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ŠEPETYS MATO DAUG PAVOJŲ

«W

Savaitės 
Įvykiai

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt ir Prancūzijos 
prezidentas Valery Giscard d’ 
Estaing bendru pareiškimu pa
reikalavo, kad Sov. S-ga pasi
trauktų iš Afganistano, ir įspėjo, 
kad Atlanto sąjunga neliks nuo
šali, jei Sov. S-ga kada nors vėl 
leartotų karinę invaziją.

Sov. S-ga pagrasino nutraukti 
su V. Europos valstybėm veda
mą atoslūgio politiką, jei jos ne
atsiribos nuo JAV vedamos 
priešsovietinės politikos.

JAV, Britanijos, Kanados, 
F*raricūzijos,z Itdalijos, Japonijos 
ir V. Vokietijos užs. reikalų mi- 
raisteriai numato vasario pabai
goj tartis dėl savo veiksmų prieš 
Sov. S-gą suderinimo.

Argentina, negavusi JAV pa
žado sumažinti susirūpinimą 
žmogaus teisių reikalais, nuta
rė parduoti Sov. S-gai nemažus 
javų ir mėsos kiekius.

Ispanijos ambasadą Gvate
maloj užėmė ginkluoti indėnai, 
paėmė įkaitų ir vėliau ambasadą 
padegė. Gaisro metu žuvo 
36 ambasadoj buvę žmonės, jų 
tarpe ir 5 ambasados tarnauto
jai. I spanija dėl to nutraukė dip
lomatinius santykius su Gva
temala.

Egiptas ir Izraelis pasiekė 
kai kurių antraeilių susitarimų 
dėl okupuotam vakariniam Jor
dano krantui ir Gazos ruožui 
dlaliaėsąutsn

Vietnamas
K-iniją atnaujinti įstrigusius pasi
tarimus dėl santykių pagerini
mo.

Valst sekr. Cyrus R. Vance 
patikino, kad vyriausybės politi
ka dėl ginklų kontrolės, žmo
gaus teisių, paramos atsiliku- 
siem kraštam ir santykių su Ki
nija pasiliks nepakitusi.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda patikino, kad 
Sov. S-ga neturi jokių užmačių 
d ėl aliejaus laukų ar šiltų uostų 
Persijos įlankoj. Visa tai esą tik 
amerikiečių išsigalvojimas.

JT saugumo taryba, spaudžia
ma Afrikos valstybių, priėmė 
rezoliuciją, kriokuojančią Brita
niją už leidimą P. Afrikos ka
riuomenei pasilikti Rodezijoj, už 
trukdymą Rodezijos pabėgėliam 
grįžti ir už Abel.T. Muzorevva 
šalin inkų palaikymą. Britanija vi
sus kaltinimus paneigė, nes ji 
vykdo visus su Rodezijos gru
pėm pasirašytus susitarimus.

Sov. S-ga keičia į Afganistaną 
iš pradžių atsiųstus kariuomenės 
atsarginius būtinos tarnybos ka
reiviais. Atsarginiam buvę tei
giama, kad jie vykstą į Afganis
taną kariauti su JAV ir Kinija, 
tačiau atvykę atrado, kad jie turi 
kariauti su vietiniais, ir pradėjo 
s u jais draugauti.

Popiežius Jonas Paulius II nu
mato šiais metais aplankyti Af
riką _

Graikijos min. pirm-kas Cons-
tantine Caramanlis pasiūlė tarp*—pakviesta į sveikatos ministeri- 
taut. olimpiniam komitetui olim
pini us žaidimus pastoviai vyk
dyti Graikijoj, Olimpijos 
mieste, kur tokie žaidimai vykda- 
vo ir senosios Graikijos laikais.

Tvirtinama, kad gruodžio 27, 
i nvazijos į Afganistaną metu mi
ręs Sov. S-gos vidaus reik, mi- 
nisterio pavaduotojas generolas 
Viktor S. Papūti n nusižudė grį-

’ žęs į Maskvą.
4 Pradėjęs eiti pareigas Irano 

prezidentas Abolhassan Bani- 
Sadr pašiepė įkaitus saugojan
čius, kad jie, vaidindami atskirą 
vyriausybę, pamėgdžioją vaikus. 
.Apie įkaitų paleidimą tuo tarpu 
verčiamasi tik įvairiais gandais.

Egipto parlamentas patvirtino 
įstatymą, panaikinantį arabų 
valstybių Izraeliui vykdomą boi-

dalyvavimą prancūzų televizi
joje, pasikalbėjimą su France 
Soir korespondentu ir pareiškė

lenininės kadrų politikos prin
cipais”.

pagrasino "valymu”: “Instituto 
indėlis į respublikos ideologinį 
gyvenimą būtų , svaresnis, jeigu 
ten... kadrai būtų komplektuo-

(Eha)

BEDIEVIAI RENKA PARAPIJOS 
KOMITETĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 39

1979 m. gegužės 30 d. Kir
deikių parapijos klebonas P. Kra- 
žauskas pasiuntė J.E. Kaišiado
rių vyskupijos Apaštališkajam 
Administratoriui vysk. V. Slad
kevičiui pranešimą, kurį pasira
šė 267 Kirdeikių parapijos ti
kintieji, apie ypatingai grubų 
ateistinės valdžios kišimąsi į-pa- 
rapijos vidaus reikalus. Praneši
me rašoma:

1979 m. gegužės 13 d. Ute
nos rajono Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojui J. 
Labanauskui ir Saldutiškio

BUKOVSKIS 
RAGINA 

PROTESTUOTI 
Londono dienrašty Observer 

(1979.IX.18) buvo išspausdintas 
Vladimiro Bukovskio laiškas 
apie naujus areštus Sovietų Są
jungoj. Ilgai kalintas ir tik nese
niai į užsienį išleistas rusų žmo
gaus teisių veikėjas rašo, kad 
“tarp suimtųjų yra ir lietuvis A. 
Terleckas, ilgai ir garbingai 
gynęs žmogaus ir lietuvių tauti
nes teises. Šio arešto priežas
tis atrodo aiški. Olimpiniai ‘žai
dimai nesiribos tik Maskva — 
irklavimo varžybos vyks Pabalti
jo uoste, Taline. Todėl Pabalti- 
jo sritį jąip tęifcaJivą-

~—(ElteT

KARALIŪNO IR 
KIRSNAUSKAITĖS 

PERGYVENIMAI

Voldemaro Karaliūno ir Zitos 
Kirsnauskaitės pergyvenimai 
prievartinėse psichiatrinėse li
goninėse aprašomi periodiniame 
leidiny News Bulletin on Psy- 
chiatric Abuse iii the Soviet 
Union (London, Nr. 2, 1979 
spalio mėn.).

Karaliūnas buvo suimtas 1975 
už darbininkų raginimą streikuo
ti ir atsisakyti sovietinės piliety
bės. Jis buvo internuotas Cer- 
niachovsko (Tilžės) specialioj 
psichiatrinėj, bet jam buvo pa
žadėta, kad 1979 pradžioj bū
siąs perkeltas į reguliarią psi
chiatrinę. Šis pažadas nebuvo 
išpildytas. Psichiatrai pasi
skundė jo giminėm, jog jis nuo
lat meldžiasi ir sakosi atliekąs 
Dievo valią. 1979 vasarą Ka
raliūnas prarado apetitą, paveik
tas priverstinių injekcijų.

Adventiste Zita Kirsnauskai- 
tė, g. 1950, gyvena Latvijoj. Ji 
buvo keletą sykių prievarta už
daryta į psichiatrinę už savo ti
kėjimą. Vaistų įšvirkštimai su
trikdė jos inkstus, kuriuos dar 
pablogino netikęs gydymas Ry
gos ligoninėj. 1978 spalio mėn. 
ji pasiskundė apie tokį gydymą 
ir pareiškė, kad tuo buvo- pa
žeista medicinos etika. Ji buvo

ją jos skundam svarstyti. Ten 
penki gydytojai mėgino ją įti
kinti, kad jai nedelsiant reikia 
psichiatrinio gydymo. Tada ją 
prievartą uždarė į Latvijos psi- 
chatrinę (Riga, ui. Aptiekas 1). 
Vyr. daktarė — Zusanna Soč- 
neva. Tėvo adresas^tanislovas 
Kirsnauskas, USSR, Riga, ui. 
Gagarina 86. (Elta)

Irano parlamento rinkimai į- 
vyksią kovo 7.

Be JAV teikiamos Pakistanui 
pagalbos, jos dar paskyrė 5.3 
mil. dol. Afganistano pabėgė
liam Pakistane Šelpti.

Per kelias dienas Irane truku
sius susirėmimus tarp Irano kur
dų ir revoliucijos sargų žuvo 66 
ir buvo sužeista 69 žmonės.^ 

apylinkės pirmininkui A. Šapra
nauskui vadovaujant, buvo iš
rinktas naujas Kirdeikių bažny
čios vykdomasis komitetas. O 
buvo faip:

1979 m. gegužės 6 d. Saldu
tiškio apylinkės pirmininkas A. 
Šapranauskas pakabino ant baž
nyčios durų tokio turinio skel
bimą: “Kirdeikių parapijos ti
kinčiųjų dėmesiui! Š. m. gegu
žės 13 d. tuojau po pamaldų, 
14,15 vai. įvyks tikinčiųjų bend
ruomenės susirinkimas, kuris 
įvyks vidurinės mokyklos salėje. 
Darbotvarkėje: naujo bažnytinio 
komiteto rinkimai. Saldutiškio 
apylinkės LDT pirmininkas A. 
Šapranauskas”.

Turėdamas pareiškimą apie 
bažnytinio komiteto pirmininko 
atsistatydinimą iš eitų pareigų 
(jis yra senyvo amžiaus ir li
gotas) ir suprasdamas susidariu
sią padėtį, o kartu ir bedie
vių kėslus, gegužės 9 d. sušau
kiau Kirdeikių bažnytinio komi
teto narių susirinkimą.

Remiantis CIC 1183 ir Lietu
vos vyskupijų sinodų nuosta- ginimo, Labanauskui vadovau
tais, pradėjau eiti bažnytinio jant, buvo paskirtas tarybinis ko- 
komiteto pirmininko pareigas.
Šias pareigas perimant, dalyva
vo visi bažnyčios komiteto na- __ ____ __ ___

UgimteM valdytų Baž-
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Kultūros Židinyje vasario 10 ryšium su. vienuoliktąja dailės paroda įvyko koncertas - lite
ratūros vakaras. Nuotraukoje programos dalyviai^ rengėjai, svečiai. Iš k. sėdi A. Vak- 
selis, kompozitorius Juozas Stankūnas, kuris buvo koncerte specialiai pagerbtas, solis
tė Irena Stankūnaitė-Silva, jo duktė, Audronė-Ona Balčiūnienė, kun. L. Budreckas. Nelė 
MazaląjiėT Paulius Jurkus, stovi Vincas Padvarietis, Vladas Vijeikis, p. Stankūnas, 
kompozitoriaus Stankūno sūnus, Apolinaras Vebeliūnas, Janė Gerdvilienė, Kazimieras 
Bačauskas, Malvina Klivečkienė, Bronius Balčiūnas. Nuotr. L. Tamošaičio-

SIMAS KUDIRKA PRANCŪZIJOS TELEVIZIJOJE

Sausio 21-24 dienomis Pary
žiuje lankėsi SimaįKudirka. Šios 
kelionės tikslas buvo dalyvauti 
televizijos programoje.

Sausio 22 televizijoje buvo ro
domas filmas apie Simą Kudir
ką. Kaip žinia, filmą pagami
no amerikiečiai. Po filmo buvo 
pokalbis apie laisvą žmonių ke
liavimą. Pokalbyje su Simu Ku
dirka dalyvavo: A. Goldberg, 
amerikiečių delegacijos pirmi
ninkas Belgrado konferencijoje, 
M. Eidelman, Latvijos žydas, 
kuris iš Sovietų Sąjungos emi
gravo į Izraelį, E. Lozanski, 
profesoriaująs Rochesterio uni
versitete (jo žmona yra likusi So
vietų Sąjungoje ir jau keleri me
tai laukia leidimo vykti pas savo 
vyrą), L. Kozlov su žmona, bu
vę Bolšoi baleto šokėjai, da
bar gyveną Amerikoje, J. Po- 
pem, prancūzų socialistų parti
jos atstovas, ir viena pabėgėlė 
studente iš Cekįjos. Buvo pa
kviesti komunistų partijos ir So
vietų Sąjungos ambasados at
stovai, bet jie atsisakė dalyvau

tas Utenos rajono LDT Vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotojui J. Labanauskui.

1979 m. gegūžės 11 d. skel
bimai (apie įvyksiantį susirinki
mą, — Red.) pasirodė prie par
duotuvės, mokyklos ir visuose 
ūkio skyriuose.

Gegužės 13 d. 14, 15 vai. vi
durinės mokyklos salėje įvyko 
minėtas susirinkimas, kuriam 
vadovavo pavaduotojas J. Laba
nauskas. Susirinkusiems jis 
aiškino Konstituciją, kalbėjo 
apie tai, kad visiems garantuo
jama sąžinės laisvė, ir apie val
stybės nesikišimą į Bažnyčios 
reikalus. Po to skaitė anonimi
nius laiškus klebono adresu; 
Paskui pranešė, kad bus renka
mas naujas bažnytinis komitetas. 
Susirinkimo dalyviai pareiškė, 
kad bažnytinis komitetas jau yra 
išrinktas gegužės 9 d. ir jam va
dovauja vietos klebonas. Kirdei- 
kiškiai nesutiko, kad bedieviai 
kištųsi į Bažnyčios vidaus rei
kalus ir išėjo iš salės.

Nepaisant tikinčiųjų pasiprie- 

mite tas.
Mes pareiškiame, kad nieka

dos nesutiksime, jog bedievių

ti debatuose. Programa tęsėsi 
nuo 8:40 iki 11:30 v.v.

Šia proga Prancūzijos Lietu
vių Bendruomenės valdyba 
buvo paruošusi ir vienur bei ki
tur išsiuntinįusi informacinės 
medžiagos apie Lietuvą ir Si
mą Kudirką. Atsiliepė milijoni
nio tiražo dienraštis France Soir, 
kurio korespondentas JJ. Jonas 
atvyko pasikalbėti su Kudirka. 
Pokalbis su Simu ir nuotrauka 
tilpo dienraščio rytinėje laidoje 
dar prieš televizijos programą.

. Kitą dieną Simas Kudirka bu
vo pakviestas į Radijo Liberty. 
Pokalbį pravedė kun. J. Petro
šius. Programa buvo skirta Lie-

pykių,-Sacharovo ir olimpinių 
žaidimų Maskvoje.

Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės v-ba suruošė vaišes 
Simui Kudirkai pagerbti. Tos

Nacionalinio sąmoningumo 
augimas

Susirūpinimas kylančia tauti
nio sąmoningumo banga ir ofi
cialiosios propagandos trūku
mais Lietuvoj atsispindėjo gruo
džio 11 Vilniuj įvykusiame res
publikiniame pasitarime, ku
riame apsvarstyta, kaip įgyven
dinamas sovietinės KP C K nuta
rimas “dėl tolesnio ideologinio, 
politinio, auklėjamojo darbo 
gerinimo”. Savo praneiime Lie
tuvos KP CK sekretorius L. Še
petys kalbėjo, kad “paaštrėjus 
ideologinei kovai tarp socializ
mo ir kapitalizmo, priešiška pro
paganda iš užsienio, nukreipta 
prieš mūsų šalį ir prieš visą mū
sų respubliką, verčia stiprinti ir 
tobulinti internacionalinį ir 
patriotinį gyventojų auklėjimą”. 
Jis perspėjo, kad “dėsningas na
cionalinio sąmoningumo au
gimas, paliktas be atidaus dė
mesio, taip pat gali sukelti na
cionalinio uždarumo, vietinin- 
kiškumo recidyvus . gali atsi
tikti ir visuomeninių, negatyvi
nių pasireiškimų”. Todėl, esą, 
reikia “ryžtingai pasisakyti prieš 
bet kokius mėginimus vertinti 
praeities reiškinius, veikėjus, 
kultūrines koncepcijas iš nekla- 
sinių pozicijų”

Viena pavojaus versmių Šepe
čiui yra “pasaulinis katalikybės 
centras ir reakciniai klerikaliniai 
lietuviškosios emigracijos cent
rai”, kurie “visaip stengiasi ak
tyvinti religinių organizacijų, 
kulto tarnų veiklą, skatina juos 
nesilaikyti mūsų įstatymų”. Jis 
reikalavo, kad aukštosios mo
kyklos “žymiai geriau rengtų 
lektorius ateistus iš jaunųjų 
mokslo darbuotojų ir dėstytojų 
tarpo”. Į ateistinę paskaitinę 
propagandą reikia ‘plačiau į- 
jungti ir gamtos, medicinos 
mokslų jaunesnės kartos darbuo
tojus, kad kiekvienos srities pa- 
s kai tini nkas-mokslininkas, aiš- 

pralaktą temą, 

vaišės buvo Lietuvių Katalikų 
misijoje. Čia Paryžiaus lietuviai 
turėjo progos arčiau susipažinti 
su Simu Kudirka. Nors buvo dar
bo dienos vidurdienis, atsilankė 
gana gausus žmonių būrys. Vai
šėse dalyvavo Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos pirmininkas 
R. Bačkis su žmona, Lietuvių 
Bendruomenės valdybos nariai 
P. Klimas, A.- Mončys, kun. J. 
Petrošius, Sorbonos profesorius 
J. Motore, dr. E. Aleksandravi
čienė iš Mulhouse irkiti.

Tos pačios dienos vakare, sau
sio 23, Kudirkai priėmimą su
ruošė prof. Jurgis Baltrušaitis.

šioje kelionėje Simą lydė
jo jo žmona Genė. Sausio 24 
traukiniu išvyko į Vokietiją ap
lankyti savo dukros.

Simo Kudirkos apsilankymas 
Paryžiuje buvo reiŪmingas, jis 

. išgarsino Lietuvą ir milijonam 
prancūzų akivaizdžiai priminė 
sovietų striurtą Lietuvoj ir gal 
taip ne vienam televizijos žiūro
vui atvėrė akis. J.P.

tinio, ateistinio jos aspekto”.
Šepečiui užkliuvo ir lietuvių 

rašytojai. Kai kurie kūriniai, pa
sak jo, “iškreiptai, paviršutiniš
kai vaizduoja praeitį ir da
bartį ... žavimasi miesčioniško
mis aistrelėmiš”. Skaitytojai, esą, 
“piktinasi pasitaikančiais tarybi
nio žmogaus orumą įžeidžian
čiais samprotavimais, išsireiški
mais”. šepetys paminėjo M. Kar
čiausko “Žvirgždės poemos” 
antrąją dalį, kaip tokios literatū
ros pavyzdį. Jis pabrėžė, kad į 
tokius dalykus turi atkreipti dė
mesį “kūrybinės organizacijos, 
leidyklos, redakcijos, konkrečiai 
Pergalės žurnalistai, kurie priva
lo visada iš partinių pozicijų 
redaguoti rankraščius, jausti už 
juos atsakomybę”. Anot Šepečio, 
“kūrybiniai darbuotojai pašaukti 
aktyviai dalyvauti bekompromi- 
sinėje ideologinėje kovoje ... 
Pageidautina, kad jie ir namie 
savo kūryba, aistringu publicis
tiniu žodžiu, ryžtingai reikštųsi 
kontrapropagandinėje veikloje, 
duotų atskirtį idėjinio priešo 
išpuoliams”.

