
* rno i jooyojoo

Savaitės 
Įvykiai

KRATOS, TARDYMAI, AREŠTAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 44

1980 kovo 24 į Vilniaus KGB
Tarp Peru ir Ekvadoro buvo tardymui buvo iškviestas kun. 

iškilęs kelias dienas trukęs gink- Petras Našlėnas-Kerbelis. Iš- 
luotas konfliktas dėl neryškiai 
išvestos tarp jų sienos džiung
lėse, bet, JAV, Pietų Amerikos 
valstybėm ir popiežiui paraginus 
ginčą taikiai išspręsti, abi valsty
bės sutiko paskelbti paliaubas.

Saudi Arabijoj vykusi islamo 
valstybių galvų konferencija nu
tarė: paraginti Iraką ir Iraną 
užbaigti karą ir visas arabų vals
tybes; sujungtam jėgom atgauti 
Izraelio okupuotas arabų žemes 
ir Rytų Jeruzalę; pritaikyti Iz
raeliui ir jo politikai pritarlan- 
čiom valstybėm ūkinį boikotą ir 
įsteigti palestiniečių valstybę su 
sostine Rytų Jeruzalėj.

Lenkijos vyriausybė ir nepri
klausoma darbininkų unija suta
rė, kad šiais metais darbinin
kai turės 3 šeštadienius laisvus, 
o ketvirtą turės dirbti, o atei
nančiais metais visi šeštadie
niai bus laisvi. Be to, vyriausy
bė sutiko paskirti unijai laiko 
transliacijom per televiziją.

Norvegijos min. pirmininkas 
Odvar Nordii pasitraukė iš pa
reigų dėl nesveikatos, o į jo vie
tą Darbo partija išrinko viešosios 
sveikatos darbuotoją Gro Har- 
lem Brundtlund.

Kinijos min. pirmininkas 
Zhao Ziyang patikino nekomu
nistines pietryčių Azijos valsty- 1 
bes, kad jose veikiantiem komu
nistų partizanam Kinijos teikia
ma parama nepakenksianti Ki
nijos santykiam su nekomunisti
nėm valstybėm.

Lenkijos komunistų partijos 
galva Stanislaw Kania pareiškė, 
kad kurstytojai verčia nepriklau
somą darbininkų uniją pasi
daryti politinės opozicijos parti
ja ir skleisti krašte anarchiją.

Japonija planuoja padvigubin
ti savo teikiamą ūkinę pagalbą 
užsienio valstybėm.

Gynybos sekretorius Casper 
W. Weinberger pareiškė, kad jis 
sieks sustiprinti Saudi Arabijos 
gynybą, palankiai vertins Izrae
lio galimą kreipimąsi laikyti Iz
raely JAV kariuomenės dalinius 
ir būsiąs palankus neutroninės 
bombos gamybai ir jos išdėsty
mui Vakarų Europoj.

Saudi Arabijos spauda paskel
bė, kad Sov. S-ga pristatė Irakui 
100 tankų ir kitų karo priemo
nių.

Valstybės sekretorius Alexan- 
der Haig atleido iš pareigų JAV 
ambasadorių Salvadore Robert 
E. White už tai, kad jis viešai 
kritikavo dabartinės administra
cijos politiką centrinėj Ameri
koj.

Kinijos komunistų partija vėl 
įvedė valdžios įstaigose ir įmo
nėse privalomas politines pa
skaitas, kurios po Mao mirties 
buvo išnykusios.

JAV ginkluotų pajėgų štabo 
viršininkas gen. David C. Jonės 
paragino kongresą suteikti di
džiausią pirmumą statybai stra
teginių bombonešių, galinčių 
prasiskverbti pro Sov. S-gos oro 
gynybą. —""

Prez. Reagan pažadėjo čia be
silankiusiam Jamaikos min. pir
mininkui Edward P. G. Sėaga 
moralinę ir ūkinę paramą krašto 
ūkiui atstatyti.

Vietnamas pažadėjo atitraukti 
iš Kambodijos dalį savo kariuo
menės, jei Tailandas pažadėtų 
neleisti savo teritorijoj veikti 
Kambodijos partizanam ir ne
remtų jų maistu ir ginklais.

Valst sekr. Haig įspėjo Sov. 
S-gos užs. reik, ministerį Gro- 
myko, kad sovietų įžengimas į 
Lenkiją turės ilgalaikių pasėk- 
mių santykiam tarp JAV ir 
Sov. S-gos.

kvietimo priežastis — kunigas 
buvo pasirašęs keletą peticijų 
dėl kalinių — Petkaus, Terlecko 
ir Sasnausko nekaltumo, kur bu
vo reikalaujama suimtuosius pa
leisti. Tardytojas reikalavo pasa
kyti, kas suredagavo peticiją, kas 
pakišo pasirašyti ir kur visa tai 
įvyko. Tardytojas piktinosi, kad 
kaip galima prašyti paleisti į 
laisvę tokius “nusikaltėlius, ku
rie kelia klausimą dėl Lietuvos 
išstojimo iš Sovietų Sąjungos”.

Tardymo metu kun. Petras 
Našlėnas buvo gudriai zon
duojamas, ar nežinąs, kas sudarą 
“LKB Kronikos” redakciją, ko
kiu būdu jis gaunąs pogrindinę 
spaudą ir t.t

Nieko nepešęs mjr. Pilelis ku
nigą paleido. •

N.B. Kun. P. Našlėnas-Kerbe- 
lis yra baigęs Kauno Kunigų se
minariją, tačiau KGB neleido jo 
oficialiai įšvęsti kunigu, to
dėl jis kunigystės šventimus 
gavo be valdžios sutikimo.

1980 birželio 3 Vilniaus Radi
jo ir televizijos choro artistė Ja
nina Bagdonienė buvo iškviesta 
į KGB tardymui. Tardytojas Pi
lelis priekaištavo, kad Bagdo
nienė pasirašiusi raštą dėl Ter
lecko išlaisvinimo. Tardytojas 
niekinančiai atsiliepė apie visus

pasirašiusius minėtą raštą, va
dindamas juos psichiškai nenor
maliais, o kunigus — valdžios 
priešais. A. Terleckas esąs na
cionalistas, redagavęs įvairius 
leidinius ir jau ne pirmą kartą 
teisiamas už ardomąją veiklą 
prieš tarybinę santvarką. Čekis
tas veltui stengėsi įkalbėti tardo
mąją atsisakyti savo parašo. Pi
lelis tvirtino, kad esą nusikals
tančios ir vienuolės, kurios į- 
traukia vaikus į religinę veiklą.

Po kelių tardymo valandų pri
sistatė ir antras saugumietis, ta
čiau pavardės nepasisakė. Čekis
tas kalbėjo, kad pas mus esanti 
viena partija ir, jei kokie nepa
geidautini šaltiniai drumsčia ra
mybę, jie turi būti isoliuojami.

Toliau tardymą parėmė Ces- 
navičius, Bagdonienė vėl buvo 
klausinėjama apie jos “įtartinas” 
pažintis su lagerininkais ir kuni
gais. Česnavičius irgi tvirtino, 
kad įvairius raštus pasirašinėją 
asmenys esą psichiškai nesveiki 
ir jų kova esanti beprasmiška, 
nes visi būsią susemti. Bagdo
nienė priminė keletą krimina
linių nusikaltimų, kurių šuko
mis buvo jai artimi asmenys ir 
net ji pati, tačiau, kai valdžios 
organai beveik nereagavo — ji 
buvo nustebinta. O kai ji pasi
rašė raštą, reikalaujantį žmogui 
laisvės — tuojau atsidūrė KGB 
rūmuose.

1980 birželio 3 šiaulietis Juo
zas Šileikis buvo iškviestas į 
Šiaulių KGB tardymui. Tardyto
jas savo pavardės nepasisakė. 
Jis perskaitė iš “LKB Kronikos” 
(Nr. 42) žinutę, kad Šileikis ne
dalyvavęs vasario 24 d. rinki
muose į Aukščiausiąją ir vietines 
tarybas. Šileikis faktą patvirtino, 
teigdamas, kad jis negalįs daly
vauti rinkimuose, nes iš tikim 
čiųjų bendruomenės rinkimuose 
kandidatai neišstatomi, o bedie
viu tikinčiųjų reikalų negins.

Saugumietis Šileikį auklėjo 
keturias valandas, aišldndamas. 
kad esą neramių žmonių, kurie 
saugumui užduodą labai sunkų 
darbą. “LKB Kronika”, saugu
miečio nuomone, tai ištisinis 
melas.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein pareiškė, kad Irakas su
tiktų sustabdyti karą ir pasi
traukti iš Irano, jei\ Iranas pri
pažintų Irakui visą Shatt ai Arab 
vandens kelią ir kai kurias ma
žas sritis šiaurėj, bet Iranas pa
reiškė kovosiąs iki pergalės.

Vietoj atsistatydinusio Ispa
nijos min. pirmininko Adolfo 
Suarez Demokratinio centro 
unija kandidatu į min. pirminin
kus parinko min. pirmininko pa- 

rumuose. . vaduotoją Leopoldo Calvo Sote-
Tardymas užtruko 5 valandas,

Valstybės, departamento Rytų 
Europos skyriaus direktoriui 
Peter Bridges pakvietus, vasario 
6 Valstybės departamente lan
kėsi JAV LB atstovai. Delegaciją 
sudarė LB Visuomeninių reika-

vasario

džiami į Vilnių. Draudžiamas 
transliacijų iš Lenkijos klausy
mas. Pietų Lietuvos gyventojai

Senasis Vilnius — Lietuvos sostinė. Vilniaus universiteto šv. Jono bažnyčia su savo 
garsiai* varpine. Pilies gatvė, dabar pavadinta Gorkio gatve, eina pro šv. Jono bažnyčios

mybės atstatymas (pažymėta kryželiu). .

S. KUDIRKA IR V. ŠAKALYS 
IŠVYKSTA Į LOS ANGELES

Simas Kudirka ir Vladas Šaka
lys vasario 14 išvyksta į Los 
Angeles, kur jie išbus visą sa
vaitę. Jų savaitės programą pa
rengė Amerikos Lietuvių Infor
macijos centras Los Angelėje. 
Tam centrui vadovauja Antanas 
Mažeika. Jis su Danute Baraus
kaite praeitą savaitę buvo atvykę 
į New Y orką, kad čia vietoje 
aptartų visas kelionės detales.

Kiekvieną dieną sudaryta ; 
skirtinga programa. Vasario 15 
Vladas šakalys kalbės Lietuvos

nepriklausomybės minėjime. 
Numatyta visa eilė pasikalbėji
mų su laikraščių redakcijomis, 
su katalikų laikraščio Tidings 
atstovais, su įtakingu Orange 
County Register redakcija. Sis 
laikraštis Lietuvos reikalam ski
ria visą puslapį, drauge aprašy
damas ir juos pačius. Svečiai da
lyvaus populiarioje George Put- 
nam radijo programoje, lankys 
aukštesniąją mokyklą, kur bus 
rodomas Simo Kudirkos filmas, 
susitiks ir su studentais. Lanky
sis ir šv. Kazimiero lietuvių

kare bus vakaronė su lietuviais, 
o vasario 21 jie lankys lituanis
tinę mokyklą. ‘

Bus ir įvairių priėmimų. Pri
ėmimą rengia ir lenkai, iš Lie-

kevičius.

Vasario 17, antradienį, Atletų 
Klube bus iškilmingi pagerbi
mo priešpiečiai, į kuriuos susi
rinks daug įtakingų Los Ange
les asmenų, miesto burmistras 
Tom Bradley, respublikonų par
tijos pirmininkas Arthur McClu- 
se ir kiti.

j reika
lų tarybos pirm. Alg. Gečys, 
Krašto valdybos vicepirm. Aušra 
Zerr, LB ryšininkas Washingto- 
ne Alg. Gureckas, Lietuvių In
formacijos Centro vedėjas ir 
VRT-bos narys kun. K. Pugevi- 
čius ir Washingtono LB apylin
kės pirm. Linas Kojelis. Valsty
bės departamentui atstovavo P. 
Bridges ir Pabaltijo skyriaus vir
šininkas Thomas Longo.

Kviesdamas LB atstovus at
vykti, Valstybės departamentas 
norėjo patirti lietuviškosios išei
vijos pažiūras į įvykius Lenki
joje, o taip pat kaip tie įvykiai 
yra paveikę pavergtą Lietuvą. 
LB atstovų pareikšta, kad LB 
pritaria JAV administracijos pa- 
darytiem įspėjimam dėl sovie
tinės invazijos konsekvencijų, 
remia teikimą Lenkijai ekonomi
nės pagalbos, tačiau yra prie
šinga siūlomam grūdų embar
go Sov. Sąjungai nutraukimui 
ir pasisako už embargo pritai
kymą techniniam gaminiam. LB- 
nė palaikanti ryšius su Polish- 
American Centru ir esanti nuo
monės, kad, Lenkijoje teigiama 
linkme vystantis laisvėjimo pro
cesui, eventualiai bus galima ti
kėtis ir Lietuvoj dalinio paleng
vėjimo. Lietuviškoji išeivija pa
stebinti ryšių su kraštu pasun- 
kėjimą, ypač kiek tai liečia lan
kymosi vizų gavimą, laiškais bei 
siuntiniais pasikeitimą. Dvigu
bai ilgiau trunka siuntinių bei 
laiškų persiuntimas

Kiek tai liečia pačią Lietuvą, 
Vilniuje ir jo apylinkėse yra įvy
kę streikų, kas rodo esamą dar
bininkijos nepasitenkinimą. 
Amerikos Balso ir Laisvės Radi
jo transliacijos yra trukdomos. 
Vilniaus kraštą anksčiau gan 
lengvai pasiekusi ' Lenkijos 
spauda yra negaunama. Svetim
taučiai žurnalistai yra neįlei-

antilenkiškas nuotaikas, teig
damas, kad lenkai neramumais 
Lenkijoje eventualiai siekia 
Vilniaus kraštą ir net visą Lie
tuvą pasigrobti, ši akcija yra ži
noma lenkam, ir lenkų pogrin
džio spaudoje yra pasirodę 
straipsniai, kuriuose užtikrina
ma, kad lenkai į Vilnių ir Lie
tuvą pretenzijų neturi.

Kun. K. Pugevičius Valstybės 
departamento pareigūnus supa
žindino su tik ką gautais nau
jais Aušros ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos numeriais.

LB atstovai pareiškė nuošir
džią padėką Valstybės depar
tamentui už sėkmingą Pabaltijo 
valstybių diplomatinio tęstumo 
klausimo išsprendimą. Taip pat 
padėkota už puikią Valstybės 
dept pareigūno Warren Zim- 
mermann kalbą Madrido konfe
rencijoje, kurioje plačiai buvo 
paminėtos Pabaltijo valstybių 
okupacijos aplinkybės ir pasisa
kyta už apsisprendimo principo 
pritaikymą Pabaltijo valstybėms. 
Pokalbio metu pareikšti pagei
davimai dėl konkretesnio Vals
tybės sekretoriaus sveikinimo 
turinio Vasario 16-sios proga, 
kelta politinių kalinių klausimas 
(ypač Amerikokje' gimusio Vyt. 
Skuodžio), svarba tęsti žmogaus 
teisių pažeidimų iškėlimo poli
tiką, žmogaus teisių pažeidimo 
kėlimą Ženevoje ir tt. Pokalbis 
truko lygiai vieną valandą.

Po apsilankymo Valstybės de
partamente Alg. Gureckas ir 
Alg. Gečys aplankė Lietuvos at
stovą dr. St Bačkį ir jį painfor
mavo apie tolimesnės LB poli
tinės akcijos planus. Pranešta, 
kad JAV LB taryba yra pritaru
si specialaus fondo Lietuvos 
atstovybės Wasįiingtone atie- 
montavimui įkūrimui ir šiuo 
metu yra visa tai planavimo sta
dijoje.

MASKVOS KRONIKA APIE LIETUVĄ

Neseniai Vakarus pasiekusia
me Maskvos Einamųjų Įvykių 
Kronikos 57-ame numery (1980 
rugpiūčio 3) spausdinama apie 
Lietuvą nemažai informacijos, 
papildančios lietuvių pogrindžio 
spaudos žinias. Liepos-rugpiū- 
čio mėnesiais Vilniuj tebevyks
tant Antano Terlecko ir Juliaus 
Sasnausko parengtiniam tardy
mam, tardytojas pasakęs Sas
nausko motinai, kad jos sūnus 
nenori atsisakyti savo įsitikini
mų. (Tiesa vėliau tvirtino, kad 
Sasnauskas teisme apgailestavo 
savo “klaidas”). Vilniečiai Via
česlavas Čerepanovas ir Vytas 
Bastys per tardymą patvirtinę, 
kad Terleckas ir Sasnauskas or
ganizavę spaudos konferenciją 
užsienio korespondentam 1979 
metais.

Maskvinė Kronika pateikia ži
nių apie Gintautą J aš man tą, ku
ris 1980 sausio gale buvo suim
tas Vilniuje ir apkaltintas bend
radarbiavimu pogrindžio žurna
le Alma Mater. Jašmantas yra li
tuanistas, baigęs Vilniaus peda
goginį institutą, iki 1970 pra
džios dirbo Komunisto mėnraš
čio redakcijoj. Išstojęs (ar paša
lintas) iš kompartijos, buvo at- bendro tipo psichatrinę Kaune, 
leistas iš darbo. Iki pat arešto 
dirbo Knygų Rūmuose biblio-

mas kariuomenėj, Abrutis buvo 
priverstas pasirašyti pareiškimą, 
kuriuo atsisakė savo įsitikinimų. 
Grįžęs į Vilnių, dirbo Restau- 
raciniame treste. 1979 su žmona 
Edita Abrutiene atsisakė sovie
tinės pilietybės ir padarė doku
mentus emigravimui į Ameriką. 
Dar prieš areštą juodu gavo 
leidimą išvykti. Balandžio 8 jo 
bute buvo padaryta krata, kon
fiskuota daug dokumentų rusų 
kalba ir rašomoji mašinėlė. Se
kančią dieną Abrutis išvyko į 
Maskvą, kur susitiko su užsie
nio korespondentais ir tuoj pat 
buvo suimtas. Apie jo areštą 
šeimai buvo pranešta tik po sa
vaitės.

Anot Kronikos, liepos antroj 
pusėj Vilniuj buvo iškabinti 
skelbimai, jog ieškomas “ypatin
gai pavojingas recidįvistas” Vla
das šakalys. Miesto centre buvo 
kratomi rūsiai. Liepos pabaigoj 
iš užsienio radijų sužinota, kad 
Šakalys pasiekė Švediją.

Maskvinė Kronika taip pat 
praneša, kad Voldemaras Kara
liūnas perkeltas iš Černiachovs
kio specialios psichiatrinės į

Kuzmos gatvėj. Gydytojo Veme- 
rio priežiūroj jis gydomas ami
nazinu ir tizercinu. Jo būklė 
nuolat blogėja. (Elta)• Kronikos žiniomis, 1980 gegu

žės 20 Maskvoj suimtas Vytau
tas Abrutis, vasarai baigiantis, 
dar buvo kaltinamas pagal bau- _ ____ ___ _______
džiautojo kodekso 199 straips- j^įyrt OrieancTvyskuįį J^ 
nio 1-ą dalį. Dar būdamas abi- Marie Lustiger, kurio tėvai buvo 
turientu, 1952 jis buvo tardytas jydai k kuris, •
už lietuviškos vėliavos iškėlimą žuvūs)o motinai Auschwitz kon- 
ant mokyklos pastato. Tarnauda- centracijos stovykloj, bu vo kata- 
- - - - likų šeimos auginamas ir, turė-

kupu popiežius Jonas Paulius II

Besilankydami Los Angeles 
mieste, taip pat jie turės pro
gos susitikti ir filmų gaminto
jus bei pasikalbėti apie galimy
bes susukti filmą iš Vlado ša
kalio pabėgimo.

talikų tikėjimą.

ir kraštą valdančių kraštutiniųįų 
mulų.
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tąja Victoria Mongiardo ir su jų 
štabo nariais. JAV. LB vardu

=

Malvaro*. FraMdta Bchmt*, MtaodMvėn, Rldunond HIU, Ouran*.

NE TIK PRAŠYTA, 
BET IR PADĖKOTA

Prezidento J. Carterio kaden
cijos metais JAV LB-nei pavy
ko stipriau pajudinti Lietuvos 
pavergimo klausimą ir sulaukti 
tinkamo domesio Amerikos lie
tuviam. Jo administracija pasky
rė kelis lietuvius į prezidenti
nes komisijas, įtraukė mūsų tau
tietį į Madrido konferencijon 
vykstančią JAV delegaciją daž
nai kvietė lietuvius dalyvauti 
valdinėse konferencijose, o po
nia Carter teikėsi Baltuosiuose 
Rūmuose 256* lietuvių surengti 
specialų priėmimą. JAV kongre
sui spaudžiant,‘ Carterio admi
nistracija ryžosi1 teigiamai iš
spręsti Lietuvos diplomatinės 
tarnybos egzistencijai grėsusią 
finansinę krizę, o pereitų metų 
spalio 25, pakeitus Pabaltijo 
valstybių diplomatinėm tar
nybom nepalankų ankstesnį 
valstybės departamento nusista
tymą, buvo ilgam laikui užtik
rintas Lietuvos diplomatinės 
tarnybos tęstinumas.

Prezidentui Carteriui palie
kant Baltuosius Rūmus, JAV 
LB-nė jautė pareigą padėkoti už 
domėjimąsi Lietuvos tragedija ir 
Amerikos lietuvių siekimais. 
Tuo tikslu sausio 14 Washingto- 
ne lankėsi JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos delegacija. 
Ją sudarė tarnybos nariai Felik
sas Andriūnas, Rimas Česonis ir 
Algimantas Gureckas, JAV LB 
ryšininkas Washingtone. Turėjęs 
vykti visuomeninių reikalų tary
bos pirm. Algimantas Gečys dėl 
tarnybinių įsipareigojimų iš Ka
nados grįžti nebesuspėjo- Su 
delegacija taip pat iš Philadel- 
phijos į VVashingtoną vyko pro
fesorius dailininkas Romas Vie
sulas, Jūra Viesulienė ir Roma 
Cesonienė, veiklūs LB dar
buotojai.

