
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI
— UŽ LAISVĄ LIETUVĄ

Gydytojo Algirdo 
Statkevičiaus teismas

1980 m. rugpiūčio 8 ir 11 
Vilniuje LTSR Aukščiausias 
Teismas nagrinėjo Lietuvos 
Helsinkio grupės nario gyd. Al
girdo Statkevičiaus bylą. Teis
mas atviras, bet nieko, išskyrus 
jo žmoną, saugumiečius ir liu
dininkus, į salę neįleido. Teisė 
už akių. Kaltinamojo teisme ne
buvo. Kai žmonės bandė į teis
mo salę įeiti, stovintis prie durų, 
raudonu raiščiu persirišęs ranką, 
saugumietis paaiškino, kad įeiti 
negalima, nes nėra atsakingo už 
įleidimą, o jis nieko nežinąs. 
Atėjęs vėliau atsakingas saugu
mietis pareiškė, kad salė pilna, 
nors pusė salės buvo tuščia, 
ir nieko neįleido. Neleido net į 
teismo nuosprendį. Tuos, kurie 
bandė įrodyti, kad taip elgda
miesi saugumiečiai yra neteisūs, 
pradėjo visaip gąsdinti ir jiems 
grasinti. Susirinko milicininkai, 
ir žmonės buvo priversti išsi
skirstyti. Susirinkęs jaunimas,, 
pasitraukęs toliau nuo durų į ko
ridorių, pusbalsiu kalbėjo rožan
čių, kad visus sustiprintų mei
lėje, o budeliams-teisėjams at
leistų, nes jie nežino ką daro.

Sov. S-gos komunistų partijos 
kongresas pasibaigė vėl vienin
gai patvirtinęs visus, net ir bran
daus amžiaus sulaukusius, polit- 
biuro ir centro komiteto narius.

Prez. Reagan paprašė kongre
są padidinti 1981 ir 1982 biu
džeto karines išlaidas 38 bil. 
dol. Pinigai būsią naudojami 
Indijos vandenyno Diego Garcia 
bazei, Kenijos uostui Momba- 
sa ir Samalijos uostui Berberą 
patobulinti.

JAV sutiko atidėti 4 mėn. Len
kijos trumpalaikių skolų grąži
nimą. Tą patį padarė ir kitos 
Vakarų valstybės. Lenkijos sko
los Vakarų valstybėm siekia 25 
bil. dol., ir šiais metais ji turė
jo grąžinti 10 bil. dol.

Popiežius Jonas Paulius II pa
siuntė į Hong Kongą kardinolą 
Agostino Casaroli pasitarti su 
ten besigydančiu Kinijos vys
kupu Deng Yiming dėl santy
kių su Kinija ir sielovados rei
kalų.

Valst. sekr. Haig pareiškė, 
kad iš Kubos per Nikaragvą 
į Salvadorą buvo atgabenta 200 
t. ginklų ir šaudmenų, kad kita 
200 t. siunta yra pakeliui į Sal
vadorą ir kad dar 400 t. tebėra 
Kuboj. Pagal jį ginklų pristaty
mas j Salvadorą yra pasie
kęs tokį mastą, kad JAV negali į 
tai nekreipti dėmesio ir steng
sis įvairiom priemonėm tai su
trukdyti prie pačių tiekimo šal
tinių.

Ispanijos sostinėj Madride vi
sos politinės partijos surengė 
milžiniškas demonstracijas už 
demokratiją.

Sov. S-gos min. pirmininkas 
Nikolai A. Tichonov, kalbėda
mas partijos kongrese, ragino 
visus daugiau ir geriau dirbti 
ūkiniam sunkumam nugalėti ir 
pareiškė viltį pagerinti prekybi
nius santykius su JAV.

Kinija atšaukė iš Olandijos sa
vo ambasadorių už tai, kad Olan
dija nesutiko atšaukti Taivanui 
pažadėtų parduoti 2 pov. laivų.

Ispanijos baskų teroristinė 
E.T.A. organizacija, pritardama 
rengto sukilimo likvidavimui, 
paskelbė besąlygines teroro pa
liaubas ir paleido jos anksčiau 
pagrobtus Austrijos, Urugva- 

- jaus ir Salvadoro garbės kon
sulus.

Sov. S-gos komunistų partijos 
kongrese nebuvo leista kalbėti 
Italijos atstovam, nes Italijos ko-

* munistų partija ne kartą kritika
vo Sov. S-gos politiką, o jos at
stovai nesutiko iš savo kalbos iš
mesti pareiškimų apie Lenkiją 
ir Afganistaną. .

Lenkija per pusę sumažino sa
vo gyventojam mėnesines cuk
raus normas iki 1 kg, arba 2.2 
svarų, o nuo balandžio 1 numa
to sumažinti ir mėsos normas.

JAV laikinai sulaikė Nikarag
vai teikiamą ūkinę paramą už 
tai, kad per ją vyksta ginklų 
transportai į Salvadorą.

Salvadoro vyriausybė paprašė 
JAV suteikti jai išimties keliu 
200 mii. dol: ūkinės paramos 
krašto sunkumam nugalėti.

Briganijos Darbo partijos 12 
parlamento narių pasitraukė iš 
partijos ir ruošiasi sudaryti nau
ją socialdemokratų partiją dėl to, 
kad partija per paskutinius me
tus griežtai nukrypo į kairę.

Prancūzija atsisakė pristatyti 
Libijai pastarosios ten užsakytų 
raketom ginkluotų žvalgybos 

i laivų.
Pietų Afrika pakartotinai buvo

• pašalinta iš J.T., nors JAV ir ki- 
f tos Vakarų valstybės ir įrodinė- 
| jo, kad toks žygis prieštarauja 
B J.T. chartai.

IŠ LIETUVOS K. BAŽNYČIOS 
KRONIKOS NR. 45

Aukščiausiojo teismo nuo
sprendis — priverstinis gyd. 
Algirdo Statkevičiaus gydymas 
spec. psichinėje ligoninėje. Šiue-

metu nuteistasis yra Černia
chovskio spec. psichiatrinėje 
ligoninėje.

Rašo kalinys
Petras Paulaitis

“Apie vidurį liepos man paki
šo pasirašyti aktą vieno konfis
kuoto laiško iš Norvegijos. Pa
vardės nesakė kas rašo ir laiš
ko visai nerodė, tik ant atvirkš
čios lapo pusės liepė pasirašyti. 
Gi konfiskavę laišką dėl to, kad 
jame žinios neatitinkančios tie
sos. Jame žinios neteisingos. 
Koks įžūlus, ciniškas veidmai
niavimas! Juk Maskvos cenzūra 
to laiško kiekvieną raidę išuos- 
tinėjo, ir jai žinios buvo teisin
gos — laišką praleido, o kiek 
toliau nuo Maskvos, Javaso-Ba- 
raševo užkampių cenzūrai — ži
nios neatitinkančios tikrovei — 
neteisingos. Taigi laišką, visiš
kai jo neparodant, prireikė kon
fiskuoti. Ką padarysi, kad rusai, 
ypač raudonieji, be melo, be ap
gaulės, be klastočių ir be žiau
rumo niekaip nenori gyventi. 
Juk aš per 33 metus (spalio 30 
d. lygiai 33 metai), uždarytas jų 
kalėjimuose-lageriuose, pats 
skaudžiai visa tai patyriau. Vien 
tik už privalomos savo laisvai 
ir nepriklausomai Tėvynei pa
reigos atlikimą, vien už asmeni
nius šventus savo įsitikinimus, 
mums visai svetimi rusai-komu- 
nistai, atėmė-ir man gražiausią

Apreiškimo parapijos salėje kovo 1 buvo naujų parapiečių, atėjusių iš Angelų Karalienės 
parapijos, priėmimas ir drauge Kat. Moterų Sąjungos 29 kuopos surengtos Užgavė
nių vaišės. Už stalo sėdi iš k. Romas Kezys, aktorius Vitalis Žukauskas, kleb. kun. 
Jonas Pakalniškis sveikina naujus parapijos narius, kun. A. Račkauskas, parapijos ko
miteto pirmininkas Alfonsas Samušis. Nuotr. B. Rodgers

TAUTA YRA VIENINGA
Lietuvos diplomatijos šefo S. Lozoraičio žodis, 
pasakytas per radiją Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktas, Valstybės Tary
bos paskelbtas mūsų sostinėj 
Vilniuj 1918 vasario 16, buvo 
teisingumo aktas, kuris išreiškė 
visos tautos valią. Savo pritari
mą tauta paliudijo gausių sava
norių stojimu į kariuomenę pir
maisiais nepriklausomybės me
tais, o vėliau kūrybiniu darbu, 
pažanga visose gyvenimo sri
tyse. Sovietai sulaikė šį laimin
gą Lietuvos vystymąsi, brutaliai 
užpuldami Lietuvą ir įjungdami 
ją į Sovietų Sąjungą. Tai įvyko 
prieš 40 metų, bet padaryta lie
tuvių tautai žaizda palieka kru
vina žaizda, kurią pagilina smur
tas, vartojamas kaip valdymo 
forma, Bažnyčios persekiojimas,

tautos rusinimas. Tokioj pat 
padėty yra Estija ir Latvija.

Tarptautinės priemonės, kaip 
Helsinkio, Belgrado ar Madrido 
konferencijos, mažai tegali pa- 
taisytti padėtį, nes jos svarsto 
daugiausia žmogaus teisių pro
blemą, o šios teisės arba jau yra 
gerbiamos — civilizuotose vals
tybėse, arba yra grubiai pasto
viai pažeidžiamos, kaip tai daro
ma Sovietuose nuo pat jų re
voliucijos laikų, nepaisant jokių 
teisės ir moralės prievolių, ši
tokiomis aplinkybėmis kalbamos 
konferencijos teturi mum tiek 
reikšmės, kad mes galim jų ci
vilizuotus dalyvius informuoti 
apie padėtį okupuotoje Lietu
voje.

ir svarbiausią gyvenimo dalį. 
Per tuos 33 metus Rusijos ko
munistų “rojuje” teko labai 
daug ir sunkiai dirbti, alkį kęs
ti, nežmoniškai skursti. Ir kol 
kas dar galo nesimato viso to di
delio melo ir apgaulės, viso to 
didelio žiaurumo ir cinizmo su 
nekaltais žmonėmis. Bet šiaip ar 
taip, vis gi amžino čia žemėje 
nieko nėra. Aš meldžiuosi už 
toje šventoje kovoje, ginant Tie
są ir Teisingumą, jau kritusius 
savo Brolius ir Seses ir prašau 
Dievo sau šviesos, kad aš bū
čiau su visais teisingas, kad aš 
dar labiau galėčiau mylėti savo 
Tėvynę Lietuvą ir jos vaikus 
— visą jaunąją kartą.”

Plumpos padėtis
1980 m. spalio 15 d. Aldona 

Plumpienė iš Čistopolio kalėji
mo gavo tokį pranešimą: “Jums 
pranešama, kad Jūsų vyras Pet
ras Plumpa, Vlado, 1980 m. spa
lio 5 d. bausmės atlikimui atvy
ko į UE-148 (st.-4) Totorijos 
ASSR Čistopolis, ind. 422950). 
Jis turi teisę per mėnesį para
šyti vieną laišką, per metus 
gauti dvi banderoles ir du trum
palaikius pasimatymus”. Reikia 
pastebėti, kad nuo š.m. kovo mė
nesio P. Plumpai nebuvo leista 
nei pasimatyti su žmona, nei 
parašyti nors vieną laišką. Ka
linimas Čistopolio kalėjime yra 
žymiai sunkesnis negu Permės 
lageryje, kur iki šiol buvo lai
komas P. Plumpa.---------------

Mūsų tautos ateičiai svarbu, 
kad bendravimas su sovietais 
krašte, jų propaganda, mokyklos, 
priespauda nepakeistų ilgainiui 
žmonių sielose ir protuose iš
tikimybės nepriklausomybės 
idėjai, meilės savo tautai, pri
sirišimo prie Bažnyčios, tautinių 
jausmų, palankumo atmosferos 
lietuvių savitarpio santykiuose 
Lietuvoj. Laimingu būdu tauta 
yra patriotinė ir vieninga.

Šia kilnia Nepriklausomybės 
šventės proga Lietuvos diplo
matinės tarnybos vardu nuošir
džiai sveikinu tautą krašte. Ly
giu būdu sveikinu užsienio lie
tuvius ir jų organizacijas, linkė
damas, kad jų savitarpio bend
radarbiavimas Lietuvos klausi
mais būtų glaudus ir darnus. 
Baigdamas aš dėkingai prisi
menu draugiškas lietuvių tautai 
valstybes ir jų pirmoj eilėj Jung
tines Amerikos Valstybes, kurių 
palankumas Lietuvos laisvės by
lai yra mum ypač svarbus.

Tai šūkis, kabojęs per visus 
Pietų Amerikos lietuvių kongre
so posėdžius ir parengimus bei 
iškilmes. { šį kongresą, vykusį 
1981 vasario 11-15 Buenos Ai
res, Argentinoj, patekau atsitik
tinai. Mat, jau nuo 1927 nebu
vau matęs ten išvažiavusio ir 
dabar negaluojančio savo vyres
nio brolio. Skubiai aprūpintas 
JAV LB-ės įgaliojimais jai atsto
vauti ir tarti sveikinimo žodį, 
iš Kennedy aerodromo pakilau į 
Pietų pusiaujo pusę vasario 8. 
Pan American Boeing 747 lėk
tuvas, talpinąs 405 keleivių, 
pusvalandžiui buvo nutūpęs Rio 
de Janeiro, Brazilijoj. Buenos 
Aires pasiekiau vasario 9 apie 
11 vai. iš ryto New Yorko laiku. 
Tai jau buvo 13 vai. pagal Ar
gentinos laikrodį. Ponios Vla
dės Malėlaitės-Survilienės dėka 
buvau apnakvydintas biržiečio 
Juliaus Mičiūdo ištaigingoj rezi
dencijoj.

Kongresą suruošė Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Taryba (sutr. ALOST). 
ALOS Taryba yra visų jai pri
klausančių draugijų atstovų 
sambūris, atseit ji pati nėra at
skira organizacija. Tarybą sudaro 
trys svarbiausios Argentinos lie
tuvių organizacijos: Susivieniji
mas Lietuvių Argentinoje (SLA) 
su eile savo skyrių (pirm. Hek
toras L evanavičius); Argentinos 
Lietuvių Centras (turi apie 600 
narių; jo pirm. Julius Mičiū- 
das; Centro dviaukštis namas, 
su Gedimino stulpais fasade, 
matosi gretimoj gatvėj iš Ju
liaus kiemo balkono); Tėvų Ma
rijonų vadovaujama Aušros Var
tų Gailestingosios Motinos var
do Lietuvių parapija (ji turi at
skirą mokyklos pastatą, susirin
kimams nemažą salę ir įdomų 
lituanistinį muziejų: vienuolyno 
vyresnysis — Kun. Augustinas 
Steigvilas, parapijos klebonas 
— kun. Juozas Petraitis). Parapi
ja leidžia taip pat mėnesinuką 
^taiką”. ~

Šiais metais ALOS Tarybos 
pirm, yra Leopoldas Stankevi
čius (visam vasariui buvo išvy
kęs atostogų į Europą), todėl vi
sais ALOST reikalais rū
pinosi jos vicepirm. Julius Mi- 
čiūdas. Jis kaip kongreso ruo
šos komiteto pirmininkas va
dovavo visom jo iškilmėm.

