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vos okupantas siekia panaikinti 
lietuvių tautos kultūrinį savitu
mą ir kiekvieno tautinio gyvy-

Brangūs Tautiečiai, 
Vakaruose gyveną lietuviai iš-

Savaitės 
įvykiai

VAKARŲ PASAULIS IŠGIRSTA 
PAVERGTOS LIETUVOS KANČIAS
Lietuvos atstovo dr. S.A. Bačkio žodis į Lietuvą, 
pasakytas 1981 vasario 16

Naujasis Lenkijos min. pirmi
ninkas Wojciech Jaruzelski savo 
kalboj prašė duoti jam 90 dienų 
be streikų, kad jis galėtų sutvar
kyti krašto ūkinę krizę. Unija iš 
principo pritaria streikų sustab
dymui, bet pageidauja, kad ji 
būtų pripažinta ir respektuojama 
vyriausybės bendrininke socia
liniuose reikaluose.

Jokiem blokam nepriklausan
čių valstybių užs. reik, ministe- 
rių konferencija, nežiūrint so
vietų bloko priešinimosi, pri
ėmė rezoliuciją, raginančią ati
traukti svetimas karines pajėgas 
iš Afganistano ir Kambodijos, 
skatinančią Iraką ir Iraną pa
skelbti paliaubas ir reiškiančią 
susirūpinimą dėl Indijos vande
nyno sukarinimo.

Sov. S-gos lėktuvo nelaimėj 
prie Leningrado žuvo ne tik Ra
miojo vandenyno karo laivyno 
ir karo aviacijos viršininkai ir 
laivyno politinis komisaras, bet 
ir dar apie 70 karininkų, kurių 
tarpe buvo 24 generolai ir admi
rolai. Visi jie dalyvavo Lenin
grade vykusioj konferencijoj dėl 
sovietų jūrininkų moralės pakė
limo.

Lenkijos vyriausybė sutiko 
patenkinti Lodzės universiteto 
studentų reikalavimus: panaiki
no privalomą marksizmo-leni
nizmo paskaitų lankymą ir lei
do studentam organizuoti nepri
klausomą studentų uniją.

JAV vyriausybė paskelbė, kad 
ji turi tikrų įrodymų, jog Sov. 
S-ga ir Kuba aprūpina ginklais 
centrinės Amerikos kairiuosius 
partizanus, šiuo metu ypač vei
kiančius Salvadore. Ji pasiuntė 
savo atstovą painformuoti apie 
tai s avo sąjungininkus ir susitar
ti su jais dėl bendros politikos 
su sovietų bloko valstybėm.

Sov. S-ga staiga vėl pradėjo 
išdavinėti išvažiavimo vizas no- 
rintiem emigruoti žydam. Nuo 
sausio vidurio tik Maskvoj per 
mėnesį išduodama iki 2,000 vi
zų, o 1980 per tą patį laikotar
pį buvo duodama tik 850 vizų.

Salvadoro kairiesiem partiza
nam nepavykus laimėti kovų 
su vyriausybės kariuomene, už
sienio valstybių krikščionių de
mokratų ir socialdemokratų par
tijų partizanam teikiama parama 
sumažėjo. Partijos dabar spau
džia partizanus surasti su vy
riausybe politinį sprendimą.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Filipinuose, į- 
spėjo kunigus, vienuolius ir vie
nuoles kreipti daugiau dėmesio 
į apaštalavimą, o ne politikavi
mą. Pačiam krašto prezidentui 
Ferdinand E. Marcos girdint, 
jis pareiškė, kad kiekviena vy
riausybė turi gerbti žmogaus tei
ses net ir išimtinais atvejais ir 
kovoti su žmonių skurdu.

JAV sutiko su Prancūzijos siū
lymu, kad Nato ir Varšuvos pak
to valstybių kariuomenių judėji
mai būtų sekami visam ruože 
nuo Atlanto iki Uralo kalnų. 
Bet Sov. S-gos atstovas Madri
do konferencijoj tuoj pat pareiš
kė, kad Sov. S-ga su tokiu siūly
mu nesutinka, nes anksčiau 
buvo sutarta painformuoti tik 
apie sovietų kariuomenės judė
jimą, vykstantį 150 km ruože 
nuo Sov. S-gos sienos.

J. T. žmogaus teisių komisija 
Ženevoj pasmerkė Izraelio poli
tiką okupuotose arabų žemėse. 
JAV, Kanada ir Australija nuo 
balsavimo susilaikė.

JAV numato parduoti Jordanui 
24 prieštankinius malūnspar
nius, ginkluotus tiksliai vairuoja- 
mom TOW raketom.

Tavęs laukia Vilnius! 
Čia Tavo namai, 
Čia grįžtančio laukia 
Našlaičiai vaikai!

Liūdna ir graudu vilniečiams,
— jau greitai bus 20 metų kaip 
sostinė nemato savo Ganytojo,
— jis ištremtas; nėra katedros,
— ji išniekinta. Daugybė jauni
mo, kurie niekada dar nematė 
savo vyskupo, o ir suaugę ne 
visi jį prisimena.

Ir štai džiugi žinia, labai ty
liai pasakoma į ausį: “Į Vilnių 
atvažiuoja J.E. vysk. Julijonas 
Steponavičius švęsti savo 25 
metų vyskupystės jubiliejų!” 
Sukruto subruzdo jaunimas: kaip 
geriau sutikti savo Ganytoją!? 
Vieni pynė ąžuolų lapų vaini
kus, kiti ruošė sostą, treti ieš
kojo geriausių gėlių . . . Juos 
visus jungė viena mintis — pa
daryti kuo daugiau džiaugsmo 
savo Ganytojui. Bet ta pakili 
nuotaika ne visų veiduose. Pa
slaptingai sklinda gandai: nega
lima garsiai skelbti apie vyskupo 
atvažiavimą, kažkas to nenori ... 
negalima daryti didelių iškil
mių, nepuošti bažnyčios išorės, 
tenebūna iškilmingų garbės 
vartų, nes kažkam gali būti ne
malonumų .. . Todėl apie vys
kupo atvažiavimą paskutinį sek
madienį, vos likus kelioms die
noms iki jubiliejaus, Vilniuje 
teišdrįso paskelbti tikintiesiems 
tik Šv. Mikalojaus ir Žvėryno 
bažnyčiose!

Rugsėjo 10 d. 18:30 vai. dau
gybė jaunimo, pasipuošiusio 
baltais ir tautiniais drabužiais, 
išsirikiavo Šv. Mikalojaus baž
nyčios šventoriuje. Visų rankose 
gėlės, vainikai, o veiduose 
džiaugsmingas laukimas. Nega
lima paruošti garbės vartų?!! 
Nieko! Meilė išradinga. Jauni
mas padarys gyvuosius garbės 
vartus! Takas, kuriuo turės pra
eiti vyskupas, nuklotaš žiedais. 
Kažkas prie vartų ant žemės pa
skleidė puikią puokštę raudonų 
kaip kraujas, kaip kančia gvaz
dikų. Minios entuziazmas augo. 
Kažkas pasakė: “Jis vertas, kad 
jam po kojų mestų geriausias gė
les. Jis tikrai to užsitarnavo!”

Pasirodžius Jo Ekscelencijai, 
prie vartų stovėjusios tautiniais 
drabužiais apsirengusios mer
gaitės ir jaunuoliai aukštai aukš
tai iškėlė tautines juoistas ir 
ąžuolo vainikus, sudarydami tar
si gyvuosius vartus. Kai atvy
kusį svečią pasveikino dvasi
ninkija, prie jo prisiartino kelios 
mažos baltai apsirengusios mer
gytės ir įteikė vyskupui rožių, 
sakydamos: “Jus sveikina Vil
niaus vaikai!”, “Jaunimas Jus 
myli!”, “Vaikai už Jus meldžia
si!” ir tt

Procesija pajudėjo aplink baž
nyčią. Baltai išsipuošę mergaitės 
bėrė gėles, tikintieji klaupėsi 
priimti Ganytojo palaiminimą. 
Ir pynėsi džiaugsmas su skaus
mu: žmonių nebuvo tiek daug, 
kaip buvo galima tokiu atveju 
tikėtis, — jie... nežinojo!

šv. Mišias koncelebravo J. E. 
vysk. Julijonas Steponavičius, 
kun. Stanislovas Valiukėnas ir 
kun. Pukėnas. Iškilmėse dalyva
vo keletą kunigų svečių. Pa- 
moksllo metu J.E. Vysk. J. Ste
ponavičius drąsiai išaiškino 
priežastis dėl kurių jis buvo iš
tremtas iš Vilniaus: jis nesuti
kęs su jam padiktuotais reikala
vimais — jis siekė Bažnyčią 
statyti, o ne ją griauti.

Po iškilmingų šv. Mišių prasi
dėjo Jubiliato sveikinimai. Nuo 
suaugusių neatsiliko ir vaikai.

Viena maža, gal kokių 5 metu
kų mergytė, dar švepluodama 
skardžiu balseliu pradėjo:

Ganytojau, sveikas!
Tau taria vaikai, — 
Laimingi Šiandieną, 
Kad Tu juos lankai!

Tavęs laukia Vilnius!
Čia Tavo namai,
Čia ilgesio pilnos
Mūs Širdys seniai.
Didesnieji tęsė toliau:

Užaugom tarp vėtrų, — 
Toli nuo Tavęs.
Tegul meilės maldos 
Mūs Tėvą parves.

Tavęs laukia Vilnius,
Kur meldžias vaikai!
Te rožėm pražysta
Tau skausmo takai!
Jautriai pasveikina vyskupą 

Valkininkų parapijos jaunimas, 
Švč. Jėzaus Širdies parapijos 
vaikai, didelis būrys jaunimo at
važiavo iš Kauno, iš Dubičių 
parapijos ir kt. Reikėjo stebėtis 
su kokiu nuoširdumu jaunimas 
teikė Ganytojui gėles, o su jo
mis atiduodavo tarsi ir dalį savo 
širdies. Ir atrodė, kad visa alsa
vo jaunyste, gėlėmis ir entu
ziazmu. Nuo didelės spūsties 
visi pavargę, bet veiduose — 
šypsena, ir niekas neskubėjo į 
namus. Po iškilmių tikintieji vėl 
pasklido po šventorių, norėdami

Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario 14 Kultūros Židinyje. Iš 
k. Woodhaveno apylinkės asamblyman Frederich Schmidt, Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, New Yorko Alfos pirmininkas Apolinaras Vebeliūnas laiko miesto burmistro 
proklamaciją, miesto tarybos narys Walter Ward laiko miesto tarybos rezoliuciją, Al
fonsas Marcelynas, Juozas Bagdonas, N.Y. Alfos sekretorius. Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
JAV SENATE IR ATSTOVŲ RŪMUOSE

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 63-osios metinės ir 
šiemet buvo paminėtos Jungti
nių Amerikos Valstybių Senate 
ir Atstovų Rūmuose.

Senate minėjimas buvo vasa
rio 17. Jam vadovavo ir labai 
nuoširdžią kalbą apie okupuotą 
Lietuvą pasakė Illinois senato
rius Charles H. Percy. Po jo 
apie Lietuvą kalbėjo dar 11 se
natorių, iškeldami rusų okupaci
jos priespaudą ir pagrindinių 
žmogaus teisių varžymus. Čia 
paminėtina Kansas senatoriaus 
Robert Doles kalba, į kurią jis 
įjungė savo valstybės, jau čia gi
musio lietuvio, Prano K. Pureno 
jam rašytą laišką, prašant ir to
liau padėti lietuvių tautai atgau
ti laisvę. Mich i gano senatorius 
Carl Levines ne tiktai išsamiai

apibūdino Lietuvos okupaciją, 
bet prie savo kalbos prijungė ir 
Detroito lietuvių organizacijų re
zoliuciją. Pennsylvanijos sena
torius John Heinz taip pat il
goje kalboje suminėjo Lietuvos 
disidentus — Petkų, Plumpą, 
Gajauską ir kitus. Apie Lietuvą 
gražiai išsireiškė dar šie senato
riai: Dale Bumpers (Ark.), 
Alphonse D’Amato (N.Y.), Alan 
Dixon (III.), Donald W. Riegie 
(Mich ), Paul S. Sarbanes (MD), 
Arlen Specter (Pa.), Strom Thur- 
mond (S.C.), Harrison A. Wil- 
liams, Jr., (N.J.).

Atstovų Rūmuose Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
buvo atliktas vasario 18 d. 3 vai. 
popiet. Minėjimui vadovavo Il
linois kongresmanas Frank An- 
nunzio. Pradėjus sesiją, maldą

sukalbėjo Tėv. Leonardas An- 
driekus, OFM. Be lietuviam la
bai palankaus bičiulio Frank An- 
nunzio, Lietuvos okupaciją įvai
riais atžvilgiais apibūdino dau
giau kaip 70 kongresmanų. Tuo 
tarpu čia suminėsime tik tuos, 
kurių pavardės buvo gautos 
prieš spausdinant laikraštį: J. 
Addabbo (N.Y.), G. Anderson 
(Cal.), J. Ashbrook (Ohio), A. 
Benjamin (Ind.), M. Biaggi (N. 
Y.), J. Bingham (N.Y.), J. Blanch- 
ard (Mich.), W. Brodhead 
(Mich.), W. Broomfield (Mich.), 
W. Clinger (Pa.), C. Collins (III.), 
B. Conable (N.Y.), H. Daub 
(Nebr.), E. Derwinski (III.), J. 
Dingėti (Mich.), B. Donnelly 
(Mass.), R. Doman (Cal.), Ch. 
Daugherty (Pa.), B. Dwyer (N J.), 
D. Eckart (Ohio), J. Fary (III.),

savodar kartą parodyti meilę 
Ganytojui — iškilmingai Jį iš
leisti. Vėl išsirikiavo ilgiausia 
eilė jaunimo, vėl biro gėlės, o 
kai vyskupas įsėdo į mašiną, mi
nia gaivališkai pradėjo ploti ir 
skanduoti tik vieną žodį, kuria
me viskas buvo sudėta, — ir 
meilė, ir skausmas, ir viltis: 
“Laukiam! Laukiam! Laukiam! 
Laukiam!” Ilgai ir galingai 
skambėjo šis, širdį veriąs, žo
dis vakaro sutemose, jis atsimu
šė į Vilniaus mūrus, tik nesu
virpino širdžių tų, kurie akmeni
niais veidais slankiojo aplinkui 
visa stebėdami. O minios entu
ziazmas augo. Staiga vyrai pra
deda šaukti: “Valio! Valio! Va
lio!” Bet mašina pajudėjo, ir Ga- 
nytojas-Tremtinys išvažia
vo... Nutilo ovacijos, išsiskirs
tė jaunimas, o širdyje likosi tarsi 
žaizda, — ir vėl mes našlai
čiai ... be Tėvo, kuris mus 
myli, dėl mūsų kenčia ir nori 
būti su mumis.

