veiklus jaunimo organizacijų 
darbuotojas jaunasis Vytautas 
Volertas. Meninę programą at
liks Rūtos Mickūnienės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
Liepsna.

Minėjimo metu bus renkamos 

lam pagal laisvą aukotojų valią.
Valdyba kviečia visus vietos 

ir apylinkės lietuvius minėjime 
gausiai dalyvauti ir savo auka 
paremti Lietuvos laisvinimo 
darbus. k T.

Lietuvos vyčių Šv. Kazimiero 
šventės proga bendra komunija 
ir pusryčiai numatyta kovo 8. 
Ta pačią dieną vyks ir Viduri
nio Atlanto distrikto suvažiavi
mas Aušros Vartų parapijos sa-

metam lapkričio 14 išsiųstas vi
siem skaitytojam. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašomas atsiųsti po 2 dol.

Nidos leidyklos išleistas ka
lendorius 1981 metam su kas
dien nuplėšiamais lapukais jau 
gaunamas Darbininko admi
nistracijoj. Su persiuntimu 7 
dol.  

miniją. Šiuo klausimu jis yra se
niai susidomėjęs, surinkęs daug 
medžiagos. Išaiškins, kas yra 
dailė, kas yra menas ir kitokie 
terminai. Parodoje bus išstatyta 
apie 30 jo naujausios kūrybos 
darbų.

Parodą globoja New Yorko 
vyr. skaučių židinys Vilija.

santaupas moka aukščiausius 
Kredito Unijom leidžiamus pro
centus, kurie viršija bankų do
vanas bei paslaugas. Šiuo metu 
KASOJE už paprastą taupo
mąją sąskaitą mokama 7%, už 
Share Certificates (500 dolerių 
blokais) 12% ir už 6 mėnesių 
10,000 dolerių Money Market

Žinias, 14.37%, arba 15.10% efek
tyvias metines palūkanas. Visos 
taupymo sąskaitos KASOJE fe- 
deralinfų įstaigų apdraustos iki 
100,000 dolerių sumos, o šiuo

Poetė Kotryna Grigaitytė kalba jos knygos 'Marių vėjui

ELIZABETH, N.J.
vasario 16-toji

Kaip praeityje taip ir šiemet 
Elizabetho ir apylinkių lietuviai 
ruošiasi kuo gražiau ir prasmin
giau paminėti Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukaktį 
ši šventė yra tapusi mum svar
biausiu naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos įvykiu.’ Ji skatina >mus 
semtis stiprybės ir didžiuotis 
praeities pasiryžėlių žygdar
biais, kurie įrikiavo mūsų tėvy
nę į laisvų ir nepriklausomų 
valstybių gretas. Tas laimėjimas 
ir dabar tebeteikia mum nepa
liaujamą norą dirbti ir aukotis 
Lietuvos valstybinei gyvybei 
atgauti. Joks sveikiau galvojantis 
žmogus negali pateisinti rusų 
okupacijos Lietuvoj ir ten vyk
domo smurto.

Minėjimas įvyks vasario 15, 
sekmadienį, ir prasidės pamal
domis 11 vai. S v. Petro ir Pau
liaus lietuvių bažnyčioj, 211 
Ripley Place, Elizabeth, N.J. 
Tuoj po pamaldų dvyliktą valan- 
d^ įvyks minėjimas parapijos 
sal^: Pagrindinį žodį pasakys 
svečias iš Washingtono, D.C., 
Algimantas Gureckas, veiklus 
Lietuvių Bendruomenės dar
buotojas. Meninę dalį atliks 
New Jersey tautinių šokių grupė 
Liepsna, vadovaujama Rūtos 
Mickūnienės ir Debbie Didžba- 
lytės. Akordeonu palydės 
Sharon Mažauskaitė. Be to, dai
nuos jauna solistė Angelė Kiau
šaitė. Ji baigia dainavimo moks
lus garsiajame Curtis muzikos 
institute Philadelphijoje. Tai yra 
rimtai pasiruošusi ir daug ža-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO MINĖJIMAS 

N«w Yorko (vyks vasario 15, sekmadienį

11 vaL — IŠKILMINGOS PAMALDOS Apreiškimo parapijos

Pakalnlikls, kun. Antanas Račkauskas ir TAv. 
Placidas Barius, OFM, kuris pasakys ir pamokslų. 
Tikinčiųjų žodis — Lietuvos gan. konsulas Anicetas 
Simutis. Giedos jungtinis Apreičkhno parapijos Ir 
vyrų “PerkOno” choras, vadovaujamas Viktoro 
Ralio.

3 vaL popiet — KULTŪROS ŽIDINYJE:
Katrės Lietuvos gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS,

Vilko garbės pirmininkas DR. KĘSTUTIS VALION AS

choras, vadovaujamas NIJOLĖS ULĖNIENĖS, Ir

JADVYGOS MATULAITIENĖS.

Čekius ndyti American Lithuanian Councfl of Greater Nev 
Amerikos Lietuvių Tarybai 

P.a Bos 158 
Woodhaven, N.T. 11421

Angelė Kiaušaitė vasario 15 
dainuos Vasario 16-tos mi
nėjime Elizabethe.

dantį jauna lietuvaitė meninin
kė. Ją fortepijonu palydės Matas 
Yatkauskas, naujasis talentingas 
vargonininkas. Deklamacijomis 
mus pradžiugins Dr. V. Kudirkos 
šeštadienėnės m-los mokiniai.

Minėjimą ruošia Lietuvių 
Bendruomenės Elizabetho apy
linkės valdyba. Viskas padaryta, 
kad šis renginys būtų patrauk
lus ir įdomus. Mums belieka tik 
kuo gausiau jame dalyvauti ir 
paremti Lietuvos bylos darbus 
pagal savo išgales. Tegu mūsų 
tėvynės laisvės ilgesio idealas 
atnaujina mūsų viltis ir sustipri
na mūsų tautinį ryžtą veikti 
ir dar daugiau dirbti jos gerovei. 
Taigi, sekmadienį, vasario 15, 
nelikime abejingi ir skolingi 
mūsų okupuotai tėvynei!

J.p.v.