Pamaldos
Prieš pradėdami kongresą, 

jo atstovai ir svečiai susirinko 
į lietuvių parapijos bažnyčią 
pasimelsti. Mišias vasario 11 
vakare (19) vai.) koncelebravo 
vietos marijonai ir visų P. Ame
rikos kraštų kunigai, atvykę į 
kongresą. Iškilmėm pritaikytą 
pamokslą pasakė salezietis kun. 
Pranas Gavėnas, Šv. Kazimiero 
parapijos Sao Paulo, Brazilijoj, 
klebonas. Pasimeldę visi suėjo į 
parapijos jaukią salę. Kongresą 
atidarė Julius Mičiūdas, pa
kviesdamas į garbės prezidiumą 
visų jame dalyvaujančių kraštų 
delegacijų pirmininkus, iš abie
jų šonų prijungdamas centrinių 
organizacijų atstovus iš JAV— 
PLB valdybos vicepirm. kun. A. 
Saulaitį ir VLIKo valdybos pirm, 
dr. K. Bobelį. Visi prezidiumo 
nariai tarė po sveikinimo žodį. 
Po to buvau pakviestas ir aš 
kaip JAV LB-ės atstovas perduo
ti sveikinimus, kuriuos man bu
vo atsiuntęs Vytautas Kutkus, 
JAV krašto valdybos pirminin
kas. Ta pačia proga priminiau 
PLB pirm. Vytauto Kamanto pa
kartotinį apgailestavimą, kad jis 
dėl nesveikatos negalėjo išpil
dyti savo žodžio — pagerbti kon
gresą savo atsilankymu. Vakaras 
buvo užbaigtas užkandžiais ir 
tarpusavio pabendravimu.

' Posėdžiai
Darbo posėdžiai prasidėjo 

ketvirtadienį, vasario 12. Jiem 
vadovavo J. Mičiūdas, o sekreto
riais buvo išrinkti L. Sruoga 
(iš Buenos Aires) ir Jonas Ta- 
tarūnas (Brazilijos Lietuvių B- 
nės pirm) Sudarytos trys darbo 
sekcijos: Jaunimo — jos svars
tymų tema buvo jaunimo proble
mos; Politinė — Lietuvos vardo 
ir jos dabartinės padėties garsi
nimas P. Amerikoj; Kultūros, 

švietimo ir spaudos: —lietuvių 
kultūros ugdymas ir jos palaiky
mas, lietuviškas švietimas, lietu
vių spauda P. Amerikoje.

Prieš išsiskirstant į darbo sek
cijas, kruopščiai paruoštą refe
ratą skaitė Urugvąjuj gimęs dr. 
Alfredas Stanevičius, žinomas 
Montevideo Atžalyno šokių vie
neto vadovas (prisiminkime jo 
vieneto gastroles 1980 po eilę 
JAV lietuvių ir Kanados vieto
vių). šiame posėdy J. Mičiū
das pakvietė mane tarti žodį 
apie Lietuvių Chartos genezę, 
nes man teko dalyvauti 1949 
jos svarstymuose tuometiniame 
VLIKe. Kaip svečias buvau pa
kviestas į Politinės sekcijos 
svarstybas. Sekcijos pirm. 
Zaferinas Juknevičius pirmiau
sia perskaitė savo referatą apie 
Lietuvos laisvinimo veiksnius, 
rezistenciją Lietuvoj ir iškėlė P. 
Amerikos lietuvių veiklos prob
lemas. Tai buvo taiklus įvadas 
į sekcijos posėdžių darbą. Neti
kėtai į mūsų svarstybas įsiterpė 
kongreso pirm. J. Mičiūdas, — 
jis perskaitė ką tik gautą Argen
tinos prezidento J. R. Videla 
telegramą, sveikinančią kongre
są ir išreiškiančią gilų apgailes
tavimą, kad negalįs šio suvažia
vimo pagerbti savo apsilankymu. 
Panaši telegrama gauta ir iš Vi
daus reikalų ministerio.

Sekcijose pasiūlytų rezoliucijų 
svarstymas vyko penktadienį, 
vasario 13, popietiniame visų 
sekcijų posėdy, šiame forume 
buvo leista žodį tarti ir dr. K. 
Bobeliui, kai jis pažadėjo, kong
reso pirmininkui įsakmiai in- 
sistuojant, kalbėti išimtinai apie 
VLIKo veiklą, neliečiant jo ne
susipratimų su PLB.

Meno vakaras
Vakare — jaunimo meno va

karas Argentinos Lietuvių Cent
ro patalpose. Čia pirmiausia į 
sceną išėjo ir JAV koncertavusi 
Adriana Jocytė (jos muzikines 
studijas remia ir PLB valdyba), 
palydėdama savo dainas su gi
tara. Vėliau prie jos prisijungė 
nemažas paauglių mergaičių bū
relis. Adriana, iš visų pusių ap
supta šių šaunių mergaičių, atli
ko drauge su jomis visą eilę 
populiarių dainelių. Vakaras 
baigtas jaunimo šokiais.

Šeštadienis iki vakaro buvo 
laisvas — atvykę iš kitur galė
jo apžiūrėti miestą ir pasidairy
ti į pilnus prekių langus. Deja, 
jų kainos daugumoj bent du ar 
triskart aukštesnės kaip JAV. 
Viskas skaičiuojama dešimtimis 
ar šimtais tūkstančių artentiniš- 
kų pezų, o už bankinius indė
lius mokama iki 112% metinių 
palūkanų. Atrodo, niekas pezų 
netaupo, todėl vakarais gausingi 
restoranai perpildyti žmonių. 
Infliacija primena Vokietijos 
Weimaro respublikos po pirmo
jo karo laikus . ..

Vasario 16-oji
Šeštadienio vakare — Vasario 

16 minėjimas miesto centre gra
žiose Religinės Kultūros Insti
tuto patalpose (gali susėsti iki 
500 dalyvių). Oficialią dalį su
darė: dalyvaujančių kraštų ir 
Lietuvos vėliavų įnešimas; Ar
gentinos ir Lietuvos himnai. Po 
to dvi trumpos kalbos: ispaniš
kai — L. Sruoga, lietuviškai 
— kun. A. Saulaitis apie pasau- 
lio lietuvio pasireiškimus. Čia 
buvo perskaitytos telegra
mos, gautos iš Argentinos prezi
dento ir Vidaus reikalų minis
terio, sveikinimo laiškas iš Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
šefo min. Stasio Lozoraičio ir te
legrama iš Br. Nainio, buvusio 
PLB pirmininko. Įdomiausia — 
meno dalis, čia iš eilės pasiro
dė Montevideo paaugliai šokėjai 
Rintukai, Argentinos šokių vie
netas Inkaras (suaugesni už Rin- 
tukus), žinomas iš JAV gastro
lių Buenos Aires lietuvaičių dai
nų vienetas Žibutės. Visai vaka
ro programai vadovavo Vladė 
Survilienė ir ispaniškai progra
mos pranešimus pakartodamas 
jos padėjėjas J. Stalioraitis.

Ne vienam iškrito nemeluota

(nukelta f 2 ptl.)
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PIETŲ AMERIKOS 
— UŽ LAISVĄ LIE'
(atkelta ii 1 psl.)

ašarėlė, kai užbaigdami Vasario 
16 minėjimą visi sustoję sugie
dojo “Lietuva brangi” ...

Sekmadienį, vasario 15, Bue
nos Aires katedroje 10 vai. mi
šias aukojo Lomas de Zamora 
vyskupas Desiderio Colino, tal
kinamas lietuvių kunigų. Vysku
pas pasakė pritaikytą pamokslą. 
Katedrą pripildė sostinės vie
tinė publika. Prie šoninio alto
riaus stovėjo garbės sargyba — 
šešių asmenų grakščia uniforma 
pasipuošęs Prezidentūros sar
gybos dalinys. Po pamaldų vys- VH-tojo Pietų Amerikos lietuvių kongreso proga išleistas
kūpąs, lydimas tos pačios Ar-
gentinos prezidento atsiųstos

lipinėlis.

sargybos ir įvairių P. Amerikos 
kraštų bei Lietuvos vėliavų, ne
šamų tautiniais drabužiais pasi- 
puošiusių lietuvių jaunuolių, 
prisiartino prie Gegužės aikštė
je pastatyto Argentinos Laisvės 
paminklo, populiariai vadinamo 
Gegužės Piramide. J. Mičiū- 
das tarė iškilmėm pritaikytą žodį 
ir paskaitė kongreso prezidiu
mo pasirašytą deklaraciją, kurioj 
P. Amerikos lietuvių vardu pa
žadėjo visokeriopą paramą Lie
tuvos rezistentam, o Argentinos 
vyriausybei ir tautai išreiškė pa
dėką už rodomą svetingumą bei

paramą lietuvių veiklai laisvin
ti savo Tėvynę iš marksistinių 
okupantų jungo. Iškilmių metu 
brigados generolo Iriarte vado
vaujama Artileristų Mechanikų 
muzikinė kapela iš 26 asmenų 
sugrojo Argentinos himną, po 
kurio tylos minute buvo pagerb
ti žus tįsieji už Argentinos ir Lie
tuvos laisvę. Lietuvaitės, pasi
puošusios Vytauto Dorelio iš 
Montevideo austais tautiniais 
drabužiais, prie paminklo padė
jo didžiulį gyvų gėlių vainiką. Iš-

Pietų Amerikos Vll-tojo lietuvių kongreso dalyviai su vėlia
vomis prie Argentinos Laisvės paminklo.

kilmes filmavo ir fotografavo 
sostinės TV bei spaudos atstovai. 
Tą pačią dieną iškilmių vaiz
dai buvo rodomi televizijoj. Va
sario 16 dienos laidoj didžiau
sias ir įtakingiausias Buenos 
Aires dienraštis “La Prensa” 
įdėjo per tris skiltis nusitę
susį iškilmių aprašymą ir puikią 
nuotrauką. Aprašymai pasirodė 
ir kituose laikraščišose. Visa tai 
atlikta be vad. Lietuvos Išlais
vinti Komiteto Argentinoj pagal
bos. O šį fiktyvioj komitetą dr. 
K. Bobelis, pernai važinėdamas 
po P. Ameriką, paskyrė VLIKui 
atstovauti Argentinoj . . .

Uždarymas
Kongreso užbaigos pietus su

rengė SLA vadovybė savo patal
pose. Čia buvo priimtos galuti
nai kongreso rezoliucijos, apdo
vanoti atskirų kraštų atstovai ir 
visi trys svečiai iš JAV (K. F - 
belis, kun. A. Saulaitis ir J. Pa- 
žemėnas) vienodomis kongreso 
prisiminimui skirtomis dovano
mis.

Savaitgalis prieš kongresą bu
vo skirtas jaunimo stovyklai ne
toli nuo sostinės. Jone dalyvavo 
19 vyrų ir 17 moterų. Pro
gramoms vadovavo kun. A. Sau
laitis ir Paulius Kuras (Kanada). 
Stovykla išleido savo laikraštėlį 
“Uodelį”.

Juozas Pažemėnas

IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO 
GYVENIMO

— Pavergtoje Lietuvoje pami
nėtos Balio Sruogos 85-erių me
tų gimimo ir Fausto KirSos 90 
metų gimimo sukaktys. B. Sruo
gą, anais laikais grįžusį iš vo
kiečių kaceto, žiauriai persekio
jo lietuviai komunistai (P. Cvir
ka, J. Šimkus, K. Preikšas), rašy
tojų susirinkime vertė padaryti 
save apkaltinančią išpažintį, 
partinė cenzūra kibo prie kaceti- 
nių atsiminimų rankraščio. Visa 
tai pagreitino kacete iškankinto 
rašytojo mirtį . . . Šiandien Vil
niaus respublikinėje bibliote
koje ruošiama B. Sruogos kūri
nių paroda: išstatyti jo veikalai, 
tarp jų ir tada pasmerktas “Die 
vų miškas”. Rodomos nuotrau
kos iš B. Sruogos veikalų pasta
tymų teatruose, rašoma spaudo
je apie B. Sruogos iM0pelnus 
liątąvių literatūrai, ypač teatrui, 
atsimenama net tautosakinė stu
dija. Faustas Kirša buvo smer
kiamas už pasitraukimą į Vaka
rus. Tik 1969 bivo išleisti 
išcenzūruoti F. Kiršos “Pe
lenai” — satyra, pliekianti Lie
tuvos gyvenimo negerumus. Tik 
praėjusiais 1980 metais kritikas 
V. Kubilius knygoje “XX 
amžiaus lietuvių poetai” F. Kir
šos kūrybą objektyviai įvertino. 
O štai dabar Gimtasis Kraštas 
(Nr. 7) išspausdino net ištraukų 
iš išeivijoje išleistos knygos “Pa-

RAYMOND KIVITA, lietuvių kHmės nekilnojamo turto prekybininke*, 
dirbę su Century 21 FrioacNy Roalty, 63 Woat Merrlck Rd., VaNey 
Stream, N. Y. 11580. Telet. 51 • 825-6511. Pasigrožėkit Long laland gamta. 
Visi modernūs patogumai. Aptarnaujama VaNey Stream, Lyndbrook, 
Malvemo, Frankiin Sųuare, Woodhaven, Rlchmond Hill, Oueens.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road., East 
Northporth, N.Y. 11731. toL 516 368-3740. Namų telefoną* vaksral* 
tik Išimtinai* atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th SL, Rlchmond HHI, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

AUCE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuve. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Rlchmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Av*. (prie Forest 
P"way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebteira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wil*on Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Vatikanas pakartojo savo šimt
mečius tebegaliojantį draudimą 
katalikam priklausyti masonų 
organizacijai.

Irano prez. Beni Sadr ir ka
riuomenės vadas gen. Valiol- 
lah Fallahi mano, kad Ira
nas turėtų sutikti sudaryti su Ira
ku trumpas paliaubas, kurių 
metu Irakas galėtų atitraukti 
savo kariuomenę iš užimtų Ira
no sričių.

Egipto gynybos min. Ahmed 
Balawi ir 13 kiti; aukšto rango 
karininkų žuvo malūnsparnio 
nelaimėj prie Libijos sienos.

Lotynų Amerikos ir kitų vals
tybių socialdemokratų partijų 
vadai siūlo, kad Salvadoro De
mokratinis revoliucinis frontas 
pradėtų per tarpininkų pasitari
mus su prez. Reagan Salvadoro 
politinei ateičiai nustatyti. Tokiu 
tarpininku minimas buv. V. Vo
kietijos kancleris ir Socialdemo
kratų internacionalo pirmi
ninkas Willy Brandt.

JAV siekia, kad tarptautinė jū
ros dugno turtų ir jūros įstaty
mo sutartis dar nebūtų tvirtina
ma, nes JAV norinčios ją iš 
pagrindų peržiūrėti.

Prez. Reagan pažadėjo laikytis 
iki Šiol su Sov. S-ga sudarytų 
sutarčių dėl stratetinių ginklų 
sumažinimo, jei ir Sov. S-ga da
rys tą patį.

Ispanijos tautinės gvardijos 
ruoStam sukilime įsivėlęs armi
jos Stabo virSininko pavaduoto
jas gen. Alfonso Armada Comyn 
buvo atleistas iš pareigų, o Va- 
lencia apygardos įgulos viršinin
kas gen. Jaime Milans dėl Bosch 
buvo areštuotas.

Ispanijos parlamentas minis- 
teriu pirmininku patvirtino jas 
laikinai ėjusį Calvo Sotelo ir jo 
sudarymą ministerių kabinetą.

Prez. Reagan painformavo 
kongresą, kad jis numato žymiai 
sustiprinti JAV ambasadų apsau
gą 20 valstybių.

JAV , Britanijos, Prancūzijos ir 
V. Vokietijos privatūs užsienio 
reikalų institutai priėjo bendros 
išvados, kad šių valstybių kari
nės pajėgos bendrai dalyvautų 
galimam Art. Rytų kariniam 
konflikte, o tos pačios valstybės 
ir Japonija — pietryčių Azijos 
konflikte, nes bet kurių tų sričių 
krizių nei vienos JAV, nei vie
na Europa nepajėgs patenkina
mai išspręsti.

P. Korėjos elektorinė kolegi
ja krašto prezidentu 7 m. termi
nui perrinko dabartinį prez. 
Chun Doo Hwan.

Izraelio vyriausybė dar prieš 
parlamento rinkimus numato 40 
proc. padidinti vakariniam Jor
dano krante įsteigas žydų kolo
nijose gyvenančių žydų skaičių.

Sov. S-gos prez. Brežnevas pa
žadėjo Kubą ir toliau remti.

Izraelio lėktuvai puolė pietų 
Libane esančias palestiniečių 
stovyklas, o palestiniečiai rake
tom apšaudė Izraelio pasienio 
kaimus.