M. Karčiausko poema

Kodėl Šepetys taip žiauriai už
sipuolė M. Karčiausko poemą? 
ji buvo atspausta Pergalės žur
nalo 1979 m. 9 numerio pra
džioj, psl. 3-18. Jis net pagra
sino už tai “išvalyti” visą žur
nalo redakcinį štabą. Poema nėra 
labai iškilus literatūrinis kūri
nys, parašytas D. Poškos “Muži
kas Žemaičių ir Lietuvos” sti
liumi. Tai daugiau publicistika, 
kaip poezija. Tačiau joj yra labai 
daug ironijos, ir satyriškai pa
vaizduotas Lietuvos kolchozi- 
ninkų gyvenimas. Reikėtų pasa
kyti, kad tai “socialistinis rea
lizmas”, gyvenimą-yaizduoja be 
pagražinimų. Kolchozininkai yra 
“lyg veršiai tvartuose pririšti 
prie idealų”, pilna viršininkų, 

gus — darbinis gyvulys”. Ir nie
ko nepaveiksi: “Bet ką tu, dievo 
dulke, ar prieš vėją pūsi? Ap
leis viršininkėliais, kaip čigonės 
— blusom.” Jų tikslas yra: “Kiek 
dar iš grumsto su vargu išspau- 
dus sultis, reiks kolūkiečiui al
kanam po darbo gultis.” Pasi
juokia iš visokių prašmatnybių 
ir nerealių planų: “Užsėsime 
geriausią žemę kukurūzais, jei 
netiki — su burbuole, ir glos
tyk guzą!” Viskas yra galima: 
“Mes viską galim, tuoj išrasim 
eliksyrą, ir karvėms jaučių ne
reikės nei boboms — vyrų.” 
Net gamta turi klausyti parti
jos: “Gamtos malonių laukti mes 
neturim laiko, tegu pati prie 
diktatūros prisitaiko, jei ne — 
mes sutvarkysim pačią gamtą!” 
Juokiasi iš propagandos ir mato 
visur melą: “ ... krutėki, taukš- 
ki liežuviu, lyg pasamdytas, ir 
būsi geras. Mūsų kaime jau į- 
prato meluot ir vogt, tik savo 
nosį ir temato, o laikraščiai pil
ni gerų idėjų, žodžių, ir radi
jas, papūtęs uodegą, vis guo
džia ...” Aišku, kad toks realus 
gyvenimo vaizdavimas nepa
tiko  ̂Geriau tiem poetam, kurie 
taip rašo, kad niekas negali su
prasti, ką jie nori pasakyti.

Išpuolis prieš Mokslų 
Akademijos Institutą

Visuomenės mokslų darbuoto
jus Šepetys ragino “drąsiau vys
tyti moksliškai pagrįstą buržua
zinės minties, ypač šiuolaikinės 
katalikybės socialinių filosofinių 
koncepcijų kritinę analizę” ir 
“ryžtingai atsikratyti bendrų fra
zių, terminologinių mandrybių, 
paviršutiniško komentavimo ir 
scholastikos elementų, ko da
bartiniuose moksliniuose dar
buose, deja, apstu”. Išreiškęs 
nerimą dėl LSSR Mokslų Aka
demijos Filosofuos, Sociologi
jos ir Teisės instituto, kurio ' 
mokslinėj ir organizacinį veik-
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJ
D.C^ pakviesti kalbėti Lietuvos

rūsio sausio 24 Toronte, Kana
doj, laidotuvėse dalyvavo dat^ar-

Pirmojo Pasaulio * Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmi-

Savaitės 
! Įvyktai 

' •9e9ė9aa99ėM|M666’6*k
■ i .. "į&TĮ.. ’

Salvadoro kairieji užėmė Ispa
nijos ambasadą ir paėmė įkaitų, tinis PLB pirmininkas Vytautas 
reikalaudami paleisti kelis po
litinius kalinius. Be to, buvo už
imta švietimo ministerija su 25 
įkaitais ir anksčiau krikšč. de
mokratų partijos būstinė su 12 
įkaitų.

Prancūzija atšaukė savo amba
sadorių iš Livijų?, už tai, kad Li
bijos gyventojai, keršydami už 
Prancūzijos'suteiktą Tunisui pa
ramą, sudegino jos ambasadą.

Sovietų Tass pripažįsta, kad 
Afganistane veikią partizanai 
puldinėja sovietų kariuomenės 
(falinius, sprogdina tiltus ir ke
lius. Neseniai vienam mieste 
buvo sunaikinta per 40 sovietų 
karių.

Kongreso šaltiniai teigia, kad 
Sov. S-ga nuo 1978 pradėjo su
pirkinėti strateginius metalus, 
kaip varį, cinką, aluminijų ir mo
libdeną, nors jai turėtų pakakti 
krašte turimų išteklių.

Britanijos užs. reik, sekreto
rius lordas Corrington apkaltino 
Rodezijos partizanų vadą Ro- 
bert Mugabe, kad jis naudoja 
grasinimus balsuotojam paveikti.

Į sovietų šnipus iškeisto 
Aleksandr Ginzburgo žmona, du 
sūnūs ir motina atvyko į V. Euro
pą.

7-tos dienos adventistas Vladi- 
mir A. Šelkov, 1978 nubaustas 
Taškente kalėti 5 metus už so
vietų politinę sistemą žeminan
čių žinių skleidimą, mirė Taba- 
ga stovykloj, sulaukęs 84 m.

Ilgametis Sov. S-gos sąjungi
ninkas Irakas griežtai pasmer
kė Sov. S-gą už karinę invaziją 
į Afganistaną.

Sov. S-gos spauda apkaltino 
disidentinį rašytoją Lev Z. 
Kopelev už išdavikišką susitiki
nėjimą su užsieniečiais. Jis 1945 
buvo įkalintas už bandymą, lęp- 
voti su karo metu prieš vokie
čius nukreiptais žiaurumais ir 
1956 re habilituotas.

8 sovietų karo laivai su vai- 
ruojamom raketom ginkluotu 
kreiseriu plaukia į Indijos van
denyną.

.Maskvos Bolšoi baleto teatro 
mokytoja Sulamit Michailovna 
Messerer ir jos sūnus baleto šo- ti
kėjas Michail Japonijoj Pąsi-^^’**^. S^^terinį^iH- 
prašė pabėgėlio teisių ir atvyko į 
JAV.

JT žmogaus teisių komisija 
nutarė rūpintis ištremtojo An
drei D. Sacharovo likimu.

Kanadoj, nuo Vancouverio 
uoste stovinčio sovietų prekinio 
laivo pabėgo valytoja Elena 
Terechova ir laivo karininkas 
Aleksandr Riaguzov ir pasiprašė 
pabėgėlio teisių.

Kovotojo už žmogaus teises 
Andrei D. Sacharovo žmona Je
lena Bonner sovietų prokuroro 
buvo įspėta liautis perdavinėti 
vakarų korespondentam įžei
džiančius Sacharovo pareiški
mus.

Khomeini pirmą kartą viešai 
pasmerkė Sov. S-gą už karinę 
invaziją į Afganistaną ir paža
dėjo paramą afganam.

Kamantas, buvęs PLB pirminin
kas dr. Juozas Sungaila, JAV LB 
pirmininkas Vytautas Kutkus ir' 
Kanados LB pirmininkas Jonas 
Simanavičius. Visa Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė liūdi nete
kusi savo pirmojo pirmininko.

PLB valdybos vykdomasis vi
cepirmininkas Vaclovas Kleiza 
vasario 6 išskrido iš Chicagos 
aplankyti Argentinos, Brazilijos 
ir Urugvajaus lietuvių. Jis su jais 
tarsis lietuviškos- veiklos stipri
nimo reikalais ir dėl aktyvesnio 
Pietų Amerikos lietuvių įsijun
gimo į Lietuvos laisvės .kovą, 
tinkamai panaudojant šiam rei
kalui šiandieninius tarptauti
nius įvykius.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Ta
rybos ir Lietuvių Informacijos 
Tarnybos vedėjas ir BATUNo 
organizacijos direktorius, BA
TUNo prašomas vasario 3 išskri
do iš New Yorko į Šveicariją 
keliom savaitėm, nes ten Žene
voje nuo vasario 4 iki kovo 15 
vyksta J ungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisijos sesija. Kun. Pu
gevičius nusivežė įvairių doku
mentų apie žmogaus teisių atė
mimą okupuotoj Lietuvoj ir ki
tuose Pabaltijo kraštuose. PLB 
valdyba paprašė Šveicarijos LB 
pirmininką dr. A. Kušlį ir Švei
carijoj gyvenantį Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos patarėją dr. 
jur. Albertą Gerutį palaikyti arti
mus ryšius su kun. Pugevičiumi. 
JAV LB, Kanados LB ir PLB sa
vo lėšomis prisidėjo prie šios 
svarbios kelionės finansavimo. 
Žmogaus Teisių Komisijoj Že
nevoj šiuo metu yra praėjusią 
vasarą Jungtinėm Tautom įteik
toji Jaunimo Peticija su 150,000 

parašų

ne sausio 21-24 lankėsi Pary
žiuj, Prancūzijoj, Per televiziją 
buvo rodomas amerikiečių paga
mintas filmas apie Simo Kudir
kos išgyvenimus. Po filmo vyko 
debatai, kuriuose dalyvavo Si
mas Kudirka, buvęs Amerikos 
ambasadorius A. Goldberg ir 
kiti. Prancūzijos LB pirmininko 
kun. J. Petrošiaus ir kitų Pa
ryžiaus lietuvių pastangomis, Si
mas Kudirka kalbėjo per Radio 
Liberty, turėjo pasikalbėjimus 
su prancūzų spaudos korespon
dentais ir dalyvavo Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenės val
dybos suruoštose vaišėse. Sausio 
24-27 Kudirkai lankėsi Vakarų 
Vokietijoj, kur juos globojo V. 
Vokietijos LB pirmininkas And
rius Smitas. PLB, PLJS ir Aust
ralijos LB valdybų kvietimu Si
mas Kudirka birželio mėnesį 
lankys Australijos lietuvius ir 
australiečiam primins, kad jau 
40 metų, kai Lietuva okupuota, 
tačiau visa tauta su dideliu ryž
tingumu ir visokiais būdais ko
voja prieš sovietų okupaciją.

PLB Visuomeninių reikalų 
komisijos nariai iš Washington,

šventės minėjimuose: Algiman
tas Gureckas į Hartford, Conn., 
Linas Kojelis į Philadelphųą ir 
Viktoras Nakas į New Yorką.

Solistė Gina Čapkauskienė 
vasario 6 išskrido iš Montrea- 
lio į Angliją, kur vasario 8 
koncertavo Manchesterio 
lietuviam, vasario 16 dalyvaus 
Londono' lietuvių nepriklauso
mybės šventės minėjime ir va
sario 23 dainuos Vakarų Vo
kietijos LB ruošiamame cent
riniame nepriklausomybės šven
tės minėjime. Solistę koncertam 
iškvietė V. Vokietijos LB kraš
to valdyba ir Kanados, Anglijos 
bei V. Vokietijos lietuviai.

PLB valdybos ir PLB visuo
meninių reikalų komisijos vice
pirmininkas Saulius Kuprys pa
siuntė profesinėm geologų orga
nizacijom Europoj ir Amerikoj 
laiškus, plačiai painformuo
damas apie kolegos Vytauto 
Skuodžio suėmimą okupuotoj 
Lietuvoj ir prašydamas pagalbos 
jam išlaisvinti. Kartu primintas 
tas faktas, kad Vytautas Skuo
dis yra gimęs 1929 kovo 21 
Chicagoj.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

karo attaohe Maskvoj pik. Ha- 
rold Gold, nes anksčiau Kanada 
buvo ištrėmusi 3 sovietų diplo
matus už šnipinėjimą.

Teigiama, kad Afganistane kas 
savaitę žūva ar būna sužeista 
apie 500 sovietų karių.

35 islamo valstybės aštriai pa-

Šimą į Afganistaną ir pareikala
vo kariuomenę tuojau atitraukti.

Sirija, spaudžiama vidujinių 
vargų, buvo nutarusi atitraukti 
iš Libano taikos priežiūrą Beiru
te vykdžiusius dalinius, tačiau, 
Libano vyriausybės prašoma, su
tiko juos kuriam laikui palikti.

Teigiama, kad sovietų kari
ninko vadovaujamas Afganistano 
kariuomenės dalinys likvidavo 
Kunar provincijos' miesto per 
1,000 gyventojų už partizanų 
rėmimą.

Andrei D. Sacharov pareiškė, 
kad ginkluoti įsiveržėliai į jo 
butą grasino ir įspėjo, kad jo 
tremties sąlygos gali staiga pa
blogėti ir kad jis galįs atsidur
ti psichiatrinėj ligoninėj, jei 
žmona nesiliaus skelbusi jo pa
reiškimų.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkflald Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tol. (516)968-5454, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., žoėtad. 9:30-12:30 vaL Lito patalpose: 86-01 
114th St, Rlchmond HiH, B.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

6HALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296-2244.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telxaira, Jr. laidotu v iQ direktorius, Naw- 
ark Office: 426 Lafayatto St (Cor. Wllaon Avė.), telef. 344-5172. Pa- - 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras žaidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

— Nauji Rašytojų sąjungos 
nariai. Pavergtoje Lietuvoje pa
tekti nariu į vadinamąsias kūry
bines sąjungas nėra lengva. Pir
miausia reikalaujama ideologi
nio “subrendimo”, kūrybos pri
derinimo prie partijos nustatytos 
linijos. Vadinamoji marksistinė 
estetika nulemia ir literatūros 
kūrinių įvertinimą. Periodinėje 
spaudoje yra pasireiškusių gana 
daug jaunesniosios kartos rašy
tojų, tačiau jų kelias į Rašytojų

tojų sąjungą nebuvo priimtas vi
sas marksistinio literatūros kriti
ko kvalifikacijas turįs kritikas Si
gitas Renčys, gimęs 1948 Šiau
liuose. Vilniaus universitete stu
dijavo lietuvių k. ir literatūrą. 
Šiuo metu yra Lietuvoj komu
nistų partijos CK kultūros sky
riaus vedėjo pavaduotojas. Pe
riodikoje yra paskelbęs per 90 
literatūrinių straipsnių ir recen
zijų. Atskira knyga yra išleistas 
straipsnių rinkinys “Ištikimybė

nau 
sąjungą priiW 

ti tik 4 rašytojai:
Poetas Rimgaudas Graibus, 

gimęs 1939 Pagrandžių k., Ro
kiškio rajone, yra baigęs Lie
tuvos žemės ūkio akademijos 
agronomijos^" fakultetą. Dirba 
Mūsų Sodų redakcijoje atsakin
guoju sekretoriumi. Yra išleistos 
jo eilėraščių dvi knygos:“Vas<r- 
ros žemė” (1975) ir “Eraičinų 
vėsa” (1979). Kritikos vertini 
mas palankiai.

Poetė Vidmantė Jasukaitytė 
gimusi 1948 Pumpučių k., Šiau
lių rajone. Vilniaus universitete 
studijavo lietuvių k. ir literatūrą. 
Nuo 1964 dirbo įvairiose įstai
gose. Yra išleistos dvi jos eilė
raščių knygos: “Ugnis, kurią 
reikia pereiti" (1976) ir “Taip 
toli esu" (1979).

Tik dabar į Sąjungą priimtas 
kiek vyresnio amžiaus beletris
tas Leonas Zaleckis, gimęs 1929 
Pamarkinės k., Telšių rajone. 
Dirbo įvairiose įmonėse ir fab
rikuose. Literatūroje pradėjo 
reikštis 1967. Yra išleisti du jo 
apsakymų rinkiniai: “Seklumos” 
(1971) ir “Ugnies medis" (1979).

Nuostabu, kad ilgai į Rašy-

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Rlchmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir Vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 

, (namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kiiįentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1863 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė veato- 
vėma ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina._________________________

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai,'Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N Y U 368. Telef. 779-5156.

FLORIDA

RAYMOND KIVITA, lietuvių kilmės nekilnojamo turto prekybininkas, 
dirba su Century 21 Friendly Reatty, 63 West Merrlck Rd., Valley 
Stroam, N. Y. 11580. Teist. 516825-6511. Pasigrožėkit Long Island gamta. 
Visi modernūs patogumai. Aptarnaujama Valley Stream, Lyndbrook, 
Malveme, Franidln Sguare, Woodhaven, Rlchmond Hill, Queens.

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės

RZALTO* NOTAKT
T7 O'|1 A r|^T7 5?O» Guif toutevard Jt. Retcnburg Beach,PI. 55706 
Įjlj ± A X Ui Telefonas (fll 5) 560-2448. Vakare (8>5) 545-27)6

^itva literaturnaja”.
—- P. Cvirkos garbei Lietuvių 

rašytojų sąjunga buvo paskelbu- ’ 
si apsakymo-novelės konkursą. 
Pirmoji premija (600 rb.) paskir
ta Petrui ir Povilui Dirgėloms 
už .kūrinį “Dvylika novelių apie 
Teodorą Milkų', išspausdintą 
knygoje “Aistrų atlaidai”, ant
roji premija (500 rb.) paskirta 
Algirdui Pociui už apsakymą 
“Rytą, kai norėjosi miego" (iš 
knygos “Per laukus iki miesto”), 
trečioji premija (400 rb.) teko 
Bitei Vilimaitei už noveles apie 
Žemaitę (išspausdintas Pergalės 
1979 m. Nr. 8).

— Spaudoje kiek plačiau pa
minėta menotyrininko Pauliaus I 
Galaunės 90 metų amžiaus su
kaktis. Atsiminta ir chormeiste
rio Jono Dautarto 75-erių metų 
amžiaus sukaktis, taip pat archi
tekto Kazio Šešelgio 65-erių 
metų amžiaus Sukaktis. Iškilmin
gai minima poeto Jovaro 100 
metų gimimo sukaktis. Į literatū
ros istoriją šis poetas įkopė savo 
puikia daina ‘Ko liūdi berželi?” 
Tačiau partiniai kritikai Jovarą 
garbina dėl politinių-publicis- 
tinių eiliavimų, kurių jis gausiai 
pažėrė bolševikams okupavus 
Lietuvą.

— Rūpinasi pagerbti mirusius 
dailininkuš V. Palaimą ir J. Šva
žą. Liet, komunistų partijos CK 
ir ministrų taryba įsakė Vil
niaus miesto vykdomajam komi
tetui pastatyti antkapinius pa
minklus, o leidyklų, poligrafijos 
ir knygų prekybos komitetas įpa
reigotas išleisti knygų apie mi
nėtų dailininkų kūrybą ir visuo
meninę veiklą.

Dailininkui V. Karatajui pa
skirta Lietuvos kultūros minis
terijos piniginė premija už nu
pieštus Vilniaus universitetui 
žymiųjų žmonių — K. Būgos, 
J. Balkevičiaus, Dz. Budrio, 
B. Sudavičiaus ir kt — port
retus. — Vilniaus akademinis 
dramos teatras jau pastatė Balio

NAUJAUSIUS 1960 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šežtad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM Ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 val.yak. WSOU'-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. JJ. Štokas, 1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUTVALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 32Š-3150

KV£CAS
JONAS 

1933 + 1976

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

Režisavo K. Kymantaitė. Deko
racijas ir kostiumus suprojek
tavo dail. J. Surkevičitu, nnAk" 
ką parašė komp. B. Kutavi- 
ėiue. (nukelta f 3 psl.)

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (ČRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONĖS

| LIETUVĄ

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

- BROOKLYN, N.Y. 11229

naši su prez. Cartar. Kairėje JAV viceprezidentas Walter
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Težydi vėlei Lietuva!
idarė kiek

šią situaci- 
ime Lietuvą, 
Afganistanu.

Kiekviena Lietuvos nepriklau
somybės šventė sujungia visus 
lietuvius, — tiek Amerikos, tiek 
Kanados, Pietų Amerikos, Aus
tralijos, Europos. Tiek ir paverg
tos tėvynės. Visi tą dieną susi
mąsto, visi pajunta, kad reikia 
visais būdais išlaisvinti Lietuvą.

