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Savaitės 
įvykiai

I§ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Irano spaudo* agentūra prane
šė, kad negaluojantį Irano valdo
vą ajatolą Ruhollah Khomeini 
pakeis 3-5 narių rinkta taryba. 
Ji numatoma rinkti gegužės mėn.

Lenkijos policija, per dvi die
nas tikrindama karo būklės nuo
statų vykdymą, sulaikė 145,000 
žmonių, kurių 99,000 buvo įspėti 
ir paleisti, 29,000 pamokyti, 
3,500 sulaikyti apklausinėjimui, 
7,000 nubausti piniginėm bau
dom ir 4,000 patraukti į teismą.

77 atsilikusių pasaulio valsty
bių konferencijoj Tanzanijos 
prezidentas Julius K. Nyerere 
pasiūlė sudaryti technikinį sek
retoriatą duomenim apie atsiti
kusiųjų valstybių ūkį rinkti ir su
daryti planui, kaip iš turtingųjų 
valstybių gauti reikalingų nuo
laidų.

JAV spaudai sukėlus triukš
mą dėl į Salvadorą pasiųstų ka
rinių patarėjų nešiojamų M-16 
šautuvų, JAV ambasadorius 
Dean R. Hinton iš pradžių už 
tai įsakė grįžti į JAV karinių 
patarėjų vadui pik. Itn. Harry 
Melander, bet vėliau paprašė 
vyriausybę suteikti patarėjam 
teisę šautuvus turėti.

Sov. S-ga Semipalatinsko 
srity išsprogdino pirmą šiais me
tais požeminį branduolinį užtai
są.

Maskvos požeminio traukinio 
stoty, sugriuvus eskalatoriui, 
žuvo mažiausiai 15 žmonių.

— Naujasis Jono Avyžiaus ro
manas “Degimai”. 1981 metų 
Pergalės žurnalo keturiuose nu
meriuose (9-12) išspausdintas 
naujas plačios apimties septynių 
dalių romanas “Degimai”, 
vaizduojąs pavergtos Lietuvos 
ekonominį, politinį, kultūrinį ir 
dvasinį gyvenimą. Nors J. Avy
žius į įvykius ir žmones žiūri 
pro “brandaus komunisto” aki
nius, tačiau neeilinio beletristo 
talentas ir įgudimas spalvingai 
gyvenimą vaizduoti leidžia rašy
tojui ir giliau įžvelgti į komu
nistinės santvarkos tikrovę. 
Svarbiausia, kad J. Avyžius čia 
nieko nepėgražina, nelakuoja, 
neskelbia tuščių propagandos 
šūkių, o tik rodo įvykius ir žmo
nes tokius, kokie jie yra sovie
tinės santvarkos buityje. Degi
mai yra didelis šiaurės Lietuvos 
kaimas, kurio senose sodybose į- 
sikūrė stambaus kolchozo cent
ras. Tačiau pro kolchozo gyveni
mo problemas matyti ir visą 
krašto gyvenimą suspaudusios 
komunistų partijos rankos, net 
sudėtingesni Kremliaus oku
pantų planai ir kėslai.

Prie ramaus Gedvainių mies
telio, derlingoje kolchozo žemė
je, statomas didžiulis tai apy
linkei visai nereikalingas fabri
kas. Net pradžioje neaišku, ką 
tas fabrikas gamins, tik visi žino, 
kad žaliavas ir darbininkus at

pažįstu žmonių nuotaikas, negi 
pūs prieš aukštesnės valdžios 
vėjus, kai jam taip gera gyventi 
erdviame bute? Ir valdiškas au
tomobilis su šoferiu, ruošos dar- 
bus atliekanti tarnaitė, iš specia
lios krautuvės be eilių gauna
mos deficitinės prekės. Danie
lius partinius mokslus baigė 
Maskvoje, ten vedė rusę, bet, 
su ja persiskyręs, vedė gražuolę 
Jurgitą, jau taip pat pasimetu
sią su pirmuoju vyru. Su ruse 
sugyventi du vaikai jau yra pra
rasti lietuvių tautai, nes motina 
juos atidavė į rusišką mokyklą. 
Ir čia Danielius jaučiasi bejė
gis, jis bijo buvusios žmonos, 
kad toji nesugriautų jo karjeros. 
Taip susipainiojęs žmogus negi 
išdrįs parodyti savo parapinį 
patriotizmą? Danielius Girinis 
yra tipiškas raudonasis buržujus, 
aklai vykdąs okupantų įsakymus.

Kitas panašus karjeristas yra 
Degimų kolchozo pirmininkas 
Andrius Stropus. Ir jis gyvena 
nuosavam mūro name, yra vedęs 
vidurinės mokyklos mokytoją 
Gabrielę — nuolatos nepaten
kintą vyru, vis užimtu ūkiškais 
rūpesčiais, kol pagaliau su pa
šaliečiu sugyvena sūnų, tuo lyg 
atsikeršydama už vyro šaltumą. 
Stropus yra tipiškas sovietinis 
operačikas, mokąs spausti kol
chozini nkus, versdamas juos 
dirbti net naktimis ir šventadie-

net su daugybe ne visad rei- "* ■ iim -1-- .n i
kalingų smulkmenų. Tokio pla- MJCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rafoae - lietuviška gėH» par 
taus vaizdo iki šiol dar nebuvo duetuvė. Gėlė* įvalrloai progom. 848-6484. 187-04 Jamalca Avė. 
atskleista tenykštėje literatūroje.
Atrodo, kad autorius dar tiki ko
munizmo ateitimi, bet jo sukur
tas tikrovinis Lietuvos vaizdas 
nėra linksmas. Senasis kaimas 
sugriautas, -'sodybos išardytos, 
sodai naikinami, vaizdus yin-
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SMAUNS FUNERAL HOME. Ine, 84-02 Jemeica Av*. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tol. 296-2244.

MATTHEW F. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Ucenaed Manager and Notary 

gilintas Skardupio upelis pa- Public, 660 Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.
verstas tiesiu neišvaizdžiu grio
viu, neturinčiu net sietuvėlių 
žuvims veistis. Išlyginti laukai 
pasidarė monotoniškai nuobo
dūs, gamta žalojama, visas dė
mesys sutelktas į ūkinių gėry
bių gaminimą, kultūros reikalai 
nustumiami į paskutinę vietą. 
Visuomeniniame gyvenime įsi
galėjęs protekcionizmas, karje
rizmas, aklas okupacinės val
džios potvarkių vykdymas. Ne
reikalingų fabrikų pagalba ple
čiamas kolonizavimas ir rusini
mas bei moralinis pakrikimas. 
Materialistinė pasaulėžiūra
griauna jaunesniosios kartos šei
mas. Nepaprastai įsigalėjęs gir
tavimas liaudyje ir viršūnėse 
(net prie madingomis tapusių
suomiškų pirčių įrengiami spe
cialūs kambariai, kuriuose puo
tauja iki nusilakime atvykę rajo
no ir sostinės pareigūnai). Liau
dies vardu Lietuvą valdo komu
nistų partija, bet pati liaudis yra 
bebalsė ir neturinti pasirinkimo.

••

BUTUS FUNERAL HOME. MarioTetaaira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayotte St (Cor. WHson Avo.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavime*, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymą*. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlntor Garden Tavom. 
1883 Madisėn St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Selė vestu
vėms ir kL pramogom*. Be to, duodami poiaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniai* 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM, 
banga 08.0 12:10:1:00 vai. iš WBET — AM, banga 1460. Vedėjas — 
Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Telefonas: 
(617) 586-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 bango* sekm. nuo 8 iki 8:30 vai. ryto 
Ir nuo 4:30 iki 5 vai. popiet Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mas*. 02127. Telef. 268-0489. Parduodama* Darbi
ninkas. Didelis lietuviškų knygų pasirinkimas.

veš iš kažkur toli. Jau ir staty
bos metu atvežti atėjūnai demo
ralizuoja apylinkę nuolatiniu 
girtavimu, chuliganizmu, triukš- 
mavimu, vagystėmis. Net vieti

niais, kad tik daugiau gėrybių 
galėtų pagaminti besotei Rusijai, 
kuri viską susiglemžus išsiveža 
iš Lietuvos. Jis vienos šventės 
metu net džiaugiasi, kad dabar

Romanas įdomus giliau at
skleistais žmonėmis, ypač vertin
tinas pažintiniu atžvilgiu, nes J. 
Avyžius ir šiame romane, kaip 
ankstesniame “Chameleono

MEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai", šeštsd. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania", trečiad., 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sun)it Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Japonijos 4 branduolinės fizi
kos mokslininkai, dalyvavę 
Maskvoj suruoštam branduoli
nės energijos simpoziume, įtarti
nom aplinkybėm traukiny buvo 
užmigdyti dujom ir apiplėšti. 
Japonai tiki, kad jie buvo api
plėšti pramoninio šnipinėjimo 
agentų, o sovietai tvirtina — kad 
paprastų plėšikų. Tačiau visi yra 
nustebę, kokiu būdu sovietų po
licijai pavyko per mažiau kaip 
per 24 vai. surasti plėšikų iš 
važiuojančio traukinio naktį iš
mestus japonų užsienio pasus.

Airijos teroristai įsiveržė į prie 
Airijos krantų atplaukusį Brita
nijos prekybos laivą, įsakė įgu
lai sulipti į gelbėjimosi laive
lius, o patį laivą išsprogdino.

niams komunistams, pažįstan- 
tiems savo aplinkos poreikius, 
darosi aišku, kad fabrikas stato
mas rusinimo ir kolonizavimo 
tikslais, bet jie yra bejėgiai pasi
priešinti aukštesnės valdžios įsa
kymams. Jie nė nesistengia prie
šintis, nes jiems rūpi išsilaikyti 
šiltoje valdžios vietoje. Kad ir 
toks Epušoto rajono komunistų 
partijos sekretorius Danielius 
Girinis, kilęs iš Degimų kaimo,

Airijos parlamento rinkimus 
maža persvara laimėjo buvusio 
ministerio pirmininko Charles J. 
Haughey vadovaujama Fiana 
Fail partija, bet nei viena parti
ja nelaimėjo parlamento daugu
mos, ir todėl vyriausybė ir vėl 
turės būti koalicinė.

MIRĖ SOLISTAS 
IPOLITAS NAURAGIS

Vasario 27 Worcester, Mass., 
mirė Lietuvos operos solistas 
bosas Ipolitas Nauragis. Buvo 
gimęs 1900 gruodžio 2 Krakių 
miestely, Kėdainių apskrityje.

Pirmasis pasaulinis karas 
Nauragių šeimą buvo išbloškęs 
į Rusiją. Į Lietuvą sugrįžo 1918. 
Ipolitas tuoj įsijungė į visuome
ninį darbą. Įstojo į Karo mokyk
lą ir baigė antrąją laidą, daly
vavo laisvės kovose, 1922 buvo 
Mažeikių stoties komendan
tūroje. 1923 vėl grįžo į Kauną, 
1924 įstojo į Kauno konserva
toriją ir ją baigė 1929.

Pirmą kartą viešai pasirodė 
konservatorijos mokinių kon
certe 1926. Dar mokyklos nebai
gęs, 1928 debiutavo Verdi opero
je Aida, sudainavo vyriausio žy
nio Ramfiso vaidmenį. Netrukus 
buvo pakviestas nuolatiniu vals
tybinės Kauno operos solistu. Iš 
kariuomenės pasitraukė 1929 
kapitono laipsniu.

1930 dainavimo studijas gili
no Prancūzijoje ir Italijoje. 
1931, gavęs švietimo ministeri
jos stipendiją, išvyko Italijon. 
Milane dainavo Verdi operose 
Rigoletto ir Trovatore. Į Lietuvą 
grįžo 1933 ir čia atsidėjo kūry
biniam solisto darbui. Dalyvavo 
35 operų pastatymuose ir sukūrė 
apie 70 operinių vaidmenų. Bu
vo vertinamas ir kaip koncertų 
solistas. Dainuodamas apkeliavo 
visą Lietuvą, gastroliavo Latvi
joje, Estijoje, dainavo Buenos 
Aires operoje Argentinoje, Vie
nos operoje Austrijoje.

Antrojo pasaulinio karo metu 
su šeima pasitraukė į Vokietiją 
ir pokario metais išvystė plačią

Solistas Ipolitas Nauragis

muzikinę veiklą, koncertuoda
mas aplankė lietuvių stovyklas, 
gastroliavo Anglijoje.

Į JAV atvyko 1949. Nuo 1952 
Šv. Kazimiero parapijos vargoni
ninkas Worcester, Mass. Išėjęs į 
pensiją, ten ir pasiliko gyventi.

Ipolitas Nauragis buvo vienas 
iš iškiliausių lietuviškos operos 
dainininkų. Taip pat buvo ir pa
sižymėjęs aktorius. Labiausiai 
pagarsėjo šiais operų vaidmeni
mis — Don Basilio — Rossini 
operoje Sevilijos kirpėjas, Mefis
tofelis — Gounod operoje Faus
tas ir Borisas Godunovas — 
Mussorgskio operoje Borisas 
Gudonovas.

Lietuvos operos teatro isto
rijoje jis liks kaip iškili ir savai
minga asmenybė.

esą didesni derliai negu buvo 
“buržuazinėje Lietuvoje” (tada 
buvęs produktų perteklius), tai
gi dabartiniu derliumi galima 
pasotinti daug tūkstančių badau
jančių. Kultūros reikalai Stropui 
yra svetimi: kultūros namų sta
tybą nustumia į paskutinę eilę, 
o stato modernias kiaulides, nes 
okupantai reikalauja pagaminti 
daugiau mėsos. Dirbtinai me
džioja ordinus ir “darbo pirmū
nų” diplomus. Dar šiek tiek idea
lizmo širdyje turi apylinkės pir
mininkas Butginas, bet ir jis turi 
nusilenkti Stropaus turimai įta
kai. Jis supranta, kad paminklas 
kruvinų rankų stribui Žgutu i- 
Žentuliui yra pasityčiojimas iš 
“sovietinio humanizmo”, bet 
turi nusileisti, nes priešintis 
aukštesniems įsakymams ne
dera. Žodiniams komunizmo 
“idealistams” atstovauja raudon- 
barzdis kultūros namų vedėjas 
Saulius Jurkus, sugebąs savo ko
munistinių laimėjimų pažadus 
nukelti į tolimesnę ateitį.