Ginkluotas pakistanietis pa
grobė Pakistano keleivinį lėktu
vą su 146 keleiviais ir, reika
laudamas paleisti Pakistano 
politinius kalinius, privertė 
skristi į Afganistano sostinę Ka
bulą, kur moterys ir vaikai buvo 
paleisti.

Prez. Reagan nenumato, kad 
JAV karinės pajėgos būtų įveltos 
į Salvadoro kovas.

Kinijos vyriausybė įsakė pri
saikdinti į kariuomenę paimtus 
naujokus būti ištikimais ne tik 
komunistų partijai ir vyriausy
bei, bet ir partijos vedamai kraš
to modernizacijos politikai.

Netoli Japonijos krantų audroj 
nuskendo sovietų prekinis lai
vas Komsomolets Nachodki su 
38 vyrų įgula.

likimas”. Taigi bent mirusieji 
grįžta pro geležinę uždangą ir 
net pagerbiami. Bet dar labai 
daug yra išeivijos rašytojų, kurių 
neįsileidžia maskviniai cenzo
riai.

— Knygos meno konkurse

FLORIDA
REAL ra

Rezidencinės ir Komercinė* Nuosavybės 
Apartmentai • Kondominiurnai • Nuomavimas 

Angelė E. Karnienė 
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY
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SADŪNAITĖ 
PERSEKIOJAMA
IR SEKAMA

Nuo pat Nijolės Sadūnaitės 
grįžimo iš Sibiro po šešerių me
tų kalėjimo ir tremties, ji tebėra 
sekama ir varginama. Bavarijos 
vienuolė sesuo Michaela, vado
vaujanti Sadūnaitės bičiulių bū
reliui, paskelbė aplinkraštį, ku
riame pranešama, kad valdžia 
neleidžia Sadūnaitei atsiimti 
siuntinių iŠ užsienio. Jai net ne
leidžiama pakvituoti jai atsiųsto 
laiško gavimą. Jos broliui Jonui 
Sadflnui adresuoti trys siuntiniai 
buvo sugrąžinti į Vakari; Vokie
tiją. Siuntinių persiuntimo firma 
gavo iŠ Maskvos paaiškinimą,

kad siuntiniai buvo siunčiami 
“nepriimtiniems asmenims”. 
Sadūnaitę aplankantieji susilau
kia nemalonumų.

(Elta)

ŽYPRĖS KANČIŲ KELIAI 
BARASEVO LAGERYJE

“Amnesty International” vo
kiečių skyrius, kuris rūpinasi 
Algirdo Žyprės reikalais, prane
šė, kad jis šiuo metu kalinamas 
Baraševo politkalinių lageryje, 
Mordovijoje, TenguSevo rajone. 
Jo adresas: 431.000 Mordovska- 
ja ASSR, Tenguševskovo r-na, 
Poselok Baraševo, Vir. n/ja- 
ZHkh 385/3-5. Jis turįs su

gražiausiai 1980 Lietuvoje iš
leista knyga pripažinta L. Brež
nevo “Mažoji žemė”. Gal ji ir 
tikrai gražiai išleista, tik gaila, 
kad tokį literatūrinį šlamštą taip 
rūpestingai Lietuvos spaustuvi
ninkai paruošė. Knygą išleido 
Minties leidykla, apipavidalino 
dail. K. Juodikaitis. Dar kitos 
trys knygos paskelbtos gražuolė
mis. Tai dail. B. Leonavičiaus 
iliustruota Č. Kudabos knyga 
“Geografinės kelionės ir atradi
mai” (Mokslo leidykla), dail. A. 
Steponavičiaus iliustruota K. 
Kubilinsko pasaka “Varlė kara
lienė” (Vagos leidykla). Gra
žuoliu pripažintas ir kelių daili
ninkų iliustruotas elementorius 
“Vyturėlis” (trys dalys, Šviesos 
leidykla). Visos keturios knygos 
išspausdintos iš nepriklausomos 
Lietuvos paveldėtoje Spindulio 
(dabar K. Požėlos) spaustuvėje 
Kaune.

— Vilniaus styginis kvartetas, 
kuriame groja A. Vainiūnaitė, P. 
Kunca, D. Katkus ir A. Vasiliaus
kas, ilgesnį laiką gastroliavo ke
liuose Italijos miestuose (Ro
moje, Genujoje, Savonoje, Pavi
joje, Aveline ir kitur). Trijų da
lių programoje buvo D. Šosta- 
kovičiaus, S. Prokofjevo ir 
dviejų lietuvių — V. Laurušo ir 
V. Barkausko — kūriniai.

— Sovietų Sąjungoje net ke
turis mėnesius vyko R. Vokieti
jos dramaturgijos festivalis. 
Jame dalyvavo ir Lietuvos teat
rai. Premiją laimėjo Šiaulių dra
mos teatras, pastatęs G. Biuch- 
nerio pjesę “Voicekas”. Režisa
vo S. Varnas, muziką pritaikė 
komp. M. Urbaitis.

— Lietuvių kalbė studijuojąs 
italas Guido Michelini išvertė į 
italų kalbą keliolika Jst. Marcin
kevičiaus eilėraščių iš knygos 
“Būk ir palaimink" ir išspausdi
no laikraštyje “La Gazzetta di 
Paima”.

Pr. N.

mašina pagaminti 85 poras pirš
tinių į dieną, tačiau įstengiąs jų 
pagaminti tiktai 12. Manoma, 
kad jo sveikata palaužta. Iš už
sienio siunčiami pakietai, atro
do, jo nepasiekia. Jis gaunąs šį 
tą per Lietuvoj gyvenančią se
serį. (Elta)

LORENCE CONTRACTING CO., INC.
Antanas ir Edvardas Lorence atlieka įvairiausius namų įrengimo, 

patobulinimo ir pataisymo darbus. Įrengiamos modernios Hollywood 
stiliaus virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliaus darbai, namas 
apklojamas aliumlnijaus plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami aliumlnijaus langai, sutvarkomas šildymas Ir kiti kanali
zacijos Įrengimai, įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai Ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Avė., Woodhaven, N.Y., 11421. 
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukrain ietiška i.

NEW JERSEY NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 234 Sunllt 
Dr., VVatchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

A MEMOBIALS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 + 197 6

KELIONĖS 1 LIETUVĄ — 1981

kovo 25 — balandžio 3 — $977 
balandžio 15-24 — 8977 
gegužės 2-11 — 81,019 
gegužės 7-16 — 81,019 
gegužės 13-22 — 81,079 
gegužės 13-28 — 81,136 
gegužė* 21-30 — 81,108 
birželio 4-13 — 81,148 
birželio 18-27 — 81,148

liepos 6-17 — 81,068 
liepos 20-29 — 81,112 
rugpiūčlo 3-14 — 81,068 
rugplūčlo 3-12 — 81,112 
rugp. 19 — nigs. 3 — 81,382 
rugsėjo 3-12 — 81,148 
rugsėjo 17-26 — 81,058 
nigs. 24 — spalio 3 — 81,050 
epelio 8-17 — 81,010

Kalno* yra Iš Now Yorko Ir Bostono. Iš kitų miestų yra 
pridėtini* mokesti*. Visose kelionėse praleidžiama S nakty* 
VNnhije, 2 ar 3 nakty* Maskvoj, kai kurios dar Varšuvoj, Frank
furto ar Helsinky. Kainos gali keistis, keičiantis skridimų kainom.

Taip pat patarnaujama Jsl^^fJant bet koklo^n kelionėm bNIeėus, 
keliaujant lėktuvais, laivai*, traukiniais, autobusais. Užsakomi
VrwUWWIal, niBvIirO*,

VYTIS TRAVEL 
2128 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11228 
Tol. 212 780-3300



1981 kovo 13, Nr- U • DARBININKAS • 3
• -

Dekoravimo klausimu
Seniai rūpėjo pasisakyti tuo 

klausimu — kaip dekoruoti savo 
butus, kaip dekoruoti viešas pa
talpas?

Įsigyti namai dažniausiai yra 
bendrinio stiliaus, ne mūsų sta
tyti, ne mūsų planuoti. Tad ko
kių specialių atributų ten nera
sime. Bet yra vienas kitas lietu
vis, kuris pats sau statosi, turi 
vaizduotės, polėkių ir pasistato 
įdomesnį namą. Tas namas gali 
rikiuotis į modernųjį stilių, bet 
gali turėti ir daug kūrybinių 
polėkių — lietuviškos ornamen
tikos, lietuviškos architektūros 
elementų. Tokiu statiniu tik pa
sidžiaugsime.

Ar nesidžiaugiame dabar Mas- 
petho lietuvių bažnyčia, kurią 
suprojektavo architektas Jonas 
Mulokas, vidų dekoravo d ail. 
Vytautas Jonynas? Ir tą bažnyčią 
norėjo pastatyti labai bendro sti
liaus, kad nesiskirtų niekuo iš 
kitų pilkų bažnyčių, bet prel. Jo
nas Balkūnas buvo sukalbamas, 
leidodosi įtaigaujamas, todėl ir 
šiandien šis pastatas turi savo 
vertę. Atvedęs svečią, kiekvie
nam gali pasakyti, kas čia lietu
viško, kodėl taip padaryta. Ypač 
tai svarbu jaunam žiūrovui pa
rodyti, atidengti pastato lietuviš
kumą.

Tad stenkimės, kur galime, 
statydami įnešti daugiau lietu
viškos ornamentikos, lietuviškų 
akcentų. Tai išskirs mus iš kitų 
namų, suteiks daugiau savitumo. 
Tai pripratins ir kitus su respek- 
tu žiūrėti į lietuvių kūrybinius 
darbus.

Stenkimės ir į savo butus į- 
nešti kuo daugiau lietuviškos 
atmosferos. Tiesa, rnūsų butai 
jau turi daug lietuvių dailinin
kų paveikslų. Yra namų, kurie 
yra tikros meno galerijos, kur iš
kabinta net kelios dešimtys lie
tuvių dailininkų. Tai jau yra 
daug, nes jaunimas supranta ir 
įsisavina lietuviškojo meno tra
dicijas, dailininkų vardus.

Bet namuose pakabinkime ir 
žymiųjų lietuvių poertretų. Iš

ryškinkime tuos vyrus, kurie 
Lietuvą statė, kurie pasižymė
jo praeityje, kurie dabar pasižy
mi. Iškabinkime savo mėgstamų 
menininkų atvaizdus. Matysite, 
kaip tai teigiamai veiks jaunimą. 
Jis supras, kodėl vienas ar kitas 
čia pagerbiamas, nes jie padarė 
Lietuvai gera.

Ypač rūpinkimės viešųjų pa
statų puošimu. Lengva juos pa
puošti bendrais meno kūriniais, 
gal net ir gerais dailės darbais, 
bet jei tie kūriniai savo turiniu 
bus tarptautiniai, jie jau nebe
tinka viešųjų namų puošimui. 
Viešosios salės, visi aplinkiniai 
pastatai turi išreikšti tautos bū
dą, jos praeitą kelią, jos sieki
mus. Ir kodėl? Tos salės sienos, 
koridoriai, kambariai turi stip
rinti lankytojus, stiprinti jų pat
riotizmą. Ypač tai svarbu jauna
jai kartai. Ji turi matyti Lietuvos 
didžiuosius žmones, kurie kovo
jo ir triūsė Lietuvos labui. Tai 
skatins ir juos dirbti Lietuvai.

Jiik nepriklausomos Lietu
vos mokyklose nekabino taip 
sau kokių vaizdelių, bet papuošė 
sienas tautinio atgimimo vy
rais. Ir tai darė sąmoningai, nes 
Basanavičius, Kudirka, Valan
čius, Maironis kalbėjo mokiniam 
iškalbiniau nei mokytojai.

New Yorke ukrainiečiai turi 
savo gražius namus. Jie yra tur
tingi, jų čia daug, bet jie ne
leidžia sau tokios prabangos 
savo namus įrengti be tautinės 
minties. Jų didžioj salėj kaba 
penkių didžiųjų ukrainiečių 
portretai, tų vyrų, kurie žadino 
Ukrainos tautinę dvasią. Tame 
pačiame name yra didelis etno
grafinis muziejus, kurio ekspo
natai byloja apie tautos būdą ir 
praeitį.

Ar nebūtų laikas susirūpinti 
ir Kultūros Židinio dekoravimu? 
Įneškime į tuos narnos Daukan
tą, Valančių, Basanavičių, Mai
ronį, Kudirką, mūsų preziden
tus, mūsų žymiuosius karius, 
ir tie namai visai kitaip kal
bės, ypač jaunimui.

(Tąsa U praeito numerio)
i

Prezidento rinkimai šiame 
krašte parodė, kad žmonės pa
bunda. Jie gal ne visi supran
ta, bet tik vienas sėkmingas ru
sų šuolis į Persijos įlanką, net 
ir be branduolinių ginklų, duotų 
jiem jėgą eliminuoti Vakarus. 
Vakarų europiečiai vyktų Mask
von prašyti alyvos, nes be aly
vos gyvenimas sustotų.

1980 sausio 31 buvęs krašto 
apsaugos ministeris Clark Clif- 
ford, lankydamasis New Delhi, 
perspėjo Sovietų Sąjungą, kad jų 
pajudėjimas Persų įlankos link 
išprovokuotų karą.

Be Artimųjų Rytų alyvos su
stotų beveik visi V. Europos 
ratai. Prileiskime, rusai įžygiuo
ja į sugriuvus) Iraną, Iraką, o 
tada ir į aplinkinius kraštus. 
Jie valdo alyvą. Jie laimės pa
saulinį karą nenumesdami nė 
vieno branduolinio-hidro- 
geninio sprogimo!

Tai yra 1980 metų pabaigos 
realybė Vakarų-Sovietų Sąjun
gos klausime.

Suartėjimas su Egiptu
Taip mes galime kalbėti apie 

naują V. Europos, ypač Prancū
zijos suartėjimą su Egiptu, ku
ris buvo labai pabrėžtas Sadato, 
techniškai privataus asmens, ap
silankymo Paryžiuje. Jį prezi
dentas Giscard pasitiko aero
drome ir siūlė pripažinti PLO 
bei gelbėti JAV iš nemalonios 
nepajudėjimo tarp Izraelio ir 
Egipto derybų padėties. Taip ir 
mes galime kalbėti apie tikro-

Lietuvių Bendruomenės darbuotojai, dalyvavę Baltuosiuose Rūmuose prez. J. Carter atsi
sveikinimo priėmime sausio 15. Iš k. dail. Romas Viesulas. Jūra Viesulienė, Feliksas And- 
riūnas, Virginija Gureckienė, Algimantas Gureckas, Roma Cesonienė ir Rimas Cesonis.

PASAULIO ĮVYKIAI VEIKIA
MŪSŲ NAUDAI_________________

Dr. J. K. Valiūno kalba, pasakyta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjime vasario 15 Kultūros Židinyje. Antraštėles
sudėjo redakcija.

vę, kad JAV valstybė, ne
skaitant asmeniškų ir organizuo
tų žydų aukų, yra iki šiol davu
si Izraelio valstybei daugiau pi
nigų, negu visom V. Europos 
valstybėm sudėjus kartu vadina
mo Marshallo plano metais. Bet 
mes turime sutikti, kad be Iz
raelio valstybės Artimieji Rytai 
šiandien atrodytų kitaip.

Vakarai negali daugiau 
nusileisti

Rusų imperijos plėtojimasis 
pasiekė istorinę amerikiečių 
įtakos sferą — tai Kuba, o dabar 
yra kovojama Centrinėje Ameri
koje. EI Salvadore ir kitur liejasi 
kraujas. Pasiektas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vakarų Valstybių 
tikras karo stovis, nors dabar jis 
vyksta dar ne JAV ar Sovietų 
Sąjungos teritorijoje. Tad pasie
kėme naują istorijos lapą: Vaka
rai negali daugiau nusileisti, nes 
tai reikštų laisvų kraštų žuvimą, 
o Sovietų Sąjunga, eidama į 
visišką vidaus bankrotą, turi 
savo vergam rodyti pasisekimus 
užsienyje.