Okupuotoje tėvynėje didžiau
sia propaganda brukamas sovie- 
tinis-rusiškas komunizmas, o ta
čiau išaugo bent kelios kartos 
patriotų, kurie yra atkaklūs ko
votojai dėl Lietuvos laisvės. Nei 
pažadais, nei papirkimais, nei 
bausmėmis ten nenužudė lais
vės ilgesio. Priešingai, priespau
doje dar labiau išaugo laisvės 
ilgesys.

Minėdami 62 atkurtos Lietu
vos nepriklausomybės metines, 
turime progos vėl apsižvalgyti, 
kur mes esame, ką mes patys 
turime daryti, kad pavergta tė
vynė kuo greičiau atgautų savo 
laisvę.

Prieš 40 metų įžygiavo oku
pacinė Sovietų Sąjungos kariuo
menė. Užėmė kraštą. Sukūrė 
tokias tarpines valdžias, kurios 
paprašė prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos. Tai sena rusų taktika. 
Kai dar gyvavo senoji Lietuva, 
prieš jos galą, rusų kariuomenė 
apsupo seimą ir pareikalavo, kad 
būtų seime pripažintas f ir pri
imtas antrasis Lietuvos padalini
mas. Jie patys seime nedalyva- . 
vo, bet'jų durtuvai šWVėj<Tjuž 'aukų. Tafp buvo nuo seno^ taip-/ 
seimo durų. Ir salėje esančios 
rankos pakilo ir nubalsavo pada
linimą.

Ir Lietuvos respublikos žlugi
me buvo tas pats — svetima 
jėga privertė paprašyti įsijun
gimo ir globos. Žinoma, ta globa 
ir buvo suteikta. Lietuva buvo 
okupuota!

Jau praėjo 40 metų nuo tų 
dienų. Ir mes dar atkakliau bel- 
džiame į viso pasaulio duris ir 
šaukiame — Laisvės Lietuvai! 
Anksčiau tai buvo gana sunku. 
Dabar, po Afganistano įvykių, 
kur vėl išryškėjo sovietų gro
buoniški tikslai, ir Pabaltijo pa

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKEiE
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College

4

Pusryčiai Knesslye Fatlma 
klebonijoje

šveicarams įgimta mėgti tvar
ką. Nors pusryčiai ir papras
tučiai, tačiau jie tvarkingi. Virin
to vandens kiek nori, šaukštu
kas kavos, duonos pitta 
plokštainis, marinuoto sūrio ga
baliukas. Yra ir uogienės. Val
gome stoviniuodami. Šalia virtu
vės durų, kieme, po palmėmis. 
Tik saulėje būti nesinori.

(Būt daugiau)

Vaizduotėje matau drąsų Ne- 
andertalio amžiaus žmogų, su 
kaulu rankoje, besiartinantį prie 
baimės ir alkio apimto šuns. JauNeandertalio žmogus turėjo

Irako vietfcenau. Nuotr. a. MuMio

Muziejuje: ii dabarties 
jpraeltj

Bagdado archeologinis muzie
jus yra naujutėlis. Vėsinamas. 
Vėsų jį lankyti. Be to, Jis ir 
puikiai sutvarkytas: priešistorinė 
ir istorinė krašto praeitis. Prieš
istorę nuo istorijos skiria raš
tas, kurį Mesopotamijoje žmogus <ju. 
susikūrė jau net 3200 m- prieš į Vis dėlto nėra kito krašto ant 
Kristų. Akmens amžius — Sena-* Žemės, kuris būtų turėjęs dau- 
sis (Pideolitinis), Vidurinis (Me» 
solitinis) B Naujasis (Neolitiniš;
— čia turtingas. O ką bekalbė 
ti apie istoriją: šumerai, serf* 
tai — akadiečiai, babiloniei

vergtiem kraštam 
lengviau.

Tad išnaudoki 
ją — visur primi 
sugretinkime 
Sena Lietuvos />yla Saus 
naujos šviesos 
didžiojoje

Vasario 16 
į savo kon 
rius, į gu 

ujo dėmesio 
io spaudoje.

spaudą, pririnkime tik Afganis- : aisvę kovojančias organHacijas. 
taną ir pailginkime, kad taip ir laginam išeivijos lietuvišką jau- 

 

Lietuvoje. 0uvo. Lietuvos byla į ūmą, ypatingai Vasario 16-osios 

 

. >roga, savo viešus pasisakymus 
; emti 45 pabaltiečių pareiški- 
' nfa, kuriame Molotovo-Ribben- 

to »po pakto 40 metų sukakties 
p ogareikalaujama,kadvisossve- 
ti loskariuomenės paliktų Pabal
ti ir kad Pabaltijo kraštam būtų 
s :eiktta garantuota tautos 
a; sisprendimo teisė.

bus vėl g*ia.
Gaila, kad mūsų tarpe yra to

kių, kuįe nori tik sugriauti 
lietuvišką veiklą. Patriotizmo 
vardu itnešė skaldymąsi. Ten, 
kur skaldomasi, tarnaujama 
tik Lietuvos priešams, o ne Lie
tuvai. Ten, kur nemokama sugy
venti, kur asmeninės ambicijos 
pastatomos pirmoje vietoje, pa
sinaudoja tik Lietuvos priešai, 
tie, kurie nenori matyti tvirtos ir 
vieningos lietuvių bendruome
nės.

Palikime tai jų sąžinės spren
dimams. Jei jie sugeba griauti 
Lietuvos laisvės kovą, jie suge
bės ir šį gražų Amerikos kraštą 
pražudyti. Laisvė yra nedaloma, 
bekompromisinė. Ji priklauso 
visiems — ir dideliems, ir ma
žiems!

Vi&ailietu^&Įar yjpikĮaįrjHkja

i k ai, ara-

Iš k. Borys Potapenko, ukrainietis, AF-ABN visuomeninių ryšių vedėjas, Tibor 
- Osztroviczky, vengras, — AF.-ABN vicepirmininkas, Thomas Gleason — 

ILA presidentas, Peter C. VVytenus — AF-ABN prezidentas. T. Gleason vadovauja 
stambiai laivų pakrovikų unijai, kuri dabar atsisako pakrauti laivus, vežančius prekes iš JAV į 
Sov. Sąjungą, arba iškrauti prekes iš sovietų laivų.

ir toliau bus. Atsiminkime;, kad 
ten krašte žmonės su ilgesiu 
žiūri į Amerikos lietuvius, su 
dideliu dėmesiu seka jų darbus 
ir laukia iš mūsų tvirtos ir kietos 
kovos.

Paremkime auka Lietuvos lais- J 
vinimo žygius. Tokias aukas, 
skirkime pagal savo įsitikinimus: 
Atsiminkime — visi keliai veda 
Romą, visi dirbkime Lietuvos i 
laisvinimui.

Prisimename tos gies 
žodžius —

Težydi vėlei Lietuva, 
Kaip Tavo slėnių lelija, 
Tebūna vėl namuos ram

tas tarp 
lė sąnašinė 
kur Tigras 

tu ir įteka į 
mpa nendrė
je, kur dunk-

asirai, — persai, 
bai ...

Mesopctamija 
upių — yra did 
lyguma. Pietuo
susijungia su Eu 
Persijos įlanką, ji 
tom pekėm; šia 
so Armėnijos kalnai, ji išauga į 

 

plikasir nykias/kalvas; rytuose 
huo Tigro Z os kalnynas su 
mįslingais Kurdistano slėniais 
ją M saugo; vakaruose gi nuo 
EufiTĮto guli beribė ir suskirdu
siu *ėidu Arabijos dykuma. Kli
mais, aplamai, sausas ir karštas. 
Jotą žaliavų (nafta senovėje ne- 
siAmėta!) ir jokio akmens staty
ba. Molio labai daug. Molinės 
baūžės ir rūmai iš plytų. Pati 
Imė nederlinga. Tik žmogaus 
prakaitu palaistyta neša vaisių. 
-Tai tau rojaus kraštas!” galvo-

giau įtakos Žemei, kaip Meso
potamija. Krašte tarp Eufrato ir 
Tigro upių buvo Vakarų žmo
gaus kultūros ir civilizacijos lop
šys.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdyba, susirinkusi 
1980 vasario 9 Chicagoj, JAV, 
vieningai pasmerkė Sovie
tų Sąjungos agresiją Afganistane. 
Lietuviškasis jaunimas užjaučia 
Afganistano tautą, praradus savo 
brangų turtą — laisvę, be ku
rios okupuota Lietuva jau gyve
na 40 metų. Įvykiai Afganis
tane ir vėl suteikia mum pro
gą priminti pasauliui Lietuvai 
padarytą skriaudą.

Kreipdamasi į lietuvišką jauni
mą visame pasauly, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dyba prašo:

1. Reikšti protestą prieš So
vietų Sąjungos žygius Afganista
ne savo gyvenamuose kraštuose. 
Skatinam atitinkamais būdais iš
kelti pasisakymus, smerkiančius 
Šią Sovietų agresiją, siunčiant 
telegramas savo krašto vado
vybėm, pateikiant žinias spau
dai, radijui ir televizijai, rašant

roga kreipkimės laiškus mokyklų bei universite- 
smanus, senato- I ų laikraščiam, ruošiant demon- 
torius, didžiąją tracijas bei remiant už visų

Diagramų gausa pirmuose mu
ziejaus kambariuose padeda įsi
minti į krašto praeitį. Šumerai 
maždaug prieš 5000 metų čia 
sukūrė civilizacijos židinį, su 
šaknimis gilioje priešistorėje. Jau 
Neandertalio žmogus paliko 
savo buitinius pėdsakus šani- 
dar uolose (Arbil Liwa Irako 
šiaurėje). Į mane žiūri 60,000 
metų žmogaus kaukolės likučiai.

Pirmasis gyvulys, kurį žmogus 
sau palenkė, buvo šuo. Prieš tap
damas šunimi, šis gyvulys buvo 
vilkas. O tai buvo prieš 10,000- 
9000 metų. Šanidaro uolų žmo
gus ir jo draugas šuo mane 
ilgėliau prisiriša. Turėta būti 
drąsaus žmogaus ir drąsaus vil
ko.

2. Iškelti viešumon panašu
mą tarp Afganistano ir Lietuvos 
religinės padėties Sovietų oku
pacijoj. Afganistano tauta glau
džiai susijusi su islamo religija, 
kaip.Lietuva su katalikų tikėji
mu. Raginanti jaunimą kreiptis į 
savo gyvenamojo krašto dvasiš
ki usbe i re ligines-humani tarines perialistinių kėslų šviesoj šios 
institucijas, iškeliantsovietųreli- žaidynės būtų atidėtos ar per- 
gijos persekiojimą pavergtuose 
kraštuose. Yra būtina iškelti so
vietų metodus žmonių religingu
mui persekioti, būtent žlugdy
ti tikėjimą iš vidaus, infiltruo
jant- KGB agentus į kunigų semi
narijas ir į Bažnyčios administ
raciją.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
atkelta iš 2 psl.j

— Šiaulių dramos teatras pa
statė H. Sudermanno apysakaitę 
“Jonas ir Erdmė”. Veikalą sce
nai paruošė Bitė Vilimaitė, 
režisavo R. Steponavičiūtė, dai
lininkas — G. Kličius, pagrin
diniai aktoriai — V. Baranaus
kas ir F. Laurinaitytė.

— Stasio Šimkaus namas Kau
ne (Bitininkų g. 45), kuriame 
kompozitorius gyveno nuo 1927 
iki mirties, paverstas Stasio 

daug vargo su ledynais. Ledynai 
slėgė žemę. Tik properšos kur 
ne kur kyšojo. Medžioti nebu
vo lengva. Pavienis žmogus nie
ko negalėjo padaryti. Tik susi- 
būriavus tebuvo įmanoma žemės 
properšas surasti ir jose medžio
ti. Atrodo, kad ir vilkai bus pa
našią bėdą išgyvenę. Ir jiems te
ko buriuotis maisto ieškant. Ma
tyt, kad medžiotojas žmogus vis 
vien buvo gudresnis už medžio
toją vilką, nes vilkai ėmė sekioti 
medžiotojus.

Šrtnidaro uolos labai vykusiai 
atkurtos muziejuje. Užgesęs lau
žas. Išbarstyti kaulai.

3. Nedalyvauti Maskvoj ruošia
mose 1980 metų olimpinėse žai
dynėse. Pageidaujam, kad lietu
viškasis jaunimas kreiptųsi į sa
vo gyvenamojo krašto olimpi
nius komitetus bei sporto sluo
gas reikalaudamas, kad Sovietų 
Sąjungos pasikartojančių im-

keltos kitur.

4. Okupuotos Lietuvos gyven
tojai nėra atsakingi už sovietų 
agresiją. Asmeniški kontaktai 
su Lietuvos gyventojais yra 
mum svarbūs ir reikalingi. Pa
geidaujam, kad tenai važiuojan-

Šimkaus memorialiniu muzieju
mi. Pirmojo aukšto kambariuose 
atkurta kompozitoriaus darbo 
aplinka: fortepijonas, gaidos, 
knygynas, išlikę baldai. Kitose 
patalpose išstatyti stendai, vaiz
duoją plačią St. Šimkaus muzi
kinę ir visuomeninę veiklą: mu
zikos mokykla, chorų ir dainų 
švenčių organizavimas, St. Šim
kus Amerikoje ir t.t. Muziejuje 
įrengta ir „ . _ ,
atliekanti mėgstamiausius St. 
Šimkaus kūrinius.

— Antroji instituto ekspe
dicija buvo į Utenos rajoną. Jo
je dalyvavo kalbininkai. Rinko 
vietovardžius, ypač kreipė dė
mesį į mikrotopominus — pie
vų, balų, ganyklų, kalnelių, miš- 

ir magnetofono muzika, ^ų ir kitų mažų objektų vardus.

juodu tuoj pat susitiks! Kad tik 
neišsigąstų! Abu sustoja, lyg su
akmenėja. Palengvėle žmogus 
tiesia ranką su kaulu šuns lin
kui. Šuo, akimis žmogaus akis 
sekdamas, ima vizginti uode
gą. Ranka su kaulu artėja. Šuo 
nesitraukia. Žmogaus ranka per 
kaulą susitinka su šuns snukiu. 

'Vis dar savo akių nuo žmo
gaus neatitraukdamas, šuo pa
lengvėle paima kaulą iš žmogaus 
rankos. Susitiko ir pasidarė ne
atskiriami draugai du drąsuoliai: 
žmogus ir vilkas. Žmogus liko 
žmogumi, o vilkas tapo šunimi.

Muziejaus diagramos atspindi 
įžvalgą, kuri pagrindžiama 
archeologinių iškasinėjimų da
viniais. Palaipsnė ir tūkstant
metinė — tūkstantmečius besi
tęsianti kultūros ir civilizacijos 
raida išryškina žmogaus perėji
mą iš klajoklio būsenos į sėslų 
gyvenimą. Būdamas klajokliu, 
žmogus rinko savo maistui tai, 
ko jis pats nešėjo ir neaugino; 
tapęs sėsliu, jis pats ėmė gamin
tis maistą. Žemdirbystė buvo 
priešistorinė žmonijos civilizaci
jos pradžia. Dirbdamas žemę ir 
ją palenkdamas piūčiai, žmo
gus ėmė buvoti žmogiškai.

{domu, kad žmonija netapo 
sėslia smarkuolių — savimi pasi
tikinčių ir savarankiškų asmenų 
vedama, bet paliegėlių — silp
nų ir savimi nepatenkintų ver
čiama. Ne smarkuolis medžio
tojas buvo suviliotas sėslaus gy
venimo būdo, bet jo silpnasis 
kaimynas, bėdos verčiamas, ne- 

tis jaunimas geriau būtų susipa
žinęs su esama padėtim okupuo
tuose kraštuose. IV pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso rezoliu
cijų bendros nuotaikos aiškiai 
rodo į ryšių. plėtimą su paverg
toj Lietuvoj gyvenančiais tautie
čiais. IV PLJK pasisakė, “kad 
kuo glaudesni ryšiai tarp oku
puotos tėvynės ir išeivijos stip
rins mūsų bendras jėgas”.

Gintaras Aukštuolis
PLJS valdybos pirmininkas

Gintė Dsmušytė .
PLJS valdybos koordinatorė 
politiniam reikalam

— Praėjusią vasarą Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas su
rengė tautosakos rinkimo 
mokslinę ekspediciją į Žemaiti
ją. Daugiausia buvo susitelkta 
Žygaičių ir Pagramančio apy
linkėse (Tauragės rajone). Ra
šoma, kad buvo surinkta apie 
13,000 tautosakos dalykų.

Rašoma, kad ši ekspedicija su
rinkusi 37 tūkstančius kalbinių 
vienetų.

— Spaudoje trumpai paminė
ta ir vertėjo Vytauto Petrausko 
70-ies metų amžiaus sukaktis. 
V. Petrauskas verčia į lietuvių 
kalbą daugiausia iš rusų kalbos. 
Žymesnieji jo vertimai: N. Os- 
trovskio “Audrų pagimdyti”, 
“Kaip grūdinosi plienas”, Aleks. 
Tolstojaus “Kančių keliai”. Iš 
vokiečių kalbos išvertė E. M. 
Remarųue “Trys draugai”, S. 
Zweigo “Nepažįstamosios laiš
kas” if Jrt.' ’j:i

— Paminėta ir aktoriaus vete
rano Vlado Sipaičio (seniau Fe- 
doto-Sipavičiaus) 75-erių metų 
amžiaus sukaktis (g. 1904). Dra
mos studiją buvo baigęs Maks- 
voje (1918). Kauno valst. dramos 
teatre vaidino 1923-35 ir 1946- 
49. Kai kurį laiką šoko balete, 
1931 įsteigė eksperimentinį 
teatrą. 1935-42 vaidino ir re
žisavo Klaipėdos ir Šiaulių dra
mos teatruose. Nuo 1956 
dėstė muzikos mokyklose.

Pr. N.

rangiai įšlubavo į žemdirbystę. 
Man net akys išvirto, toliau 
paraštę apie žemdirbystę skai
tant. Moteris, sako, suvaidino 
lemiamą vaidmenį vyro tapime 
sėsliu. Mat, gimdyti ir auginti 
kūdikį namie, o ne pakeliui, jai 
buvo ir saugiau, ir parankiau. Į- 
domi įžvalga! Vyrui — ieškoti, o 
moteriai namai rūpi. Be abejo, 
medžiojamų paukščių bei žvė
rių išretėjimas ir laukinių javų 
bei tinkamų valgyti augalų 
stoka irgi daug prisidėjo.

Žemdirbystės raida atsekta ne 
Mesopotamijos pietuose, bet 
kalvotose Zagros kalnyno papė
dėse, Irako šiaurėje. Vietovių 
vardai neįprasti: Jarmo su 8000 
metų senumo buitiniais liku-, 
čiais, Hassuna ir Samana — 
7200, Halaf — 7000 ir Uruk — 
5500. Tell Jarmo, arba Jarmo pi
liakalnis, apima 1.5 ha ir yra la
bai svarbus archeologiniam Ar
timųjų Rytų tyrimui. Penkio
likoje, vienas ant kito gulinčių, 
piliakalnio sluoksnių rasti buiti
niai namų apyvokos likučiai liu
dija žmogaus perėjimą iš klajok
lio medžiotojo į sėslaus ūkinin
ko buitį. Kiekvienas sluoksnis 
— reta knyga apie žmogaus pra
eitį. .

Dešimt teminusių piliakalnio 
sluoksnių rodo, kad keramika 
dar nebuvo pažinta, — gyvento
jai tuo metu nesinaudojo žies
tais ir degintais puodais namų 
apyvokoje.
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ROCHESTER ST. PETERSBURG, 
FLA.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas

Rochestery Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo mi
nėjimas įvyks vasario 17, sekma
dienį.