Vienas įdomiausių personažų 
yra Antanas-Untė Girinis. Di
desnių mokslų nebaigęs, tik kur
suose įsigijęs mechanizatoriaus 
specialybę, jis sugeba net page
rinti kombaino veikimą ir už tai 
pelno valdžios pagyrimą ir dova
ną. Gražiu balsu jis dainuoja pro
tėvių dainas. Jis myli gamtą, 
senojo kaimo tradicijas, mato 
melioratorių daromą žalą, net at
virai kritikuoja sovietines nege
roves (saugumas jo neužkabina 
gal dėl to, kad jis sekretoriaus 
brolis). Bet pasigėręs ir Untė 
pridaro kiaulysčių, tik, kai nori, 
jis gali ir negerti. Prie senes
niosios kaimo kultūros tebėra 
prisirišęs ir senis Jonas Giri
nis, dviejų dukterų ir trijų žy
mių sūnų tėvas. Jis nekenčia sta
tomo fabriko, su gailesčiu žiūri į 
buldozerių naikinamus senus 
sodus, griaunamas sodybas, 
skurdžias naująsias gyvenvietes. 
Parodyti romane ir buvę žmo
nės: stribai ir pirmųjų kolchozų 
kūrėjai — Motė Muškietaitis, 
Pirsdegis, iš Sibiro grįžęs nekal
tai ištremtas Jonas Gailius, da
bar tapęs degtindariu, buvęs 
mokytojas Marma, dabar dirbąs 
pirties sargu ir slaptai pardavi- 
nėjąs girtuokliams degtinę, 
Buvę stribai jau spėjo užmiršti 
savo kruvinas rankas, gauna val
džios pensijas ir visai nesigaili 
savo nuodėmių. Tik liaudies 
meistras Sartokas negali užmirš
ti, kad šie stribai sudegino jo 
drožinius, vaizdavusius nepri
klausomą Lietuvą ir Lietuvos 
istoriją. Vyriausias Girinių sūnus 
Povilas iškilo į tarptautinio garso 
astrofizikus mokslininkus, bet

spalvos”, išdrįso atviriau pa
žvelgti į “brandaus komuniz
mo” tikrovę, pavadinti dalykus 
jų tikrais vardais. Visa tai jis at
liko savo personažų elgesiu ir 
pasisakymais.

— Vilniaus parodų rūmuose 
buvo japonų knygos paroda. Iš 
viso į Vilnių atvežta 1100 ja
poniškų knygų. Tarp jų yra ir 
keli vertimai iš lietuvių kalbos. 
Parodą surengė Japonijos knygų 
leidimo sąjunga ir S. Sąjungos 
leidyklos. Dėl to parodoje rodo
mi ir L. Brežnevo “kūriniai”.

— Lietuvos komjaunimo 
organizacija savo metines 1981 
metų premijas paskyrė: L. Iniui, 
S.A. Verbai, V. Puroniui, J. Jur- 
gelioniui, L. Bartusevičiūtei, V. 
Šimkui, O. Vincevičienei, A. Ši- 
maitytei, D. Bičiūnaitei, A. Gra- 
deckui, Z. Paulauskui, A. Sver- 
diolui, A. Genučiui, R. Rainiui, 
C. Bobinui, J. Tacui, V. Daujo- 
čiui, V. Atkočiui, Z. Juškevi
čiui, J. Kaukėnai, E. Ožerai- 
čiui, V. Kusui, L. Zakarevičiui ir 
G. Paulavičiui. Tokia gausybė 
premijų rodo jų susmulkėjimą ir 
nereikšmingumą.

— Spaudoje paminėta ankstes
niųjų laikų dramaturgo Gabrie
liaus Landsbergio-Žemkalnio 
(1852-1916) 130 metų gimimo 
sukaktis. Laikraščiuose ta proga 
išspausdinta ištraukų iš dra
maturgo pasisakymų Lietuvos 
besikuriančio profesinio teatro 
klausimais. Taip pat prisiminta 
išSeinų apylinkės kilusio poeto, 
temperamentingo dzūko Albino 
Žukausko(gim. 1912) 70 metų 
gimimo sukaktis. Jo poezija pa
sižymi kalbos turtingumu, im
presionistiniu vaizdingumu ir 
formos originalumu. Jis moka 
prisiderinti ir prie “socialistinio 
realizmo” reikalavimų.

— Antano Vienuolio-Zukaus- 
ko 100 metų gimimo sukaktis 
bus balandžio mėnesį. Bet jau 
dabar vienur kitur rengiami įžan
giniai minėjimai. A. Vienuolis 
savo gausiu literatūriniu paliki
mu vertas pagarbos. A. Vienuo
lio pagerbimui neprieštarauja 
nė okupacinė valdžia. Tačiau 
labiausiai A. Vienuolis ten verti
namas už per prievartą sukurtus 
prosovietinius kūrinius, ypač už 
“Puodžiūnkiemį” kurį negailes
tingai taisė ir perdirbo partiniai 
cenzoriai. Suprantama, kad rašy
tojui padarytų okupantų skriau
dų minėjimuose niekas neiškeis, 
bet bus mėginama įrodyti, kad 
A. Vienuolis tapo beveik komu
nistu.

Pr.N.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvė* Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Roma* Kazys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
M.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT V AUSTUO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Fasolipo A nenoriais
66-88 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones 326-1282 326-3150
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 + 1976

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1982
KELIONĖS j LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 
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Šventojo garbei
Kasmet sutikdami šv. Kazi- 

_ miero šventę, su ja apsipratome. 
Apsipratome ir su pačiu šven
tuoju. Kažkur užkėlėme ant len-

- tynos, ir tegu jis ten dulka. Ne-
- daug apie jį žinome, nedarome 
'pastangų jį labiau priartinti prie 
'lietuvių tautos, labiau jį pažinti.

Bet mes artėjame į jo jubi- 
. lieju. 1984 bus 500 metų nuo jo 
mirties. Visai netoli. Okupuotoje 
Lietuvoje vargiai leis jubiliejų 
atšvęsti iškilmingai, prasmingai, 
Okupantam tai nereikalinga ir 
nenaudinga. Į jubiliejaus iškil
mių rengimą tenka įsijungti 
laisvojo pasaulio lietuviam.

Tuo klausimu jau buvo kalbė
ta, rašyta. Jau šis tas planuo
jama, organizuojama. Berods, 
veikia ir jubiliejui rengti komi
tetas.

Čia noris priminti, kad dide
lių dalykų staiga surengti nega
lima. Reikia iš anksto planuoti, 
judinti, tik tada bus ir rezul
tatai.

Prisiminkime, kaip 1930 buvo 
švenčiamas Vytauto 500 metų 
mirties jubiliejus. Jis palietė vi
są tautą. Pristatyta paminklų, 
išleista visa eilė knygų, sukurta 
paveikslų, medalių, literatūrinių 
veikalų. Su kokiu entuziazmu 
buvo vežiojamas Vytauto pa
veikslas po visą Lietuvą. Tai di
dino mūsų patriotines nuotai
kas, teigiamai veikė pačią tautą.

Panašiai ir dabar reikėtų pla
nuoti ir visa judinti, kad jubi
liejus paliktų kuo didesnius 
pėdsakus lietuvių tautos kelyje. 
Čia norime atkreipti dėmesį į 
keletą sumanymų.

Pirma. Reikia naujos šventojo 
biografijos. Kadaise parašė prof. 
Zenonas Ivinskis, išleido Dar
bininkas. Ta laida jau ir išsi
sėmė, liko tik maži likučiai. Tai 
dabar jei kam reikia kokių žinių 
ar aprašymo, tas gali susiplėšy
ti, niekur neras. 

Biografija turi būti ne moksli-

nis veikalas, bet lakiu stiliumi, 
lengvai skaitoma, širdį pagau
nanti knyga. Šalia biografijos jau 
gali būti ir kitų istorinių studi-' 
jų. Juk lietuvių liaudis visada 
išlaikė gilų pamaldumą į šven
tąjį, keliavo į Vilnių prie jo 
karsto pasimelsti. Lietuviai 
klierikai, prasidėjus tautiniam 
atgimimui, specialiai meldėsi 
į šventąjį, kad juos globotų ir 
išvestų į tokius kelius, kurie 
būtų naudingi tautai. Juk prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Kaune 
įsikūrė Šv. Kazimiero draugija 
katalikiškom knygom leisti. Ir 
kiek ji daug gero padarė! Visa 
juk tai gali būti stskirų studijų 
objektai.

Antra. Reikia daugiau pa
veikslų iš šventojo gyvenimo. 
Dažniausiai verčiamės Carlo 
Dolce paveikslo kopijomis. O juk 
turime visą eilę talentingų mūsų 
dailininkų. Ar nebūtų galima 
juos kaip nors išjudinti ir įtrauk
ti į šią sritį.

Trečia. Išleiskime šventojo 
garbei sukaktuvinį medalį. Juk 
turime tokį puikų dailininkų, 
medalių ir medalijonų kūrėjų 
Vytautą Kašubą. Jis sukurs gra
žų medalį.

Ketvirta. Reikia kokio nors 
epinio veikalo ar kokios poe
mos,1 kokios kantatas, naujos 
giesmės. Reikia skelbti konkur
sus jau dabar, kad visa laiku bū
tų sukurta.

Penkta. Parūpinkime skaidrių 
istoriją mokyklom ir jaunimo 
organizacijom, kad būtų leng
viau pavaizduoti šventojo gy
ventą epochą ir jį patį.

Kas visa tai organizuos? Gali 
tai padaryti specialus komitetas, 
gal Religinė Šalpa, gal kas nors 
kitas. Gal skautai, ateitininkai, 
kokios vienuolijos. Viena tik aiš
ku, kad reikia skubėti ir organi
zuoti, kad jubiliejus būtų iškil
mingas, prasmingas ir kad kas
nors liktų ir ateinančiom kartom.

Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos salėj, sausio 30-31 vyko 
kasmetinis politinių studijų sa
vaitgalis. Rengėjai — LB, PLJS 
irLFB.

Studijos pradėtos R. Dabšio, 
LB Vakarų apygardos pirminin
ko, atidaromąja kalba, {vadinį 
žodį tarė medikas P. Kisielius, 
jaunasis, sakydamas, kad studijų 
tikslas — išvystyti politinį są
moningumą. Jis sakė, kad Chica- 
goj praktiškai laisvinimo veiklos 
nėra. Ten ji visiškai kitokia, nes 
reiškiasi veiksnių tarpusavio ko
va. Bet yra judrus kultūrinis gy
venimas. Toliau jis kalbėjo, kad 
reikia įsijungti į Amerikos po
litinį gyvenimą. Galėtume daug 
pasiekti, jei būtume vieningi, o 
vieningumui reikalingas komp
romisas. Mum turėtų būti svar
biau rezultatas negu asmeninis 
principas.

Toliau P. Kisielius, jaun., mo- 
deravo simpoziumą “Jaunimo 
organizacijos laisvinimo veik
loj”. Dalyvavo studentų ateiti
ninkų (C. Grušas), skautų aka
demikų (J. Venckienė) ir PLJS 
(A. Grakauskaitė) atstovai. Kaip 
žinom, ateitininkai ir skautai yra 
ideologinės organizacijos, kurių 
nariai nepriklausomoj Lietuvoj 
yra pasireškę žymiais patrioti
niais darbais, nors jų išorinė

Šv. Kazimieras, lietuvių liaudies skulptūra, iš Plungės apy
linkės. Meisteris nežinomas.

POLITINIŲ STUDIJŲ 
SAVAITGALIS

■

veiklos forma skirtinga. Siame 
krašte šios organizacijos pasižy
mi lietuvybės srity jr asmenybės 
ugdyme. Ateitininkai su skautais 
gražiai bendradarbiauja ir, kada 
tik iškyla reikalas, talkina laisvi
nimo darbuose, dalyvaudami 
demonstracijose, rašydami laiš
kus politiniam kaliniam sovietų 
kalėjimuose ir krašto politikam 
Lietuvą liečiančiais reikalais. 
PLJS yra išaugusi iš jaunimo 
kongresų, remiant Liet Bend
ruomenei, savo mandatą politi
nei veiklai yra gavusi iš 1979 
jaunimo kongreso Europoj.

Simpoziume “Kitataučių talka 
Lietuvos laisvinimo veikloj” J. 
Ruokis, atstovaudamas konser
vatyviajai nuomonei, pasisakė 
prieš kitataučių samdymą. Jo 
nuomone, pakanka politiniam 
darbui esamų tradicinių veiks
nių — Alto ir Vliko. LB, įsi- 
traukusi į politinę sritį, apleido ■ . ---------------------------------------------------------
lietuvybės darbus.

I. Medžiukas kalbėjo, kad 
principe nėra nieko blogo, jei 
samdomi reikalingi specialistai, 
kurių mum trūksta. Taip buvo

Du daktarai, aktyvūs simpoziumo dalyviai, — Asta Gra
kauskaitė, farmacijos daktarė, Petras Kisielius, Jr., medicinos
daktaras. Nuotr. A. Culbinsko

praeity. Tad kodėl nepasinaudo
ti jų talka dabar? Bet, paaiškė
jus, kad mes negaunam to, ko ti
kėjomės, reikia ieškoti naujų 
kelių. Iš kitos pusės, nesant 
visuotinio pritarimo, surinkti 
$100,000 būtų nelengva, nes tu
rim daugelį kitų tautinių įsipa
reigojimų: lituanistikos katedra, 
Lietuvių Fondas, šalpos darbas 
ir kiti reikalai.

R. K. Vidžiūnienė akcentavo 
jaunimo talką, duodant jam sa
varankiškai pasireikšti, veikiant 
jo pasirinktomis priemonėmis. 
Jaunimo atliekami darbai rodo, 
kad jis yra pajėgus pasiimtus 
įsipareigojimus atlikti. Toliau ji 
pastebėjo, kad spauda yra ma
žiau efektinga, radijo transliaci
jos apleistos.

J. Kojelis tvirtino, kad kitatau
čių samdymas yra pateisinamas.
Gaunama didelė reklama ameri
kiečių spaudoj, kuri pasiekia 
daugybę skaitytojų, supažindin
dama su Lietuvos padėtim. Kun.
K. Pugevičiaus pasikalbėjimas 
buvo rodomas 20 minučių tele
vizijoj, buvo rodomos taip pat ir 
demonstracijų ištraukos, radijo 
stotys citavo A.B. Mažeikos (Bal- 
tic American Freedom League 
pirmininko) pareiškimus. Mum 
reikalinga susidaryti palankią 
viešąją opiniją, kuri atidarytų 
duris į Washingtoną.

Šio simpoziumo dalyvius su
pažindino su auditorija ir jį 
moderavo S. Damušis.

Po to buvo pertrauka. Visi 
nuvyko į bažnyčią išklausyti mi-

šių. Po pietų vėl susirinko į salę 
išgirsti simpoziumo anglų kalba 
“Baltijos valstybių ateitis dabar
tinėj tarptautinės politikos rea
lybėj”. Pagrindinis pranešėjas 
buvo Rand korporacijos atstovas 
Alex Alexejev. Jis ilgoj kalboj 
kaip sovietologas plačiai analiza
vo sovietų imperijos padėtį, iš
keldamas jos vidaus sunkumus: 
maisto trūkumas, sveikatingumo 
pablogįjimas, abortai, alkoholiz
mas. Iš čia jis perėjo prie Len
kijos įvykių ir ekonominės padi- 
ties, kuri, ir praėjus 40 metų nuo 
socializmo įvedimo, nėra page
rėjusi. Solidarumas mėgino 
kraštą gelbėti iš ekonominio 
chaoso, bet buvo sugniuždytas, 
pavartojant karinę jėgą, supran
tama, sovietam diriguojant. Bal
tijos kraštuose, Lietuvoj, Latvi
joj ir Estijoj, reiškiasi stiprus na
cionalizmas, ypač tarp jaunimo, 
gimusio jau sovietinėj sistemoj. 
Jaučiamas religinis atgijimas, 
ypač Lietuvoj, kur Lenkijos įvy
kiai daro įtakos.