Dėkojama Warren 
Zimmermann

LB atstovai, nuvykę į valsty
bės departamentą, aplankė JAV 
delegacijos Madriddkdnferenei- 
joj vicepirmininką Warren Žim- 
mermann, 1980 gruodžio 15 
Madride pasakiusį pafią stip
riausią kalbą Pabaltijo valstybių 
laisvės klausimu. Kalbėdamas 
tautų apsisprendimo teisės prin

Savaitės 
įvykiai

Chun Doo Hwan rū- 
P. Korėjos saugumu ir 
ten esančiusJAV kariuo- 
dalinius.

P. Afrikos kariuomenės dali
niai puolė prie Mozambiko sos
tinės Maputo esančią Afrikos 
tautinio kongreso partizanių būs
tinę.

Prez. Reagan pažadėjo čia be
silankiusiam P. Korėjos prezi
dentui 
pintis 
palikti 
menės

Lenkijos vyriausybė privačiai 
pažadėjo peržiūrėti JT tarnauto
jos Alicja \Veselowska byl%. At
vykusi į Lenkiją, ji buvo areš
tuota ir nuteista 7 m. kalėti už 
šnipinėjimą.

Prancūzija pardavė Irakui 4 
F-l Mirage naikintuvus.

i

rugo*jo 17-26—01,059 
rūgs. 24 —spalio 3 —$1,059 
spalio 8-17 — $1419

Lietuviai ir žemaičiai, ar galvijai 
esme?

Argi tėviškos kalbos niekad 
nebmokėsme?

Dionizas Poika

Kainos yra I* New Yorko Ir Bostono. I* kitų miestų yra 
pridėtinis mokestis. Visose kelionė** praleidžiame 5 naktys

Niekšybė nėra vienas ar kitas 
teigiamas ar neigiamas asmuo, 
niekšybė yra visas šis ramus ir 
patogus gyvenimas.

Jonas Aistis

LB Vidurio apygarda svivaliaviinas įvyto Stasio 11 Jaunimo Centre Chicagoje. Dalyvavo 
LB apygardų, apylinkių valdybų atstovai N~*™»tote matyti dalis suvažiavimo dalyvių. Iš k.

birželio 4-13 — 81,148 
birželio 18-27 — 81,148

cipo tema, jis priminė prieš 
40 metų jėga sovietų įvykdytą 
Pabaltijo valstybių okupaciją 
(tuo tikslu citavo ministerio pik. 
K. Škirpos pareiškimą), iškėlė 
JAV tęsiamą Pabaltijo valstybių 
aneksijos nepripažinimo poli
tiką, priminė sovietų-nacių san
dėrį Pabaltijo valstybių atžvilgiu, 
kėlė Bažnyčios persekiojimą 
Lietuvoj.

Nuoširdžiai dėkodami p. 
Zimmermannui, LB atstovai, da- 
lydaujant pačiam“dailininkui, į- 
teikė gražaus kolorito ir puikios 
technikos dail. Romo Viesulo 
paveikslą. Dovana jis buvo ma
loniai nustebintas, paveikslu 
grožėjosi ir dėkodamas pasisakė 
esąs didelis meno mėgėjas. Po
kalbio metu Zimmermann kėlė 
sovietų apsilenkimus su Helsin
kio baigiamuoju aktu ir pabrėžė 
Vakarų valstybių užimtos griež
tos linijos tęstinumo svarbą. Jis 
ypač kėlė svarbų Rimo Cesonio 
indėlį JAV delegacijos Madride 
darbuose ir jo nusimanymą Pa

baltijo valstybės liečiančiuose 
klausimuose.

ST. PETERSBURG, FLA
Lietuvių klubo naujai išrinktą 

valdybą sudaro: pirm. A. Kar- 
nius, vicepirm. A. Armalis, sekr. 
A. Krulikienė, ižd. J. Kirtiklis 
ir finansų sekr. J. Linartas. Di
rektoriai: P. Dalinis — invento
riaus tvarkymas, V. Gruzdienė 
— salės nuoma, P. Juška — sek
madieninių loterijų tvarkymas, 
V. Kriaučiūnas — virtuvės rei
kalai, J. Pupelienė — bilietų 
pardavinėjimas pietų metu, J. 
Purtulis — pastato ir kiemo 
priežiūra, K. Steponka — pagel- 
biniai reikalai.

Lietuvos steigiamojo seimo 
60-ties metų sukakties ininėįi- 
mas lietuvių klube įvyko jįaujffo 
2L. Minėjimą ruošė , specialiai 

*Madarytaa<Aomitetas£.M. Peterai- 
tienė, K. Grigaitis, kun. J. Ga- 
siųnas, A. Ramius ir A. Gudo
nis. Šio minėjimo iniciatorius 
buvo A. Mačionis. Paskaitą 
skaitė JoTias Daugėla. Meninėj 
daly solistė Juzė Krištolaitytė- 
Daugelienė padainavo lietuvių 
ir tarptautinių kompozitorių kū
rinių. Už mirusius steigiamojo 
seimo narius sausio 18 Šv. Vardo 
bažnyčioj, Gulfporte, kun. K. 
Butkus ir kun. J. Gasiūnas kon- 
celebravo mišias. Ta proga pa
mokslą pasakė kun. K. Butkus, 
OFM.

Linksma komedija “Uošvė į 
namus, tylos nebebus” lietuvių 
klubo salėj suvaidinta sausio 25. 
Vaidino: Elena Krasauskienė, 
Albertas Mateika, Sofija Vaškie
nė, Stasys Vaškys, Elena Viz- 
barienė. Režisavo Simas Vel- 
basis. Vaidinimui daug talkino 
Alė Valbasienė. Tą pačią die
ną klubo mažojoj salėj vyko ir 
lietuvių numizmatikos ir filateli
jos parodėlė, kurią suruošė J. 
Taoras.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą lietuvių klubas orga
nizuoja vasario 14, šeštadienį, 
2 vai. popiet. Invokaciją sukal
bės kun. K. Butkus, OFM, 

partamente LB atstovai (Andriū- 
nas, Česonis, Gureckas) nuvyko 
į AFL-CIO centro įstaigą, kur 
pasimatė su darbo unijų tarptau
tinio skyriaus direktorium dr. E.

kad, Lenkijoj vykstant demokra- 
tiiniam darbininkų judėjimui, 
esama žinių apie darbininkų ju
dėjimą Lietuvoj ir Vilniuj vyku
sius darbo sustabdymus. AFL- 
CIO buvo paprašyta stebėti dar
bininkų judėjimą Lietuvoj, ati
tinkamai informuoti Amerikos 
darbininkus ir visuomenę ir, pa
tyrus apie areštus bei represijas, 
skubiai protestuoti. Dr. Lee pa
rodė nuoširdų domesį mūsų pro
blemom, prašė jį informuoti ir 
paruošti straipsnių jo skyriaus 
leidžiamam biuleteniui. Tenka 
pažymėti, kad praeity dr. Lee 
LB atstovus yra priėmęs Simo 
Kudirkos gelbėjimo reikalu.

Atsisveikinama Baltuosiuose 
Rūmuose

Vėliau buvo nuvykta į Bal
tuosius Rūmus pasimatyti su 
prez. Carterio specialiu patarė
ju tautybių (etniniam) reikalam 
dr. Stephen Aiello, jo pavaduo-

Kalbą pasakys M. Šilkaitis. Me
ninėj programoj dalyvaus klubo 
“Bangos” šokėjai, vadovaujami 
M. Jokubaitytės-Sandargienės, 
ir klubo mišrus choras, diri
guojamas muz. P. Armono. Au
kos bus renkamos Altai, Lietu
vių Bendruomenei ir Vlikui. 
Aukų rinkimą tvarko komisija, 
susidedanti iš S. Bakučio, dr. I. 
Mačionienės ir K. Palčiausko. 
Už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės klubas užprašė mišias, ku
rios bus aukojamos vasario 15, 
sekmadienį, I vai. popiet Šv. 
Vardo bažnyčioj, Gulfporte. Pa
maldų metu giedos klubo cho
ras, vadovaujamai muz. P. Ar
mono. Organizacijps kviečiamos - 
pamaldose? dalyvauti" su savo 
vėliavomis.

Albinas Ramius, išrinkus jį 
lietuvių Įdubo pirmininku, atsi
sakė iš pareigų, kaip lietuvių 
atstovas prie tarptautinės orga
nizacijos SPIFFS. Klubo valdy
bos pakviesti, lietuviam SPIFFS 
organizacijoj sutiko atstovauti A. 
Kamiene ir pavaduotojas M. Šil
kaitis.

Šeštasis metinis tarptautinis 
festivalis (Folk Fair) St. Peters- 
burge įvyks vasario 20-22 Bay- 
front Center pastate. Lietuviai 
dalyvaus su savo virtuve, tauto
dailės paviljonu ir tautiniais šo
kiais bei dainomis. Tautodailės 
paviljonui vadovaus V. Augusti
nas, vyriausioji šeimininkė ir 
virtuvės vedėja — M. Juodienė, 
muz. P. Armonas dalyvaus su 
mišriu klubo choru, M. Joku- 
baitytė-Sandargienė pasirodys 
su jaunimo “Bangos” šokėjais. 
Koordinatorė visiem šiem rei
kalam bus A. Kamiene. Lietuvių 
choras ir tautinių šokių grupė 
pasirodys vasario 21, šeštadienį, 
6 vai vak., o vasario 22, sek
madienį, 3:20 vai. popiet šoks 
tik jaunimo grupė “Banga”.

Solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertą klubas rengia vasario 

parodytą ypatingą palankumą 
Amerikos lietuviam ir suprati
mą Lietuvą ištikusios tragedi
jos. Specialiai iškeltas jų apsi
lankymas Chicagoj 1960 spalio 
25 vykusioj JAV LB tarybos 
sesijoj, ten perduodant džiugią 
žinią Lietuvos diplomatinės tar
nybos tęstinumo užtikrinimo 
reikalu.

Vakare, prisijungus Virginijai 
Gureckienei, lietuviai dalyvavo 
Baltuosiuose Rūmuose vyku
siame atsisveikinisaa (priėmime. 
Dalyvaujant daliai kongreso, 
Baltųjų Rūmų ir valdinių įstaigų 
bei visuomeninių organizacijų 
atstovam, buvo išklausyta įspū
dinga prez. Carterio atsisveiki
nimo kalba, kurią televizija per
davė visam kraštui. Po kalbos 
jaudinančioj atsisveikinimo 
nuotaikoj pabendrauta, pasivai
šinta ir pasidalinta dienos įspū
džiais, grojant marinų kapelai. 
Prezidentas ir ponia Carter su 
visais atsisveikino, paspausdami 
ranką ir dėkodami už bendradar
biavimą jam esant JAV prezi
dentu.

ag

26, ketvirtadienį, 7 vai. vak. 
Programoj dar dalyvaus ameri
kiečių trio (fortepijonas, smui
kas ir violončelė) ir klubo miš
rus choras, diriguojamas muz. 
P. Armono.

St Petersburgo Balfo 143-sis 
skyrius baigė 1980 m. rinkliavą. 
Aukų surinko: O. Galvydienė ir 
J. Valauskas 543 daol., O. Kin- 
durienė 461 dol., S. Vaškys 
368 dol., V. Kriaučiūnas 300 
dol. P. Petrikienė 253 dol., R. 
Plepienė 247 dol. ir D. Bobe- 
lienė 130 dol.

LB St Petersburgo apylinkės 
valdyba praneša, kad kovo 1, 
sekmadienį, po pietų klubo 
salėj LB socialinių reikalų tary
bos pirm. dr. A. Butkus iš Cle- 
velando skaitys paskaitą tema 
“Arteroškfetožė, jos atsiradimo 

priežastys, pąsėkos ir galimybė 
jų išvengti”.

Lietuvos vyčių kuopos valdy
ba sausio 23 aptarė Vasario 16- 
osios proga prie miestų savival
dybių Lietuvos vėliavų iškėli
mo reikalą. Viktorija Jacobson, 
vyčių lietuviškųjų reikalų komi
sijos pirmininkė, susitarė su 
penkių miestų burmistrais ir ga
vo jų proklamacijas. Lietuvos 
vėliavos vasario 16 bus iškelia
mos: Pinellas Park 8 vai. ryto, 
Treasure Island 9 vai. ryto, St. 
Petersburg Beach 10 vai. ryto, 
South Pasadena 10:45 vai. ryto, 
Gulfporte 11:30 vai. ryto. Lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti 
vėliavų iškėlimo iškilmėse, o 
moterys prašomos dėvėti tauti
nius drabužius.

Lietuvių šaulių Romo Kalan
tos susirinkime sausio 15 išrink
ta nauja valdyba: pirm. Antanas 
Gudonis, vicepirm. Pranas 
Kraujelis, sekr. Adolfas Aidukas, 
ižd. Kostas Steponka. Kontrolės 
komisija: Emilija Grušienė, 
Stasė Štuikienė ir Stasė Stepon- 
kienė. Parengimų vadovė — 
Irena Račinskienė, jos pagelbi- 
ninkė Aniceta Miliauskienė ir 
vėliavų seniūnas Antanas Gra
bauskas. Susirinkime buvo pri
siminta ir Klaipėdos atvadavi
mo sukaktis. Paskaitą įdomiai 
paskaitė šaulys, Lietuvos ka
riuomenės majoras Leonas Vir
bickas.

Žuvautojų ir meškeriotojų 
klubas sausio 18 išsirinko naują 
valdybą: pirm. P. Vasiliauskas, 
vicepirm. B. Bakas, sekr. A. Vi
dutis, ižd. K. Steponka, paren
gimų vadovas J. Butkus. — 
L.Ž.K.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkfMd RoedH E*st 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 516 368-3740. Namų Metanas vakarais 
tik išimtinai* atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond HM, N.Y. 11418. T*L 212 441-2811. į

ALICE’S FLORIST SHOP. lietuvMkam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė.', Richmond H ilŲ N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas. \

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas, laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. a \

MATTHEW P. BALLAS FU NĖR AL HOME - Modami 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 Tebtelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Ava.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: <1. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

FLORIDA Rezidencinės ir Komercinei Nuosavybės 

Apertmentei • Kondominiunui • Nuomavimas

Tj’ A TP37 5701 G** Boutevard^t. Vetcrtburą teach.Fl. M706 , 
1. A X IL Telefoną* (8iy) >0-2448. Vakare (8ri) 345-27)6 Į

LORENCE CONTRACTING CO., INC.
■.i < i Antanas Ir Edvardas Lorence atlieka įvairiausius naalųįrenglmo,

patobulinimo ir pataisymo darbus. Įrengiamos modernios Hoilywood 
./^tiįispF,Hįrtųyė*,;vonjoskamb^riai, atliekami staliaus darbai, namas 

apklojamas aliuminiįau* plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami aliuminijaus langai, sutvarkomas šildymas Ir kiti kanali- 
zaciįos įrengimai, Įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai Ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Avė., Woodhaven, N.Y., 11421. 
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukrainietiškai.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kil, ir 7-8 vai. vak. 97.9 FM. Dr. J.J. 
Stukas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunlit Dr., Watchung, N .J. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9*10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54tti Avė. Bayside, N.Y. 11364.Tel.21 2 229-9134.

i

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

l^asolino 

A MEMpBIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

1933+ 1976

KELIONĖS Į LIETUVĄ —1981

kovo 25 — balandžio 3 — $977 
balandžio 15-24 — $977 
gegužės 2-11 — $1,019 
gegužė* 7-16 — $1,019 
gegužė* 13-22 — $1,079 
gegužė* 13-28 — $1,136 
g*gūžė a 21-30 — $1,106 

liepos 6-17 — 61,068 
liepos 20-29 — 11,112 
rugptač to 3-14—$1,068 
rugpiūčto 3-12-11,112 
rugp. 19 — rūgs. 3 — $1482

vtoėbučiaL MnMomo|ėM** maėino*.

VYTIS TRA VĖL 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
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vaikus leisti j mokslą. Iš Su
valkuos, & Marijampolės gimna
zijos, atėjo dr. Jonas Basanavi
čius, tautinio atgimimo žadinto-

1861 panaikinta baudžiava. 
Tai turėjo didelės reikšmės, nes 
mokslus baigti galėjo ir kaimie
čiai, ne vien bajorai. Sustiprė
jo ir praturtėjo kaimiečiai, ypač

Jis 1883 metais išleido Aušrą, 
pirmąjį tautinės minties laikraštį. 
Su Aušra ir prasideda nauji lie
tuviu tautos laikai —■ prasideda 
tttutiiiis Jis ir
stiprėja metai is metų.
"• Jei į devynioliktąjį amžių tau
ta įėjo'nemokyta ir tamsi ir pati 
buvo tamsoje, tai dabar tauta pa
matė savo kelią, ji pati buvo 
šviesesnė ir ėjo į šviesesnį ryto-

priklausomybę. Bet žygis nepa
sisekė, žlugo ir visos nepriklau
somybės viltys.

Amerikos ir kitų laisvą kraštų daus 
lietuviai vieni kitas sveikins su 
.Vasario 16-ta. Vieni ir kiti linkės 
ištvermės iki pergalės..

Bet juk yra ir tokių, kurie sa
ko, kam viso to reikia. Mūsų 
nedaug, neafvaduosime Lietu
vos. Geriau sutapkime su aplin-

dtiflr.4 psL) ■
Tie žodžiai anuo metu visus 

pagavo ir įkvėpė dideliem žy- 
vjpam. Amerikos lietuviai surin
ko didžiules sumas aukų, važia- 

,vo | tarptautines konferencijas 
-< ir kėlė Lietuvos klausimą, iš

laikė informacijos biurus, siuntė 
^Lietuvai pagalbą ir patys vyko 
.kariauti dėl jos laisvės.
o,- Ir Lietuvoje tas pats šokis su
jaudino mases. Su kokiu entu- 

~~ziazmu visi stojo į Lietuvos at- 
Jrfdymo darbą. Tūkstančiai jau- 

sjgnolių savanoriais išėjo į Lietu- 
' vos kariuomenę, kad apgintų

Po Aušros ėjo kiti- laikraščiai: 
Garsas, Šviesa, Apžvalga, Var
pais, Tėvynės Sargas. Viri jie 
stiprino žmonių patriotizmą, ašt
rino kovą prieš okupantą. Vin
cas Kudirka, redagavęs Varpą, 
jau skatino lietuvišką visuome
nę nebijoti ir susidaryti politi
nius tikslus■— ko mes norime, 
ko mes reikalaujame. Dar buvo 
per anksti kalbėti apie nepri
klausomybę.

Tr vėl Kaip niekada pasikartojo 
— Ištikimybė Lietuvai. Juk tas 
šūkis tūkstančius išvedė į parti
zanų eiles. Tūkstančiai kapų ka
pelių papuošė Lietuvą ir naujus

nei savo 
gertų.

Todėl 1

Vasario 16-toji yra ta diena, 
kada viso pasaulio lietuviai su
simąsto apie tautos laisvę ir visi 
vienaip ar kitaip pergyvena 
tą patį įsipareigojimą — Ištiki
mybė Lietuvai.

Okupuotoje Lietuvoje su ko
kia propaganda ugdė marksistinį 

vžmogų, kūrė socialistinę tėvynę, 
bet visame gyvenime dar labiau 
sustiprėjo lietuviškas patriotiz
mas. Ištikimybė Lietuvai juk iš
leido ir slaptą pogrindžio spau
da ir davė naujus politinius ir 
sąžinės laisvės kėlinius.

Toji bajorija jau buvo seniai 
sulenkėjusi, tai Balys Sruoga sa
vo dramoje “Kazimieras Sapie
ga” teisingai sako: “Bajorų mirė 
Lietuva”. Lietuviškas buvo tik

Prijungus Lietuvą prie Rusi
jos, bajorai nuvažiavo į Pet
rapilį ir ten pareiškė ištikimybę 
Rusuos carei Kotrynai II. Grįžę 
vėl jie puotavo, medžiojo, džiau
gėsi savo laisvėmis, kalbėjo len
kiškai ir lietuviškais reikalais 
nesirūpino.

Tai bailių galvojimas. Dideli 
ar maži, .— visi turi teisę 
laisvai gyventi. Laisvė nedalo
ma. Ji priklauso visiem. Bet 
laisve naudojasi tas, kuris ją 
brangina ir ją gina.

Ištikimybė reikalauja aukų, 
-Ne žodžių, bet įvairių aukų. 
Vienos tos aukos — piniginės, 
kitos — kitokios.
* Lengviausia sudėti piniginėj 
aukas ir tuo pareilSti Ištikimybę 
Lietuvai. Būkime čia labai 
dosnūs. Aukokime pagal savo iš
gales, kam patogiau ir geriau, 
nes visi, kurie dirba Lietuvos 
laisvinimo darbą, yra geri.

Aukokime ir savo darbą. At
gaivinkime ir sustiprinkime lie

ti ir rašyti ir ją atvedė iki Auš
ros. Dabar Basanavičius ir kiti 
tautinio atgimimo vadai-tai .tau
tai nurodė kelius ir pasakė, ką 
ji turi daryti.

Prasidėjęs naujas 20 amžius 
atnešė daug pakeitimų. Pirmiau- 

(nokeita į 4 ptL)

In^iai^S&'bt^gltfosIuk'Žatiti- 
nius idealus ir laisvės troški
mus. Ir dar daugiau — aukoki- 

savo kūrybą. Verškimės į 
pirmąsias kūrėjų vietas, kad per 
mūsų darbo vaisius, per kūrybą 
įvertintų mus ir Lietuvą.

Pareiškime kiekvienas Ištiki
mybę Lietuvai! Pasakykime Sau, 
kad mes taikiau sugyvensime sa
vo tarpe, kad visa darysime Lie
tuvos išlaisvinimui. Savo turtą, 
savo mokslą ir savo talentus 
skirkime tam pačiam bendram 
tikslui — Lietuvos laisvei. To iš

' Tačiau ši pasensi, neorga- tfe, kad bus galima atstatyti 
nizuota palaįda tarta nežuvo 
tamsoje. Ją per lako gūdumas į 
šviesesnę ateitį ifredė du že
maičiai, abu kilę 2 tos pačioj 
liaudies. Tai buvo Oaukantas ir 
Valančius.