11 vai. r. Šv. Jurgio lietuvių 
katalikų parapijos bažnyčioj bus 
aukojamos mišios už mirusius ir , 
žuvusius Lietuvos laisvės kovo
tojus. Mišių metu giedos Jono 
Adomaičio vadovaujamas cho
ras. Visos lietuvių organizacijos 
kviečiamos dalyvauti pamaldose 
su savo vėliavomis. 3 v. popiet 
parapijos salėj bus iškilmin
gas minėjimas, kurio metu Lie
tuvos laisvinimo klausimu pra
nešimą padarys svečias iš Chica- 
gos kun. Adolfas Stašys, ilgame
tis Altos centro valdybos narys. 
Meninėj programoj dalyvaus J. 
Adomaičio vadovaujamas cho
ras, J. Reginienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė Lazdynas 
ir lituanistinės mokyklos moki
niai.

Rochesterio ir apylinkės lietu
viai yra maloniai kviečiami Va
sario 17-ąją skirti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo mi
nėjimui ir kuo gausiausiai 
jame dalyvauti. Minėjimą rengia 
vietos Altos skyriaus valdyba.

— Gruodžio mėn. Balfo nau
dai pravestos piniginės rinklia
vos metu buvo surinkta 900 dol. 
Daugiausia buvo surinkta šv. 
Jurgio lietuvių parapijos bažny
čioj pamaldų metu. Pinigai per
siųsti Balfo centrui.

J. Sk.

J.
S.

visuotiniame susirinkime sausio

Raikės pakelti aukas 
bent 25%

šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnytinio komiteto pranešime 
rašoma, kad 1979 parapija turė
jo išlaidų 62,000 dol. Pajamos 
nenurodytos. 1980 numatoma 
turėti išlaidų 63,300 dol., o pa
jamų — 5,800 dol. mažiau, ty. 
57,500 dol. Esą, santaupos bai
giasi. Todėl reikėsią aukas padi
dinti bent 25%, kad parapija ga
lėtų ir toliau veikti; priešingu 
atveju teksią parapiją uždaryti.

Didžiausią pajamų dalį, 46,000

dol., sudaro aukos, kitą dalį 
— bingo, bazaras ir kt. Gaila, 
kad pranešime nenurodytas au
kotojų skaičius.

Išlaidų didžiausią dallį sudaro 
algos administracijai (drauge su atkūrimo minėjimas, organizuo- 
kunigų algomis) — 28,740 dol. 
(1979 buvo 27,780), kitos išlai
dos (kuras, maistas) — 3,300 
dol. (1979 buvo 6,700), pataisy
mai ir kt. — 34,560 dol.

Šį pranešimą vasario 3 pamal
dų metu prieš mišias padarė 
ir parapijos komiteto narys Rai
mundas Liutkus, pastebėdamas, 
kad ankstesnieji lietuviai, ma
žai uždirbdami, įstengė sukurti 
parapiją, pastatyti depresijos 
metu bažnyčią, kleboniją (abu 
pastatai mūriniai) ir dviejų aukš
tų salę su rūsiu; todėl mum, 
jų palikuoniam, reikią rimtai pa
galvoti apie tolimesnį parapijos 
likimą.

Laukiama, kad prie šio finan
sinio parapijos komiteto praneši
mo su laiku bus paskelbta ir pil
na 1979 metų finansinė apyskai
tą.

LOWELL, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo šventė Lowellyje bus 
minima vasario 17, sekmadienį, 
3 vai. Lietuvių Piliečių klubo 
salėj, 344 Central. Programos 
vedėja bus Jūratė Norkūnaitė- 
Aukštikalnienė. Ji kalbės ir apie 
disidentus. Pagrindine kalbėtoja 
bus Elena Vasyliūnienė. Meni
nę programos dalį atliks Lietu
vių Tautinis Sambūris iš So. 
Bostono, vadovaujamas Ivaškų. 
Tai seniausioji tautinių šokių 
grupė Amerikoj, jlu 40 metų 
dirbanti tautinį darbą mūsų jau
nimo tarpe. Apylinkės lietuviai 
yra kviečiami kuo gausiausiai 
atsilankyti.

LAWRENCE, MASS.
Lawrence lietuviai, Alfos sky

riui vadovaujant iršv. Pranciš
kaus parapijos klebonui kun. A. 
Janiūnui bendradarbiaujant, 
Vasario 16 minėjimą ruošia vasa
rio 17. 12 vai. šv. Pranciškaus 
bažnyčioj lietuviškos mišios už 
gyvus ir mirusius Lietuvos lais-

Lietuvos nepriklausomybės 

jamas Lietuvių klubo, įvyks va
sario 16, šeštadienį, 2 vai. popiet 
klubo salėj. Meninę programą 
atliks klubo choras, vadovauja
mas muz. P. Armono, ir pianis
tė Dalia Sakaitė iš New Yorko. 
Ji muziką studijavo Vokietijoj, 
Cincinnati ir New Yorko konser
vatorijose. Kalbą pasakys visuo- 
menininkė A. Devenienė. Invo- 
kaciją sukalbės Tėv. Kęstutis 
Butkus, OFM. Aukos bus renka
mos Altai, Lietuvių Bendruome
nei ir Vlikui. Aukų rinkimą 
tvarkys komisija, susidedanti iŠ 
S. Bakučio, L. Kačinsko ir K. 
Palčiausko. Už visus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės klubas už
prašė mišias, kurios bus aukoja
mos 1 vai. Holy Name bažny
čioj, Gulfporte.

Naujų Metų sutikimas, ruoštas 
Lietuvių klubo, praėjo jaukiai. 
Dalyvavo apie '820 asmenų. Vi
durnaktį, sugiedojus Lietuvos 
himną, klubo pirm. K. Jurgėla 
visus pasveikino.

Klubo valdybų pareigų per
davimas — perėmimas įvyko 
sausio 6 pietų metu. Praeitų 
metų renginių vadovė A. Kar- 
nienė pakvietė buvusį ir dabar
tinį pirmininką K. Jurgėlą pa
daryti pranešimą. Jis, padėko
jęs buvusios valdybos nariam, 
direktoriam, revizijos ir redakci
nės komisijų nariam, baro vedė
jui P. Zelbai, jo talkininkam 
ir visiem prisidėjusiem darbu, 
supažindino su naujaisiais parei
gūnais.

Naujosios Įdubo valdybos pir
mas posėdis įvyko sausio 17. 
Naują valdybą sudaro: K. Jur- 

vės kovotojus su atitinkamu pa
mokslu.

Po mišių Šv. Pranciškaus pa
rapijos salėj pietūs ir 1:30 vai. 
minėjimas. Organizacijos įžy
giuoja su Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis. Dainuos moterų ir 
vyrų chorai. Kalbos, deklamaci
jos, himnai.

gėla—pirmininkas,P.Vasiliaus- TlMrtDC MH
kas — vicepirmininkas, A. Kru-\ D/KL I llvIkziiCj IVILJ 
likienė — sekretorė, E. Purtu- \ 
lienė — finansų sekretorė, A. 1 
Plepys — kasininkas. Direkto- . 
riai: J. Pupelienė, K. Vaičai
tis, V. Kriaučiūnas, P. Juška, 
A. Budrikis, J. Taoras, K. Sta
ponkus.

Klubo atstovu prie tarptauti
nės organizacijos SPIFFS ir to
liau sutiko būti A. Kamius. Tarp
tautinis festivalis įvyks kovo 6- 
9 Bayfronte. Lietuviai dalyvaus 
su savo virtuve, meno paviljo
nu, choru ir tautiniais šokiais. •

Klubo tautinių šokių grupė, 
kuri pasirodys Bayfronte tarp
tautinio festivalio metu, pradėjo 
repeticijas. Grupės vadovė yra S. 
Vaškienė. Akomponuoja C. So- 
daitienė.

Pietų Amerikos lietuvių šokė
jų grupė Ąžuolynas ir vokalinis 
vienetas Žibutės kovo 16-17 
koncertuos klubo salėj.

Klubo moterų Dainos viene
tas, kuriam vadovauja E. Rūkš- 
telienė, vakario 27 Įdubo salėj 
ruošia savo pirmą koncertą. Po 
koncerto kavutė, loterija, šokiai.

LB St Petersburgo apylinkės 
ruoštas koncertas įvyko sausio 
16. Dainavo solistė O. Pliuško- 
nienė iš Philadelphijos, akom- 
ponavo Margaret Douglas.

Šv. Kazimiero misijos komi
tetas sausio 20 klubo mažojoj 
salėj sukvietė visų St. Peters
burgo lietuviškų organizacijų 
pirmininkus ir aptarė šv. Kazi
miero minėjimą ir vysk. Larldn 
pagerbimą. Šv. Kazimiero mi
nėjimas rengiamas kovo 4 
Holy Name bažnyčioj 1 vai. 
popiet su iškilmingomis pamal
domis. Dalyvaus vysk. Larkin 
ir organizacijos su vėliavomis. 
Tuoj po pamaldų lietuvių Įdu
bo salėj vyskupo pagerbimas su 
pietumis ir oficialia bei me
nine programa.

Lietuvos vyčių St Petersbur- 
go kuopos susirinkime sausio 10 
nutarta įsigyti narių aukomis 
kuopos vėliavą ir ją pašventin
ti šv. Kazimiero šventėj. Iškil
mės bus švenčiamos kovo 2, 
sekmadienį.

\ Šv. Alfonso parapijos sodalie- 
' ąs kovo 2, sekmadienį, per 8:30 

. mišias bus apdovanotos iš- 
imybės dovanomis. Mišias au- 

jų dvasios vadas kun. A. 
Daiginis. Po mišių parapijos 

bus pusryčiai ir metinis 
susekimas. Bus renkama nauja 

 

valdf>a ir aptarti ateities planai. 
Vi rėš raginamos dalyvauti 

ir pusryčiuose.
tautinių šokių grupė, 

kurią (įdaro nejauni ir neper

 

seni lilpviai, turi savo repetici

 

jas Liėfevių Namuose. Pirmi

 

ninkas | Juškus kviečia šokių 

 

mėgėjuifsįjungti į jų gretas ir 
parod

resnieji rĄ tik mėgsta šokti, bet 
ir dar gerj^pašoka.

unesniem, kad ir vy-

nepriklausomybės 
jimą sėkmingai 

timorė's Lietuvių

Lietuv 
atkūrimo 
surengė 
Taryba ir Laivių Bendruome

 

nė. PamalddĮ Šv. Alfonso baž
nyčioj fciO dalyvavo daug 

 

maldininkų, ^r pamaldas gie

 

dojo mišrus choras Daina. Po

 

piet 1:30 vai. lankėtas pradėtas 
su himnais ir 
Posto 154 
dalyvavo su 
Daug žymių s^pčių 

 

bankete Minėj ir^as baigjs sek

 

madienį, vasario 17, su pakaita

.ietuvių 
os legbnieriai 

&o vėlAVomis.

9 išrinko naują valdybą: buta
nas Gudonis — pirmini 
Pranas Kraujelis — vicepi 
ninkas, Adolfas Ąidukas — 
retorius, Kostas Staponkus 
kasininkas, Irena Račinski
— parengimų vadovė, An 
Miliauskienė ir Stasys Gru
— valdybos nariai.

Dafl. Juozo Sodaičio kūrini 
meno paroda įvyks kovo 22- 
mažojoj klubo salėj. Sodaičiai, 
anksčiau gyvenę New Yorke, 
praeitais metais apsigyveno Or- 
mond Beach, Fla.

dakcinei komisijai atsistatydi
nus, naują komisiją sudaro: M. 
Krasauskas, A. Krulikienė, 
Linukus, I. Mačionienė ir 
Vaškys. — I^Ž.K.

ir menine dalim Lietuvių Na- 
■ muose 2 vai. popiet.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Lietuvių Svetainės šėrinin- 
kai sekmadienį, kovo 2, Lietuvių 
Svetainės kambariuose. Visi ra
ginami iš anksto įsigyti bilietus 
pas šėrininkus ir prie baro Lie- 

- tuvių salėj. Be jautienos, bus ir 
kitų skanių valgių. Šokiam gros 
geras orkestras. Bus loterija, kur 
bus galima laimėti visokių pre
mijų. Loterijos šefas, energin
gas ir iškalbus Gordonas Matu
lionis, visada turi ką nors į- 
domaus paruošęs. Balius prasi
dės I vai. popiet ir baigsis 
6 v.v. Pelnas skiriamas Lietuvių 
Namų reikalam. Rengėjai kvie
čia visus kuo gausiau dalyvauti.

Jonas Obelinis

— VVilkes-Barre, Pa., minint 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą, vasario 16, šeštadienį, 
10 vai. ryto prie Luzeme apskr. 
teismo rūmų bus iškelta Lietu
vos vėliava. Iškilmėse pažadėjo 
dalyvauti teismo ir žymūs val
džios pareigūnai, lietuviškų or
ganizacijų atstovai. TV 28 kana
las atsiųs filmuotąją ir vėliau ro
dys televizijoj. Visa tai paruošta 
Anelės Bajorienės iniciatyva ir 
rūpesčiu.

— Nashua, N.H., Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo mi
nėjimas vyks vasario 24. 10 vai. 
specialios mišios. 2 vai. akade
mija Šv. Kazimiero parapijos sa
lėj. Programą atliks tautinių šo
kių grupė iš Bostono ir akordeo
nistas Edvardas Meilus. Bus ro
domos skaidrės iš ketvirto jauni
mo kongreso. Aukas priima Vy
tautas Sirvydas, Balio Nashua 
skyriaus sekretorius.

— Europos lietuviškų studijų 
27-oji savaitė įvyks rugpiūčio 
9-16 Innsbrucfce, Tirolyje, Aus
trijoje, "Maus der Begegnung” 
patalpose. Pragyvenimas dienai 

nuos 30 DM arba 210 austrų
ingų. Registracijos reikalais 
iptis adresų: Irena Joerg, A- 

Wenns, Tiro!, Austria. Re- 
mokestis — 350 ši- 

(50 DM), jaunimui — 140 
(90 DM).



AUSTRALIJA, VLIKAS IR PLB
DttHll GOTbtamojl 
Darbininko RodakcIJa!

'1 F’
impai atsiliepti į p.

ausybės politikos 
Itijo valstybių at-

Leiskite
B. Nainio, bbv. PLB pirminin
ko, pasisakymus J ūsų redaguoja
mo savaitraščio šjn. sausio 25 d. 
laidoje. Jo, pasisakymai liečia 
Australijos i 
keitimus Pj 
žvilgiu ir YLIKą bei jo veiklą.

Tarp kitų dalykų rašoma: ‘Pa- 
simatymą^su Sneden išrūpino 
Australijos politinės srities dar
buotojas J. Lapšys”. J. Lap
šys, ilgametis VLIKo atstovas 
Australijoje, visuomet žinojo ir 
mokėjo, kaip ir prie ko prieiti 
Lietuvos laisvės bylos reikalais. 
Malonu, kad ir p. Nainys jo pa
slauga pasinaudojo.

Ryšium su savo veiklos apra
šymu B; Nainys stengiasi sunie
kinti VLIKo veiklą ne tik šioje 
Australijos politikos byloje, bet 
ir patį VLIKą. O savo papasako
jimų pabaigoje paliečia, atrodo, 
jam labai rūpimą piniginį klau
simą. Rašoma: “Tai vertėtų vi
siem prisiminti ateinančios Va
sario 16 proga ir atitinkamai 
reaguoti aukomis, ypač kreipiant 
dėmesį, kad, praėjusiais metais 
VLIKui pakeitus vadovybę ir dėl 
to jame įsivyravus reorgiškom 
nuotaikom, padėtis ten dar pa
blogėjo.”

VLIKo atliekamas svarbius 
Lietuvos laisvininu darbus ir 
palaikomus ryšius, ai pavergtąja 
tautą lietuvių visuomenė labai 
gerai supranta ir Aidžiai vertina. 
Ji, visuomenė, Wp ir Valstybės 
Departamentas.dr. Valiūnui ja
me lankantis, bąvo pasakyta, kad 
mes' gerai žfrome “who” is 
“who”. Visuomenės pasitikėji
mą VLIKo dfbais vaizdžiai pa
rodo nuolat/iis Tautos Fondo 
pajamų aug/nas. Manau, kad ir 
šiemet p. Erinio priešinga tam 

i dalykui agtacija nė kiek nepa
kenks,- b»t gal - padės~-TE- 
pajamoms padidėti, kai jos tie
siog eina tik VLIKo darbams 
finansuof. VLIKo vadovybės 
buvo ir ra visiškai savarankiš
kos, ir jkios pašalinės jėgos jų 
neveikėfr neveikia.

Dėl M-.IK0 ryšių palaikymo su 
paverta tauta per dvi radijo 
stotis ir kitais keliais atsilie- 
piamafir iš anos pusės visokiais 
būdai. Vienas iš atsiliepimų yra 

z dar iršis naujas ir labai svarbus 
faktoius. Būtent, 1977 metais 
pogrindy susidarė tarptautinis 
Estijis-Latvijos-Lietuvos NA- 
CICNALINIO JUDĖJIMO KO
MITETAS, ir jis nutarė: “Jei Es
tijor-Latvijos-Lietuvos naciona
lini) judėjimo Vyr. komitetui ne
būty sąlygų dirbti, tai bet ku
riomis sąlygomis šį darbą atliks 
jat sukurtas pakomitetis. Tokiu 
ateju Estijos-Latvijos-Lietuvos 
racionai i nio judėjimo Vyr. ko-1 
niteto funkcijos pereina trims 
organizacijoms: Estų Pasaulinei 
larybai, Laisvųjų Latvių Pasau
linei Sąjungai ir Lietuvos Iš
kris vinimo Vyr. Komitetui. (Bū
tinai įjungiamas į jį Tomas Venc
lova).” (Aušra, 1978 m. Nr. 8). 
Tai naujas iš Lietuvos po
grindžio mandatas VLIKui. Ta
me trijų tautų sudarytame Vyr. 
komitete Lietuvai atstovauja 
Viktoras Petitus. O čia trys esan
čios ir paminėtos organizacijos 
sudaro ' Pasaulinę Pabaltiečių 
Santalką.

Juozas Audėnas

Dėl p. Audėno pastabų

Jau atsakydamas į Darbinin
ko klausimus, minėjau, kad ne
vertėtų rūstauti, jei kas nors Vil
kui primena menką jo darbin
gumą, nes tai yra teisybė. Ta
čiau, kaip iš p. Audėno šio atsi
liepimo matyti, už tą teisybę 
jis dar vis tebepyksta, net teig
damas, kad ir aš stengiuosi 
"... suniekinti Vliko veiklą ... 
i£ patį Vliką . >

Užtikrinu gerb. p. Audėną, 
kad suniekinti Vliką niekada bet 
kokio noro neturėjau ir bet kokių 
pastangų tam niekad nedėjau. 
Nesistengiau Vliko niekinti r*i 
“Australijos bylos1* atveju. Ap-

■' i

darbai buvo labai menki. Argi 
teisingo fakto paminėjimas yra 
jau niekinimas?