Į šį simpoziumą su savo 
pareiškimais įsijungė iy latvių, 
estų, lietuvių (A. Gečys) ir laik
raščio Orange County Registrar 
redakcijos atstovai.

Padaryta išvada, kad sovietinė 
sistema gali suirti iš vidaus.

Apie bendrą Baltijos kraštų 
situaciją kalbėjo P.A. Raulinaitis, 
o šio simpoziumo moderatorium 
buvo A.B. Mažeika. Šeštadienio 
darbai tuo ir buvo baigti.

Sekmadienį po pamaldų stu
dijos buvo tęsiamos. V. Vidu-

(nukelta į 4 psl.)

KAI NIEKAS TAMPA VISKUO
Vilniečio moksleivio prisiminimai iš raudonosios 
pemėklės dienų Vilniuje

—------------------------ KAROLIS KROKŠLYS -------------------------

Pasirodė, vedėjo būta, bet mano 
bendraguoliai riejosi dėl ko kito: 
kas įdavęs vieną mūsų padaužą? 
Vakar tasai išdykėlis buvo užsi
koręs ant tvoros, visaip skėry- 
čiojosi ir vaipėsi iš tų, kurie, 
nieko svetimo nepripažindami, 
patys iš to lobo. Apačioje gniu
žulas vaikų maustinėjo vieni 
antriems švarkus, pasigrobdavo 
kepures, o vienas paleido į “ora
torių” klumpę ir nutėškė žemėn 
raudoną žvaigždę, iškeltą ant 
vartų pagaikščio. Kai aš papasa
kojau, kur buvęs ir ką girdėjęs, 
kambaryje bruzdesys nuščiuvo. 
Susėdome ant lovos, nukorėme 
galvas ir vienu balsu sutarėme: 
“Žinoma, sušaudys 10 gal jau su
šaudė?”

Vakare ilgai užsisėdėjau be
kartodamas pamokas. Kapelio
nas mėgdavo klausti iš pereito. 
Anądien daug klausinėjo apie 
žydų nelaisvę Egipte, bėgimą 
per Raudonąsias marias, dyku
moje besirangiusius žalčius ir ki
tas izraelitų laimes ir nelaimes. 
Persklaisčiau beveik visą Senąjį 
Įstatymą. Paskui kietai susivys- 
čiau į pilkšvą karišką antklodę. 

Kambaryje buvo šalta, gi mano 
geležinė lova, sukrypusi kaip 
liesos karvės nugara, stovėjo 
prie pat lango, tai galvą iškiš- 
davau iš gultos tik paryčiu. Man 
pasivaideno, kad Vilniaus mies
tas prasmego į Raudonąją jūrą, 
kaip faraono karių vežimai. Vir
šum marių sūkurio tyvuliavo tik
tai Trys Kryžiai. Pradėjo jie svir
duliuoti, suptis, lyg kieno iš apa
čios judinami; ėmė jie mano 
akyse markti, ir, keista, vienas 
pavirto didžiuliu kūju, antras — 
pjautuvu, o trečiasis, pats viduri
nis ir aukščiausias, aprietė abu
du kaip milžino sauja ir mosti
gavo po visą dangų. Rodėsi, 
ims ir patrauks man po kaklu ... 
Aiktelėjęs ir pabudęs, pamačiau 
auštant dieną. Tekanti saulė 
ritosi ant miesto bokštų. Aš pa
sistiepiau ir pažiūrėjau pro lan
gą, pratrynęs akis: vos įžiūrimi 
Trys Kryžiai stovėjo kaip įbesti, 
šalimai dūlavo Gedimino bokš
tas. Jo viršūnėje raitėsi raudona 
vėliava, bet iš tolo nesimatė joje 
nei pjautuvo, nei kūjo. Apšarmo
jusių medžių unksmėje ji atrodė 
kaip varvančio kraujo čiurkšlė.

Aš prisiminiau suimtą draugą, 
ir mane supurtė drebulys. Lau
ke iš tolo sklido tranki giesmė: 
“Pirmyn, vergai nužemintieji, 
kas buvo niekas, bus viskas”.

Kitos dienos popietę, grįžęs iš 
gimnazijos, suimtojo lovą radau 
jau kito užimtą. Man sakė, kad 
grįžo labai nesmagus, suskurdęs, 
susiraišiojo savo daiktelius ir at
sisveikino. “Einu, girdi, ten, kur
jiems parodysiu, kaip iš nieko 
pasidaro viskas”. Vėliau sužino
jome, kad jį išlaisvino visuome- 
nininkė Felicija, patarusi pra
nykti iš akių. Po daugelio me
tų nusmilkau, radęs pažįstamą 
vardą Lietuvos savanorių kapi
nėse. Kelias, nuvedęs jį kiton 
Lietuvos pusėn, kurios raudo
nieji maskoliai nebuvo užgožę, 
buvo išmintas ne jo vieno. Vy
resnieji mokiniai retėjo gimnazi
joje ir bendrabučiuose. Ir mūsų 
kambaryje dar dvi lovos atiteko 
jaunesniems.

Sekmadienį ėjau į Aušros Var
tų bendrabutį pusbrolio lankyti. 
Man bekaukšint šaligatviu (tada 
aš avėdavau medinėm klum
pėm), Didžiąja gatve atžygiavo 
kirbinė ginkluotų vyrų. Kai ku
rie vilkėjo odinukes ir mūvėjo 
auliniais batais. Kriokdami jie 
traukė revoliucinę giesmę: “At
sisakom nuo senojo svieto!” Aš 
jau buvau spėjęs sužinoti, kad 
žmonės tų odinukų privengė, 
nes jie naktimis landžioję po na
mus, ieškodami kažin kokių 
priešininkų.

Man betrepenant vietoje, nes 
buvo gerokai šalta, kažkas bakš- 
terėjo pašonėn ir paklausė: “Ar 
matai tą vyrą priekinėje greto
je?” Atsisukęs pamačiau vyres
nės klasės mokinį Joną. “Tai bu
vęs veterinorius, — man aiškino. 
— Caro laikais platino slaptą 
laikraštį, kurio viršiausioje vie
toje plieskė riebūs žodžiai — to
kie, kaip ant tos, va, sienos.” 
Parodė ranka. Žvilgterėjus nė 
skaityti nereikėjo. Iš visų paša
lių jie lindo žmonėms į akis: 
Visų šalių proletarai, vienykitės! 
“Už tą revoliucinę veiklą, — po
rino mano draugas, — buvo nu
tremtas į Sibirą prie Angaros; 
iš čia ir jo pravardė Angarietis. 
Sibire stingdamas, kaip daug 
kitų lietuvių, sudurstė knygiūkš
tę Lietuva sušals’. O dabar pats 
speigdo gimtąjį kraštą, atsira
dęs su komunistų gauja. Jis — 
vidaus reikalų komisaras.” Aš iš
sižiojau. "Čekistas?” — paklau
siau. Draugas linkterėjo galva.

Kai čekistų žinginė atitolo, o 
mudu pravėrėm Aušros Vartų 
bendrabučio duris, aš savo prie- 
tapo pasiteiravau: “Iš kur tu visa 
tai žinai?” Ir jis man atsakė: 
“Iš spaudos ir mokytojų. Vo
roneže mačiau, kai mokytojus ir 
lietuvių veikėjus suiminėjo. Da
bar jie Vilniun atsirioglino. Ne
žinia, kas dar bus”. Galimas 
daiktas, voronežietis norėjo 
mane labiau apšviesti. Kartais 
gimnazijoje prasitardavau, kad 
ir aš atsisakyčiau nuo “senojo 
svieto”, jei “naujas pasaulis” ne

būtų kerštingas ir bedieviškas. 
Mačiau, kaip vyrai su raudono
mis žvaigždėmis praeidavo pro 
Aušros Vartus nenusiimdami ke
purių. Jie iš padilbų dairėsi į 
suklupusius gatvėje.

Pusbrolio neužtikau jo kamba
ryje. Mane sutiko šiltas kvepėji
mas kaimiškos duonos, keptos 
ant ajerų. Saldus seilių gurkšnis 
nuslydo visu gomuriu. Alkanas, 
mat, būdavau, kaip žiemą vil
kas, kalenąs dantimis užu krū
mų, kai koks žmogus pravažiuo
ja. O žmogus sėdėjo ant pusbro
lio lovos ir dideliais kąsniais so
tinosi duona su dešra. Matyda
vau aš mieste įvairiausių skel
bimų, kojomis mindžiojamų 
skraidžių, visais pašaliais primė
tytų gražių žodžių ir pažadų — 
tačiau duonos seniai nebebuvo. 
Alkani žmonių liežuviai suokė, 
esą vienas raudonarmiečių va
das, godžiai grauždamas juodą 
plutą, tiesiai pasakęs: “My prišli 
osvobodit Litvu ot chleba”. Gir
di, jie čia atėję išlaisvinti Lietu
vos iš duonos. Visi mes, bend
rabučių įnamiai, tuo šventai tikė
jome, nes Lietuvių Komiteto 
sandėliai buvo iš pirmos dienos 
išplėšti. Trūko mums, paaug
liams, tos duonos kasdieninės, 
o čia sėdėjo sau pilietis ir Išmo
jo ją didžiuliais kąsniais. “Nėra 
abejonės — pamaniau, — svieto 
lygintojai, kurie mus alkino, to 
žmogaus namų dar nebuvo pa
siekę.”

Pasirodo, žmogus labiausiai 
suklysta, kai jam nosį pakutena 
svetimos duonos kvapas. “Ar ne 
iš miesto sveikas?” — užkalbi
no mane, rankove šluostydama
sis lūpas. Aš klestelėjau ant ša
limos lovos ir, matyti, dirstelė
jau į tą žmogų tokiu įžūliu 
žvilgiu, jog žmogus susgribo ir 
atkišo man visą savo kapšį. “Gal 
dar nevalgęs? Ar nematei mano 
Petro?” Čia ėmė megztis mu
dviejų kalba.

Jis, vieno mokinio tėvas, atvy
kęs į Vilnių teisybės ieškoti.. 
Jų kaime įsisteigė kažkoks “pil
domasis komitetas” ir jo pirkią 
pavertė sueigos būstine. Sei
mininką su žmona, sūnumi ir 
dviem dukterim nugrūdo ka
marom “Ale to maža, vaike! 
Kajetono bernas visa glemžia, 
nieko nesiklausdamas, ir dar 
kumštį po nosim kaišo. Girdi, 
visus buožes pakarsiąs po sausa 
šaka... O anksčiau neblogas 
buvo žmogus ir pabuvus bernas. 
Sykį nuveždino Kąjetono moterį 
pas daktarą. Paskui vis dažniau ir 
dažniau vienas nubindzindavo į 
Vilnių. Kartą buvo pragaišęs 
visai savaitei. Kajetonas dairėsi 
naujo samdinio, bet dabar nie
kas už berną neina. Anądien 
parsirado, susivadino kaimo vy
rus, visokių niekų prilojo ir išsi- 
rinkdino “pildomuoju pirminin
ku”. Dienomis zuja po žmones, 
visokius lapelius dalina, o iš
vakarėmis degtinę gurgia, savo 
bendrus lakdo ir patvoriais pyk-

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ ŠVENTĖ 
AMERIKOS SOSTINĖJE 
Reportažas iš Washingtono

Jau daugiau negu trejus metus 
išgyvenęs Washingtone, gali 
drąsiai teigti, kad pats gyviausias 
lietuviškos veiklos mėnuo čia 
yra vasaris su Lietuvos nepri
klausomybės Švente.

Kiekvienais metais ii valsty
bės sekretoriaus Washingtone 
mes* lietuviai, lygiai kaip latviai 
ir estai, Nepriklausomybės Šven
tės proga susilaukiam sveiki- 
nimo-pareiškimo, atsiunčiamo 
Lietuvos atstovui Washingtone. 
Šiais metais valstybės sekreto
riaus A. Haigo pareiSkimas buvo 
tvirtesnis negu ankstesnieji.

Vasario mėnesį kasdien išlei
džiamuose kongreso įrašuose 
esti pilna senatorių ir kongres
manų pareiškimų Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga. 
Visi tie pareiškimai išplaukia iš 
oficialių šios šalies piliečių rink
tų ar administracijos skirtų pa
reigūnų. Jau ilgametė tradicija, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
šventė specialiai paminima JAV 
senate ir atstovų rūmuose. Šie
met atstovų rūmai Lietuvos ne
priklausomybės šventę turėjo 
paminėti vasario 17. Tačiau iš 
anksto nebuvo numatyta, kad 
tuo metu švenčiamas Wash- 
ingtono gimtadienis ir dėl to 
nemažai kongresmanų yra išva
žinėj. Tad šiemet minėjimas 
buvo nukeltas į vasario 23.

Artimiausią Vasario 16-ajai 
sekmadienį sostinės Šv. Mato 
katedroj, kur į mišias susirenka 
daug amerikiečių ir kitų tauty
bių žmonių, už Lietuvą būna au
kojamos mišios ir pasakomas 
specialus pamokslas. Taip ir šie
met sekmadienį, vasario 14, Šv. 
Mato katedroj vyko atitinkamos 
pamaldos su atitinkamu pa
mokslu. Aukojimo procesijoj ėjo 
tautiniais drabužiais pasipuošęs 
lietuvių atžalynas. Buvo gieda
mas ir Lietuvos himnas.

Popietėj LB Washingtono 
apylinkės valdyba Latvių centre 
Rockvillės priemiesty surengė 
specialų Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą, kur 
originaliomis mintimis ataustą 
kalbą pasakė svečias iš Califor- 
nijos Juozas Kojelis. Meninę 
dalį atliko svečiai dainininkai iš 
Argentinos: Z. Valadkaitė-de 
Lopez ir A. Slančiauskas. Jiem 
akomponavo čikagietis M. Dran
ga. Tai buvo vienas iš origina
lesnių minėjimų, kartu savitas ir 
tuo, kad jo programą atliko
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gins pateikė šeštadienio darbų 
santrauką, kad tą dieną nedaly
vavusieji galėtų susidaryti vaiz
dą, kas vyko pirmąją studijų 
dieną.

M. Naujokaitis kreipėsi į su
sirinkusius K. Palčiausko reika
lu, kuris Laikinosios Lietuvos 
vyriausybės 1941 buvo paskirtas 
Kauno miesto burmistru, o da
bar neteisingai yra kaltinamas 
kaip nacių bendrininkas. Kvietė 
visus jam padėti.

Pagaliau buvo pagrindinė A. 
Gečio paskaita “Lietuvos laisvi
nimo veikla: kaip yra ir kaip ga
lėtų būti”. Su juo susirinkusius 
supažindino D. Vizgirdienė, LB 
Los Angeles apylinkės pirmi
ninkė.

Paskaitininkas daugiausia 

Vyresnieji simpoziumo dalyviai: iš k. Ig. Medžiukas, R. K. 
Vidžiūnienė, J. Ruokis, J. Kojelis. Nuotr. A. GulHntko

svečiai iš Argentinos, Los An
geles ir Chicagos.