Rytojaus dieną kuklios iškil
mės įvyko Aušros Vartų koply
čioje prie Stebuklingo Dievo 
Motinos paveikslo. Nuotaiką su
gadino tyčia ar netyčia atsiradę 
triukšmadariai, dėl kurių tikin
tieji beveik negirdėjo labai drą
saus ir turiningo kun. Jono 
LaurrSno pamokslo, ir kiti neti
kėtinumai.

Amerikos valstybės sekretorius 
Alexander M. Haig Jr. atsiuntė 
man raštą, kuriuo jis Jungtinių 
Valstybių vyriausybės ir tautos 
vardu perduoda lietuvių tautai ir 
man nuoširdžius sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
63-čiųjų metinių proga. Savo raš
te jis pažymi, kad prisimenama 
visur gyvenančių lietuvių gilus 
įsipareigojimas išlaikyti savo 
tautinį ir religinį paveldėjimą 
ir kad jis su pagarba vertina 
lietuvių kilmės asmenų Jungti
nėse Valstybėse ir kitur pasi
šventimą laisvo apsisprendimo, 
laisvės ir nepriklausomybės 
principam. Tas gražus JAV vy
riausybės ir tautos vardu mos
tas konkrečiai parodo, kad JAV 
tvirtai nuo 1940 liepos 23 pa
reiškimo nepripažįsta privers
tinės Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą ir tebepripa- 
žįsta Lietuvos diplomatinius ir 
konsularinius atstovus, paskirtus 
nepriklausomos Lietuvos vy
riausybės. Pridurtina, kad JAV 
senate š.m. vasario 17, o atsto
vų rūmuose vasario 18 minima 
Vasario Šešioliktoji, paryškinant 
dabartinę Lietuvos tautos padėtį.

Nuoširdžiai sveikindamas Jus, 
Brangūs Tautiečiai, Vasario 16- 
osios proga, su liūdesiu konsta
tuoju, kad mūsų krašto okupan
tas aštriai persekioja laisvės 
trokštančius lietuvius, vykdo ru
sinimo politiką ir varžo religijos 
laisvę. Mum gerai žinoma, kad 
pavergtoj tėvynėj lietuvių tauta 
kenčia- ir kad ten nesiliaujama 
prtjtestnotfpriėę'okupaeiją irvi- 
sas priemones, kuriomis Lietu-

Sovietų Sąjungos iškilmingai 
pasirašytų sutarčių ar susitarimu 
— Pasaulinės Žmogaus Teisių 
Deklaracįjos, Helsinkio Bai
giamojo Akto bei kitų konvenci
ją-

Lietuvos diplomatinė ir kon- 
sularinė tarnyba, lietuvių orga
nizacijos, visi lietuviai Vakaruo
se gaunamas iš pavergtos Lietu
vos pogrindžio leidinių žinias 
pateikia Vakarų kraštų vyriau
sybėm, parlamentaram, visuo
menei ir spaudai. Sovietų Są
jungos Lietuvoj padaryti nusi
žengimai pagrindinėm laisvėm 
ir žmogaus teisėm plačiai buvo 
minėti pirmoj Madrido konfe
rencijos sesijoj ir Vakarų kraštų 
spaudoj.

Šiomis dienomis paskelbta
me JAV valstybės departafrnento 
leidiny apie žmogaus teises ra
šoma, kad “Sovietų įstaigos pra
dėjo labiau persekioti aktyvistus 
už žmogaus teises ir daug stip
riau negu anksčiau, kada žmo
gaus teisių sąjūdis prasidėjo . ..” 
Vakaruose tikima, kad disidentų 
judėjimas Sovietų Sąjungos val
domoj teritorijoj ir Vakarų kraš
tų politikų, parlamentarų, moks
lininkų, rašytojų, darbininkų 
veikla už pagrindines laisves ir 
žmogaus teises stiprės, nors So
vietų Sąjunga siekia užgniaužti 
žmogaus teisių klausimą. Minė- 
toj Madrido konferencijoj Krem
liaus atstovam nepavyko to nu
slopinti, ir jie dėl savo arogan
tiškos laikysenos Afganistano 
bei žmogaus teisių klausimais 
suartino Helsinkio Akto Vakarų 
valstybių atstovus, kurie vienin
gai pasisakė prieš Sovietų atsto
vų skelbtas tezes.

Sovietų Sąjungos nesilaiky
mas jos pasirašytų sutarčių ir 
Vakarų kraštų sustiprėjusi tokios 
Sovietų laikysenos kritika yra 
stiprus pozityvus naujas reiški
nys, kuris sustiprina mūsų įsi
tikinimą, kad mūsų tautos kan
čios ir skundai, peticijos bus ge
riau išgirsta ir suprasta Vakarų 
pasauly.

Pasaulinė įtampa visiem yra 
aiški. Mum svarbu yra, kad So
vietų Sąjunga nepajėgtų palaužti 
mūsų ryžto ir vilties laisvę at
gauti. Ta viltis stiprina visus 
pavergtoj tėvynėj ir čia ginan
čius pagrindines laisves ir žmo
gaus teises. Vakaruose gyveną 
lietuviai kiekviena Vasario Še
šioliktosios minėjimo proga pa
siryžta daugiau ir stipriau veik
ti, kad Vakarai daugiau patirtų 
apie Sovietų Sąjungos prie
spaudos ir persekiojimų veiks
mus mūsų tėvynėj, kurie plačiai 
yra atskleidžiami lietuvių po
grindžio leidiniuose, pasiekian
čiuose Vakarus.

Tikėkim, kad bendromis pa
stangomis, ryžtingai veikdami 
vieningumo dvasioj, anksčiau ar 
vėliau pralaušim ledus Lietuvos 
laisvės byloj.

W. Fountroy (D.C.), M. Fenwick 
(N.J.), H. Fish (N.Y.), J. Florio 
(N.J.), W. Ford (Mich.), E. For- 
sythe (N.J.), M. Frost (Tex), 
S. Gejdenson (Conn.), B. Gold- 
water, Jr. (Cal.), H. Gonzalez 
(Tex.), F. Guarini (NJ.), T. Hali 
(Ohio), J. P. Hammerschmidt 
(Ark.), J. Hiler (Ind.), H. Hollen- 
beck (N.J.), M. Hoh (M<L), J. 
Howard (N J.), W. Hughes (N J.), 
H. Hyde (III.), J. Jeffries (Kans.),

M. McHugh (N.Y.), M. Marks 
(Pa.), N. Mavroules (Mass), R. 
Mazzoli (Ky.), J. Minish (N. J.), 
J. Moakley (Mass.), A. Moflett 
(Conn.), J. Nelligan (Pa.), H. No- 
wak (N.Y.), R. Ottinger (N.Y.), P. 
Peyser (N.Y.), J. E. Porter (III.), 
W. Ratchford (Conn.), P. Rodino, 
Jr. (N.J.), J. Rousselot (CaL), 
M. Russo (III.), H. Sawyer 
(Mich.), F.J. Sesenbrenner, Jr., 
(Wis.), Ch. Smith (N. J.), 
S. Stratton (N.Y.), G. Van-

( nukalta į 2 psL)
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no viešoji biblioteka, vienas kol
chozas Žemaitijoje, viena gatvė 
Vilniuje. Paminklinę lentą ati
dengiant, valdžios ir partijos 
žmonės pasakė J. Paleckį garbi
nančią kalbų.

kalėjimo bausmėm 14 Korsikos 
nacionalistų, įvairiuose Korsikos 
miestuose buvo išsprogdinta 40 
bombų, kurios padarė medžiagi
nių nuostolių.

prie LTSR aukščiausios tarybos 
ritmų įrengia atminimo lenta su 

• roecflao MregenL rammtn- 
nę lentą sukorė daiL B. Vyž

tos, bet kai kurios bus griež
čiau kontroliuojamos, {vykdžius 
jo pasiūlytus planus, 1982 fede
ralinis biudžetas galėtų boti su
mažintas apie 49 bil. dol. Jis 
taip pat pažadėjo,per 3 m. nuo 
š.m. liepos 1 sumažinti indivi
dualius pajamų mokesčius kas
met po 10 proc., o pramonės 
įmonėm — pagreitinti išlaidų 
įmonei plėsti bei jai tobulinti 
nurašymą. Išlaidos bus padidin
tos tik gynybos departamentui.

geri vandens valy
tuvai esą įrengti Vilniuje, Klai- 

teroristai gatvėj nušovė auto- pėdoje, Panevėžyje, Druskinin- 
mobiliu važiuojanti Milano Kgo-

kihatogri paminėta Vilniaus 
-------.LVL?,- B- ti-B-- ~ - !*•- Itb&ĮbMIDiMklMCJO DuIMlO’ilSKOJC Uur* 

ratūros vakaru. MMįjbne kalbė
jo Rašytojų sąjungos vicepirmi
ninkas A. Pocius, rašytojai J. 
Baltušis, E. Matusevičius, M. 
Shsckis, J. Skliutauskas, A. Venc
lovos kūrinius skaitė Vilniaus 
dramos teatro aktoriai.

KVECAS
JONAS

į Ekvadoro ambasadą Havanoj, 
paėmė du ambasados pareigū
nus įkaitais ir pareikalavo politi
nės globos.

Jokiam blokm nepriklausan- 
čių valstybių tarpe plečiantis 
sąjūdžiui, kad Izraelis batų pa
šalintas iš Jungtinių Tautų, JAV 
pareiškė, kad toks veiksmas 
būtų nelegalus ir sukliudytų 
JAV dalyvauti. J.T. darbuose.

Palestinos išlaisvinimo orga
nizacija paskelbė, kad šimtai or
ganizacijos vyresniųjų karininkų 
yra baigę sovietų karines akade
mijas ir yra pajėgūs vadovauti 
kariuomenės dalim. Šiuo metu 
sovietų mokyklose studijuoja 
2,000 palestiniečių.

Nikaragvos vyriausybė uždarė 
ten veikusią žmogaus teisių ko
misijos įstaigą ir jos direktorių 
apkaltino vyriausybės šmeižimu. 

Zimbavės min. pirmininkui 
Robert Mugabe pašalinus Jos- 
hua Nkomo iš vidaus reikalų 
ministerio vietos, buvusieji Nko
mo partizanai sukilo ir pradėjo 
puldinėti Mugabe vadovauja
mus partizanus. Per kautynes 
žuvo apie 300žmonių, bet paga
liau vyriausybės kariuomenė su
kilėlius išsklaidė. kivyskupas Deodoros buvo iš-

Sov. S-ga nelauktai paleido rinktas Jeruzalės patriarchu, 
ten už bandymą pagrobti lėktų- Izraelis rėmė Cezarėjos metro- Hno 
vą per 10 m. kalėjime laikytą poBto arldvyskupo Vasilioskan- iMt'i 
JosefMendelovič, irjiy atvyko į '
lamelį. - ' lueoslavėioi vvlacta kmatii is- - 1 - - '

Jemenas paleido ten visus 
metus kalintus du amerikiečius 
— William Thomas ir Dwayne 
Terrell.

portuotas į Sov. S-gą ir ten pasi
darė jos šalininku. Karinę tarny
bą pradėjo 1943 Sov. S-goj esan
čioj lenkų armijoj. Dalyvavo 
kautynėse Lenkijoj ir Vokietijoj 
iki karo pabaigos, o vėliau kovo
jo su Lenkijoj veikiančiais tauti
niais partizanais. { generolus pa
keltas 1968. Paskirtas partijos 
centro komiteto nariu 1964, o 
politbiuro nariu — 1971 m. Gy
nybos ministeriu paskirtas 1968.

apkaltino Gvatemalos prezi
dentą Romeo Lucas Gaivia, kad 
jis pats prižiūrįs politinėm 
žmogžudystėm besiverčiančią 
žvalgybos įstaigą.



.T

Viršum miesto

gos nusipirkti lauktuvių namiš-
Toledo katedra, pradėta staty-

dumu Europoj trečioji gotiško mėne-kurio sienose eilėmis išrikiuoti 
vienodos formos Įaustai su už-
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šį šeštadienį, 6:30 vai. vak. Lie
tuvių Namuose, 2715 E. Alle- 
geny Avė., Hartfordo LB dramos 
sambūris suvaidins Anatolijaus 
Kairio komediją “Ku-Kū”. Vaka
rą rengia ir Philadelphijos bei 
aplinkinių miestų lietuvius atsi
lankyti kviečia Philadelphijos 
Lietuvių Namai ir Philadelphi
jos LB apylinkė. Po vaidinimo 
linksma Užgavėnių vakaronė 
prie gero orkestro.