Sunkumai S. Sąjungoje
Sunkumai Sovietų Sąjungai 

prasidėjo ten, kur ji mažiausiai 

jų laukė — Lenkijoje. Yra visa 
eilė politinių įvykių komentato
rių, kurie sako, kad dabartiniai 
įvykiai Lenkijoje yra pats svar
biausias pasikeitimas komunistų 
valdomame krašte po antrojo pa
saulinio karo.

Komunizmas nesugebėjo at
nešti pažadėtojo rojaus nė vie
name jo valdomame krašte.

Streikai Lenkijoje
Dėl maisto stokos ir reikš

dami nepasitenkinimą valdžiai, 
Lenkijos pramonės darbininkai 
susikirto su saugumo jėgomis 
gatvėse 1956,1970,1976 metais. 
Kas įvyko 1980 metais ir vyksta 
šiandien, mes visi gerai žinome. 
Kuomet rugpiūčio 13 dieną 
70,000 darbininkų Gdynėje už
ėmė Lenino vardo laivu staty
bą, uždarė vartus ir ant jų pa
kabino didelį popiežiaus portre
tą, tas reiškė komunistinio reži
mo pabaigos pradžią. Darbinin
kai reikalauja nepriklausomų 
darbo s-gų. Rugpiūčio 30 komu
nistinė vyriausybė sutinka. Rug
sėjo 22 darbo sąjungos regist
ruojasi Varšuvos įstaigose, ap
sijungia ir pasivadina Solidaru
mo vardu. Gruodžio 16 atiden
giamas paminklas žuvusiem nuo 

komunistų valdžios kulkų 1970 
metais!

Tai yra svaiginančio greičio 
įvykių raida. Darbininkų atsto
vai tariasi su Vatikanu. Tarp 
kito, yra sakoma, kad Lenkija 
šiandien esanti katalikiškesnė 
už Vatikaną. ..

Lenkai tikėjosi eksportuoti
Tie vyksmai tai buvo ugnia- 

kalnio prasiveržimas. Gierek, ru
sų pastatytas valdžion 1970 me
tais, turėjo pirmoje eilėje sutvar
kyti Lenkijos ūkį. Jis pradėjo 
statyti sunkiąją pramonę, impor
tuoti techniką iš Vakarų daug di
desniu mastu, negu tas buvo da
roma iki šiol. Lenkija šiandien 
Vakaram skolinga per 22 bilijo
nus dolerių. Gierek tikėjosi len
kiškas prekes eksportuoti į Va
karus ir atmokėti skolas.

Vakaruose prasidėjo recesija, 
o lenkų prekės nepasiekė Vaka
rų rinkose geidžiamo lygio. Ang
lių eksportas pasiekė 40 mili
jonų tonų per metus. Jis ir buvo 
didžiausias kietos valiutos šalti
nis. Dabar eskportai 100 pro
centų sustojo, ir lenkai pranešė 
importeriam, kad gal vėl galės 
pradėti anglių eksportą 1981 
metų gegužės mėn. Javų der
lius nukrito nuo 21,3 milijonų
tonų 1979 metais iki 19 milijo
nų tonų 1980 metais. Bulvių 
derlius pernai pasiekė tik 40 
procentų 1979 metų derliaus, 
liaus.

Lenkija bankrote
Pati komunistų partijos vado

vybė sutinka, kad ūkiškai Lenki
ja yra bankrote. Jų planai nevei
kia. Komunistų nustebimui, 
pirmą kartą Sovietų satelitinia
me krašte darbininkai, ūkinin
kai eina kaitų su inteligentais, 
disidentais. Prahoje intelektua
lai vieni išėjo prieš sistemą, 
todėl buvo lengva juos sutvar
kyti.

Dabar Lenkijoje yra trys jė
gos: komunistų partija, nepri
klausomos darbo sąjungos ir 
katalikų Bažnyčia. Nežiūrint į 
tai, kaip vidaus politinė padė
tis vystysis Lenkijoje, ji jau nie
kuomet nebus tokia, kokia ji 
buvo 1980 metais.

(nukelta į 4 psl.)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI 

r------------------------
— Antanas Rubšys ____ -

Manhattan College
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Bisitun Uola yra prie to pa
ties vardo kurdų kaimelio. Re
beka savo pažadą išpildo. Sau
lė dar tebeskęsta anapus kalnų 
virtinės vakaruose, regimai aug
dama slėnio garuose.

Uolos trikalbis įrašas jau še- 
šėt^e. Darijus I ir jo garsusis 
trikalbis įrašas vos įžiūrimas. 
Čia Henry C. Rawlinson ritosi 
su kyliaraščiu. Bandau atpažin
ti achemenidų galiūną po laimė
to Kunduruš mūšio prie Bisitun. 
Įamžindamas savo pergalę, Da
rijus I paliko raktą j kyliaraštį 
mūsų laikams.

Turime 15 minučių trumpai 
atgaivai. Saulė jau anapus kalnų 
virtinės. Keteros dabar tokios 
ryškios ir grasios. Atsuku nu
garą į Uolą ir vieškelį. Už pu
sės kilometro jau blykščioja ži
balinės lempos kurdų kaimely
je, mekena o^psir avys. Ne
tolimoje kūdroje kvarkia varlės.

Votflyri
Iki Hamadan, nakvynės, dar 

100 km. Vėl ta pati bėda: žar

na žarną ryja. Autobuso šoferis 
prie vairo nuo ankstyvo ryto. 
Rebeka ragina sėsti ir tęsti ke
lionę į Hamadan. O mūsų ve
dėjas Robert North rodo į šofe
rį ir į mus.

Bėda bėdą veja! Pakilus nuo 
Bisitun, patekome į maišatį, — 
taisomas kelias. Lauke jau tam
su. šalta. Vos šliaužiame sunk
vežimių voroje. Ūmai šoferis iš
suka iš kelio. Sužiurome kodėl. 
EpuŠyne stovi atvira arbatinė. 
Esame prie Sahneh miestelio 
Kurdistane.

Gardžiausia vakarienė Irane
Irane, užėjus į arbatinę, klau

si: “Ką turite?*’ Sahneh arbati
nėje atsakymas labai greitas: 
“Turime tik čelo kebab”. šeimi
ninkui smagu tokį didelį būrį 
pavalgydinti.

Arbatinės šeimininko sūnus 
mokosi Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Vasaros metu jis yra 
namie ir talkina tėvui. Ne tik 
valgome, bet pietaujame. Kvie
čia neskubėti, nes nori pagamin

ti tikrai kurdišką avieną su ry
žiais.

Rebeka susisiekia telefonu su 
viešbučiu Hamadan, norėdama 
užtikrinti, jog tikrai atkeliauja
me.

Nakvynė pas Bū Ali — 
Avicenna

Hamadan pasiekiame tik apie 
vidurnaktį. Keliauta 20 valandų. 
Ahwaz buvo Sutra, čia gi labai 
gaivu. Esame Zagros kalnuose 
— 2000 metrų aukštumoje.

Bū Ali viešbutis — pats ge
riausias Hamadan mieste. Nak
voju mieste, kurį kadaise vadino 
Ekbatana, Medijos sostine. O 
Bū Ali yra persiškas filosofų 
princo Avicenna (980-1037) var
das. Persai jį ir Abu Ibn Sina 

Rublio

vardu vadina. Jo dėka šv. To
mas Akvinietis susipažino su 
graikų filosofo Aristotelio raš
tais. Graikijos šviesa pasiekė vi
duramžių Europą per Persiją! 
Naktis Abū Ali viešnagėje be 
sapnų, nes sapnuoti nėra laiko.

Smagiausia Irano vieta
Pabundu tik žadinamas. Jau 

šešta ryto. Mano kambarys turi 
langą ir balkonėlį į sodo pusę. 
Norisi pamatyti, kaip atrodo 
Hamadan dienos šviesoje.

Namai dviaukščiai ir triaukš
čiai. Seni, bet kruopščiai lopo
mi. Tarp namų kyšo lapuočių 
medžių viršūnės. Šiaurėje mies
tą supa snieguotos kalnų vir
šūnės. Ten yra Elvend kalnas

(3,540 m). Oras tyras ir gaivus.
Naujasis Hamadan patogiai 

.sėdi ant senojo Ekbatana — 
medų ir persų miesto. Nėra vil
ties, kad archeologams bus ka
da nors leista kasinėtis rūpestin
gai šluojamose gatvėse. Iš isto
rinių ir archeologinių įžymybių 
tik trejetas yra priešislamiškos: 
Esteros kapas, Ganj-i-Nameh 
— Iždo knyga ir Akmens liū
tas. Kitos Hamadan įžymybės 
yra jau iš islamo laikotarpio.

Lankau Avicenna kapą
Avicenna buvo bai įdomus as

muo. Persų kilmės, bet gimė 
Bukhara mieste, nūdieniniame 
Uzbeskistane (980). Iškilus 
islamo filosofas, pasaulinio garso 
gydytojas ir gilus poetas. Jo en
ciklopedija Medicinos mokslas 
buvo godžiai naudojama ir Eu
ropoje net keletą šimtmečių 
(XI-XV a.).

Avicenna aiškino Aristotelį, 
graikų filosofą, islamo pasauliui. 
Šis Aristotelio aiškinimas per 
Ispanijos maurus pasiekė Eu
ropą ir stipriai paveikė katalikų 
filosofiją ir teologiją. Avicenna 
buvo ir persų pirmūnas, —jo ke- 
tureiliai-rubąjatai persu kalba 
gaivino persijos savitumą arabų 
jūroje. Hamadan buvo Avicenna 
miestas. Čia jis gyveno ir mirė 
(1037).

\ Avicenna mauzoliejus — ka
pas ir biblioteka—statytas šacho 
Muhammad Rėza įsakymu... 
Mauzoliejaus bokštas su kūgio 
išvaizdos stogu remiasi ant dvy

likos cementinių kolonų. Kapo 
kambaryje yra ne vienas, bet du 
karstai. Vienas jų saugo Avicen
na ramybę, o kitas — šeiko 
Abu Said Dokhduh, Avicenna 
globėjo. Ir šeikas buvo poetas.

Į prleilslaminį Hamadan
Leganda sako, kad Hamadan 

pastatė mitinis karalius Jam- 
šid. Miesto vardas tada buvo 
Ekbatana — Vieta susirinkti. 
Mediją padarė Ekbataną savo 
sostine. Asirų raštija piktai mini 
Ekbataną jau IX a. Mat, jo ka
ralius stengėsi suburti medų 
gentis kovai prieš asirus. Asirų 
imperijai — Nineveh žlugus 
(612 m. pr. Kr.), Medijos Ek
batana varžėsi su Nabuko Ba
bilonu dėl pirmos vietos Arti
muosiuose Rytuose.

Herodotas, graikų istorikas, 
užsimena, kad Ekbatana turėjusi 
net septynerius mūrus, kurių 
dantyti gynimosi bokštai buvę 
nudažyti skirtingom spalvom: 
balta, raudona, mėlyna, geltona, 
sidabrine ir auksine.

VI prieJkristiniame amžiuje 
Kims Didysis, ache^amų di- 
nmdtos įkūrėjas, pasisavino Me- 
6RR karaliaus Astyages karūną 
■Sportinę. Vėlesnieji achemeni- 
Rkl turėjo net tris sostines Per* 
Bijoję: apeiginę — Persepolis, 
administracinę — Susą ir Baby- 
lon ir vasaros sostinę — Ekba
tana.

(Bus daugiau)
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PAGRINDINIS KLAUSIMAS 
RADO ATSAKYMĄ

PLB valdybos posėdis įvyko 
kovo 1 lietuvių marijonų vie
nuolyne, Chicagoj. DalyvaVb: 
PLB valdybos nariai V. Kaman
tus, A. Juodvalkis, V. Kleiza,
D. Kojelytė, S. Kuprys ir R. 
Sakadolskis; talkininkai S. Gir
nius ir D. Korzonienė; svečiai 
I. Baleišienė, L. Raslavičius, 
L. Rimkus, kun. V. Rimšelis,
E. Sakadolskienė ir dr. R. Šilba
joris.

Posėdžio pagrindinis tikslas 
— svarstyti lituanistikos kated

ros steigimą. Toji mintis pirmą 
kartą išryškėjo V PLB seime 
Toronte 1978, dr. Rimvydo Šil- 
bajorio paskaitos metu. Seimo 
atstovai šią mintį parėmė nu
tarimu. Jai pritarė įvairūs LB 
ir Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
padaliniai ir institucijos bei kiti. 
PLB valdyba pakvietė Leoną 
Raslavičių ištirti galimybėm. 
Vėliau prisijungė ir kiti asme
nys, kurie sudarė Iniciatyvinę 
grupę.

L. Raslavičius pranešė, kad iš 
viso buvo kalbėta daugiau ar 
mažiau su apie 10 universitetų: 
Kent State University, Ohio 
State University, University of 
Alberta at Edmonton (Kanadoj), 
University of Califomia at Los 
Angeles, University of Chicago, 
University of Illinois at Chica
go Circle, University of Pennsyl- 
vania, University of Toronto, 
University of VVisconsin ir Yale 
University. Jis suglaustai pami
nėjo galimybes bei sąlygas kiek
viename universitete. Finan
sinis įsipareigojimas siekė nuo 
250,000 dol. net iki 1.5 mil. 
dol.

Galutinai nutarta rekomen
duoti svarstymui keturis pasiūly
mus: Kent State University, Ohio 
State University, University of 
Illinois at Chicago Circle ir Uni
versity of Pennsylvania. Po ilgai 
užsitęsusių diskusijų ir balsavi
mo nutarta sutartį sudaryti su 
University of Illinois at Chicago 
Circle (UICC).

Finansihiu atžvilgiu siūlo
mos sąlygos U ICC yra labai pa
lankios: visuomenei reikėtų su
telkti 600,000 dol., o universite
tas pats paskirs 200,000 dol. (jis

SIOUX CITY, IOWA

Parapijos apyskaita
Šv. Kazimiero parapija yra 

vienintelė lietuvių parapija lo
vos valstijoj. Turi 95 šeimas. 
Parapiečiai — paprasti darbinin
kai, daugiausia pensininkai. Už
sidarius Armour, Swift, Zenith 
fabrikam, 22 asmenys neteko 
darbo. Čia lietuviai skaičiuojami 
ne tūkstančiais ir šimtais, bet 
dešimtimis.

Praeitais metais turėta pajamų 
$84,352.51, išlaidų — 71,284.49. 
Sutaupyta 13,068.02.

Sausio Į parapijos pinigų ban
kuose bei iždo lakštuose buvo 
292,006.14.

Didesnės išlaidos: nuosavybei 
pagerinti — 9,960.30, centrinei 
katalikų mokyklai išlaikyti — 
18,156.72, algom, šeimininkei, 
kunigui talkininkui sekmadie
niais, dviem religijos mokyto
jom, seserim vienuolėm, maistui 
— 23,101.34, kurui, elektrai, mo
kesčiam — 4,379.51, apdraudai 
1,741.96, diecezijos reikalam, 
misijom — 5,665 (įskaitant 
900.00 LKR Šalpai). Iš viso — 
63,004.83.

Nuo 1951 balandžio 14 iki 
1981 sausio 1 išleistos didesnės 
sumos: centrinei aukštesnei ka
talikų mokyklai pastatyti, padi
dinti, išlaikyti — 301,573.76, du 
kartus bažnyčiai atnaujinti, vit
ražam, šviesom, vėsintuvam, 
naujiem pečiam, stogam, šali
gatviam, elektriniam varpam, 

-y Marijos paminklui, žemės skly
po ir namo įsigijimui — 201, 
977.33. Iš viso — 503,551.33.

Kun. S. Morkūnas, per 29 
metus neimdamas apmokamų 
trijų savaičių atostogų, sava
noriškai atlikdamas sekretoriaus, 
sargo, pečių (boilerių) prižiūrė-

prašys tos sumos iš National En- 
dowment for the Humanities, 
tačiau,v jei jos negaus, pats iš 
savo lėšų paskirs reikiamus pini- S 
gus). Nė vienas kitas universi
tetas nepažadėjo garantuoti pri
sidėti stambia suma.