Suprantu, kad p. Audėnui rū
pi tos jo “teisėtos tautos atsto
vybės” autoritetas (rūpi jis ir 
man) ir kad kiekviena proga 
jis stengiasi tą autoritetą stiprin
ti, pvz. kaip ir šiose pastabose, 
remdamasis ir JAV Valstybės 
Departamento “žinojimu” 
“who is who”, ir Vlikui “su
teiktais” Lietuvos pogrindžio 
naujais mandatais. Bet čia p. 
Audėnui noriu priminti, kad 
nei man, nei, manau, daugumai 
lietuvių išeivijos šiandien visai 
nesvarbu ir nerūpi, nei kas, nei 
kada, nei kiir, nei kokius manda* 
tus Vlikui suteikė, nei kokio tai 
Washingtono raštininko žin<> 
jimas ar nežinojimas “who ii 
who”. Tačiau visiems mums 
svarbu ir rūpi žinoti, ką ta vi
sokiais mandatais apsišarvavusi 
“teisėta tautos atstovybė” kon
krečiai dirba ir kokie to darbo 
rezultatai. Malonu skaityti p. Au
dėno guodimąsi, kad “Vliko at
liekamus svarbius Lietuvos lais
vinimo darbus ir palaikomus ry
šius su pavergta tauta lietuvių 
visuomenė gerai supranta ir di
džiai vertina ...”, tik labai ap
gailestauju, kad tų Vliko atlieka
mų svarbių Lietuvos laisvinimo 
darbų, kuriuos visuomenė su
pranta ir didžiai vertina, man dar 
neteko nei matyti, nei apie juos 
ką nors girdėti. Bet teko matyti ir 
girdėti, kad ryšius su tauta pa
laikyti dar visai neseniai Vil
kas net rezoliucijomis draudė 
ir vieną tokį dekretą, autori
tetingai patariantį nevažiuoti į 
Lietuvą, paskelbė net ir šiais

..R# 
ir tą paČij Clevelando rezoliu
ciją? Jeigu ne lietuvių išeivijos 
priešingas nusiteikimas ir ne IV 
PLB Seimo priešingi tai rezoliu
cijai nutarimai, aštresni vliki- 
ninkai ja mus dar ir dabar tebe- 
terorizuotų. Taigi tie Vliko rei
kalai nėra tokie geri, kaip kad 
p. Audėnas bando juos mums 
piešti, ir kritiškai dėl to nusi
teikusius Vliko niekintojais va
dinti nevertėtų. Niekas nenori 
tų, nors ir silpnai besisukančių 
Vliko ratelių išbarstyti, bet no
rim, kad Vlikas nustotų mums 
viršininkauti, nekliudytų ir ne
pyktų, jeigu kitos institucijos 
politinius darbus atlieka geriau 
ir tiems darbams paremti iš vi
suomenės prašo aukų.

P. J. Lapšio paslauga naudo
damasis, visiškai nesukau galvos, 
kam jis atstovauja. Man buvo 
svarbu, kad su tais dviem pozity
viais vyrais, J. Lapšiu ir Austra
lijos LB pirmininku V. Neve- 
radsku, buvo galima atlikti kon
kretų ir Lietuvai naudingą dar
bą. Bet ta proga noriu savo opo
nentą patikslinti, kad tas, pagal 
p. Audėną, “ilgametis Vliko at
stovas Australijoje” dar gerokai 
prieš mano nuvykimą į Austra
liją Vliko atstovu nebebuvo, ir 
Vlikas nesėkmingai ieškojosi sau
naujo atstovo. J. Lapšys tuo' 
metu buvo, o taip pat ir dabar 
yra Australijos LB politinės sri
ties darbuotojas. Taip aš pasa
kiau ir Darbininke, bet p. Audė
nas, cituodamas šį mano pareiš
kimą, kažkodėl raides “LB” iš
leido ir klaidingai pacitavo, kad 
J. Lapšys buvo ne Australijos 
LB; bet “Australijos politinės 
srities darbuotojas”. Atrodo, 
kad p. Audėnui politinė veikla 
ir LB į vieną krūvą netelpa.

B. Nainys

,r
Europos lietuviškųjų studi

jų 27-oji savaite ruošiama 1980 
rugpftlčio 9-16 Austrijoj, Inns- 
brucke, Tschurtschenthalerstr. 
2, Haus der Begegnung patal
pose. Namai yra prie Inno upės 
ir miesto parko, apsupti gražia 
Alpių kalnų panorama. Inns- 
bruckas yra Tirolio sostinė, tur
tingas istoriniais ir meno pa
mingi ais.

rašydamas Bendruomenės veik
lą, kuriąs metu teko su Vliku
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paties Audėno viešai paskelb-

______ __  __ ______ ___________________ ' ' _ J- Carter kandidatūrai 
paremti?’Iš L I-oje eilėje — Feliksas Andriūnas, LB Visuomeninių reikalą tarybos 
narys, JAV iždo sekretorius William Miller, LB Tarybos prezidiumo vicepirminin
kas inž. Romas Veitas iš Bostono, Teresė Gečienė — LB Philadelphijos apylinkės 
pirm. Stovi LB Visuomeninių reikalų tarybos narys Rimas Česonis, Danutė Pliuš- 
konytė, LB Philadelphijos apylinkės vicepirm. Kęstutis Pliuškonis ir Roma Cesonienė.

Lietuviai, dalyvavę Philadelphijoje įvykusiame bankete prez. J.

i JAV LB ATITAISO ŽEMĖLAPIUOSE ESAMUS 
NETIKSLUMUS LIETUVOS KLAUSIMU

Ilgamečių JAV LB pastangų 
dika, valstybės departamento ži
nioj veikianti JAV geografo įstai
ga 1979 išleido valdinėm įstai
gom nurodymus Pabaltijo valsty
bių valdžios išleistuose žemėla
piuose'žymėjimo reikalu. Nuro
dymuose įsakyta: 1) rodant Pa
baltijo teritoriją, įrašyti pastabą, 
kad JAV-ės nepripažįsta Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos inkorporaci
jos į Sov. Sąjungą; 2) naujose 
žemėlapių laidose, kiek tai liečia 
diplomatinių postų žemėlapį, 
Baltijos kraštus rodyti nepriklau
somybės metų sienose; 3) juos 
žymėti Estijos, Lafvijoš ir Liėtu- 

. ves-vardais.-Išimtį sudaro žemė
lapiai, rodą Sov. Sąjungos admi
nistracinį respublikų padali
nimą.

Nors JAV geografo įstaigos 
nurodymai nesaisto privačių ko
mercinių žemėlapių leidyklų, 
tačiau JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba nutarė, kad lietu
viškam reikalui būtų pasitarnau
ta nevaldines leidyklas supažin
dinant su JAV geografo įstaigos 
nuostatais. Tuo tikslu JAV LB 
įgaliotinis Washingtone Algi
mantas Gureckas 1979 pabaigoj 
kreipėsi į National Geographic 
Society, Hammond, Encyclo- 
pedia Britannica, Rand McNally, 
Westem Publishing, New York 
Times ir John Bartholemew. 
Ltd. leidyklas, iškeldamas jų 
leidžiamuose žemėlapiuose esa
mus netikslumus ir kviesdamas 
jų vadovus ateity remtis JAV 
geografo įstaigos išleistais nuro
dymais.

Nesileidžiant į specifinių že
mėlapių nagrinėjimą, tenka pa
stebėti, kad nevaldinių komerci? 
nių leidyklų žemėlapiuose ne
tikslumų užtinkama gana 
daug. Pavyzdžiui, Lietuva yra 
rašoma “Litovskaja S.S.R.”, nors 
upių ir miestų pavadinimai

OKUPUOTOJ LIETUVOJ MIRĖ 
KUN. A.P. PUODŽIŪNAS

Kun. Antanas Patricijus Puo
džiūnas, Nevarėnų parapijos kle
bonas, lankydamasis Kretingoj, 
sausio 30, eidamas per švento
rių, staiga mirė. Velionis jau ėjo 
84-uosius savo amžiaus metus.

• Palaidotas vasario 4 Kretingos 
kapinėse.

Buvo gimęs 1896 rugsėjo-24- 
Kupiškio parapijoj, Panevėžio 
vyskupijoj. Baigęs mokytojų se
minariją, keliplika metų moky
tojavo Kupiškio vidurinėj mo
kykloj. Paskui, pajutęs pašau
kimą į pranciškonus, jau 38- 
uosius metus eidamas, 1934 rug
sėjo 8 įstojo į pranciškonų no
viciatą Kretingoj, kurį „baigęs 
1935 rugsėjo 9 padarė laiki
nuosius, o 1938 rugsėjo 14 ir am
žinuosius vienuolinius įžadus. 
Kunigystei ruošėsi Tirolio pran
ciškonų provincijos seminarijoj 

dažniausiai rašomi lietuviškai. 
Taip pat Lietuva yra žymima 
1939 sienose, nors būtų tiksliau 
(ir naudingiau) ją žymėti 1940 
priešokupacinėse sienose. Žy
mint sutartimis nenustatytas gin
čijamas sienas, Vilnius rodomas 
Lenkijos ribose, lyg Lietuva 
butų Vilniaus kraštą atidavusi 
Lenkijai ir atsisakiusi pretenzi
jų. Keliais atvejais Kaunas žy
mimas Lietuvos sostine. A. Gu- 
reckas, remdamasis naujausia 
bibliografija ir valstybinėmis su
tartimis, į leidėjus kreipėsi su 
prašymu klaidas atitaisyti ir, 
kur nepraktikuojama, kvietė į

čiančią JAV valdžios Pabaltijo

Cicero Sv. Antano mokyklos VIII skyriaus mokinė Rasa 
Šulaitytė iš parapijos klebono kun. J. Stankevičiaus gauna 
atžymėjimo ženklą už laimėtą I vietą mokinių darbų 
parodoje. Šalia stovi mokyklos vedėja kazimierietė seselė 
Virginija Marija. Nuotr. Ed. Sulaičio

CICERO, ILL.
Šv. Antano 

parapijos mokykla
Šv. Antano parapijos mokyk

la (toks vardas dar iki šiai die-

Schvvaze, Austrijoj, ir Vilkaviš
kio kunigų seminarijoj.

Kunigu buvo įšventintas 1940 
rugpjūčio 11. Baigęs seminariją, 
nuo 1941 pavasario dirbo sielo
vados darbą Kretingos parapijoj 
ir dėstė tikybą gimnazijoj. Vė
liau buvo Kretingos vienuolyno 
viršininkas. Bolševikam antrą 
kartą okupuojant Lietuvą, iš Kre
tingos nepasitraukė. Ten apkal
tintas partizanų globa, buvo iš
tremtas į Vorkutą, kur dirbo 9 
metus. Grįžęs į Lietuvą, įsijun
gė į sielovados darbą Telšių vys
kupijoj, pradžioj klebonauda
mas Rubikių, Didkiemio, o pas
kutiniu metu Nevarėnų parapi
joj.

Kun. Patricijus Puodžiūnas 
buvo uolus vienuolis, griežtas 
sau ir kitiem. Daug valandų 
jis praleisdavo bažnyčioj besi
melsdamas.

atžvilgiu vykdomą inkorporaci
jos nepripažinimo politiką.

JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybą pradeda pasiekti leidyk
lų atsakymai. National Geo- 
graphic Society sutinka atitaisy
ti Lietuvos rytinę sieną. Rand 
McNally leidėjai sutinka naudoti 
inkorporacijos nepripažinimo 
pastabą. Tačiaujie nesutinka su 
teigimu, kad rusų kalba nėra ofi
ciali Lietuvos respublikos kalba, 
tai motyvuodami valstybės de
partamento išleistu leidinėliu 
“Soviet Union Background 
Notės”. Teks dialogą laiškais 
tęsti, kad batų atsikratyta “Li

nai yra iškaltas prie pagrindinių 
mokyklos durų) Ciceroje išaugi
no nemaža žymių žmonių, kurių 
eilėse pirmą vietą, be abejo, už
ima įtakingas lietuvių kilmės 
žmogus Vatikane — vyskupas 
Paulius Marcinkus.

Kada šiai parapijai vadovavo 
vienas iš labiausiai pasižymė
jusių dvasiškių Amerikoje prel. 
Ignas Albavičius,Šv. Antano pa
rapija buvo plačiai žinoma Ame
rikoje- savo lietuviškumu. Ilgą 
laiką lietuvių kalba visuose- sky
riuose čia buvo dėstoma 
kasdien. Mirus klebonui Alba- 
vičiui ir perėmus kun. Jonui 
Stankevičiui, lietuviškumas irgi 
kurį laiką bujojo.

Tačiau vėliau, Tautiečiam ke
liantis toliatf į užmiesčius, na, ir 
įsisiūbavus tarpusavio ginčam 
bei nesutikimam, lietuvių skai
čius šioje kolonijoje, o tuo' pa
čiu ir mokykloje gerokai suma
žėjo. Bet dar ir dabar jų čia yra 
nemaža, o ateitininkų organi
zacijoje čia vis yra gražus bū
rys jaunimo.

Šiuo metu parapijos mokyklai 
vadovauja seselė kazimierietė 
Virginija Marija. Dėstytojų tarpe

mierietės, nors, jy nepakankant.

— Jungtinių Tautų visumos 
susirinkimo debatuose Afga
nistano klausimu sausio 12 
Costa Ricos ambasadorius Luis 
Varela-Quiros paminėjo Pa
baltijo valstybes. Jis 
priminė delegatam, kad gruo
džio mėnesą-- JT visumos 
susirinkimas priėmė sovietų pa
siūlytą rezoliuciją, kurioj buvo 
pasmerktas “hegemoniškumas”, 
o po kelių .dienų Sovietų Są
junga užpuolė Afganistaną. Va- 
rela-Quiros pareiškė: “NeLvie- 
nas mūsų tada nesupratom, ko
kie godūs tie ‘riboto suverenu
mo doktrinos’ gynėjai. .. Niekas 
neprisiminė tų mažų Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos — kurios, kaip ir Af
ganistanas, buvo tų pačių drau
gystės sutarčių aukos”. (E)

— Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas JAV senate 
įvyks vasario 19. Minėjimą glo
boja šen. H. Percy (resp. 111.). 
Atstovų rūmuose minėjimas įvy
ko vasario 13.

— Pietų Amerikos lietuvių 
meniniai vienetai — Žibučių 
oktetas ir Ąžuolyno šokėjai — 
Chicagoj koncertuos du kartus 
lietuvių visuomenei Jaunimo 
Centre vasario 23 ir 24, taip pat 
du kartus koncertuos Chicagos 
miesto centre — Daley Center 
ir Chicagos miesto bibliotekoj. 
Kiti koncertai: kovo 1 Detroite, 
kovo 8 Toronte, kovo 9 Hamilto
ne, kovo 15 Clevelande, kovo 
16 St. Petersburge.

— Lietuvių kunigų rekolekci
jos šiais metais bus birželio 9- 
13 Putname, Conn. Rekolekci
jom vadovaus kun. Jonas Staš- 
kus.> Dalyviai';ii^.aakst& ^regist
ruojasi adresu: kun. V. Piktunia, 
213 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
11211.

— Cleveland, Ohio, kovo 8, 
šeštadienį, 7 vai. vak. kultū
rinės popietės programą atliks 
rašytojas A. Landsbergis ir Ra
movė nų choras.

— Rekolekcijos moterim Put
name įvyks kovo 14-16. Prasi
dės penktadienį 7 vai. vak. ir 
baigsis sekmadienį 3 vai. popiet. 
Rekolekcijom vadovaus kun. dr., 
V. Cukufas. Apie savo dalyvZ 
vimą iš anksto pranešti adresu: 
Sister Superior, I.C. Convent, 
Putnam, Conn. 06260. Telef. 203 
928-5828.

— Izidorius ir Vytenis Vasy- 
liūnai vasario 13 išskrido į Ko
lumbiją, Pietų Ameriką. Jie daly
vaus Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjime Medel- 
line ir duos kelis koncertus. Vy
tenis duos du koncertus vargo
nais Medellino katedroj, ir bus 
du sonatų vakarai smuikui su 
fortepijonu. Koncertus ruošia 
Lietuvių Katalikų Komitetas Ko
lumbijoj, o technišką ruošos dar
bą atlieka kun. Mykolas Tamo
šiūnas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: O. Bartošienė, De Kalb, 
III., A. Rucker, Suffem, N.Y., 
A. Buyvid, Bronx, N.Y., I. Sera
pinas, Chicago, UI., O. Adomavi
čienė, Worcester, Mass. Užsakė 
kitiem: K. Uknevičienė, Wood- 
haven, N.Y. — A. Gedminienei, 
Escondido, Calif., a.a. P. Si
dabras prenumeratą perėmė U. 
Daukantienė, Worcester, Mass. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant visiem 13 dol. 
metam.

jau samdomos ir pasaulietės mo
kytojos.

Sausio mėnesio antroje pusė
je mokykloje vyko mokinių dar
bų, “Science Fair”, paroda. 
Joje daugumą pirmųjų vietų lai
mėjo lietuviai mokiniai. Laimė- ' 
tojam pažymėjimus įteikė para- " 
pijos klebonas kun. J. Stankevi
čius, kuris prieš tai visus moki
nius gražiai pasveikino. -
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Šypsniai 
iš anapus 
geležinės 
uždangos

Lenino pėdomis
— Esu visai tikras: jei visi 

komunistai pasektų Lenino pė
domis, tai pasauly viešpatautų 
taika ir ramybė.

— Betgi Leninas jau yra miręs!
— Aš tai ir turiu galvoj . ..

Kur anglys?
Šaltą žiemą Vilniuj motina 

klausią sūnelį:
— Už ką tave nubaudė moky

tojas?
— Už tai, kad negalėjau at

sakyti, kur randamos anglys, — 
teisinosi sūnelis.

— Ak, tie mokytojai! Juk ir su
augę nežino, kur anglys galėtų 
būti.

Los Angeles šaulių Juozo Daumanto kuopą talkinama M. 
Lietuvos Bičiulių draugijos, surengė Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimą sausio 13 šv. Kazimiero parapijos salė
je. Iš k. I-moje eilėje: J. Paškauskienė. O, Orlovienė, 
kuopos pirmininkas K. Karuža? P. Leveclocoė, J. Naujo
kas; II-oje eilėje VI. Račius, J. Uksas, J. Petrauskas, A. Gal
dikas, K. Rakūnas ir Br. Žemaitaitis. Nuotr. L. Kas

LOS ANGELES, 
CALIF.

Kun. Martynas Preikšaitis, Los 
Angeles evangelikų-liuteronų 
parapijos ilgametis klebonas, su
laukęs 72 m. amžiaus, buvo ras
tas miręs savo bute. Vasario 2 
iškilmingai palaidotas Glendale 
Forest Lawn kapinėse.

Pensininkų klubas Los An
geles lietuvių kolonijoj A. Aud
ronio iniciatyva buvo įsteigtas 
1978 spalio 8. Išrinkta valdyba: 
pirm. L. Reivydas, vicepirm. A. 
Šimkus, ižd. B. Žemaitaitis,

Paslaptis
Žydas televizijos inžinierius 

iš Sovietų Sąjungos kelis kartus 
prašėsi išleidžiamas emigruoti į 
Izraelį. Vis jam neduodavo vi
zos. Pavyko jam susisiekti su 
aukščiausiu KGB viršininku. 
Tad ir pasiteiravo, kodėl jo ne
išleidžia iš Sovietų Sąjungos.

— Tu esi televizijos inžinie
rius ir žinai daug mūsų techno
logijos paslapčių, kunas-gali iš-^sekr. A. Audronis, nekilnojamo 
duoti kapitalistam, — pasakė turto kainų informatorius S. Su-
jam viršininkas.

— Kokias paslaptis aš galiu 
išduoti amerikiečiam, kai mūsų 
technologija yra mažiausiai 15 
metų nuo jų atsilikusi? — tarė 
jam inžinierius.

— Tai čia ir yra pati didžiau
sia paslaptis, kurią gali išduoti 
amerikiečiam! — sušuko saugu
mo viršininkas.

Greičiai
Pas sovietinį kosmonautą gim

tajame mieste ateina draugai ir 
randa tik vienus vaikus.
..„n-rKur tėvai?iA»igreib<rį&?

— Tėvelis išskrido:'! erdvei, 
bet greit grįš.

— O kur mama?
— Išėjo pirkti miltų. Ji tai 

greit negrįš.