— Scranton, Pa., vyskupas J. 
Carroll McConnick savo die
cezijos lietuvių parapijose vasa
rio 14 ir 15 vykdė specialią 
rinkliavą pavergtos Lietuvos 
Bažnyčios paramai. Surinkti pi
nigai per prel. A. Norkūną, švč. 
Trejybės lietuvių parapijos kle
boną, Wilkes-Barre, Pa., per
siunčiami Lietuvių Katalikų Re
liginei Šalpai. /

— Vladas Šakalys, lydimas 
inž. Griniaus, vasario 4 dalyva
vo JAV imigracijos-natūralizaci- 
jos apklausinėjime, siekdamas 
azilio teisių JAV-ėse. Palankaus 
sprendimo jo imigracijos prašy
mui reikia tikėtis kelių mėnesių 
laikotarpy. (E)

— Waterbury, Conn., lietuviai 
Vasario 16-osios minėjime pagal 
laisvo apsisprendimo principą 
Lietuvos laisvinimo veiksniam 
aukojo taip: Altai 360 dol., 
Vlikui 750 dol., Lietuvių Bend
ruomenei 2485 dol. Iš viso suau
kota 3595 dol*

— Smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas ir pianistas Vytenis Va- 
sy liūnas kovo 1, šį sekmadienį, 
pradeda koncertų kelionę. Pro
gramoj Bacho, Dvoržako, Cole- 
ridge-Taylor, Bakšio ir Gaidelio 
veikalai. Abiejų lietuviškų kūri
nių premjera bus Bostone kovo 
1. Po to muzikai koncertuoja 
kovo 6 Chicagoj, kovo 7 Det
roite, kovo 8 Clevelande ir kovo 
14 New Yorke.

— Tikinčiosios Lietuvos 
Diena Kanadoj minima pirmą 
kovo sekmadienį. Šiemet ji bus 
minima kovo 1. Tai maldos, au
kos ir veiklos diena, kurioj lie
tuvių bažnyčiose meldžiamasi 
už persekiojamą Lietuvą ir ren
kamos aukos Lietuvos tikintie
siem gelbėti. Kanados Lietuvių 
Katalikų Centras kreipėsi į Ka
nados vyskupus, prašydamas, 
kad į minėtą maldos dieną įsi
jungtų ir kanadiečiai.

— Solistė Roma Mastienė 
kovo 1 dainuos Miami, Fla., 
Lietuvių klubo koncerte. Ji dai
nuos taip pat ir “Draugo” ro
mano premijos įteikimo iškilmė
se Los Angeles, Calif., balan
džio 5.

— Kun. Jons Morkvėnas, Pan
dėlio bažnyčios altaristas, sulau
kęs 73 m. amžiaus, mirė sau
sio 21. Velionis buvo gimęs 
Krinčino parapijoj, Biržų apskri
ty. Kunigu buvo įšventintas 
1933. Sielovados darbą dirbo 
įvairiose lietuvių parapijose, bu
vo Svėdasų parapijos klebonas.

— Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenė Paryžiuje kiekvieną 
penktadienį rengia jaunimo su
eigas, kuriose stengiamasi susi
pažinti su lietuvių kultūra ir pa
čia Lietuva. Lietuvių kalbos kur
są dėsto Edita Rechner, o vė
liau mokomasi skudučiuoti, lie
tuviškai dainuoti ir šokti.

raėjirną, apylinkės metini iusi-
Viešbuty jau buvo atsiskaity

ta. Tarnautojai mudu išleido iš

nozaitis su žmona, Bronius Nai-
nutarimu, pagal konstituciją, at
stovai— Sydnėjaus lenkų bendruo

menė 1980 gruodžio 13 surengė 
solidarumo šventę, susietą su 
dabartiniais įvykiais Lenkijoj. 
Ji pradėta penkių kunigų kon- 
celebruotomis mišiomis šv. Ma
rijos katedroj. Du kunigai, atvy
kę Australijon iš Lenkijos, su
pažindino su dabartine jos 
būkle, prašė visus dalyvius 
melstis už Lenkiją. Antroji šven
tės dalis įvyko Hyde Parke su 
vėliavomis ir plakatais. Kalbėto
jų eilėse buvo federacinės bei 
vietinės valdžios ir etninių gru
pių atstovai. Pavergtų Tautų 
Organizacijos vardu kalbėjo A. 
Kramilius, Sydnėjaus lietuvių 
— dr. A. Mauragi*.

jos eig%. Pačiame viršuj pirmasis 

plokštele su įrašu “CARLOS V 
IMPETREX”, o žemiau jo — 
“PHILIPPUSH HISPANREX”, 
ir tt Viename sienos šone yra 

ralius, kai jam ateis laikas”, iš
kilmingai pareiškė gidas. ,

Nors diena buvo karšta, bet 
požemy buvo šalta. Prisimenu, 
kad drebėjau... ar tai nuo 
šalčio, ar nuo slegiančių žmoni
jos istorijos įspūdžių, dar ir da
bar nežinau. Bet buvo malonu 
išeiti į saulės šviesą ir pro erd
vaus aukšta tvora apsupto kiemo 
.vartus žvelgti į sužaliavusį, gy
vybe trykštantį slėnį. O toly 
pamėlynavę Pirenėjai dieviško 
menininko ranka iškalė nuosta
baus grožio rėmus Ispanijos vi
durdienio panoramai išryškinti.

Traukėm toliau senojo Toledo 
miesto link. Tai vienas iš se
niausių Europos miestų, jau 192 
metais prieš Kristaus gimimą už
imtas romėnų, o šeštame šimt
mety pr. Kr. buvęs vesgotų sosti
nė. Kai priartėjom prie senovi
nių miesto sienų, iš karto į mus 
padvelkė senovė. Čia nieko ne
leidžiama statyti naujo, moder
nizuoti ar keisti, tik palaikyti 
viską tokioj pat formoj, kaip 
senovėj. Siauros, akmenimis 
grįstos gatvės, kylančios tai į 
viršų, tai staiga žemyn, buvo ap
suptos senovinio stiliaus namais^ 
Iš kažkur užklydęs motoeiklis- 
tas, policininko sustabdytas už 
skubėjimą mažytėje gatvelėje, 
atrodė kaip būtybė ne iš šio pa
saulio. Kadaise buvęs Ispanijos

ATEITININKAI RUOŠIASI X-JAM KONGRESUI

Dešimtasis Ateitininkų Kong
resas, kaip jau pranešta, yra 
šaukiamas šių metų rugsėjo 3- 
7 Chicagoje — Ateitininkų Na
muose ir Jaunimo Centre. Posė
džių, pasitarimų, pamaldų ir 
įvairių renginių vieta ir laikas 
bus netrukus paskelbti. Kongre
so techniniais reikalais rūpinasi 
Chicagoje susidaręs rengimo ko
mitetas, o programa — Federa
cijos valdyba ir “Ateities” re
dakcija.

Kongresas šaukiamas ryšium 
su “Ateities” žurnalo pasirody
mo 70 metų sukaktimi, drauge 
minint ir viso ateitininkuos są
jūdžio tokio pat amžiaus su
kaktį. Kongreso antrą dieną, rug
sėjo 4, yra numatytos Mokslei
vių, Studentų ir Sendraugių są
jungų konferencijos. Pirmas dvi 

pakeisti Federacijos konstitu
ciją, nustatyti gaires ateities 

nius klausimus ir rūpesčius. Pas- veiklai ir spręsti įvairius kilu- 
kutines tris dienas vyks bendri sius reikalus.
posėdžiai Ateitininkų vienetai kviečia-

grupės ir komisijos,' svarsty da-

Visi ateitininkų vienetai yra 
prašomi pasirūpinti, kad jiems 
visiems būtų atstovaujama 

Goyos, EI Greco ir Ticiano kū
riniais, savo nuotaika vis dėlto 
labai skiriasi nuo Italijos kated
rų, nežiūrint laikotarpio, stiliaus 
panašumų ar garsių menininkų 
bendrumu. Pats didysis altorius 
slegia savo natūralaus dydžio 
skulptūrų perkrovimu. Galima 
būtų ištisomis valandomis stu
dijuoti auksuotas medines 
skulptūras, vaizduojančias įvai
riausius Naujojo Testamento 
įvykius. Centre esanti garsiausia 
pasauly monstrancija (Arfe) yra 
majestotiško gotiško bokšto pa
vidalo. Katedron šviesa įsiskver
bia pro 750 langų, kurių kiek
vieną vitražų stiliuje tapė gar
siausieji pasaulio dailininkai. 
Impozantiški vargonai remiasi 
į “Imperatoriaus vartus”, puoš
nią zakristiją dabina garsusis 
Greco “Kristaus plakimas” ir pa
ties menininko autoportretas.

Dar aplankėm ir Šv. Marijos 
Sinagogą. Iš karto maniau, kad 
tai esanti klaida, nes sunku įsi
vaizduoti sinagogą Dievo Moti
nos vardu. Pasirodo, kad tai iš 
tikro būta senovinės sinagogos, 
kuri savo laiku buvusi atimta ir 
paversta į krikščioniškus maldos 
namus. Šiuo metu tas pasta
tas paliktas nenaudojamas, kaip 
istorinis muziejinis eksponatas, 
primenantis audringą Ispanijos 
religinio gyvenimo istoriją.

Krypuodami siauromis se
novinėmis Toledo gatvelėmis, 
pajutom nusikėlę šimtmečiais 
nuo šios dienos, tačiau realus 
gyvenimas daro savo. Pasiau
tom alkani, ir gidas pranešė, kad 
mum užsakyti pietūs netolima
me restorane. Autobusu pasikė- 
lėm siauru keliu į sekantį kal
ną, kurio viršuj stovėjo įdomus, 

nuo vieneto dešimties narių. Ši 
taisyklė taikoma vienodai sen
draugių, studentų ir moksleivių 
skyriams, draugovėms ir kuo
poms. Ateitininkai, gyveną vie
tovėse, kuriose nėra organizuotų 
vienetų, galės išrinkti savo at
stovus atvykę į Chicagą. Jiems 
taikomas tas pats nuostatas — 
vienas atstovas nuo dešimties 
narių.

Kongrese atstovo teisę, be rin
kimų, kaip nurodo mūsų konsti
tucija, turi Federacijos taryba, 
Federacijos valdyba, kontrolės 
komisija ir sąjungų centro valdy
bos. Patariamąjį balsą kongrese 
turi kiekvienas ateitininkas.

Kaip pažymi mūsų konstitu
cija, “ateitininkų kongresas yra 
vyriausias Ateitininkų Federaci- 

mi aktyviai domėtis savo kong
resu, sekti pranešimus apie jį ir 
ruoštis jame dalyvauti Įtiek gali
ma gausiau.

Ateitininkų Federacijos 

viešbuty, kada Madrido krautu
vės užsidaro. “Lygiai aštuntą 
valandą”, atsakė maj^yiešbučio 
tarnautojas. “Kaip tai?” nuste
bau. “Juk Madride vakarais la
bai vėlai uždaro krautuves, o da
bar tik antradienio vakaras.” 
“Senjora”, kantriai man atsakė 
tarnautojas, “Ryt visa Ispanija 
švenčia savo patrono Sant Jago 
šventę. Viskas bus uždaryta ryt, 
o šis vakaras yra šventės iš
vakarės” ... Reiškia, krautuvės 
bus uždarytos po penkiolikos 
minučių. Laimei, mūsų viešbu
tis buvo pačiame miesto centre. 
Įsispyrusi nuvargusias kojas į 
batus, nelaukdama elevatoriaus, 
laiptais lėkte išlėkiau į gatvę, 
ieškodama krautuvės. Užsukau į 
pirmą pasitaikiusią auksakalio 
krautuvę. Savininkas jau buvo 
apsišarvavęs raktų pluoštu ir ra
kinėjo metalines langų užtvaras. 
Jauna pardavėja, matyti, pasi
ruošusi skubėti į namus, neno
riai atidarė vitrinėles, į kurias aš 
rodžiau pirštu, pasirinkdama į- 
vairius papuošalus. Nebuvo lai
ko nei pasirinkti, nei pasvars
tyti ... Išlėkiau iš parduotuvės 
su inkrustuotais stiletais, sagtim 
ir dar kaikuriomis smulkmeno
mis.

Radau savo bičiulį jau pasi
ruošusį žygiuoti Madrido gatvė
mis ir pasiieškoti restorano, ku
riame galėtume pavalgyti vaka
rienę. Aš buvau nuvargusi nuo 
ispaniško maisto ir su ilgesiu 
svajojau apie tipišką amerikie
tišką “sandvičių”, kurio namuo
se tikrai nebūčiau pasigedusi.

Madrido gatvėse jautėsi šven
tiška nuotaika. Į gatves pasipy
lė tūkstančiai šventiškai apsi
rengusių ispanų. Šaligatvio ka
vinėse prie staliukų mažėjo vie
tų. Vitrinose prožektoriais ap
šviesti modeliai ilsėjosi plastiš
kame “far niente”, o gatvės vi
duriu lėkė automobiliai ir 
triukšmingi motociklai.

Viename San Antonio gatvės 
šone pastebėjau didžiulį užrašą 
“Cafe Califomia”. Man net 
plaktelėjo greičiau širdis, pagal
vojus, kad čia amerikietiškas 
restoranas. Ir iš tiesų — languo
se buvo reklamuojami amerikie
tiški patiekalai, kokteiliai ir 
kava. Neteko nusivilti. Nežinau, 
ar man gyvenime kada nors 
buvo taip skanu valgyti tipišką 
“club sandwich” su salotais, po
midoro riekute, kalakuto mėsa ir 
kumpiu ... Ir tokia skani kava, 
ir amerikietiškas Manhattan . . . 
Bevalgydami mudu su bičiuliu 
trumpai padarėm savo kelionės 
apžvalgą ir priėjom išvadą, kad 
matėm daugiau, negu tikėjo
mės ... Abu lietuviai, europie
čiai ir Amerikos piliečiai, supra
tom, kad per ilgą metų eilę 
pasidarėm svetimi ir pačiai Eu
ropai, automatiškai kalbėdami 
apie “namus” Clevelande. Ir gal 
toji Cafe Califomia nebuvo tokia 
puiki, kaip mum tą vakarą atro
dė, bet ji priminė “namus”.