Daukantas buvo pirmas tau
tinis istorikas, raJęs istoriją lie
tuviškai broliam lietuviam. Jis 
nupūtė dulkes nuo praeities ir 
parodė, kokia didinga ir graži 
buvo Lietuva. Jis prikėlė pir
muosius tautinės sąmonės

venimui, naujai Ištikimybei.
Išblokštieji iš tėvynės ir Vaka

ruose ir Rytuose jautė ir pragy
veno tą patį. Ir jie kartojo — 
fištikiiiiyb* < Mtauoil isvf sjioitie e

-oSn’tsborrt eėfrrrėlonsiF .*»u

tiškas kepalas, sviestas, uogie-

mus veltui žvalgosi. Rebeka

dienos darbaus ant mažiukų

M
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mokslo metų pabaiga, ir šimtai bendradarbis. Tai intelektualus, 

Jaunuolių’pbtauos savo dinamiškas -kalbėtojas, kuris 
stad^as ateinantiem metam ar sayto paskaitoj “Trys Pabaltijo 
ifep’tfėsards semestram. Mūsų balsai'* nagrinės lietuvių, estų 
spartėtoj apsto diskusijų dėl H- ir latvių kūrinius, jų ištraukas 
trtirtttttaės- katedros steigimo, skaitydamas originalia kalba, 
kalbėnt apie astronbmiškas su- Banketų rengia LB apylinkė ir
tetai te didelius, toli siekiančius 
projektas. Tuo tarpu Kento vals
tybiniame universitete jau eilę
teietų egzistuoja įvairių mokslų 
studija' lietuviškai kultūrai api
būdinti, už kurią universitetas 
Skirte3^ semestro valandų kre
ditus. Taip pat veikia plati litua-r 
nistikos programa, jau turėjusi 
net penkis studentus, siekusius 
magistro ar daktaro laipsnių 
(bibliotekos moksle, geografijoj, 
viduramžių ir ankstyvo 20-ojo 
amžiaus istorijoj). Šiuo metu li
tuanistikos tyrinėjimui Kento 
universitete yra skiriamos dvi 
stipendijos. Suinteresuotieji gali 
kreiptis iki š.m. balandžio 15 
šiuo adresu: Prof. Dr. John F. 
Cadzow, Director of Ethnic 
Heritage Studies, K.S.U., Kent, 
Ohio 44242.

Dr. John F. Cadzovv pastan
gų ir energijos dėka Kento uni
versiteto bibliotekoj jau suka- 
talogizuota daugiau kaip 10,000 
tomų lietuviškų knygų, kurių 
tarpe randami reti archyvinės 
vertės leidiniai, grožinė literatū
ra, politiniai, istoriniai ir moks
liniai veikalai. Lituanistinis ar
chyvas, saugomas specialiose 
patalpose, pasižymi tokiais 
eksponnatais, kaip originaliais 
Varpo žurnalo numeriais, Si
mono Daukanto “Lietuvių bū
du”, išleistu 1894 metais, Ado
mo Jakszto “Dainų knygele”, 
išleista pereito šimtmečio gale 
Tilžėj, ir daugeliu kitų. Tarp- 
universitetinio kompiuterio pa
galba ta reta istorine medžia
ga gali naudotis ištisas univer
sitetų tinklas, ir praktika parodė, 
kad tokios medžiagos pareika- 
la^as. ■ Gi J^ntp .stu^ųpr

pameta. , /rfTttioW(
šiuo metu Clevelande yra 

susidaręs komitetas Kento litua
nistinėm studijom remti ir padi
dinti esamą stipendijų fondą 
iki $50,000 sumos, kad vien iš 
palūkanų būtų galima apmokėti 
pagrindines studentų pragyve
nimo išlaidas. Kovo 7 Lietuvių 
Namuose įvyks iškilmingas ban
ketas, kurio pelnas skiriamas sti- 

. pendijų fondui. Banketo šūkis 
“Vivat Academia” dar ir tuo pa
siteisina, kad pagrindiniu kalbė
toju yra pakviestas prof. dr. Ivar 
Ivašk, modernių kalbų ir litera
tūros profesorius, “World Litera-

knyga “Opposition to Soviet Bule in Lftbuania 1945-1980”.

Kociūnui, J. Malskiui. Knygos sutikimą rengė vyr. skaučių 
, draugovė Clevelande. Nuotr. V. Bacevičiaus ■

Clevelande 
kis tema — 
traukoje —

— Disidentinis judėjimas Sovietų Sąjungoje. Nuo*
— paskaitos klausytojai. Nuotr. V. Bacevičiaus

U1U. IIMVVVUUIM aiuilz

ma bilietus įsigyti iš anksto 
pas Jurgį Malskį (tek 216 486- mts^ sPmx 
9165), dr. V. Stankų (tel. 216 
513-9587) ar dr. Augustiną Id- 
a ' UU r, , ...... .r

CENTRAS ADELAIDĖJ *
Ligi II-jo pasaulinio karo lie

tuvių Australijoj buvo nedaug, 
bet esantieji buvo veiklūs, pa
laikė ryšius su savo tėvyne Lie
tuva. Po II-jo pasaulinio karo 
lietuvių skaičius žymiai padi
dėjo — pagal oficialią statistiką 
— iki 10,000. Iš jų apie 1,500 at
vyko į Pietų’ Australijos sostinę 
—Adelaidę. Nežiūrint nedidelio 
skaičiaus, sunkių kurdinimosi 
sąlygų, tie pionieriai palaikė 
tamprius savitarpio ryšius, puo
selėjo savo papročius, brangino 
savo kultūrinį turtą, savo tikėji
mą ir netektos tėvynės meilę.

Tuometinio Adelaidės jugo
slavų kilmės arkivyskupo M. 
Beovich kun. dr. P. Jatulis (tuo 
metu gyvenęs Romoj) buvo pa
skirtas aprūpinti lietuvių koloni
jos dvasinius reikalus. Pamaldos 
buvo laikomos Šv. Juozapo baž
nytėlėj, o prie jos esančioj salėj 
įsikūrė lietuvių savaitgalio mo
kykla. Čia ir buvo kukli Adelai
dės lietuvių parapijos pradžia, 
bet ta parapija dar nebuvo le
galizuota. Vis dėlto ji buvo reli
ginio, pastoracinio ir socialinio 
gyvenimo pradžia ir branduolys. 
1956 kun. dr. P. Jatulio rū
pesčiu buvo veikiama toliau, 
oficialiai įsteigta <įr,įfe gįstroųta 
“Lithuanian Caritas,,T§i 
draugiją įsigijo gabalą žęmės, Ąt 
pastatė laikinus trobesius —jau
nimui. 1959 buvo nupirkta buv. 
Hardwicke College, kurią atre
montavus, ark. M. Beovich davė 
šiame pastate leidimą įsteigti 
tautinę koplyčią. 1960 lapkričio 
20 ark. konsekravo pastatą, duo
damas Šv. Kazimiero vardą ir čia 
buvo įsteigtas Lietuvių Katalikų 
Centras. Dabar plėtimo darbas 
vyko toliau: savaitgalio mokyk
lai ir vaikų darželiui patalpos, 
klebonui butas, įvairiom organi
zacijom būstinės. Visi remonto, 
plėtimo darbai buvo vykdomi 
savanoriškai, vadovaujant B. Di-

čiūnui ir padedant Lietuvių Ca
ritas draugijai.
<• Kun. dr. P. Jatuliui išvykus į 
Romą, o kun. Pr. Kungiui mirus, 
pastoracinė veikla koplyčioj 
buvo perduota tėvam marijo
nam. Iš Londono atvyko kun. 

'A. Kazlauskas, o vėliau ir'kun. 
Pr. Dauknys. Tame laikotarpyje 
pristatyta nemaža salė, skaityk
los ir bibliotekos patalpos. Po 
kelerių metų kun. Pr. Dauknį 
pakeitė kun. A. Spurgis. Prista
tyta dar keli reikalingi pastatai, 
įstatyti penki vitražo langai, pa
talpos vizituojantiem kunigam ir 
svečiam, pajūry pastatyta vasar
vietė. Viskas vyko koordinuotai 
ir todėl pateisino naujai parink
tą vardą — Lietuvių Katalikų 
Centras.

Pereitų metų pabaigoj Adelai
dės lietuviai šventė Šv. Kazimie
ro bažnyčios ir Lietuvių Kata
likų Centro 20 m. sukaktį. Be 
daugelio kitų sukakties minėji
mo būdų buvo išleista knyga 
— “Lietuvių Katalikų Centras”. 
Knyga gražiai išleista, 110 pusla
pių, daug istorinių Šv. Kazimie
ro bažnyčios ir Lietuvių Kata
likų Centro kūrimosi veikėjų ir 
jų darbų paveikslų. Knygą reda
gavo Pranas Pusdešris, žymus 
katalikų veikėjas, kultūrininkas 
ir poetas, padedamas\ kelių.•* kontroliuoja ir vigug.kišasi, tai 
bendradarbių (atitinkamiem sky
riam). Knygą išleido Šv. Kazi
miero lietuvių katalikų parapijos 
taryba. Surinkta Tėviškės Aidų 
spaustuvėj, nuotraukos A. Bud
rio. Ieškant knygos tinkamo api
būdinimo būtų galima ją pava
dinti gausiai iliustruota Adelai
dės lietuvių katalikų ir jų veik
los enciklopedija.

Pirmiausia vyr. red. Pr. Pus- 
dešris pateikia Adelaidės lietu
vių katalikų Šv. Kazimiero pa
rapijos apžvalgą. Beskaitant šį 
kronikinį skyrių, tarsi, žengiama 
žingsnis po žingsnio į nemažą 
rūmą, kurio kiekvienoj vietelėj 
atsispindi parapijos, Centro ir jų 
veikėjų istorija. Čia išryškėja pa
sišventėliai žmonės, jų darbai — 
vis ryškiau, vis plačiau, kol įsi
tvirtina savo laimėjimuose.

Kaip anksčiau minėta, dabar 
Lietuvių Katalikų Centras globia 
savyje visokeriopą lietuvių 
veiklą. Pirmiausia paminėtina 
Lietuvių katalikių moterų 
draugija, kurios pradžia siekia 
•1960. Moterys uoliai dalyvavo 
parapijos ir Lietuvių Katalikų 
Centro kūrime, moterys siuva 
bažnytinius drabužius, altoriaus 
uždangalus, puošia bažnyčios ir 
patalpų vidų ir erdvų šventorių, 
palaiko švarą. Moterys turi pilną 
virtuvės įrengimą, pamaitina tal
kininkus, per iškilmes — jų da
lyvius; remia biblioteką, parapi
jos archyvą, palaiko parapijos 
laikraštį šventadienio Balsą. 
Moterys rūpinasi lietuvių jauni
mo reikalais; šelpia patekusius į 
gyvenimo sunkumus, lanko ligo
nius. Moterys remia kenčiančią 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią, Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kų leidimą, katalikų spaudą, ra
dijo valandėlę, Tautos Fondą, 
A. Lietuvių Fondą, rengia kultū
rinius parengimus, parodėles ...

Moterys turi savo kvartetą 
“Nemuno Dukros”, kuris yra 
gana populiarus. Adelaidės Lie
tuvių Katalikų Centre įsikūrė 
ateitininkai,savaitgalio mokykla. 
Parapija turi stiprų chorą, kurio 
steigėjas yra Vacį. Šimkus, dabar 
vadovauja Nemyra Masiulytė- 
Stapleton.

Prof. Ivar Ivask, poetas, kritikas, “World Literature Today” 
redaktorius, Baltijos studijų puoselėjimo draugijos steigėjas, 
kalbės Clevelande “Vivat Academia” bankete kovo 17 d.
7 v.v. Lietuvių namuose.

— Komunistų partija visiškai 
pavergė Lietuvos rašytojų sąjun
gą. Sausio 14-15 Vilniuje įvyko 
pavergtos Lietuvos rašytojų su
važiavimas. Spaudoje paskelb
tame sovietinės Eltos praneši
me nepasakoma, kiek rašytojų 
dalyvavo savam suvažiavime, 
bet pavardėmis išskaičiuojami 
komunistų partijos ir valdžios 
pareigūnai, tituluoti “draugai”. 
Kadangi komunistų partija viską 

visai suprantama ir natūralu, kad 
partijos centro komitetas suva
žiavimui atsiuntė sveikinimą. 
Natūralu, kad kultūros kūrėjų 
suvažiavime dalyvavo kultūros 
ministeris J. Bielinis, taip pat ir 
partijos CK kultūros reikalų vir
šininkas Sigizmundas Šim
kus . .. Bet, be šių, į rašytojų 
suvažiavimą sugužėjo ir partijos 
sekretoriai P. Griškevičius, L. 
Šepetys, komjaunimo sekreto
rius V. Baltrūnas, CK svarbus 
pareigūnas J. Kuolelis, valdžios 
atstovai — A. Barkauskas, V. 
Sakalauskas, A. Česnavičius, E. 
Mieželaitis (šis dalyvavo ne kaip 
rašytojas, bet kaip aukščiausios 
tarybos pirmininko pavaduoto
jas). Į suvažiavimą atvyko ir 
maskvinės kompartijos veikėjas 
G. Gocas, rusų rašytojų sąjungos 
sekretorius R. Roždestvenskis, 
taip pat “broliškų” respublikų 
rašytojų ir partijų atstovai. Bet 
tikra Stalino laikų komedija 
buvo pakartota, kai į garbės pre
zidiumą buvo pakviestas suva
žiavime nedalyvaująs maskvinis 
komunistų partijos politbiuras. 
Šituo komišku kvietimu Lietu
vių rašytojų sąjungos vadovybė 
pasirodė visiškai praradusi lietu
višką savigarbą ir laižanti padus 
okupantui (o gal taip buvo so
vietinio saugumo įsakyta, nes

Lituanistiniai kursai, veikią 
nuo 1976, oficialiai pripažinti. 
Išlaikę egzaminus prie Public 
Examination Board, mokiniai 
gauna lietuviu kalbos pažymį 
atestate.

Čia tik bendrais bruožais pa
liestas knygos Lietuvių Katalikų 
Centras turinys. Apskritai tai 
istorinė knyga, lietuvių, o ypač 
katalikų bendruomenės Austra
lijoj dalies istorinis šaltinis, ku
riuo naudosis dabarties ir ypač 
ateities istorikai, tirdami lietuvių 
katalikų gyvenimo pėdsakus šia
me krašte. Jei panašūs darbai 
būtų paskelbti visur, kur tik yra 
lietuvių katalikų misijos (nors ir 
parapijos teisių neturinčios), bū
tų atliktas didelis ir naudingas 
darbas.

J. Slavėnas

dabar vėl yra sugrįžę partinio 
kulto laikai).

Kažkodėl suvažiavimą atidarė 
ne pirmininkas A. Maldonis, 
bet eilinis valdybos narys poetas 
Justinas Marcinkevičius. “Gar
bingieji” svečiai pasakė sveiki
nimo kalbas. Tik tada pirminin
kas Alfonsas Maldonis padarė 
ataskaitinį pranešimą apie penk- 
mj»čteita.iii«ltaintasri«imėjimus, 
u^dSht socialistinį žmbgų. Apie 
ortąnjzacųię rašytojų feiklą kal
bėjo sąjungos sekretorius A. Po
cius. Revizijos komisijos prane
šimą padarė jos pirmininkas R. 
Budrys. Pasidžiaugta draugyste 
su “broliškų” respublikų rašyto
jais. Diskusijose kalbėjo: K. Kor
sakas, A. Bučys, V. Areška, M. 
Sluckis, E. Matuzevičius, M. 
Martinaitis, A. Bieliauskas, A. 
Baltakis, V. Palčinskaitė, V. 
Martinkus, V. Sventickas, J. 
Lankutis, K. Saja, A. Polis, R. 
Vanagas, J. Baltušis, L. Jacine- 
vičius, A. Zurba, J. Nekrošius, 
redaktoriai — J. Macevičius, 
V. Kadaitis, O. Aleksa, rusas J. 
Kobrinas, Suvažiavimas dar kar
tą nusilenkė okupantams, pa
siųsdamas sveikinimą Mask
vos politbiurui ir diktatoriui L. 
Brežnevui.

Rašytojų sąjungos vadovybė 
palikta beveik nepakeista. Pir
mininku paliktas Alfonsas Mal
donis, jo pavaduotojais tapo bu
vęs sekretorius A. Pocius ir bele
tristas A. Zurba (V. Bubnys ne
teko pavaduotojo pareigų). Sek
retoriumi liko P. Bražėnas, ant
ruoju sekretoriumi tapo politinis 
rašytojų vadovas R. Klimas. Re
vizijos komisijos pirmininku pa
liktas tas pats R. Budrys. Kai 
partiečiai taip užgriuvo Rašy
tojų sąjungą, tai ar jos nariai ra
šytojai gali tikėtis kūrybinės 

. laisvės? Atrodo, kad partinės 
replės vis labiau veržia ir spau
džia. Taigi nelinksma rašytojų 
padėtis pavergtoje tėvynėje.
• — Rusų literatūrinis laikraš
tis “Literaturnąja gazeta” už 
aktyvų bendradarbiavimą tame 
laikraštyje premiją paskyrė ra-

— M. K. Čiurlionio kvartetas 
pr. metų gruodžio mėnesį kon
certavo Gardine, Lydoje, Breste,

Beethoveno, P. Čaikovskio, B. 
Bartoko, M. K. Čiurlionio ir J. 
Tamulionio kūriniai.

— Taip pat gruodžio mėnesį 
Lietuvos kamerinis orkestras

miestuose (Vladivostoke ir 
miestuose prie Amūro). Grojo G. 
F. Haendelio ir J. S. Bacho 
kūrinius. (nukelta į 9 psl.)

RIUS MEDICINOS daktaras PETRAS AVIŽONIS 
(1875-1939). Jo visuomeninė, 
kultūrinė ir mokslinė veikla.

kos Lietuvių Bibliotekos lei
dykla. Knygos mecenatai: dr 
Vytautas ir Valerija Avižoniai 
ir dr. Petras ir Liūda Avižoniai. 
Aplankas Petro Aleksos. Iliust
ruota nuotraukomis. Tiražas 
1000 egzempliorių? Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Kietais vir
šeliais. 224 psl. Kaina 12 dol.

Šios monografijos autorius 
prof. dr. Jonas Puzinas, moksli
ninkas, kultūrininkas ir visuo
menininkas, mirė 1978 (g. 1905). 
“Prieš mirtį pabaigė rašyti šią 
europinio masto mokslininko, 
vieno iš pirmųjų lietuvių kalbos 
puoselėtojų prof. P. Avižonio 
monografiją. Deja, jos pasirody
mo nebematė, šia monografija 
prof. Puzinas pastatė vėjo ir lie
taus, melo ir teroro neniokoja- 
mą paminklą tiek prof. Avižo- 
niui, tiek ir sau. Gyvenimas 
paaukotas savo tėvynei — lais
vai Lietuvai — nedings laiko už
maršty.” (Citata iš knygos ap
lanko.)

“Reikšmingas buvo P. Avižo
nio gyvenamasis laikotarpis, į- 

tvairus ir jo paties gyvatos ke
lias, kurį čia tenka kiek išsa
miau apžvelgti”, rašo monografi
jos autorius jos pratarmėj.

Knygoj yra šie skyriai: Tėviš
kė ir Avižonių šeima, Į mokslą 
žengiant, Aukštojo mokslo be
siekiant, Pirmieji visuomeninio 
darbo žingsniai, Lietuvių bend
rinės rašomosios kalbos puoselė
tojas ir jo “Lietuviška gramati- 
kėlė”, Spaudos ir literatūros ba
ruose, Žmonių sveikatos sargy
boje ir visuomeninio darbo sū
kuriuose, Nepriklausomą Lietu
vą atstatant, Darbas Lietuvos 
mokslo šventovėje, P. Avižonio 
bibliografija.

Dr. Vytautas Avižonis po au
toriaus pratarmės knygoj taria 
savo žodį leidėjų vardu.

Balys Gaidžiūnas — MANO 
KARTOS LIKIMINIAI METAI. 
Eilėraščiai. 1980. Išleido BNG 
and Co. Leidinio mecenatai: dr. 
Vladas Bložė, Nastūgė Gai(Įžiū
ri ie nė. Grafinį meną sukūrė ir 
paruošė spaudai dail. Jonas Ra- 
čila. Atspausta 1000 egz. Spaudė 
Draugo spaustuvė. 104 psl. Kai
na 5 dol. Gaunama ir Darbininko 
administracijoje.

Tai eilėraščiai, kaip jų lydraš
ty sakoma, išleisti Lietuvos pa
vergimo keturių dešimtmečių 
skausmui ir viltim paryškinti. 
Tai skausmo ir vilčių, patriotinė 
poezija.

Ankstesnės šio autoriaus poe
zijos knygos: Jaunystė arimuose 
(1936), Žaliuojanti žemė (1937), 
Rūpesčių dienos (1946), Septyni 
paskutiniai Kristaus žodžiai lie
tuvio maldose (1980) — minė
ta Darbininke.

Naujoji B. Gaidžiūno poezijos 
knyga nėra pranašesnė už anks
tesniąsias, ir atrodo, kad platus 
ir nekuklus formatas jai visai 
netinka: lyg ir pirštų eilėraščiam 
pretenzingumą, kurio jie neturi.

Autorius, kurį pažįstam kaip 
nepriklausoma Lietuva tebeti- 
kintį lietuvį kovotoją, nenusi
lenkusį okupantam ir dėl to 
kalintą, mum yra savas su tokiais 
eilėraščiais, kaip šis:

Senolių pėdomis
Iš kur bepūstų skaudūs vėjai, 
Kaip beraudotų mano sesės, 
Per kalnus, lygumas ir pelkes 
Senolių drąsūs žingsniai 

tęsias.

Ir kviečia jie tolyn, ir liepia 
Nukirsti svetimą erškėtį, 
Kad ir suklupus pasikelti, 
Ateinančia diena tikėti.



cijų taryba Lietuvos'nepriklau
somybės atkūrimo minėjimą 
rengia vasario 15, sekmadieni.

1G vaL
Kazimiero parapijos bažnyčioj
už Lietuvą ir kenčiančius lietu
vius. Giedos parapijos vyrų cho
ras, ' ' _ '
Snarskio. Pamokslą pasakys

mišios

nizacijos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis ir uniformomis. 
Moterys prašomos dėvėti tauti-

grabužius. _
Tą patį sekmadienį ir ta pa

čia intencija 7 vai. ryto mišios 
bus aukojamos Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioj.

Po mišių bus padėtas vaini
kas prie paminklo žuvusiem už 
Lietuvos laisvę. Paminklas pa
statytas Šv. Kazimiero parapijos 
šventoriuj.

3 vai. popiet Maironio Parko 
salėj kalbės prof. dr. V. Man- 
tautas. Meninę dalį atliks litua
nistinė mokykla. Aukos renka
mos pagal aukotojo laisvą apsi
sprendimą Lietuvių Bendruo
menei, Vlikui arba Altai. Jas ga
lima įteikti per minėjimą ar 
pasiųsti Lietuvių organizacijų 
tarybos iždininkui adresu: K. 
Podolskis, 275 Massasoitt Rd., 
Worcester, Mass. 01604.

Po minėjimo taryba Maironio 
Parke visiem rengia vakarienę. 
Auka tik 4 dol. Bilietai gaunami 
pas valdybos narius ir organiza
cijų pirmininkus.

Užgavėnių vakarienė
Naujosios Anglijos šaulių 

rinktinė Lietuvių Piliečių klubo 
didžiojoj salėj, 67 Vemon gat
vėj, vasario 28, šeštadienį, 7 
vai. vak. rengia su įvairiausiu 
lietuvišku maistu Užgavėnių va
karienę ir šokius.

VASARIO 16 PHILADELPHIJOJ
- •'■Dii-r-■» t c..... <.n J-Li..;.'*, <.>Ltotuviškai-kafoės> poetas'T^Ph.Tadelphuos ir apyl.nk.ų VertetoVa, lietuvių 
lietuviai Vasario 16-ąją minės . - . -t. . . .
vasario 15. Sekmadienio rytą 
visose trijose lietuviškose para
pijose bus aukojamos mišios už 
Lietuvą ir sakomi šventei pri
taikyti pamokslai. .Šv. Kazimiero 
parapijoj mišios bus 10:30 
vai., Šv. Jurgio — 11:30 vai., 
Šv. Andriejaus — 10:30 vai., kur 
organizacijų atstovai dalyvaus 
su vėliavomis ir mišių metu 
giedos “Vilties” choras.

Pagrindinis minėjimas įvyks 
2 vai. popiet Lietuvių Namuo
se, 2715 E. Allegheny Avenue. 
Dalyvaus valdžios bei kaimyni
nių pavergtų tautų atstovai. In- 
vokaciją sukalbės prel. .Pranciš
kus Statkus, Philadelphijos ar
kivyskupijos kancleris. Anglišku 
prelegentu bus seselė Gloria 
Coleman, Philadelphijos arki
vyskupijos ekumeninių reikalų 
tarybos direktorė ir Koalicijos 
Petkui ir Gajauskui išlaisvinti 
garbės komiteto narė. Seselė 
Coleman yra žymi darbuotoja 
žmogaus teisių srity ir keliomis 
progomis yra užtarusi mūsų po
litinius kalinius.

Padėkos dienos savaitgalį jau trečius metus ii eilės Phila
delphijos Lietuvių Namuose įvyko mugė. Philadelphijos 
miesto tarybos atstovė Joan L. KrajewsLl '------L*— ’*”"L—
Greene vardu Lietuvių Namams įteikia Laisvės varpo re
produkciją. Ją priima G. Surdėnas. Nuotr. Auiros BaadomvieMMM

ArcbyvmPutname>300dol. Ral
fai, 200 dol. lietuvių radijo va- 
landai, 250 dol. Putnamo sese-

• Bilietai jau iš anksto gaunami Hų statybai. Kiekvienais me
nas šaulius. Ktuanistinė mokykla pare

miama nemažesne kaip 300 dol.
Lakdama draugijos veikloj auka- Nepamiršta ir Sv. Kaži 
Lietuvių Labdaros draugijos mieto parapiją mokykla. Perti 

valdybos narius ir direktorius to meto apdovanoti jubiliatai 
sausio 18 Maironio Parko salėj 
prisaikdino Sv. Kalimiem para
pijos klebonas kun. A. Miciū- 
nas, MIC.

Valdybą sudaro: pirm. K. Ado
mavičius,. vicepirm. J. Pipiras,, 
protokolų sekr. J. Miliauskas, fi
nansų sekr. O. Kefšiėnė, ižĄ. Ils darbai. Jie
M iždo Gobėtos K. Knz- DUU| Nitų re*

miama ir lietuviška spauda. Jei

vizijos koaSsija: E. Valion ir St.
Valinskas ■ Sr. Tvarkos prižiū-
rėtojas — v.

Direktoriai: A. Giodas, V. 
Ivaška, P. Molis, A. Klimas, 
R. Jankauskas, W. Karrytais, B. 
Naras. Ilgametis reikalų vedėjas 
— A. Kauševičius. Šeimininkė 
E. Kauševičienė su savo padė
jėjomis pamaitina tūkstančius 
žmonių.

Po priesaikos pietūs pradėti 
su kun. A. Miciūno, MIC, malda. 
Pietų metu gausius svečius 
linksmino orkestras. Programai 
vadovavo R. Jakubauskas. Kai 
kurie garbės svečiai tarė sveiki
nimo žodį. Pabaigoj kalbėjo 17 
metų pirmininko pareigas einąs 
Kazys Adomavičius.

Spaudoj skaitom, kaip organi
zacijos nyksta dėl narių trūkumo. 
Ši Labdaros draugija gausi na
rių skaičiumi, ir tas skaičius be
veik per kiekvieną susirinkimą 
paauga. Įstoja nariais ne tik vy
resnio amžiaus žmonės, bet ir 
jaunimas. Graži veikla parodo, 
kad draugijai vadovauja suma
nus pirmininkas, kuris kartu su 
direktoriais vieningai dirba lie
tuvišką darbą. Finansiškai re
miami visi prašantieji paramos. 
Praėjusiais metais paaukota 500 
dol. Amerikos Lietuvių Kultūros 

kio komiteto narys ir Madrido 
konferencijos dalyvis. Šiuo me
tu T. Venclova dėsto Yale uni
versitete ir aktyviai reiškiasi an
tikomunistinėj veikloj.

Minėjimo metu bus iškilmin
gai pagerbti jaunimo atstovai, 
demonstravę Washingtone prie 
Sov. Sąjungos ambasados ir bu
vę suimti. Meninę programą 
atliks Vilties choras, vadovauja
mas F. Stankuvienės, Aušrinės 
šokėjai, vadovaujami E. Pa
džiaus, solistė O. Pliuškonienė 
ir Philadelphijos šeštadieninės 
mokyklos mokiniai. Minėjimą 
rengia Philadelphijos ir Pietinės 
New Jersey LB apylinkės, talki
nant vietos organizacijom.

Minėjimo išvakarėse, šešta
dienį, vasario 14, 7 vai. vak., 
Lietuvių Namuose yra ruošiama 
kultūrinė vakaronė — susitiki
mas su T. Venclova. Poetas 
lies savo kūrybą, kultūrą ir inte
lektualo vaidmenį pavergtoj Lie
tuvoj. Pq vakaronės bus kavutė. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
abiejų dienų renginiuose gau
siai dalyvauti.

T*

tki burmistro William

ir J. Baka-
16 proga 

kovai pa-

pantai tuo būtų labai paten
kinti.

Neturėtų būti užmiršta ir Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos leidimas įvairiomis kalbo
mis. Kun. K. Pugevičius su gru
pele talkininkų siunčia Kronikos 

TARTASI PLB REIKALAIS
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės valdybos posėdy sausio 
28 Chicagoj, Jaunimo Centre, 
dalyvavo pirm. Vytautas Kaman
tas, valdybos nariai A. Juodval
kis, V. Kleiza, D. Kojelytė, S. 
Kuprys, A. Paulius, Z. Žiupsnys, 
PLJS vicepirm. S. Gyvas, Pa
saulio Lietuvio redaktorius R. 
Kasparas, reikalų vedėjai D.Kor- 
zonienė ir S. Girnius. Posėdy 
dalyvauti negalėjo R. Sakadols- 
kis, G. Aukštuolis ir kun. Ant 
Saūlaitis.

Posėdžio metu pirm. V. Ka
mantas ir Z. Žiupsnys pranešė 
apie 1980 gruodžio mėnesį 
įvykusias Australijos Lietu
vių Dienas, kuriose abu dalyva
vo. Kaip dažnai būna, kelionė 
buvo su nuotykiais. Beskrendant 
į Australiją, lėktuvas pametė 
vieną ratą, o lėktuvo bendrovė 
—trijų sportininkių lagaminus. 
GrįžtantdrngoZ. Žiup^nip la- bam galutinės sąskaitos dar 

: ... į .-iv . ... . rPI M trol/li/nngaminas, kuriame buvo sudėti 
'išfotografuoti filmai. Australijoj 
kaip tik vasara — temperatūra 
normaliai siekė 100 laipsnių F 
su viršum. Kadangi salės nevėsi
namos, tiek sportininkam, tiek 
kitiem ALD dalyviam teko ne
mažai paprakaituoti.

Ekskursija aplankė penkis 
miestus: Sydnėjų, Melboumą, 
Adelaidę, Geelongą ir Canber- 
rą. ALD vyko Adelaidėj gruo
džio 26-31. Programa buvo labai 
įvairi: priėmimai bei pietūs, li
teratūros ir dainos vakaras, spor
to šventė, jaunimo koncertas, 
lituanistinio švietimo konferen
cija, meno, tautodailšs ir foto 
paroda, St. Santvaro vaidinime 
“Žvejai” spektaklis, tautinių šo
kių šventė, dainų šventė, lietu
vių kapelionų posėdis ir Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės ta
rybos suvažiavimas. Dienos bai
gėsi iškilmingu Naujų Metų su
tikimu. ALD metu išrinkta nau
ja ALB krašto valdyba.

Australijos sportininkai gerai 
susiorganizavę, geriau negu ki
tos jaunimo organizacijos. 
Sporto šventėj dalyvavo 400 su 
viršum jaunimo. Iš JAV ir Kana
dos buvo atvykę 24 sportinin
kai, kurie sudarė tris koman
das — vyrų krepšinio, moterų 
tinklinio ir vyrų tinklinio. Taip 
pat dalyvavo ir viena lauko 

. tenisistė. Šiaurės Amerikos atsto
vai dalyvavo 32-ose rungtynėse, 
jų laimėjo 27-ias, o pralaimėjo 
tik 5-ias.

Į Australiją buvo vežamas 
naujausias'Pasaulio Lietuvio nu
meris, kuriame kaip tik aprašy
ta Australijos lietuvių veikla.

' Pasaulio Lietuvis Australijoj la
bai vertinamas.

V. Kleiza trumpai pranešė 
apie kultūrinės komisijos posė
džius. Komisijos nariai yra V. 
Kleiza, R. Kasparas, D. Valen- 
tinaitė ir L Rimkus. Žadama 
paremti Algirdo Landsbergio 
kelionę į Europą dalyvauti PEN 
kongrese Danijoj. Algirdas

kyti lietuvius Anglijoj ir Vokie* 
tijoj. V. Kleiza taip pat suminė
jo eilę kitų šios komisijos pla
nuojamų darbų.

vyskupam. Labdaros drauguos 
vardas, kaip ir lotų organizaci
jų, galėtą boti įrašytas į Kroni
kos mecenatų eiles.

Šaulių metinis susirinkimas
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 10 Lietuvių Pilie
čių Drauguos Gintaro kambary. 
Paminėta Klaipėdos krašto atva
davimas, Prisiminti'žuvę šauliai. 
Pirmininikas if valdybos nariai 
apžvelgė praeitų metų veiklą. 
Revizijos komisijos pirm. V. Il
gūnas pranešė, kad atskaitomy
bės knygos ižd. F. Spirausltienės 
tvarkomos pavyzdingai.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
paskirta 25 dol. Vlikui.

Apgailestauta, kad praėjusiais 
metais susirgęs darbštus brolis 
E. Meilus Sr. dar nėra pasvei
kęs. Pabuvęs keletą savaičių 
namuose, vėl grįžo į Šv. Vin
cento ligoninę. j

Atsižvelgiant į nuolat kylan
čias kainas, ypač užsienio pašto, 
nutarta nuo 1981 pakelti Pasau
lio Lietuvio prenumeratą į 8 
dol. Prenumeratoriai, aukoję 20 
dol. ar daaugiau, bus skelbiami 
garbės prenumeratoriais. Posė
džio metu buvo iškeltas admi
nistracijos nepasitenkinimas, 
kad Pasaulio Lietuvio redakto
riai jau kelintas numeris nėra 
įdėję aukotojų sąrašo.

Dėl susidariusių aplinkybių 
V. Kamantas nedalyvaus vasario 
mėn. jvykstančiame Pietų Ame- 
kos lietuvių kongrese Buenos 
Aires. PLB atstovaus ten jau esąs 
vicepirmininkas kun. Ant Sau- 
laitis. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungai atstovaus Paulius 
Kuras iš Kanados.

Sausio 17 įvykusio banketo 
paremti PLB kultūriniam dar- 

nesivestos. PLB valdyba išreiš
kė ypatingą padėką banketo ruo
šos komiteto pirmininkui dr. 
Petrui Kisieliui ir komiteto na
riam už tikrai puikų vakarą, ku
riame dalyvavo beveik 400 as
menų. Dr. A. Paulius taip pat 
pranešė, kad gruodžio mėn. įvy
kusi ekskursija po Karibų salas 
atnešė maždaug 2,000 dol. 
pelno, kuris skirtas paremti 
ateinančiam jaunimo kongresui. 
Jau yra prašymų panašias eks
kursijas ir vėl suorganizuoti.

dk

BALTIMORE

Pagerbtas ark. J. Matulaitis
Sausio 25 baltimoriečiai pa

gerbė Dievo Tarną arkivyskupą 
Jurg Matulaitį, ir toji diena bu
vo vadinama Jurgio Matulaičio 
sekmadieniu. Jo tikslas buvo ne 
tik paminėti arkivyskupo mirties 
metines, bet ir pasimelsti, kad 
jis greičiau būtų paskelbtas 
šventuoju.

Dar prieš pamaldas parapie- 
Čiam buvo dalijami J. Matu
laičio paveikslėliai. Lietuviškos 
mišios įvyko 8:30 v. ryto. Cele- 
bravo jas klebonas kun. Antanas 
Dranginis. Savo pamoksle kle
bonas iškėlė, kokią didelę reikš
mę turi šventieji tautų gyveni
me ir kaip jų reikia mūsų ken
čiančiai tautai. Apibūdino arki
vyskupo gyvenimą, kurs buvo 
pilnas skausmo, jo darbus, pasi
aukojimą artimui ir jo asmeninį 
šventumą. Baltimorės mišrus 
choras Daina giedojo mišių 
metu, suteikdamas pamaldom 
iškilmingumo Antrosios mišių 
rinkliavos dalis paskirta kanoni
zacijos reikalam.

Prieš tą šventę per du sek
madienius, sausio 11 ir 18, jos 
idėja buvo populiarinama radijo 
bangomis. Per vietinę lietuvių 
radijo valandą kalbėjo klebonas 
kun. A. Dranginis lietuviškai ir 
angliškai, Birutė Gailienė ang
liškai ir A. Rudžius lietuviškai. 
Radijo valandos vedėjai Kęstutis 
Laskauskas ir Albertas Juškus 
maloniai bendradarbiavo.

Ingrida Bublienė savo įstai
goje

LIETUVAITĖ 
IŠ CLEVELANDO

Clevelando amerikiečių po
puliaraus biznio žurnalo Cleve- 
land 1981 sausio numeris (184 
puslapiai) spalvingame viršely 
talpina 38 asmenų nuotraukas, 
kaip dabar įdomiausių žmonių 
Clevelando mieste. Jų tarpe 
šypsosi ir viena lietuvaitė — 
Ingrida Bublienė.

Žurnalo puslapiuose aprašo
mi ir vėl nuotraukomis parodo
mi 81 įdomiausias asmuo Cle
velando visuomenėj: rašytojai, 
menininkai, profesoriai, direkto
riai, kunigai, rabinai ir kitų 
profesijų žmonės, aprašant ir 
dabartinę JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkę Ingridą Bub
lienę. Ji pristatoma kaip anks
čiau buvusi tyrinėjimų chemikė, 
o dabar, nuo praėjusių metų, 
vadovaujančią karjerą pradėjusi 
nuosavoj “L B. Consultants in 
Public Relations” firmoj.

Žurnalas toliau mini, kad In
grida greta intensyvaus darbo 
savo firmoj .dar randa laiko pa
dėti Vizituojančių Slaugių drau
gijai, daug dirba Lietuvių Bend
ruomenėj ir augina 5 vaikus.

Žinant Ingridos Bublienės su
gebėjimus ir energiją, nenuosta
bu, kad ji pateko į įdomiausių 
Clevelando piliečių tarpą. Tas 
suteikė garbę ne tik jai, bet ir 
visiem lietuviam.

Reikia tikėtis, kad ark. Jurgis j 
Matulaitis bus kasmet Baltimo- 
rėje prisimenamas, ir jo sekma
dienis taps tradicija.

— Chicagos ir apylinkių dai
lininkų meno paroda, ruošiama 
Vasario 16-osios proga Čiurlio- 

' nio galerijoj Jaunimo Centre, 
i bus atidaroma vasario 13, penk- 
; tadienį, 7:30 vai. vak., ir tęsis 

iki vasario 22. Parodą ruošia 
' Čiurlionio galerijos direkcija.

i — Snieguolė Jurskytė, Phila- 
; delphia, Pa., atnaujindama Dar- 
• bininko prenumeratas sau ir 
: broliui, Darbininko sukakties 

proga pridėjo ir 65 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

— Palm Beach, Fla., LB apy
linkė Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimą rengia

Rasa ; vasario 14, šeštadienį, Me- 
I todistų bažnyčioj, Juno Beach. 2 

' j vai. popiet bus paskaita, meni-
Lietuvos nepriklausomybes ; "ė dalis’ aukų rinkimas- 

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

Amerikos legionierių organi
zacija vasario 8 Šv. Alfonso baž
nyčioj prisiminė keturis karo lai
vyno kapelionus, kurie paaukojo 
savo gyvybes už jūrininkus. Mi
šiose dalyvavo legionieriai iš 
viso miesto. Pamokslą pasakė 
kapelionas kun. A. Dranginis, 
Parkville legionierių Balladiers 
choras giedojo per pamaldas.

Sv. Alfonso parapijos Sv. Var
do draugijos vyrai ir jaunuoliai 
vasario 8, sekmadienį, per 8:30 
vai. mišias buvo apdovanoti iš
tikimybės dovanomis. Jas gavo 
40 narių. Mišias aukojo dvasios 
vadas kun. A. Dranginis. Drau
gijos nariai ir jų svečiai vasa
rio 1 dalyvavo jautienos kepsnių 
baliuj, kuris praėjo nuotaikingai.

Jonas Obelinis

— PLB valdyba planuoja Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės. 
JAV LB, Kanados LB ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos, 
JAV LJS ir Kanados LJS valdy
bų bei institucijų darbo konfe-
renciją .1981 kovo mėnesį. Jos 
metu vėl bus aptarti ir pasida
linti bendri darbai, klausimai, 
Il-ųjų Pasaulio Lietuvių Dienų 
ir V-ojo pasaulio lietuvių jauni
mo kojgreso 1983 metais ruoša ir 
kiti švietimo, kultūros,“ laisvini
mo veiklos, socialiniai ir pana
šūs reikalai.

— Pietų Amerikos lietuvių 
septintąjį kongresą tenka ruošti 
Argentinai. 1981 vasario 5-11 
vyks P. Amerikos jaunimo sto- ‘ 
vykia, vasario 11-14 pats kongre
sas.

— Tautinių šokių šventė Hart
forde rengiama gegužės 30-31 
Trinity kolegijos salėj. Visų bi
lietų kaina 8 dol. Juos galima 
įsigyti pas Birutę Monaco, 25 
Richard Rd., Manchester, Conn. 
06040. Čekius rašyti “Lith- 
uanian Folk Dance Festival” 
vardu.

— Kompozitorius Bronius 
Budriūnas, Los Angeles, Calif., 
sausio 26 turėjo gana stiprią 
širdies ataką ir buvo paguldy
tas Northrich ligoninėj. Dabar 
jau išimtas iš ypatingos priežiū
ros skyriaus, bet dar turės ilgiau 
gydytis.

rio 15, sekmadienį, 2 vai. po
piet St. Paul of the Cross baž
nyčioj bus aukojamos mišios už 
žuvusius ir kankinamus dėl Lie
tuvos laisvės. Pamaldas atlaikys 
kun. Vytautas Pikturna. Mišias 
užprašė LB apylinkės valdyba.

— Aukuras, Hamiltono lietu
vių dramos sambūris, vasario 21, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Dievo 
Motinos parapijos salėj vaidins 
Birutės Pūkelevičiūtės dramą 
“Antroji Salomėja painiavose”. 
Režisuoja Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė. Šis pastatymas 
penktame teatro festivalyje Chi- 
cagoj laimėjo pirmą premiją. 
Vakarą rengia JAV LB Kultū
ros taryba.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, iš Washingtono bus išvykęs 
nuo vasario 17 iki kovo 12.

— Solistas Rimas Strimaitis, 
Toronto, Ont, sėkmingai pasiro
dęs “Čičinske” irskituose ope
riniuose veikaluose, yra pa
kviestas dainuoti Chicagos lietu
vių operos pastatyme “I Litua-

jai: M. Menčiūnas, Woodhaven, 
N.Y. Užsakė kitiem: Z. Kundro- 
tienė —- A. Žadeikienei, abi iš 
Brockton, Mass., J. Gelguta, 
Brooklyn, N.Y. — V. Celgutai, 
Baltimore, Md. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam.- Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. At
naujinant — visiem 13 dol. me
tam.

T?



ūpPLB ir JAV LB gulėjo da-

protnamiuose, įvairiais bodais.

ir ALTO

Dr. Kazys Bobelis 
VLIKO Pirmininkas

vės. Mėsų ryžtingieji patriotai 
kalinami vergų stovyklose Si-

VUKO IR ALT0 ATSIŠAUKIMAS
kviečia

. lio valstybė : Džiugu,
kad JAV, V. Vokietiįjos ir eilės

žmogaus teisių ir tautai laisvės 
siekimuose.

Okupuotoje Lietuvoje kovo
jančių nuostabus ryžtas mus į- 
pareigoja vieningomis jėgomis, 
nenuilstamu pasišventimu per
duoti pasauliui pavergtos mūsų 
tautos laisvės šaukimą.

Amerikos Lietuvių Taryba J .A. 
Valstybėse ir Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas visa
me pasaulyje jau penktą dešimt
metį vadovauja politinei mūsų Kiekvieneriais metais įvai

riose Amerikos vietovėse Vasa- 
rio 16-osios proga renkamos au- 

A.A. GENEROLAS S. PUNDZEVIČIUS kos. Jos bus renkamos ir šie
met Bus kviečiami visi lietu
viai gausiai suvažiuoti ir dosniai 
aukoti. Deja, dar Amerikoj yra 
likę keletą vietovių, kur neres
pektuojamas aukotojo laisvas 
apsisprendimas kam aukoti — 
VLIKui, ALTui ar Lietuvių 
Bendruomenei. LB rengiamuo
se nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimuose aukos, kurios ski
riamos kitiem veiksniam, per
siunčiamos sąžiningai. Deja, 
ALTo rengiamuose minėji
muose pasitaiko ir tokių atvejų, 
kad LB-nei renką aukų rinkė
jai yra prievarta varomi iš kori
dorių. Ir vis tai mūsų mielo
sios Lietuvos vardu ... Juk į Va
sario 16-osios minėjimus yra 
kviečiama visa lietuviškoji vi
suomenė, o ne vien tik kokio 
privataus klubo nariai ar pavie- 
nios klikos.

Vasario 16-oji visiem lietu
viam yra jautri diena. Paliktos 
tėvynės prisiminimas, ten pra-

PETRAS JURGĖLA

Stasys Pundzevičius buvo gi
męs 1893 rugpiūčio 21 Laibiškių 
vienkiemy, Skapiškio valsč., Ro
kiškio apskr. 1913 baigęs Pane
vėžio realinę mokyklą, išėjo tris 
kursus Kijevo komercijos insti
tute. 1916 buvo mobilizuotas į 
rusų kariuomenę. Baigęs Oren- 
burgo karo mokyklą, buvo pa
keltas į karininku ir tarnavo 
įvairiuose pulkuose fronte.

Karui pasibaigus, 1918 grįžo 
į Lietuvą. Pašauktas Lietuvos 
kariuomenėn, buvo 1-osios pės
tininkų brigados (vėliau divizi
jos) štabo rikiuotės adjutantu 
nuo 1919 liepos 4 iki 1921 
balandžio 5. Jam dažnai teko 
laikinai eiti šio štabo viršinin
ko pareigas. Kai 1919 lapkričio 
mėn. buvo įvesti karių laipsniai, 
Stasiui Pundzevičiui buvo nu
statytas vyresniojo leitenanto 
laipsnis su vyresniškumu nuo 
1917 birželio 7.

1920 jis pagelbėjo 1-osios di
vizijos štabo viršininkui kapito
nui J. Lanskoronskiui paruošti 
Giedraičių kautynių planą, kuris 
buvo aukštosios vadovybės pa
tvirtintas ir sėkmingai įvykdytas. 
Už tai šie du karininkai buvo ap
dovanoti Vyčio Kryžium su kar
dais.

1921 balandžio 5 vyr. Itn. S. 
Pundzevičius buvo paskirtas 4- 
osios pėstininkų divizijos štabo 
viršininku, o 1922 labai gerai 
baigė aukštuosius karininkų 
kursus A. Panemunėj. 1922 lap-

. kričio 30 buvo paskirtas laikinai 
eiti vyriausiojo štabo operacijų 
skyriaus viršininko pareigas. 
Nuo 1923 lapkričio 1 iki 1925 
spalio 1 Čekoslovakijoj lankė 
karo akademiją, kurią baigęs 
įgijo generalinio štabo karininko 
teises.

1925 lapkričio 4 gen. štabo 
pulkininkas leitenantas S. 
Pundzevičius buvo paskirtas 5- 
ojo pėstininkų Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Kęstučio pulko 
vadu, o 1927 kovo 12 —* avia
cijos viršininku. Šį pulką ir avia
ciją jis gerokai patobulino, pa
kėlė drausmingumą, vienin
gumą, aviacijos dalinių vadais 
paskyręs gabesnius lietuvius. 
1934 gegužės 8 pik. Pundzevi
čius buvo paskirtas 2-osios divi
zijos vadu ir Kauno įgulos virši
ninku.

Gyvendamas Kaune, karo tak
tiką dėstė karo mokykloje ir Vy
tauto Didžiojo aukštojoje karo 
mokykloje.

1934 birželio 16 pik. Pundze
vičius buvo paskirtas 3-osios 
divizijos štabo viršininku Šiau
liuose, dažnai ėjęs šios divizijos 
vado pareigas. 1935 rugpjūčio 
29 buvo paskirtas I-osios divizi
jos vadu Panevėžy.

1935 lapkričio 23 pakeltas į 
generolo leitenanto laipsnį, nuo 
1936 gruodžio 28 laikomas bri
gados generolu, nuo 1938 lapkri
čio 23 — divizijos generolu.

1936 generolas Pundzevičius 
buvo paskirtas egzaminuoti ka
rininkus pulkininko laipsniui 

Užuot kad pagyrus ir finansiš
kai parėmus Lietuvių Bendruo
menę, LB oficialūs atstovai iš
vadinami kiaulėmis ir išvaromi 
iš VLIKo posėdžių ...

žįsta* Lietuvos bratalans inkor
poravimo. JAV kongresas savo 
rezoliucija s 
tos laisvo

konferencijoje labai stipriai iš-

rtbiVLIKO

Tautos Fondą, o AL’ 
Vasario 16 d. proga. Ateitis pri
klauso laisvei, bet ne koloniji
nės vergijos nešėjams.

Dr. Kazyš Šidlauskas

įgyti, o 1938-39 paskirtas žiūrė
ti divizijos dalių manevrus, Vy
tauto Didžiojo aukštosios karo 
mokyklos 3-iosios laidos klausy
tojų pratimus ir atskirų pulkų 
lauko pratimus.

1939 balandžio 5 generolas 
Pundzevičius buvo paskirtas ka
riuomenės štabo viršininku, 
dažnai pavadavęs kariuomenės 

. 1919 ir 1920 dalyvavo kovo
se prieš jrusus, bermontininkus ir 
lenkus.

1923 vedė Teofiliją Oną 
Chmieliauskaitę. 1928 gimė sū
nus Rimantas Kazimieras.

Šis veiklus ir narsus karys bu
vo apdovanotas: 1921 — Vyčio 
Kryžiaus ordinu 5-ojo laipsnio, 
1927 — Čekoslovakijos Baltojo 
Liūto ordinu, 1928 — Gedimi
no ordinu 3-ojo laipsnio, 1929 
— Latvijos atvadavnno lo
vų 10 metų sukakties'mesteliu, 
1930 — Italijos Corona d’ 
Italia ordinu kdmendoriaus 
laipsnio, 1933 — Vytauto Di
džiojo ordinu 3-iojo laipsnio, 
1935 — Latvijos Trijų Žvaigž
džių ordinu 3-iojo laipsnio.

1940 generolas S. Pundzevi
čius buvo Lietuvą okupavusių 
rusų atleistas iš kariuomenės.

1941 birželio 23 įvyko mūsų 
tautos sukilimas prieš okupan
tus. Laikinė Lietuvos vyriausy
bė birželio 24 paskyrė krašto gy
nimo tarybą ginkluotom parti
zanų pajėgom vadovauti. Šią ta
rybą sudarė generolas S. Pun
dzevičius, generolas M. Rėklaitis 
ir pulkininkas J. Vėbra.

1944 'Pundzevičių šeimė pasi
traukė į Vokietiją, 1949 atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Great
Neck, N.Y.

Prasidėjo vargai, ligos. Žmona 
sunkiai sirgo eilę metų. Stasys 
dirbo sodininkystėj. Prieš kelio
lika metų sunkiai nukentėjo 
sunkvežimio nelaimėj. Ilgai ne- 
sveikavo. Nepaisydamas įvairių 
trūkumų, rėmė lietuviškąją 
spaudą.

1980 spalio 20 generolas Sta
sys Pundzevičius apalpo ir, nu
vežtas į ligoninę, tą pat vakarą 
mirė. Spalio 23 po iškilmingų 
pamaldų, palydėtas į Šv. Karolio 
kapines, kur jo žmona buvo pa
laidota anksčiau. Kapinių koply
čioj kunigui sukalbėjus maldą, 
sugiedota Marija, Marija ir Lie
tuvos himnas. Prie karsto stovė
jo garbės sargybiniai, generolo 
bičiuliai, uniformuoti: šaulys ag-

P. Jurgėla su Amerikos Lietu
vių Legijono pilote ir Vyčio 
Kryžiaus kokarda (tai buvo pir
moji Lietuvos karo aviacijos uni
forma). Karstas buvo uždengtas 
tautine Lietuvos vėliava, kurią 
garbės sargybiniai sulankstė ir 
įteikė generolo sūnui Rimantui.

Generolas S. Pundzevičius 
buvo nuoširdus katalikas, aukš
tos doros žmogus, kuklus, suma
nus ir narsus karys, mokslin
gas karininkas ir garbingas va
das.

Laiikas redakcijai
JAUNESNIO RINKĖJO POŽIŪRIS
Į VASARIO 16-OSIOS AUKAS

Jauni žmonės, kurie renka 
aukas Lietuvių Bendruomenei 
Vasario 16-osios minėjimuose, 
ALTo žmonių koliojami ir varo
mi lauk iš koridorių. Net graso
ma su policija. Ypač Detroitas 
tuo pasižymėjęs. Tuo tarpu 
ALTo ir VLIKo suvažiavimuose 
ir kongresuose su malonumu 
klausomasi iš nepriklausomos 
Lietuvos atbėgusio žmogžudžio 
sveikinimų ....

Atrodo, kad ALTas tik tada su
tiks taikiai sugyventi su Lietu
vių Bendruomene, kai Bend
ruomenė klausys to, ką jai ALTas 
diktuoja, rūpinsis tik vaikų dar
želiais, sutiks reorgam nekliudo
mai ir toliau griauti lietuvišką 
veiklą bei savintis Lietuvių 
Bendruomenės vardą, ir kai Lie
tuvių Bendruomenė pripažins, 
kad visa politinė išmintis glūdi 
tik ALTo ir VLIKo smegeni
nėse. Kitaip sakant, kas gerai 
ALTui, turi būti gerai ir visiem 
lietuviam. ALTas tai lyg būtų 
tėvelis su išmintimi, o Lietuvių 
Bendruomenė — tik vaikai. De- 

__ ........... .............. ja, pamirštamą, kad studentai
leistos dienos, sužadina jaus-, nebūna studentais- visą gyve- 
mus ir ragina pareigą tokiuose nimą, bet taip pat tampa ir pro- 
minėjimuose dalyvauti, tėvynės 
laisvės atgavimo pastangom skir
ti aukas. Tokiuose minėjimuose 
sutinkami ir tie lietuviai, kurie 
kituose parengimuose nesirodo 
dėl atstumų ar kitų priežasčių.

Lietuviai, eidami į ALTo Va
sario 16-osios minėjimus, turė
tų gerai pagalvoti kam jie ati
duoda pinigus ir kur tie pinigai 
eina. Ar kartais ALTo surinkti' 
pinigai nenueina ir tom organi
zacijom, kurios ardo mūsų tau
tinį veikimą. Pvz., Chicagos Jau
nimo Cęntro langų daužymas, 
skundimas ir niekinimas jauno, 
sąmoningo lietuvio JAV Valsty
bėse departamento pareigūnam 
už jo paskyrimą kaip JAV vi
suomenės atstovo į Madrido 
konferenciją, apšaukimas tauti
nių šokių grupių komunistinė
mis ir Lt. Visa tai daroma ALTui 
ne tik žinant ir tylint, bet dar 
ir įsileidžiant į ALTo centrinę 
vadovybę nuo Lietuvos teismo 
organų pabėgusį žmogžudį ir 
Amerikoj išbujojusį šmeižiką .. .

ALTo ruošiami Vasario 16- 
osios minėjimai daug kur, o ypač 
Detroite, yra pasidarę tokie tra
faretiniai, kad jų tikslas yra be
likęs tik pasipinigauti. Metai iš 
metų kartojamos tos pačios jaus
mam sujudinti pasenusios kal
bos. Pagrindiniais kalbėtojais, 
ypač Detroite, dažnai pakviečia
mi tokie mūsų “veikėjai”, kurie 
išnaudoja tą progą paburnoti 
ant Bendruomenės.

Bendruomenė tairaujasi kur 
eina ALTo pinigai, nes per ma
žai yra parodoma veiklos už tuos 
surinktus pinigus. Tuo tarpu 
ALTas puola L. Bendruomenę, 
kad ji per daug veikia. Kitaip 
pasakius, ALTas nepatenkintas, 
kad LB daug dirba ir daug pa
daro. Klausimas: o kas čia blo
go? Ar ALTas bijo, kad yra per 
daug lietuvių, dirbančių tautos 
naudai?

fesoriais. Vaikai irgi nelieka vai
kais, bet užauga, subręsta ir daž
nai pralenkia tėvus. Ir tai be 
blogos valios. Tokia jau gyve
nimo tėkmė.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra sujudinus visus lie
tuvius visame pasaulyje taip, 
kad jau šiandien yra paruoštų 
jaunų žmonių, bet kokiai progai 
atėjus atstovauti Lietuvai. Tam 
paruošti ir išlaikyti lietuvių tar
pe sąmoningumą, kovos dvasią, 
leisti brandžius veikalus anglų 
ir kitomis kalbomis, ginančius 
Lietuvos bylos reikalą, atsiliepti

Atviras laiškas 
VLIKO PIRMININKUI

Vliko seime, kuri? įvykę 1980 
poodžio 12-13 Toronte. Miko 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis

‘‘hR^afarisakymą dalyvauti 

veiksnių konferencijoje New 
Yoike 1980 re. dėl pasiruošimo

pono 
tuo 1 ’O komunistinio

tuvos pavergimo šventę.*'
Dr. Bobelį, Jūsų faktai yra vi

sapusiškai kliidingi. Veiksnių 
konferencija New Yorke vyko 
1980 birželio 23. Tuo metu tik
rai nebuvau mūsų pavergtoje ša
lyje ir nešvenčiau 40 metų oku
pacijos sukakties. Lietuvoje lan
kiausi kovo pabaigoje ir balan
džio pradžioje. Vienintelė šven
tė, kurią tuo metu privačiai su 
giminėmis švenčiau, buvo Kris
taus prisikėlimo šventė Vely
kos.

Į Vilnių nuvažiavau traukiniu 
iš Vakarų Vokietijos, kur tuo 
.metu lankiau Vasario 16-osios 
gimnaziją. Gimnazija su kelione 
nieko bendro neturėjo. Kelionę 
apsimokėjau iš savų santaupų. 
Vykau pamatyti ir susipažinti su 
nematyta tėvų šalimi ir giminė
mis. Po kelionės Lietuva man 
jau nebebuvo pasakų šalis, o da
lis mano kasdieninių jausmų, 
tautiškumo ir laisvės ilgesio. 
Grįžau tautiškai sustiprėjus. Pa
siryžus dirbti Lietuvos gerovei, 
skleisti tiesą apie mūsų paverg
tąją šalį. Lietuvoje gėdos tėvams 
nei lietuviams Amerikoje nepa
dariau.

Be to, noriu Jus painformuo
ti, kad Vasario 16-osios gimna
zijoje mokslo metai baigėsi bir
želio 31. Kada liepos pradžioje 
sovietai pavergtoje Lietuvoje 
šventė 40 metų okupacijos su
kaktį, aš buvau Italijoje. Ten 
buvau apsistojus Lietuvių ko-' 
lėgijoję, X? ten nuvažiavau į 
Šveicariją, kur susitikau su prof. 
Juozu Eretu ir aplankiau dr. 
Albertą Gerutį ir jo žmoną. Ame
rikon sugrįžau liepos mėnesio 
gale.

reikiamame momente tinkamo
mis priemonėmis — visam tam 
reikalingos lėšos. Tad būkim 
sąmoningi lietuviai ir aukokim 
tokiom organizacijom, kurios ge
riausiai panaudoja mūsų aukas 
pavergtos Lietuvos laisvinimo 
reikalui.

Linas Stonys,
Southfield, MICH.

Labai apgailestauju, kad Jūs, 
dr. Bobeji, kariaudamas su Lie
tuvių Bendruomene, puolate ne 
tik Bendruomenės veikėjus, bet 
ir jų šeimas. Ką Jūs pasiekia
te, mane ir' Dainą Kamantaitę 
taip apšmeiždamas? Kodėl Jūs 
nepastebite pozityvios jaunimo 
veiklos? Pavyzdžiui, Daina Ka- 
mantaitė ir aš, dalyvaudamos 
1979 moksleivių ateitininkų va
saros stovykloje Vermonte, p. 
Krokytei-Stirbienei vadovaujant, 
buvome pagrindinės organizato
rės žmogaus teisių demonstrąci- 
jos Brattleboro miestelyje. Tą 
demonstraciją pastebėjo ame
rikiečių ir lietuvių spauda, ra
dijas ir televizija. Komunistams 
palankios tokių demonstracijų 
tikrai neruošia.

Prieš baigdama, noriu pareikš
ti, kad aš būčiau buvusi perei
tos vasaros Washingtono de
monstracijos dalyvių tarpe, jei 
tuo metu būčiau grįžusi iš Eu
ropos. Gailiuosi, kad tqj demon
stracijoj nedalyvavau, tačiau 
ateityje bus progų pasireikšti sa
vo darbais.

Prašau Jus parodyti daugiau 
pasitikėjimo lietuvišku jaunimu 
ir jo meile Lietuvai.

Su pagarba, 
Aušra Gečytė

LOS ANGELES, CALIF.
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

ja šiais metais mini 40 metų 
veiklos sukaktį. Sukaktį numato
ma atšvęsti iškilmingai, tam ruo
šiantis įvairiais būdais. Meti
nėm rekolekcijom balandžio 8- 
12 vadovaus Tėv. Antanas Sau
laites, SJ. - Rekolekcijos baigia
mos religiniu koncertu ir religi
nės poezijos skaitymais. Šiai 
daliai sutiko vadovauti poetas 
Bernardas Brazdžionis. Tradi
cinė Lietuvių Diena, rengiama 
parapijos, įvyks birželio 20. Vyks 
iškilmingos pamaldos, parodos, 
koncertas bei minėjimas. Taip 
pat jau tradicinis parapijos ru
dens balius vyks spalio.24. Tai 
bus daugiau visuomeninės At
vangos pramoga. ''

Užgavėnių balius įvyks Vasa
rio 28, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Programą atliks jaunimas. Bus 
tiekiami lietuviški blynai. Po va
karienės — šokiai. Informaci
jas teikia O. Razutienė. Jos tele
fonas: 661-0041.

Dail. Jurgio Račkaus, Kanados 
lietuvio, kūrybos paroda vasa
rio 7 — kovo 3 vyksta Brand 
Library galerijoj, 1601 W. 
Mountain St, Glendale, Calif. 
Parodą globoja Kanados konsu
las Los Angeles mieste. 
L.Ž.K.



no ir Šv. Juozapo senelių glo- - 
bos namų kapelionas, Brockton, 
Mass., nuo širdies smūgio mirė 
sausio 14.

Velionis buvo gimęs 1913 spa
lio 5 Šėtoj, Jono ir Marijos Žit
kų šeimoj. Aukštesnio mokslo 
siekė Kauno Kunigų seminarijoj, 
studijavo teologiją Vytauto Di
džiojo universitete. { kunigus į- 
šventintas 1939 birželio 3 Kau
ne. Artėjant antrai bolševikų 
okupacijai, pasitraukė į vakarus. 
Čia dirbo pastoracinį darbą, o 
vėliau išvyko į Romą. Gregori- 
janumo universitete gilino 
teologijos studijas ir gavo dakta
ro laipsnį.

T953 atvyko į JAV ir dirbo 
pastoracijoj Albany, N.Y., vys
kupijoj. Nuo 1977 kapelionavo 
Brocktone.

Nuliūdime liko sesuo Bronė 
Ažukaitienė, sesers dukra Vilija 
Lutkevičienė Vilniuj. Amerikoj 
liko keletą tolimesnių giminių 
kurie dalyvavo laidotuvėse.

Brocktono lietuvaitės seselės 
savo kapelioną palaidojo labai 
iškilmingai. Motinos sės. Anun- 
ciatos pavedimu sės. asistentė 
Rūta į šermenis pakvietė du vys
kupus, daug kunigų, mirusio 
gimines, draugus, bendraddar- 
bius.

— “Amerikos Balso” lietuviš
kos transliacijos jau 30 metų 
kasdien transliuojamos be jokių 
sutrikimų. Sukaktis minima 
vasario 16. ,

Kun. Vacys širka, miręs sau
sio 14 Brocktone, Mass., kur 
jis buvo Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų kapelionu.

— Muz. Izidorius Vasyliūnas, 
nepailstantis smuikininkas ir 
lietuviškos muzikos puoselėto
jas, sveikindamas Darbininką 
sukakties proga, pridėjo ir 50 
dol. dovaną. Nuoširdus ačiū.

Kun. V. Širka buvo pašarvotas 
vienuolyno svečių kambary, o 
sausio 18, sekmadienį, 4 vai. po
piet buvo atlydėtas į koplyčią. 
Visas ceremonijas tvarkė kun. 
Richard Crowley, Brocktono li
goninės kapelionas. Muzikos ir 
giesmių vadovas — kun. James 
Sullivan iš Brocktono.

Sausio 19, pirmadienį, 12 vai. 
vienuolyno koplyčioj už velionį

koncelebruotas mišias aukojo 
Albany diecezijos vyskupas 
Howard J. Hubbard, mirusio se
minarijos kurso draugas .klebo
nas kun. J. Pakalniškis iš New 
Yorko ir kun. dr. M. Gyvas iš 
Albany, N.Y. Dalyvavo Bostono 
vysk. Daniel A. Hart, keli pre
latai, 35 lietuviai kunigai ir keli 
amerikiečiai vyskupų palydovai, 
bendradarbiai, daug vienuolių 
seselių, giminės ir draugai. Pa
mokslus lietuvių ir anglų kalbo
mis pasakė kun. J. Pakalniškis. 
Dar žodį tarė ir Albany vysku
pas. Vargonais palydint kun. 
Art Coyle, giedojo kunigai ir 
seselės.

Po gedulo pietų ilga mašinų 
vilkstinė išlydėjo kun. Vacį į 
Jamaica Plain, Mass., Šv. My
kolo kapines, kur nuo 1960 
jau ilsisi jo brolis. Kapinėse 
maldom it atsisveikinimui vado
vavo mokslo draugas kun. J. Pa
kalniškis.

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINYJE
iaT jniūsd žfit-ob

Vasario 14, šeŠtadieųį, rašy
tojo Stepo Zobarsko pagerbimas 
ir literatūros vakaras. Rengia 
Vaižganto Kultūros Klubas.

Vasario 15, sekmadienį, Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas.

Vasario 21 ir 22 — patalpos 
neužimtos.

Vasario 28, šeštadienį, Užga
vėnių kaukių balius.

Kovo 1, sekmadienį, Lito 
bendrovės narių metinis susirin
kimas.

Kovo 7, šeštadienį, pasiruoši
mas Kaziuko mugei.

Kovo 8, sekmadienį, jaunimo 
pamaldos ir Kaziuko mugė.

Kovo 14, šeštadienį, Izidoriaus 
Vasiliūno smuiko koncertas ma
žojoj salėj.

Kovo 14 ir 15, šeštadienį ir 
sekmadienį, dail. N. Alperto pa
roda didžiojoj salėj.

Kovo 15, sekmadienį, KASOS 
kooperatyvo metinis narių susi
rinkimas ir vaišės mažojoj salėj.

Kovo 21, šeštadienį, dr. Tomo

Refridikib ’kn^dš” apie? TidHivftį' 
Opoziciją prieš sovietiis prisia^y- 
mas mažojoj salėj.

Kovo 21 ir 22, šeštadienį ir 
sekmadienį, Rytų apygardos 
sporto žaiddynės.

Kovo 28, šeštadienį, Alek- 
. sandro Vakselio 65 metų minė
jimas ir pagerbimas.

Kovo 29, sekmadienį, jauni
mo pamaldos ir Ateities žurna
lo sukakties minėjimas.

Balandžio 4 ir 5, šeštadienį 
ir sekmadienį, dail. Ados Mont- 
vydienės apžvalginė paroda ve
lionės atminimui.

Balandžio 11, šeštadienį, 
Hartfordo dramos artistų vaidini
mas “Ku-ku”. Rengia LK Fondo 
jaunimo sekcija.

Balandžio 12, sekmadienį, jau
nimo pamaldos ir iškilminga 
skautų sueiga šv. Jurgio šventės 
proga.

Balandžio 18 ir 19 patalpos 
neužimtos — Velykų savaitgalis.

Balandžio 25, šeštadienį, pa
talpos neužimtos.

Bevielis

Ukrainos nepriklausomybės 63-osios metinės New Yorke paminėtos vasario 1. Iš k.: Michael 
Spontak — Ukraine American Congress prezidentas, Very Rev. Wolodymyr Bazylevsky 
— ukrainiečių ortodoksų Šv. Volodymyr katedros klebonas, JAV senatorius Al D’Amato. 
Peter Wytenus — American Friends of Anti-Bolshevik Bloc of Nations Ine. prezidentas, 
Zanya Mucha — senatoriaus asistentė. Nuotr. Wallace B. Rodgers

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 5 psl.)

— Taip pat gruodžio mėnesį 
į Archangelską, Petrozavodską 
ir kitus tolimosios šiaurės mies
tus dainuoti buvo pasiųsta so
listė Nijolė Ambrazaitytė. Jai 
akomponavo rusė J. Jelesina.

— Irkutske koncertavo vargo
nininkas G. Kviklys. Gruzi
joje, Armėnijoje ir Azerbaidža
ne koncertavo vargonininkė N. 
Dainienė. Taip pat Sibire kon
certavo smuikininkas E. Pau
lauskas.

— Kompozitoriaus Antano Ra
čiūno 75 m. amžiaus sukaktis 
buvo paminėta (pusmečiu pavė
luota) jo sukurtos X-osios sim
fonijos koncertu. Buvo pagroti 
ir kiti kompozitoriaus kūriniai: 
tryssimfoniniai šokiai,koncertas* 
fortepijonui ir: orkestrui. Kūri
nius atliko Valstybinės filhar
monijos simfoninis orkestras, di
riguojamas A Šulčio.

— Vilniuje ir Kaune buvo pa
minėta vengrų kompozitoriaus 
Belos Bartoko 100 metų gimimo 
sukaktis. M. K. Čiurlionio kvar
tetas atliko B. Bartoko stoginių 
kvartetų ciklą.

ros” muziejus, Fotografijos mu
ziejus. Parodų rūmuose neseniai 
įvyko pomirtinė dailininko J. 
J. Buračo paroda. Rodoma šio 
dailininko aliejinė tapyba ir ak
varelės. Anksčiau ši paroda bu
vo rodoma kituose Lietuvos 
miestuose. Kitose dviejose tų 
rūmų salėse ilgesnį laiką buvo 
A. ir J. Stankų pynimo darbų 
paroda: pinti baldai, dėžutės, 
įvairūs papuošalai, pintinės, 
krepšeliai, nupinti iš vytelių 
ir šiaudų . . . Atremontuoti 
“Aušros” muziejaus rūmai turi 
kelias sales parodoms. Antrame 
aukšte yra nuolatinė dailės kū
rinių paroda (muziejus), čia pat

Balandžio 26, sekmadienį, 
LMK Federacijos rengiama At
velykio popietė.

Gegužės 2, šeštadienį, 10 vai. 
ryto, Tautos Fondo metinis su
važiavimas.

Gegužės 2, šeštadienio vakare, 
Laisvės Žiburio sukaktuvinis 
pavasario koncertas — vaidini
mas.

Gegužės 3, sekmadienį, Balfo 
rengiama madų paroda.

Gegužės 9 ir 10, šeštadienį ir 
sekmadienį, dail. K. Žoromskio 
paroda mažojoj salėj.

(nukelta į 12 psl.)

— Kauno universiteto medici
nos fakultetas, daugelį to uni
versiteto fakultetų perkėlus į 
Vilnių, paverstas Medicinos ins
titutu. Dabar komunistai giriasi, 
kad jie įkūrė šį institutą. Mini 
net jo įkūrimo trisdešimtmetį. 
O ką tas institutas paveldėjo 
iš nepriklausomos Lietuvos, 
spaudoje net neminima. Tik di
džiuojamasi, kad institute studi
juoja apie pustrečio tūkstančio 
studentų, giriamasi, kad institu
tas per 30 metų esąs paruošęs vyko ir portretų paroda, kurio- 
per 10 tūkstančių medicinos ir 
farmacijos specialistų.

— Smarkiai augant Šiaulių 
miestui, naujas gyvenamasis ra
jonas kiūramas ir paežerėje. 
Naujam rajone būsią apgyven
dinta apie 10 tūkstančių šiau-' 
liečiu.' Tor 'TlljdYld ptčJtektiioto-' 
jatns architektui A. Černiauskui 
ir arch. K. Jurėnui paskirta pir
moji premija.

— Apie praėjusią vasarą pa
vergtoje Lietuvoje įvykusią dai
nų šventę susuktas filmas “Dai
nuoju tėvynei” bus rodomas vi
soje S. Sąjungoje ir net siun
čiamas į užsienius.

— Sausio pradžioje Lietuvo
je mirė Vilniaus universiteto 
profesorius Antanas Antonovi- 
čius (gim. 1910 Gudijoje). Šis 
gudas mokslininkas po II-ojo pa
saulinio karo atvyko į Lietuvą ir 
pradėjo dirbti Vilniaus universi
teto bibliotekoje, nuo 1961 tapo 
profesorium ir kalbotyros daly
kus pradėjo dėstyti rusų kalbos 
katedroje. Daugiausia tyrinėjo 
senąją slavų kalbą, kuria yra pa
rašyta ir nemaža Lietuvos istori
jos dokumentų. Iš tos srities 
jis parašė ir disertaciją daktaro 
laipsniui gauti. Jo nekrologe 
rašoma, kad jis buvo specialis
tas perskaityti neįskaitomus isto
rinius dokumentus.

— Sausio viduryje mirė vals
tybinės konservatorijos docentė 
Pranė Kaveckienė, kompozito
riaus Konrado Kavecko žmona.

— Šiauliai virsta parodų cent
ru. Čia yra parodų rūmai, “Auš-

je dalyvavo dailininkai: V. Kara- 
tajus, B. Uogintas, I. Trečiokai- 
tė-Žebenkienė. Išstatyta ir miru
sio dail. V. Palaimos tapytų port
retų. Fotografijos muziejaus rū
muose buvo fotografijų paroda 
“Žmogus ir dabartis”, po jos
— tik Šiauliams skirta paroda 
“Šiauliai ir šiauliečiai”.

— Kalbininko Jono Jablons
kio 120 metų gimimo sukaktis 
buvo paminėta Respublikinėje 
bibliotekoje specialia paroda. 
Ten pat buvo minima ir An
tano Venclovos 75-erių metų 
gimimo sukaktis.

— Gimtasis Kraštas pranešė 
apie išeivijos lietuvių rašytojų
— A. Barono, M. Katiliškio, J. 
Griniaus ir istoriko Pr. Čepėno
— mirtį.

— 1978 m. Lietuvos kultū
ros ministerija ir Rašytojų są
junga paskelbė dramos konkur
są. Dabar paskelbti to konkurso 
laimėtojai. Pirmosios premijos 
visai nepaskyrė. Dvi antrąsias 
laimėjo: Kazys Saja už pjesę 
“Sielų mainai paguodos namuo
se” ir Juozas Glinskis už jau 
Kauno dramos teatre vaidinamą 
veikalą “Kingas”. Dvi trečiąsias 
premijas laimėjo: Raimundas 
Samulevičius už pjesę “Erškėt
rožės rudenį” ir Saulius Šal
tenis kartu su Grigorijum Ka
novičium už pjesę “Katė už du
rų”. Paskirtos ir dvi paskatinan
čios premijos. Jos teko Gražu 
nai Mareckaitei už pjesę “Eglės 
namai” ir Emai Mikulėnaitei už 
pjesę “Semper idem”.

— Vytautas Marijošius, Hartt 
simfoninio orkestro dirigentas ir 
Hartt muzikos mokyklos profe
sorius emeritas, įstaigos vadovy
bės buvo pagerbtas specialiu 
fondu, įsteigtu jo vardu. Iš šio 
fondo gaunamų procentų bus 
skiriamos stipendijos studentam, 
studijuojantiem dirigavimą. Vie
tiniame laikrašty “The Herald” 
aprašoma, kaip muzikas ir kom
pozitorius iš Lietuvos atvyko į 
Hartfordą ir per 30 metų dir
bo Hartt muzikos mokykloj.

— Andrius Bačkis, Ričardo ir 
Živilės Račkių sūnus, iš Pary
žiaus dalyvavo jungtiniame 13- 
kos valstybių 7000 berniukų 
chore, kuris giedojo Šv. Petro 
bazilikoj, popiežiui aukojant mi
šias už pasaulio taiką ir žmonių 
laisvę. Aurius priklauso prie 
“Petits Chanteurs” choro ir 
buvo vienintelis lietuviukas šia
me chore, susidariusiame ber
niukų giesmininkų kongreso Ro
moje proga.

— Prof. Juozo Brazaičio raštų 
antras tomas sulaužytas į pusla
pius ir baigta skaityti trečia ko
rektūra. Šiame tome “Nuo Mai
ronio iki Brazdžionio” surinkti 
spausdinti ir nespausdinti Bra
zaičio straipsniai ir studijos apie 
se^tymolika mūsų rašytojų. Raš
tus' redaguoja"‘Alma ŠkrūpsĮęe; 
lienė ir Česlovas Grincevičius. 
Leidžia Į Laisvę fondas lietuviš
kai kultūrai ugdyti.

— Solistė Genė Ugianskienė 
atliks naujų dainų programą va
sario 28 Waterbury rengiamame 
tradiciniame Užgavėnių baliuje.

— Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros Draugijos (kuri atstovau
ja Lietuvių Bendruomenei) nau
ją valdybą sudaro pirm. Vytau
tas Dorelis, vicepirm. Antonio 
Grigorio Šleivys, sekr. Silvina 
Šapokaitė, antrasis sekr. Pranas 
Baliukonis, ižd. Janė Trakimie
nė, antrasis ižd. Julio Alberto 
Siniauskas ir narys Bronislavas 
Staponius. Kontrolės komisiją 
sudaro Adolfas Kaušinis, Stasys 
Goda ir Antanas Gudynas.

— Stud. Am. Kungys, Hacien- 
da Hts., Calif., yra išrinktas 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Los 
Angeles skyriaus pirmininku.

ATSAKYMAI Į TEISINIUS KLAUSIMUS

Bortelis ir toliau palaiko šią tradiciją. šių metų . Užgavėnių vakaras įvyks vasario 21, 
šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių klube (Tauro restorane), 227 Lawience St, Hartford, CT. šokėjai 
suvaidins Eglę Žalčių karalienę. Po vaidinimo visi svečiai galės linksmai pasišokti, 
pasivaišinti, (ėjimo auka —- suaugusiem 6 dol., studentam — 3 dot, moksleiviam — 
nemokamai. Bilietus įsigyti ir stalus užsisakytj pas K. šerldnienę, tel. 368-4630. Lau
ktame visų. T

Klausimas. Esu vyresnio am
žiaus ir neturiu šeimos nei gi
minių Amerikoj. Norėčiau pada
ryti testamentą Lietuvoj esan
tiem tolimiem giminėm. Bet, 
kur tik einu, tai žmonės gąsdi
na, kad komunistinė valdžia vis
ką paims, o giminės nieko ne
gaus. Priklausau prie Romos 
Katalikų Susivienijimo. Buvau 
manęs tai organizacijai savo tur
tą palikti, bet pakeičiau nuomo
nę.

Atsakyihas. Tamsta gali daryti 
testamentą “trusto” forma. Nors 
jis yra truputį komplikuotaa, bet 
tai yra apsauga, ir niekas nepa
ims tamstos turto, išskiriant nu
rodytus gimines. Patarčiau 
kreiptis į lietuvį advokatą, kuris 
žinotų, kaip padaryti testamentą 
“trusto” forma. Advokatas tams
tai turėtų paaiškinti, ką tai reiš
kia.

Klausimas. Du broliai ir svai
nis norim įeiti į industrinį biz
nį. Mes buvom pas advokatą, 
kuris mum daug pripasakojo, 
sakydamas, kad sudarytume kor
poraciją arba “partnershipą”. 
Prašom paaiškinti šias sąvokas 
lietuviška forma. Kuri batų mum 
geresnė?

Atsakymas. Nežinodamas, ku
rioj valstijoj jūs gyvenat, nega
liu jum duoti tikslaus atsakymo. 
Illinois valstijoj aš patarčiau, 
kad jūs biznį inkorponiotumėt 
Tokiu būdu, jei jum biznis nepa
vyktų, jūs nebūtumėt atsakingi 
asmeniškai už skolas. Bet, suda
rę "partnership”, jei biznis ne
pavyktų, veikiausiai būtumėt at
sakingi asmeniškai.

Adv. C.P. Kai

— Anglijos Thames televi
zijos programoj “Other Peoples’ 
Christmas” buvo rodoma, kaip 
lietuviai švenčia Kalėdas. Buvo 
rodoma lietuviška eglutė, pa
puošta šiaudiniais papuošalais, 
tautiniais drabužiais apsirengęs 
Londono bei Nottinghamo jau
nimas, kuris sugiedojo tris lietu
viškas kalėdines giesmes, šios 
transliacijos iniciatorė ir vykdy
toja buvo V. Jurienė. Jos pagel- 
bininkai Londone buvo P. 
Senkuvienė ir V. O’Brien, o Not- 
tinghame V. Gasperienė. Pro
jektą finansiškai parėmė LAS 
skyrius ir DBLS skyrius.

— A a. dr. Jonas Gliaudelis 
M. K. Čiurlionio galerijai, kuri 
yra Chicagos Jaunimo Centre, 

- paliko 15 įvairių dailininkų dar
bų. Galerijoj saugojami lietuvių 
dailininkų darbai yra skirti lais
vai ir nepriklausomai Lietuvai.

— “Dainos” sambūrio choras
Lietuvių Namuose Melboume 
suruošė metinį savo koncertą, 
į kurį susirinko daugiau kaip 400 
lietuvių ir jų svečių kitataučių. 
Dirigavo trys jauni dirigentai: 
Danutė Levickienė, Birutė Praš- 
mutaitė ir Vytautas Straukas. 
S<imbflrio vadovas — Kęstutis 
Lynikas.



iš anapus 
geležinės 
uidangos

AUKOJO
huen, Mass., dr, A. Goeldnerie- 
nė, Flushing, N.Y. .

Po 12 doL — B. Kasias, Wyo-

Raudonąja aikšte Maskvoj 
eina pilietis, dėvįs tik vieną ba-

— Draugas, tur būt, vieną ba
tą pamėtai? — klausia policinin
kas.

— Ne, tik vieną pamestą ra
dau, — atsako pilietis.

Prie statybos darbų
Lietuvoj vykdant statybos dar

bus, iŠ daugiaaukščio pastato 
nukrito viena plyta ir tiesiai pa
taikė vienam ruseliui, einan
čiam šaligatviu, ant galvos.

Viena moteriškutė, eidama 
pro šalį, pamačiusi nebegyvą 
ruselį, persižegnojo ir tarė:

— Dieve; mano, tiek privežė 
rusų, kad net plytai nebeliko 
vietos.

37 dol. — kun. dr. prof. P. 
Ragažinskas, Central, N.M.

Po 17 doL—K. Bružas, Home- 
wood, III., F. Stumbris, Wood- 
side, N.Y., J. Pronckus, Met-

Pakeitęs adresą, rašyk adrni-

Kitur dar ilgesnė eilė
Du draugai labai palengva 

stumiasi eilėj prie maisto krau
tuvės Vilniuj.

Pagaliau vienas jų netenka 
kantrybės ir sako:

— Man jau to užtenka. Eisiu 
į centrinį komitetą ir išbarsiu 
juos.

— Manau, kad tę neišdrįsi 
padaryti, drauge!

—Neišdrįsiu? Na, tik palauk!
Po kiek laiko tas vyrukas grįž

ta ir vėl atsistoja eilėn.
— Na, ir ką? Išbarei juos vi

sus?
— To tai nepadariau.
— Aha, aš žinojau, kad tu esi 

bailys.
— Iš tikrųjų nesu bailys. 

Tik eilė žmonių, stovinčių su 
skundais prie centrinio komite
to, yra daug ilgesnė, negu prie 
šios krautuvės. Todėl ir nuta
riau sugrįžti.

; NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kai skrido baltos burės. Įvai
rūs solistai dainuoja B. Gorbuls- 
kio 14 estradinių dainų. 8 dol.

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

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

Lik sveikas. Baisa Urbonienė 
dainuoja B. Gorbulskio 16 estra
dinių dainų. 8 dol.

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

LITHUANIAN COOKERY, 
by Iz. Sinkevičiūtė
(In English, 316 pages, 8 
dol., postage 50 c.) Graži 
dovana Kalėdų proga lietu
viškai nekalbantiem drau
gam. Darbininkas, 314 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207

Hts., Ohk>, I. Matedra, Moois- 
town, N.J., B. Liogys, Lanham, 
Md., E. Witkus, Sanibel, Fla.

Po 10 doL — St Raštikis, 
Los Angeles, Calif., A. Tumas, 
Newsbury Park, CaliE, P. Min- 
kūnas, Woodhaven, N.Y., P. Juš
ka, Ho-Ho-Kus,.NJ.

Po 8 dol. — A. Garbačiaus
kas, Chicago, III-, A. Tadze- 
vich, Amsterdam, N.Y.

Po 7 dol. — K. Bačauskas, 
Woodhaven, N.Y., S. Yerems- 
kis, Holdbrook, N.Y., V. Am- 
sięjus, Cleveland, Ohio, M. Mc 
Govan, Clarks Summit, Pa., S. 
Kontrimas, Centerville, Mass., 
G. Liuberskis, Richmond Hill,
N. Y., V. Zelenis, Reseda, Calif., 
V. Yomant, St Petersburg, Fla., 
A. Liudvinaitis, Lakewood, Co., 
E. Širvinis, Cleveland, Ohio, 
V. Noreika, So. Boston, Mass., 
J. Navickas, Woodhaven, N.Y.,
O. Rekešius, Butler, N.J., dr. A. 
Stankaitis, Wetherfield, Conn., 
E. Aleliūnas, Pittsburgh, Pa., 
J. Olkovikas, Manchester, N.H., 
kun. prof. St Yla, Putnam, 
Conn., V. Skladaitis, Waterbury, 
Conn., A. Skrupskelis, Chicago, 
III., F. Stankus, Hartford, Conn., 
A. Sakaitis, Woodhayen, N.Y.,
L. Kukanauza, Providence, R.I.,
M. Veliuona, Baltimore, Md., J. 
Mackevičius, Lynbrook, N.Y., P. 
Kuras, Waterbury, Conn..
Drazdys, Baltimore, Md., J. 
Andrius, Santa Monica, Calif., 
S. Luinis, Sommerville, Mass., 
A. Molis, Worcester, Mass., J. 
Suopys, Detroit Mich., P. Gruo
dis, Chicago, III., B. Jasinskas,

Riverside, N.J., J. Skladaitis, 
Philadelphia, Pa., A. Landsber
gis, Upper Marlboro, Md., W. 
Markalonis, Reynoldsville, Pa., 
M. Vasys, Philadelphia, Pa., J.

ClnbTrąjėn, 
CaliL K 
HL R. BieB

Limitas, Elizabeth, N.J„ J. Bars 
tašius, WilBams£Fwn., NJn F. 
Boreišis, Lskewood,-N.J., Ą. 
Pieri, Mt Ctanel, kun. B.

A.

Mass.JB. Sm 
no Beach,----- , .—------------- ,
Treasure Island, Fla., V. Sadui-

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Pr. Šulas, Kaip sudaromi tes
tamentai (turto paveldėjimas, 
palikimai). 3 dol.

Pr. Naujokaitis, Kalbininkas 
J. Senkus. 5 dol.

Antanas Jasmantas, Ir nie
kad ne nemolei. Eilėraščiai. Į- 
rišta. Kaina 6 dol.

Aleksandras Radžius, Priimk 
mane, mėnuli. Eilėraščiai. 5 dol.

Algirdas Landsbergis, Muzika 
įžengiant į neregėtus miestus. 
Novelės. Su kietais viršeliais. 
6 dol.

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

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
20 dol.

J. Kapačinskas, Spaudos ba
ruose. 8 dol.

A. Tyruolis, Novalio himnai 
nakčiai. 6 dol.
Opposition to Soviet Rule in 

Lithuania 1945-1980, by T. Re- 
meikis — 15 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolkovich 
— 6 dol.

Etemal dream, by L. Andrie- 
kus — 6 dol.

Merkelis Giedraitis. 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

J. Puzinas, Prof. P. Avižonis, 
kietais viršeliais. 15 dol.

A. Budreckis, Rytų Lietuva, 
kietais viršeliais. 15 dol.

N.A. Dičpetris, Trys dienos 
pasauly, kietais viršeliais. 8 dol.

P. Gaučys, Ispanų novelės.
10 dol. ‘

P. Naujokaitis, Kalbininkas J. 
Senkus. 5 dol.

A. Vaičiulaitis, Ir atlėkė vo
lungė, eilės, 4 dol.

V. Frankienė, Pasakų pasaulis. 
3 dol.

Rinktinė jaunimui Nr. 1 ir Nr.
2 po 1.50 dol. Rašytojų kūry
bos ištraukos.

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

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” ORGANIZUOJA ĮDOMIĄ EKSKUR
SIJĄ Į Egiptą, Šventąją Žemą ir Graikiją, liskrendame 
balandžio Ž5, grįžtame gegužės 14 d. Pakeliui sustosime 
Romoje- Dar yra laisviį vietų. Skubėkite registruotis “Laiš
kų lietuviams” adresu arba rašydami tiesiog kelionių biu
rui: American Travel Service Bureau, 9727 S. Westem Avė., 
Chlcago, III. 60643. Gavę jūsų laišką, tuoj atsiųsime smul
kesnių informacijų.

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
LIETUVIAMS

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

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

7% už nuolatines santaupas 

ir šiuo metu 12.5% už Share Certificates, 
arba 14.72% už Money Market Certificates

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

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

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

Kasoje kiekvienas lietuvis yra laukiamas 
svečias.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

VISA

METRO DENTAL SERVICE, F.C.*

, 116-06 Myrte Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11418

.. —1 . • į
Prieinamos kainos, modernūs {rengimai, patogus prlva-

SKAMBINTI: (212) 441-0909

, R-L J- 
M*. Slap
tį Straz- 
ž Gaver, 

Doylestown, Pa^gJbLg^akštys, 
Niantic, *Čonn., J^-Mašilionis, 
Chicago, III., V. čyvas, Cleve
land, Ohio, V. Kaupas, Concord, 
N. Y., S. Janušas, Sea Cliff., N. Y., 
E. Katilus, Belmar, N.J., J. Lu
košius, Brooklyn, N.Y., V. Kri
vickas, Richmond Hill, N.Y., J.
Vaitkunas, Canton, Mass., J. 
Gedrimas, Somerville, Mass., J. 
Tamultus, Clearwater, Fla., A. 
Maniais, Whiting, NJ., A. Šku- 
dzinskas, Dorchester, Mass., 

■ N. Arminas, Keamy, N.J., A. 
Strazdas, Roselle, N.J., B. Juo
delis, Downers Grove, III., Kaz- 
lauskis, New Hyde Park, N.Y., 
A. Skarulis, Brooklyn, N.Y., A. 
Gaigalas, Philadelphia, Pa.

Po 1 dol. — P. Zaranka, 
Redford, Mich., J. Bertska, Kear- 
ny, N.J., A. Milauckas, Hicksvil- 
le, N.Y., S. Bagdonavičienė, Phi
ladelphia, Pa., E. Shimanskas, 
Brooklyn, N.Y., G. Babrauskas, 
Chicago, III.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

So. Boston, šys, Befierose, N.Y., 
iunny Hills, dis, Rochęster,N,Y., 
So. Boston, Doylestovvn, Pasnai 
Ks, Pompa- Niantic, *Conn.,

donas, Woodhaven, N.Y., B. Ba- 
bųšis, Atlantic Beach, N.Y., F. 
Swilpa, Hot Springs, Ark., K. 
Teleisa, Bethpage, N.Y., V. Tu
melis, Linden, N.J.

Po 2 dpi. — V. Gedmintas, 
St Petersburg Beach, Fla., C. 
Praleika, Little Falls, N.J., K. 
Bernotas, Elizabeth, N.J., V. 
Abraitis, Palm Coast, Fla., J. 
Paliulis, Southbury, t Conn., V. 
Bulkaitis, Omaha, Nebr., J. Raš
tikis, Dayton, Ohio, A. Stepai- 
tis, Arlington Hts., III., V. Savu
kynas, Woodhaven, N. Y., P. 
Cepkauskas, Brockton, Mass., T. 
Banys, Cambridge, Masjs., O. 
Fidleris, Deep River, Ont, Ca- 
nada, M. Jankauskienė, Drexel 
Hills, Pa., M. Žukauskienė, 
VVoodhaven, N.Y., A. Butas, 
Woodhaven, N.Y., P. Grušas, 
Agoura, Calif., L. Baker, High 
Falls, N.Y., W. Bajerčius,' So.

*14S9£^.M«ch 23"

Cmu. Mount oi lealitudK. 
nuny odtet pUcn.

PAPAL AUDIENCE
Oa yowrWum youl stop los 4 pil|piill s

TUo tmt įtop ,s to tona m ttut 
coooon totioy By rotum mtd you 
vilt rocono • toa-pochoa tolBor 
ohtch totu you •mot you con oopoct 
ouory momont o! on untorpottobto

— — Ooportonco

I SS ftUr wit PmI Rtcttry
| EMaEff’MJ><07206

■ Oev F«th«r
' Piease send your coioriui toider
I Name

| Address

3S2 i227.1I

DEXTER PARKįl PHARMACY
Wm. Anaatasi, B. B.

77-01 JAMAICA A\EnUB 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11481
WB DBUVZR 

296-4130

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA

ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS
• Penkios kelionės • Via Finnair — CSA
• Pirmos klasės sąlygos • Palyda Iš JAV

• Prieinamos kainos
Amerikos lietuvis lydės 15 ar daugiau kaiolvlų 
grupes Iš Naw Yorko 
Teatrų lankymas 
Oro susisiekimas Rusioj 
Parūpinamos vizos J Rua4ą 
Vakam papigintos kainos 
Dafiozites 100 doL aamtoMdt
Kellonšso lankoma Vilnius, Ryga, Talinas, 
Maskva, Leningradas, Roma ir Praha

Tarptautiniai ekrydžiai iš Naw Yorto eu pilnu 
patarnavimu

• Pirmos klasės viešbučiai su vonia (du kambary)
• Trys valgymai dienoj. JUotuvol, BaHIjos srity, 

Rusąoj
• IniouriBt vadovo patarnavimai'
• Miestų lankymas, įskaitant bilietus l muziejus

Dianos ekskursas 1 Kauną ir pusės dienos vizitas į Trakus

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

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
20 EAST 46TH STREET
NEW YORK, NEW YORK 10017
PleaM send me your “free” brochure giving comptete Information indudlng ratas and datos on your 
five touring programa to the Battics.
Name-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Address--------------- ----------- ------------------------------------------------------------ -----------------------------—-----------
City & State 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®PACKAGE EKPRESS& 1RAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 19019. TEL-— 5814590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo ristą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidarytu kasdien nuo 9 valandos ryto Ud 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto Iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
Miemi Beach, Fla. 33139-4201 17 St. ________
AUentown, Pa. — 126 Ttlghman Street------------
JBeMmon 31, MA — 1828 Fleet Stovėt______
Brooklyn, N.T. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffaio 12, N-T. — 701 Ffflnoe Aram_____
Chicago 22, BL — 1241 Na. Ashland Avenue ... 
Chicago, HL 60699 — 2688 West 68 Street------
Chicago, III. 68689 — 1855 West 4T Street___

Clsvrisnd, Ohio 44134 — 5888 State Bd. ____
Detroit 12, Mieto. — 11681 Jos fanai. Avenue

T~~ 305 673-8220
433-1654

8854760
4864818

Cbaster, ftu, 19813 — 2816 W. 3 St?------------------ L.
Lee tepeles 4, CaW. — 158 So. Vesment Aveme — 
New Torto 3, N.T. — 78 Tretį Avenue -------------------
New Torto, 3, N.T. — 384 E. 9t St —;________ —
PMlrfctehia, Pa. 19123 1813 N. MenbeH St ------—
Phoenfa Aria. -88827 — 22947 N. Black Canayvn Hwy. 
Rah*ay, MJ. -r 47 Eart *Matoa Avenue ...„........ -.......

674-1848 
475-1438

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas
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siuntė ir. minimą čekį. Ačiū 
labai.

Massachusetts gubernatorius Edward J. King pasirašo Vasario 16-osios proklamaciją. Iš k.: 
Aleksandras Caplik, Ona IVaškienė, Felicija Grendal ir Algirdas Budreckis. Vidury sėdi 
gubernatorius E. J. King.

BROCKTON, MASS
Vasario Šešioliktoji

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas, rengiamas 
visų lietuviškų organizacijų, 
Brocktone įvyks vasario 15, sek
madienį.

10 vai. ryto vyks iškilmin
gos pamaldos Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioj, da
lyvaujant organizacijom su vė
liavomis. 11 vai. nuo bažny
čios automobilių vilkstinė” veš 
Lietuvos vėliavą į miesto centrą, 
kur ji bus iškelta Legion Park- 
way, pavadinta Mindaugo aikšte.

1 3 vai. popiet Šv. Kazimiero
parapijos salėj vyks akademija. 
Pagrindines trumpas kalbas ang
liškai pasakys Jūratė Aukštikal- 
nienė, o lieuviškai Eligijus Su
žiedėlis. Bus renkamos aukos 
Lietuvos reikalam pagal aukoto
jo laisvą apsisprendimą. Meninę 
programą atliks Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovaujamas

i komp. J. Gaidelio, ir ja*»nfmoan- 
_ui- o,i__ - » i

vyrų seksteto vadovui komp. J. 
Gaideliui įteikta dovana.

Vaišes gražiai, skaniai ir gau
siai paruošė St. Gofensienė su 
talkininkėmis.

Į mūsų žinutę, kad nieko ne
besigirdi apie Bostono lietuvių 
Kultūros klubą, atsiliepė LB 
Bostono apylinkė. Vienas apy- _ _ _
linkės valdybos narys yra pa- Po 50 dol.*—Vytautaš ir Sko- 
skirtas rūpintis Kultūros klubo batika Stelmokai, Juozas ir Leo- 
rtikalais. Jau ieškomas pirmi- nįiJa Giedraičiai, dr. K. Valiū- 
ninkas ir Įriti valdybos nariai. nas jeima.
Bostono Lietuvių Bendruome- . 40 doi. _ Romas įr Reda Vei- 
nės apylinkės pirmininku yra
Aloyzas Astravas. Labai energin- 35 joi _ Gerimantas Peni- 
gas ir bando išjudinti silpstantį yas 
Bostono lietuvių veikimą. Jis po 30 joį 
ėmėsi iniciatyvos padėti lietuvių 
radijo valandėlei Laisvės Var
pas. Su dideliu užsispyrimu ir 
energija pradėjo rūpintis lietu
viškų parapijų atgaivinimu. To 
pasekmėje L. Bendruomenės 
krašto v-bos pirm. V. Kutkus ir 
Kunigų vienybės pirm. kun. A. 
Kontautas išleido tuo reikalu 
atsišaukimą. Tikimasi, kad 
šie metai bus paskelbti Lietu
viškos parapijos metais. Manyki
me, kad Astravo energija atgai
vins ir Kultūros klubą.

Elena Kuncaičikį. Sofija Jasai 
tienė.

8.50 dol. Antanas Vasaitis
Po 5 dol. Leonas Lendraites, 

Irena Ulpaitė, Teofilius Janu- 
kėnąs, Aleksandras Lileikis, An
tanas' Matjoška.

Antanas Andriulionis, Antanas 
Mažiulis, Jonas ir Elena Valiu-

Parapija ir choras
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos choras stiprėja choristais 
ir repertuaru. Suruošia koncer
tus Brocktone, yra kviečiamas 
pasirodyti ir kaimyninėse kolo
nijose. Sekmadieniais 10 vai. Šv. 
Kazimiero bažnyčioj Brocktone 
gieda lietuviškas mišias su mie
lom lietuviškom tradicijom: pa- 
šlakštymu, Pulkim ant kelių. 
Chorui dažnai talkina M. Bi- 
zinkauskaitė ir kiti solistai. 
Didžiųjų bažnytinių ir tautinių 
švenčių metu pamaldos tampa 
didingais koncertais.

Šv. Kazimiero bažnyčia lietu
vių statyta, lietuvių maldininkų 
išpuošta šv. Kazimiero gyve
nimą vaizduojančiais vitražais,

į samblio Sūkurio šokėjai va3o- apfūprrtta galingais vargonais, 
vaujami Vyt. Bruzgio. Po pro- ‘-J
gramos vaišės su miesto aukštai
siais pareigūnais ir kitais sve
čiais.

Kalėdinė vakaronė
Šv. Kazimiero parapijos choro 

nariai su antrosiomis pusėmis ir 
kviestais svečiais gruodžio 13 
susirinko į Sandaros salę pasi
vaišinti ir pasidalinti kalėdinė
mis nuotaikomis. Sandaros salė 
šį vakarą buvo labai jauki, kalė
diniais motyvais išpuošta choris
tės Vidos Sužiedėlienės, choro 
valdybos pirm. Pr. Šimkaus ir 
A. Šeduikio.

Vakaronės šeimininkas Pr. 
Šimkus vakarą pradėjo svečių 
pasveikinimu. Helmutas Linger- 
taitis paskaitė savo kūrybos du 
eilėraščius. Vyrų sekstetas, vado
vaujamas komp. Juliaus Gaide
lio, linksmai padainavo: Lauk
siu tavęs ateinant — Raudoni
kio, Aras — kun. Gorino, Pū
kelis — Vaitkevičiaus, Ten už 
kalnų — Gorbulskio ir priedui 
— Batukas. Sekstete dainavo: N. 
Lingertaitis, H. Lingertaitis, Br. 
Banaitis, Vyt. Bruzgys, Pr. Šim
kus ir Vyt. Eikinas. Choras šį 
vakarą nedainavo, o sudarė 
linksmą auditoriją.

Klebonas kun. P. Šakalys prieš 
vaišes sukalbėjo maldą. Choro ir

Deja, lietuviai parapifečiai sek
madieniais ne visi lankosi į 
10 vai. mišias. Kai kurie pasi
renka kitataučių bažnyčias. Koks 
mūsų vaikam pavyzdys?

Po pamaldų Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj Irenos ir Stasio Ei- 
vų pasišventimu lietuviai vaiši
nami kava, arbata, pienu su ska
niais kepiniais. Gera proga be-

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šventės minėjimas 
Bostone įvyks vasario 15. 10:15 
vai. ryto Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj So. Bostone 
pamaldos už pavergtą ir ken
čiančią Lietuvą. Per mišias gie
dos solistas Benediktas Povila- 
vičius, o vargonais gros muz. 
Jeronimas Kačinskas. Organiza
cijos dalyvauja su vėliavomis.

2 vai. popiet minėjimas vyks 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos auditorijoj. Kalbės istori
kas Vincas Trumpa iš IVashing- 
tono, D.C., o meninę programą 
atliks solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė ir Ivaškų vadovaujami tau
tinių šokių šokėjai.

...k-

Ekskursija į Washingtoną
Kovo 30 — balandžio 3 or

ganizuojama keturių dienų eks
kursija į Amerikos sostinę Wash- 
ington, D.C. Bus lankomos žy
mesnės vietos, Baltieji Ršmai, 
Smithsonian Institutas ir dau
gybė kitų istorinių ir įdomių 
vietų. Kelionė su viešbučiu ir 
maistu asmeniui 190 dol.

Norį vykti į šią ekskursiją pra
šomi kreiptis į Aleksandrą 
Moriarty (Daukantienę) tel. 773- 
4693 iki vasario mėnesio pa
baigos.

Moterų klubo susirinkimas
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubo susirinkimas 
įvyks vasario 21 d., 2:30 vai. 
popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos direktorių kambary. 
Prelegentas — rašytojas Stasys 
Santvaras.

Aukos spaudai

Antanas ir Eu
genija Bačiuliai, Antanas ir Ani
ceta Januškai.

Po 25 <xjl.,— Teodora Peni- 
kienė, Aloyzas Astravas, Jurgis 
ir Roma Štuopiai, Lionginas ir 
Danutė Izbickai, Geslovas ir 
Irena Mickūnai, Romas ir Rima 
Bričkai, Romas ir Birutė Šležai.

Po 20 dol. — Raimundas ir 
Liuda Šukiai, Jonas ir Aleksand
ra Gereškai, Jurgis ir Stasė Gim
butai, Edmundas ir Stasė Cibdi, 
Petras ir Irena Navazelskiai, Vy
tautas ir Felicija Izbickai, Eligi
jus ir Viktorija Sužiedėliai, Er
nesto ir Liuda Waingortin, Jo
nas ir Bronė Kuodžiai, South 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gija, Povilas Martinkus, Lietuvių 
Karių Veteranų Sąjunga “Ra
movė” — Bostono skyrius, Bro
nius ir Irena Galiniai. Andrius ir 
V. Keturakiai, Vytautas Žiaugra, 
Valteris ir Otilija Beržinskai, 
Juozas ir Irena Rasiai.

Po 15 dol. — Stasė Šmitienė, 
Bronius Paliulis, Vytautas ir 
Dana Eikinai, Česlovas ir Laima 
Kiliuliai, Kostas ir Ina Nenortai.

Po 10 dol. — Ona Ivaškienė, 
Eugenijus Kleinas, Ona Vileniš- 
kienė, Sofija Galdikienė, Aldona 
Andriušienė, Jeronimas ir Aldo
na Dabrilai, Juzė Lapšienė, Bi
rutė ir Bronius Banaičiai. Algir
das Budreckis, Vytautas ir Danu
tė Dilbai, Edvardas ir Valerija 
Austrai, Danutė Baltienė, Jero
nimas ir Elena Kačinskai, Teresė

Kaip anksčiau buvo skelbta, Stankūnaitė, Pranas ir Lilija 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Šimkai, Vytautas ir Aldona Jur- 
D-ja paskyrė aukų lietuviškai gėlai, Gintaras ir Valentina Ce- 
s pandai. Darbininkui, minin- pai, Jonas: Mikalauskas, -Juozas 
čfam "65 metų sukaktį, paskirta Kapočius; Ona Merkienė, Alek- 
65 dol. auka. Direktorius Stan- sandras ir Gražina Danasai, Vik- 
ley K. Griganavičius kartu su toras ir Bronė Kubiliai, Kazys ir 
visos So. Bostono Piliečių D-- Alina Šimėnai, Petras ir Janina 
jos valdybos sveikinimais at- Ambraziejai, Jonas Starinskas,

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

sisvečiuojant susitikti pažįsta- > 
’ mus, aptarti bendras reikalus. I 

Kad lietuvių išeivija nepa
skęstų svetimoj jūroj, būtina 
puoselėti lietuvišką dainą, gies
mę, žodį per lietuviškas mokyk
las, radijo valandėles, lietuviš
kas pamaldas, lietuvišką spaudą. 
Visų talka laukiama. Visiem tai 
atneš naudos.

E. Ribokienė

LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS 
NEW YORKE PRANEŠA

UZgAV&\IU BALIU
Šeštadienį, 1981 vasario 21

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

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

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

Bendruomenės Užgavėnių ba
lius bus vasario 21, šeštadienį, 
6:30 v. Sandaros salėje Brock
tone.

Susipažinimas su Joe Casper, 
kandidatu į Bostono miesto tary
bą, įvyks vasario 22, sekmaeie- 
nį, nuo 2 iki 6 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių D-jos auditori
joj.

Vyčiai minės Šv. Kazimierą 
kovo L 10:15 vai. ryto Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je mišios, o po mišių bendri 
pusryčiai salėje po bažnyčia.

Smuikininko Izidoriaus ir pia
nisto Vytenio Vasyliūno koncer
tas įvyks kovo 1 d. 3 vai. p.p. 
First and Second Church saL’ j, 
Bostone, Marlboro St. 66.

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

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

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

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

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

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

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

liepos 20 —

Apolinaras Vebeliūnas

Vtoo* grupės aplankys KAUNĄ wTRAKUS, bus lydimos vadovų. Prlo ilų grupių gaHma

PRAŠOME REGISTRUOT18 KUO ANKSČIAU------

— religinio turinio žurnalų.

‘Anjber Hdidays”

583-2830
662-8261
771-0075

BROCKTONE 
BOSTONE 
CAPECODE 
TOORCESTER

gegužės 21 — 
birželio 4 — 
birželio 11 —

Lietuviai prnclškonal lei
džia šluos UkraščlM bei žur- 
natas: ' Darblnlnką-snvaltinį 
lalkroš^ Aldus — kultOros tur~

PETRONĖLEI STRIJAUSKIENEI
mirus, jos vyrui Jonui ir giminaičiui Gasparui Veličkai 
reiškiu gilių užuojautų

Iki linksnio pasimatymo 6:30 baliuje!

BRpCKJONįp LB APYLINKE

Bilietų(6dol.) ir stalų užsakymus priima: 

L Šukienė 
A. Astravas 
V ŽtdžlOnas 
P Babickas

Saijdai&s salėje, Brodętorje

— 81068.00 (su Variuva)
— 8111240
— 8106840 (au Variuva)
— 8138240 (su Ryga)

8114840
8106940
8106040
8101940

MASKVA/VILNIUS: 
kovo 25— — 8977.00
balandžio 15 — — 897740
gegužės 2 — — 8101940
gegužės 7— — 8101940
gegužės 13 — — 8113640 (su Ryga)

8110840 
8114840 
$114840

New Yorko miesto finansų ko- 
misionierius skelbia paieškojimą 
poros tūkstančių asmenų, kurie 
gali reikšti pretenzijas į jo glo
boje esantį turtą, kurio savinin
kų adresai šiuo metu nežinomi. 
Tarpe ieškomųjų yra kelios de
šimtys asmenų su lietuviškom 
pavardėm, kurių kilimo ar pas
kutinė žinoma gyvenamoji vieta 
nurodyta Lietuva:

Cedronas, Antanas
Ceronas, Benė (Benediktas?) 
Gerokas, Julija 
Demereckienė, Anelė ar Anna 
Digrys, Pranciškus 
Inčiūrienė, Eugenija 
Kasperaitė, Benedikta 
Kazlauckas, Marijona 
Klova, Teklė

Kneita, Augustinas ir Kazi
mieras

Liubičienė, Chana Tobė 
Malinauskas, Veronika 
Menkauskai, Jonas ir Vincas 
Menkauskienė, Anelka 
Navackai, Ambrozė ir Antanas 
Papučkos, Kazimieras, Liud

vikas ir Sebastijonas
Posacevičius, Jeronimas 
Šakalis, Veronika 
Šilevičienė, Petronėlė 
Šiušis, Amelia 
Taleckienė, Ona 
Valeras, Chaimas 
Viecelga, Martha 
Voketaitis, John
Pavardės paduotos taip kaip 

jos surašytos. New York Times 
1981.1.19 laidos skelbime. Iš kai 
kurių moterų pavardžių kaip 
Julija Gerokas, Marijona Kaz
lauckas, Klova Teklė ir t.t ne
aišku ar jos panelės ar ponios. 
Anksčiau suminėtieji asmenys 
arba apie juos žinantieji turi 
kreiptis iki š.m. kovo 31 dienos 
ne į Lietuvos Generalinį Konsu
latą, bet betarpiai į tų asmenų 
ieškančią įstaigą:

Commisioner of Finance of 
the City of New York, Court and 

* Trast Fund Division, Municipal 
Building, Rm. 2200, Chambers 
and Center Streets, New York, 
N.Y. Tetephone 566-5770.

LGK

1981 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO

rugplūčlo 10

EDVARDUI SNIEŠKAI
mirus, jo broĄ dr. Antanų Ir ieimą giliai užjaučiama.

Juozas ir Modesta Siūlaičiai

TRANS-ATLANTIC  TRAVEL SERVICE, INC.
393 WMt Broadw«y, p^. box 116, So. Boston, Maso. 02127, 
tol. 917299-8764
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dasląnkėlitl

vasario 14, šeštadienį, 7 v.v. 
rašytojo Stepo Zobarsko pager
bimas ryšium tu jo 70 metų 
sukaktimi ir literatūros vakaras; 
vasario 15, sekmadienį, 3 v. po-

nardas Kiaušas yra vedęs ir augi
na dvejų metų dukrelę.

Dickinšon universitetas, Ruth- 
erford, N.J., suteikė magistro 
laipsnį •—* Master of business 
adnainistration. Leonardas yra 
miškų inžinieriaus Jono ir Nata-

(212) 897-1353
(SIS) 897-1351
(212) 827-1350

SIS) 837.9645

šventės minėjimas.
Rašytojo Stepo Zobarsko pa

gerbimas ryšium su jo 70 metų 
sukaktimi bus vasario 14, šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Stepas Zobars
kas drauge yra ir Manyland 
Books leidyklos organizatorius 
ir jos vadovas. Apie jį kaip ra
šytoją ir leidėją kalbės poetas 
Stasys Santvaras iš Bostono.

Literatūros vakaras ryšium su 
rašytojo Stepo Zobarsko 70 metų 
sukaktimi rengiamas vasario 14, 
šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židi
nyje. Programoje dalyvauja pats 
sukaktuvininkas Stepas Zobars
kas, poetas Stasys Santvaras, 
poetas Leonardas Andriekus, ra
šytojas Vytautas Volertas. Po 
programos kavutė. Rašytojo pa
gerbimą ir literatūros vakarą 
rengia Vaižganto Kultūros Klu
bas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė minima vasario 15 sek
madienį. Iškilmingos pamaldos 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je bus 11 vai. Mišias koncele- 
bruoja kun. Jonas Pakalniškis, 
kun. Antanas Račkauskas, Tėv. 
Placidas Barius, OFM, kuris pa
sakys ir pamokslą. Tikinčiųjų 
žodį skaito Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis. Gieda Ap
reiškimo parapijos ir Perkūbo 
jungtinis choras, vadovaujamas 
Viktoro Ralio. Minėjimo akade

minė dalis bus 3 vai. Kultūros 
Židinyje. Vadovauja N.Y. Altos 
pirmininkas Apolinaras Vebe- 
liūnas. Invokacįją sukalbės.kun. 
Kazimieras Pugevičius. Svei
kinimo žodį tars Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, kal
bas pasakys senatorius ' • Al 
D’Amato ir VLIKo garbės pirmi
ninkas dr. Kęstutis Valiūnas. 
Antroje programos dalyje pasiro
dys Maironio lituanistinė, mo
kykla, tos mokyklos vaikai pa
dainuos penkias daineles. Fleita 
pritaria Rasa Bobelytė. Vadovau
ja muzikė Nijolė Ulėnienė. Tau
tinius šokius šoka N.Y. tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis. Va
dovauja Jadvyga Matulaitienė. 
Akordeonu palydi Antanas Raz- 
gaitis. Rengėjai prašo pranešti, 
kad minėjimas ilgai neužsitęs.

V. Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje Maspethe Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro
ga vasario 15 iškilmingos pamal
dos bus 11 vai. Mišias aukos 
kun. Pranas Bulovą, pamokslą 
pasakys kun. Stasys Raila. Vy
čiai dalyvauja organizuotai. Tuoj 
po mišių parapijos salėje bus 
trumpas minėjimas. Vyčiai vi
sus atsilankiusius pavaišins ne
mokamai.

Liet Rašytojų Draugijos su
daryta komisija posėdžiauja va
sario 14, šeštadienį, 4 v. Kul
tūros Židinyje ir paskirs draugi
jos premiją už praeitais metais 
išleistą geriausią grožinės litera
tūros knygą. Tą vertinimo komi
siją sudaro: Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, Paulius Jur
kus, Nelė Mazalaitė, Stasys 
Santvaras ir Vytautas Volertas. 
Kam paskirta premija, bus pa
skelbta literatūros vakare.

Moterų Sąjungos 29 kuopa jos vyriausybę pripažinti pada- 
užgavėnių blynų balių rengia “ ‘
kovo 1, tuoj po sumos Apreiš
kimo parapijos salėje. Drauge 
bus ir susipažinimas su naujais 
parapiečiais.

tę mokykit 

gęš muzikas mokykloj piano 
skyrių, o taip pat baigęs Up
salos kolegiją E. Orange, N.Jt, 
bakalauro laipsniu — Bachelor 
of Arts. Vėliau lankė Fairleigh 

New Yorko jaunimo chorelis Dickinson universitetą. Leo- * 
vadovaujamas muzikės Dalios 
Sakaitės, sėkmingai atliko dalį 
programos moksleivių ateitinin
kų šeimos šventėje, šiuo metu 
jie ruošiasi programai Vasario 16 
šventės proga Patersone. Chore
lis taip pat pasirodys ir kaukių 
baliuje vasario 28.

“Tarptautiniai žvaigždynai” 
yra tema šių metų kaukių ba
liaus. Kadangi tema yra ne tik 
tarptautinė, bet ir tarpplanetinė, 
tai rengėjai tikisi, kad dalyviam 
bus lengva sugalvoti kaukes. Vi
si kviečiami šiais metais daly- "• 
vauti su kaukėmis. Premijos bus 
piniginės.

Užgavėnių kaukių baliuje va
sario 28 pasirodys jaunimo cho
relis, vadovaujamas muzikės 
Dalios Sakaitės. Šį mišrų vie
netą sudaro 13 asmenų.

Dail. Česlovas Jonušas vasario 
9 paguldytas St. Vincent ligo
ninėje, Manhattane, kur jam va
sario 11, trečiadienį, padaryta 
sunki širdies operacija.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus per Kaziuko mugę 
kovo 8 ir per jaunimo rekolek
cijas kovo 29.

Lietuviai saleziečiai Brazilijoj 
yra išleidę patriotinio-religinio 
turinio kalendorių, pavadintą 
“1981 m. Tautinis Almanachas”. 
Per Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą Kultūros Židi
ny šių kalendorių bus galima 
gauti prie įėjimo. Auka laisva.

Tryptinis, Lietuvių jaunimo 
tautinių šokių ansamblis New 
Yorke, vadovaujamas Jadvygos 
Matulaitienės, dalyvaus Ameri
kos rytinio pakraščio lietuvių 
tautinių šokių šventėj, kuri įvyks 
Hartforde gegužės 30-31.

Rezoliucijos, priimtos New 
Yorke senate Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėjimo 
proga, iniciatoriai buvo senato
rius Martin Knorr ir assembly- 
manas Joseph Lenton. Guber
natorius Carey irgi išleido spe
cialią proklamaciją.

Jonas Brazdžionis, 82 metų, 
mirė vasario 8. Paskutinius dve
jus metus buvo prieglaudoje. 
Anksčiau gyveno Jamaicoje. Pa
laidotas vasario 10 Mt. St. Mary’s 
kapinėse, Flushinge. Liko 
duktė Joana White.

Marilyn F. šlapikaitė sausio 
17 moterystės sakramentą pri
ėmė su Ričardu A. Deasy Šv. 
Juozapo bažnyčioj, Yorksville, 
N.Y. Apeigas atliko Msgr. H.J. 
Byrne. Kadangi Marilyn pasi
reiškia parapijos veikloj, tai 
žmonių prisirinko pilna bažny
čia. Jaunoji dabar yra mokytoja, 
o jaunasis — miesto ugniagesių 
skyriaus leitenantas. Vaišėse 
Towers S uite restorane dalyvavo 
apie 100 giminių ir svečių. M.F. 
Šlapikaitės tėvai yra Marytė ir 
Petras Šlapikai, Maspetho lietu
vių parapijos veikėjai. Dabarti
niu laiku jie gyvena- Floridoj. 
Povestuvinei kelionei jauna
vedžiai išvyko į Grand Caymon, 
B.W. Indies.

Kultūros Židiniui aukojo a.a. 
Onos Bilerienės atminimui šie 
asmenys: 20 dol. — Stefa ir 
Adolfas Dimai, po 10 — E. Le- 
geckienė, A. ir R. Markevičiai, 
Virgilija ir Evaldas Remezos, 
Z. ir B. Rimai, Elena Ruzgienė, 
Stefa ir Vincas Savukynai, Liuci
na ir Vytautas Vilkutaičiai. Lie
tuvių Kultūros Fondas reiškia 
užuojautą velionės šeimai ir gi
lią padėką aukojusiem dėl Kul
tūros Židinio išlaikymo.

Šiaurinės New Jersey radijo 
stotis WKER 1500 AM banga 
vasario 15, sekmadienį 10:05 
vai. ryto Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimo proga 
perduos Lietuvių Bendruo
menės paruoštą 25 minučių pro
gramą anglų kalba su lietuviš
komis dainomis. Programa bus 
girdima New Jersey, New Yor- 
ko ir artimose Pennsylvanijos 
apylinkėse. Programą radijo sto
tyje išrūpino Antanas Masionis.

Stepas ZobarskaS, rašytojas, Manyland Books leidyklos vadovas, sausio 17 paminėjo
70 metų sukaktį. Nuotr. R. Kisieliaus

STEPO ZOBARSKO SUKAKTIS 
IR LITERATŪROS VAKARAS

New Yorke gyvenąs rašytojas 
ir knygų leidėjas Stepas Zo
barskas sausio 17 sulaukė 70 
metų. Ta proga vasario 14, šeš
tadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny
je rengiamas susitikimas su rašy
toju, pokalbis apie jo kūrybą 
ir literatūrinę veiklą. Visa tai ap
žvelgs rašytojas poetas Stasys 
Santvaras. Antroje dalyje bus li
teratūros vakaras. Čia savo kūry
bą skaitys sukaktuvininkas Ste
pas Zobarskas, poetas Leonar
das Andriekus, Stasys Santvaras 
ir rašytojas Vytautas Volertas. Po 
programos kavutė.

Stepas Zobarskas nuo 1928 
metų aktyviai dalyvavo lietuvių

spaudoje bei literatūroje. Išlei
do visą eilę knygų jaunimui, 
yra gavęs ir premijų už jaunimo 
literatūrą. Jo novelių yra išvers
ta j prancūzų, vokiečių, anglų, 
italų kalbas. Vokiškai išėjo kny
ga “Das Lied der Sensen”.

Manyland Books leidyklą į- 
kūrė 1961 metais. Iš viso yra iš
leidęs arti šimto leidinių. Jis uo
liai rūpinosi lietuvių autorių

vertimu į angly kalbą. Taip yra 
išleidęs eilę lietuvių autorių 
vertimų. Didžiausio pasisekimo 
susilaukė Sekote d Lithuanian 
Short Stories ir Lithuanian 700 
years, kurios dabar išėjo penkto
ji laida.

Jo pagerbimo vakare bus ir jo 
parašytų ir jo išleistų knygų pa
rodėlės. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti, nes tai bus literatū
ros šventė prieš didžiąją šventę 
— nepriklausomybės minėjimą. 
(P-j-)

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINY
(atkelta iš 9 psl.)

IŠVYKA Į ATHOL, MASS.
Perkūno choras vasario 8 

ankstų ryta išvyko autobusu į At- 
hol, Mass., kur buvo rengiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas. Išvyko labai anksti, 
kad suspėtų į lietuviškas mišias, 
bet pakely rado sniegą ir ledą, 
taip net teko truputį pasivėlinti 
į pamaldas.

Jie giedojo bažnyčioje ir mi
nėjime atliko koncertinę progra
mą. Publika labai šiltai sutiko 
svečius. Į New Yorką choras 
grįžo 11 vai. vakare.

RINKS PARAŠUS PETICIJAI
Vasario 16-osios proga JAV 

LJS skyriai rinks parašus petici
jai, kuri kreipiasi į Vakarų Vo
kietijos vyriausybę, prašydama 
ją atšaukti bei pasmerkti Mo- 
lotovo-Ribbentropo paktą, ku
riuo Lietuva buvo atiduota 
Maskvos globai.

šia peticija norima atkreipti 
dėmesį į neteisėtą Lietuvos oku
paciją, raginant Vakarų Vokieti-

BATUNas, New Yorke vei
kianti Pabaltiečių organizacija 
prie Jungtinių Tautų, pasiuntė 
savo atstovus į 37-ąją žmogaus 
teisių komisijos sesiją, vykstan
čią Ženevoj, vasario 9-13. 
BATUNo atstovai išvyko su tiks
lu iškelti Pabaltijo tautas lie
čiančius klausimus dalyvaujan
čių kraštų delegatam bei spau
dos korespondentam. Šia proga 
BATUNo direktoriato nariai pa
ruošė dokumentinę medžiagą, 
liudijančią persekiojimo faktus 
Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj. Lie
tuviam atstovauja Narcizas Prie
laida iš Ženevos ir dr. Jonas Nor- 
kaitis iš Stuttgarto. Estam at
stovauja jauna visuomenininkė, 
dabartinė BATUNo pirmininkė 
Juta Ristsoo iš New Yorko, o lat
viam — Julijs Kadelis iš Va
karų Vokietijos, vadovavęs lat
vių informacijos centrui Madri
de. PLJS ir PLB paskyrė po 250 
dol. bendrom BATUNo delega
cijos išlaidom padengti.

Išnuomojamas kambarys vy
rui ar moteriai prie parko Wood- 
havene, 85-32 90 Street. Tel. 
847-7306..

KASOS Kredito Unijos 
taupytojų ir narių metinis susi
rinkimas įvyks kovo 15, sekma
dienį, 2 vai. popiet Kultūros Ži
dinio mažojoj salėj. Visi nariai, 
artimieji ir bičiuliai kviečiami 
atsilankyti ir iš arčiau susipa
žinti su KASOS taupymo bei 
skolinimo įstaigos veikla ir tiks
lais. Svečiai bus pavaišinti ka
vute.

Darbininko kalendorius 1981 
metam lapkričio 14 išsiųstas vi
siem skaitytojam. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašomas atsiųsti po 2 dol.

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

NEWARK, N J.
Lietuvių Bendruomenės apy

linkės valdyba patikslina, kad 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimo akademinė dalis Švč. 
Tręjybis parapijos salėj vasario 
15, sekmadienį, įvyks tik po 12 
vai. mišių, o ne po 10:30 vai. 
mišių, kaip anksčiau buvo 
skelbta.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus-

premįjos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201

654-3756.

LIETUVIŠKA MUZIKA PER 
NEW YORK TIMES STOTIS

Gegužės 16, šeštadienį, Lietu
vos Atsiminimų radijo 40 metų 
sukaktuvių minėjimas — kon
certas.

Gegužės 17, sekmadienį, tra
dicinė Lietuvių Kultūros Židinio 
pavasario šventė — gegužinė.

Gegužės 23 ir 24, šeštadienį 
ir sekmadienį, dail. Prano Lapės 
paroda.

Gegužės 30 ir 31 — patalpos 
neužimtos.

Birželio 6, šeštadienį, Per
kūno vyrų choro koncertas.

Birželio 7, sekmadienį, patal
pos neužimtos.

Birželio 13, šeštadienį, Lietu
vių Atletų Klubo vedamo bingo 
darbuotojų metinis susirinkimas 
ir vakarienė.

Birželio 14, sekmadienį, jau
nimo pamaldos ir Maironio šeš
tadieninės mokyklos mokslo 
metų pabaigtuvės.

Visais Kultūros Židinio patal
pų reikalais prašoma kreiptis į 
administracijos raštinę, tel. 234- 
8386. Atsilieps automatiškai įra
šyta garsinė juosta. Pasibaigus 
lietuviškai ir angliškai įkalbėtam 
pranešimui, pasakykite savo pa
vardę, telefono numerį ir kokiu 
reikalu kreipiatės. Netrukus Ži
dinio prižiūrėtojų personalas pa
skambins Jum ir tada galėsite 
pasikalbėti asmeniškai. Užsa
kius patalpas, labai svarbu ne
delsiant atvykti į K. Židinio ad
ministracijos pastato raštinę ir 
suteikti smulkesnes informacijas 
apie patalpų naudojimą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO MINĖJIMAS 

New Yorke įvyks vasario 15, sekmadienį

11 vaL — IŠKILMINGOS PAMALDOS Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Mišias koncetobruoja kM. kun. Jonas 
Pakalniškis, kun. Antanas Račkauskas ir Tėv. 
Placidas Barius, OFM, kuris pasakys ir pamokslą. 
Tikinčiųjų žodis — Lietuvos gan. konsulas Anicetas 
Simutis. Giedos jungtinis Apreiškimo parėptos ir 
vyrų “Perkūno” choras, vadovaujamas Viktoro 
Ralio.

3 vaL popiet — KULTŪROS ŽIDINYJE:

JAV senatorius ALFONSE PAMATO, 
Vilko gerbto pirmininkas DR KĘSTUTIS VAUONAS 
Mentei* programą atlik* Maironio mokyto* mokinių ' 
choras, vadovaujamas NIJOLĖS UltMIENĖS, ir

JADVYGOS MATULAITIENĖJ

Yotko vardu.

girdimi per Šias stotis ir kitomis 
progomis. Yra deramasi lietu
viškus reikalus įjungti į kitas

Visi prašomi Stos programos 
klausytis ir vėliau stočiai para-

sario 16 šventės proga, yra svar
bus ne tik lietuviam, bet ir ki
tom sovietų pavergtom tautom. 
Čia* reikia papildyti, kad lietu-

Neto Yotko ALT a vistu maloniai kvietia minėjime 
dalyvauti.

Laižkai aukomis rinkti Šiemet nebus siuntinėjami. Todėl,

nį, vasario 13, repeticijom ren
kasi ne į Kultūros Židinį, bet į 
Apreiškimo parapijos bažnyčią. 
Ten bus pasirengta sekmadie
nio, Lietuvos nepriklausomybės 
šventės, giedojimui. Repeticijos 
pradžia 7:30 v.v.

rytą skriaudą Pabaltijo valsty
bėm bei iškeliant viešumon 45 
pabaltiečių pastangas kovoti už 
žmogaus ir tautos teises.

Asmenys, kurie pasirašė 45 
pabaltiečių pareiškimą, smer
kiantį šį Sovietų Sąjungos slaptą 
ir nelegalų sandėrį su nacine 
Vokietija (jų tarpe Vladas šaka
lys), dabar yra Estijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj persekiojami bei 
areštuojami. Visi yra raginami 
prie parašų rinkimo prisidėti.

Šiais metais kaip ir paskuti
niuosius 4 metus New York 
Times radijo stotys — WQXR 
AM 1550 ir WQXR FM 96 
vasario 16 dieną nuo 10 iki 11 
vai. ryto Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga Listening 
Room programos ribose trans
liuos lietuvišką muziką, kurią 
parinko ir paruošė dr. Jonas 
Lenktaitis. Programos direkto
rius yra Robert Sherman.

šio dienraščio įtaka amerikie
čių valstybiniam, politiniam ir 
socialiniam gyvenimui yra labai 
svarbi. Jau vien faktas, kad lietu
viška muzika transliuojama Va

WQXR Radfo Statton, New 
York, N.Y., 10036.

P.O. Buk 158 
Woodhaven, N.T. 11421