Vasario 16-osios popietėj 
Amerikos Balso lietuvių tarny
bos įstaigą) šventės proga įvyko 
trumpas tradicinis pobūvis, ku
riame dalyvavo AB Europos di
vizijos viršininkas J. Dizon, jo 
pavaduotojas, latvių ir estų 
tarnybų štabo nariai, keli admi
nistracijos pareigūnai, taip pat 
svečiai solistai iš Argentinos su 
savo akompaniatorium M. 
Dranga. Svečiai sveikino lietu
vių tarnybos viršininką A. Pet
rulį ir jo štabo narius, tą dieną 
pradėjusius 32-uosius radijo 
transliacijų į Lietuvą metus per 
valdžios išlaikomą Amerikos 
Balsą.

Vakare Lietuvos pasiuntiny
bės rūmuose vyko tradicinis 
Lietuvos atstovo Washingtone 
dr. Stasio Bačkio ir jo žmonos 
rengtas priėmimas diplomatam, 
amerikiečiam pareigūnam ir 
Washingtono lietuviškų organi
zacijų pirmininkam. Prie pa
siuntinybės rūmų plevėsuojant 
Lietuvos vėliavai, atėjus nusta
tytai valandai, vienas po kito rin
kosi kviestieji svečiai. Juos prie 
durų pasitiko skautiška uniforma 
pasipuošęs JAV kariuomenės 
majoras Algis Garsys ir pasiun
tinybės talkininkas Cezaris Sur- 
dokas, o antrame pasiuntinybės 
rūmų aukšte visus svečius ofi
cialiai pasitiko Lietuvos atsto
vas su žmona.

Nors iš vidaus matyti su
trūkinėjusios pasiuntinybės 
rūmų sienos ir tuo pačiu ženk
lai, kad kuo greičiausiai rūmam, 
statytiem 1909, reikalingas kapi
talinis remontas, tačiau, į juos 
įžengęs, jautiesi esąs miniatiūri
nėj nepriklausomoj Lietuvos 
respublikoj. O svečių svetelių tą 
lietingą vakarą Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga pa
sveikinti Lietuvos atstovo dr. S. 
Bačkio ir jo žmonos Onos susi
rinko apie 120. Viename iš sve
čių priėmimo kambarių tiesėsi 
ilgas stalas, apkrautas maistu, 
o besisukioją patarnautojai siūlė 
gėrimus. Tokia jau yra tradicija. 
Lietuvos atstovas su žmona metų 
būvyje kviečiami į įvairius pri
ėmimus kitų šalių ambasadose, 
Baltuosiuose Rūmuose, valsty
bės departamente ir kitur. To
dėl kartą metuose tenka ir pas 
save pasikviesti kitus. Tai daro
ma istorinę Vasario 16-ąją. Kai 

ribojosi pirmąja šios temos da
lim. Jis sakė, kad, naudodamie
si rezoliucijų komiteto pra
mintais takais, žinom, kaip pri
eiti prie kongresmanų, senatorių 
ir kitų pareigūnų. Prieš dešimt
metį LB ėmė aktyviau įsitraukti 
į laisvinimo darbus, remdamasi 
jaunų žmonių talka. Nors tradi
ciniai veiksniai nestokoja šali
ninkų, bet jų veikla nėra patei
sinama. Vlikas nesugebėjo prisi
derinti prie besikeičiančių laiko 
reikalavimų. Jo politinė sąranga 
neatitinka realios padėties. Gal
būt geresnės veiklos išvystymui 
jis turėjo likti Europoj.

Kalbėdamas apie Altą, jis pa
sakė, kad jos aukso amžius buvo 
pirmasis dvidešimtmetis. Šiuo 
metu čia pasireiškia perdėtas 
biurokratizmas ir centralizacija, 
užgniaužhmt privačią iniciatyvą. 

kas iš lietuvių gal ir užsigauna, 
kad nebūna pakviesti. Tačiau 
tie priėmimai pagrinde rengia
mi amerikiečiam pareigūnam, 
užsienio diplomatam. Kadangi 
šiuo metu Washingtone ir apy

linkėse gyvena gal apie 200 
lietuvių, todėl visi toli gražu 
pasiuntinybės rūmuose nesutilp
tų. Tad ir apsiribojama kviesti 
tik lietuviškų organizacijų pir
mininkus ir spaudos atstovus.

Šiemet priėmime Lietuvos 
pasiuntinybėj dalyvavo prezi
dento Reagano specialus padė
jėjas ryšiam su amerikiečių vi 
suomene, lietuvių kilmės Jack 
Burgess. Ypač gausiai buvo at
stovaujamas valstybės departa
mentas. Dalyvavo valstybės sek
retoriaus pavaduotojas žmogaus 
teisių reikalam Elliot Abrams, 
viešai taręs įdomų ir drąsinantį 
žodį, taip pat ir vienas jo pa
vaduotojų — Peter Sarros su 
žmona, valstybės departamento 
Rytų Europos skyriaus direkto
rius John Davis su žmona ir eilė 
kitų pareigūnų. Atsilankė ir 
Vatikano apaštališkasis dele
gatas arkivyskupas Pio Laghi, 
Kamerūno ambasadorius, Latvi
jos atstovas dr. Dinbergs su 
žmona, ukrainiečių kongreso 
pirmininkas prof. Lev. Dobrian- 
ky, kelių amerikiečių laikraščių 
atstovai, kelių senatorių ir kong
resmanų štabo nariai (daugumas 
senatorių ir kongresmanų buvo 
išvažinėję).

Iš lietuvių tarpo dalyvavo Vil
ko vicepirmininkai dr. K. Jurgėla

Ir apskritai jaučiamas lietuviš
ko gyvenimo tempo sumažėji
mas, nes nedaug kas konkretaus 
padaroma. Santykių su kraštu 
ligi šiol nepavyko išspręsti. Po
litinių kalinių gelbėjimas ribo
tas. Lietuviškose mokyklose ir 
organizacijose per mažai akcen
tuojama politinė veikla. Kitatau
čių informavimo rezultatai men
ki dėl nepakankamo pažinčių 
užmezgimo.

Kalbėdamas apie diplomatų 
veiklą, paskaitininkas pastebėjo, 
kad jie yra Lietuvos nepriklau
somybės simbolis, bet, kaip ap
mokami, turėjo daugiau pasi
reikšti. Veiksnių susitarimas, 
sakė jis, turėjo būti ir yra ga
limas, nes tuo nenorima paneig
ti jų savarankiškumo, bet jų kova 
yra per ilga ir per aštri. Strė
lių smaigaliai turėjo būti nu
kreipti prieš okupantą!

Dr. K. Ambrazaitis, kaip ko- 
referentas, iškėlė, kad Lietuvių 
Bendruomenė yra išeivijos pa
laima, nes ji apjungia visų pa
žiūrų asmenis. Tradicinės parti
jos nustojo savo reikšmės, nete
kusios pagrindų. LB palaiko ry
šius su krašto vyriausybe; juos 
reikia laikyti pakankamais. Poli
tikos, švietimo ir kultūros dar
bais rūpinamasi proporcingai. 
Liūdnas reiškinys yra lituanisti
nių mokyklų ir mokinių mažė
jimas. Visos organizacijos reika
lingos, tik blogai, kad tarp jų 
nėra koordinacijos.

Po šių pareiškimų buvo daug 
paklausimų ir pareiškimų iš 
publikos, kuriem išsisėmus, ar
tėta prie pabaigos. Užbaigiant 
visiem padėkojo P.A. Raulinai- 
tts.

Ignas Medžiukas 

ir .inž. L. Grinius, PLB atsto
vas A. Gureckas, JAV LB atsto
vas V. Nakas, Altos atstovas dr. 
J. Genys, Amerikos Balso lietu
vių skyriais viršininkas A. Pet- 
rutis, Ateitininkų federacijos va
das J. Laučka, LB Washingtono 
apylinkės pirmininkė S. Kondra- 
tienė, buvęs Santaros-Šviesos 
pirm. dr. Vengris ir kiti. Spe
cialius sveikinimus raštu Lie
tuvos atstovui atsiuntė PLB pir
mininkas V. Kamantas, Lietuvių 
respublikonų federacijos pirm. 
A. Milūnas, Lietuvių Moterų 
Klubų federacijos pirmininkė M. 
Noreikienė ir kiti.

Iki šiol Lietuvos pasiuntiny
bės rūmų Washingtone remontui 
įvairių lietuvių organizacijų ir

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Lietuvos nepriklausomybė 
atstovų, rūmuose

'■ JAV atstovų rūmuose, Wash- 
ingtone, Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimas įvy
ko vasario 23. Kun. Viktoras 
Rimšelis buvo pakviestas su
kalbėti invokaciją. Prieš tai at
stovų rūmų pirmininkas pateikė 
kun. V. Rimšelio pagrindines 
biografines žinias, pažymėda
mas ir jo spaudos darbus. Sa
vo invokacijoje kun. V. Rimše
lis prašė Viešpatį, kad atkreiptų 
dėmesį į tautas, kurios yra per
sekiojamos ir kenčia kūnu ir 
dvasia.

Atstovų rūmuose Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą orga
nizavo kongresmanas Frank An- 
nunzio. Jis iš anksto kreipėsi 
raštu į kongresmanus, paskatin
damas juos savo pareiškimais 
minėjime dalyvauti. Savo kalbo
je kongresmanas Annunzio iškė
lė lietuvių tautos ryžtingumą, 
siekiant atgauti nepriklausomy
bę. Iškėlė Lietuvos laimėjimus 
nepriklausomybės laikotarpy, 
pagyrė lietuvių sumanumą, de
mokratijos pamėgimą. Pabrėžė, 
kad Li.etuvos nepriklausomybė 
buvo išplėšta Stalino raudono
sios armijos. Laisvės gynėjai bu
vo įkalinti, deportuoti. Išryš
kino, kaip Madrido konferenci
joje ir kitomis progomis JAV 
gina lietuvių teisę į laisvę. Pri
minė Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangas laisvinimo srity. Pa
žymėjo kongresmanų laišką 
Brežnevui, reikalaujant, kad 
būtų išlaisvintas Vytautas Skuo
dis. Reiškė viltį, kad netrukus 
Lietuvos nepriklausomybė bus 
atstatyta.
, Panašias mintis pareiškė ir 
kongresmanas J. Moakley 
(Mass.) Kongr. Annunzio prašy
mu, Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas tęsis penkias dienas 
ir savo pareiškimus turės progos 
padaryti daugelis kongresmanų. 
Iki vasario 23 imtinai jau kalbė
jo 53 kopgresmanai.

Siame atstovų rūmų posėdyje 
svečių suoluose dalyvavo dr. S. 
Bačkis, A. Petrulis, dr. L. Kriau
čeliūnas, <fr. J. Genys, R. Tričy
tė, inž. V. Naudžius, M. Sama- 
tienė, A. Vaičiulaitis, kun. J. 
Prunskis. Aplankę kongresmanų 
įstaigas, dr. L. Kriaučeliūnas, 
R. Tričytė, kun. J. Prunskis pa
dėkojo kongresmenui Annunzio, 

paskirų asmenų jau yra suauko
ta apie 45,000 dol. Tai graži 
suma, bet toli gražu dar nepa
kankama. Kadangi naujos aukos 
ateina beveik kiekvieną dieną, 
reikia tikėtis, kad iki pavasario 
gal bus priartėta prie 100,000 
dol. sumos. O ilgai delsti su re
montu nebegalima, jei norima 
dar ilgam laikui išlaikyti Wasb- 
ingtone tą miniatiūrinį nepriklau
somos Lietuvos kampelį, ku
riame sukaupta tiek daug istori
nių suvenyrų, mažai dar istori
kam žinomos dokumentacijos iš 
nepriklausomos Lietuvos ir va
lesnių laikų, taip pat lietuvių 
dailininkų paveikslų ir kitų ver
tybių.

VL. R

kongr. J j Nelligan, kongr. Russo 
ir kitiem.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas senate

JAV senate Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas įvyko 
vasario 23. Amerikos Lietuvių 
Tarybos paprašytas, minėjimų 
organizavo šen. Charles Percy, 
kuris minėjimą ir pradėjo savo 
lietuviam labai palankia kalba. 
Priminė laisvos Lietuvos konsti
tuciją, garantavusią kalbos, susi
rinkimų, religijos laisvę. Priminė 
žiaurią Sovietų Sąjungos įvykdy
tą Lietuvos okupaciją. Reiškė
viltį, kad ir kiti kolegos senato
riai jungsis ginant Pabaltijo tau
tų teises. Džiaugėsi, kad JAV 
nepripažįsta tų kraštų inkorpora
cijos į Sov. Sąjungą, ką yra pa
tvirtinęs ir prezidentas Reagan 
bei valstybės sekretorius Haig. 
Priminė kalinamus lietuvius, iš
vardindamas JAV pilietį V. Skuo
dį, B. Gajauską, V. Petkų. S. 
Kudirkos išlaisvinimas tepaskati- 
na siekti ir kitų išlaisvinimo. 
Krizė Lenkijoje, Lietuvos žmo
nių kalinimas išryškina sovieti
nio komunizmo nesėkmę. Vy
riausybė, kuri bijo laisvo žodžio, 
turi būti pasmerkta. Reiškia vil
tį, kad teisėti Lietuvos laisvės 
reikalavimai pagaliau triumfuos

Senato posėdyje per šen. Per
cy kalbą dalyvavę lietuviai dr. L. 
Kriaučeliūnas, R. Tričytė ir kun. 
J. Prunskis nuoširdžiai senatoriui 
Percy padėkojo už tokį uolų, 
nuolatinį Lietuvos teisių gyni
mą. Ir daugiau senatorių savo 
pareiškimus Lietuvos laisvės 
reikalu padarė. Iki vasario 23 
imtinai kalbėjo 9 senatoriai.

Radijo bangomis į Lietuvą
Amerikos Balso lietuviškojo 

padalinio vadovas A. Petrulis 
turėjo pasikalbėjimus su nuvy
kusiai) į Washingtoną dr. L. 
Kriaučeliflnu, inž. V. Naudžiumi, 
stud. R. Tričytė ir kun. J. Pruns- 
kiu. Jie papasakojo apie lietuvių 
veiklą išeivijoje. Tie pasikalbėji
mai radijo bangomis bus per
duoti | Lietuvą.

Alto komisijos
Amerikos Lietuvių Tarybos 

veikla plečiama įvairių komisijų 
darbais. Valdybos posėdyje va
sario 19 buvo sudarytos šios

— Ona Zailskienė, lietuvių 
slcautų buvusi vyriausieji skauti- 
lainkė, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė vasario 22 Cicero, III. Ve
lionė buvo nuoSirdi skautė, Va- 
s-ario 16 gimnazijos ir Balfo 
Cicero skyriaus darbuotoja, rū
pestinga jaunimo auklėtoja.

— Hermanas Tumas, Mažo- 
s ios Lietuvos patriotas, sulaukęs 
32 m. amžiaus, vasario 17 mirė 
Los Angeles, Calif. Jo prašymu 
kūnas sudegintas ir pelenai bus 
nuvežti į Lietuvą palaidoti 
Švėkšnos kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona dr. Elena Tumienė- 
Valiūtė, Fulertono universiteto 
profesorė, sūnus Vydūnas su 
marčia. Velionis buvo labai nu
kentėjęs nuo nacių ir netekęs 
dalies sveikatos.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
buvo paskelbusi konkursą ir pa
skyrė premijas už geriausius 
straipsnius kitataučių spaudoj 
apie Lietuvą. Vertinimo komisi
jų sudarė inž. Gr. Lazauskas, 
čir. J. Valaitis ir A. Adomėnas. 
Pirma 500 dol. premija paskirta 
prof. dr. V.S. Vardžiui, Nor- 
anan, Okla., antra 300 dol. 
premija paskirta Gintei Damu- 
Sytei, Woodhaven, N.Y., trečia 
200 dol. premija paskirta Aldo
nai Ryan, Centerville, Ohio. 
Tremijų mecenatas yra kun. dr. 
J. Prunskis.