Trečiadienis, liepos 25
Pusryčių grįžom į Cafe Ca

lifomia, nes aš labiausiai pasi
gedau geros kavos. Ir pusry
čiai buvo tipiškai amerikietiški, 
su tostu, marmeladu, javainiais 
ir kava. Tačiau savo dideliam 
nemalonumui pastebėjom, kad 
nė vienas neturim su savim pi
nigų ... Aš turėjau savo ranki
nuke pasislėpusi kelis dole
rius . . Malonus kelneris nusi
šypsojo ir mielai priėmė dole
rius, labai sąžiningai atsiskaity-

lionės. Su taksiu apie 10 valan
dą nukeliavom į autobusą, kuris 
mudu nuvežė į Madrido tarptau
tinį aerodromą.

(Bu* daugiau)

Clevelande lietui 
sį. Nuotraukoje — 
cialinių patarimų. Nuotr. V. Bacevičius

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJ
Lituanus žurnalo direktorių si tokį susirašinėjimą įvykdyti 

Regio Vedegio, Aldonos Zails- visoj Amerikoj. JAV LB sociali- 
kaitės, JonoKučėno, Juozo Gai- nių reikalų tarybą, kurią JAV LB 
los ir Aleksandro Radžiaus ka
dencijom pasibaigus, JAV LB 
krašto valdyba ateinančių dvejų 
metų laikotarpiui paskyrė Bro
nių Nainį, Julių Lintaką, Joną 
Kučėną, Algį Regį ir Aldoną 
Zailskaitę. Valdyba nuoširdžiai _ 
dėkoja visiem direktoriam, ypač Jonas Šoliūnas, Vytautas StaŠ- 
administratoriui Jonui Kučėnui 
už tvarkingą žurnalo redagavi
mą, administravimą ir lėšų tel
kimą.

krašto valdyba patvirtino, su
daro: pirm. dr. Antanas Butkus 
ir nariai — dr. Vytautas Bie
liauskas, dr. Vytautas Černius, 
Raimundas Kudukis, dr. Regina 
Kulienė, Jūratė Neimanienė, Al
gis Širvaitis, Bronius Snarskis, 

kirs, Galina Sūžiedėlienė, Povi
las Šukys ir Virgus Volertas.

Apie naujų Lietuvos atstovų 
paskyrimo stovį paaiški
no JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kūdras sausio 24 
krašto valdybos posėdy. JAV LB 
krašto valdyba yra giliai susirū
pinusi, kad JAV Lietuvių Bend
ruomenės iškovota teise skirti 
naujus Lietuvos atstovus vis dar 
nepasinaudojama. Krašto valdy
ba prašė ir.toliau savo pirminin
ką palaikyti artimus santykius su 
Lietuvos atstovu dr. Stasiu Bač- 
kiu, stengiantis, kad šis reikalas 
betų sutvarkytas.

Chicagos priemiesčiam lei
džiamas Sun-Times plačiai ap
rašo ir įvertina etninių grupių 

Lietuviškos parapijos metai 
palaipsniui organizuojami. Iš 
Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Kunigų Vienybės pirm. kun. 
Alberto Kontauto ir visos valdy
bos gautas tam reikalui pilnas 
pritarimas. Sausio 27 Kunigų 
Vienybės valdyba nutarė:

1. Pilnai pritarti Kunigų Vie
nybės valdybos pirmininko kun. 
Alberto Kontauto iškeltom min
tim bei pasiūlymam JAV LB 
krašto valdybos pirmininkui Vy
tautui Kutkui rašytuose laiškuo
se Lietuviškos parapijos metų 
reikalui.

2. Visapusiškai remti JAV Lie- veiklą, jų tarpe ir JAV LB. Vi-, 
tuyių Bendruomenės iškeltų dxirio vakarų apygardos, vajfo-, 
Lietuviškos parapijos metų pa
skelbimo mintį, kuri tikrai pasi
tarnaus visų lietuviškų parapijų 
sustiprinimui, kad jos tarnautų 
Dievui, į religiją atsirėmusios 
kultūros ir papročių ugdymui 
ir Katalikų Bažnyčios nurodytos 
moralės išlaikymui.

3. Pavesti Kunigų Vienybės 
pirmininkui visais lietuviškos 
parapijos metų paskelbimo ir jų 
įgyvendinimo klausimais pilnai 
bendrauti ir tartis su JAV LB 
krašto valdybos pirmininku visų 
reikalingų komitetų ir komisi
jų sudaryme.

Į tą darbą norima įtraukti Lie
tuvos vyčius, Lietuvių Katalikų 
Religinę Tarnybą ir kitų kon
fesijų vadovaujančius dvasiškius 
bei pasauliečius. Parašytas laiš
kas ir vysk. Vincentui Brizgiui, 
prašant jo patarimų.

vaujamos Kazio Laukaičio, su 
kuriuo turėjo pasikalbėjimą. Ap
rašoma ir JAV LB Lemonto apy
linkės, vadovaujamos Viktoro 
Garbonkaus, veikla, paminint 
šeštadieninę mokyklą, tautinių 
šokių grupę, vadovaujamą Rasos 
Šolidnaitės, skautus ir vaidintojų 
būrelį.

JAV LB Hot Springs apylin
kės valdyba Vasario 16 šventės 
proga išleido biuletenį, kuriame 
savo kolonijos lietuvius infor
muoja apie savo ruošiamą Ne
priklausomybės šventės minėji
mą ir aukų rinkimą. Minėjimo 
pagrindiniu paskaitininku yra 
pakviestas dr. Tomas Remeikis, 
autorius stambaus veikalo “Op- 
position to Soviet Rule in Lith- 
uania 1945-1980”. Apylinkės 
pirmininkas yra stropus ir veik
lus bendruomenininkas Stepas 
Imgaunis.

JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutinu sausio 31 lan
kėsi Chicagoj ir dalyvavo JAV 

doTlT»50 dZ^uta’^Lie į® 

tuvių Fondo, o 5,377.75 dol. iš 
JAV LB krašto valdybos (jie su
rinkti rugsėjo mėn. vajų metu). 
JAV LB krašto valdyba tuos če
kius išsiuntinėjo JAV LB apy
linkių valdybų pirminin
kam, kad jie Vasario 16 
šventės minėjimo ar kito dides
nio parengimo metu juos įteiktų 
savo vietovių lituanistinių mo
kyklų vedėjam.

Bridges žurnalas, kuris JAV 
Lietuvių Bendruomenės yra lei-

Parama lietuviškom mokyk
lom. JAV Lietuvių Bendruome
nės švietimo taryba savo sau
sio 17 posėdy lituanistinių mo
kyklų paramai paskirtė 22,227.75

jaunos Juozo Plačo, posėdy. Taip 
pat dalyvavo Lietuvių tautinių 
šokių instituto posėdy, kuriame 
buvo pirm. Galina Gobienė, 
vicepirm. Nijolė Pupienė, vice- 
pirm. Frank Zapolis ir iždi
ninkė St. Bacevičienė. Vakare 
JAV LB Vidurio vakarų apygar
dos valdybos pirm. Kazio Lau
kaičio bute turėjo pasitarimą 
Pasaulio Lietuvių Dienų, kurios 
įvyks 1983 Chicagoj, ir Lietuvių 
Fondo reikalais. Pasitarime da
lyvavo Vytautas Kamantas, dr.

tų nuo mūsų kamieno, kurį 
laiką neišėjo. JAV LB krašto val
dyba nutarė vėl jį leisti regu
liariai, 10 kartų per metus, pra
dedant šių metų vasario mėne
siu. JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas organizaciniam 
reikalam Jonas Urbonas apsiėmė 
palaikyti glaudžius ryšius su 
redakcija administracija, spaus-

ryte, .vadovaujama dr. Antano 
Butkaus* kai kuriose kolonijose 
jau vykdo surašinėjimą lietuvių 
turinčių daugiau kaip 60 metą 
amžiaus. Si taryba yra pasiryžo JAVLB
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__ __ __ _ tsFp’abėgelio” tema. At-
skirtas rašytojui Stepui Zobars- rinkti geresnieji darbai, sukli
kai pagerbti, nes jam sausio 17 juoti į albumą ir įteikti vaikų 
suėjo 70, metų. literatūros premijos laimėtojui

St Zobarskui.
Parodėlė susilaukė dėmesio. 

Ne vienas ją apžiūrinėjo, vartė 
leidinius, kurie parodė, kokia 
plati ir gausi Stepo Zobarsko 
veikla.

Lietuviškasis žodis
Vakarą pradėjo Vaižganto Kul

tūros Klubo pirmininkas Paulius 
Jurkus. Jis priminė, kad šis 
lietuviškojo žodžio vakaras yra 
skiriamas Lietuvos nepriklauso
mybės šventei pagerbti. Primi
nė, kaip nepriklausomos Lietu
vos laikais buvo lietuviškojo 
kūrybinio žodžio šventės valsty
bės teatre Kaune; prisiminė pra
eitį, kaip ten santykiavo lietu
viškas žodis su tauta. Ir tik lie
tuviškojo žodžio dėka mes išli
kome gyvi. Susikaupimo ir atsi
stojimo minute pagerbti mirę 
rašytojai: Aloyzas Baronas, Ma
rius Katiliškis, dr. Jonas Gri
nius.

Šioje vakaro įžangoje buvo 
paskelbta, kas laimėjo 1980 gro
žinės literatūros premiją kurią 
skiria Lietuvių Rašytojų Draugi
ja. Aktą paskaitė knygų vertini
mo komisijos pirmininkas Stasys 
Santvaras. Paslaptis iki šiol buvo 
išlaikyta, ir niekas nežinojo, kam 
teko prerriija. Kaip jau skelbta, 
premija teko poetei Kotrynai 
Grigaitytei už jos knyga “Marių 
vėjui skambant”, drauge prisi
menant ir įvertinant jos visą 
kūrybą.

Premijos laimėtoja buvo čia 
pat salėje. Ir jai buvo didelė 
staigmena. Publika palydėjo 
nuoširdžiais plojimais.

nyje posėdžiavo Lietuvių Rašy
tojų Draugijos sudaryta knygų 
vertinimo komisija, kuri savo 
posėdyje paskyrė 1980 metų 
grožinės literatūros premiją Ko
misija posėdžiavo tik vieną va
landą bibliotekoje. Posėdžių 
menėje 5 vai. buvo surengtas 
priėmimas sukaktuvininkui Ste
pui Zobarskui, pagerbti. Daly
vavo apylinkės rašytojai, daili
ninkai, Stepo Zobarsko artimes
ni bičiuliai. Viso dalyvavo apie 
25 žmonės. Šias gražias ir sko
ningas vaišes surengė Elena 
Mickeliūnienė, kultūrininkų 
mecenatė.

Pakeltos šampano taurės, su
giedota Ilgiausių metų. Sveiki
nimo kalbą pasakė dail. Vy
tautas K. Jonynas, prisiminda
mas bendras studijų dienas Pa
ryžiuje. Papasakojo ir tai, kaip 
jis buvo prašytas padaryti St. 
Zobarsko eilėraščių knygai vir
šelį. Rašytojas tos knygos neiš
leido, o dailininkas viršelį išsta
tė dailės parodoje. Ten viršelį 
nupirko Čiurlionio galerija. 
Baigdamas palinkėjo sukaktuvi
ninkui kūrybingų metų.

Vaišės tęsėsi apie pusantros 
valandos. Tada visi svečiai per
ėjo į Kultūros Židinio mažąją 
salę, kuri jau buvo parengta 
literatūros vakarui.

Sienos dekoracija
Galinėje sienoje ant žemyn 

besileidžiančios juostos buvo į-' 
rašyti sukaktuvininko inicialai 
— SZ, kurie rėmėsi ant žą
sies plunksnos ir ant plieninės
plunksnos. Plunksnos savo keliu rinę veiklą ir apie jo leidyklą 
rėmėsi ant atskleistoj'-knygos, kalbėjo- poetas^dramatur^as ; .

Stasys-Santvaras iš Bostono. Pri
siminė ir juodvtejų bendravi
mą pasitraukimą iš Lietuvos. St 
Santvaro kalba bus atspausdinta 
Darbininke atskirai.

kur buvo įrašytas skaičius — 70. 
Žemiau — įvairiai pasklidusios 
knygos.

Raštų parodėlė
Ant gretimo stalo buvo įreng

ta Stepo Zobarsko raštų ir jo 
išleistų knygų parodėlė. Čia 
buvo išstatyta tik nedidelė dalis, 
ką jis turėjo tuo metu sutelkęs 
savo namuose.

Kairėje buvo dalis jo parašy
tų knygų, jo novelių vertimai 
į kitas kalbas. Dešinėje buvo jo 
išleistos knygos anglų kalba — 
lietuviai autoriai. Čia įdomiau
sia buvo jo vertimai, panaudoti 
amerikiečių vadovėliuose.

Dėmesį patraukė vienas albu
mas. Kai sukaktuvininkas 1940 
gavo premiją už “Pabėgėlį”, tai 
Mokytojų Sąjungos Kauno pir
masis skyrius suorganizavo Kau-

I

prezidentą 

UNION TOUR8 INC.
6 Ea«t 36th Street, York, N.Y. 10015

challenge teniso turnyre laimėjęs pirmą vietą ir 175,000 
dol. Turnyre dalyvavo aštaoni pasaulio geriausi teniso žai
dėjai. Finale jis nugalėjo John McEnroe, pusfinalyje — 
Jimmy Coamon, kuris užėmė trečią vietą Ketvirtoje vieto
je liko Bjorn Borg. Vytas Cerulaitis su tėvais gyvena

no

BIMAS

Stepo Zobarsko pagerbime vasario 14 Kultūros Židiny dalyvavę rašytojai. Iš k. sėdi 
Kotryna Grigaitytė, Stepas Zobarskas, Nelė Mazalaitė, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, 
stovi Paulius Jurkus, Ona Balčiūnienė-Audronė, Stasys Santvaras. Nuotr. L. Tamošaičio

PHILADELPHIJOJ NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Kalba Stasys Santvaras 
Apie Stepo Zobarsko literatū-

Skaito sukaktuvininkas
Pirmoji vakaro dalis baigta 

Stepo Zobarsko kūrybos skaity
mu. Skaitė pats autorius. Jis pa
sirinko ne prozą, bet poeziją ir 
paskaitė savo eilėraščių pluokš- 
telį — Ekzpromtus. Eilėraščiai 
niekur nespausdinti ir dar nie
kam neskaityti. Visiem buvo ma
lonu išklausyti šių įdomią eilių.