Matematika
Du okupuotos Lietuvos mate

matikos mokytojai kalbasi tarp 
savęs ir apgailestauja, kad, 
atėjus sovietinei valdžiai, su
mažėjo galimybės užsidirbti 
duoną. Esą matematika taip su
prastinta, kad beliko du veiks
mai — sudėtis ir daugyba. Atim
tį ir dalybą praktikuoja tik val
džia, kuri atima piliečių turtą ir 
pasidalina. Mokykloje to esą ne
reikia mokyti. Šaknies traukimas 
irgi atkrinta, nes KGB rauna su 
šaknimis visus liaudies priešus. 
Laipsnių kėlimas taip pat nerei
kalingas — tai atlieka partija.

la. Valdyba išsiuntė pensinin
kam apklausų lapą, pagal kurio 
atsakymus buvo derinama veikla 
ir tiriamos pensininkų tautinių 
klubų gyvastingumo ir veiklos 
sąlygos. Vasario 24, sekma
dienį, 12 vai., po lietuviškų pa
maldų, Šv. Kazimiero parapi
jos salėj kviečiamas Pietų Kali 
fomijos — Los Angeles lietuvių 
pensininkų susirinkimas, kuria
me dalyvaus ir valdžios atstovas. 
Išklausius įvairių pranešimų, 
bus renkami nauji pareigūnai.

“Susipažinkite su Liętuva”— 
tai kvietimas lietuvių -kiknėsjau- 
nimui atvykti kovo 1, šeštadienį, 
11 vai. ryto į Šv. Kazimiero pa
rapijos salę. Supažindinimas 
vyks anglų kalba, pailiustruotas 
skaidrėmis ir muzika. Po progra
mos bus’ proga susipažinti su 
specialia klase lietuvių kalbai 
išmokti. Kviečia šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetas ir mo
kyklos vadovybė.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas ir Lietu
vių Tarnybos direktorius, kovo 
26-30 vadovaus Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos metinėm ga
vėnios rekolekcijom. — L.Ž.K.

Sovietinė kritika
Sovietinė spauda dažnai kalba 

apie būtiną reikalą kritikos 
“iš apačios”.

Spaudos skaitytojai dėl šito 
atsiliepia taip: Sovietų Sąjungo
je yra kritika iš viršaus ir iš apa
čios. Bet kritika iš viršaus ski
riasi nuo apatinės kritikos. Kai 
partijos pareigūnas numeta ply
tą iš trečio aukšto į sovietinį 
pilietį, einantį gatve, tai yra kri
tika iš viršaus. O kai tas pilie
tis bando plytgalį mesti į trečią 
aukštą ir plytgalis krisdamas 
vėl pataiko į piliečio pakaušį, 
tai yra kritika iš apačios. Rezul
tatas visada būna tas pats.

K. ir Theresa, \$100.00, «ilas, 
Marcelinas, atmy įn. $160.00, 
Kručas, Broniuą ir Ahelė, 
$200.00, Kudirką 
$300.00, Kučins 
$200.00, Kutaitytė, 
įn., $200.00, Lekutfs, 
Jonė, $475.00, Lembertas, Pra
nas, atm. įn., $200.00, Leugoud, 
Edward, $4,024.26, JAV LB Bal- 
timorės apylinkė, $420.00, Lie
tuvių Paštininkų Sąjunga, 
$200.00, Linkus, Kazys ir Mėta, 
$800.00, Litvinas, Vitolis, 
$300.00, Lukas, Juozas, $200.00, 
Lukas, Vincas ir Gelbert Juo- 
zapina, $100.00, Lukoševičius, 
Vincentas ir Magdalena, 
$300.00, Mačiuika, Benediktas, 
Gražina, Laura, Paulius ir Jo
nas, $300.00, Mandeikis, Felik
sas, $100.00, Mandeikis? Marija, 
atm. įn., $100.00, Mandeikis Ro
bertas, atm. įn. $100.00, Matu
levičius, J uozas, A., $100XK), Ma- 
tuzas K., $100.00, Mažeika, 
Vaclovas, inž. ir Vanda, $400.00, 
Monstavičius, Algirdas, M.D. ir 
Barbara $700.00, Nainys, Bro- 
nis ir Elena, $200.00, Narbutas, 
Balys ir Genovaitė, $200.00, 
Naujokaitis, Gediminas, $600.00, 
Parulis, Albinas (miręs) ir Iza
belė, $200.00, Pavalkis, Victor, 
kun. dr. $300.00, Paovis, Jonas 
ir Verutė, $800.00, Putramen- 
taitė, Ona-Stefanija (Herkulano 
duktė), Gaudušienė (1878-1955) 
ir jos vyras Gaudušas, Kajeto- 
nas-Raimundas (m. 1909), atm. 
įn., $1,000.00, Putnus, Petras ir 
Jadvyga, $200.00, Pesys, Aleks
andra, $450.00, Račkauskas, Sta
nislovas, atm. įn., $300.00, Rad
venis, Egidijus N. ir Vida, $300. 
00, Radvil, Andrius, $10(k00, 
Raslavičius, Polius, Aleksandras, 

Šatas, Aleksas ir 
, Sauerveinas, 

. įn. $100.00, 
a, atm. įn., 
, Kazimieras, 

Igaitienė-Li-

2422 WEST MAKMETTC EOAO 
CHICAGO. IUINOG 40629

PHONE: 312 925-6497

Kim MUS Z^nami MMM
1979 gruodžio mėn. Įnaiol.
Santrumpa: atm. įn. — atmi

nimo įnašas. Suma, parašyta po 
pavardės, reiškia įnašų iš viso.

2 x $5.00 — Norkaitis, Pet
ras ir Juzė, $105.00, Baniukai- 
tienė, Dana, $5.00.

2 x $10.00 — Mirkeliūnas, 
Bronius, $210.00, Mockūnas Si
mas, atm. įn. — $320.00.

3 x $20.00 — Dirda, L.A., 
M.D., $320.00, Petrauskas, Jonas 
ir Aleksandra, $130.00, Vailokai
tis, Pranas, atm. įn. $20.00.

15 x $25.00 — Bogdanovičius, 
Stefan, atm. įn. $200.00, Baniu- 
kaitis, Vytautas ir Nijolė, 
$125.00, Dulkis, Anelė, $155.00, 
Farmol, Sally, $25.00, Garba
čiauskas, Anicetas ir Angelina, 
$125.00, Jankūnas, Kazimieras, 
Liucija ir Kastytis, $325.00, Ja
sinskienė, Petronėlė, $225.00,

Jonkus, Petras, atm. įn. 1300.00, 
JAV LB -Brocktono apylinkė, 
$275.00, Macežinskas, Mamer
tas, $150.00, Totoraiti*, Juozas ir 
Alice, $40.00, Trumpauskas, Ri
čardas, dr., atm. įn., $150.00, 
Shalins, Marytė K., $325.00, Pa
liulis, Petras ir Elena, $250.00, 
Vaišnys, Juozas R. ir Elona M. 
$150.00.

2 x $30.00 — Naumanas, Mi
kalojus ir Ona, $150.00, Vaič- 
jurgis, Arvydas4 J., atm. įn 
$590.00.

1 x $35.00 — Radvenis, Gre- 
gor ir Janina, $145.00.

2 x $48.00 — Liaudanskis, 
Kostas, majoras, $500.00, Alkai- 
tis, Antanas, $550.00.

13 x $50.00 — American Lith
uanian Club of Beverly Shores, 
$880.00, Batisa-Strikaitytė, Bro
nė ir Juozas, $150.00, Gimbutas, 
Jurgis, inž., $400.00, Jurkūnas, 
Laima ir Algis, $500.00, Kairai
čiai, Antanas ir Eleonora, $50.00, 
Liet. Moterų Klubas Waterbury, 
CT., $1,075.00, Normantas, Jo
nas, Australia, ekonomistas, 
$1,050.00, Rekašius, Jurgis ir 
Ona, $350.00, Šakių Apskrities 
Klubas, $800.00, Sadauskas, My
kolas ir Rozalija, atm. įn. 
$600.00, Tender, Jūratė-Nor- 
mantaitė ir Rein, Australia, Vil
kas Stasys, $150.00.

1 x 75.00 — Koverienė, Ma
rija, $100.00.

1 x $80.00 — Šepetys, Po
vilas (miręs), dr. ir Vanda, 
$1,462.37.

1 x $90.00 — Levanas, Vla
das (miręs) ir Stasė, $300.00.

83 x $100.00 — Adomonis, 
Petras, atm. įn. $225.00, Anonis, 
Vytautas ir Danutė, $1,400.00, 
Ardaravičiūtė - Gustienė, Ona, 
$20O.OQ, Apton-Apaųąyj^ius^ 
Albinas ir Birutė/ $2,800.00, Bag- 
danskis, Alvydas J., $1000.00, Ca- 
simir’s Church kun. Robert K. 
Balčys, $325.00, Balienė, Danu
tė, $100.00, Baras Stasys ir Ele
na, $1,000.00, Barto, Eleonora, 
$100.00, Baublys, Stasys, dr., 
atm. įn. $300.00, Bliudnikas, 
Engelbertas ir Vanda, $300.00 
Bujauskas, Jonas $200.00, Dab- 
rila, Matas, (miręs 1952), atm. 
įn. $100.00, Dagys Petras kun. 
(m. 1977.XII.1) Evang. parapijos 
steigėjas, atm. įn. $200.00, Dai
nys, Vladas $100.00, Daunoras, 
Juozasir Janė, $625.00, Domans- 
kis, Edward, J., M.D., $200.00, 
Dovydaitis, Tomas (miręs 1936), 
$100.00, Dovydai tie nė-Janu- 
šaitytė, Stasė (mirusi 1951), atm. 
įn., $100.00, Dovydaitis, Vincas, 
$100.00,Dovydaitienė-Cesnaity- 
tė,Ona,buv. Dabrilienė, $100.00, 
Dovydaitis, Vincas, inž., $100.00, 
Dovydaitis, Juozas, inž., $100.00, 
Dovydaitis, Jonas, (miręs 1971), 
atm. įn. $100.00, Džiugaitė, Ju
dita,'$100.00, Gustaitis Juozas, 
M.D. ir Irena, $600.00, Janu
šonis, Vytautas ir Palmira, 
$550.00, Jonaitis, Vytautas ir Ro- 
mainė, $725.00, Juzelskis, Stasė, 
atm. įn., $200.00, Ivanauskaitės, 
Danielė ir Julė, $100.00., Kai
raitienė, Magdalena, $100.00, 
Karaška, Narimantas ir Ona, 
$200.00, Kasputis, Jonas ir Anta
nina, $200.00, Kasputis, Jonas, 
inž. $210.00, Katarskis, Vadovas, 
kun. $700.00, Kazlauskas, Algis

DARBININKUI 
PAREMTI K ŪKO JO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, pri
sidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę

23 dol. — J. Korkutis, Dor- 
chester, Mass.

22 dol. — A. Si nūs, Brook
lyn, N.Y.

Po 17 dol. -]. Gasiliūnas, 
Brooklyn, N.Y,, Macams, 
Hagar Shores, Mich.

15 dol. — J. ?a<5ėsa, Cress- 
kill, N.J.

Po 12 dol. - Vf. Kemzūra, 
VVoodhaven, N.Y,, M. Erčius, 
Little Neck, N.Y.

10 dol. — K. Chesonis, Elli- 
cott City, Md.

9 dol. — G. Žilionis, New 
York, N.Y.

Po 7 dol. —J. Bogušis, So. 
Boston, Mass., P.Dauginas, St. 
Catherines, Ont, P- Kunigėlis, 
Williston Pk., N.Y., V. Karu
tis, Amsterdam, N.Y., K. Tre
čiokas, Union, N,J,£. Legeckis, 
Jamaica, N.Y., A.Reivitis, Mid- 
dle Village, N.Y, S. Morkūnas, 
Verdun, Que., A Martinėnas, 
Wallingford, Conn., J. Hudaitis, 
Hamilton, Ont., K. Račkauskas, 
Richmond Hill, N.YT., J. Dani
liauskas, Stamford, Conn., A. 
Stankaitis, Wethersfield, 
Conn., B. Labutis, Richmond 
Hill, N.Y., A. Vilkrich, Toms 
River, N.J.

6 dol. — V. Bakiinas, Pem- 
broke, Ont.

Po 5 dol. — C. Tamašaus
kas, Philadelphia, Pa., A. Ba- 
čauskas, Miami, Fla., P. Surma, 
Philadelphia, Pa., L. Bajorūnas, 
Southfield, Mich,Midlands Sa- 
vings, Chicago, 111., J _ Burniaus- 
kas, Baltimore, Md., J. Gailevi- 
čius, Baltimore, Md -, A. Plis- 
kaitis, Newark, N.)., M. Leskys, 
Canoga Park, Calif., V Mamai- 
tis, Sunny Hills, Fla.

Po 4 dol. — J. Matulaitis, 
Brooklyn, N.Y., S.Rt*dys, New- 
ark, N.J., L. Virbickas, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., V. Tuske- 
nis, Palm Springs.CaJif., dr. D. 
DeCesare, Cranston, RI.

Po 3 dol. — J. Žvirblis, Vine- 
land, N.J., P. Balsavich, Brock
ton, Mass., D. Trifenė, Chica
go, III., R. Viliamas, VVashing;- 
ton, D.C., O. Valaitis, Phila
delphia, Pa., A. GeCys, Phila
delphia, Pa.

2.50 dol. — Z. Dat>rila, Wor- 
cester, Mass.

Po 2 dol. —0- Adoma
vičius, VVinchester, Mass., N. 
Shumbris, Bayside,N.Y., kun. V. 
Palubinskas, Patersora, M.J., O. 
Akstinienė, Lawrence, Mass., B. 
Veitas, Milton, Mass., J. Pa- 
žemėnas, QueensVillage, N.Y., 
R. Cesonis, Cinnaminson, N.J., 
P. Butkys, MontereyPark, Calif., 
G. Razvad, Milton,Mass., I. Si
monaitis, Bloomfield, Conn., H. 
Branchaud, Montpelier, Vt., S. 
Petravičienė, Hartford, Conn., 
kuri. V. Krisčiūnevidius, South
field, Mich., A. Daukantas, San
ta Monica, Calif, V. Buch- 
holz, Keamy, N.],]. Misiūnas, 
Fairlawn, N.J., A. Petrutis, 
Washington, D.C, E. Shimans- 
kas, Brooklyn, N.Y,, V. Kiaunė, 
Easton, Pa., J. Adomaitis, Pres- 
cot, Az., E. Jansonas,Osterville, 
Mass., J. Klivečka, Noodhaven, 
N.Y., A. Sulaitis, Brooklyn, N.Y.,
I. Serapinas, Chicago, 111., O. 
Dzeteveckas, Woodhaven, N.Y.,
J. Mazalenski, Haverhill, Mass., 
kun. R. Krasausku, loma, Ita-

I >

SPORTAS

1980 m. Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio 

pirmenybės
1980 m. Š. Amerikos lietuvių 

krepšinio ir tinklinio žaidynės 
įvyks balandžio 26-27 Detroite, 
Mich. ŠALFASS-gos centro val
dybos pavedimu varžybas vyk
do Detroito LSK Kovas.

Krepšinio varžybos bus vyk
domos šiose klasėse: a) Vyrų 
A, b)Vyrų B, c) Jaunių A 
(1961-63 gimimo), d) Jaunių 
B (1964-65 gim.), e) Jaunių C 
(1966 gim. ir jaunesnių), f) Mo
terų ir g) Mergaičių A (1961 
gim. ir jaunesnių).

M.D., $700. 
Elzbieta, $ 
Jurgis, Julius, 
Saulaitienė, 
$100.00, Simai 
kun. $400.00, 
sauskaitė, Stanis]^va, $100.00, 
Tomkai, Vytau 
$1,100.00, Treš 
$100.00, Turūta, 
Varneliai1, Edmun 
na, $100.00, Varnelį, Apolina

 

ras ir Jadvyga, $40.00, Ži
linskas, Aleksandraslatm. įn., 
$100.00. A

(Tęsinys kitame n
Rašydami testamen 

mirškime Lietuvių F 
šykime į testamentą 
sumą: “Lithuanian Fou 
a non-for-profit, tax 
Illinois Corporation, 
W. Marųuette Road, 
Illinois 60629”.

Visi statykime Lietuvnį Fon

 

dą, kad jis pasiektų 2 bilijo

 

nus ir kasmet galėtų skirti lietu

 

vybei daugiau kaip 150 dūks
tančių dolerių.

ir Albina, 
, Teresė, 
,$52^.00, 
irteiaaa-’ktžsėšėf'd) Vyrtįį b)''Jatinifj A 

(1966 gim. irjaun.), c) Moterų, 
d) Mergaičių A (1961-63 gim.) 
ir e) Mergaičių B (1964 gim. 
irjaun.)

Vyrų krepšinio A klasei pri
klauso pajėgesnės komandos, 
parinktos ŠALFASS-gos krep
šinio komiteto. Likusios koman
dos žaidžia B klasėj, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčių klubų antrosios 
komandos.

Krepšinio varžybose, kiek
vienoje klasėje, gali dalyvauti 
nedaugiau, kaip 8 komandos, 
reikalui esant, atrinktos pagal 
apygardinių pirmenybių davi
nius ar pagal krepšinio komi
teto patvarkymą.

Krepšinio varžybos bus vyk
domos vieno minuso (single 
elimination) sistema su paguo
dos ratu.

Tinklinyje dalyvaujančių ko
mandų skaičius neapribojamas. 
Visos tinklinio varžybos bus pra
vestos dviejų minusų (double 
elimination) sistema.

Informacinio pobūdžio re
gistracija privalo būti atlikta iki 
kovo 10, o galutinė registra
cija — iki balandžio 12 šiuo ad
resu:

Mr. Andrius Butkūnas, 25356 
Leestock Ct, Farmington, Mich. 
48024. Tel. (313) 477-8475.

ŠALFASS-goj neregistruoti 
vienetai, suinteresuoti šiomis 
žaidynėmis, gali kreiptis aukš
čiau nurodytu adresu.

Yra galimybė, kad prie krep
šinio ir tinklinio varžybų dar bus 
prijungta ir šachmatų bei stalo 
teniso pirmenybės.

ŠALFASS-gos Centro
Valdyba

ery)
, neuž- 
o, įra- 
matytą

ion, 
empt, 
2422 

icago,

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Jurgis Jankus, Kol esu čia, pa
sakojimai. 8 dol.

St. Yla, Lietuviškos šeimos 
tradicijos. 20 dol. Su persiunti
mu 21 dol. Vėl gaunama Dar
bininko administracijoj.

M. Bourdeaux, Land of Cross- 
es. 7 dol.

A.A. dail. Povilo Kaupo mono
grafija. 5 dol.

R. Spalis, Širdis iš granito, 
romanas. 10 dol.

A. Pakalniškis, Gyvenimo pa
kelės, prisiminimai,. 5 dol.

D. Jonaitis ir kiti, Postage 
Stamps of Lithuania. 15 dol?

VI. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Su kietais 
viršeliais. Po 15 dol.

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu. 13dol.

B. Krikštopaitis, Jūrų keliais. 
10 dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.

Vysk. M. Valančius, Vaikų 
knygelė. 3 dol. ’

A. Rūgytė, Zanavykija. II-ras 
tomas. 15 dol. Kietais viršeliais 
20 dol.

VI. Vijeikis, Lietuvos istorijos 
vaizdai. Didelio formato, su gau
siom iliustracijom. Kaina 15 
dol.

Lithuanian Heritage, spalvo
tas įvairiausių lietuviškų pirki
nių katalogas. Kaina 2 dol.

Sesuo O. M i kai lai tė, Esame 
Dievo vaikai, religiniai prati
mai. 2 dol.

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

DEXTER PARK 
H PHARMACY Ifį 

Wm. Anaitad, 8.8.
77-01 JAMAICA AkCrcUK < 

(Cor. 77th OtrMt)

MONY — Dr. M. Siemonei^ 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne*’1 
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį sutaupysite 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudinlb 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3600. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

11848 MyvSa Avemie 1 
Richmond HM, N.Y. 11418

Restorane
— Pardavėjau, ar aš galiu už

sisakyti pusę porcijos?
— Gaila, bet negalite. Mūsų 

porcijų padalyti nebeįmanoma.