*— Karolina Masiulytė nuo 
leovo 3 Paryžiuj, “La Šou’ Pap’ ” 
leavinėj-teatre vaidins savo su- 
Icurtame ir režisuotame vieno 
aktoriaus spektaklyje “Pourguoi 
c’est comme ca?”

— Lietuvių Lake Worth Klu
bas, įvertindamas Darbininko 
pastangas, per valdybos pirmi
ninką Vincą Dovydaitį atsiuntė 
20 dol. auką. Ačiū labai.

— Šiaudinukų paroda Chi- 
cagoj, Balzeko muziejuje, vyko 
v/isą gruodžio mėnesį.

— Vytautas Pundzevičius 
1981 liepos 16 mirė Darmstadto 
miesto ligoninėj, Vokietijoj. Ji
sai turėjo brolį Petrą Pundze
vičių, kuris anksčiau gyveno 
Montrealy, o dabar yra persikė
lęs į JAV. Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašomi pranešti jo 
adresą Darbininko redakcijai.
Petras ieškomas brolio palikimo 
reikalu.

Sekretoriato: inž. Gr. Lazaus
kas (pirm.), I. Blinstrabienė ir 
kun. J. Prunskis.

Politinė: dr. K. Šidlauskas 
Cpirm-)> dr. L. Kriaučeliūnas ir 
adv. A. Domanskis.

Visuomeninė: dr. L. Kriauče
liūnas (pirm.), R. Tričytė ir P. 
Bučas.

Alto skyrių: T. Blinstrubas 
(pirm.), dr. V. Šimaitis, J. Lekas.

Finansų: M. Pranevičius 
Cpirm.), P. Bučas, dr. J. Valaitis.

Spaudos ir informacijų: kun. 
dr. J. Prunskis (pirm.), inž. Gr. 
Lazauskas, A. Adomėnas.

Teisių ir statuto: dr. J. Valai
tis {pirm.), T. Blinstrubas, adv. 
A. Domanskis, inž. Gr. Lazaus
kas, J. Lekas, M. Pranevičius.

Namų administravimo: dr. V. 
Simaitis (pirm.), inž. Gr. Lazaus
kas, I. Blinstrabienė.

Lietuva žemėlapy
Freedom House Washingtone 

išleido sąrašus laisvų ir nelaisvų 
kraštų su atitinkamu žemėlapiu. 
Kadangi ten nėra reikiamai pa
žymėtas Lietuvos pavergimas, 
Alto pirm. dr. K. Šidlauskas pa
rašė raštą Freedom House eg- 
zekutyvo direktoriui R. Sussman, 
kad šis reikalas būtų pataisytas.

Pritaria Solidarumo sąjūdžiui
Jungtinio Pabaltiečių Ame

rikiečių komiteto vadovybė pa
skelbė pareiškimą, kuriuo prita
riama lenkų Solidarumo sąjū
džio laisvės, demokratijos, dar
bininkijos teisių gynimo pastan
gom, kas žadina visų pabaltiečių 
vdltis. t

Amerikos Ltetotoą Terpta
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Vasario 13, šeštadienio vakare, 
j Kultūros Židinį susirinko ne- 
maža publikos. Daugiausia susi
telkė viršutinėje salėje.

12-cjl dailės paroda (2)

PARODOS ATIDARYMAS

Parodos atidarymas
Čia 7 v.v. įvyko parodos ati

darymas. Atidarymui vadovavo 
LB apygardos pirmininkas A. 
Vakselis. Į garbės prezidiumą 
pakvietė Lietuvos gen. konsulą 
Anicetą Simutį, JAV LB Kultū
ros Tarybos pirmininkę Ingridą 
Bublienę, kuri specialiai atvyko 
iš Clevelando į šias iškilmes, 
Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininką Tėv. Leonar
dą Andriekų, OFM, dail. Čes
lovą Janušą, kuris aštuonerius 
metus labai nuoširdžiai rengė 
tas parodas, Kasos atstovą Ro
mą Kęsų, N.Y. Liet. Dailininkų 
Sąjungos pirmininką Petrą Vaškį, 
Paulių Jurkų, dail. Juozą Bag
doną, Simo Kudirkos šaulių kuo
pos pirmininką Kęstutį Miklą, 
Algį Jankauską, Maironio mokyk
los tėvų komiteto iždininką.

Parodą gražia kalba atidarė 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis.

Toliau pirmininkavęs A. Vak
selis prisiminė mirusią dail. Re
giną Ingelevičienę. Ji dalyvavo 
eilėje LB apygardos surengtų 
parodų (1, 4, 5, 7, 10). Mirė 
1980 kovo 30. Dėl ligos jau ne
begalėjusi dalyvauti 11-toje pa
rodoje. Jos prisiminimas pagerb
tas susikaupimo minute atsisto
jus.

Jos mokslo draugas buvo Čes
lovas Janušas. Ir jis buvo pirmi
ninko prisimintas ir pagerbtas 
kaip uolus parodų rengėjas, pa
darytas šios parodos rengimo 
komiteto garbės pirmininku. 
Jam prisegtas baltas gvazdikas į 
švarko atlapą. Dail. C. Janušas 
tarė grumpą padėkos žodį.

Premijas įteikiant, pirmoji kal
bėjo JAV LB Kultūros Tarytos • 
pirmininkė' Ingrida Bublienė. 
Kalbėjo apie kultūros prasmę 
ir jos reikšmę tautai ir palinkė
jo šiom parodom kuo gražiausios 
ateities.

Kultūros Taryba buvo šios 
parodos LB apygardos 300 
dol. premijos mecenatas. Ji ir at
vežė apygardai 300 dol. čekį 
ir čia įteikė. Šią premiją 
laimėjo dailininkai Anastazija ir 
Antanas Tamošaičiai, kurie savo 
kūryba skleidžia tautinį meną - 
ir kurie abu dirba drauge. Bet 
jų nebuvo. Gyvena Kanadoje.

M. K. Čiurlionio vardo 300 
dol. premijos mecenatas buvo

Zikaro vaikam — Šarūnui ir Eg
lei Zikaram. Premija teko skulp
toriui Vytautui Kašubai, bet jo 
atidaryme nebuvo. .

12-tosios dailės parodos 100
dol. premijos mecenatu buvo 
Simo Kudirkos šaulių kuopa. 
Pirmininkas K. Miklas ir įteikė 
premiją dail. Vidai Krištolaitytei.

Pratęsiant premijas, LB apy
gardos pirmininkas 1600 dol. če
kį įteikė Maironio lituanistinei 
mokyklai, čekį priėmė tos mo
kyklos tėvų komiteto atstovas 
Algis Jankauskas. Tai Kultūros 
Fondo auka lietuviškai mokyk
lai.

Parodos rengėjus, laimėtojus ir 
dalyvius pasveikino ir N.Y. Liet. 
Dailininkų Sąjungos pirminin
kas Petras Vaškys.

Sukaktuvininkų prisiminimas
Toliau buvo sukaktuvininkų 

prisiminimas. Rengėjai jau eilė 
metų prie šių parodų prijungia 
įvairius dailininkus sukaktuvi- - 
ninkus. Buvo prisimintas Adal
bertas Staneika, M. Dobužinškis, 
Adomas Varnas.

Šioje parodoje prisiminti Ignas 
Šlapelis, Petras Rimša, Juozas 
Zikaras. Jiem visiem praėju
siais metais suėjo 100 metų nuo 
jų gimimo.

' Apie juos kalbėjo Paulius Jur
kus. Pirma apibūdino Igną Šla
pelį, paskui Petrą Rimšą, kiek 
ilgiau sustojo ties Juozu Zikaru, 
išryškindamas vieną kitą darbą 
— jo Nežinomo kario kapą, Lais
vės paminklą, Knygnešį, mone
tas, religinį meną.

Po trumpos jų kūrybos ap
žvalgos pirmininkas Ą. Vakselis 
kvietė visus prie kavutės, pyra
gaičių ir prie vyno.

Po šio atidarymo buvo padary
tos įvairios parodos rengėjų, da
lyvių ir svečių nuotraukos. Di
džiojoje salėje buvo duodamas 
vynas, paskui pereita į mažąją 
salę, kur buvo kavutė, pyragai
čiai, kur veikė baras.

Atskirai dar parodos dalyviam 
ir kviestiem svečiam posėdžių 
menėje buvo surengtas kitas pri
ėmimas.

Susirinkę dar apžiūrėjo pa
rodą, pasikalbėjo. Ši vakaronė 
užsitęsė iki 10 v.v.

Kitą dieną ypatingai daug su
sirinko į literatūros popietę ir į 
koncertą. Atsilankė per 250. Tai 
parodo, kad New Yorkas mėgsta 
savo lietuviškąją kultūrą ir ją 
pagerbia.

Kitame numeryje apžvelg
sime tą literatūros vakarą ir su
sipažinsime su paroda iš ar- 

lietuvių bankinis kooperatyvas čiau. (p.j.) (Bus daugiau) 
Kasa. Kasos atstovas Romas Ke- ■ ■ —-
zys ir įteikė šią 300 dol. premiją 
laimėjusiam. Tuo laimėtoju ^7^8^71
buvo dail. Vytautas Ignas.

Apreiškimo parapijos ir Perkūno chorai Kultūros Židinio scenoje, minint Lietuvos nepriklau
somybės šventę vasario 21. Kairėje tų chorų dirigentas ir vadovas Viktoras Ralys. Nuotr. L.
Tamošaičio

PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 21, sek- 
mmadienį, pamaldomis ir 
akademija Kultūros Židiny.

Pamaldos Apreiškime
Apreiškimo parapijos bažny

čioje 11 vai. buvo iškilmingos 
pamaldos. Mišias koncelebravo 
kun. kleb. Jonas Pakalniškis, 
kun. Antanas Račkauskas, Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, ku
ris pasakė įspūdingą, šventei 
pritaikytą pamokslą. Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
kaip kasmet po komunijos tarė 
žodį.

Giedojo parapijos ir Perkūno 
chorai. Vadovavo Viktoras Ralys. 
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis.

Iškilmės Kultūros Židiny
Čia iškilmės prasidėjo 3 vai. 

Žmonių atsilankė per 400. Prie 
įėjimo buvo renkamos aukos, — 
88 dalyviai paaukojo, arti 2000 
dol. Daugiausia aukojo Tautos 
Fondui, paskui Altai, Lietuvių 
Bendruomenei.

Sceną papuošė Paulius Jurkus, 
Mindaugo laikų Lietuvą sujung
damas su Vasario 16, įvesdamas 
lietuviškų ornamentų.

Ieškota įvairumo
Šių metu programoje ieškota 

įvairumo. Į sceną pradžioje bu
vo išvesti abu chorai: Pirmoje

švenčių proga, kai ieškoma 
dovanų, prisiminkime lietuvišką 
knygą. Daug lietuviškų knygų 
turi Darbininko administracija.

f
f I 
I

Vienkartinės Juozo Zikaro300 
dol. premijos, skirtos šio žymaus 
skulptoriaus gimimo 100 metų 
sukakčiai paminėti, mecenatai 
buvo Vainučio Zikaro, skulpto
riaus sūnaus, šeima. Premiją į- 
teikti pavedė jaunimui, Vainučio

BALTIC _ 
TOURSž

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ —1982

^Šachmatai

Speciali 17 dienų kultūrinė eks- 
___ , i su 11 dienų Lietuvoj, 3 
Leningrade, 2 Maskvoj. Ši ekskursija 
skiriama universitetų studentam su
sipažinti su Lietuvos kultūriniu ir 
artistiniu gyvenimu.

Birželio 17-llepos 3--------$1,679.

16 DIENŲ EKSKURSUOS

Vasario 14 du mūsų šachma
tininkai — Edvardas Staknys ir 
Arūnas Simonaitis, atstovaudami 
Lietuvių Atletų Klubui, žaidė 
prieš latvius — G. Znotinš, 
K. Berzinš.

Pirmoji vieta teko latviui Zno
tinš. Jis nugalėjo Staknį ir šiaip 
taip įveikė Simonaitį.

Antroji vieta teko Arūnui Si
monaičiui. Jis nugalėjo Berzinš 
ir Staknį.

Vasario 26, penktadienį, mūsų 
šachmatininkai vėl pradėjo rink
tis į savo “klubą“, į Kultūros 
Židinio posėdžių menę. Čia 
žaidė Ziggie Dičpinigaitis, Li
nas Kudžma, Juozas Vilpišaus- 
kas, Česlovas Janušas, Edvar
das Staknys ir Arūnas Simonai
tis.

Kitą penktadienį, kovo 5, vėl 
visi renkamės į Kultūros Židinį. 
Atsineškite savo lentas, jei ga
lite, atsiveskite ir savo draugus. 
Pradžia 8 v.v.

rugsėjo 15-30 ---------------------------------------------------------
gruodžio 21-sausio 4----------------------------------------------
Ktllonė): Varšuvoj 2, VNnluj 6, Rygoj 4, Frankfurto 1.

11 DIENŲ EKSKURSUOS 
gegužės 12-22-------------------------------------------

birželio 2-12___________________________
rugpjūčio 18-28-----------------------------------------

Kdlonėj: Varšuvoj 2, VNnluj 8, Frankfurtą 1

gegužės 27-bkžollo 5 
liepos 22-31 _______

$1399 
$1,599 
$1349

$1329 
$1329 
$1329 
$1329

$1329
$13$9 
$1,199

daly buvo ir dainos ir tautiniai 
šokiai.

Minėjimą pradėjo New Yorko 
Altos šių metų pirmininkas Al
fonsas Marcelynas. Įneštos vė
liavos, jungtinis choras sugiedo
jo himnus, invokaciją sukalbėjo 
kun. kleb. Jonas Pakalniškis.

Tuoj buvo dainos. Perkūno 
choras padainavo: Pražydo jaz
minai po langu — partizanų 
dainą, Gaudžia trimitai — M. 
Petrausko.

Visai programai vadovavo Jū
ratė Balsytė, kuri gražiai kalba 
ir lietuviškai ir angliškai, turi 
malonaus tembro balsą, suma
niai orientuojasi situacijoje. Bet 
jos vaidmuo nebuvo toks didelis, 
nes Altos pirmininkas daug kur 
pats viską atliko ir pranešė.

Jis pravedė ir svečių pristaty
mą. Paskaitė daugybę pavardžių, 
kurių visai nebuvo salėje, o 
buvusius pristatė visai be jokios 
tvarkos ir be pagarbos. Pvz., Lie
tuvos gen. konsulą Anicetą Si
mutį nukėlė kažkur toli toli.

Gražų žodį tarė ir Lietuvos 
gen. konsulas. Kalbėjo lietuviš
kai ir angliškai, kalbėjo trumpai 
ir dalykiškai.