Skaito aktorius
Vitalis Žukauskas

Antorji dalisbuvo skirta jau 
grynai literatūros vakarui.

Čia dramos aktorius Vitalis
Žukauskas paskaitė Stepo Zo-

Atvyksta teatras
Šį šeštadienį, vasario 28, 6:30 

vai. vak. Philadelphijos Lietuvių 
Namuose, 2715 E. Allegheny 
Avė., Hartfordo LB dramos bū
relis suvaidins Anatolijaus Kai
rio komediją “Ku-Kū”. Rengė
jai — Lietuvių Namai ir Phi
ladelphijos LB apylinkė — lau
kia lietuvių ir iš kaimyninių 
miestų. Po vaidinimo linksma 
Užgavėnių vakaronė prie gero 
orkestro. t.

Pagalba Putnamo Seselėm!
Visi žinome apie didelius 

barsko novelę — Monsinjoro 
suoliuką. Novelė plačiai žinoma, 
patraukli ir miela. Aktorius Vi
talis Žukauskas ją paskaitė labai 
vaizdžiai, reljefingai.

Skaito poetai
Toliau savo eilėraščius skaitė 

poetas Leonardas Andriekus. 
Eilėraščiuose kalbėjo apie tra
pią žmogaus buitį ir jūrą. Poe
tas Stasys Santvaras paskaitė 
rubajatų pluoštą.

Kadangi čia pat buvo ir šių 
metų laureatė Kotryna Grigaity- 
tė, tai ji tarė padėkos žodelį 
visiem, ypatingai knygų vertini
mo komisijai ir paskui iš kny
gos paskaitė porą eilėraščių.

Tuo ir baigta ši literatūros 
šventė. P. Jurkus padėkojo 
visiem programos dalyviam ir 
pakvietė kavutės, kurią parengė 
Renata Alinskienė. Dabar visi 
turėjo progos ilgiau pasikalbėti, 
pabendrauti. (p.j.)

LIETUVA 1981
Kelionės Ii New Yorko ir Montrealio Flnnair Jot lėktuvais, 9 naktys Z10 dienų: Vilniuj 

5 naktys/ 6 dienos, Maskvoj 1 naktis, Leningrado 1 naktis, Helsinky 1 naktis.
Kelionės kalnon Įskaitoma ekskursijos Į Kauną ir Trakus, bagažo pervežimas, visi 

patarnavimai, mokesčiai, Įėjimo Mietai, vietovių apžiūrėjimas, visi valgia L

S NR. IŠVYKSTA GRĮŽTA KAINA

201 kovo 25 balandžio 3 $ 975.00
202 balandžio 1 balandžio 10 8 975.00
203 gegužės 20 gegužės 29 31085.00
204 gegužės 27 birželio 5 31005.00
205 birželio 3 birželio 12 31125.00
208 birželio 24 liepos 3 31125.00
207 liepos 1 liepos 10 31125.00
208 liepos 22 rugpiūčio 1 31125.00
209 Kapos 29 . rugpiūčio 7 31125.00
210 regplūčlo 5 rugpiūčio 14 31125.00
211 rugpiūčio 26 rugsėjo 4 31125.00
212 rugsėjo 2 rugsėjo 11 31125.00
213 rugsėjo 16 rugsėjo 25 31080.00
214 spalio 7 spalio 18 3 995.00
215 gruodžio 27 sausio 3 8 885.00

darbus Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos seselių .Putlia
me. Jos rengia mūsų mažiesiem 
ir jaunimui vasaros stovyklas, 
kuriose moko pamilti tėvų žemę 
— Lietuvą ir Dievą Jos globo
ją slaugo ir guodžia mūsų pa
liegusius senelius. Jos redaguo
ja “Eglutę” ir spausdina-eilę lie
tuviškų leidinių. O šiuo metu 
jos susidūrė su sunkumais be
statant naujas patalpas.

Gal ne vienam iš mūsų kyla 
mintis, kaip padėti, kaip parody
ti savo pritarimą ir išreikšti pa
dėką seselėm už tuos kilnius ir 
sunkius darbus?

Puiki proga bus kovo 8, sek- gi-j. 5 dol.
madienį, 12 vai., Šv. Andriejaus pr. Šulas, Kaip sudaromi tes- 
parapijos salėj (19th & Wallace tamentai (turto paveldėjimas, 
Streets, Philadelphią Pa.), atsi- palikimai) 3 dol.
lankant į ruošiamus pietus su pr. Naujokaitis, Kalbininkas 
koncertu ir loterija. Koncerte j. Senkus. 5 dol.
dainuos solo ir duetas Anna Del Antanas Jasmantas, Ir nie-

,?na ^dCiflnien? ir’ kad Hė riėiri8te^Efteriitaai.‘ T-

Gabrielius Mironas: Lotėrijoje 
bus galima laimėti mūsų iškilių
jų dailininkų — Adomo Galdi
ko, Petro Vaškio ir Romo Viesu
lo — vertingus kūrinius.

Rengėjos — Lietuvių Moterų 
Federacijos Philadelphijos Klu
bas — maloniai kviečia ir lau
kia visų Philadelphijos ir jos 
apylinkių lietuvių su savo sve
čiais šiame labdaros parengime 
gausiai dalyvauti.

Pietų ir loterijos bilietas 
prašoma įsigyti iš anksto pas 
Klubo nares. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinti telefonu 
215 324-4784. Visas parengimo 
pelnas skiriamas seselėm.

Sn.

V. Volertas, Greitkelis. Roma
nas. 7.50 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant: Premijuotas eilėraš
čių rinkinys. 4 dol.

D. B. Bindokienė, Angelų 
sniegas. Apysaka. 5 dol.

E. Juciūtė, Ąžuolynėlis. Ro
manas. 8 dol.

J. Jakštas, redaktorius. Lietu
vių Tautos praeitis, IV tomas. 
15 dol.

Balys Gaidžiūnas, Mano kar
tos likiminiai metai. Eilėraš-

Pr. Šulas, Kaip sudaromi teš

PhMelpliijoje dar negirdėtas, rišta. Kaina 6 dol. -
Aleksandras Radžius, Priimk 

mane, mėnuli. Eilėraščiai. 5 dol.
Algirdas Landsbergis, Muzika 

įžengiant į neregėtus miestus. 
Novelės. Su kietais viršeliais. 
6 dol.

Algirdas Landsbergis, Trys 
dramos (Barzda, Paskutinis pik
nikas, Sudiev, mano karaliau). 
Su kietais viršeliais. 8 dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
20 dol.

J. Kapačinskas, Spaudos ba
ruose. 8 dol.

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.

— šv. Kazimiero Lietuvių 
Kolegija Romoj kovo 5 švenčia 
35 metų sukaktį. Ta proga po
piežius aukos mišias lietuvių 
koplyčioj šv. Petro bazilikoj.

— Kun. Alfonsas Skikftnas, 
Sartininkų ir Ropkojų klebonas, 
Telšių vyskupijoj, mirė sausio 
23 Kauno klinikose.

— Dail. V.O. Virtum tapybos 
darbų paroda Chicagoj, Galeri
jos patalpose, vyks vasario 
27-kovo 14.

— Scranton, Pa., universitete 
seselė Virginija iš Jėzaus Nu
kryžiuotojo kongregacijos, šio 
pavasario semestre vėl dėstys 
lietuvių kalbą ir kultūrą. Pava
sario semestras prasidės kovo 4, 
trečiadienį, 6:30 vai. vak. ir tęsis 
per 10 savaičių. Paskaitos vyks 
trečiadieniais. Dėl registracijos 
skambinti Ronnie Davidson 961- 
7582, Office of Continuing Edu- 
cation.

— Tėv. L. Januška, OFM, 
Kanados Lietuvių Kunigų Vie
nybės siunčiamas, ateinančios 
gavėnios metu aplankys Kana
dos vakarų lietuvių kolonijas, 
kuriose nėra lietuvio kunigo, 
būtent, Thunder Bay, Ont., 
Calgary, Altą., Edmonton, Altą., 
Vancouver, B.C.

— Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės tarybos ir garbės teis
mo rinkimai įvyks kovo 1 ko- 
respondenciniu būdu.

— Lietuvių Filatelistų Drau
gija Toronto Lietuvių Namuo
se rengia ketvirtą lietuviškų paš
to ženklų ir pinigų parodą ba
landžio 11-12. Parodoj gali daly
vauti ir ne draugijos nariai. 
Apie dalyvavimą reikia pranešti 
Šd’ kttvo 15‘K? Kaminskui. Jo 
adresas: 25 Norma Cresc., To
ronto, Ont M6P 3G9. Telef. 416 
762-8496.

— Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa praneša, kad Grand Ra- 
pids vyskupijos leidimu ir kle
bono Alberto Bernoto asmeni
niais paraginimo laiškais rinklia
va Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
buvo pravesta sausio 25 Šv. Pet
ro ir Povilo parapijoj, Grand 
Rapids, Michigane, su dideliu 
pasisekimu. Iš viso buvo surink
ta 1050.19 dol. Stasys K. Balys, 
Grand Rapids Lietuviškų Mišių 
Komiteto pirmininkas, pasiųsda
mas šią auką Religinei Šalpai 
Brooklyne, palinkėjo Religinės 
Šalpos darbuotojam ištvermės 
toliau tęsiant kovą dėl katalikų 
tikėjiipo ir Lietuvos laisvės.

— Ingrida Bublienė, vadovau
janti IB Konsultavimo firmai 
Clevelande, yra pakviesta Rau
donojo Kryžiaus patikėtinių ta
rybos pirmininko į specialiai su
darytą komitetą iš įvairių spau
dos, radijo, televizijos ir konsul
tavimo agentūrų, minint šiais 
metais Raudonojo Kryžiaus* 
šimtmečio sukaktį.

— Okupuoto, Lietuvoj nese
niai mirė rašytojo Juozo Grušo 
žmona ir kompozitoriaus muzi
ko Konrado Kavecko žmona.

— Amerikos rytinio pakraščio

įvyks Hartforde, Trinity kolegi
jos patalpose, gegužės 30-31. 
Dalyvauja jauni šokėjai iš aštuo- 
nių Amerikos rytinio pakraščio 
vietovių. Visų bilietų kaina 8 
dol. Juos galima iš anksto nusi
pirkti pas Birutę Monaco, 25 
Richard Road, Manchester, 
Conn. 06040. Čekius rašyti: ‘Li- 
thuanian Folk Dance Festival” 
vardu.

jai: J. A. Mačiūnas, Lavalette, 
W. V., I. Pečiukevičius, Nashua, 
'n. h. Užsakė kitiem: St Jančaus- 

kinant naujus skaitytojus ir dė- 

merata pirmiem metam tik 10



arba anuliuoti

Po 3 dol. —. J- Leveris, To

ko*, Metuchen, N.J., E. Šileikis,
tė, New York, N.Y., dr. B. Predd- 
tas ir J. Petrulis, Oakhunt, N.J.

30 dol. — M. Pečiulis, Toron-

tuose labai ^iširtai 
tai Curzono linuos dalis su pa
staba: “Not recogaized by 
Lidiuania”. Kiekviena* • gali

Laiikas redakcijai
■ ■' 1'

Ponas AI S. Gečys vasario 6 
d. “Darbininke” surašė man kal
tinamąjį aktą už svetimas “nuo
dėmes”: du žemėlapiu, kurių 
vienas buvo 1968 m. paskelb
tas V. Vaitiekūno knygoje, o ant
ras 1973 m. B. Kasto knygoje, 
abu VLIKo leidiniai. Tie žemė-

formation Bulletin” (1979 nr. 12, 
arba 1980 m. nr.-ius 1, 3, 5),

darbininkui
j* PAREMTI AUKOJO

iUMTRn.1 ri’’ lvairius patarnavimo! aj 1WW O psi. ioe- . tnaiwi -.m--.

RE
GIOM. Kai mes žymime “East 
Prussia”, kaip buvo prieš Antrą-

Po 2 dol. — E. Sandanavi- 
čiu*, Brooklyn, N.Y., I. Meriino, 
W. Hempstead, N.Y., P. Sanda- 
navičius, Santa Monica, Calif.,

riuose leidiniuose. Turiu iš es
mės pasakyti štai ką:

1) Abiejuose žemėlapiuose va
karinė Lietuvos siena nubrėžta 
pagal nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės 1928.1.29 d. pasira
šytą sienų sutartį su weimarine 
Vokietija, kurioje Lietuvai buvo

tyti tai, ko ponas Gečys nepaste-

rėti? Tai ne istorinis žemėlapis, 
parodąs Vytauto ar Liublino uni 
jos laikus, bet kokia buvo Lie
tuvos sienų padėtis šiame am
žiuje. Visokios istorinės sienos

klausimas neišspręstas, dar vi-

last”, visiškas pritarimas Sovietų

Skaudu lietuviui matyti, kaip 
tame žemėlapyje rašomi vietų

Kanklės — Birbynės — Skudučiai 
16 dienų kelionė su 11 dienų Vilniuj 
ir ekskursijomis
birželio 13-28, 1981..............61,549
11 DIENŲ KELIONĖ SU 6 

DIENOM LIETUVOJ
gegužės 11-21, gegužės 20-30 
birželio 1-11, birželio 18-24 .... 
liepos 15-25, rugp. 15-25 ____
rugsėjo 1-11 
spalio 1-11 .

LIAUDIES INSTRUMENTŲ 
KURSAI LIETUVOJ

■m..m^Š1,089

‘ Lankoma: Waršuvoj 2 dienos, Vilniuj 6 dienos, Frankfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu iki Vilniaus ir iš 
Vilniaus.