UICC jau dabar kiekvienais 
metais dėstoma 15 dalykų iš lie
tuvių kalbos ir literatūros. Pro
fesoriauja Marija Stankus- 
Saulaitytė, pradinius kalbos kur
sus dėsto Vita Musonytė. Uni
versitete taip pat dėsto Pabalti
jo istorijos specialistas dr. Ed
vvard Thaden. Šių esamų pro
gramų išlaikymas lieka universi
teto įsipareigojimu—tam‘skirti 
lėšų iš lituanistikos katedrai su
telktų pinigų nereikės.

UICC biblioteka neseniai nu
pirko a.a. dr. Ant. Salio asmeniš
ką biblioteką. Pačioj Chicagoj 
yra įvairūs lituanistinės medžia
gos telkiniai; be to, University 
of Illinois at Urbana-Champaign 
turi maždaug 10,000 tomų litua
nistinės medžiagos.

Kadangi UICC yra valdiškas 
universitetas, mokslo kaina pa
lyginti prieinama. UICC dabar 
lanko nemažai lietuvių. Ten 
esančiais kursais galės pasinau
doti ir kitus universitetus lanką 
studentai bei jau studijas baigę 
asmenys.

Valdybos nariai ir svečiai ne
abejoja, kad lietuvių visuomenė 
yra pajėgi šį didelį užsimojimą 
paremti bei įvykdyti. Tačiau tai 
neabejotinai pareikalaus ir daug 
darbo. PLB valdyba jau rūpi
nasi pakvietimu finansų telkimo 
vyriausio vedėjo.

Kitos žinios: Bronius Nainys, 
buvęs PLB valdybos pirminin
kas ir Pasaulio Lietuvio redak
torius, sutiko talkinti PL-iui ir 
redaguoja sausio -vasario nume
rį; kun. dr. Juozas Prunskis re
daguoja PLB informaciją-žinia- 
raštį; posėdžio metu patvirtinta 
1981 sąmata; taip pat patvirtin
ti II Pasaulio Lietuvių Dienų 
nuostatai. V. Kamantas taip pat 
pranešė, kad Kolumbijos lietuvis 
Vacys Slotkus vėl parėmė PLB 
valdybos darbus 1000 dol. auka. 
V. Slotkus nuolat remia tiek spe
cifinius PLB darbus, tiek bendrą 
PLB veiklą.

dk

tojo, vajų vykdytojo pareigas, pa
rapijai sutaupė daugiau kaip 
200,000 dol. Iki šiol gauta 162, 
336.53 procentų. Iš viso per tą 
laiką surinkta iš mažytės para
pijos 1,299,352.51. Kun. S. Mor
kūnas asmeniškai paaukojo 
21,751 dol. Šie dideli darbai yra 
atlikti nepaisant dviejų potvynių, 
kurių metu daug parapiečių nu
kentėjo, keturių fabrikų uždary
mo, 50 šeimų išvykimo į kitus 
miestus darbų ieškoti ir gausių 
(298 asmenų) mirimų.

Mažytė šv. Kazimiero parapija 
diecezijos įsipareigojimų vajuj 
praeitais metais šeštą kartą iš 

eilės laimėjo pirmą vietą
Prieš vajaus pradžią, rugsėjo 

18, vietos diecezijos savaitinis 
laikraštis The Globė įsidėjo pir
mame puslapy vyskupo ordinaro 
Frank H. Greteman, D.D., su 
kun. S. Morkūnu, vajaus proga 
įteikiančiu vyskupui rezultatus 
ir 8,130 dolerių čekį.

Minėtas laikraštis rašė: “Iki 
šiol mažytė §v. Kazimiero para
pija jau surinko įsipareigojimais 
10,635 dol., arba 348 procentus 
įsipareigojimais, iš kurių 316 
procentų grynais. Tai nepapras
tai didelis pasisiekimas, nepai
sant 20 procentų bedarbių ir 62 
procentų pensininkų”.

Šv. Kazimiero parapijai buvo 
paskirta 3,330 dol. kvota.

Vyskupas asmeniškai padėko
jo kun. S. Morkūnui, savo buvu
siam vikarui, už didelį pasiau
kojimą renkant įsipareigojimus 
ir už laimėjimą.

Iš 138 diecezijos parapijų 
6,000 vyrų ir moterų vykdė 
įsipareigojimų rinkimą. Tačiau 
kun. S. Morkūnas, vietoj 42 pa

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje centrinėje būstinėje kovo 1 paminėta Lietuvos nepri
klausomybės šventė. Pirmoje eilėje iš k. sėdi Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, E. 
Ciurlienė, J. Simutienė, SLA Susivienijimo gen. sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, 
O. L. Šateikienė. Nuotr. Charles Binkius

VVASHINGTONO LB PRIĖMIME 
DALYVAVO 6 SENATORIAI

Washingtono lietuvių koloni
jos gyvenimas toli gražu ne
prilygsta Chieagos ar Detroito 
lietuvių kolonijų veiklai. Tačiau 
bent pastaraisiais 3-4 metais va
sario mėnesio vidury VVashing- 
tono lietuviai savo veiklumu 
nė kiek neatsiliko nuo kitų, net 
ir stipriausių lietuvių kolonijų. 
Taip buvo ir šiemet. Sekmadie
nio, vasario 15-osios rytą Wash- 
ingtono vyčiai išrūpino iškilmin
gas mišias Lietuvos intencija Šv. 
Mato katedroj. Tos pačios dienos 
popietę latvių centre įvyko 
VVashingtono Lietuvių Bendruo
menės ruošiamas Vasario 16- 
osios minėjimas. Dvi šviesiau
sios minėjimo žvaigždės buvo 
kongresmanas Charles
Dougherty, kuris pasakė pagrin
dinę kalbą, ir Bostono Etno
grafinis ansamblis. Be to, susi
rinkusius sveikino nepriklauso
mos Lietuvos atstovas dr. S. Bač- 
kis ir valstybės departamento 
Pabaltijo reikalų vedėjas Tho- 
mas Longo. Minėjimo salė buvo 
pilna žmonių.

Pirmadienį, vasario 16, apy
linkės lietuviai susibūrė Lietu
vos pasiuntinybėj. Tenai vyko 
dr. ir ponios Bačkienės suruoš
tas priėmimas. Be vietinių lie
tuvių, priėmime dalyvavo įvai
rių kraštų diplomatai bei Altos 
vadai, atvykę iš Chieagos.

Antradienį VVashingtono LB 
pastangomis įvyko priėmimas 
JAV kongreso nariam pačiame 
Kapitoly. Priėmimas prasidėjo 
maždaug 5 vai. po pietų ir tę
sėsi porą valandų. Sis priėmi
mas, kaip ir jaunosios LB val
dybos ruošiamas Vasario 16- 
osios minėjimas, neapvylė nei 
organizatorių, nei svečių. Atsi
lankė šie senato bei atstovų 
rūmų nariai: senatoriai Robert 
Dole (resp.), Pete Domenici 
(resp.), Jesse Helms (resp.), 
Spark Matsunaga (dem.), Paul 
Sarbanes (dem.), Edvvard Zo- 
rinsky (dem.) ir kongresmanas 
Brian Donnely (dem.). Retai lie
tuviam pasitaiko “prisirinkti” 
tiek senatorių savo ruošiamuo
se priėmimuose. Džiugu, kad at
silankė beveik tiek pat respub
likonų, kiek demokratų. Tokiu 
būdu išlaikoma labai naudinga 
politinė pusiausvyra. Be minėtų 
senatorių ir kongresmano, 23 
kongresmanam ir senatoriam at
stovavo priėmime atsilankę jų 
štabų nariai. Parašai svečių kny
gutėj liudija, kad dalyvių buvo 
bent šimtas. Į tą skaičių, žino
ma, įeina ir Washingtono lietu
viai, kurie atėjo su kongreso na
riais ‘‘papolitikuoti”.

šiai kolonijai būdinga, kad 
jaunimas dirba ne tik išeivijos 
lietuvių jaunimui tradicinį dar
bą (pvz. prie vaišių ir regist- 

sauliečių, pats vienas, eidamas iš 
namo į namą per tris savaites 
kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
atliko šį sunkų uždavinį.-

Praeitais metais didžiausią į- 
sipareigojimų sumą parapija 
gavo atgal — 7,851. Iš visų še
šių vajų gauta atgal 53,019.16.

A.M. 

racijos stalų). Jis taip pat šiai 
apylinkei vadovauja. Nenuo
stabu, tad, kad per šių metų 
VVashingtono LB ruošiamas Va
sario 16-osios iškilmes turbūt 
daugiausia prakaitavo du jau
nuoliai: apylinkės pirmininkas 
Linas Kojelis ir Kapitolio priė
mimo vyriausia rengėja Asta Ba
nionytė.

Priėmime Kapitoly teko ilges
nį laiką pesikalbėti su kong- 
resmanu Brian Donnelly, demo
kratu iš Massachusetts valstijos. 
Kai kurie galvoja, kad lietuviai 
tik todėl kongreso nariam ruo
šia priėmimus, kad jiem galėtų 
“atidengti” tiesą. Tačiau tie pri
ėmimai taip pat labai naudingi 
kongresmanų nusiteikimam pa- 
patirti ir galbūt šio bei to iš tų 
atstovų pasimokyti. Pasikalbėji
mas su kongresmanų Donnelly 
buvo labai įdomus, nes jis atvi
rai pareiškė savo nuomonę apie 
lietuvių veiklą. Jis pasakojo, kad 
distrikte, kuriam jis atstovauja, 
gyvena nemažai lietuvių. (Dist- 
riktas apima Brocktoną.) Jis turi 
gerus ryšius su vietiniais lietu
viais. Tačiau kongresmanas 
Donnelly ne dėl kokio ypatingo 
distrikte gyvenančių lietuvių 
spaudimo pradėjo domėtis Lie
tuvos byla. Nei anksčiau, nei 
dabar jis nesulaukia daug laiškų 
iš lietuvių. Lietuva pradėjo do
mėtis, nes iš principo jam ne
pakenčiamas jos bei kitų kraštų 
pavergimas. Toks principinis 
nusistatymas motyvavo jo įstoji

Nashua, N.H.

Vasario 16-oji

Šių metų Vasario 16-osios mi
nėjimas Nashuoj buvo suruoš
tas vasario 22. Pradėtas pamal
domis. Mišias aukojo ir pamoks
lą pasakė prel. Vytautas Balčiū
nas.

Popiečio programa parapijos 
salėje buvo pradėta himnais ir 
klebono kun. J. Bucevičiaus 
malda. Vietinio Balfo skyriaus 
pirmininkas R. Grauslys ir sek
retorius Vyt. Sirvydas paaiški
no šios lietuviam brangios die
nos reikšmę, atkuriant nepri
klausomą Lietuvos valstybę, ir 
mūsų visų nepalaužiamą ryžtą, 
kovojant už tos nepriklausomy
bės atstatymą. Vyt. Sirvydas per
skaitė JAV valstybės sekreto
riaus Alexander Haig sveikinimą

DAYTONA BEACH, FLA
Dėmesio! 

Lietuvių korporacija pradeda 
čondominium — Tovvnhouso 
statybą, — dviejų aukštų, dvie
jų miegamųjų, dvi su puse vo
nios. Priešstatybinė kaina 57,000 
dol. ir įmokėjimas 10 proc.

Nepraleiskite progos įsigyti 
vertingą nuosavybę vienoje iš 
gražiausių ir klimato atžvilgiu 
geriausių Floridos vietovių — 
Daytona Beach, kur įsikūrė ir

mą į “Baltic Caucus”. Tai kong
reso narių vienetas, kuris sįelo- 
sis Pabaltijo kraštų pavergimo 
bei kitais Amerikos lietuviam, 
latviam ir estam rūpimais klau
simais. Anot Donnelly, prie to 
vieneto kol kas tepriklauso 6 
kongreso nariai. Jis pabrėžė, kad 
lietuviam reikės prikalbinti žy
miai daugiau kongreso narių 
į tą “Caucus” įsirašyti.

Iš pasikalbėjimo su šiuo jaunu 
kongreso nariu peršasi išvada, 
kad lietuviai per mažai spaudžia 
kongreso narius. Jo patarimai 
šiai padėčiai pakeisti jau'anks- 
čiau buvo kitų siūlomi: jis pa
brėžė vieningumo bei politinio 
fondo steigimo svarbą. Fondas, 
tarp kitko, sutelktų lėšas profe
sionalam “lobbyistam”, kurie 
VVashingtone nuolat gintų Lie
tuvos reikalus bei kitus išeivijos 
lietuvių interesus. Įdomu, kad 
lygiai tą pati apie profesionalų 
samdymą lietuviam skaitytose 
paskaitose pakartotinai siūlė 
aukštas pareigas VVashingtone 
ėjęs kun. Jurgis Barauskas.

Su Donnelly pasikalbėjus, lie
ka įspūdis, kad jis gana en
tuziastingas Pabaltijo kraštų rė
mėjas, kuris tačiau labai pragma
tiškai žiūri į veiklos galimybes. 
Galbūt, jo perspektyva šiek tiek 
ribota, nes jo distrikto lietuvių 
veiklumas nebūtinai tipiškas 
išeivijos lietuvių gyvenimui. Vis 
dėlto jo pareikštos mintys ver
tos dėmesio. Jis nesiūlo jokių 
magiškų receptų, kad lietuviai 
taptų politiškai efektyvūs. Tam 
tikslui pasiekti tereikia nuolat 
daug pastangų ir daug politikai 
skirtų lėšų. Kol kas jis nei vieno, 
nei kito nėra pastebėjęs išeivi
jos lietuvių tarpe.

Viktoras Nakas

lietuviam Vasario 16-osios 
šventės proga.

Programą įdomiai paįvairino 
solistė Marytė Bizinkauskaitė, 
padainuodama Kačanausko, 
Šimkaus, Stankūno ir kitų kom
pozitorių dainų, akomponuojant 
James Hay. Perkūnas Krukonis 
parodė skaidres iš Lietuvos. Jo 
skaidrėse, su priderinta muzika, 
matėsi ne penkių dienų ekskur
sijos nuotraukos, bet įvairių me
tų laikų vaizdai iš Dzūkijos, Že
maitijos, Aukštaitijos ir Vilniaus 
bei Kauno.

Bažnyčioj ir pilnoj parapijos 
salėj buvo surinkta su viršum 
600 dol., kurie bus paskirstyti 
Balfui ir Altai.

Atsilankę į minėjimą, buvo 
pavaišinti prie gausiai apkrautų 
stalų.

K.Da.

gyvena apie 140 lietuvių šeimų. 
Townhouse vietovė ideali, tik 
per gatvę Atlantas, pro šalį eina 
autobusai, ir lengvai pasiekiami 
prekybos centrai, ligoninės , 
bankai. Ir kas svarbiausia, reta 
proga gyventi vienas kito artu
moje.

Dėl informacijų ir brošiūrų 
prašom kreiptis į Adolfą Andrulį 
Šiuo adresu: 7 Talo Circle, Port 
Orange, Fla. 32018. Tel. 904 
761-3625.

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premija (1000 
dol.) paskirta kaip nedaloma 
jaunai šeimai — Jūratei Kroky- 
tei ir Rimantui Stirbiam iš Phi- 
ladelphijos. Komisiją sudarė pir
mininkė ir šeimos atstovė Joli
ta Kriaučeliūnaitė, sekr. PLB 
jaunimo reikalų atstovė Daina 
Kojelytė, nariai — šeimos ats
tovė Vida Jonušienė, PLJS pirm. 
Gintaras Aukštuolis ir JAV LJS 
atstovas Pranas Pranckevičius. 
Kandidatų buvo pasiūlyta dau
giau kaip dešimt. Premijos į- 
teikimas kovo 13 Jaunimo Cent
re, Chicagoj.

— Lietuvių kalinių šeimom 
remti Toronte, Lietuvių Namų 
karaliaus Mindaugo menėj kovo 
15 rengiamas koncertas. Progra
mą atliks solistė Praurimė Ra- 
gienė ir solistas Rimas Strimai
tis, akomponuojant muzikui Jo
nui Govėdui. Su dailiuoju žo
džiu pasirodys “Aitvaras”. Šį 
koncertą rengia visų trijų lietu
vių parapijų moterų draugijos.