Proklamacijos
Kaip įprasta, New Yorko vals

tybės proklamaciją perskaitė ir 
įteikė senatorius Martin J. 
Knorr, New Yorko miesto pro
klamaciją paskaitė ir įteikė 
Walter Ward.

Antibolševikinio bloko tautų 
vardu žodį tarė Peter Wytenus, 
nors tai nebuvo programoje nu
matyta.

Kongreso atstovė Geraldine A. 
Fęrraro pasakė gražią ir neilgą 
kalbą. Prisiminė ir Lietuvos pra
eitį ir dabartinę padėtį.

Pirmoji dalis baigta tautiniais 
šokiais. Tryptinis, New Yorko 
tautinių šokių ansamblis, vado
vaujamas Jadvygos Matulaitie
nės, pašoko tris šokius — Vė
darą, Linelį, Audėjėlę.

reikalų 
kovo 3 iki balan

džio 13 lankysis Australijoj, kur 
įvairiose lietuvių kolonijose va
dovaus gavėnios rekolekcijom. 
Svečiui bus sudarytos progos 
padaryti pranešimus Australijos 
visuomenei apie religijos perse
kiojimą sovietų okupuoto) Lie
tuvoj ir lietuvių katalikų vedamą 
sunkią kovą už savo teises. Tai 
bus stengiamasi pasiekti pa
skaitomis, pokalbiais su televizi
jos ir radijo atstovais.

— Draugo romano premijos 
įteikimo iškilmės įvyks Cleve- 
lande kovo 20-21. Premiją lai
mėjo Birutė Pūkelevičiūtė 
romaną “Devintas lapas“, 
akademijos Jono Kelečiaus 
dovaujamas meno vienetas
vaidins Vinco Krėvės veikalą 
“Raganius“.

— Chicagos skautų Kaziuko 
mugė vyks kovo 7 Jaunimo 
Centre.

už 
Po 
va- 
su-

Kongreso narė Geraldine 
Ferraro kalba Lietuvos ne
priklausomybės minėjime 
vasario 21 Kultūros Židiny. 
Nuotr. L. Tamošaičio

Liūtas Grinius kalba Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės minėjime Kultūros Židi
ny vasario 21. Nuotr. L. 
Tamošaičio

Antroji dalis
Po pertraukos antroji 

pradėta Vliko vicepirmininko 
Liūto Griniaus kalba. Jis atvy
ko iš Washingtono. Kalbėjo neil
gai, pasiremdamas aktualiais, 
reikalais. Kalba buvo tvarkingai 
parašyta, gražiai perskaityta.

Tryptinis dabar vėl pašoko tris 
šokius — Gyvatarą, Juodąjį Jon
kelį, ratelių pynę, šokius akor
deonu palydėjo A. Razgaitis.

Reikia pasidžiaugti Jadvygos 
Matulaitienės darbu. Visas an
samblis jau atsinaujinęs. Beveik 
visi šokėjai nauji. Ir šoko jie 
grakščiai, gerai išmokyti prityru
sios mokytojos.

Paskaitytos rezoliucijos, kurios 
savo forma priminė kokį prane
šimą ar memorandumą.

dalis

vadovavo Viktoras Ralys.
Choras savo tarpe turėjo gra

žaus jaunimo. Dainavo pakiliai.
Minėjimą uždarė Altos pirmi

ninkas A. Marcelynas.

Baigiamosios pastabos
Visos atskiros dalys buvo tvar

koje — ir abi kalbos, ir atjaunė
jęs Tryptinis, ypač visus pra
džiugino chorai, bet visumoje 
minėjimui trūko tvarkos, elegan
cijos. Per daug visur kišosi pir
mininkas, o situacijos apvaldyti 
nesugebėjo. Pvz. užmiršo įteikti 
gėles J. Matulaitienei. Jas įtei
kė, kai iš salės baigė išeiti pub
lika. Pirmoje dalyje paskelbė 
pertrauką, kai dar turėjo šokti 
Tryptinis. Paskui reikėjo visa tai 
atitaisyti.

Altos pirmininkai keičiasi ro
tacine tvarka. Bet ir pačiai 
Altai turėtų rūpėti tokių minėji
mų sklandumas, pakilumas, (p.j.)

NAUJA VLIKO VALDYBA

— Rinkimai į JAV LB X-ąją 
tarybą ir PLB Vl-ąjį seimą 
vyks gegužės 8-17 imtinai. Kan
didatai atitinkamos apygardos 
rinkimų komisijai turi būti pa
siūlyti iki kovo 1. Kandidatu 
į tarybą ar seimą gali būti kiek
vienas 18 metų sulaukęs, JAV 
LB apylinkėj registruotas ir LB 
teises turįs lietuvis ar lietuvė. 
Kandidatą gali siūlyti ne mažiau 
kaip 10 tos apygardos ribose re
gistruotų lietuvių.

— Komp. Julius Gaidelis pa
rašė naują 3 veiksmų operą 
pagal Anatolijaus Kairio libretą 
“Karalius Mindaugas“. Operos 
turinys vystomas dviem kryptim: 
Mindaugo pastangos išlaikyti 
sostą suvienytoje valstybėje ir 
jo asmens drama pamilus žmo
nos seserį. Veikalas apima 1253- 
63 m. laikotarpį. Veikia 10 cha
rakterių. “Karalius Mindaugas“ 
įteiktas Chicagos Lietuvių ope
rai susipažinti.

— Dr. Gediminas Batukas 
parinktas Holy Cross ligoninės 
Chicagoj moterų ligų skyriaus 
vedėju.

— Aras Mažeika, Robertas 
Saldys, Sandra Saldytė, Ričardo 
Bendoraitis ir Ramutė Keme- 
žaitė (JAV) vadovavo Pietų 
Amerikos Lietuvių jaunimo sto
vyklai, kuri vyko sausio 25-30 
Brazilijoj, Lituanicos sodyboj. 
Dalyvavo 40 jaunuolių iš Brazili
jos, Urugvajaus, Argentinos ir 
Venezuelos. Sporto komisijai 
vadovavo Tadeu Machado Ben
doraitis.

— Žibuntas Mikšys Karlsruhės 
valstybės teatre turėjo ofortų 
parodą G. Buecherio dramai 
“Leonce ir Lena“. Paroda veikė 
nuo 1981 rugsėjo 27 iki šių me
tų sausio mėnesio.

— LB Brocktono apylinkės, 
valdyba, įvertindama Darbinin
ko talką, atsiuntė 25 dol. auką. 
Ačiū labai.

— Dail. Vytautas Kasiulis su 
žmona jau 22 metus turi savo 
galeriją Paryžiuje (Galerie Roy- 
ale, 11 rue Royale, Paris 8). 
V. Kasiulis kovo mėn. dalyvaus 
“Salon dės Independants” paro
doj, rengiamoj Paryžiuj.

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla Neringoj šiemet vyks rug
pjūčio 15-22. Registruotis' pas 
sės. M. Margaritą, I.C.C., Put- 
nam, Conn. 06260.

—— Dmuji usromimco
jai: M. Bemat, E. Hartford, 
Conn., J. Olachvyang. W. Ger
many. Užsakė kitiem: M. Tra-

š.m. vasario 20 Chicagoj įvy
kusiame Vliko tarybos posėdyje 
Vliko valdybos pirmininkas dr. 
K. Bobelis pristatė naują Vliko 
valdybą trejų metų kadencijai. 
Ją sudaro: dr. Elena Armanienė, 
Jonas Daugėla, inž. Liūtas Gri
nius, inž. Vytautas Jokūbaitis, 
dr. Kostas Jurgėla, dr. Domas 
Krivickas, dr. Jonas Stiklorius, 
dr. Jokūbas Stulas ir Nijolė Vai- 
tekūnienė. Vliko-Eltos įstaigos 
vedėja — Margarita Samatienė.

Naujoji valdyba buvo Vliko 
tarybos patvirtinta vienuolika 
balsų, trim susilaikius. Valdyba 
pareigomis pasiskirstys kovo 13 
Washingtone (vykstančiame Vli
ko posėdyje.

Dainuoja chorai
Apreiškimo parapijos choras 

padainavo: Tėvynės maršą — G. 
Gudauskienės, Kur giria žaliuo
ja — J. Gudavičiaus.

Mišrų chorą sudarė Perkūno 
choras, Apreiškimo parapijos 
choras ir kviestieji dainininkai. 
Mišrus choras padainavo: Siau
rės pašvaistė — S. Sodeikos, 
Augau pas tėvelį — liaudies 
dainą, Lietuviais esame mes 
gimę — St Šimkaus. Choram

abu iš Philadelpbijos, Pa^ P. 
Račkauskas, Dorchester, Mass.

BALTIC TOURS 
8 Whft» Ort Road 
N«wton, MA 02168 
817 880-1100

Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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1992 sausio mėn. įnašai.
Santrumpos: atm. įn. — atmi

nimo įnašas, po: įamžintojas, 
pad. — p adidino, įm. — įmo
kėjo, suma po pavardės—įnašų 
iš viso.

2 x 10.00 — Erciuvienė, 
mirusi Lietuvoje, atm. įn.: 
Landsbergis Algimantas ir Tere
sė $10.00, Mockūnas Jadvyga 
$110.00.

1 x 20.00 — Malinauskas Jo
nas $160.00.

2 x 25.00 — Jančauskas Po
vilas ir Stasė $225.00, Šnipas

DAR APIE TAUPYMĄ 
LIETUVIŠKOJE KASOJE

Pakartotinai norim pranešti, 
kad dabar visiem yra prieinamas 
labai patogus ir naudingas tau
pymo būdas — IRA (Individual
Retirement Account) pensijų in
dėliai. Visi žinome, kad valdžios 
administruojamas Sočiai Se- 
curity pensijos iždas nėra labai 
geram stovyje. Net yra prana
šysčių, kad jis gali labai suma
žėti, arba visai bankrutuoti. Iš 
kur tada gausime pensijos paja
mas? Tikimės, kad valdžia ras 
priemonių pensijų iždui papil
dyti, bet turime ir patys pasirū
pinti savo ateitimi. Padėdami 
dalį savo uždarbio KASOJE į 
santaupas, galime sudaryti daug 
patikimesnį aruodą, iš kurio vė
liau galėsim semti pragyveni
mui reikalingas lėšas.

Tam tikslui sudarytas IRA 
taupymo planas yra labai papras
tas ir naudingas ne tik ateity
je, bet ir dabar. Kiekvienas dir
bantis asmuo gali kasmet pasi
dėti į taupymo įstaigą 2000 do
lerių ir tie 2000 bus visai laisvi 
nuo valdžios mokesčių. Net ir 
palūkanos bus laisvos nuo 
mokesčių šiandien, rytoj ir per 
visą eilę metų, iki kol pradėsime 
naudotis savo santaupų vaisiais.

Kai kam atrodo, kad nėra leng
va atimti iš algos ar iš santaupų 
2000 dolerių, bet nėra reikalo 
iš karto visą sumą padėti į IRA 
sąskaitą. Daug lengviau yra 
taupyti dalimis — paskirstant 
įmokėjimus mažesniais kiekiais 
per visus metus. Pagaliau nie
kas neverčia kiekvienais metais 
padėti visus 2000 dolerių. Vie
nam asmeniui negalima daugiau 
padėti, bet mažiau — visada 
Jeigu šeimoje abu — vyras ir 
žmona dirba, tai galima padėti 
į IRA sąskaitą ir nurašyti nuo 
mokesčių 4000 dolerių. Jeigu 
dirba tik vienas, tada, pildant 
mokesčių formas kartu, kasmet 
galima padėti 2250 dolerių.

Išimti savo santaupas galima 
sulaukus 59.5 metų. Galima tau
pyti ir toliau — iki 70.5 metų. 
1RA sąskaitoje laikomi pinigai, 
kuo ilgiau laikomi, tuo daugiau 
auga, nes ir užaugusios palūka
nos neša vis didėjančius procen
tus. Neveltui sakoma, kad per 30 
metų galima susitaupyti iki mili
jono dolerių.

Kasos Kredito Unija duoda 
labai geras palūkanas už IRA 
pensijos indėlius ir mielai kvie
čia visus lietuvius pasinaudoti 
šia ypatinga proga ateities už
tikrinimui. Pagaliau, jeigu atro
dytų, kad jum IRA indėliai nėra 
pakeliui, KASOJE galite laikyti 
kasdienines santaupas, gaudami 
9% palūkanų. Tokių aukštų 
procentų už paprastas santau
pas niekur kitur negausite — tik 
KASOJE. Taip pat galite inves
tuoti į Certifikatus nuo 500 
iki 100,000 dolerių, nes kiekvie
na santaupų sąskaita yra valdžios 
įstaigų apdrausta iki 100,000 dol.

Norėdami daugiau sužinoti 
apie KASOS kooperatyvinį ban
ką, skambinkite ar rašykite rek
lamose nurodytu adresu. Asme
niškai apie KASĄ galėsite suži
noti sekmadienį, kovo 14, 2 vai. 
popiet, atsilankę į metinį KA
SOS narių susirinkimą 
Kultūros Židinyje. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir susipažin-

Vincas, atm. įn.: Simokaitis Gin
tas ir Reda $25.00.

1 x 30.00 — Gaižutis Jonas 
(miręs) ir Elena pad. Juras D. 
$230.00.

2x50.00— Danta Gytis, M.D., 
Australija $300.00, X $400.00.

8 x 100.00 — Bagdonavičius 
Jonas, atm. įn. pad. Kačinskas 
Vince n t $500.00, Banėnas Anta
nas, inž. atm. įn. pad. Banėnas 
Amelija $1,100.00, Kuzmickas 
Vaclovas ir Valerija $100.00, Ra
manauskas Augustas ir Elena, 
pad. Ivanauskas Nijolė $355.00, 

ti su sėkminga lietuvių taupy
mo įstaiga New Yorke.

KASOS informacija

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG 

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

I j *

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
į C O R P.

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

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

Appte-Valley, Mln. 55124 
N«w York, N.Y. 10003 
N«w York, N.Y. 10011 
So. Boston, Maso. 02127 
Br idgoport, Conn. 06*10

72 County Road No. 42
45 Sacond A venų • 
135 W. 14th Street 
393 Waat Broadway 
1880 Seavlew Avė.

612432-3939
AL 4-5456
CH 3-2583 

617 268-8784
203 367-2863

Chicago, IN. 60629 2501 West 69 St WA 5-2737
Ctevetend, Ohlo 44134 6089 State Road 884-1738

Irvington, N-J. 07111 1082 Springtiald Ava. 374-6446
Grand Rapids, Mlch. 49504 636-38 Bridge St N.W. GL 8*2256
Hackensack, N-J. 07601 112 Main St 201. 342-9110
Hartford, Conn. 06106 1839 Park St 203 232-6000
Lakowood, N J. 06701 241 Fourth Street FO 3-8569
Mante BoNo, CA. 90640 1800 W. Beverty Blvd. (213) 727-0884
Now Havan, Conn. 06511 1329 Boutevard LO 2-1446
Mavatk. M-J- 07106 698 Sanford Avenu< 373-4783
Mlami Boach, Ra. 33139 1352 Washlngton Ava. 305-532-7026
PhHadaiphia, Pa. 19122 1214 N. 5th St PO 34818
PhNadalphia, Pa. 19141 4925 Otd York Rd. GL 5-9586
Pltteburgh, Pa. 15203 1307 E. Carson Straat HU 1-2750
Waterbury, Conn. 06710 555CookSt 756-1068
Fort Wayne, Ind. 46000 1807 Bainaka Rd. 432-5402

Worca«ter, Mas*. 01610 144 MMbury Straat SW 8-2868
Youagatoam, Ohlo44503 309 W. Padarai Straat Rl 3-0440

New York City Community Schod District 14, Brook
lyn, Is soeking appllcants for:

’ Education Administrator, Senior Curriculum Develop- 
ment and Coordination Instruction Specialist, Level IV.