Oro kelionės su Lufthansa iš Bostono, New Yorko ir 
Philadelphijos. Galima prisidėti ir iš kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
8 Whtte Oak Road 
Newton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių Iškvietimo dokumentai

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičių*,
Vedėjas

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond H iii, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modemus įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir MyiHe Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniai*.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kaina*

čius), Sovetsk (Tilžė), Chemyak- 
hovsk (Įsrutis), Gusev (Gumbi
nė), Chistye Prudy (Tolminkie
mis) ir pan., vis pirmiausia rusų 
primesti pavadinimai ir tik 
skliausteliuose žemiau įdėti lie
tuviški istoriniai vardai. Sovietai 
tuo galės pasidžiaugti. O ko tyli

liaunasi kalbėję apie Mažąją 
Lietuvą, nes jie tuo žemėlapiu 
ją priskyrė Sov. Rusijai. Vos 
įskaitomomis mažomis raidelė
mis žemiau dar įrašė “East 
Prussia” ir “Lithuania Minor”, 
kaip istorinę liekaną.

Dr. Jonas Balys

11 Naujausios knygos 11 

apie Lietuvą angliškai
Opposition to Soviet Rule in 

Lithuania 1945-1980, by Tho- 
mas Remeikis. 680 psl. Įrišta. 
16 dol.

Soviet Genocide in Lithuania, 
by Joseph Pajaujis-Javis, 246 
psl. Įrišta. 11 dol.

Lithuania Minor, by Martin
> Brakas. 302 psl. Įrišta. 15 dol.,.

Lithuania 700 years, reda
guota dr. A. Geručio. 458 psl. 
Įrišta. 15 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos knygos lietuviš
kai arba angliškai apie Lietuvą 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Į1207.

Po 25 dol. — J. Zabelslds, 
Flushing, N.Y., V. PgyįĮautkas, 
Astoria, N.Y. Merkevičius, Nėw Haven,

Po 22 dol. — A. Siaus, Brook
lyn. N.Y., Ž.« Krasauskas, Chi
cago, III.

14 dol. — L. Bandžiukas, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 12 dol. — A. Šilaitis, 
Keamy, N.J., J. Valukonis, Hun- 
tington Beach, Calif., J. Kontau- 
tas, Centerville, Mass.

10 dol. — S. Šergalis, Weston, 
Ont, Canada.

Po 7 dol. — O. Malkauskie- 
nė, Chino, Calif., J. Karalius, 
Chicago, III., B. Mudėnas, Wor- 
cester, Mass., K. Sirgėdas, Rich
mond Hill, N.Y., W. Sinus, Mas- 
sapeųua, N.Y., V. Lisauslcas, Wa- 
terbury, Conn., J. Kanapka, Wa- 
terbury, Conn., P. Davidonis, 
Philadelphia, Pa., J. Daniliaus
kas, Stamford, Conn., S. Ever- 
lin, Hot Springs, Ark., J. Bau
žys, Chicago, I1L, V. Matuckas, 
Warren, N.J., F. Dippel, N, Mas- 
sapeųua, N.Y., S. Blynas, Brid- 
geport, Conn., P. Bertman, Ap- 
pelle Park, Que., Canada, S. Ba- 
rakauskas, Brooklyn, N.Y.J. Pu
telis, Toronto, Ont,Canada, V. 
Bakšys, Dorchester, Mass.

Po 5 dol. — V. Račiūnas,

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administracija. 
Skambink 212 827-1351 ir pra
šyk, - kad plokšteles atsiųstų į 
namus.

•
 DEXTER PARK ėfe

PHARMACY IŠ
Wm. ▲metaM.B.*. ”

77-01 JAMAICA A\£nUB 
(Cer.TTth *tiwt)

296-4130

ton, Mas*., A. Bacevičius, New- 
ton, Mass., P. Šaulys, Brūckton, 
Mass., K. Keblys, Southfield, 
Mielu, C. Kulas, Fairview, N.J., 
J. Misiūnas, Fair Lawn, N.J.K A. 
Rinius, Springfield, III., S. Zul- 
pa, London, Ont, Canada, B. 
Dapšys, So. Boston, Mass., T. 
Visminas, Woodside, N.Y., A. 
Biretta, Manchester, Conn., V. 
Vaikutis, Stamford, Conn.

1 dol. — M. Putukis, Phila- 
delphia, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
LIETUVIAMS

Ateikite, arba raštu kreipkitės šiuo adresu: 
86-01 114 St Richmond Hffl, N.Y. 11418 

arba paskambinkite (212) 441-6799
Čia mokamos aukščiausios palūkanos: 

7% už nuolatines santaupas 

ir šiuo metu 12% už Share Certificates, 
arba 15% už Money Market Certificates

Čia taip pat ’ lengvomis sąlygomis duodamos 
paskolos ir suteikiami finansiniai patarimai visiem 
lietuviam.

Kasoje kiekvieno asmens santaupos Federal- 
nių Įstaigų apdraustos iki 100,000 dolerių sumos.

Kasos įstaiga savaitės dienomis veikia iki 9 vai. 
vakaro, o penktadieniais iki 6 vai. ir šeštadieniais 
iki 5 vai.

Kasoje kiekvienas lietuvis yra laukiamas 
svečias.

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA

ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS
• Penktos kelionė* "• Yla Ffnnair — CSA .: ?
• Pirmos Masė* sulygo* / * * Paiyda'lš JAV

* Prieinamo* kalno*
•» Tarptautiniai skrydžiai i* Naw Yorko su pHnu 

patarnavimu
• Pirmo* klasė* vMbučial su vonia (du kambary)
• Trys valgymai dienoj Lietuvoj, Baltijos srity, 

Ru*W
• Mourist vadovo patarnavimai
• Miestų lankymas, {skaitant bulatus { muziejus

Amerikos lietuvis lydės 15 ar daugiau keleivių 
grupes to New Yorko 
Teatrų lankymas 
Oro susisiekimas Rusijoj 
Parūpinamo* vizos | Rusą* 
VaScam papiginto* kaino* 
Depozitą* 100 doL asmeniui 
Kelionėse lankoma Vilnius, Ryga, Talinas,

Dienos ekskursija | Kaunu ir pusė* dienos vizitas Į Traku*

TOLL FREE (800) 223-7953 
N Y STATE (212) 986-1500

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
20 EAST 48TH STREET
NEW YORK, NEW YORK 10017 
Ptoaea aand m* your “free” broctvur* givlng complete Information indudlng rato* and datos on your 
f Iv* touring programa to the Battics.

City A State

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1981 METAIS 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

1-os SAVAITĖS KELIONĖS — 6975.00 IŠ NEW YORKO (GYVENANT DVIESE KAMBARYJE)

Arra*g*u**ts R*w Hav*

1-os SAVAITĖS KEU0NĖS-S1099.00 IŠ NEW YORKO (GYVENANT DVIESE KAMBARYJE)LITHUANIA MINOR.
Birželio mėn. 14 d.

Kotrynos Grigaltytė* eilėraščių rinkiny*

MARIŲ VĖJUI SKAMBANT
laimėjo Lietuvių Rašytojų Draugijos 1980 metų literatūros 
premijų. Šių vertingų knygų už 4 dolerius galima įsigyti pas 
lietuvišių knygų platintojus ir Darbininko administracijoj: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Rugsėjo mėn. 26 d. 
Spalio mėn. 4 d. 

Gruodžio mėn. 21 d.

Balandžio mėn. 26 d.

r »

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11267

Vardas Ir pavardė

610.00. Visi kttl skaitytojai, kur begyventų, moka 613.00.

RugpMčio mėn. 2 d. RugpMkčto mėn. 9 d.

2-ju SAVAIČIŲ KELIONĖS—IŠ NEW YORKO (GYVENANT DVIESE KAMBARYJE)

SKUetKirt REWsnwonsm vary kaičius risotasiii

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH WE*TERN AVENUE 

chicago, Illinois mms



Medžiotojų ir žuvautojų klubas Aras sausio 25 surengė popietę Kultūros Židinio mažo
joje salėje. Apie medžiokles Afrikoje ir Aliaskoje kalbėjo dr. Kęstutis Valiūnas ir rodė 
skaidres. Nuotraukoje — klubo pirmininkas Vytautas Alksninis, prelegentas dr. Kęstutis Va
liūnas, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, pasižymėjęs meškeriotojas. Dešinėje 
matome Aliaskos rudojo lokio kailį. Už jo — dramblio iltis. Nuot L. Tamošaičio
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 
ŠVENTĖ NEW YORKE

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė New Yorke paminėta 
vasario 15, sekmadienį. Minė
jimas turėjo dvi dalis — iškilmin
gas pamaldas ir akademinę dalį 
Kultūros Židinyje.

Iškilmingos pamaldos
Apreiškimo parapijos bažny

čioje 11 vai. iškilmingas mišias 
koncelebravo parapijos klebonas 
kun. Jonas Pakalniškis, vikaras 
kun. Antanas Račkauskas ir sve
čias pranciškonas Tėv. Placidas 
Barius, kuris drauge pasakė ir 
įspūdingą pasmokslą, ryškinda
mas tikrojo lietuvio prasmę ir 
aukos prasmę.

. Aukas atnešė dvi skautės ir 
vienas šaulys. Presbiterijoje bu
vo 7 vėliavos: Amerikos, Lietu
vos, ateitininkų, skautų, šaulių, 
ramovėnų, savanorių kūrėjų. Vė
liavų įnešimą tvarkė šauliai.

Mišių metų po komunijos, 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis paskaitė gražią tikinčių
jų maldą, kur sujungtos religi
nės ir patriotinės mintys.

Pakilus giedojimas
Mišių metu giedojo du chorai

Įėjo pavalgyti pietus. Jau nuo 12 
vai. vidudienio čia vyko gyvas 
judėjimas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Bostone

.. . į ' r , • >.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą surengė vasa
rio 15. Penktadienį prieš tai 
prie Bostono miesto rotušės 
buvo iškelta Lietuvos trispalvė, 
šios šventės proga Massachu- 
setts gubernatorius Edward J. 
King išleido specialią proklama
ciją, skelbiančią Vasario 16 die
ną Lietuvos nepriklausomybės 
švente ir ragino visus gyventojus 
prie tos šventės minėjimo prisi
dėti.

Vasario 15, sekmadienį, 10:15 
vai. ryto mišios buvo aukojamos 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioj okupuotos Lietuvos in
tencija. Per mišias giedojo solis
tas Benediktas Povilavičius, o 
vargonais grojo muz. Jeronimas 
Kačinskas. Organizuotai ir labai 
gausiai dalyvavo Lietuvos vy
čiai. Ir kitos organizacijos turė
jo savo vėliavas. 2 vai. popiet 
vyko tolimesnis minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos

žody pabrėžė lietuvių-ukrai- Šioj Massachnsetts daly 
niečių artimus santykius praeity gamta neišpasakytai graži: seni, 
ir bendrą kovą prieš tą patį palinkę medžiai, vešlios pievos, 
okupantą — Sovietų Rusiją da- o ant kalnelių milžiniški seno* 
barty. Bostono miesto tarybos na- viški ūkių pastatai, dar puikiai 
rys Raymond Flynn sveikino užsilikę nuo Amerikos revoliu- 
miesto tarybos vardu. Ramūnas cįjos laikų. Daug matėme ir vi- 
Ivaška perskaitė Bostono bur
mistro Kevin White proklama
ciją. Tada joe Casper, kuris kan
didatuoja į Bostono miesto tary
bos narius, tarė žodį. Jis pasisa
kė savo principus, kad jis yra
prieš vaikų vežiojimą, prieš 
abortus, už grąžinimą maldos į 
mokyklas, už švarią valdžią, 
prieš korupciją ir Lt Prašė rem
ti jo kandidatūrą, nes tik bend
romis jėgomis galime laimėti. 
Joe Casper yra trečios kartos 
lietuvis.

Po oficialios dalies buvo ren
kamos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalam. Po pertraukos 
buvo priimta rezoliucija, kuri 
bus pasiųsta Amerikos vyriausy
bei ir senatoriam.

Meninę programą pradėjo 
Onos Ivaškienės tautinių šokių 
jaunieji šokėjai montažu “Pa
vergta Lietuva”. Pašoko kelis 
tautinius šokius, padainavo, o 
Rūta Kalvaitytė(gal 6-7 metukų) 
padeklamavo: Toli tėvynė mano, 
— Aloyzo Barono.

Solistė Marytė Bizinkauskaitė, 
akomponuojant James Hay (abu

šokiausių paukščių be žvėrelių.
Kai nusibodo irkluoti, tai išsi- 

traukėm meškeres ir, užmovę 
storiausius sliekus, suleidom 
kabliukus į paplatėjusios upės 
vandenis. Ten buvo labai daug 
karosų ir ešerių. Tik įmeti, tuoj 
plūdė paskęsta, ir jau turi! Mes- 
tikrai daug tą dieną žuvų pri- 
gaudėm. Buvo labai smagu ir 
įdomu. Be to, męs išmokom 
kaip teisingai irkluoti, žuvis ir 
medžius atpažinti, kartu dirbti 
ir tinkamai nuo milijono uodų 
atsiginti. Susipažinę su Concord 
upe, kitą pavasarį vesime į lai
velių kelionę visą Bostono vil
kiukų “Vyties” draugovę. Tai 
bus mamytėm žuvies, kai sulei
sim 18 meškerių!

“Krokodilas” Tomas Zikas

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Vyčiai minės šv. Kazimierą 
kovo 1. 10:15 vai. ryto Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je mišios, o po mišių bendri

Sveikinimai ir proklamacijos
Minėjimą trumpu žodžiu 3 vai. 

popiet pradėjo š.m. Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
Apolinaras Vebeliūnas. {neštos 
vėliavos, sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Invokaciją su
kalbėjo Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis. 
Pristatyti ir salėje buvę retesni 
bei garbingesni svečiai.

Kaip įprasta, šitokių iškilmių 
metu kalba ir Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Šis jo 
sveikinimas buvo trumpas. Bai
gė angliškai, sveikindamas čia 
susirinkusius amerikiečius.

New Yorko valstybės guberna
toriaus Carey proklamaciją įtei- 

, kė tfew Yorko senatorius Mar-

— Apreiškimo parapijos ir vyrų 
choras Perkūnas. Vadovavo 
abiejų chorų dirigentas Viktoras 
Ralys.