Vedėjas
MA8TERCHARGEVISA

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Grūdų perteklius
Buvęs Lietuvos kompartijos 

gen. sekretorius A. Sniečkus 
viename susirinkime, kalbėda
mas apie komunistų valdžios 
nuveiktus darbus įsikarščiavęs 
tvirtino:

— šiandien turime tiek grū
dų, kąd nebežinome, kur juos 
dėti...

— Tai kodėl nepabandote 
nors sykį jų dėti į duoną? 
— pertraukė jį balsas iš salės.

lija, E. Krasauskas, Hyannis, 
Mass., P. Bernotas, Wethersfield, 
Conn., A. Barulis, Brockton, 
Mass., M. Janilionis, Dunn- 
ville, Ont., N. Gust, Simsbury, 
Conn., V. Bieliauskas, Worces- 
ter, Mass.

Po 1 dol. — Z. Kundrot, 
Brockton, Mass., A. Gaižutis, 
Woodhaven, N.Y., N. Kent, Va- 
lencia, Calif., B. Žemaitis, Wor- 
cester, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

Sueltertl dM Mo Ir pMlttlkrlntl kalnas
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ti su studentais. Kitą dieną vėl

J

Klubo posėdžių kambary turės 
susirinkimą. Mykolas Dranga 
skaitys paskaitą apie Lietuvos 
ateities problemas.

Scena iš Jono Jurašo surežisuoto veikalo “Savižudys . 
Veikalą pastatė Trinity Square Teatras Providence, R.I-

JURAŠO “SAVIŽUDYS 
TRINITY TEATRE

žudžio” premjera. Daugiau kaip 
pusės tūkstančio vietų amfiteat- 
riška žiūrovų salė pagarbia tyla 
sutiko neįprastą to vakaro dedi
kaciją: trupės atstovas paskelbė, 
kad šį spektaklį aktoriai dedi
kuoja Andriejui Sacharovui.

Kitą rytą dienrašty Provi- 

špėktaklųo* ręcėrizija.. Kritikas 
William K1 Gale rašė: “Tą die
ną, kai Maskva pagaliau nutildė 

Rusų dramaturgo Nikolajaus 
Erdmano pjesė “Savižudys”, 
niekada neišvydusi rampos švie
sos Rusijoj, pradėjo savo pilną 
įspūdingą gyvavimą Amerikos 
scenoj. Jono Jurašo pastatyta 
Trinity Square repertuariniame 
teatre Providence mieste, ji jau į 
pirmus-spektaklius sausio. 18-20 
sutrankė-gausią publiką ’.' 
. O sausio 22, tą dieną, kai 
Ameriką pasiekė žinia apie aka
demiko Sacharovo suėmimą, į- - Andriejų Sacharovą, Trinity 
vyko oficiali iškilminga “Savi- Square oficialiai atidarė pilną į-

Mirus mūsų mylimai žmonai, mamai, močiutei

MAREI PESIENEI

mes sulaukėme Iš daug giminių bei draugų nuoširdžios 
užuojautos, gėlių, pagalbos, užsakytų šv. mišių bei 
1000 su viršum dol. aukų lietuvių kultūros Ir lietuviškos 
skautybės fondam. Mūsų didžiulė padėka jiem visiem.

- Mes dėkojame visiem atsilankiuslem į atsisveikinimą 
bei paskutinį palydėjimą, ypatingai dvasiškiam kun. kieto. 
Jonui Pakalniškiui k Tėv. Placidui Bariui, OFM, už sukal
bėjimą maldų, o taip pat Marytei Šalinsklenei už tvarkingą 
Ir nuoškdų paskutinį patarnavimą.

Ačiū visiem.
Liūdintys: vyras Antanas, dukterys Alona ir Irena 
Alksninienė, anūkės Lina. Rasa. Sigita ir žentas 
Vytautas Alksninis »

reliktam* gilią užuojautą Ir kartu liūdime.
Buvę Giraitės kaimynai — 
Sigita, Vytenis, Kristina, Linna 
Ramanauskai

gegužės 14

MARĖS PESIENĖS,

Daytona Beach, Florida

balandžio 10

birželio 5 
birželio 19
birželio 23

Mūsų mieliem* draugams — Irenai Ir Vytautui Alksni
niams, Linai, Rasai, Sigitai, Alonsl Peaytel, p. Antanui 
Pęslui, netekus brangios mamytės, močiutės ir žmonos, .

kovo 20

VALERIJAI ŠLAPELIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui Petrui šlapeliu I Ir jo ielmsl 
reliktam* gilią užuojautą.

Birutė ir Jonas Mikalauskai
Ona ir Jonas Baubai

gal spalvingą, gyvybės kupipą 
rusų pjesę, kurios niekada val
džia neleido pamatyti sovietinei 
publikai... Trinity Square 
spektaklis, vedamas drąsios, 
stiprios aktoriaus Ričardo Jen- 
kinso vąjdybos, yra iš tų, kurie 
išliks atminty. Iš sovietinės orbi
tos . išvykusio Jono Jurašo re
žisuojama Trinity trupė užvaldė 
“Savižudį” ir pavertė jį savotiš
kai transformuotu džiaugsmo 
karnavalu. Jurašo režisūroj “Sa
vižudys” yra kaip karnavališka 
didžiulė šventėj tik čia visada ji 
persmelkiama suvokimo, kad 
ateis adventas ir teks užmokėti 
bž nuodėmes.

Jurašas įvedė savotišką graikų 
chorą ir pavertė jį lyg iš sapno 
atėjusiais čigonais. Tai talentin
gas menininko potėpis. Iš tikrųjų 
Jurašas išmodeliavo visą spek
taklį nuostabiai gražiai. Jo siaus
mas yra išbalansuotas, čia nera
si nė vienos paklaidos, — rašo 
kritikas.

Erdmanaę ir tikriausiai Jura
šas žino, jog gyvenimą reikia iš
gyventi pilnai, nepaisant ar kaip 
tik dėl to, kad suvoki po juo sly
pinčią rimtį ir gelmę. Autorius, 
režisierius ir Trinity trupė iš 
“Savižudžio” padarė nuostabų 
įvykį, — rašo William Gale ir, 
užbaigęs išsamesnę charakterių 
ir aktorinių darbų analizę, pažy
mi, kad ši pjesė, kurią Rusija 
prarado, tapo atradimu Ameri
koj.

Iš tikro, amerikiečių publika 
priėmė Erdmano veikalą su en
tuziazmu, su juoko kaskado
mis ir su ašarom akyse.

Po premjeros miesto rotušėj 
buvo suruoštas priėmimas, kur 
po iškilmingos burmistro kalbos 
ir sveikinimų Jurašui buvo įteik
tas simbolinis Providence 
miesto raktas. Tą vakarą toj 
puošnioj rotušės salėj daug kartų 
skambėjo žodžiai: laisvė, kūryba, 
meno galia — tai, kas suartina 
skirtingas kultūras, kas nugali

BROCKTON 
MASS.

Tautos šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukakties minėjimas 
Brocktone šiemet bus švenčia
mas įvairiose vietose ir skirtin
gomis dienomis.

Vasario 15, penktadienį, 12 
vai. Brocktono rotušėj (City Hali) 
burmistras David Crosby pasira
šys deklaraciją, skelbiančią va
sario 16-ąją Lietuvių diena 
Brocktone. Miesto viešųjų darbų 
viršininkas Fr. Wallen savo sky
riaus tarnautojus, aukštuosius 
miesto pareigūnus ir svečius lie
tuvius vaišins lietuviškais val
giais. Bus kalbėtojai Vasario 16- 
osios temomis.

Laisvės Varpas oro bangomis 
supažindins amerikiečių visuo
menę su Lietuva ir nepriklauso
mybės atgavimo švente per 
Brocktono ir Bedfordo radijo 
stotis.

Vasario 24, sekmadienį, Brock
tono Lietuvių taryba, talkinama 
Šv. Kazimiero parapijos, ruošia 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą, dalyvaujant 
visom organizacijom. 10 vai. ryto 
Šv. Kazimiero bažnyčioj iškil
mingos pamaldos. Po pamaldų 
mašinų motorkąda su Lietuvos 
vėliava vyks į miesto centrą. Ge
dimino gatvėj (Legion Park- 
way).bus iškelta Lietuvos vėlia
va, kuri čia plevėsuos visą sa
vaitę. 3 vai. popiet parapijos sa
lėj vyks akademija. Angliškai 
kalbą pasakys kun. dr. A. Jur
gelaitis, OP, o lietuviškai — ilga
metis Vliko narys St. Lūšys. 
Meninę programą atliks parapi
jos choras, solistė M. Bizinkaus- 

. kaitė, jaunimo ansamblio Sū
kurio jaunieji šokėjai. Lietuvos 
laisvinimo darbam remti bus pri
imamos aukos.

Šaulių velkloį
Martyno Jankaus šaulių kuo

pos metinis susirinkimas įvyks 
kovo 1. Dalyvaujant Dr. Vinco 
Kudirkos ir Jono Vanagaičio kuo
pų .šauliam svečiam ir lietuvių 
organizacijų valsybom, bus pa*

Herald American dienraštis 
sausio 13, sekmadienį, sporto 
skyriuj išspausdino ilgą Tim 
Horgan straipsnį: “Lithuanian 
boxer fighting his way to Mos- 
cow”.

Straipsny aprašomas Andy 
Akstin, 29 m. sportininkas, kurio 
seneliai kilę iš Lietuvos. Jis dir
ba American Management In
surance Co., Marlboro, Mass., 
o naktimis treniruojasi bokse 
brolių Petronelli gimnastikos sa
lėj Brocktone. Baigė kolegi
ją 1976 ir nuo to laiko nesi- 
boksavo.

1977 jis buvo nuvykęs į Vil
nių. Norėjo surasti savo pusbro
lius, bet nepavyko. Apsilankė 
Vilniaus universitete, žaidė fut
bolą ir turėjo progos pasikalbė- 

sakė, kad šią valandą jis jaučia
si ypač laimingas būtent dėl to, 
jog atitaisyta bent viena praei
ties neteisybė. Šis spektaklis 
tarsi liudija, jog istorija sugrą
žina teisėtą atpildą tiem, rašy
tojam, menininkam, publicis
tam, kurie buvo nutildyti, ištrem
ti, sunaikinti. Prieš 50 metų pa
rašyta ir užmiršta Erdmano pje
sė dabar atgavo savo scenines 
teises demokratinėj visuomenėj 
Amerikos žemėj.

Tiek “Savižudžio” premjeroj, 
tiek priėmime rotušėj dalyvavo 
spaudos ir radijo atstovai, tele
vizijos kameros. Nekomercinis 
televizijos tinklas iškilmingo va
karo filmavimu užbaigė jau per 
repeticijas pradėtą kaupti me
džiagą — televizijos apybraižai 
“Režisierius tremty”. Sis filmas 
apie Jurašą bus baigtas montuo
ti ir parodytas per televiziją vi
sos Amerikos mastu balandžio

,.nno3
. . ,iA.« J r-r-

grindinę kalbą pasakys kun. Ra- 
faelis Šakalys, OFM. Bus vaišės 
ir trumpa programa. Visa tai 
vyks Sandaros salėj, Brocktone, 
5 vai. popiet.

Kiti Įvykiai
Užgavėnių linksma pramogėlė 

su vaišėmis vyks vasario 19, 
antradienį, 6 vai. vak. Šv. Ka
zimiero parapijos salėj.

šv. Kazimiero minėjimas vyks 
kovo 9. Iškilmingos mišios 4 vai. 
popiet. Po jų parapijos salėj bus 
banketas.

Brocktono jaunimo ansamblio 
Sūkurio koncertas, dalyvaujant 
Clevelando kanklininkėm, į- 
vyks gegužės 3 North Junior 
High-School salėj, 108 Oak St., 
Brocktone.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. J. Gai
delio, jaunimo šokių ansamblis 
Sūkurys, vadovaujamas Vyt 
Bruzgio, ir Weymout simfoninis 
orkestras rengia didelį koncertą 

- gegužės 18 Weymout High 
School salėj, VVeymout, Mass.

Sutvirtinimo sakramentas Šv. 
Kazimiero bažnyčioj bus teikia
mas per mišias gegužės 25.

E. Rifiokienė

Pianistas Vytautas Smetona 
vasario 1 dalyvavo Bob Sherman 
vadovaujamoje programoje nuo 
11 iki 12 vai. iš New Yorko 
Times radijo stoties WQXR. 
Sherman pranešė, kad pianistas 
yra gimęs Amerikoje, lietuviškos 
kilmės, kad jo senelis buvo pas
kutinis laisvos Lietuvos prezi
dentas. Priminė ir tai, kad greitai 
lietuviai švęs Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Bent kelis 
kartus pakartojo, kad pianistas 
vasario 23 koncertuoja Camegie 
Beeitai salėje, net paminėjo, kas 
bus programoje. Visa ši valanda 
buvo skirta Chopinui. Pianistu 
V. Smetona paskambino 4 jo kū- 

\ rinius. Tarpais vis kalbėjo Sher- 
man, priminė, kur pianistu mo
kėsi, kada debiutavo New Yor- 
ke, kaip jį gerai įvertino muzi
kos kritikai. V. Smetona paskam
bino: Fantaste polonaise, 3 etiu
dus iš Opus 10, etiudą iš opus 25 
ir baladę in f minor.

T-maąMdmųs, ant korių buvo iš
spausdintos Lietuvos vėliavos 
spalvos ir užrašas “Lietuvos lais
vė”. Jis tai pat dalinęs lapelius 
“Prisimink Kalantą”. Studentai 
juo domėjosi ir sekė. Atvykę 
milicijos pareigūnai jį pasiėmė ir

šaulių veikloj
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

klube sausio 27 įvyko Jono Va- 
____ r_______o___ ___________ nagaičiošaulių kuopos susirinki- 
laikė viešbuty iki išvykimo. Da- mas. Kapelionui kun. R. šaka- 
bar jis norėtų vykti į Maskvą 
kaip boksininkas JAV olimpinėj 
komandoj.

Prisimintas A. Monkevičius
Praeitais metais sausio mėnesį 

mirė Antanas Monkevičius, il
gesnį laiką gyvenęs Dorcheste- 
ry. Keliem mėnesiam praslinkus, 
mirė ir jo žmona Bronė. Mir
ties metinių proga Aniceta ir 
Antanas Januškos užprašė mi
šias, kurios buvo aukojamos sau
sio 20 Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioj So. Bostone. Mi
šias aukojo klebonas kun. Al
bertas Kontautas. Jose dalyvavo 
gausus būrys Monkevičiaus bi
čiulių, kurie vėliau buvo pa
kviesti pusryčių į Johnson resto
raną.

Trumpai
Šv. Petro lietuvių parapijos 

65 metų sukaktis bus paminėta 
gegužės 11 Lantana restorane, 
Randolph, Mass. Visi kviečiami 
dalyvauti parapijos susitikime 
— reunion vakare.

Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas balandžio 11. Jaunuo
liai ir jaunuolės, norį šį sakra
mentą priimti, prašomi kreiptis į 
kleboniją ir tinkamai pasiruošti.

Kultūrinis subatvakaris įvyks 
vasario 16, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Tautinės Sąjungos namuo
se, 484 E. 4 gatvė, So. Bosto
ne. Dr. Domas Krivickas kalbės 
apie Vilniaus universiteto 1939- 
1944 metų reikšmę Lietuvai.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga vasario 17, sekma
dienį, 10:15 vai. ryto mišių metu 
Šv. Petro lietuviu parapijos baž
nyčioj giedoti padės Berklee

legijoj profesoriauja muz. Jero
nimas Kačinskas.

L. M. Klubų Federacijos Bos
tono klubas vasario 23, šeštadie
nį, 2:30 vai. popiet Piliečių

LAISVĖS VARPAS Seknudienlai* 
1130-1240 vaL 1430 banga iš WWEL 
12:10-140 vai. 1400 banga Iš WBET 
Vedėjas Pairas Viščini* 
173 Arthur St, Brockton, MA 02402 
Talei. (017) 580-7200
' BOSTON, MASS. - WLYN 1300 
bango* aakm. nuo 1 Iki 1:30 vai. 
Veda S. Ir V. Minkai, 542 E. Broad- 
way, So. Boston, Maa*. 02127. Teief. 
268-0400. Parduodama* Darbinin
ką*. Dideli* lietuviškų knygų paeirinkl-

1980 M. EKSKURSIJOS 
į LIETUVĄ

iš BOSTONO/NEW YORKO
MASKVAAHLNIUS:

Viso* grupė* aplankys KAUNĄ Ir TRAKUS, bus lydimo* vadovų. 
Prie žiu grupių galima jungti* M VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomų mokesčiu.

— $ 899.00 liepos 15 ' — 8 990.00
— 8 199.00 rugpIOčto 7 — 8 990.00
— 8 879.00 rųgpMčlo13 — 81199.00
— 8 899.00 (su Ryt
— 8 899.00 rugpMčk>28 — 8 990.00
— 81199.00 rugsėjo 17 — 8 899.00

(to Ryga) rugsOjo ?1 — 8 89940
— 1 099.00 spalio 8 — 8 079.00
— '8 990.00 gruodžio 20 — 8 779.00
— 8 940.00

REGISTRUOKITĖS iŠ ANKSTO —
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

Tol. 017 2094704

liui sukalbėjus maldą, pirm. Po
vilas Tyla pakvietė visus pa- ' 
gerbti žuvusius ir kovojusius dėl 
Lietuvos laisvės.

Susirinkimo programai vado
vauti pakviestas K. Šimėnas. E. 

1 Juciūtės perskaitytas protokolas 
priimtas. Pirm. P. Tyla pranešė 
apie kuopos veiklą, d ižd. J. Ba- 
jerčienė apie kasos stovį.

Kuopos valdybon išrinkti: 
pirm. Povilas Tyla, vicepirm. 
Vladas Bąjerčius, sekr. Veronika 
Tumienė, ižd. Johanna Bajer- 
čienė, moterų vadovė — Elena 
Valiukonienė. Kandidatai valdy
bon: Pranė Milerienė ir Stasys 
Augonis. Revizijos komisija: T. 
Janukėnas, P. Naruševičius ir B. 
Šakenienė. Garbės teismas: K. 
Šimėnas, A. Šležas ir A. Kriš
čiūnas.
/ Pirm. P. Tyla pranešė, kad bu

vęs pirm. J. Stašaitis nuo sau
sio 1 priklauso Brocktono kuo
pai. Už jo nuopelnus organi
zacijai pasiūlė S. Stašaitį ir jo 
žmoną Zofiją pakelti Bostono 
kuopos garbės nariais. Visi tam 
pritarė.^Po to ižd. J. Bajerčienė 
pareiškė, kad turi kuopai laišką 
nuo J. Stašaičio. Voką atplėšus, 
rado kuopai pareikštą padėką ir 
čekį 200 dol. (VI. Bąjerčius)

Bostono 
parengimų 
kalendorius

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasario 
17, sekmadienį, Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėj, So. Bosto
ne.

Kaziukemugė, rengiama Bal- 
.tijofr ir Žalįįrib turitų, įvyks ko
vo 2 Lietuvių Piliečių dr-jos rū
mų salėse, So. Bostone.

Tautinių šokių sambūrio vaka
ras su programa įvyks kovo 8 
- VasyliOnų sonatų vakaras į- 

vyks First and Second Church 
Bostone, kovo 9.

Minkų radijo valandos 46 
metų sukakties koncertas ir iš
kiliosios New England lietuvai
tės balius kovo 23.

Laisvės Varpo radijo valandos 
pavasarinis koncertas įvyks ba
landžio 13, per Atvelykį, Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.



Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
vasario 16, šeštadienį, 7 v.v. 
kaukių balius, rengia New 
Yorko ateitininkai; vasario 17, 
sekmadienį, 3 v. popiet — Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mas. Rengia N.Y. Altą.

Kaukių baliaus premijom pa
aukojo dr. Pranas Bagdas su žmo
na — 100 dol., Juozas Garšva

Simas Kudirka vasario 9 daly
vavo JAV konservatorių partijos 
politinės akcijos konferencijoj 
Washingtone, D.C. Čia buvo dis
kutuodama tema “Amerikos pozi
cija pasauly”. Su Kudirka vyko ir 
Daiva Kezienė, JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos narė. Šia 
proga jie aplankė visė eilę poli
tikierių.

— 20 dol. Baliaus rengėjai nuo
širdžiai dėkoja. Balius vyksta 
vasario 16, šį šeštadienį. 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Šokiam groja 
Joe Thomas orkestras. Rengėjai 
prašo, kad kuo daugiau svečių 
ateitų su kaukėmis bei kaukių 
baliaus kostiumais. Bus skiria
mos premijos už geriausius kos
tiumus ir kaukes.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga Apreiškimo para
pijos bažnyčioje vasario 17, šį 
sekmadienį, 11 vai. bus iškilmin
gos koncelebracinės mišios. Pa
maldose dalyvauja ir Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis. 
Pamokslą pasakys Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM, Brooklyno 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis. 3 v. po
piet Kultūros Židinyje bus mi
nėjimo akademinė dalis. Čia kal
bės kun. dr. Jurgis Šarauskas, ku
ris dirba Valstybės departamen
te, jaunimo organizatorius Vik
toras Nakas. Dainuos Apreiški
mo parapijos choras, tautinius 
šokius šoks N. Y. ansamblis 
Tryptinis.

Pavasarinė madų paroda, ren
giama Ralfo 100 skyriaus, feus 
balandžio 27 Kultūros Židinyje. 
Ją atidarys Lietuvos gen. konsu
lo žmona Janė Simutienė. Jau 
dabar galima užsisakyti stalus 
pas Vincą Padvarietį 847-5619 
arba pas B alfo 100 skyriaus pir
mininkę Janę Gerdvilienę — 
296-0288. Ji taip pat registruo
ja ir modeliuotojus.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas bus kovo 8, šeštadie
nį, 5:30 v.v. Camegie Recital 
salėje. Rengia Norman J. 
Seaman.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo sukakties proga užprašė mi
šias už Lietuvą. Jos bus aukoja
mos pranciškonų koplyčioj vasa
rio 16, šeštadienį, 3 vai. popiet. 
Pamokslą pasakys tėv. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, vie
nuolyno viršininkas. Po mišių 
bus eisena prie lietuviško kry
žiaus vienuolyno sodely, bus 
giedamos giesmės ir Lietuvos 
himnas. Kuopos nariai prašomi 
dalyvauti.

Dail. Albiną Elskų praeitą 
savaitę ištiko širdies priepuolis. 
Paguldytas Bellevue ligoninėn.

New Yorko miesto burmist
ras Koch pasirašė proklamaciją 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo proga. Proklamaciją mi
nėjime paskelbs miesto tarybos 
narys Walter Ward, kuris yra 
įnešęs į tarybą rezoliuciją, re
miančią Lietuvos nepriklauso
mybę. New Yorko Altos tarpi
ninkas šiuose reikaluose yra Al
fonsas Marcei ynas, W. Ward pa
dėjėjas.

dalyvavęs 
b ir laimė-

* N.Y. senatorius Martin J. 
Knorr ir atstovas Frederick 
Schmidt yra įnešę New Yorko 
abiejuose rūmuose rezoliuciją, 
remiančią Lietuvos nepriklauso
mybę.

Gautas laiškas iš okupuotos 
Lietuvos Stasiui Stanoniui. Na

JAV atstovų rūmų narys 
Sedgwick William Green, res
publikonas; kalbės nepriklauso
mybės minėjime sekmadienį 
Kultūros Židinyje. Kongr. Green 
yra gerai susipažinęs su dauge
lio tautybių gyvenimu New Yor- 
ke. Jis dalyvavo . Pavergtų tautų 
savaitės programoje, lankėsi pas 
ukrainiečius, vengrus ir k.

N. Y. jaunučių, jaunių ir vyr. 
moksleivių ateitininkų susirinki
mai, kurie turėjo įvykti vasario 
23, atšaukiami dėl Maironio mo
kyklos slidinėjimo iškylos ir 
rekolekcijų Putname. Visas 
gimnazijos amžiaus jaunimas ra
ginamas kuo. gausiau dalyvauti 
jaunimo rekolekcijose Putname.

Medžiotojų ir žuvautojų klu
bas Aras vasario 24, sekmadienį, 
4 v. popiet Kultūros Židiny 
šaukia savo narių susirinkimą. 
Valdyba prašo, kad atsilankytų 
visi nariai. Nario mokestis turi 
būti sumokėtas iki susirinkimo.

Jaunimo pamaldos bus kovo 2 
Kultūros Židinyje. Tuo metu bus 
skautų rengiama Kaziuko mugė.

11-toje dailės parodoj
jęs tradicinio meno 100 dol. pre
miją, Darbininko laikraščiui pa
aukojo 50 dol. Darbininko ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja 
už šią dosnią auką.

Tryptinis, N.Y. tautinių šokių 
ansamblis, dalyvauja Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime, ir 
pašoks penkis šokius — dzūkų 
polką, žiogelį, čigonėlį, sadutę, 
malūną. Akordeonu palydės An
tanas Razgaitis. Ansambliui va
dovauja Jadvyga Matulaitienė.

Lietuvių Kunigų Vienybės 
centro valdybos biuletenis Nr. 
8 (1980 sausio mėn.) ką tik iš
spausdintas lietuvių pranciš
konų spaustuvėj Brooklyne. 28 
puslapių brošiūroj pristatoma 
1979 m. KV seimo protokolas, 
finansų apyskaita, pirmininko 
kun. dr. Z. Smilgos žodis, prel. 
Stanley Sypec paskaita apie tau
tines parapijas, kun. V. Pikturnos 
paruošti istoriniai Kunigų Vieny
bės bruožai, pranešimų santrau
ka angliškai.

Maspeth, N.Y., Viešpaties At
simainymo lietuvių parapijos 
bažnyčioj vasario 17, šį sekma
dienį, bus laikomos iškilmingos 
mišios minint Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukaktį. 
11 vai. per mišias giedos para
pijos choras, o Lietuvos vyčiai 
dalyvaus organizuotai ir su savo 
vėliava.

Ieškome darbščių, pasiryžu
sių asmenų tarp 18-? m. amžiaus, 
kurie norėtų kurti nuosavą bend
rovę — prekybą. Nuo Michigan

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario J6, šį šeštadienį, 2:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama R- 
Strauss opera Elektra. Pagrindi
niai solistai: Nilsson, Rysa- 
nek, Dunn, Cassily, Mclntyre 
Diriguoja Levine, šį šeštadieni 
8 vai. vak. iš Metropolitan ope 
ros rūmų pėr televiziją bus 
transliuojama Verdi opera Un 
Balio in M ase hera. Pagrindiniai 
solistai: Riociarelli, Blegen, Pay 
ne, Pavarotti, Quilico. Diriguoja 
Patane.

J. Mikalauskas iš Richmond 
Hill, N.Y., apmokėdamas savo 
metinę prenumeratą, apmokėjo 
ir už savo sūnus, kurie gyvena 
Califomijoj ir Long Island. Taip 
pat pridėjo ir auką spaudai pa
remti. Darbininko administracija 
dėkoja dosniam rėmėjui.

Kun. A. Grigaitis iš Amster- 
dam, N.Y., siųsdamas Darbinin
ko ir Varpelio prenumeratas, 
pridėjo ir stambesnę auką pran
ciškonų spaudai palaikyti. Gera
dariui dėkoja Darbininko ad
ministracija.

Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City, Iowa, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas, daž
nas lietuviškos spaudos rėmėjas, 
apmokėdamas Darbininko ir 
Aidų prenumeratas, taip pat pri
dėjo ir auką spaudai paremti. 
J is taip pat apmokėjo Darbinin
ko prenumeratą V. Stalioraitei 
Argentinoj. Ačiū už spaudos rė
mimą.

Maironio lituanistinė mo
kykla Lietuvos nepriklausomy
bės šventę paminės vasario 16 
penktos pamokos metu — 12:15 
v. Mokyklos vadovybė kviečia 
tėvus atsilankyti. Mokslo metai 
šiemet baigiami birželio 8. 
Ta proga bus išleistas leidinys, 
skirtas mokyklos 30 metų su
kakčiai paminėti.

Lietuviški pietūs bus duoda
mi vasario 17, sekmadienį, nuo 
1 vai. Kultūros Židinyje. Kurie 
atvyks į Lietuvos riepriklausb- 
mybės šventės minėjimą, turės 
progos vietoje pavalgyti, nebe
reikės pietų gaminti namuose.

GREAT NECK, N.Y.

Great Necko LB apylinkės 
valdyba Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą rengia vasario 
23, šeštadienį, 7 v.v. Eikš klubo 
viršutinėje salėje (Eikš Club, 47 
Grace Avė., BPO Lodge No. 15- 
43, Great Neck, N.Y.). Arti ge
ležinkelio stoties, arba 3 blokai 
nuo stoties į šiaurę.

Nors Great Necko Lietuvių 
Bendruomenė nėra didelė, bet 
sumani valdyba minėjimus su
rengia gražius ir Lietuvos laisvi
nimo reikalam aukų surenka 
daugiau, nei kitos didžiosios lie
tuvių apylinkės.

Programa numatyta tokia: in- 
vokaciją sukalbės Tėv. Placidas 
Barius, OFM, kalbą pasakys ra
šytojas Paulius Jurkus. Meninę 
dalį atliks dainininkų viėnetas, 
padainuodamas gražių lietu
viškų dainų. Pianu palydės mu
zikas Mykolas Cibas. Dainuos ir 
solistas Mečys Razgaitis. Po me
ninės programos bus bendros 
vaišės.

Visi Great Necko apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami at
silankyti į šį minėjimą, prisi
minti Lietuvą. Tik mūšų visų 
bendru triūsu Lietuva susilauks 
laisvės.

Great Necko Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
valdyba

iki rytinių JAV. Daug “bene- 
fits”. Reikia tiktai nebijoti 
plačiai žiūrėti į ateitį. Skambin
kite 517 784-4241 po 5 vai. vak.

Įvairių lietuviškų suvenyrų 
^gBle^^sO ^gRMeel RIKO Manais t“

ntetacEola. Skambink 212 827- 
1381.

rodytame adrese tokio asmens 
nėra. Laišką galima atsiimti Dar
bininko redakcijoj.

Išnuomojamas kambarys pri
einama kaina gerame rajone. 
Skambinti 441-1215.

Moteris ieško buto nuo balan
džio 1 arba vėliau. Skambinti 
441-7403.

Blaanat mieina Ina SS metai 
kaip IsMUmum Darbininkas. 
RraMtaa |te tolsti Iki 5 metais 
Boetuno. 1221 p orite Na e Į 

te auluMrtaa bu
VvvOTKlyVvv •JUSI® IT

ĖMsm. Anka prleHėk gris Oer- 
MNaka lilaBįaio.

Lietuvos generalinis konsulas Anicetas Simutis atidaro vienuoliktąją dailės parodą. Paroda 
vyko vasario 9-10 Kultūros Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

11-TOS DAILĖS PARODOS PREMIJOS
Vienuoliktoji dailės paroda, 

rengta LB New Yorko apygar
dos valdybos, vyko vasario 9-10 
Kultūros Židinyje. Viso parodo
je buvo išstatyti 119 darbų. Da- 
lyyavo 25 dailininkai. Iškilmin
gas atidarymas įvyko šeštadienį, 
vasario 9, 7 v.v. Atidarymo metu 
paskelbta, kam buvo paskirtos 
premijos.

Premijom skirti komisiją suda
rė: Vladas Vijeikis — pirminin
kas, nariai Česlovas Janušas, 
Paulius Jurkus.

Premijos buvo taip paskirtos: 
JAV LB Kultūros Tarybos 300 
dol. premija — Petrui Vaškiui, 
M. K. Čiurlionio vardo 300 dol. 
premija — Vytautui Sakalauskui, 
11-tosios dailės parodos 200 dol. 
premija — Vsevol^dui Dobu
žinskiui, tautinės tematikos 100 
dol. premija — Ilonai Brazdžio- 
nienel, tradfcirrio meno 100 dot 
— Juliui Šukiui, Moterų klubo 
100 dol. premija—Zenonui Ūse
liui, jaunojo dailininko 100 dol. 
premija—Audronei Katinaitei.

Keturi garbės pažymėjimai te
ko: Albinai Ambraziejus. Nor
bertui Lingertaičiui, Anna S. 
Mažeika, Juliui V. Valiūnui.

Jaunimo foto parodos pre-

LIETUVA 
TELEVIZIJOJE

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga vasario 16, šešta
dienį, 9 v.v. Pro Ecclesia progra
ma N.Y. Manhattano kabelio te
levizijoje per kanalą C yra pa
skirta Lietuvai. Viso pusvalan
džio programoje bus paliesta da
bartinė padėtis Lietuvoje, ten 
vykstanti religinė priespauda ir 
disidentinis judėjimas. Ši pro
grama buvo paruošta praeitais 
metais. Jau ji televizijoje buvo 
rodyta. Buvo susilaukta daug at
garsių, tai šiemet pakartojama. 
Programoje dalyvauja Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
Daiva Kezienė. Programos ko
mentatoriai — Pro Ecclesia są
jūdžio prezidentas Timothy Mit- 
chell ir Edward Brennan. Pro
grama dar bus pakartota du kar
tus: vasario 22, penktadienį, 4 
v. popiet ir kovo 1, šeštadienį, 
taip pat 4 v. popiet. Programą 
rengiant, daug pasidarbavo Kęs
tutis Miklas, BATUNo lietuvių 
sekcijos pirmininkas. J is televizi
joje išrūpino ir nemokamą laiką.

mijom skirti komisiją sudarė 
Vytautas Maželis, Paulius Bivai- 
nis, Petras Ąžuolas. Pirma pre
mija teko Marytei Rūgytei iš 
Patersono. N.J., antroji Aušrai 
Bagdonavičiūtei iš Philadelphi- 
jos, garbės pažymėjimas — Al
giui Norvilai.

Vasario 10, sekmadienį, 4 v. 
buvo koncertas ir literatūros va
karas. Čia buvo pagerbtas kom
pozitorius Juozas Stankūnas. 
Apie jį kalbėjo muzikas kun. L. 
Budreckas, jo kūrinius atliko so
listė Irena Stankūnaitė-Silva. Li
teratūrinėje dalyje skaitė Vladas 
Vijeikis, Nelė Mazalaitė, Audro- 
nė-Ona Balčiūnienė. Pristatyta 
VI. Vijeikio knyga “Lietuvos is
torijos vaizdai”. Apie ją kalbėjo 
Paulius Jurkus.

Koncertą baigiant, buvo drau
ge ir parodos uždarymas. Dail. 
Česlovo Janušo loterijai dovano
tą paveikslą laimėjo Petras Po-

RELIGINĖS 
KNYGOS

Kun. K. Žitkus, Tau, Marija, 
rožinis. 3 dol.

Kun. J. Gutauskas, Dievo vai
kas. Maldaknygė vaikam. 2 dol.

Kun. V. Balčiūnas, Marijos pa
slaptis. Vertimas. 2 dol.

Prel. P. Juras, Didysis ramy
bės šaltinis. Maldaknygė. 3 dol.

Antanas Rubšys, Raktas į Nau
jąjį Testamentą. Šv. Rašto ko
mentarai. I tomas — 8 dol., 
II tomas — 9 dol. Knygos į- 
rištos į kietus viršelius, gausiai 
iliustruotos.

Zenonas Igonis, Praeitis kalba. 
Kapeliono prisiminimai. 8 dol.

Šios ir kitos knygos, lietuviš
kos plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administra
cijoj,341 HighlandBlvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

viiaitis iš Great Necko. Parodos 
lankytojai balsavo, koks jiem 
paveikslas labiausiai patinka. 
Uždarant parodą ir buvo pa
skelbta populiarumo premija. Ją 
laimėjo Audronė Katinaitė.

Plačiau apie parodą kitą kartą, 
(p.j.)

LINDEN, N.J.
Lietuvių kalbos kursai

Prie Lindeno suaugusiųjų mo
kyklos ir šį pavasario semestrą 
vyks čia 1979 pradėti lietuvių 
kalbos kursai suaugusiem. Kur
sų dėstytoja yra Elžbieta Dan
guolė Didžbalienė, kuri šiuose 
kursuose dėsto nuo jų įsteigimo. 
Kursai pradedami kovo 3, pir
madienį, 7 vai. vak. Linden 
High School, kambarys 303, ir 
truks iki gegužės 6.

Registruotis asmeniškai vasa
rio 11, pirmadienį, vasario 19, 
antradienį, ir vasario 25, pirma
dienį, nuo 7 iki 8:30 vai. vak., 
Linden High School, kambarys 
210, arba laišku, nurodant savo 
vardą, pavardę, adresą, telefoną 
ir kursų pavadinimą, pridedant 
15 dol. už kursus ir 1 dol. 
registracijos mokesčio. Čekį su 
laišku pasiųsti: Mrs. Irene Oso- 
liniec, Registrar, 420 Amherst 
Road, Linden, N.J. 07036; tel. 
925-2731. Čekius rašyti — Lin
den Adult Education.

Kursus gali lankyti bet kurio 
miesto gyventojai. Išeito mokslo 
pažymėjimai nereikalaujami. 65 
m. sulaukusiem Lindeno miesto 
gyventojam kursai yra nemo
kami. Jiem reikės sumokėti tik 
registracijos mokestį.

Kursų lektorės adresas: Mrs. 
E. D. Didžbalis, 1912 Essex 
Avė., Linden, N.J. 07036; tel. 
925-4761.

K.J.

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 312 pagos, prfco 2 dofc)

Agronomo* Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga mi 
plastininlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pueL Kalne 8 
doL Darbininkas, 341 M B tvtf•B FOOkByn , N.Y. 11207.

Užsakau “LHhuanlan Cookory" už 8 dol. Persiuntimam 
PoetageSOc.

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

Numeris, gatvė ------------- --------------------—-------......

Miestas, veisti)*, Zlp ...................... .......................................... ..........

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO MINĖJIMAS 
NEW YORKE

ĮVYKS SEKMADIENĮ, VASARIO MĖN. 17D. 
11 VAU: PAMALDOS APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE, 

vadovaujant kW>. kun. JONUI PAKALNIŠKIUI .
Pamoksi' sakys tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M. 
Žodi tars gen. kons. ANICETAS SIMUTIS
Organizacijos dalyvauja su vėliavom

i
3 Vau p.p. Kultūros židinyje 

IŠKILMINGAS POSĖDIS — AKADEMIJA 
Kalbės:

Gsn. Konsulas ANICETAS SIMUTIS;
Specialus Stata DapL pareigOnas 

kun. dr. JURGIS ŠARAUSKAS;
JAV Kongreso OR0S SEDGWICK W. GREEN (resp.);
Buv. rusų kalinys Uttrslslstla VALENTYN MOROZ; 
Jaunimo organizatorius VIKTORAS NAKAS

MENINE PROGRAMOS DAL| atike
APREIŠKIMO CHORAS, vad. VIKTORO RALIO 
Tautinių ėoklų grupė TRYPTINIS, vad. JADVYGOS 
MATULAITIENĖS.

Programai vadovaus PETRAS TUTINAS V
RE ■ Al eeŠAa^X■G* t* Misi M TiteVE VfVwvQVsSwi KvfVGIM OSly WMM<I nvlW9|IV<VV«