Education Administrator, Curriculum Development 
and Coordination Instruction Specialist, Level II.

Education Administrator, Pupil Personnel Supportive 
Services Instruction Specialist, Level II.

Mušt have State Certification. Contact Mary Dunne, 
215 Heyward Street, Brooklyn, 11206, (963-4800), before 
Mareli 8,1982.

PRABOMS pagal savo Išgales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Lietuvos Laisvi* 
Iždui — laisvajai Lietuvai padėti atsistatyti, • kalbomis 
ELTOS (ntormacjoms leisti, radijo transliacijoms 1 okupuo
ti Lietuvą finansuoti Ir politiniam kaliniams gelbėti.

Nopamlrklto tam tfcrą procentą Ir savo testamente įrė
žyti: noMor preflt, tax ozompt Corporation — Lithuanian 
National Foundation P.O. Bok 21073, Wodhaven, NY11421.

Pupelis Adolfas (miręs) ir Pupe- 
lienė Jadvyga $1,600.00, Sinįųs 
Narcizas, nužudytas Lietuvoje, 
ir Veronika, Sibiro kankinė, atm. 
įn.: dukterys Vanda, Marytė ir 
Sofija, įm. Gasperienė Vanda 
$100.00, Strazdas Vytautas ir Li
dija $100.00, Stulpinas Antanas 
ir Apolonija, atm. įn. įm. Kra
sauskas Mečys $100.00.

1 x 105.00 — Valteris Vincas, 
kapitonas, atm. įn. įm. Ardys 
Juozas, 12 asmenų $105.00.

1 x 140.00 — Monkus Jonas, 
atm. įn.: Monkienė Ada $140.00

4 x 200.00 — Baranauskas 
Juozas ir Zofija, atm. įn. Baras 
Stasys $200.00, Klova Birutė 
$400.00, Lukas Jonas ir Regina 
$400.00, Petruševičius Konstan
tinas ir Pranciška.

1 x 436.45 — Šimkus Stasys 
$3,228.27, V. Vokietija.

1 x 1,000.00 — Gaižutis Jo
nas, Lietuvos kariuomenės kari
ninkas, atm. įn.: Gaižutienė Ele
na $1,000.00.

Iš viso 24 nariai — $3,501.45.
Patikslinanti: 1981 lapkričio 

mėn. Įamžinant Ponelio Prano 
No. 4762 atminimą, minėtinas ir 
Lake Worth Lietuvių Klubas 
kaip aukotojas.

Lietuvių Fondas įžengė j tre-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Po 6 dol. — B. Vilčinskas, 

Netv Britain, Conn., A. Valaitis, 
Philadelphia, Pa.

Po 3 dol. — S. Klimas, Little 
Falls, N.J., Z. Strazdas, Palm

•

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1982.131 pasiekė 
$2,152,945.37. Gautomis palū
kanomis parėmė meną, lietuviš
ką švietimą, kultūrą ir jauni
mą $891,585.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. 1982. 
1.31 palikimais gauta 
$535,210.48. ,

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime 
šį tikslų pavadinimą:

LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD, CHI- 
CAGO, ILLINOIS 60629”.

Visi statykime Lietuvių 
Fondą, nes gautomis palūkano
mis remiamas lietuvybės iš
laikymas.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Aras .. . toli nuo tėvynės. To
ronto vyrų choras “Aras” dai
nuoja 12 dainų,, iš kurių Ten, 
kur Nemunas banguoja ir Ta
vęs nebemyliu solo dainuoja sol. 
V. Verikaitis. Choro kitos dainos: 
Kvietimas į Sūduvą, Aras, Už 
aukštų kalnų, Visos žmonos to
kios pačios, Kur Nemunai jaunų 
dienų, Tėve mūsų, Širdis dar 
žydi, Leiskit į tėvynę ir Susky- 
niau skynimą. Kaina 10 dol.

Nerija. .. Clevelando studen
čių vokalinio vieneto dainos: 
Prie gintaro jūros, Paskutinį sek
madienį, Obelėlė ir upelis, Tan
go notturno, Spaudos baliaus 
valsas, Laukinė aguona, Kregž
dutės, Gulio ryčio, Oi lekia, le
kia gulbių pulkelis, Oi ūžkit, 
gauskit, Pūsk trimitą, Barcarolle 
(iš Hofmanno pasakų), Tik-tak, 
Alma Ilanera. Kaina 8 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės: 
Pavasaris, dvynukų Šalčių. Kaina 
10 dol. Motulės dainos, “Sodau- 
to” — Bostono lietuvių ansamb
lio dainos 6 dol. Užaugau Lie
tuvoje, lietuviškų dainų rinkinys 
8 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios ir kitos lietuviškos plokš

telės, lietuviškos knygos ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje: 341 Higbland 
BĮvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DERMATOLOGIST
J. BARAL, M.D.
245 E. 63 St N.Y.
Tel. 355-2828
Gydomos odos ir venerinės 
ligos Persodinami plaukai 
priimama Medicare

®DEXTER PARK ggg 
PHARMACY |3 

Wnt AnaataM, B. B.
7T41 JAMAICA AVĖJUI 

(Cor. 77th Street) 
tfaadhaven, N.Y. 11491

WM DUUVER 
299-4130

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% pelūkanų už paprastas

taupomąsias sąskąttas.

12% už ShareCertlficutM 500 doL sumomis.

NONEY MARKET Certlflkatų procentai už 5,000 Ir 10,000 dolerių Indėlius t mėnesiam.
“ALL SAVERS” Cortifikatal 1 metam su laisvomis nuo mokesčių peMkanomls.
laisvi nuo mokesčių IRA pensijų fondo Indėliai su 14.8% peMMtanom.

Paskolos — Namų pirkimo “mortgičlar — čekių IčkoHImai — Pensijos čekių 
MMIal Ir LL
KASOS adresas: $6-01 114th Street, Rlehmond HM, N.Y. 11418
TtMonas: (212) 441-0799
Darbo valandos: nuo 9 Iki 9 kasdien; penktadieniais k ėeitadfonlals nuo 9 Iki 5 vai. pp.
Patarnavimas lietuvių k anglų kalbomis.

vili Indėliai apdrausti iki 100.000 dol.

Beach Gardens, Fla.,O. Saulius, 
Denver, Colo., T. Zujus, Kear- 
ny, N.J., G. Babrauskas, Cicero, 
III., B. Emery, Hicksville, N.Y., 
H. Butkus, Woodhaven, N.Y., 
M. Baltaduonis, Bronx, N.Y., J. 
Tamašauskas, Putnam, Conn., 
E. Pugh, Long Beach, N.Y., Z. 
Delininkaitis, Waterbury, Conn.; 
A. Šparkevičius, Philadelphia, 
Pa.

Po 2 dol. — A. Biretta, Man- 
chester, Conn., V. Vaich, Largo, 
Fla., Z. Ratas, Merrick, N.Y., V. 
Bukauskas, Hyde Park, Mass., 
J. Sabulis, Wallkill, N.Y., B. Bur- 
chikas, Upper Darby, Pa., E. Žu
kas, Jamaica, N.Y., G. Slepako- 
vas, Escondido, Calif., M. Klei
za, Woodhaven, N.Y.

Po 2 dol. — E. Shimanskis, 
Brooklyn, N.Y., A. Bacevičius,

NAUJOS 
KNYGOS

E. Juciūtės — Ąžuolynėlis, 
romanas, 8 dol.

Br. Kviklio — Lietuvos bažny
čios, Telšių vyskupija, 20 dol.

J. Brazaičio raštai, I ir II tomas 
(redaguoti A. Skrupskelienės ir 
G. Grincevičiaus), po 15 dol.

J. Puzino — P. Avižonis, 12 
dol.

T. Venclovos — 98 eilėraščiai, 
6 dol.

P. Klimo — Iš mano atsimi
nimų, 12 dol.

Dr. A. Rukšos — Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 20 
dol.

Dr. A. Budreckio — DLK Al
girdas, 15 dol.

A. Šapokos — Lietuvos isto
rija, 18 dol.

Lietuviai Sibire — albumo 
formato leidinys, 20 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

Šios naujos lietuviškos kny
gos, plokštelės, suvenyrai gau
nama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

ORBITAI R INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL
Presents

BALTIC-AT-LEISURE TOURS
Coordinated by Jonas Adomėnas

• CHOICE of 3 ITINERARIES • First-Class Services, Hotels

• Reasonable, All lnciusive Costs • Escorted from USA via Finnair

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days
Tour II Vilnius — Moscow — Leningrad plūs Riga 15 Days 
Tour III Vilnius — Moscow — Leningrad & Rome 15 Days

Features Include: Group or APEX airfares wrth departures startinį April, three 
meals daity, comprehensive sightseeing. transfers, guides, theatre vrsrts, air 
transportation on tour, bauv^ bandled. aach group escorted by American 
Lithuanian speaking tour leader, visa handhng. Deposit only $100 per person. 
From iust $1099 to $1769 per person in doubie occupancy.

For Free Brochure Foktef. Contact:

Jonas Adomėnas
Orbitair International. Ltd.
20 East 46th Street, New York, NY 10017 
Tel.: NY (212) 986-1500; (800) 223-7953

•Newton, Mas*., A. Pakštys, 
Niantic, Conn., A. Pocius, Eliza- 
beth, N.J., R. švainauskas, Stu- 
dio City, Calif., E. Waitelis, 
Cocoa Beach, Fla., C. Shapalis, 
Norton, Mass.

1.50 dol. — J. Bilėnas, Hun- 
tington, N.Y.

1 dol. — J. Misiūnas, Faii 
Lawn, N.J.

* Po 1 dol. — P. Mitalas, Phi
ladelphia, Pa., A. Kaminskas, 
Philadelphia, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

Soviet Genocide in Lithuania, 
by Joseph Pąjaujis-Javis, 246 
psl. Įrišta. 12 dol.

Lithuania Minor,* by Martin 
B rakąs. 302 psl. Įrišta. 15 dol.

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

Lithuanian National Costume, 
by A. & A. Tamošaitis. Dide
lio formato, gausiai iliustruota, 
įrišta. 26 dol.

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

The Catholic Church, Dissent 
and Nationality in Soviet Lith
uania, V. Stanley Vardys — 12 
dol.

The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied 
Lithuania, A report for 1979/80 
— 8 dol.

Catholics in Soviet-Occupied 
Lithuania, Faith Under Persecu- 
tion — 2 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos ar anglų kalba knygos apie 
Lietuvą, plokštelės, suvenyrai 
gaunama Darbininko administ
racijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
kovo 7, sekmadienį, jaunimo pa
maldos ir Kaziuko mugė, rengia
ma New Yorko skautų.

Skautų tėvai po lietuviškos 
mokyklos pamokų suvežą vaikus 
į Kultūros Židinį, kur bus ruo
šiamasi Kaziuko mugei.

Kaziuko mugė vyksta kovo 7, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje. 
12 vai. bus jaunimo mišios, po 
mišių tuoj mugę atidarys Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si
mutis. Kaip įprasta, bus daug 
įvairių rankdarbių, įvairių pirki
nių, drožinių, audinių, gintaro ir 
t.t. Skautai dalyvauja uniformuo
ti.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
kovo 6, šeštadienį, 7 v.v. šaukia 
savo narių susirinkimą. Susirin
kimo darbotvarkė kuopos na
riam išsiuntinėta. Valdyba prašo 
atkreipti dėmesį į darbotvarkės 
ketvirtą punktą. Ten pasakyta, 
kad bus renkami trys kuopos 
atstovai, kurie dalyvaus atstovų 
suvažiavime. Tas suvažiavimas 
bus kovo 27-28 Chicagoje.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas, pastarąją savaitę 
su žmona dalyvavo Kuwait am
basadoriaus prie J. Tautų pri
ėmime, taip pat Estijos konsu
lo priėmime ir SLA tradicinia
me Vasario 16-tos minėjime.

Gražina Paegle, kuri su šeima 
gyvena Milwaukee, Wisc., buvo 
atvykusi aplankyti savo tėvelių 
Kulikauskų, gyvenančių Ozone 
Parke. Palydėta motinos, ji pra
eitą savaitę lankėsi Darbininko 
redakcijoje ir papasakojo apie 
savo veiklą. Ji palaiko ryšius su 
kai kuriais žmonėmis Lietuvoje.

Madų paroda, rengiama Balfo 
100-ojo skyriaus, bus gegužės 
2 Kultūros Židinyje. Paroda ati
darys Janina Simutienė.

Kun. Pranas Bulovas, V. Atsi
mainymo parapijos klebonas, į- 
teikė parapijos 100 dol. auką 
New Yorko Balfo skyriaus vajaus 
proga. Balfo 100-ojo skyriaus 
valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Estų nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties proga estų 
konsulas New Yorke Emst 
Jaakson ir Amerikos estų tarybos 
pirmininkas Juhan Simonson 
vasario 26 New Yorko estų na
muose surengė priėmimą, kuria
me dalyvavo ir lietuviai: Lietu
vos gen. konsulas New Yorke 
A. Simutis su žmona, New Yor
ko apygardos pirmininkas A. 
Vakselis su žmona, V. Čečetie- 
nę, G. Žilionienė ir Tėv. K. Buč
inys, OFM.

Tadas Vasaitis, lankydamasis 
Darbininko spaudos kioske, už
siprenumeravo Darbininką ir įsi
gijo įvairių vertingų lietuviškų 
knygų už 150 dol.

Nastutė Umbrazaitė, ap
mokėdama Darbininko ir Bridges 
prenumeratas, nusipirko lietu
viškų plokštelių už visą šimtinę 
ir dar spaudai remti pridėjo 11 
dol. Ačiū labai.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI 
Į TRADICINĘ NEW YORKO SKAUTŲ

KAZIUKO MUGĘ
KADA — kovo 7 d.
KUR — Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd.

12 vaL pamaldos, o po pamaldų mugės atidarymas

VEIKS—įvairūs prekystaliai,

lėlių teatras,
vyr. skaučių kavinė, 
tėvų k-to valgykla Ir bulatas.

RASITE — gintaro, audinių,
medžio drožinių,
tautodailės gaminių Ii Lietuvos, 
(vairiausių rankdarbių.

Lauksimo visų!
NEW YORKO NERINGOS IR TAURO TUNTAI

Religinis koncertas Apreiški
mo parapijos bažnyčioj vyks ba
landžio 4, Verbų sekmadienį, 
4 vai. popiet, baigiant gavėnios 
rekolekcijas. Parapijos cho
ras, vadovaujamas Viktoro Ralio, 
atliks ištraukas iš G. Rossini 
“Stabat Mater” ir G. Verdi “Re- 
quiem”.