Pradėjo mišias Apreiškimo 
parapijos choras, vėliau įsijungė 
ir Perkūno choras, kuris pagie
dojo J. Strolios — Kaip grįž
tančius namo paukščius, solo 
Petras Tutinas; J. Gruodžio — 
Tėve mūsų ir Maldą — Maldau
jame tave, Dieve. Prie jos buvo 
prijungta malda iš Verdi operos 
“Likimo galia” — Šventoji Die
vo Motina ... Solo giedojo Ra
sa Bobelytė. Dar giedojo ir kvar
tetas: Rasa Bobelytė, Birutė Ma
linauskienė, Petras Tutinas, 
Viktoras Ralys. . .. ..
-u*į*!* kasmet ta
Manja, Marija ir Lietuvos biru- .. ’ .
nas. Apskritai visas giedojimas 
buvo pakilus ir nekasdieninis. 
Labai jau gražiai nuteikė visus 
tikinčiuosius, kurių buvo pilna 
bažnyčia.

'^•oklamaciją išrūpina ir atnešęs 
ją paskaito. New Yorko miesto 
burmistro Koch proklamaciją 
įteikė Walter Ward. Jie abu -pa
sakė ir po sveikinimo kalbelę.

salėj. Minėjimą pradėjo ALTo 
skyr. pirm. inž. Aleksandras 
Čaplikas. Buvo įneštos vėliavos, 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, prie piano muz. Jeroni
mas Kačinskas. Maldą sukalbėjo 
klebonas Albertas Ko n tau tas. 
Susikaupimo minute buvo pa
gerbti žuvę kovoj už Lietuvos 
laisvę. Tada programos vadova
vimą perėmė dr. Algirdas Bud- 
reckis. Ramūnas Ivaška perskai
tė Mass. gubernatoriaus prokla
maciją. ALTo skyr. vicepirm. 
inž. Edmundas Cibas supažindi
no su dienos prelegentu istori
ku Vincu Trumpa iš Washing- 
tono; D.C.

Vincas Trumpa istoriškai ap
žvelgė Lietuvos valstybės atkū- 
rimą.lt9vėčiaSi,UfaraiftiečHį atsto
vas tfrest šzcžudlak sveikinimo

Kultūros Židiny
Kultūros Židiny tą dieną vei

kė lietuviška virtuvė, kurią tvar
kė Vacys Steponis. Čia visi ga-

A.A. PETRONĖLĖ STRIJAUSKIENĖ
mano mylima žmona, mirė 1981 sausio 30. Palaidota 
vasario 3 Memorial Park kapinėse St Petersburg, Floridoje.

Nuoširdžiai dėkojame Tėv. K. Butkui, OFM, už sukal
bėtas maldas koplyčioje.

Dėkojame preL J. Balkūnui, Tėv. K. Butkui, OFM, kun. 
J. Gašlūnui, atlaikiusiems gedulingas pamaldas bažny
čioje už jos sielą.

Nuoširdi padėka draugams, pažįstamiems už gėlas, 
šv. mišių aukas, už aukas Lietuvių Fondui.

Ypatinga padėka prel. J. Balkūnui, Tėv. K. Butkui, OFM, 
už palydėjimą | kapus Ir pasakytą pamokslą.

Dėkojame visiems už atsilankymą koplyčioje, dalyva
vimą bažnyčioje ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą, iirelė
kusiam užuojautą mūsų liūdesio valandoje žodžiu, raštu 
ir per spaudą.

Nuliūdęs vyras Jonas ir Gasparas Velička

Brangiam draugui
BRONIUI ENDRIUKAIČIUI

mirus, dukrai Astai, žentui Algiui Česoniui ir anūksms: 
Broniui, Linui ir Jurgiui reiškiamo gilią užuojautą.

Paulius ir Vali Gaubtai 
bei dukra Gražina su šeima

Pacific Pslisades, CalK.

Joana ir Antanas Pumpučiai

minis, žmonai Kristinai, dukrai Sigutei ir efinul Mindaugui 
reiškiama nuoširdžią užuojautą.

MERCELINUI SENULIUI

Senatoriaus Alfonse D’Amato 
kalba

Šiemet į senatą išrinktas Al
fonse D’Amato atvyko pavėla
vęs ir pranešė, kad labai sku
ba. Jis savo kalbą buvo iš anksto 
pasirašęs. Ji net pateko į Ameri
kos Balsą ir buvo perduota į 
okupuotą Lietuvą. Lietuvišką 
vertimą parūpino dr. J. Lenktai- 
tis. Kalba buvo iš anksto išdalyta 
spaudai. Tą kalbą Darbininke 
spausdiname atskirai.

Salėje jis pasakė tik san
trauką tos kalbos, pasidžiaugė, 
kad yra kilęs iš emigrantų šei
mos. Pasisakė prieš režimą So
vietų Sąjungoje. Rusai esą pri
spaudėjai, ir visiem reikia kovoti 
už tautų išlaisvinimą, už žmogaus 
sąžinės laisvę. Prisiminė ir tai, 
kad jis ir dabar kalba apie są
žinės laisvę, kaip ir savo rinki
minėse kalbose.

Senatorius kalbėjo ugningai ir 
pakiliai. Po kalbos nusifotogra
favęs tuoj ir išvyko į aerodro
mą, kad galėtų išskristi į Wash- 
ingtoną.

Trumpai kalbėjo ir asembly- 
man iš Woodhaveno Frederich 
Schmidt, visiem gerai pažįsta
mas, nes lanko visus pagrindi
nius lietuvių renginius. Jis per
davė senatoriaus Lento sveikini
mus ir išryškino mintį, kad Lie
tuva ir loti pavergti kraštai yra 
lyg kokie įkaitai Sovietų Rusi
joje.

Dr. K. Valiūno kalba
Lietuviškai kalbą pasakė 

VLIKo garbės pirmininkas dr. 
Kęstutis Valiūnas. Jis palietė ir 
dabarties aktualijas, palygino 
ekonominį gyvenimą Lenkijoje

rinę raidą. Skatino dar labiau pa
dėti Lietuvai, kad ji būtų iš
laisvinta. Jo kalbos tekstą spaus
dinsime kitam Darbininko nu-

(nukelta į 8 psl.)

Lietuviai pranciškonai lei
džia šiuos laikraščius bei žur
nalus: Darbininką—savaitinį 
laikraštį, Aldus — kultūros žur
nalą, Šv. Pranciškaus Varpelį 
— religinio turinio žurnalą.

iš Bostono muzikos konservato
rijos), labai puikiai padainavo: 
Tykiai, tykiai, Ko vėjai pučia, 
Lopšinė, Mano gimtinė ir bisui 
— Pajūry, pajūry.

Visas minėjimas praėjo labai 
gražiai. Publikos, kaip bažnyčio
je, taip ir salėje buvo daugiau 
nei praeitais metais. Tai geras 
reiškinys. Taip pat ir aukų buvo 
surinkta daugiau.

Skautų vadovų iškyla -

Bostono jaunesniųjų skautų 
“Erelių” ir “Krokodilų” būrelių 
vadai šį rudenį dalyvavo Sudbu- 
ry upės apžiūrėjimo ekspedici
joj, Concord, Mass. Buvome 
išsinuomavę du 19 pėdų ilgio 

. laivus. Berniukai irklavo, o tė
vai sėdėjo patogiai įsitaisę vidu
ryje laivelių ir šildėsi saulėj. 
Kelias mylias prieš srovę sun
kiai pairklavę, sustojom užkan
džiam. Valgėm atsivežtus labai 
didelius sumuštinius, net abiem 
rankom laikydami. Krante buvo 
tiek daug uodų, kad negalėjom 
atsikąsti maisto kartu nesuvalgy- 
dami jų du ar tris ...

pūsryčiai salėje po bažnyčia.
Smuikininko Izidoriaus ir pia

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

Bostono skautų Kaziuko mu
gė įvyks kovo 8 S. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos abiejose sa- 

Jėse.
Minkų radijo valandos rengi

nys, kuriame bus vaidinimas, 
įvyks kovo 29 d., 3:30 vai. po
piet So. Bostono Lie* ivių T - 
liečiu D-jos salėj.

Valentinos Balsienės iš To
ronto, Ont, Kanados, Keramikos 
darbų parodą balandžio 4-5 ren
gia Lietuvių Tautodailės Insti
tuto Bostono skyrius.
.DaiL Alfonso Dargio 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.

Bostono vilkiukų vadovai vandens iškyloje. Iš k. Andrius Dil
ba, Tomas Zikas, Tadas Petronis ir Jonas Bričkus. Nuotr. R.
Bričkaus

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 Telef. (617) 
586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sokm. nuo 1 iki 
1:30 vai. Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Telef. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

‘Ajuber Hdidays”
1981 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO/NEW YORKO
MASKVA/VILNIUS:

— 807700
— 887700
— 8101000
— 8101800
— 8118600 (su Ryga)
— 8110800
— 8114000
— 8114800

liepos 8 — 
liepos 20 — 
nigptečIoO — 
rugpMkčio 10 —

8108800 (su Varšuva) 
8111200
8108800 (su Varšuva)
8138200 (su Ryga) 
8114800

TRANS-ATLANTICTRAVĖL SERVICE, INC.
393 Wsst BroecNvay, p.o. box 1 M, So. Boston, Mass. 02127, 
toL 9172034734

įstaigai vadovauto: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS 
Prtess are baaad ondoubte occupancy and are subjsct to chenges.
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kų atributai ir Mindaugo vaftii- 
kavimosi data, deftinge Vasario 
16 data. Visa kompozicija buvo 
grafiškai apjungta. IS abiejų šo
nų ant scenos galinių draperijų 
buvo padarytos didelės rozetes, 
panašios į lietuviškų kryžių vir
šūnes.

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Pabaigos pastabos

§į savaitgalį Kultūros Židiny: 
vasario 28, šeštadienį, kaukių 
balius. Rengia New Yorko ateiti
ninkai.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus kovo 8, per Kaziu
ko mugę, ir kovo 29, per jau
nimo rekolekcijas, kurias ves 
kun. dr. K. Trimakas.

Užgavėnių kaukių balius, ren
giamas New Yorko ateitininkų, 
įvyksta šį šeštadienį, vasario 28, 
Kultūros Židinyje. Pradžia 8 v.v. 
Gros Amour orkestras. Pasirodys 
New Yorko jaunimo chorelis 
— “Ant trečio”. Vyks kaukių 
paradas. Vaišės bus namie paga
mintos. Visi kviečiami iš anksto 
rezervuotis stalus.

“Tolimieji žvaigždynai” yra 
šių metų Užgavėnių kaukių ba
liaus tema. Baliaus rengėjai 
kviečia visus, jaunus ir senus, 
ateiti su kaukėmis. Laukiama 
gyvūnų iš tolimųjų planetų bei 
žvaigždynų, astronautų, karališ
kų erdvės valdovų.

Medžiotojų ir žuvautojų klu
bo Aras pirmininkas Vytautas 
Alksninis praneša, kad klubo 
narių susirinkimas bus kovo 1, 
sekmadienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje ruošia Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimą kovo 
1, sekmadienį, 2:30 v. popiet 
centro patalpose, 307 W. 30th 
Street, Manhattane. Minėjime 
dalyvaus ir žodį tars 
generalinis konsulas 
Simutis.

Skautų-čių tėvai 
draugovių sueigų metu vasario 
28 dalyvauti trumpame pasitari
me, kur bus kalbama apie pasi
ruošimą Kaziuko mugei ir apie 
mugės tvarką.

Lietuvos
Anicetas

prašomi

baliuje ir Angelų Karalienės pa- 
rapiečių įsijungimo į Apreiški
mo parapijos gyvenimą vaišių 
programoje dalyvaus akt Vitalis 
Žukauskas. Ši šeimyniška šventė 
bus kovo 1, šį sekmadienį, 12 
vai. Apreiškimo parapijos salėj.

V. s. Irena -Kerelienė, LS S-gos 
vyr. skautininkė, dalyvaus New 
Yorko skautų, skaučių rengia
moje dvidešimtoje Kaziuko mu
gėje. Mugės išvakarėse ji turės 
progos susipažinti su Neringos 
tunto vadovėmis ir sesėm židi- 
nietėm ta proga ruošiamoje va
karonėje.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, buvo išvykęs į Wash- 
ingtoną, kur vasario 18 JAV at
stovų rūmuose, kai ten buvo mi
nima Lietuvos nepriklausomy
bės šventė, sukalbėjo invokaciją.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas Atvelykio popietę rengia 
balandžio 26 Kultūros Židinyje. 
Per vaišes bus laimėjimam lei
džiami dail. Ringailės Zotovie- 
nės ir dail. Prano Lapės paveiks
lai.

Kaziuko mugė, rengiama New 
Yorko skautų-skaučių, bus kovo 
8 Kultūros Židinyje. Mugės me
tu veiks lėlių teatras. Sesės skau
tės mažiesiem mugės lankytojam 
paruošė “Pupos pasaką”. Jom 
vadovauja v. si. Rasa Vilgalytė.

Marytės Dudutienės sūnus 
Juozas ir Marija Dudučiai augi
na dukrą Melanie Annie. Dabar 
susilaukė antros dukros, kuriai 
duotas vardas Lori Ann. Vasa
rio 22 Kultūros Židinyje buvo 
gražios krikštynos, kuriose daly
vavo giminės ir draugai.

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka dalį programos Vasario 16- 
osios minėjime. Kairėj chorui fleita pritaria Rasa Bobelytė. Nuotr. L. Tamoiaitio

E. Legeckienės išleistuvės ry
šium jos išsikėlimu į Chicagą 
rengiamos kovo 7, šeštadienį, 
4 v. popiet Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. E. Legeckienė ak
tyviai reiškėsi LB Queens apy
linkėje ir buvo valdybos narė, 
LMK Federacijoje ir New Yor- 
ko klube bei eilėje kitų organi
zacijų. Jai parduodant namą ir 
išvykstant gyventi pas dukrą 
prie Chicagos, išleistuves rengia 
LB Queens apylinkė ir LMK 
Federacijos New Yorko klubas. 
Kas nori išleistuvėse dalyvauti, 
prašomi registruotis dienos 
metu pas Moterų Klubo pirmi
ninkę Genę Donohue — tel. 849- 
7073, vakarais pas Eugeniją 
Treimanienę — 847-1681, arba 
pas Jurgį Zabielskį — 358-9546.