— Mūsų Žingsniai, Cleveland, 
Ohio, DMNP lietuvių parapijos 
savaitinis biuletenis, augąs pus
lapių skaičiumi ir stiprėjąs tu
riniu, jau pabaigė pirmąją šim
tinę. Kovo 1 išleistas 101 Nr., 
Vol. 4. Dabar redakcinį kolek
tyvą sudaro: Balys Gaidžiflnas, 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ, 
Nijolė Kersnauskaitė. Nuotrau
kos — V. Bacevičiaus.

— Toronto, Ont, Prisikėlimo 
parapijos, kuriai vadovauja lie
tuviai pranciškonai, metinė va
karienė bus kovo 29, o parapi
jos metinis susirinkimas balan
džio 5. Tarp šių dviejų datų 
vyks parapijos metinės rekolek
cijos, kuriom vadovaus Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM.

— Clevelando menininkų dai
lės paroda vyks kovo 28-29 
DMNP parapijos salėj. Parodą 
rengia D.L.K. Birutės D-jos Cle
velando skyrius.

— Dviejų šimtų lietuviškų 
kryžių ir a.a. dail. Adomo Gal
diko tapybos darbų paroda bus 
atidaryta nuo kovo 27 iki ba
landžio 5 Chieagos Čiurlionio 
galerijoj.

— Grandies tautinių šokių an
samblis birželio 15 iš Chieagos 
išvyksta į Australiją. Aplankys 
Adelaidę, Melboumą, Geelongą, 
Canberrą, Sydnėjų.

— Lietuvos vyčių metinis sei
mas, šiemet jau 68-asis, įvyks 
rugpiūčio 19-23 Scranton, Pa., 
universiteto patalpose.

— Gavėnios metu Nek. Pr. 
Marijos Seserų vienuolyne Put- 
name bus rekolekcijos: kovo 20- 
22 lietuvėm moterim, o kovo 28- 
29 lietuviam vyram. Praves kun. 
J. Bacevičius, OFM. Apie savo 
atvykimą malonėkite 'pranešti 
telefonu: 203 928-5828, arba ra
šyti adresu: Sr. M. Margaret, 
Superior, I.C.C., Putnam, CT 
06260.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios dirbti lietuvių senelių 
namuose per vasaros atostogas, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: K. Kriaučiūnas, Providence, 
R. L, K. Narkevičienė, Arlington, 
Mass. Užsakė kitiem: R. Straz- 
dis, Rochester, N.Y. — L. Straz- 
dis, Amherst, Mass. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant visiem 13 dol. metam.

WASHINQTON, D.C.

Literatūros vakaras
Kristijono Donelaičio lituanis

tinė mokykla balandžio 25 ren
gia rašytojo Antano Vaičiulaičio 
literatūros vakarą. Iš jo neseniai 
išleistos knygos “Ir atskrido vo
lungė’* eiles skaitys dramos ak
torius Juozas Palubinskas ii Bal
ti morės. *
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BALTI MORĖ'MD.
šv. Vardo draugijos nariai da

lyvavo mišiose Šv. Alfonso baž
nyčioj kovo 8 ir po mišių meti
niuose pusryčiuose. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo Jerry O* 
Connor, žymus šv. Vardo drau
gijos veikėjas. Pusryčius paga
mino parapijos sodalietės.

Jautienos kepsnių balių su
rengė Lietuvių Svetainės šėri- 
ninkai kovo 8 Lietuvių Svetai
nės kambariuose. Be jautienos, 
buvo ir kitų gardžių valgių.

NEW BRITAIN, CONN.
Vasario 16-oji

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šventės minėjimas 
vyko vasario 22. Šv. Andriejaus 
bažnyčioj mišias aukojo ir pa
mokslų pasakė klebonas kun. Jo
nas Rikteraitis.

Minėjimas buvo tęsiamas 2 
vai. parapijos salėj. Dalyvavo 
miesto burmistras MacNamara, 
senatorė Nancy Johnson, lietu
vių parapijos klebonas kun. J. 
Rikteraitis ir kiti svečiai. Lietu
vos laisvinimo reikalam surinkta 
aukų 1002 dol.

Aukojo: 200 dol. — klebonas 
kun. Jonas Rikteraitis, 50 dol. 
— Povilas Karosas, 30 dol. — Ly- 
dija ir Vytautas Strazdai, po 25 
dol. — Amber klubas, Birutė ir 
Romas Butrimai, Miką ir Vytau
tas Juozokai, Nina ir Vytautas 
Stašaičiai, po 20 dol. — Aldona 
ir Jonas Plečkaičiai, Albina ir 
Juozas Leiberiai, Aldona ir Ka
zimieras Stasiukevičiai, Marija 
Raškevičienė, Bronė ir Bronius 
Kūkaliai, Eleonora ir Juozas Ar
lauskai, Anastazija ir Bolius Se
maškai, Nijolė ir Juozas Raškiai, 
Rimgaudas Vilčinskas, Eugenija 
ir Algis Dūdai, Ona ir Jonas Jo- 
kūbauskai, Valerija ir Juozas 
Dlugauskai, Bronė ir Jonas Ruš-
kiai, Prakseda ir Pranas Stirbiai, 
Aldona ir Gediminas Stasiukevi
čiai, po 15 dol. — Jonas Pleč
kaitis, Ona ir Juozas Grikiai, 
12 dol. — Marija ir Vladas 
Butrimai, 11 dol. —Juozas Bal
čiūnas, po 10 dol. — Petras ir 
Izabelė Simanauskai, Juozas 
Liudžius, Ona Kelly, Elzbieta 
Link, Regina ir Zigmas Dalan- 
gauskai, Algis Slivinskas, Varpo 
klubas, Šv. Rožančiaus dr-ja, 
Juozas Ščiuka, Teofilė Slivins- 
kienė, Kazimieras Zavickas, Ona 
ir Juozas Skobeikiai, Elzbieta ir 
Juozas Petuškai, Rožė ir Juozas 
Šilingai, Jonas Knezėnas. Kiti 
aukojo po mažiau. Visiem auko
tojam nuoširdžiai dėkoja New 
Britain Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba.

šokiam grojo geras orkestras. 
Loteriją tvarkė Gordonas Matu
lionis.

šv. Alfonso bažnyčioj Pele
nų dieną pamaldose dalyvavo 
daug maldininkų. Tą pačią die
ną pradėta novena į šv. 
Pranciškų Ksavarietj.

šv. Alfonso parapijos sodalie
tės turėjo savo metinius -pusry
čius ir susirinkimą kovo 1 tuoj 
po 8:30 vai. mišių parapijos sa
lėj. Buvo aptarta ateities veikla 
ir išrinkta nauja valdyba, kurią 
sudaro: Valerija Gurskienė — 
pirmininkė, Janet Keams — vi
cepirmininkė, raštininkė Eu
genija Pazneikienė, korespon
dentė Florence Bauer ir kasi
ninkė Denise Ochanek.

Marė Razgaitienė, ankstesnės 
kartos lietuvė ir viena iš se
niausių lietuvių Baltimorės apy
linkėj (96 metų amžiaus), po il
gos ir sunkios ligos mirė va
sario 27 Šv. Agnietės ligoninėj. 
Velionė buvo susipratusi lietu
vė. Gedulingos mišios aukotos 
už jos sielą Šv. Alfonso bažny
čioj kovo 2. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime 
liko sūnūs Ambroziejus ir Ju
lius, duktė Elzbieta ir eilė 
anūkų.

---------
• DEXTER PARK

IR PHARMACY KJ
f Wm. A našta si, B. 8.

77-01 JAMAICA A\EnUI
(Gar. 77th Strsst) .

Woodhavwų N.Y. 11481 
WB DKUVKR 

'p 296-4130

Llt ___ ______ — J

AMERIKOS RYTINIO 
PAKRAŠČIO TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyks Hartforde, Trinity kolegi
jos patalpose, š.m. gegužės 30-
31. Programą atliks 300 su vir
šum šokėjų: Baltimorės — “Kal
velis”, Bostono — “Lietuvių 
Šokių Sambūris”, Brocktono — 
“Sūkurys”, Hartfordo — “Ber
želis”, New Jersey — “Lieps
na”, New Yorko — “Tryptinis”, 
Philadelphijos — “Aušrinė” ir 
Rochesterio — “Lazdynas”.

Visų bilietų kaina yra $8.00. 
Juos galima iš anksto įsigyti pas 
Birutę Monaco, 25 Richard 
Road, Manchester, Conn. 06040. 
Čekius rašyti: “Lithuanian Folk 
Dance Festival” vardu.

Tautinių šokių šventę orga
nizuoja Rytinio pakraščio tau
tinių šokių šventės rengimo ko
mitetas. Šventės globėjas yra 
Lietuvių Bendruomenės Hart
fordo apylinkės valdyba.

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, prlce 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtė* parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga *u 
piastininlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ----------------------------------------- --------- --------------------

Numeris, gatvė ...------------- ;--------------------------- ----------------------------

Miestas, valstija, Zlp ----------------------------------------------------------------

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Piršau pratęsti prenumeratą 1981 metam 
Vardas Ir pavardė ----------------------------------
Adresas —----------------------------------------------

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius motus tik 
$10.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $13.00.

Siunčiu už prenumeratą 
Už kalendorių S.-------
Spaudai paremti $.__..

Mildred Kačauskas Yamell, 
gimusi ir augusi Baltimorėj. 
minė vasario 28 Šv. Agnietės 
ligoninėj po sunkios ligos, Malo
naus būdo moteris, kuri mėgo 
dalyvauti lietuviškuose parengi
muose. Gyveno Baltimorės prie
miesty, Pasadena, Maryland. 
Mišios aukotos už jos sielą šv. 
Alfonso bažnyčioj kovo 3. Palai
dota Meadowridge Memorial 
kapinėse. Nuliūdime liko vyras 
Larry, duktė Bonnie, sūnus Ken- 
neth ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

Pakeitęs adresą, rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo 
seną adresą.

ELIZABETH, N.J.
1981 vasario 15 JAV LB Eli- 

zabetho apylinkės valdybos su
rengtame Vasario 16-sios minėji
me Lietuvos laisvės kovai auko
jo: po $100 — Barbora ir Albi
nas Stukas, Rūta Millvvork, Bi
rutė ir Antanas Pocius, Audronė 
ir Vitolis Bartys; $60 — Algi
mantas Gureckas; $51 — A. ir 
V. Staknys; po $50 — O. V. 
Budnikas, A.K. Bartys, I.J. Veb- 
laitis, V.J. Šernas, V.A. .Jannas; 
po $40 — Šeštokų šeima, V.V. 
Kligys, R.K. Čiurlys, M.J. Rama
nauskas, A.P. Normantas; $35— 
J. Liubinskas; po $30 — K. Kas- 
pariūnas, R. Bitėna.s, V.V. Misiū
nas, kun. J. Pragulbickas, V. 
Adomavičius; po $25 — G. H. 
Bitėnas Lithuanian Bake, O. 
Strimaitienė, P.P. Šlepetys, J.P. 
Ivaška; po $20 — P. Pačenkis, 
J. Būtėnas, MD, G.K. Matonis, 
V. Strolia, A.R. Tursa, O.A. 
Žindžius, V. Grajauskas, B.P. 
Lukas, B.J. Kasčiuška, B. Mo- 
genis, P. Marcikonis, B. Podlec- 
kis, RAS, S.M. Vameckas, St. 
Vaičiūnas, M. Kvedarienė; po 
$15 — A. Bitėnas, J. Prapuole-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

100 dol. — A. Pa
tamsis, Fort Meyers, Fla.

Po 30 dol. — A. Dabšys, 
Los Angeles, Calif., E. Juškevi
čienė, Seminole, Fla.

20 dol. — E. Ciuladienė, 
Bnx>klyn, N.Y.

Po 17 dol. — A. Laukaitis, 
Lemont, III., J. Girevičius, St. 
Catharines, Ont., Canada.

Po 12 dol. — P. Bručas, St. 
Petersburg, Fla., A. Wilkich, 
Toms River, N.J., 1. Sragaus- 
kis, Hamburg, W. Germany.

Po 10 dol. — J. Vileniškis, 
Hilton, Australia.

Po 7 dol. — A. Malinaus
kienė, Arlington, Mass., K. Dū
lys, Crownsville, Md., O. Šilas, 
N. Miami Beach, Fla., J. Dav- 
norow, Wo<xlside, N.Y., J. Liau
kos, St. Petersburg Beach, Fla.,^

nis, A. Strazdas, A. Daivis, A. 
Gurskienė, M.V. Jamavičius; po 
$10 — A. Bitėnas, V. Budris, 
W. Senkus, Bėraitis, A. Matule
vičiūtė, B. Vyliaudas, J. Vėdas, 
P. P. Monkevičius, A. Mažonis, 
A. Bugajewski, A. Valaitienė, 
$12 — P. Jasukaitis; po $5 — 
R. Zabita, J. Kudirka, Al. Kviet- 
kauskienė, P. Raudys, P. Bakšys.

Dar aukojo kun. P. Žemei- 
kis $50 — Religinei Šalpai ir A. 
Snieginis $50 — Vinco Kudirkos 
šeštadieninei mokyklai Eliza- 
bethe.

Iš viso suaukota $1928: LB — 
1362, Altai — 228, Vlikui — 
$238, kitiem — $100.

K. Bartys, 
apylinkės v-bos iždininkas

B. Garankštis, Rego Park, N.Y., 
J. Kačinskas, So. Boston, Mass., 
G. Katilas, So. Richmond Hill, 
N.Y. G. Sinusas, Glemington, 
N.J.

Po 5 dol. — Maironis Park, 
Shrewsbury, Mass., L. Dovydė
nas, Clarks Summit, Pa.

Po 4 dol. — K. Krinickas, 
Maspeth, N.Y., P. Ežerskis, Cle- 
veland, Ohio.

Po 3 dol. — J. Černius, Brook
lyn, N.Y., A. Šimonis, West 
Chester, Pa.

Po 2 dol. — A. Sulaitis, Brook
lyn, N.Y., V. Šnipas, Hartford, 
Conn., V. Baltrušaitis, Hillside, 
N.J., P. šlapelis, Centerville, 
Mass., M. šulskienė, Elizabeth, 
N.J., A. Česnavičius, Richmond 
Hill, N.Y., S. Vaškys, St. Peters
burg Beach, Fla., W. Zlioba, 
Jamaica, N.Y., O. Ilgūnas, Ja
maica, N.Y., A. Aistis, Washing- 
ton, D.C.; V. Dapšis, Glendale, 
Calif., A. Vinevičius, Concord, 
Australia, S. Barkus, Hovvard 
Beach, N.Y., J. Bundonis, Lin- 
den, N.J.

Po 1 dol. — E. Buračaitė, Bal- 
timore, Md., A. Dėdinas, Green- 
field, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja-

Kotrynos Grigą Itytės eHėraščių rinkinys

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

BALTK 
TOURS

LIAUDIES INSTRUMENTŲ 
KURSAI LIETUVOJ

Kanklės — Birbynės — Skudučiai 
16 dienų kelionė su 11 dienų Vilniuj 
ir ekskursijomis
birželio 13-28, 1981.............$1,549
11 DIENŲ KELIONĖ SU 6 

DIENOM LIETUVOJ
gegužės 11-21, gegužės 20-30------------ .$1,129
birželio 1-11, birželio 18-24.......................................... .$1,249
liepos 15-25, rugp. 15-25 ----------------------  .$1,249
rugsėjo 1-11....................................................... 41,129
spalio 1-11 ..... 41,089

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

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolko- 
vich. 6 dol.