Už a.a. Oną Budreckienę, jos 
mirties antrųjų metinių proga, 
bus aukojamos mišios Šv. Jurgio 
bažnyčioj, Brooklyne, kovo 13, 
šeštadienį, 8 vai. ryto. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi 
atsilankyti ir prisiminti velionę 
maldose.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas savo narių susirinkimą 
kviečia kovo 17, trečiadienį, 7:30 
v.v. įprastoje vietoje, Congrega- 
tional Church salėje, 91 St. ir 
85 Rd. kampas, VVoodhavene. 
Visos narės prašomos dalyvauti.

Knygos “Lietuviai Sibire” 
pristatyme dalyvaus rašytoja Bi
rutė Empakerytė-Lukoševi- 
čienė ir buvusi Sibiro tremtinė 
Anelė Povilaitienė. Knygos pri
statymas bus kovo 21, sekma
dienį, Kultūros Židinyje.

LIETUVIŠKA MUZIKA 
PER RADIJĄ

Kaip buvo skelbta, per New 
York Times radijo stotį — 
WQXR buvo paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. Pa
minėta vasario 16 Bob Sher- 
man vadovaujamoje programoje 
The Listening Room.

Jau eilė metų, kaip šia progra
ma rūpinasi dr. Jonas Lenktai- 
tis. Jis parūpina stočiai plokš
telių ir suteikia kitų reikiamų 
informacijų.

Šiemet asmeniškai kontaktavo 
Bob Sherman. Dar pasikvietė dr. 
Jokūbą Stuką. Tai Bob Sherman 
pravedė pasikalbėjimą su abiem. 
Programa prasidėjo 5 minutės 
po 11 ir tęsėsi iki 12 vai. vi
dudienio.

Pasikalbėjime buvo daug pa
liesta iš Lietuvos kultūrinio gy
venimo, iš muzikos, iš praeities. 
Paliesta ir dabartis, lietuvių 
kultūrinis gyvenimas New 
Yorke. Buvo paminėtas ir Dar
bininkas, kad jo kioske galima 
gauti daug lietuviškų plokštelių. 
Pagrota lietuviškos muzikos: 
M.K. Čiurlionio harmonizuota 
liaudies daina Anoj pusėj Ne
muno, Aldona Dvarionaitė pa
skambino Balio Dvariono kom
poziciją, Virgilijus Noreika su
dainavo Česlovo Sasnausko Kar
velėli mėlynasis. Neįprastai 
daina buvo palydėta vargonų, 
o ne choro. Buvo ir ištrauka iš 
Banaičio operos “Jūratė ir Kasty
tis”. Dainavo Stasys Baras. Čia 
plačiau pakalbėta apie Lietuvių 
operą Chicagoje.

Būtų gera, kad lietuviai, kurie 
girdėjo šią programą, parašytų 
radijo stočiai ir Bob Sherman 
padėkos laišką.

Pasikalbėjimas su pianiste 
Aldona Kepalaitė bus perduo
tas per WFUV redijo stotį, ban
ga 90.7 FM kovo 8, pirmadienį, 
6 v.v. Pasikalbėjimas užtruks 
visa valandą, iš garsajuosčių 
apie 40 minučių bus transliuo
jama jos skambinimas, tarpais 
bus pasikalbėjimas. Kaip esame 
rašę, jos koncertas Carnegie Be
eitai salėje bus kovo 13, šešta
dienį, 5:30 v.v. Tai bus jos 
20 metų muzikinės veiklos su
kakties koncertas.

Aktorius Vitalis Žukauskas at
liks humoristinę programą lietu
vių šventėje — koncerte kovo 
6, šį šeštadienį, Sacred Heart 
universitete Bridgeport, Conn. 
Dainuoja solistė Gina Čap- 
kauskienė, skambina pianu Sau
lius Cibas.

LKB Kronikos 1U metų sukak
tis bus paminėta kovo 21. Kro
nika buvo išleista 1972 kovo 19, 
per šv. Juozapą. Brooklyne mi
nėjimas rengiamas sekmadienį, 
kovo 21. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje sumos metu bus at
likti specialūs skaitymai, išryš
kintas Kronikos vaidmuo Bažny
čiai. Bus pritaikytas pamokslas.
4 v. popiet akademinė dalis 
bus Kultūros Židiny. Čia bus 
paskaita, išleistų Kronikų paro
da, Kronikos vertimai ir t.t. Bus 
atlikti skaitymai iš Kronikos. Po 
Kronikos minėjimo bus supažin
dinimas su knyga “Lietuviai Si
bire”. Apie ją kalbės Birutė 
Lukoševičienė. Rengia Liet. Kat. 
Moterų Kultūros draugija.

New Yorko Philharmonijos 
orkestras kovo 7, sekmadienį, 
Avery Fisher salėj, Lincoln 
Centre, duos sukaktuvinį 10,000- 
ąjį koncertą. Zubin Mehta diri
guos Mahlerio antrąją simfoniją.

Dail. Kazimierą Žoromskį pa
minėjo tarptautinė meno encik
lopedija, leidžiama keturiom 
kalbom Italijoje. Įdėjo jo biogra
fiją ir fotografiją. Kaip žinome, 
dailininkas gyvena Manhattane, 
kur uoliai dirba. Dabar jis ren
giasi savo parodai.

Už a.a. prof. dr. Konstan
tiną Račkauską mišios bus auko
jamos pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje kovo 13, šeštadienį, 
8 v.r. Mišias užprašė Liucija 
Gudelienė.

J. Žilionis iš Cleveland, Ohio, 
kur turi lietuviškos spaudos kios
ką, atsiųsdamas Darbininko pre
numeratą, pridėjo spaudai remti 
dar 30 dol. Ačiū labai.

Mokytoja Ona Shovelski, 
Glendale, N.Y., mirusio advoka
to našlė, pastoviai remia Darbi
ninką. Dabar vėl gauta 50 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 6, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet New Yorko laiku per radiją 
bus transliuojama G. Verdi ope
ra “La Traviata”. Pagrindiniai 
solistai: Catherine Malfitano, 
Nedda Casei, Guiliano Ciannel- 
la, Comell MacNeil. Diriguoja 
Nicola Rescigno.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, atostogaują savo bute 
Palm Beach, Floridoj, atsiuntė 
sveikinimus ir Darbininkui.

Eucharistinė diena — metiniai 
Apreiškimo parapijos atlaidai — 
bus balandžio 25. Iškilmingi 
mišparai, pamokslas ir procesija
5 vai. popiet.

E. Sandanavičienė, Brooklyn, 
N.Y., apmokėdama Darbininko 
prenumeratą, apmokėjo prenu
meratas už sūnų ir dukrą, o taip 
pat paliko auką ir už kalendo
rių. Ačiū labai.

Pigiai parduodamas
vartotas Mason-Hamlin pianinas. 
Kreiptis į Darbininko redakciją.

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.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 HfflsMe 
Lvenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 —- 
843-6677.

Tryptinis, New Yorko tautinu Šokių ansamblis, dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 21 Kultūros Židinyje. Viduryje ansamblio vadovė Jadvyga 
Matulaitienė. Nuotr. L. Tamošaičio

PATERSON, N.J. 
Kaziuko mugė

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoj kovo 7, sekmadienį, 12 
vai. vyks koncelebruotos mišios, 
kuriose dalyvaus ir vietos vysku
pas.

Po mišių vyks didinga Kaziu
ko mugė, kurioj veiks ir Darbi
ninko spaudos kioskas su lietu
viškom knygom, muzikos plokš
telėmis, medžio drožiniais, gin
taru. Programoj dalyvaus tauti
nių šokių grupė Liepsna. Mugės 
dalyviai bus vaišinami. Visi 
kviečiami dalyvauti patys, o taip 
pat pakviesti savo draugus ir pa
žįstamus.

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
PRAŠO IR DĖKOJA

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja skaitytojam, 
kurie apmokėjo prenumeratos 
mokestį už šiuos 1982 metus, 
pridėjo auką už kalendorių bei 
spaudai paremti.

Dabar norime prašyti, kad tie, 
kurie dar nepasiuntė prenumera
tos mokesčio, tai padarytų be ra
ginimo. Rašyti paraginimus 
užima daug laiko, reikia ir už 
persiuntimą paštui mokėti.

Labai maloniai prašome atsi
teisti už 1981 metus, kurie to 
nepadarė. Mus tikrina paštas ir 
neleidžia neužsimokėjusiem 
siųsti.

Turime skaitytojų, kuriuos 
bent kelis kartus raginome, 
o jie vistiek nesusimokėjo. Kar
tais atsisako mokėti ir atsisako 
skaityti laikraštį.

Kiekvienais metais susidaro 
būrelis tokių skaitytojų, kurie 
neatsilygina už laikraštį. Tenka 
juos nurašyti. O skaitytojų netek
ti visada yra skaudu.

Labai esame dėkingi tiem 
skaitytojam, kurie net didesne

PADĖKA
Maironio lituanistinė mokykla 

nuoširdžiai dėkoja JAV LB Švie
timo Tarybai už suteiktą fi
nansinę paramą, įteikiant mo
kyklai 1600 dol. čekį.

Mum džiugu, kad Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo Taryba 
supranta lietuviškos mokyklos 
svarbą ir kiekvienais metais ski
ria finansinę paramą.

Maironio Lituanistinė Mokykla

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

Aloyzas Baronas, Trisdešimt 
istorijų suaugusiems. Novelės. 
8 dol.

Česlovas Butkys, Teisėjo atsi
minimai. (Česlovas Butkys yra 
buvęs Lietuvos vyriausio tri
bunolo teisėjas) 10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės, o taip pat ir lietuviški su
venyrai gaunama Darbininko 
spaudos kioske: Darbininkas,341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Ieškomi Frank Gedgues ir Vi
to Senkąs, anksčiau gyvenę Ten- 
Eyck St., Brooklyne. Jie patys 
ar apie juos žiną prašomi pra
nešti Darbininko redakcijai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
SLA CENTRINĖS ĮSTAIGOS PATALPOSE

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje — SLA kasmet pamini 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę atskiru pobūviu. Tuo 
metu sušaukia direktorių suva
žiavimą, atlieka įvairius organi
zacinius būtinus pranešimus bei 
darbus. Baigdami suruošia Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą.

Šiemet tas minėjimas buvo vasario 28, sekmadienį, 2:30 v. popiet centrinėje SLA įstaigoje 

auka remia laikraštį, įdeda švenčių sveikinimus, kitokius skelbimus. Visa tai padeda laikraščiui 
išsilaikyti.

Dėkojame visiem ir laukiame 
pagalbos. Drauge turime praneš
ti, kad paštas už laikraščio per
siuntimą mokestį padvigubino. 
Laikraštis gyvuos, kol bus 
skaitytojų. Paraginkite ir kitus 
skaityti Darbininką. Naujiem 
skaitytojam pirmieji metai — 
12 dol. Metinė prenumerata — 
15dol.

Darbininko administracijoje taip pat galima gauti knygų, 
plokštelių ir kitų suvenyrų.Visais reikalais kreiptis: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y., 11207.

IŠVYKO INŽ. V. RADZIVANAS

Vasario 23, antradienį, į Australiją išvyko nuolatiniam apsigy
venimui inžinierius Vytautas 
Radzivanas. Jo žmona Birutė 
su dviem sūneliais buvo išvykusi jau rudenį. Australijoje gy
vena jos tėvai, brolis ir kiti giminės .

Vytautas Radzivanas yra gimęs 
Vokietijoje, čia Brooklyne užau
go,lankė lietuvišką šeštadieninę 
mokyklą, įsijungė į ateitininkus, 
į Lietuvių Bendruomenės veik
lą. Buvo visuomeniškas žmogus, 
vadovavo LB I-mai apylinkei, 
dalyvavo ir LB apygardos valdy
boje,jautriai atsiliepdavo į visus 
lietuviškus reikalus, organizavo 
visokias demonstracijas, jei buvo 
reikalas, pats uoliai dalyvavo.

Jis buvo nemažas dainos mė
gėjas, dalyvavo savo mokyklų 
bei kolegijų choruose, seniai į- 
sijungė į Apreiškimo parapijos 
chorą, į Perkūno chorą.

Abu chorai su juo atsisveiki
no vasario 21, sekmadienį, po 
Lietuvos nepriklausomybės mi

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
kviečia kooperatyvo narius Ir visus, kurto domiai taupymo
nHcatals, | metini

SUSIRINKIMĄ
Lm. kovo nton. 14 dn sekmadieni, 2 vai. popiet 

KuRflros Židinyje
Programoje: prsneAlmal, direktorių rinkimo I, dtokusi* 

|oo Ir vsiits vielom otsNsnkluetom.

Manhattane. Buvo sukviesta 
apie 50 gražios publikos.

Minėjimą pradėjo generalinė 
sekretorė Genovaitė Meiliū- 
nienė, invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Petras Baniūnas, OFM. Sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos himnai.

Kalbėjo Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis. Jis plačiau 
ir detaliau išryškino kelią į ne
priklausomybę, kas vyko Wash- 
ingtone, kol Lietuvą pripažino 
de jure, kokias kliūtis darė len
kai ir rusai, kad Amerika nepri
pažintų Lietuvos, kas dėjosi pa
čioje Lietuvoje, kaip lenkai rengė 
perversmą, kaip Lietuva buvo 
priimta į Tautų Sąjungą. 1921 
rugsėjo 1 ir kaip 1922 liepos 
28 Amerika pripažino Lietuvą 
de facto ir de jure. Baigė savo 
kalbą viltimi, kad ateis laikas, 
kai Lietuvos nepriklausomybė 
vėl bus atstatyta.

Gražia patriotinę kalbą pasakė 
ir Susivienijimo prezidentas Po
vilas Dargis. Jis mėgsta poeziją, 
tai pacitavo visą eilę poetų, ku
rie rašė patriotinius eilėraščius. 
Pabaigoje kvietė tikėti Lietuvos 
prisikėlimu.

Baigdama šią akademinę dalį, 
Genė Meiliūnienė pristatė sve
čius ir pakvietė vaišių.

Kaip įprasta, buvo paruoštos 
gražios vaišės. Publika, susėdus 
prie stalų, porą trejetą valandų 
padraugavo ir pasikalbėjo, (p.j.) 
nėjimo. Perkūno choro kambary 
perkūniečiai buvo surengę vai
šes ir pakvietę Apreiškimo para
pijos choro narius vakaronei. Su
sirinkę palinkėjo Vytui gerai įsi
kurti tolimam kontinente, sugie
dojo ir Ilgiausių metų.

Inž. Vytauto Radzivano iš- 
vykymas tikrai paliks spragą lie
tuviškoje veikloje ir abiejuose 
choruose. Gaila, kad jis išvyko. 
Bet argi žinomi žmogaus laimės 
keliai. Jei Australijoje neprigytų, 
jis čia visada bus laukiamas ir 
su džiaugsmu sutiktas. /

Jo tėvelis dr. Bronius Radzi
vanas mirė prieš porą metų. 
Čia liko mamytė — Apolonija 
Radzivanienė, kuri taip pat uo
liai reiškiasi visuomeninėje 
veikloje, vadovauja Liet. Kat. 
Moterų Kultūros draugijai, dirba 
penktadienio popiečių grupėje, 
talkina įvairiem Kultūros Židi
nio darbam.
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