Bronius Endriukaitis, gyve
nęs 87 Street, Woodhavene, 78 
metų, mirė vasario 21. Buvo pa
šarvotas M. Salinskienės šer
meninėje. Palaidotas vasario 24 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 
Liko dukra Asta Česonienė. Ve
lionis buvo Suvalkijos ūkinin
kas, į Ameriką atvykęs po ant
rojo pasaulinio karo.

Dingo Kultūros Židiny nuo 
scenos Lietuvos Laisvės statulos 
spalvota nuotrauka, kuri buvo 
naudojama per Vasario 16-tos 
minėjimą. Ji buvo pritvirtinta 
prie raudonojo skydo dešinėje ir 
stovėjo pačiame scenos centre. 
Nuotrauka yra didelė, kokio 2 
pėdų pločio, 8 pėdų aukščio. 
Ji buvo iš kitur pasiskolinta. Gal 
kas kur matė, gal kas pasiėmė 
kaip tariamai nereikalingą 
daiktą. Prašom grąžinti Dar
bininko redakcijai. Galima pa
likti prie durų.

KAUKIŲ BALIUS
ĮVYKS VASARIO 28, ŠEŠTADIENĮ, 8 V.V. 
KULTŪROS ŽIDINY, 341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y.
ATEIKITE SU KAUKĖMIS!
KAUKIŲ TEMA — “TOLIMIEJI ŽVAIGŽDYNAI”

Tradicinėje Kaziuko mugėje 
vyr. skautės židinietės turės lie
tuviškos tautodailės dirbinių 
stalą. Kas turi parduoti audinių, 
gintarų ir medžio drožinių, pra
šomi kreiptis į Živilę Jurienę, 
tel. 441-7831.

Birutės Kidolienės siuvinėtų 
gobelenų ir Prano Baltuonio 
šaknų skulptūrų paroda rengia
ma balandžio 25-26 Philadel- 
phijoj. Parodą rengia ir globoja 
Vinco Krėvės lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas.

Dr. Tomo Remeikio knygos 
“Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980” prista
tymas dėl vykstančių sporto 
rungtynių iš kovo 21 nukeliamas 
į balandžio 4. Pristatymas bus 
Kultūros Židinio apatinėje salė
je. Rengia Liet. Fronto Bičiu
lių New Yorko sambūris.

Greitu laiku pašto tarifas bus 
pakeltas iki 18 centų. Darbinin
ko skaitytojai, dar neapsimokėję 
už 1980 ir 1981 metus, prašo
mi skubiai apsimokėti. Taip bus 
išventta susirašinėjimo, taip bus 
sutaupyta laiko ir išlaidų.

1981 tautinis almanachas — 
Brazilijos lietuvių paruoštas ka
lendorius su įvairiais pasiskai
tymais ir žiniomis. Almanachą 
redagavo kun. Petras M. Urbai- 
tis su “Mūsų Lietuvos” laikraš
čio redakciniu kolektyvu. Alma
nachas didoko formato ir gau
siai iliustruotas nuotraukomis 
iš saleziečių gyvenimo ir lietu
vių veiklos. Gaunama ir Darbi
ninko administracijoj. Kaina 2 
dol.

Elzbieta Rossolimo, gyvenusi 
Stagg Street, Brooklyne, mirė 
vasario 18. Buvo pašarvota M. 
Salinskienės šermeninėje, palai
dota vasario 20 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Liko sūnus Pet
ras. Ji buvo lietuvė, į Ameri
ką atvykusi po karo kaip tremti
nė.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ NEW YORKE
(atkelta iš 7 psl.)

Dainuoja Maironio mokykla
Po pertraukos, atitraukus už

dangą, scenoje pasirodė Mairo
nio lituanistinės mokyklos vai
kai, pasipuošę tautiniais drabu
žiais. Jų galėjo būti kokia 70-80. 
Tai mokyklos choras, kuriam va
dovauja muzikė Nijolė Ulėnie- 
nė. Choras įspūdingai padai
navo penkias dainas: Lietuva 
brangi — J. Naujalio, Mano tė
vynė — J. Bertulio, Devynbal
sę — M. Naviko, Norėčiau skris
ti — K. Norvaišos, Grįšim, grį
šim — F. Strolios. Pradėjo ne
drąsiai, bet paskui įsismagino ir 
dainavo labai nuotaikingai. Ypač 
visus linksmai nuteikė patys ma
žieji dainininkai natūraliu savo 
reagavimu į aplinką.

Dainavimui akomponavo pati 
mokytoja Nijolė Ulėnienė, ir 
fleita gražiai dar pritarė Rasa 
Bobelytė. Tai įnešė daug įvairu
mo ir spalvos į visą dainavimą.

Šoka Tryptinis
Antroje dalyje pasirodė ir New 

Yorko tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis, vadovaujamas Jadvy
gos Matulaitienės. Akordeonu 
šokius palydėjo Antanas Razgai- 
tis. Tryptinis metai iš metų pa
sirodo šios šventės progomis.

Pradžioje pašoko suktutę, žio
gelį, dzūkų polką, antroje da
lyje — siuntė mane motinėlė, 
blezdinginį jonkelį, suk, suk ra
telį. Šokius atliko su gyvu tem
peramentu ir grakštumu.

Šokių pertraukėlės metu buvo 
perskaityta rezoliucija. Ją pa
skaitė Rasa Bobelytė, kuriai tik
rai buvo nemažai darbo. Ji buvo 
ir programos vedėja, kalbėjo 
labai gražiai lietuviškai ir angliš
kai. Ji net šoko Tryptinyje. Taip 
jai teko bent kelis kartus, pa
skelbus šokį, skubėti prie šokė
jų ir įsijungti į jų eiles.

Pabaigos žodis
Pabaigoje N. Ulėnienė, J. Ma

tulaitienė ir R. Bobelytė buvo 
apdovanotos gėlėmis. Pirminin-

654-3756.
Woodhavene išnuomojamas 5 

kambarių butas prie parko. 
Skambinti 847-5522 arba 296- 
7322.

A. a. Adolfui Gašlūnui Chica- 
goje mirus, jo brolis Stasys Ga
šlūnas Tautos Fondui paaukojo 
100 dol. Fondo vadovybė už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

kas A. Vebeliūnas padėkojo vi
siem už talką ir sėkmingą pra- 
vedimą.

Sceną dekoravo P. Jurkus. 
Raudoname skyde buvo didelė 
Laisvės statulos nuotrauka. Kai-

Minėjimas užtruko tik 3 vai. 
su pertrauka. Praėjo sklandžiai ir 
buvo stamantrus, tvarkingas. 
Žmonėm neįkyrėjo, neprailgo. 
Tik gaila, kad neveikė garsia
kalbių sistema. Pradžioje parodė 
šiek tiek gyvybės, paskui visai 
nutilo. Tai įnešė daug netvar
kos, nes svečiai amerikiečiai yra 
pripratę kalbėti į mikrofonus, ir 
dabar ši netvarka juos trukdė.

Nekartą nutinka, kad mikrofo
nai neveikia. Bet kaip tai gali 
būti, juk tiek turime inžinierių, 
technikų, elektrikų, argi negali
ma taip padaryti, kad mikrofo
nai veiktų bent didžiųjų švenčių 
metu. Kas nors turi suprasti jų 
veikimo principus ir turi budėti 
programų metu, kad nebūtų 
tokių gedimų.

Apačioje dar veikė baras, už
kandinė. Susirinkę dar pasi
žmonėjo gerą valandėlę. Ren
gėjai visą laiką rinko aukas. Apie 
tai jie paskelbs savo keliu. 
(P-j-)

LIETUVIŠKA MUZIKA PER 
N.Y. TIMES RADIJO STOTIS

Vasario 16 New York Times 
radijo stotys '— WQXR FM ir 
WQXR AM Listening Room 
programoje, nuo 10 iki 11 vai., 
prisiminė Lietuvos nepriklauso
mybės šventę ir ta proga trans
liavo lietuvišką muziką. Progra
mai vadovavo Robert Sherman.

Tą dieną buvo švenčiamas ir 
atkeltas Washingtono gimatadie- 
nis. Pradžioje jis ir buvo labai 
trumpai paminėtas, — padainavo 
vieną dainą ir pagrojo senoviš
ką maršą.

R. Sherman pabrėžė, kad Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimas jau tapęs tradicija. 
Prisiminė Lietuvos praeitį, kad 
Vilnius, sostinė, esąs kultūrų 
susikirtimo centras, kad jo moti
na esanti gimusi Vilniuje. Pa
minėjo, kad šią programą padė
jo parengti dr. Jonas Lenktaitis, 
kuris parinko dalį muzikos ir 
paskolino plokštelių.

Pradžioje buvo muzika iš se
nojo Vilniaus — pagrojo du 
Macei Radziwill sukomponuo
tus polonezus. Toliau buvo su
grotas Lietuvos himnas, orkest- 
ruotas J. Kamavičiaus. Toliau 
kompozitorės Salomėjos Če- 
rienės daina — Už Lietuvą. 
Ją atliko muzikės-dirigentės 
Alice Stephens vadovaujamas 
Chicagos ansamblis. Kauno mu
ziejaus varpai paskambino — 
Oi kas sodai, do sodeliai; so
listas Antanas Kučingis padai
navo J. Tallat-Kelpšos — Kur 
lygūs laukai, Čiurlionio ansamb
lis Clevelande pagrojo A. Mi

kulskio sukomponuotą lietuviš
kų šokių suitą, panaudodamas 
liaudies instrumentus, šia proga 
programos vedėjas paaiškino, 
kas yra kanklės. Solistė Aldona 
Stempužienė padainavo St Šim
kaus Lopšinę, — orkestrui diri
gavo D. Lapinskas. Solistas Jo
nas Stasiūnas padainavo — Oi 
šėriau šėriau juodbėrį žirgelį. 
Lietuvos ansamblio tautiniai in- 
stumentai atliko Piršlio polką. 
Pabaigai sugrojo A. Račiūno 6-tos 
simfonijos pirmą dalį — Adagio 
rusticamente. Grojo Vilniaus fil
harmonijos orkestrras, dirigavo
J. Domarkas.

Programos vedėjas pranešė, 
kad dar turįs parengtos lietuviš
kos muzikos ir ji būsianti per
duota vasario 17 pirmos valan
dos gale. Tą dieną jis vėl pri
siminė, kokia proga transliuoja
ma lietuviška muzika. Dabar 
buvo transliuojami pianisto An
driaus Kuprevičiaus įrašai iš jo 
išleistos plokštelės, čia buvo M.
K. Čiurlionio, St Šimkaus, V. 
Bacevičiaus, J. Švedo kūriniai.

Dr. J. Lenktaitis jau dabar 
tariasi, kad ir kita kuria proga 
būtų transliuojama lietuviška 
muzika. Programos vedėjas tai 
yra pažadėjęs.

Visi, kurie girdėjo, prašomi 
parašyti padėkos laiškelius. Jie 
gali būti trumpi ir neformalūs, 
tačiau pageidaujama, kad tų laiš
kų būtų daug. Rašyti: Robert 
Sherman, WQXR Radio Station, 
New York, N.Y. 10036.

Už goriausias kaukas bus duodamos premijos 
įėjimo auka: 

suaugusioms —15 doL 
•tudmtsiM Ir
nvoKSMivisvns — o ooi.

STALUS UŽSISAKYTI PAS:
NEW YORKE
Br. Bobolj — 212 647-6637
P. ĄžuoHong — 212 296-1205
P. Tutiną — 212 647-1406
B. Radzkanlon* — 212 441-2304

LONG ISLAND
L. Vainienė — 516 261-3780

NEW JER8EY
A. RygoUonę — 201 838-4483

RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

NEW YORKO ATEITININKAI

Lietuviai šachmatininkai, 
stumdykite savo pėstininkus! 

NEW YORKO ATLETŲ KLUBAS RUOŠIA 
RYTŲ APYGARDOS 

PABALTIEČIŲ TURNYRĄ 
Kovo 21 ir 22 d.d. 
Kultūros Židinyje

Kviečiami dalyvauti visi lietuviai šachmatininkai 16 Rylų 
pakraščio miestų: Bostono, BaRImofės, Hartfordo, 
Waahingtono, D.C., PhNadsIpMM k kt Ypatingai kviečiami 
newyorkIečiai padėti apginti savo vietovės garbė.

Jei kada esate stumdė bokštų ar žirgų, titrai patirsite 
didelio pasitenkinimo dalyvaudami šiame pabaltiočlų 
turnyro.

Dėl lnformacUų kreiptis pas Adatų klubo šachmatų 
sekcijos vadovų Arūnų SknonaNI tsL 212 648*6218 (po 
S vat vak.) arba skubiai rašykite: A. Simonams, 104-40, 
114th Straet, Rlchmond HM, N.Y. 11419

Kviečiame visus atsilankyti Į 
XX-JĄ 

NEW YORKO SKAUTŲ-SKAUČIŲ 
RENGIAMĄ

KAZIUKO MUGĘ
Lm. kovo 8 d. Kultūros Židinyje, 
361 HigMand BhnL, BrooMyn, N.Y.

12 vaL Jaunimo pamaldos
Tuoj po pamaldų — mugės atidarymas

BUS:
— Noringos Ir Tauro tuntų Ir Vijos židinio 

prekystaliai
— Lietuviško gintaro, audinių, medžio k odos 

dirbinių

VEIKS:
— Vyr. įkaušių kavinė
_ Tėvu komiteto vslovkls
- Lėlių teatras
— Žatdbaal, toterjos

Laukiame visų!
NEW YORKO SESĖS IR BROLIAI