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 I 
dol. . \

šios bei kitos knygos lietuviš
kai arba angliškai apie Lietuvą 
gaunamos Darbininko administ- 
rsctjoj, 34P Highland Blvd., 
brooklyn, N.Y. 11207.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO ‘ 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MA8TERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtle Avė. autobuaala, atidarytas ' 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441*0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas 
---------------------------------------------—-------------------- I R.Įl—F

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

KASA
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

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

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

7% už nuolatines santaupas 
ir šiuo metu 12% už Share Certificates, 

arba 14.5% 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

• PMklo* k*Uon«, • VI* Fhmalr —CSA
* Pirmos klasės sąlygos • Palyda Ii JAV

* Prieinamos kainos
^Tsrptsattatsl sfaydtisl H Nsw Yorko M pSas

• Pirmos Masės vUMSI vonia (ės kambary)
* 1 ėlsaoj Ustsvo), BoRgo* srity, 

Rasąoj

• Amsriko* listMVIs lydės 18 ar desglas keislvhi

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. TOLL FREE (S00) 223*7SS3
20 EA8T 46TH STREET NY STATE (212) 066*1688
NEW YORK, NEW YORK 10017
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Elizabetho Vinco Kudirkos lituanistinės mokyklos mokiniai: 
Vincas Sruoginis, Rasa Kligytė, Romas Šėmas, Monika Šer- 
naitė, Vydas Matonis, Andrius Sruoginis, Kristina Sruogi- 
nytė ir Gailutė Kligytė šoka Elizabetho parapijos salėje.
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1981 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO

MASKVA/VILNIUS:

birželio 4 — 
birželio 18 —

$877.00
$1019.00
$1019.00
$1138.00 (su Ryga)
$1106.00
$1148.00
$1148.00

llepos 20 — 
rugpjūčio 3 —

spalio 8 —

— $108840 (su Varšuva)
— $111240
— $106840 (su Varšuva)
— $138240 (su Ryga)
— $114840
— $1069.00
— $1059.00
— $1019.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie šių grupių galima 
jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

PRAŠOME REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU------

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, p.o. box 116, So. Boston, Mass. 02127, jjBĮSj
tel. 617 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS 
Prices are based on double occupancy and are subjectto changes.

Vietoj recencijos
Kovo 1 First & Second Church 

salėje Bostone įvyko Izidoriaus 
Vasyliūno ir Vytenio Vasyliū- 
no koncertas. Programoj: Johann 
Sebastian Bach — Sonata in E 
minor, Vytas J. Bakšys — In

Memoriam J.S. Bach (pirmą kar
tą atlikta), Samuel Colerid
ge-Taylor — Hiavvathan Sketh- 
es, Julius Gaidelis — Sonata Nr. 
3 (pirmą kartą atlikta) ir Anto- 
nin Dvorak — Sonatina in G 
major.

Kompozitoriai — Bach ir Dvo
rak yra gerai pažįstami. Lygiai

ELENAI JURGĖLIENEI

gerai yra žinomas ir mūsų komp. 
Julius Gaidelis. Jis yra parašęs 
6 simfonijas, sinifonines poemas, 
operas, baletą ir kita.

Vytas J. Bakšys yra visai jau
nas. Jis yra studentas Naujosios 
Anglijos konservatorijoj. Yra 
baigęs Buckingham Brovvne & 
Nichols mokyklą, Naujosios 
Anglijos konservatorijos prepa- 
ratory mokyklą, Kinhaven muzi
kos mokyklą. Kaip piano solis
tas grojo su Bostono Pops orkest
ru, diriguojant Arthur Fiedler, 
Eastern simfoniniu orkestru. 
Yra gavęs stipendijas ir apdova
nojimus. Koncertavo Carnegie 
Recital Hali ir kitur, o be to, 
jau yra parašęs eilę muzikos kū
rinių.

Samuel Coleridge-Taylor yra anglų kompozitorius. Jo motina yra anglė, o tėvas Afrikos juo
dukas. Yra sukomponavęs daug 
kūrinių. Čia šiame koncerte at
liktas jo Hiavvathan Sketches buvo tikrai labai mielas klausytis.

Bet kas mus daugiausia do
mina, tai Izidorius ir Vytenis 
Vasyliūnai, kurie taip entuzias
tingai yra įsimylėję į muziką. 
Jie su koncertais yra daug kur 
keliavę. Kasmet surengia po 
koncertą Bostone, New Yorke, o 
kartais ir kitur. Izidorius Vasyliū- 
nas yra išleidęs gaidų: Banaičio 
sonatą, Gaidelio sonatą ir Ka
činsko Keturias miniatiūras. Be 
to, yra išleidę tris albumus po 
dvi plokšteles. Tai lietuvių kom
pozitorių kūriniai įgroti Vasyliū- 
nų. Ir dar — dr. Vytenis Va- 
syliūnas yra astrofizikas moksli-

ninkas. Kasdieninę duoną jis už
sidirba iš fizikos mokslinių dar
bų, tačiau muzika yra lyg antro
ji (o gal pirmoji) gyvenimo dalis. 
Jis ir dirbdamas mokslinį darbą 
Massachusetts Technologijos 
institute, o dabar Vakarų Vokie
tijos mokslinėje įstaigoje, rengia 
solo vargonų koncertus.

Džiaugiamės Vasyliūnų meile 
muzikai, kuria jie dalijasi su 
klausytojais.

P.Ž.

mirus, mūsų bičiulį dr. Kostą Jurgėlą, jų dukrą Elenytę ir 
sūnų Algį nuoširdžiai užjaučia

Matas ir Elena Milukai 
Henrikas ir Sofija Kačinskai

A.A.
ELENAI JURGĖLIENEI

mirus, jos vyrui dr. Kostui Jurgėlai, dukrai Elytei, sūnui 
Algiui ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime.

Irena ir Aleksandras Vakseliai

A.A.
LIUCIJAI ŠIAUDZIENEI

mirus, jos seseriai Jadvygai Kačionienei ir sesers anūkui 
Sauliui Elertui reiškiame gilią užuojautą

Dr. Juozas ir Irena Dičpinigaičiai ir sūnūs
Halina Klemejerytč
Marija ir Leonas Noreikos
Amalija Bortkevičienė
Jonas Bortkevičius

IZABELEI JUODIENEI
mirus, jos vyrą Joną, dukrą Birutę nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Irena ir Aleksandras Vakseliai

Vyčiai minėjo šv. Kazimierą
Kovo 1 vyčiai minėjo šv. Ka

zimierą. Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje So. Bostone bu
vo aukojamos mišios šv. Kazi
miero garbei. Didelis būrys vy
čių atėjo į bažnyčią su vėliava. 
Su vėliavomis atėjo ir keli skau
tai ir skautės. Per mišias solo 
giedojo jaunoji solistė Marytė 
Bizinkauskaitė. Viena giesmė 
buvo šv. Kazimiero garbei.

Po mišių visi rinkosi į salę po 
bažnyčia pusryčiam ir tolimes
niam minijimui. Susirinko gal 
arti poros šimtų. Senjorų kuopos 
pirm. Alex Akule pravedė prog
ramą. Kun. kleb. Albertas Kon- 
tautas sukalbėjo maldą, o tada 
vyko pusryčiai. Po pusryčių, 
pradedant programą, buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Po trumpą žodį tarė 
skautų vadovas Gintaras Čepas, 
skaučių Birutė Banaitienė, ALTo 
pirm. Aleksandras Čaplikas, 
Liet. Pil. D-jos pirm. Danielius 
Averka. Lietuvių B-nės Bostono 
apyl. pirm. Aloyzas Astravas įtei
kė L.B. krašto valdybos vienuo
likos šimtų dolerių čekį Bosto
no lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto pirm. Aloyzui Petro
niu! mokyklos reikalam. Porą 
žodžių tarė kandidatas į miesto 
tarybą Joe Casper, kad lietu-

viam reikia eiti į valdžią. Dar 
trumpai kalbėjo mokyklos vedė
ja seselė Kristina. O apie šv. 
Kazimierą kalbėjo parapijos vi
karas kun. Robertas Volunge
vičius. Nors gimęs ir augęs 
Amerikoje, bet stebėtinai gerai 
apžvelgė šv. Kazimierą. Užbai
gimo maldą sukalbėjo buv. pa
rapijos kleb. kun. Antanas Bal- 
trašūnas.

Tenka džiaugtis Lietuvos vy
čių veikla ir jų organizotumu. 
Veik visi jie yra gimę ir užaugę 
Amerikoje ir nematę Lietuvos. 
Tačiau jie turi didelę meilę savo 
tėvų ar protėvių kraštui Lietuvai. 
Tad mes ir džiaugiamės vyčių 
darbais.

Moterų klubo susirinkimas
Kovo 22, sekmadienį, 2:30 

vai. popiet įvyks Lietuvių Mo
terų Federacijos Bostono klubo 
narių susirinkimas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos direkto
rių kambary. Susirinkime bus 
pristatyta kun. Vinco Valkavi- 
čiaus parašyta knyga apie kuni
gą Žebrį ir jo veiklą. Kalbės 
pats knygos autorius kun. Valka- 
vičius. Į šį susirinkimą yra kvie
čiami visi, ne tik narės.

LAISVĖS VARPAS Sekma* 
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga iš WCAS 12:10-1:00 vai. 
1400 banga Iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Teist (017) 
500-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1300 bangos sekm. nuo 1 iki 
1:30 vai. Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Telef. 208-0409. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinkt
inas.

REGINAI RAJECKIENEI

mirus, jos vyrui Gediminui, sūnums Pauliui ir Andriui ir 
kitiems artimiesiems nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškia

Mūsų mielai draugei
A.A.

REGINAI RAJECKIENEI
mirus, jos liūdintį vyrą Gediminą, sūnus Andrių ir Paulių 
giliai užjaučiame ir kartu labai liūdime.

Viktorija ir Antanas Dėdinai

NORVVOOD, MASS.

Žuvo Petras Jaras

kaimynai:

A.D. Alksniniai 
V. I. Alksniniai 
JA. Alytai 
P. N. Baltrulioniai 
V. B. Ignai 
Z. Ž. Jūriai

Emilija Jurevičiūtė
R. D. Keziai
V. B. Nenortai
A. Pesytė
A. Tamošauskai

Mylimai mūsų draugei

A.A.
REGINAI RAJECKIENEI,

mirus, jos vyrui Gediminui, sūnums Andriui Ir Pauliui Ir 
kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Maspetho V. Atsimainymo 
lietuvių parapijos choras

REGINUTEI RAJECKIENEI

minia, vyrui Gediminui, sūnums Pauliui, Andriui Ir giminėms 
mūsų gili užuojauta.

Toska ir Kazys Skobeikai

fk.A.
REGINAI RAJECKIENEI

mirus, jos vyrą Gediminą, mūsų choro narį, jos sūnus 
Andrių ir Paulių šioje skausmo valandoje giliai užjau
čiame Ir kartu liūdime.

N.Y. vyrų choras 
Perkūnas

Petras Jaras vasario 28, šešta
dienį, 10 vai. išėjo iš kavinės. 
Ėjo skersai gatvės į savo auto
mobilį. Jį užkliudė pravažiuo
janti mašina ir sunkiai sužeidė. 
Nuvežtas į ligoninę po kelių 
valandų kovo 1, sekmadienį, 2 
vai. mirė.

Petras Jaras buvo gimęs 1916 
Biijočių kaime, Radviliškio vals
čiuje. Tėvai turėjo gražų, tvar
kingą 24 ha ūkį. Baigęs mokyk
lą, Petras turėjo padėti tėvui 
darbuotis ūkyje.

Prasidėjus vokiečių rusų 
karui, Radviliškyje pradėta orga
nizuoti partizanus. Ir Petras atsi
rado jų tarpe. Enkavedistai pa
stebėję pasigavo Petrą ir dar ke
letą vyrukų ir vežė į mišką su
šaudyti. Pravažiuojant pro ūki
ninko sodybą, Petras šoko i! 
atviro sunkvežimio. Enkavedis
tai suspėjo perdurti šlaunį, bet 
nepavojingai. Movė į kiemą pro 
kluoną. Rado besiganantį arklį. 
Šoko ant jo ir laimingai paspru
ko. Joti jis mokėjo, nes buvo 
tarnavęs puskarininkiu trečiame 
dragūnų pulke Tauragėje. En
kavedistai apšaudė, bet — kul
kos jo nekliudė.

Atėjus vokiečiam, jis tarnavo 
geležinkelio ruože ir buvo kasi-

Petras Jaras

ninkas. Kai antrą kartą artėjo ru
sai, jis jau nebelaukė ir 1944 
pasitraukė į Vokietiją. Čia jis ir 
vedė.

Grįžę sovietai Jarų sodybą su
degino iki pamatų, tėvus ir brolį 
su seserim ištrėmė į Sibirą. Mo
tina tenai mirė. Kiti šeimos na
riai po daugel metų vargų ir 
kančių grįžo į Lietuvą.

Petras su žmona Maryte 1949 
atvyko į Ameriką. Jį pakvietė 
dėdė, irgi Petras Jaras, gyve
nęs tada Baltimorėj. Kiek vėliau 
Petras iš Baltimorės persikėlė 
gyventi į Nonvood, Mass. Čia 
nusipirko namus, susilaukė 
dviejų sūnų ir dukros.

Radviliškietis
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šį savaitgalį Kultūros Židiny: 
kovo 14, šeštadienį, 4 v. popiet 
smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno ir pianisto Vytenio Vasy- 
liūno koncertas; 7 v.v. dail. Nau- 
mo Alperto tapybos parodos ati
darymas, paroda skirta Lietuvai - 
ir Vilniui. Kovo 15, sekmadie
nį, paroda tęsiasi didžiojoje salė
je. 2 vai. popiet Kasos kredito 
unijos narių susirinkimas.

Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno ir Vytenio Vasyliūno, pia
nisto, koncertas bus kovo 14, 
šeštadienį, 4 vai. Kultūros Židi
nyje (Ne 7 v.v. kaip buvo skelb
ta praeitame Darbininko nume
rio skelbime). Koncertas bus 
mažojoje salėje. Programoje 
Bacho, Dvoržako, Goleridge- 
Taylor, Bakšio ir Gaidelio kūri
niai. Koncertą globoja Liet. Mo
terų Klubų Federacija.

Dail. Naumo Alperto paroda 
vyksta šį savaitgalį, kovo 14 ir 
15, Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Paroda skirta Vilniui ir 
Lietuvai. Bus išstatyta 75 pa
veikslai, iš jų daugiausia vaiz
duoja Vilnių, jo romantiškus 
kampelius. Bet yra paveikslų ir 
su Nemunu ir Palangos pa
jūriu, su Druskininkais. Paroda 
lankoma šeštadienį nuo 12 vai. 
vidudienio iki 8 v.v., sekma
dienį, nuo 12 vai. iki 6 v.v. Pa
rodą rengia specialus komitetas. 
Tai žmonės, kurie gyveno Vil
niuje, ten mokėsi ir veikė. Ko
mitetą sudaro: daib Juozas Bag
donas, dr. Jonas Lenktaitis, Alė 
Staknienė, Paulius Jurkus.

Dail. Ados Peldavičiū- 
tės - Montvydienės pomir
tinė apžvalginė paroda ren
giama balandžio 4-5 Kul
tūros Židinyje. Dailininkė gyve
no New Yorke ir čia prieš kelio
lika metų mirė. Dabar paroda 
rūpinasi jos brolis architektas 
Vytautas Pelda, gyvenąs Chica- 
goje. Paveikslus restauravo ir 
aptvarkė, aprėminimu rūpinosi 
dail. J. Bagdonas. Parodą globo
ja New Yorko Lietuvių Daili
ninkų Sąjunga. Rengėjai norėtų 
surinkti ir tuos paveikslus, ku
rie yra privačiuose namuose. 
Kas šioj apylinkėj turėtų šios 
dailininkės paveikslų prašom 
pranešti P. Jurkui į Darbininko 
redakciją — 827-1352.

Regina Rajeckienė, 58 metų, 
sunkiai sirgusi, mirė kovo 6. 
Buvo kilusi iš Griškabūdžio, Ša
kių apskrities. Paliko nuliūdi
me vyrą inž. Gediminą Ra
jecką, du sūnus — Paulių ir 
Andrių, Lietuvoje liko 4 seserys 
ir 2 broliai su šeimomis. Pa
šarvota buvo Kodis laidojimo na
muose. Atsisveikinimas su ve
lione buvo kovo 9. Palaidota ko
vo 10, antradienį, iš Maspetho 
lietuvių bažnyčios St. Charles 
kapinėse Long Island.

Madų paroda rengiama gegu
žės 3, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je. Parodą atidarys Lietuvos gen. 
konsulo žmona J. Simutienė. Pa
rodai vadovaus ir visus drabu
žius aptars Giedrė Stankūnienė. 
Visi kviečiami iš anksto ruoštis 
parodai ir parodyti naujų drabu
žių. Parodą rengia Balfo 100-jo 
skyrius" kuriam pirmininkauja 
Janina Gerdvilienė. Stalus iš 
anksto galima užsisakyti pas J. 
Gerdvilienę — 296-0288, pas 

LMK Federacijos New Yorko Vincą Padvarietį — 847-5619, 
klubo susirinkimas bus kovo 
25, trečiadienį, įprastinėje vieto
je.

Lietuvos atsiminimų radijas 
pakeitė savo transliacijos laiką. 
Dabar programa girdima kiek
vieną šeštadienį nuo 8 iki 9 v.v. 
iš tos pačios WEVD stoties FM 
lianga 97.9. Programai vado
vauja dr. Jokūbas Stukas.

Kasos kredito unijos narių su
sirinkimas įvyks kovo 15, šį sek
madienį, 2 v. popiet Kultūros 
Židiny. Visi Kasos nariai prašo
mi dalyvauti. Po susirinkimo ka
vutė ir vaišės.

Kultūros Židinio patalpos yra 
laisvos gegužės 23 ir 24 savait
galį. Tada numatyta dail. Prano 
Lapės paroda nukeliama į rude
nį. Kas norėtų pasinaudoti patal
pomis, prašom skambinti į K. 
Židinio administraciją: 235- 
8386.

Ieškoma Teresė Meigytė, se
selė vienuolė, gyvenusi lietu
vaičių vienuolyne Kanadoje. Vo
kietijoje gyveno Wuerzburgo 
mieste. Ieško jos buvusi bend
radarbė. Rašyti į Darbininko 
redakciją, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Rastas vyriškas žiedas Kultū
ros Židinyje. Kas jį pametė, pra
šomas kreiptis į Kultūros Židinio 
administratorių S. Kudirką.

Dail. Povilas Osmolskis mirė 
prieš dešimt metų — 1971 kovo 
17. Sukakties proga mišios bus 
kovo 21, šeštadienį, 11 vai. ryto 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Bičiuliai, artimieji, pažįs
tami prašomi dalyvauti pamaldo
se ir pasimelsti už jo sielą.

Dr. Vaclovas Paprockas, New 
Yorko lietuvių populiarus gydy
tojas, mirė prieš penkerius me
tus — 1976 kovo 12.

A. Maceikos vardo Kultūros 
Židinio biblioteka nuoširdžiai 
dėkoja Elenai Legeckienei, So
fijai Klevienei, Kazimierui Ba- 
čauskui, Teodorai Penikienei, 
Bagdonui Laucevičiui, Jonui 
Jankui už bibliotekai paaukotas 
knygas.

Dail. Vandos Balukienės pa
roda rengiama rudenį spalio 3- 
4 Kultūros Židinyje.

Vyr. skautininkė Irena Kere- 
lienė iš Chicagos, atvykusi į 
Kaziuko mugės atidarymą, lan
kėsi ir Darbininko redakcijoje ir 
apžiūrėjo A. Galdiko vardo ga
leriją.

Pašto tarifas pirmos klasės 
laiškam netrukus bus pakeltas 
— už pirmą unciją reikės mokėti 
18 centų. Darbininko skaitytojai, 
dar neužsimokėję už 1980 ir 
1981 metus, prašomi skubiai at
silyginti. Taip bus išvengta su- 
sirašinėjino, sutaupyta laiko ir 
išlaidų.

827-1352 
827-1351 
827-1350 
235-5962 
827-9645

341 HtGHLANO BUVO.
BROOKLYN, N.Y. 11207

DAIL. NAUMO ALPERTO
TAPYBOS PARODA
SKIRTA VILNIUI IR LIETUVAI

vyksta kovo 14-15
Kultūros Židinio didžiojoj salėj

Bus išstatyta 75 paveikslai kūriniai

Paroda lankoma ieitadlen| nuo 12 v. Iki 8 v.v., 
sekmadienį nuo 12 v. iki 6 v.v.

Atidarymas ieitadienį 7 v.v. Kalba dali. J. BAGDONAS. 
Po atidarymo kavutė.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia 
specialus vilniečių komitetas

Kaukių baliuje kovo 28 dalyvavusios kaukės ir vertinimo komisija, paskyrusi premi
jas už kaukes. Antroje eilėje nuo saulutės į dešinę: J. Simutienė, M. Vainiutė, R. Žukaus
kas, P. Judrus, Trūksta S. Kudirkos. Nuotr. A. Norvilos

pas Vladą Jasinską — 847-5004.
Laisvės Žiburio pavasarinis 

renginys bus gegužės 2, šešta
dienį, Kultūros Židinyje. Iš Bos
tono atvyksta vaidintojų grupė ir 
suvaidins Antano Gustaičio 
linskmą vaidinimą “Sekminių 
vainikas”. Režisuoja Aleksandra 
Gustaitienė.

Kultūros Židinio metinė ge
gužinė bus gegužės 17, sekma
dienį, Kultūros Židinyje ir kie
me.

Pabaltiečių krepšinio ir tinkli
nio žaidynės bus kovo 21-22. 
Jas organizuoja Lietuvių Atletų 
klubas. Iki šiol užsiregistravo 
net 11 latvių ir esti] tinklinio, 
krepšinio komandų. Tikimasi, 
kad ir lietuviai bus tinkamai 
atstovaujami. Taip pat vyks ir 
šachmatu] pirmenybės. Rungty
nės vyks Kultūros Židinyje ir 
Gate of Heaven salėje, Ozone 
Park, N.Y.

New Yorko sportininkai į lie
tuvių krepšinio, tinklinio pir
menybes Baltimorėje gegužės 
16 ir 17 vyks autobusu ir pri
vačiomis mašinomis.

Apreiškimo parapijoj šių 
metų rekolekcijos vyks balan
džio 9-12. Jom vadovaus Tėv. 
Leonas Zaremba, lietuvių jėzui
tų provincijolas, iš Chicagos.

Pabaltiečių piešinių paroda 
įvyks balandžio 24 — gegužės 
3 Ukrainiečių Institute, 79 St. ir 
5 Avė. Manhattane, prie Metro
politan muziejaus. Rengia pabal
tiečių meno draugija Baltia. 
Kviečiami dalyvauti visi daili
ninkai. Darbus atrinks bendra 
pabaltiečių komisija. Piešinius 
(juoda-balta ar spalvotus) prašom 
pasiųsti ar pristatyti kovo 30- 
balandžio 5 (iki 2 v. popiet) j 
latvių namus šiuo adresu: Mr. 
Upmanis, 115 W. 183rd Street, 
Bronx, N.Y. 10438, telefonas 
364-9973.

Tautodailės Instituto narių su
sirinkimas bus kovo 18, trečia
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje. 
Visi nariai ir svečiai prašomi 
dalyvauti. Institutas sausio mė
nesio gale buvo surengęs juostų 
audimo kursus, kuriuos pravedė 
Milda Kvedarienė. Instituto na
riai taip pat pasikeisdami dėsto 
tautodailę Maironio lituanistinės 
mokyklos vyresnėm klasėm ir 
praktiškai supažindina su juostų 
audimu. Jau dabar planuojama 
Instituto rudens veikla.

Antanas Koncė, New Yorke 
gyvenančio Alfonco Koncės 
brolis, mirė vasario 27 Chica- 
goje. Į laidotuves buvo nuvykęs 
ir čia gyvenąs brolis.

LKM Sąjungos 29 kuopos su
sirinkimas bus kovo 15, sekma
dienį, tuoj po sumos, Apreiški
mo parapijos salėje. Visom na
rėm dalyvavimas būtinas. Kvie
čiamos ir 24 kuopos narės pasi- 
žmonėjimui.

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 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

Parduodamas šešių butų na
mas Woodhaveno rajone. Skam
binti 212 846-6498.

PAKILUS
KLŪKIU BALIUS

Šią metų kaukių balius buvo 
pakilus ir nuotaikingas. Publikos 
buvo apie 240. Svarbiausia — 
buvo daug jaunimo, kuris buvo ir 
nuotaikingas ir patraukliai links
mas.

Organizatoriai, New Yorko 
ateitininkai, metai iš metų tokius 
balius rengia ir stengiasi pa
daryti juos įvairesnius. Šiemet 
buvo sugalvoję ir temą — Toli
mieji žvaigždynai, atseit, viliojo 
dalyvius apsivilkti tokiais kos
tiumais, kurie primintų kosmo
są ir žvaigždynus. Tokia tema 
buvo ir salė dekoruota, įvesta 
žvaigždės, mėnuliai, saulutės. 
Tai gal ir sukėlė entuziazmo, 
nes šiemet dalyvavo net 41 as
muo su kauke.

Į American Travel Service 
Bureau, Chicago, IL, liepos 6 
ruošiamą vienos savaitės eks
kursiją į Maskva-Vilnius-Maskva 
galima registruotis ir pas Dan
guolę Didžbalienę, 1912 Essex 
Avė., Linden, N.J. 07036, tel. 
201 925-4761. Vilniuje bus pra
leidžiamos 5 dienos. Ekskursi
jos kaina vienam asmeniui 1100 
dol.
Vaidinimas Kultūros Židiny 

bus balandžio 11, šeštadienį. 
Atvažiuos Hartfordo dramos mė
gėjų grupė ir pirmą kartą New 
Yorke suvaidins Anatolijaus Kai
rio populiarią 3 veiksmų kome
diją “Ku-kū”. Vaidinimą rengia 
Kultūros Židinio Fondo jaunimo 
veiklos sekcija ir daugelį rengi
mo darbų atlieka New Yorko 
jaunimas.

The Diplomatic VVorld Bul- 
letin, dvisavaitinis žurnalas, ski
riamas Jungtinių Tautų ir tarp
tautinės bendruomenės New 
Yorke aptarnavimui, vasario 23 
dienos numeryje įdėjo Lietuvos 
generalinio konsulo Aniceto Si
mučio biografinę apžvalgą su 
nuotrauka. Šis gausiai iliustruo
tas žurnalas kiekvienam nume
ryje apžvelgia įvykius Jungtinė
se Tautose ir kelis kraštus, kurių 
konsulatai veikia New Yorke. 
Vasario 23 d. numeryje Lietuva 
buvo apžvelgta tarpe trylikos 
kraštų.

Marijonos Povilaitienės mir
ties ketvirtųjų metinių proga mi
šios bus aukojamos lietuvių 
pranciškonų koplyčioj prie Kul
tūros Židinio kovo 21, šeštadie
nį, 8 vai. ryto. Mišias užprašė 
Petras ir Marytė Šlapikai.

Apreiškimo parapijos moterų 
Sąjungos 29 kuopa Darbininko 
spaudai paremti paaukojo 15 dol. 
Administracija dėkoja.

Woodhavene parduodamas 
vienos šeimos namas su 9 kam
bariais ir garažu. Skambinti 847- 
.5522 R. Ėst. nuo 4 v. iki 7 v. 
popiet.

Metinis KASOS Kredito Unijos narių

SUSIRINKIMAS
Įvyk* kovo 15, »*kmadl*nj, 

2 vai. popiet Kultūros Židiny)* 

Visi KASOS nardl praėoml dalyvauti.
Taip pat kviečiami Ir viii Beiti, kuriem (domu lietuvių 
finansinė g*rovė.

Susirinkusiem bus kavutė Ir vaišės.

Eglė Žalčių Karalienė — Aušra Kregždytė, laimėjusi pirmą 
premiją kaukių baliuje. Nuotr. Algio Norvilos

Dainuoja jaunimo chorelis
Daug žaismingumo ir spal

vos įnešė vis labiau besireiš
kiąs jaunimo chorelis, kuriam 
vadovauja muzikė Dalia Sakaitė. 
Ir chorelis buvo su kaukėmis, 
vyrai apsirengė angelais, o mer
ginos velniukais, su raudonais 
kostiumais ir su ilgom trinagėm 
šakėm. Jie dainavo scenoje per
sigrupuodami, judėdami, prisi
taikydami prie linksmos vakaro 
nuotaikos. Padainavo keletą dai
nų.

Kaukių paradas
Artėjant į vidurnaktį, buvo pa

skelbtas ir kaukių paradas. Jos 
ėmė rinktis iš apatinės salės. 
Paradui ir visam vakarui vado
vavo Petras Tutinas, apsirengęs 
kaip dievaitis Perkūnas, jam 
asistavo ir Gabija, ugnies deivė, 
kuria buvo Rasa Bobelytė. Jie 
įnešė nemaža sąmojo.

Kaukėm atrinkti buvo pa
kviesta tokia vertintojų komisija: 
Jane Simutienė, pirm., kiti na
riai: dail. Monika Vainiutė, ar
chitektas Rimas Žukauskas, Si
mas Kudirka ir Paulius Jurkus.

Atrenkant buvo žiūrima, kad 
kaukės būtų originalios, savo jė
gom pagamintos, kad pats dar
bas būtų kiek galint švaresnis.

Premijos buvo piniginės.
Pirmoji premija — 75 dol. 

paskirta Eglei Žalčių Karalienei, 
kuri buvo Aušra Kregždytė; ant
roji premija — 50 dol. paskir
ta Seneliui, kuris buvo Juozas 
Rygelis, III-oji premija — 30 
dol. paskirta Svečiui, kuriuo 
buvo Tomas Lora; IV-toji premi
ja — 25 dol. — Saulutei, kuria 
buvo Loreta Vainienė, V-toji
— 20 dol. premija paskirta Per
kūnui ir Gabijai — Petrui Tu- 
tinui ir Rasai Bobelytei.

Buvo ir dvi kolektyvinės pre
mijos. I-ąją — tris šampano bu
telius paskyrė choreliui, antrąją
— 2 šampano butelius paskyrė
— Gėlei ir bitelėm. Šią grupę 
sudarė muzikas Viktoras Ralys ir 
jo artimieji.

Kaukių paradas praėjo sklan
džiai, visą laiką grojant orkest
rui.

Buvo puikūs valgiai, šalti ir 
šilti užkandžiai. Prisiderinant 
prie Užgavėnių, buvo ir 
tradiciniai varškėčiai, blynai. 
Patarnavo prie stalų jaunos mer
ginos, taip pat apsirengusios 
kaip žmonės iš erdvės. Patarna
vimas buvo sklandus ir puikus. 
Viskas buvo gerai suorganizuota, 
praėjo sklandžiai ir pakiliai, (p.j.)

KASOS Kredito Unijoj nuolat 
auga taupytojų skaičius ir indė
lių suma. Šiuo metu kapitalas 
artinasi prie pusantro milijono 
dolerių. Taupytojų indėliai in
vestuojami į saugias, valdžios 
apdraustas taupymo institucijas 
ir kiekvieno taupytojo indėlis 
yra valdžios įstaigų apdraustas 
iki 100,000 dol. sumos. KASOS 
narių metinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Kultūros Židiny. Visi kviečiami 
atsilankyti.

VAIKŲ ŽODYNO 
NAUJA LAIDA

Ką tik gauta nauia laida vai
kų labai mėgstamo žodyno su 
paveiksliukais: Richard Scarry 
MANO ŽODYNAS. Didelio for
mato, kietais viršeliais. Prie 
kiekvieno spalvoto paveiksliu
ko yra pridėtas lietuviškas ir 
angliškas daikto pavadinimas. 
Kaina 6 dol. Persiuntimui pride- 
dama 1 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj.

RYTINIO PAKRAŠČIO

kovo 21-22 d.d.

KREPŠINIS — TINKLINIS — ŠACHMATAI

Dalyvauja ir estų bei latvių komandos

KOVO 21 Nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Gate of Hoavan 
salėja. 103-12 101 Ave^ Ozone Perk, N.Y. Nuo 
9 vai. ryto Iki 10 vai. vak. Kultūros Židinyje, Brooklyn*.

KOVO 22 Nuo 10 vaL ryto Iki 5 vai. vak. Kultūros Židiny 
Kultūros Židinio apatinėj* aalėj* abi di*nas veika užkandžių 
Ir gėrimų bufetas. šsitadl* n| vakar* — pobūvi* su muzfta.

VISUOMENE KVIEČIA ATSILANKYTI

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS




