
Kaip Jums žinoma, JAV vy-

valstybės departamento raitą,
statymą teisiškai nepripažinti

partamentas, kiek įmanoma,

kią padėtį asmenų,

rimą čia spausdiname:
“Man pavesta atsakyti į Jūsų

TVIRTAS nusistatymas

esame pasiryžę dirbti toHan, 
ieškodami būdų pagerinti to 
akto vykdymą.
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finis streikas Silezijos Piast ka
syklose buvo pagaliau palaužtas, 
ir 12 streiko vadų buvo tuoj 
pat areštuoti. Be to, buvo areš
tuoti dar 7 streiko vadai Wujek 
ir Ziemowit kasyklose ir vienas 
angliakasys už kasyklos sugadi
nimus.

Prez. Reagan pareiškė, kad 
Sov. S-ga neša didelį ir tiesio
ginį atsakingumą už gyventojų 
priespaudą Lenkijoj, ir todėl pa
skelbė Sov. S-gai eilę sankcijų: 
uždraudė Sov. S-gos oro linijos 
Aeroflot lėktuvam nusileisti JAV 
aerodromuose; suspendavo 
elektroninių reikmenų, kompiu
terių ir aukštos technologijos 
reikmenų eksporto leidimus; t lo bažnyčios atstovui paklausus, 
uždarė JAV veikusią Sov. S-gos 
užpirkimų komisiją; atidėjo pa
sitarimus dėl naujos javų parda
vimo sutarties Sov. S-gai svars
tymus; sustabdė’pafHarimus jū
riniais klausimais ir suvaržė so
vietų laivam pasinaudojimą JAV 
uostais; suvaržė aliejaus ir dujų 
gamybos reikmenų eksportą ir 
užblokavo mokslininkų pasikei
timus.

Popiežius Jonas Paulius II 
pasiuntė didžiųjų valstybių gal
vom ir JT laiškus, raginančius 
nedelsiant, iš anksto dėl to susi
tarus ir sutarus efektingą kont
rolę, sumažinti, o vėliau ir su
naikinti visus branduolinius 
ginklus.

Pakistano karinis valdovas 
prezidentas Mohammad Zia ul- 
Haq sudarė 350 narių federali- 
nę patariamąją tarybą, kaip pir
mą žingsnį civilinei valdžiai at
statyti.

JAV 4 Vietnamo karo vetera
nai su vyriausybės žinia buvo 
nuvykę į Vietnamą tartis dėl ten 
karo metu dingusių karių ieško
jimo ir dėl JAV karo metu naudo
to chemikalo augmenijai naikin
ti pasekmių žmonėm. Vietnamas, 
būdamas labai suinteresuotas 
santykių su JAV užmezgimu, 
juos iškilmingai priėmė ir paža
dėjo bendradarbiauti. Veteranai 
vis dėlto neišvengė nepadarę 
save ir JAV žeminančių veiksmų 
ir pareiškimų.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda apkaltino JAV, 
kad jos per 17 mėn. gudria pro
paganda stengėsi atplėšti Lenki
ją nuo komunistinio bloko, iš
vardino visas lenkų organizaci
jas, tūkstančius pensijas išsitar
navusių ir į Lenkiją grįžusių 
lenkų, Solidarumo unijai teikia
mus reikmenis ir pašalpas.

Švedijos ir Norvegijos liute
ronų bažnyčių Etiopijos vargšus 
šelpiančios įstaigos Etiopijoj 
buvo valdžios organų užimtos ir 
jų veikla sustabdyta. Abi valsty
bės dėl to protestavo, bet Etio
pijos vyriausybė protestus at
metė. Švedija kasmet Etiopijai 
suteikia 20 mil. dol., o Norvegi
ja — 10 mil. dol. paramos.

Saudi Arabija pasirašė su Ira
ku sutartį, užbaigiančią 60 metų 

. tarp jų vykusius ginčus dėl 
sienos.

Specialus popiežiaus Jono 
Pauliaus H atstovas arkivysku
pas Luigi Poggi buvo nuvykęs 
i ir tarėsi su ministe-
riu pirmininku gen. Jaruzels
ki ir Lenkijos primų arkivysku
pu Josef Glemp, bet jam nebu
vo leista susitikti su Solidaru
mo unijos vadu Lech Walensa.

V. VokietŲos užsienio reikalų 
ministeris Hans -Dietrich Gen- 
scher pareiškė, kad nei Sov. fi
ga, nęi JAV neturi teisės kištis į 
Lenkijos reikalus, ir nepritarė 
JAV paskelbtiem prekybos su 
Lenkija suvaržymam.

Daug buvo rašyta, kaip Reli- Finansų skyriaus vedėjas Sto
ginių Reikalų Taryba ir jos įga- kionis mokė bažnytinius komi- 
liotinis P. Anilionis kišasi į pa- tetas, kaip jie turi tikrinti ku- 
rapijų reikalus, moko bažnyčios 
komitetus, kaip jiem elgtis, 
moko ir kunigus, dekanus bei 
vyskupus, šiame Kronikos nu
meryje aprašomi tokie įgalio
tinio veiksmai, kaip jis rengia 
seminarus ir susitikimus su pa- turėjo dalyvauti religinių bend- 
rapijų komitetais, su dekanais.

nigų finansinę veiklą ir neleisti 
klebonam “savivaliauti”.

Radviliškyje 1981 kovo 10 
vykdomojo komiteto salėje buvo 
rengiamas seminaras, kuriame

juomenių vykdomųjų organų ir 
revizijos komisijų nariai. Se
minaro tema buvo “Religinių 
susivienijimų vykdomieji or
ganai, revizijos komisijos, jų tei
sės ir pareigos”.

Kelių parapijų vykdomųjų ko- 
Anilionis Bandė įrodyti, kad Lie-» mitetų pirmininkai negalėjo at- 
tuvoje yra pilna tikėjimo laisvė, vykti. Į jų vietą atvyko tų para- 
Šiaulių miesto Šv. Petro ir Povi- Pijų kunigai. Rajono vykdomojo 

komiteto pirmininko pavaduoto
jas Krikštanas pareiškė, kad ku
nigai negali dalyvauti seminare 
ir prašė palikti salę. Kiti susirin
kę pasipriešino. A. Krikštanas 
pašaukė miliciją ir nurodė, ką 
ji turi pašalinti iš salės. Tada 
kunigai patys išėjo, o su jais 
išėjo ir visi tikinčiųjų komitetų 
nariai. Rajono pirmininko pava
duotojas išeinantiem grasino, 
kad jie bus pašalinti iš komitetų. 
Tačiau niekas neišsigando ir visi 
išėjo.

Kaune 1981 gegužės 25 RRT 
įgaliotinio pavaduotojas Juozė- 
nas kalbėjo Kauno kunigų, semi
narijoje paskutinio kurso klieri
kam ir dėstytojam. Jis pareiškė, 
kad yra iš kunigų susidariusi

Šiauliuose 1980 kovo 11 į 
miesto vykdomąjį komitetą buvo 
sukviesti . rajono bažnytinių 
komitetų atstovai. Įgaliotinis P.

kodėl -tiek mažai išleista kate
kizmų, įgaliotinis paaiškino, jog 
trūksta popieriaus. (Bet popie
riaus netrūksta ateistiniam bei 
komunistiniam raštam leisti. 
Darb. red.)

Kėdainiai. 1981 kovo 18 Kė
dainių rajono pirmininko pava
duotojas A. Juškevičius išsikvie
tė rajono bažnyčių komitetų at
stovus. Dalis narių atsisakė at
vykti. Religinių Reikalų Tarybos 
(RRT) įgaliotinio pavaduotojas 
iškviestiesiem aiškino “religinių 
susivienijimų nuostatus**. Baž
nytinių komitetų narius, apylin
kių tarybų deputatus įpareigojo 
sekti kunigus, kontroliuoti jų sa
komus pamokslus, prižiūrėti, 
kad šie nepažeidinėtų sovieti
nių įstatymų: nekatekizuotų vai
kų, neleistų jų prie altoriaus 
patarnauti mišiom ir t.t.

Prienuose 1981 kovo 20 į ra
jono vykdomąjį komitetą buvo 
sukviesti rajono apylinkių tary
bų pirmininkai, partinių organi- ■ 
zacijų sekretoriai, bažnytiniai 
parapijų komitetai. RRT įgalio
tinio pavaduotojas Juozėnas aiš
kino tarybinių įstatymų^ “huma
niškumą” Bažnyčios atžvilgiu ir 
piktinosi, kad 20 parapijų nesu
darė naujų sutarčių, o Užuguos
čio parapijos klebonas kun. Z. 
Navickas ir kiti neteikia rajonui 
finansinių žinių. Toliau aiškino, 
kad Lietuvoje yra apie 20 ku
nigų, kurie sako “ekstremistiš
kus” pamokslus. Prie jų prita
po Prienų vikaras kun. A. Gra
žulis ir Užuguosčio klebonas 
kun. Z. Navickas. Grasino, kad 
už tokius pamokslus gali užda
ryti maldos namus.

“ekstremistų” grupė, kurią val
džia galėtų sutvarkyti, bet dar 
nenori, nes tarybiniai įstatymai 
yra labai humaniški. Ragino bū
simus kunigus prie tos grupės 
neprisidėti. RRT įgaliotinis Ani- 
lionis esąs “ekstremistų” tiek 
prigąsdintas, jog jam atrodą, kad 
naktį jie galį jį su kuolais pri
mušti. Paminėjo ir jo įstaigos ne
kenčiamus kunigus, o jie yra visi 
aktyvistai, kovotojai. Tai kun. 
Antanas Gražulis, kun. Vytautas 
Skiparis, kun. Sigitas Tamkevi- 
čius, kun. Alfonsas Svarinskas.

Seminarai visoje Lietuvoje
Panašūs seminarai buvo pra

vesti visoje Lietuvoje. Parapijų 
atstovai buvo kurstomi prieš 
kunigus, įpareigojami laikytis 
sovietinių “Religinių susivieni
jimų nuostatų”. Tuose semina
ruose būtinai turėjo dalyvauti 
vykdomųjų komitetų pirminin
kai ir religinio kulto įstatymo 
laikymosi kontrolės komisijos.

Gegužės mėnesį tokie semina
rai buvo pravesti visų vyskupi
jų dekanam, nes dekanai tui*į 
duoti pavyzdį, kaip reikia laiky
tis sovietinių įstatymų.

Šiuose susitikimuose nėra jo
kio dialogo, o tik primetama so
vietinės valdžios valia, todėl jie 
naudingi tik sovietinei valdžiai. 
JSu tais susitikimais nori suma

žinti kunigų įtaką žmonėm, nori 
sukurstyti žmones prieš kunigus.

genui ryšium su Amerikos vy
riausybės veikla vykstančioje 
Madrido konferencijoje ir pa
reikšti JAV nusistatymą Lie
tuvos atžvilgiu.

JAV ir kitos Vakarų valstybės 
Madride padarė rimtą ir nuo
dugnią Helsinkio baigminio akto 
vykdymo peržiūrą. Ambasado
rius Max Kampelman ypač pa
brėžė, kad, ir pasitarimams Mad
ride vykstant, Sovietų Sąjungoje 
nėra sumažėję žmogaus teisių 
pažeidimai. Jis viešai apkaltino 
sovietus už eilę specifinių nusi
žengimų prieš žmogaus teises, 
jų tarpe už tebesitęsiančias re
presijas prieš religinius ir tauti
nius aktyvistus Baltijos valsty
bėse. Baigminio akto įgyvendi
nimas vyksta lėtai, tačiau mes

jų vykdomo pagrindinių žmo
gaus teisių gynimo. JAV vyriau
sybė nuolat apgailestauja Sovie
tų Sąjungos politiką šiuo atžvil
giu, kaip viešai tarptautiniuose 
forumuose, pvz. Madrido konfe
rencijoje, taip ir diplomatiniais 
keliais. Mes esame nusistatę 
ir toliau kiekvienu tinkamu at
veju duoti sovietams suprasti 
mūsų priešingumą tokiems pra
sižengimams.”

Po raštu pasirašė: Charles H. 
Thomas, Europos saugumo ir 
politinių reikalų įstaigos direkto
rius.

PASIKEITĖ TARPTAUTINĖS 
ŠALPOS VADOVYBĖ

Katalikų laikraštis The 
Wanderer praneša, kad lapkričio 
mėnesį atstovai iš įvairių kraštų 
Romoj dalyvavo tarptautinės or
ganizacijos, pavadintos “Pagalba 
Vargstančiai , Bažnyčiai”, 
asamblėjoj. Ši tarptautinė orga
nizacija vokiškai vadinasi 
“Kirche in Not”, prancūziškai 
“Aide a 1 ’ Eglise en Detresse”, 
angliškai — “Aid to the 
Church in Need”.

Organizacija yra nemažai pa
dėjus kenčiančiai Lietuvos Baž
nyčiai. Pastaruoju metu, pavyz
džiui, prancūziškas skyrius išlei
do prancūzų kalba 120 psl. kny-

Gedimino kaina* Vilniuje žiemos metu

gėlę apie dabartinę religinę 
padėtį Lietuvoj. Organizacijos 
centras Koenigsteine, Lietuvių 
Katalikų Religinei šalpai pra
šant, finansavo šio leidinio iš
vertimą ir 10,000 egz. išleidimą 
anglų kalba, šiam reikalui tarpi
ninkavo amerikietiškasis skyrius, 
kurio centras yra Califomijoj.

Šios tarptautinės organizaci
jos pirmininkas bei steigėjas, 
olandas kunigas domininkonas 
Warenfried van Straaten, prane
šė, kad jis po 34 metų pirmi
ninkavimo išeina iš panagų? Jo 
vietoj Vatikanas paskyrė vys
kupą Henri Lemaitre, dabartinį 
apaštališką pronuncijų Ugandoj.

Vyskupo Lemaitre paskyrimas 
rodo tamprius ryšius tarp šv. 
Sosto ir šios organizacijos.

Praeitą rudenį Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa drauge su 
minėtos organizacijos ameri
kietišku skyrium suorganizavo 
sėkmingas manifestacines pa
maldas už pavergtas tautas Šiau
rės Amerikos kankinių švento
vėj prie Auriesville, New York.

LIC

KAS VYKDO KARO 
BŪKLĘ LENKIJOJ?

Lenkijos Solidarumo unijai 
palaužti gen. Jaruzelski vengė 
naudoti Lenkijos armiją, bet 
šiam reikalui labai tiko dvi ko
munistinei santvarkai ištikimos 
ir išbandytos grupės — vidaus 
saugumo jėgos (WOW) ir liau
dies milicijos motorizuota divizi
ja (ZOMO).

WOW sudaro 56,000 kietų ir v _ _
kariškai paruoštų vyriausybės ir paruošti riaušėm malšinti ir su- 
partijos įsakymam vykdyti vyrų. 
Tai tarytum Sov. S-gos KGB. 
Jie komplektuojami iš neturtin
gų sluoksnių, yra laikomi izo
liuotose kareivinėse karta su 
savo šeimom ir naudojasi spe
cialiom privilegijom, kaip aukš
tesniu atlyginimu ir specialiom 
krautuvėm. Ideologinėm paskai
tom jie buvo indoktrinuoti gin
ti kraštą nuo lenkų grėsmės. Jie _______  ___________________
padėjo Lenkijos komunistų par- Dissidents”, trumpai tariant — 
tijai paimti krašto kontrolę į CREED. Žodis “Creed” reiškia

savo rankas po antro pasaulinio 
karo ir numalšino 1956 Pozna
nės riaušes bei 1970 plačiai pa
sireiškusius streikus. Jų apgink
lavimas primena lengvosios 
pėstininkų divizijos apginklavi
mą. Jie turi tankus, šarvuotus ka
rią transporto automobilius ir 
kitus modernius ginklus.

ZOMO daliniai yra taip pat

daro pagalbinius WOW dalinius. 
Jie yra parengti kontroliuoti mi
niom ir yra aprūpinti šalmais ir 
skydais. Jie palaužė ir gaisrinin
kų akademijos kadetų streiką 
Varšuvoj.

Panaudodamas šias pajėgas 
karo būklės įstatymui vykdyti, 
gen. Jaruzelski galėjo Lenkijos 
kariuomenei palikti tik atsargi
nes funkcijas, kaip susisiekimo 
tikrinimą keliuose, vyriausy
bės pastatų saugojimą ir pan., 
nes jos didžiumą sudaro karinės 
pareigos atlikti pašauktieji ūki
ninkų ir darbininkų vaikai.

Izraelio ministeris pirminin
kas Begin laišku patikino Egip
to prez. Mubarak, kad Izraelis 
sutartu laiku, ty. balandžio 25, 
gražins likusią Sinajaus pusiasa
lio dalį. Ten įsikūrę žydai dėl to 
protestuoja ir tvirtina savo ko
lonijas, jei būtų įsakyti išsikelti.

Lenkijos karinės tarybos na
rys ir vyriausybei palankios ka
talikų organizacijos Pax atstovas 
Ryszard ReifF atsisakė pasirašy
ti karo būklės paskelbimo 
retą.

š. Korėja, nepai 
JAV, vykdė didelio 
nius pratimus, dėl 
buvo priverstos nukre 
karo lai Vus prie * 
salio.

JAV
Komitetan įeina ir viceprezi

dentas George Bush, tuo paro
dydamas Baltųjų Rūmų palan
kumą idėjai.

Ponia Jepsen aiškina, kad ko
mitetas susidarė dėl to, kad “žy
dus disidentus gina eilė organi
zacijų, tačiau niekas negina bematorių Gholamali Jaafiana- 
krikščionių, kurie kenčia perse
kiojimą”.

Senatorius Jepsen teigia, kad 
CREED komitetas, su tvirtu 
politiniu užnugariu, “Amerikos

parlamento narius, Muhammad 
Taki Behsharat ir Mojtaba Ox- 
bala, ir Meshed provincijos gu-

deh.

rujai Zdislaw Rurarz su šeima 
atskrido į JAV ir pasiprašė poli
tinės prieglaudos.

komitetu krikščionių teisėm 
Sovietų Sąjungoj ginti. Angliškai 
jis pavadintas “Christian Rescue 
Effort for the Emancipation of

The Wanderer laikraštis pra-

ĮSTEIGTAS KOMITETAS 
GINTI TIKINTIESIEM

tikėjimo išpažinimą.
Komiteto steigėjai — senato

rius Roger Jepsen bei jo žmona, 
iš Iowa valstybės, ir kongreso 
atstovas Jack Kemp, iš New 
Yorko. Organizatoriai — res
publikonai, konservatoriai, 
evangelikai.

diplomatiniu keliu Šiam reikalui

lui, bendradarbiaus su kitom re

tiem krikščionim, kurie nori ii

CREED komitetą yra kontak
tavusi Lietuvių Katalikų Religi
nė šalpa. CREED adresas: 310 
Lee St, Alexandria, VA 22314. 
Telefonas: 703 549-0047.

LIC

boa ir ją gavo.

J*
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GENEROLO JARUZELSKIO 
KARJEROS LAIPTAI : ' <

Prieš tapdamas Lenkijos mi
nisteriu pirmininku, jis buvo 
mažai kam žinomas, bet per pas
kutinius 10 mėnesių paėmė į 
savo rankas vyriausybės, parti
jos ir kariuomenės vadovybę 
ir sugebėjo primesti kraštui karo 
būklės nuostatus bei juos įgy
vendinti.

Jis gimė 1923 kilmingųjų, len
kų šeimoj rytinės Lenkijos Ku- 
row mieste. Jo tėvas buvo Len
kijos kavalerijos karininkas. Jis 
mokėsi Jėzuitų akademijoj, ku
rią lankydavo visi būsimieji 
Lenkijos vadai, bet, būdamas 
16 metų, atsirado Sovietų Są
jungoj; matyt, buvo ten, sovietam 
1939 užėmus rytinę Lenkiją, 
kartu su tėvais ištremtas. Jo tė
vai žuvo Stalino darbo stovyk
lose, o jis pats dirbo Karagandos 
akmens anglių kasyklose ir, ma
tyt, čia nusprendė, kad kelias į 
ateitį veda tik per komunizmą.

1943 jis įstojo į lenkam skirtą 
sovietų atsargos karininkų mo
kyklą Riazanėj. Būdamas kari-r 
ninku, kartu su lenkų 2-ąja pės
tininkų divizija 1944 buvo įsi
kūręs už Vyslos prie Varšuvos, 
kai naciai Varšuvoj naikino len-

kų prieškomunistinius partiza
nus ir patį miestą. 1945 daly
vavo Varšuvos išlaisvinime, ko
vojo prie Oderio ir Elbės ir 
Berlyne. Grįžęs į Lenkiją, padė
jo medžioti prieškomunistinius 
partizanus lenkus, kurie nesu
tiko padėti ginklų karo pabaigoj.

Vėliau jis baigė Varšuvos gen. 
štabo karo akademiją ir, Gomul- 
kai valant Lenkijos armiją, bū
damas tik 33 metų, buvo pa
keltas į generolus ir 1957 va-

Kildamas kariuomenėj, jis kar
tu kilo ir partijos laiptais ir 1960 
paridartį visos kariuomenes po
etiniu komisaru, o dar po 4 me
tų ir partijos centro komiteto na
riu. 1968 buvo paskirtas gyny
bos ministeriu ir stengėsi suda
ryti armiją iš atsidėjusių ir pasi
aukojusių komunistų. 1970, atsi
sakius panaudoti kariuomenę 
darbininkų riaušėm malšinti, 
buvo nubaustas namų areštu. 
Atėjus į valdžią Gierekui, buvo 
padarytas politbiuro nariu pa
vaduotoju, o 1971 pilnateisiu 
nariu.

leidimo fondo išieistasknygas — W®1114* M, «l
E. Cinzo romaną “Mona”, LUt~ • ■■
nės Sutemos eiterą&ią rinkinį ALICFS-FLORIŠT SHOP. Itotuviškam rajone — lietuviška gėNų P«’- 
“Vendeto*, bet ir Ateities išleis- duotuvė. Gėlės (vairiom pirogbm. 846-5464. 157-64 Jamaica A ve., 
tą Julijos Svabaitės-Gylienės Rtchmond N|į, KY. >
poezijos rinkinį ‘"Vilties ledinė 1 ’ . - , - . - - r— ■ -
valtis". Jo trumpi komentarai vi- SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avo. (prie
soms trims knygoms palankūs. P’way SL). Woodhav*n, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.

— Jaunųjų pianistų konkurse
Čekoslovakijoje M. K. Čiurlio
nio meno mokyklos IX klasės 
mokinė Vaida Kirvelytė laimėjo 
pirmą vietą ir laureatės garbę.

Koplyčios parūpinamos visose miesto dslyse. Tol. 296-2244. 

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, uicensed Managor and Notary 
Public, 660 GrandSL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-S043.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Helsinkyje įsikūrusi “Pasau
linės taikos taryba” pavergtos 
Lietuvos rašytojui Antanui Dri- 
lingai paskyrė bronzos medalį 
už jo pasireiškimą Vilniaus tai-

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Toixoira, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344-5172. Pa- 
ruošismos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatytu

•— Lapkričio 20, eidamas 83- 
iuosius metus, mirė žinomas 
skulptorius Robertas Antinis se
nasis (sakome “senasis”, nes ir jo 
sūnus yra taip pat Robertas Anti
nis — skulptorius). R. Antinis 
buvo gimę£ 1898 Ilūkštos aps., 
Latvijoje. Gimnaziją lankė Ro
kiškyje. Kauno meno mokyklą 
baigė 1927 (skulptūrą), 1933 bai
gė dekoratyvinės dailės mokyklą 
Paryžiuje. Kelerius metus moky-

{VAIRIOS SUKAKTYS

Prieš 10 metų —r 1972
Kovo 19 okupuotoje Lietuvoje 

pradėjo eiti pogrindžio leidinys 
— “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika”

Prieš 50 metų — 1932
Birželio 28 mirė tautinio atgi

mimo poetas Maironis.

Prieš 60 metų — 1922
Sausio 12 Amerikos lietuviai 

padovanojo nepriklausomai Lie
tuvai laisvės varpą, ir jis pirmą 
kartą skambėjo Vasario 16 proga.

Vasario 16 Kaune įkurtas Lie
tuvos’ Universitetas, kuris 1930 
buvo pavadintas Vytauto Didžio
jo Universitetu.

Liepos 28 Amerikos Jungti
nės Valstybės pripažino Lietu
vos valstybę.

Prieš 80 metų — 1902
Sausio 22 gimė solistė Vincė 

Jonuškaitė-Zaunienė, dabar gy
venanti Santa Barbara, Calif.

Gegužės 27 gimė poetas ir 
dramaturgas Stasys Santvaras, 
dabar gyvenąs Bostone.

Lapkričio 1 gimė poetas Juo
zas Tysliava, miręs 1961 lapkri
čio 11.

Lapkričio 26 mirė poetas An
tanas Baranauskas, Anykščių Ši
lelio autorius, Seinų vyskupas.

Prieš 100 metų — 1882
Vasario 21 gimė Mykolas Sle

ževičius, įvairių laikraščių stei
gėjas, redaktorius, valstybinin
kas, keletą kartų buvęs Lietuvos 
respublikos ministeriu pirmi
ninku.

Kovo 21 gimė solistas Juozas 
Babravičius.

Balandžio 7 gimė rašytojas 
Vienuolis — Antanas Žukauskas.

Balandžio 18 gimė Juozas Tū
belis, agronomas, ilgą laiką bu
vęs žemės ūkio ministeriu ir mi
nisteriu pirmininku.

Gegužės 31 gimė muzikas- 
kompozitorius Aleksandras Ka- 
čanauskas.

Rugpjūčio 24 gimė Mykolas 
Biržiška, įvairių laikraščių bend
radarbis, redaktorius, nepriklau
somybės akto signataras, profe
sorius, Kauno ir Vilniaus uni
versitetų rektorius, daugelio lie
tuvių literatūros studijų autorius.

Spalio 19 gimė rašytojas Vin
cas Krėvė-Mickevičius. - ■ -•

Lapkričio 16 gimė Karolis Vy
tautas Račkauskas, rašęs Vairo 
slapyvardžiu, redaktorius, poe
tas, beletristas, vertėjas, iš anglų 
kalbos išvertęs Longfellow 
“Hiawatha”, Šekspyro veikalus.

Lapkričio 20 gimė Ernestas 
Galvanauskas, spaudos bendra
darbis, kelis kartus buvęs Lie
tuvos respublikos ministeriu 
pirmininku.

Prieš 600 metų — 1382
Rugpiūčio 15 Jogaila nužudė 

Didįjį Lietuvos Kunigaikštį Kęs
tutį.

Socialistų internacionalas 
pasmerkė Lenkijos karinės vy
riausybės valdžios užgrobimą ir 
brutalų Lenkijos gyventojų pi
lietinių laisvių suvaržymą.

Lenkijos Solidarumo unijos. 
vadas Lech Walensa baigė dvie
jų dienų bado streiką ir sutiko 
pradėti pasitarimus su vyriausy
be, nors nežinoma, ar buvo pa
tenkintas jo ankstesnis reikalavi
mas, kad tuose pasitarimuose 
dalyvautų visi 18 unijos vadų.

tojavo Tauragės ir Kauno gimna
zijose. 1941-51 meno dalykus 
dėstė Kauno taikomosios ir de
koratyvinės dailės institute. Nuo 
1951 atsidėjo vien kūrybai. Di
delę duoklę atidavė okupantų 
pasiūlytoms temoms: sukūrė 
antkapius žuvusiems paver
gėjams raudonarmiečiams Rie
tave, Ukmergėje, Lenino grupi
nį paminklą Kaune, -M. Mel- 
nikaitės paminklą Druskinin
kuose. Už tuos darbus sovietinė 
valdžia jam paskyrė Lietuvos 
respublikinę premiją (1969), su
teiktas nusipelniusio Lietuvos 
dailininko vardas (1973). Iš gerų 
nepolitinių R. Antinio skulptūrų 
minėtinos: “Eglė žalčių karalie
nė” Palangoje, “Dūdorius” Pa
nevėžyje, “Motina”, “Lietu
vaitė”, poeto Jovaro biustas. R. 
Antinio nekrologą spaudoje pa
sirašė Lietuvos komunistų parti
jos ir administracijos viršūnės ir 
keliolika dailininkų. Kūnas buvo 
pašarvotas M. K. Čiurlionio dai
lės muziejuje. Palaidotas Pet
rašiūnų kapinėse. Prie kapo 
buvo surengtas įprastinis tokiais 
atvejais sovietinis mitingaš. Iš
samesnį skulptoriaus darbų ap
tarimą spaudoje paskelbė skulpt. 
Petras Aleksandravičius.

— Lapkričio 28 aklajai Lietu
vos dainininkei Beatričei Grin- 
cevičiūtei sukako 70 metų. Ta 
sukaktis platokai paminėta te* 
nykštėje spaudoje. B. Grincevi- 
čiūtė yra gimusi 1911 Stolau- 
kėlio k., Lankeliškių vis., Vilka
viškio aps.- Vaikystėje nustojo 
regėjimo, bet gamta tą nelaimę 
sušvelnino apdovanodama ją 
muzikiniais gabumais. Laimė, 
kad ji turėjo dėdę Varšuvos kon
servatorijos direktorių E. Mly- 
narskį. Dėdės globoje 1928 ji 
baigė Varšuvos aklųjų institutą. 
Nuo 1930 lankė Kauno liaudies 
konservatoriją ir privačiai 
mokėsi dainuoti. Pirmasis jos 
koncertas per Kauno radiją įvyko 
1937. Po to ji dažnai koncer
tavo Kauno radiofone, o nuo 
1946 iki 1959 buvo etatinė radi
jo dainininkė, fr pasitraukusi į 
pensiją (1959), dar vis rengia 
koncertus daugelyje Lietuvos 
miestų. Turi gerai išlavintą lyri
nį sopraną ir gana platų dainų 
repertuarą (per 1000 įvairiausių 
kūrinių — lietuvių kompozitorių 
ir svetimųjų).

kos fondo veikloje. Mes jau žino
me, kokia yra ta sovietinė tai
ka ir kam tarnauja jos propagan
da.

— Lapkričio 17 skulptoriaus J. 
Zikaro tėviškėje, Palikų k., ati-
darytas memorialinis muziejėlis. 
Naujai pastatytoje gyvenamoje 
Zikarų troboje surinkti dailinin
ko laiškai, kūrinių nuotraukos, 
senos fotografijos, knygos. Ati
daryme dalyvavo skulptoriaus 
dukra architektė E. Zikaraitė ir 
visa Panevėžio valdžios ir parti
jos grietinėlė. Panevėžio kultū
ros rūmuose vakare įvyko iškil
mingas dailininko 100 metų 
gimimo sukakties minėjimas.

— Memorialinis muziejėlis į- 
rengtas ir dail. Antano Žmui
dzinavičiaus tėviškėje — Balko
nų k., Alytaus rajone. Restauruo
tame tėviškės gyvenamajame 
name iškabintos daugelio daili
ninko paveikslų .reprodukcijos, 
padėta daug jo gyvenimo nuo
traukų, senų knygų, jo vartotų 
baldų. Prie namo prikalta ir 
skulptoriaus V..Žuklio padaryta 
memorialinė lenta.

— Panevėžio dramos teatras 
naują sezoną pradėjo neseniai 
mirusio dramaturgo Raimunda 
Samulevičiaus pjese “Erškėt
rožės rudenį”. Režisavo G. Kar
ka ir R. Polis, muziką sukūrė 

JjtMBP- B. Kutavičius. Tačiau 
scenografijai sukurti teatras pa
sikvietė rusą dailininką iš Mask
vos (lyg nebūtų lietuvių daili
ninkų scenografų?).

— Vilniaus akademiniame 
operos ir baleto teatre naujai pa
statyta J. Verdžio opera “Don 
Karlas". Režisavo N. Krotkutė, 
dirigavo J. Aleksa, chorą paruo
šė A. Krogertas, dekoracijas ir 
kostiumus suprojektavo dail. 
L. Truikys. Dainavo V. Dauno
ras, G. Apanavičįūtė, N. Ambra
zaitytė, E. Kaniava, A. Stasiū
naitė, B. Tamašauskas, H. Za- 
bulėnas, D. Juodikaitytė, J. 
Valuckas. Toje pas scenoje “Don 
Karlas” buvo statytas prieš 20 
metų.

— Ateistiniu auklėjimu bol
ševikai labai sužalojo jaunimo 
moralę. Tariamai ieškodami fi
losofinių ir socialinių moralės 
pagrindų, ateistai rengia “socia
listinės visuomenės ir asmeny
bės dorovės metodologinius 
simpoziumus”. Neseniai toks 
simpoziumas buvo surengtas 
Vilniuje. Rengėjų buvo paskelb
tas LMA filosofijos, sociologi
jos ir teisės institutas. Socialis
tinės dorovės mokytojų atvažia
vo ir iš plačiosios sovietinės

JUOZQ ANDRIULIO Real Estete, 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. Andriulio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, Mv. Wintar Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. TeteL 821-6440. Salė vestu
vėms Ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuvišku maistas prieinama kaina.

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

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

’ Dr. Donatas Aleksandravičius,
- Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 MyrMo Avenue 
Rlchmond HM, N.Y. 11418

neinamos klibos, modernūs Įrengimai, patogus prllva- 
žiavimas Jamaica ir Myrtie Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrint) kalnas .

FLORIDA 
REAL ra

Rezidencinės ir Komercinė* nuosavybė* 
Apartmentai • Kondominitanai • Nuomavimas 

Angelė E. Karnienė 
■KALTO* • e • BMU* e • e UOT AKT

'■7 OfT' A FTI7 y?0i Guif teulevard.U. Aztenburg teach,FL >9706 
IjO 1. IK 1 Telefonai (««» >60-2440. Vakare («»>) 949-27)6

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Llthuania”, trečiad., 64)5- 
7:00 vai. vak., ii WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 SuniH Dr., Wstchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.
—-----:----------- -----------H--—
NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayskte, 
N.Y. 11364. Tai. 212 229-9134.

Lietirvot laisvės sukilimo minėjimą Clevefamda komitetas ir programos dalyviai. H k. V. Jokū
baitis, J. Žilionis, J. Stempužis, kun. C. Kijauskas, SJ, Vi. Šakalys, L. Rastenytė-La- 
pinsldenė, muzikas Alf. Mikulskis — pMntakas, dr. A. Damušis, VI. Gyvas ir D. La
pinskas. Minėjimas įvyko lapkričio SS.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR COM N ECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIEŠV. JONO KAPINIŲ.

“FasoliiK) 

A MEM0B1ALS
66-86 80 ST . MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

1933 ± 1976

imperijos. Jaunimas “socialis
tinės moralės” principais visai 
nesidomi ir nesižavi. Sovietiniu 
terminu tariant, marksistinės-le- 
ninistinės idėjos jau yra tikros 
atgyvenos.

— Spaudos žiniomis, Kaune 
esą 10 troleibusų linijų. Šį rude
nį atidaryta dar viena linija, 
einanti šiaurine miesto dalimi, 
sujungianti su kitomis linijomis 
naująjį Daihavos rajoną, esantį 
8.2 km ilgio.

— Gruodžio pradžioje Vilniuje 
mirė kalbininkė Zuzana Jon įkai
tė. Buvo gimusi 1902 Ylių k, 
Telšių aps. 1923 baigė Telšių 
gimnaziją. Kauno universitete 
kalbotyros mokslus baigė 1937. 
Filologijos mokslų kandidatės 
laipsnį gavo 1963* Keletą metų 
mokytojavo Telšių, Rietavo, Se
dos, Švėkšnos ir Kauno viduri
nėse mokyklose. Tik 1949 buvo 
priimta į Lietuvių kalbos ir li
teratūros institutą moksline 
bendradarbe. Daugiausia dirbo 
Lietuvių kalbos žodyno redakci
joje- Pr. N.

j---------------------------------------------------------

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI [
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS I

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2126 KNAPP STREET 

' BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 766-3300



Pranciškaus linksmumas. "Aš 
myira šv. Pranciškų”, sako jiVisuomeniniame politiniame 

gyvenime yra daug asmeniškų

plėstų mokyklų tinklą ir moki
nių skaičių padidintų.

Linkime ir pačiai lietuviškai 
mokyklai kuo daugiau prisi- 

_ . auginti jaunų mokytojų, linkime
nai nukenčia visuomeniniai rei- rengti pedagoginius kursus ne 
kalai. Susidaro grupės, kurios j tik Chicagoje, bet ir kituose 

'• tokius sprendimus dengia, ir

'■ gu jų laukia visuomenė. Tuos 
sprendimus padiktuoja įvairios

šventąjį ir dažnai prisimenu jo Teresė atvyko į Cincinnati 
garsiąją maldą. Kiekvienas šv. m,esfc* pranciško-

miestuose, kad per tuos kursus
ateitų nauji mokytojai. Šį

Jis mėgo su jais kalbėtis ir 
žaisti; pabarti Juos, kad niekam 
nedarytų žalos. Aš taip pat myliu 
gyvulius. Gyvulėliai yra tokie 
paprasti Dievo grožio tvariniai.”

Motina Teresė taip pat žavisi , , . .. „
šv. Klaros Asyžietės priėmimu į kraštų). Ten ją vadina Kalkutos 

metų gimimo jubiliejų.

nierių kongregaciją, kuri šian
dien turi 1950 seselių, 393 nau-

čius, raupsuotuosius (40-yje

M
kurios vadovauja įvairiom lietu
viško gyvenimo veiklom, labiau 
sugyventi, susieiti ir blaiviai 
spręsti visus reikalus. Susitarti 
ir pozityviai išrišti klausimus.

angelu.
Ta kongregacija JAV-bėse tūri 

savo namus — vietoves Wash- 
ingtone, D.C., St Louis, |lia-

Motina Teresė, 1979 Nobelio 
laureatė, yra maža moteris — tik 
5 pėdų ūgio, su pasilenkusiais 
pečiais, įdubusiomis akimis. Gi-, 
lios raukšlės vagoja jos veidą, 
veikiant oro įtakai.

mi, Nevrarke, N.J., Detroite ir

Linkime, kad visas lietuviškas

jos, nes jom dažnai pritrūksta 
vadų. Tad ir linkime, kad šie 
metai būtų skirti jaunimo veiklai

metai tikrai priartintų pavergtai 
Lietuvai ir kitiem pavergtiem 
kraštam laisvės dienas.

na mus.
Šiemet paskelbti lietuviškų 

parapijų metai. Tai irgi tinka-

Išlaikykime savo sj

vucją visos jaunimo organizaci
jos, tegu jose būna kuo dau
giau idealistinių lietuviškų 
bruožų.

taip pat Bronae, N.Y. Adresas 
JAV-bėse: 335 E. 145th St, 
Brome, N.Y. 10451.

aukos, reikia jos šeimoje, reikia 
ir visuomenėje. Ir kai ši asme
ninė auka savo tautos atžvil
giu mažėja, kai ryškėja nuoga _______  _
ambicija, nuogas garbėtroškos rus, pagerinkime jau veikian-

skursta ir skaidosi.
Pirmiausia tegu atsijaunina 

visi mūsų veiksniai. Per maža 
.juose jaunų žmonių. Per maža lame leisti knygas, nes knygos

aktą. Ten daugumą sudarė jauni Paminėkime rašytojų Vienuolio, 
energiugj žmonės. Maironio, Vinco Krėvės jubilie-

mo. Laikykimės demokratinės 
tvarkos, ries patys tokiame kraš-
te gyvename, kur išsitenka viso
kiausios gyvenimo apraiškos,

Jos kalba yra paprasta, aiški, 
tartum išeitų iš Jėzaus burnos. 
Daugelis laiko ją pranaše ir 
sako, kad ji bus šventoji. Jai ne
atrodo, kad taip būtų: "Aš neži
nau. Aš pirma noriu numirti”:

tų prieiti prie Dievo, ji sako: 
"Klaupkis ant kelių!”

Iškalbingiausia ji yra tada, kai 
kalba apie savo mėgstamus daly
kus:

Apie kūdikius
‘Šiandien kūdikis yra nužu

dymo taikinys. Negimęs kūdikis 
yra motinos baimė, šeimos, tau
tos ir pasaulio baimė. Jis yra 
Dievo atvaizdas. Šiandien abor-

tą vasarą susitikęs motiną Tere
sę, užklausė: "Ar negalėtų jos 
seserys atidaryti namų Cincin-

— I Lituani opera, birželio 13 
pastatyta Chicagos Lietuvių

cagcj iš WFMT radijo stoties
98.7 FM bangomis vasario 14,

kintojas. Jei motina gali žudyti Žinomi veikėjai ir teatralai tebė- 
savo nuosavą kūdikį, tai kas gali ra puikios sveikatos ir nuotaikos, 
uždrausti žmonėms žudyti aktyviai, tebedalyvauja kultūri- 
vienas kitą?” nėj veikloj.

KELIONĖ Į LIETUVĄ



OSE nas sužadėtiniui savybes, pa
brėžė, kad didelė dorybė — 
jaunojo prižadas RėtuViškai iš
mokti

JĄV visais laikais kejtav^; ratūrą). Metus

Cookery, by 1. Sinkevičiūtė.. One of the largest javo Kenijoje,

Lithuanian-Engiisli, by Piesarskas, Svesevičius. 08.00
Lithuanian Setf-Taught, by Variakojytė 04.00
Mano žodynas, by Richard Carry. For children, illustrated. 06.00.
Lithuanian for Beginners, by A. Rinkūnas. 04.00, Teacher s manual 

03.00, Workbook A 02.50, B 33.00 and C 03.00
Lithuanian record with text 06.00 . , _ „ .
Tbe USSR-German Aggression Against Lithuania, by B. Kasias. 

015.00
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. 015.00
The Catholic Church in Soviet Lithuania, by V. Vardys. 315.00
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis. 015.00
Land of Crosses, by M. Bourdeaux. 08.00
History of Lithuania, by J. Končius. 34.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania, by J. Končius 03.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. 32.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. 36.00
Lithuanian Pioneer Priest, by W. VVolkovich 36.00
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. 310.00
The Baltic Nations, by .B. J. Kasias. 312.00
Lithuania Minor, by M. Brakas. 315.00
Fighters for Freedom. Lithuanian Partisans, by

by Daumantas. 310.00
The I .iving Testament of Faith & Courage in Siberia. 35.00
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. 310.00
The I.ithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. 313.00
Manyland Presents Their Best, by S. Zobarskas. 36.00
Cultural Wellsprings of Folktales, by V. Bagdanavičius. $6.00 
Selected Post-War Lithuanian Poetry, by J. Zdanys. $12.00 
Etemal Dream, by L. Andriekus. $6.00
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
We Will Conųuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
T.ietuviai Sibire, by J. Prunskis. $20.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą. $5.00
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00
Five Posts in a Market Place, by A. Landsbergis. $4.00
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00
The Temptation, by V. Krėvė, $3.00
The Herdsman & the Linden Tree, by V. Krėvė. $4.00
The Secret Life of a Political Refugee, by E. Narouche. $5.00
Fragments of Truth, by M. P. Brazauskas. $4.00
The Lithuanian Woman, by B. Novickienė. $5.00
Vilnius, the Capital of Lithuania, by T. Vizgirda. $4.00
Postage Stamps of Lithuania, by Associate Editors. $15.00
Vilniaus Architektūra, Color album, $32.00
Vilnius, Color Album by Associate Editors. $18.00
Dainavos Kraštas, Album, by M. Baranauskas. $10.00..
Lithuanian National Costume, byA. an<£ A. Tamošaitis. 026.00
Ptizinas, Color Monography, Album. $25.00
A Color Odyssey, Album — A. Galdikas. $16.00
The Way of Nations, Album — J. Juodis. $8.00
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania 

1977 _ $4.00.1979-80 — $8:00
Lithuanians in Multi-Ethnic Chicago. $20.00
Lithuanian Writers in the West. $20.00
Lithuanian Heritage Catalog of Souvenirs. $2.50
My Lithuanian Coloring Book. Vol. 1 and 2, $2.50 each.
Lithuanian Heritage — Puzzle. $13.00
The Third Woman, by A. Baronas. $5.00

sociated Press New Yorke, žur
nalistė prie Baltųjų Rūmų Car- 
terio laikais ir Washington Star 
bendradarbė. Kovotoja dėl mo
terų teisių, išleidusi keletą mo
terų kalendorių, žymi sportinin
kė alpinistė ir Maratono bė
gikė.

Jos vyras — Rogers Altman, 
vokiečių ir anglų kilmės, bai
gęs Georgetown Katalikų uni
versitetą, ekonomistas, prie 
Carterio — finansų pasekreto- 
ris, dabar — Lehman Brothers 
Investing Bank New Yorke ge
neralinis partneris. Gyvena 
New Yorke.

Vestuvės buvo gruodžio 5 ir 
6. Svečių iš visos Amerikos 
dalyvavo apie 140.

Netoli nuo Miami, Chalks 
International Airline stotyje, 
svečius pasitiko Juozo Jr. žmona 
Liucija, pavaišindama ir įteik
dama visiems po salos planą ir 
Juozo ir Viktorijos Gruodžių 
pakvietimą į kokteilį. Iš čia 
mažo lėktuvo devyniais skry
džiais buvome atskraidinti į Cat 
Cay prieplauką. Pirma staig
mena — mūsų lėktuvas žeme 
bėgo, vandeniu plaukė ir oru 
skrido.

These and other Lithuanian-English books, records, auto 
stickers, Lithuanian and USA Flags, T Shirts with Lithuanian 
Emblems and various other souvenirs are available at:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prieplaukoje prie salos savi
ninkų klubo . namų sutikome 
apie 20 metų nematytus Kazic
kus. Grojo orkestras, gėrėme 
kokteilius. Iš čia vietoje tikrų 
automobilių sėdome į golfo 
laukų automobiliukus, varomus 
elektra. Pamokyti juos vairuoti, 
sėdome ir pasileidome paskui 
šeimininkus akmeniniu keliuku 
(tikrų kelių čia nėra) iki Citrus 
Heaven, Kazickų vilos. Nuo šio 
keliuko dar siauresnis kelelis, 
iš abiejų pusių apstatytas gėlių 
vazonais, tarp didžiulių kokoso 
palmių vedė į kalnelį, kur prie 
pat vandenyno radome puošnią 
rezidenciją. Čia iš verandos at
sivėrė vandenyno platybės, 
tviskėdamos žaliais smaragdais, 
violetiniais ametistais, švelniais 
akvamarinais.

Absoliuti ramybė; lėtai teliūš
kuoja vilnys pakrantėje, žarsto 
baltutėlį smėlį, mėto kriaukles. 
Žiūrėtum neatsigrožėdamas. 
Bet visur eina pasiruošimas va
karo iškilmėms. Tuoj važiuo
jame į savo vilukę. Ir ten tas 
pats vandens žavesys. Susido
mime nukritusiais kokoso rie
šutais sulig galva didumo. 
Pasirenkame porą parsivežti at
minų. Deja, tenka juos palikti, 
nes iš salos jokių vaisių, jokių 
augalų

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

Agronomą* Iz. Sinkevičiūtė* parašyta llatuviškų valgių 
rscsptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga *u 
ptaotlnlnta aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 31d pust Kakta 0 
doL Dartolnlnkaa, 341 Highland Bhrd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvių Fondo balius bus va
sario 6, Šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėj. — 
L.Ž.K.

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 310 pages, prieš 0 dol.)

Name..................
Address ..............

City, State, Zip Code

Užaakau “Lithuanian Cooksry“ už • dol. Parsluntlmaa-

Vardas, pavardė

Rako skautų stovykloje, Custer, Michigan, pražygiuoja pro vadovybę pastovyHė 
Mūsų Lietuva”. Nootr v. Bacevtėtan
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Mleataa, valstija, Zlp .
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Tai šitoje saloje Kazickai iš

kėlė vestuves savo vienintelei 
dukrelei Jūratei. Ji baigė Ur- 
šuliečių gimnaziją New Rocbel- 
le, Trinity kolegiją Washfngto- 
ne (studijavo anglų k. ir Wte-

vaikai, čia mokslus baigę, pa
siekia aukžtų pozicijų šio krašto 
moksliniame, politiniame, pre
kybos bęi pramonės, visuomeni
niame ir meno gyvenime.

Vienas iš tokių yra Juozo ir 
Aleksandros Kazickų šeima.

Juozas Kazickas yra 1863 m. 
tremtinių palikuonis, 
1918 balandžio 16 Saratovo gu
bernijoje, 1937 baigęs Pasvalio 
komercinę mokyklą, vėliau karo 
mokyklą, o 1942 Vilniaus uni
versitetą. 1951 Yale universi
tete už -disertaciją “Čekoslo
vakijos ūkio sovietizacija” gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. Tre
jus metus Alberto Didžiojo ko
legijoje, New Havene, dėstė 
ekonomiką. Lietuvoje vokiečių 
okupacijos metu dirbo pogrin
dyje. Atvykęs 1947 į JAV, il
gą laiką buvo Lietuvių Fronto 
centro valdybos narys. Yra di
rektorius ir dalininkas aštuonių 
tarptautinės prekybos bendro
vių. Su dr. K. Valiūnu buvo 
sukūręs Neris International, Ine. 
(K. Valiūnas iš bendrovės išėjo 
prieš 10 metų), Neris Carbona 
and Oil Corp., Neris Transat- 
lantic, Ine. Yra stambus lietu
vių organizacijų rėmėjas, Lietu
vių Fondui, Liet. Kat. Mokslo - 
Akademijai, Lietuvių Bendruo
menei, Kultūros Židiniui Bro- 
oklyne ir kitiems aukojęs apie 
100,000 dol. Dabar gyvena 
Greenwich, Conn., turi vasar
vietę Long Island, N.Y.

Aleksandra Kazickienė yra 
baigusi Vilniaus universitetą.

Visus savo vaikus Kazickai 
išleido į aukštuosius mokslus: 
Jūratę, Juozą, a.a. Kęstutį, Joną 
ir Mykolą.

gimęs

- o -
1967 su kitais Kazickai nusi

pirko Bahamose Cat Cay (Ka
tės salukę), vieną iš 700 ne
priklausomos Bahamos salų, 
nuo Miami 50 mylių į rytus. 
Lėktuvu iš Miami sala pasie
kiama per 30 min.; kelionė lai
vu trunka kelias valandas. Britų 
karalienė 1874 salą padovanojo 
kapitonui William H. Stuart. 
1900 ji atiteko amerikiečiui M. 
W. Strong.

Pasaulyje mažai belikę vietų, 
nepagadintų komercijos ir mi
nių antplūdžio. Cat Cay viena 
iš tokių vietelių. Kitąsyk Life 
žurnale apie, ją rašė: “Dievas, 
norėdamas žmonių giminei pa
rodyti, kaip atrodo rojus, su
kūrė Cat Cay”. Apsupta kriš
tolinio tyrumo vandenų, nely
ginant mėlynų ir žalių brang
akmenių, be kelių ir automo
bilių triukšmo ir akinančių ne
ono šviesų, be viešbučių ir te
lefono, kur kasdien šviečia 
skaisti saulė, kur neįtikimo bal
tumo smėlis ir sodrus palmių 
bei krūmų žalumas, kur laksto 
laukiniai kalakutai, o vienintelė 
tarša — kokoso palmių riešutai 
ir marių kriauklės. Čia oras 
žiemą 20 laipsnių šiltesnis, o 
vasarą 20 laipsnių vėsesnis negu 
pietinėje Floridoje. Tai ištaigin
ga žiemotojų vieta, tenisininkų, 
golfininkų ir žvejų rojus.

Salos ilgis — pustrečios my
lios, plotis — pusė mylios. 
Susisiekimas — golfo vežimė
liais, dviračiais arba pėsčiomis. 
Klubo nariai ir svečiai apsisto
ja gražiuose svečių nameliuo
se; narių daugumas turi savo 
vilas. Vakariniam salos gale yra 
garsus Kitten Kay baras su dau
gybe garsių žmonių parašų, kaip 
Windsoro kunigaikščių, Gloria 
Swanson, Lady Bird... Ten ma
tyti ir Kazickų šeimos parašai. 
Dvaro rūmuose yra karalienės 
Viktorijos ir Elzbietos II port
retai. Saloje yra ir jauki baž
nytėlė.

vWExeter gos vakarienės. Salės palubėse 
qje. Mokyto- daugybė sidabro , balionų, daug 

r korės- gėlių. Visur romantiška prie- ' 
blanda, šviečia tik žvakės ant 
stalų iš egzotiškų puokščių vi
durio. Per vakarienę groja pen
ketukas iš Floridos — rinkti
niai muzikantai. Jie vaikščioja 
tarp stalų, pagrodami čia vieną, 
čia kitą romantiškos muzikos 
dalykėlį. Įdomus svečių susodi-

Sdmdięnį 8 vai. Viktorijos 
terasoje buwj lengvi pusryčiai. 
O* 10:30 vai. vainikais išpuoš
toje bažnytėlėje mišių metu 
jaunuosius sujungė kun. J. Eng
lish, IS Washingtono. Jaunasis 
lietuviškai pasakė: “Aš Tave 
mylėsiu amžinai”. Savo pamoks

imas, puikūs gėrimai ir vai- le kunigas akcentavo priesaikos 
giai kelia visų nuotaiką. Pasiro
do, lietuviai susodinti tarp ame
rikiečių, kad galėtume su jais 
išsikalbėti, papasakoti apie Lie
tuvą, apie mūsų vestuvių pa
pročius ir kita.

Sėdėjau tarp New York Times 
bendradarbės ir Califomijos fil
mų bendrovės tarnautojos ir tik 
spėjau atsakinėti į jų klausimus, 
paaiškindamas Jūratės vardo kil
mės legendą ir t.t. O kalbų 
kalbų! Apskritai jų tonas humo
ristinis, bet mintis gili. Kalbėjo 
dažniausiai jauni žmonės — 
abiejų jaunųjų ar jų tėvų drau
gai ir bičiuliai.

Įdomiausiai kalbėjo tėvas J. 
Kazickas. Artistiškoje kalboje 
apsakė, kaip, patyręs, jog Jū
ratės santykiai su Rogers eina 
rimtyn, pastatęs tris sąlygas 
būsimam žentui. 1-oji sąlyga — 
kad būtų greitas. Gyvenimas 
trumpas, nėra laiko vėžliu 
šliaužti, jei nori ką pasiekti. 
O jaunikis turi būti greitas, kad, 
apsisukdamas ties veidrodžiu, 
suspėtų pamatyti savo pečius 
veidrodyje. 2. Didelio turto ne
reikia, bet tik tiek, kad būtų 
kas veža jų šešėlį, kai pasens 
(kad senatvė būtų aprūpinta). 
3. Kad mylėtų savo žmoną. Į 
tai Jūratė atšovusi — čia jau 
nuspręsiu aš pati! Ir sprendusi 
iš to, kad sužadėtinis kas
dien siuntinėjęs rožes ir iš Vo
kietijos skridęs tik pasimatyti 
su ja, be jokio kito reikalo.

Po šio linksmo epizodo tė- 
v£s‘patetiškai kalbėjo apie ne
laimę prieš pat vestuvės: jauno
jo motina, čia beviešėdama, su
silaužė koją ir dabar guli Miami 
ligoninėje. Bet tą nelaimę ji 
priėmė kantriai, pamokydama 
mus visus, kad laimės valandos 
žemėje trumpos, netikros... 
Ir nelaimes reikia stoiškai pri
imti. Toliau jis pratęsė mintį 
apie garbės, didelio vardo ir 
turto praeinamybę. Paliekanti 
tik meilė, kiek jos savo darbais 
parodome žmonėms.

ir ištikimybės svarbą. Jaunieji, 
jų artimieji ir daug svečių ėjo 
komunijos.

Per mišias švelniai kankliavo 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusi Mirga Bankaitytė iš Cle- 
velando ir grojo įžymus smui
kininkas Rene Cruzet.

12 vai. — priėmimas prie 
salos tvenkinio. Visur gėlės, ant 
šuolių į tvenkinį lentos — di
džiulė gulbė, o tvenkinyje plau
ko vėjo pučiamos gėlių salukės. 
Groju juodukų orkestras, dai
navo geras dainininkas. Visose 
vaišėse patarnavo Bahamų juo
dukai, gana gražūs, švelnių 
bruožų žmonės.

Po šio. priėmimo iki iškelia
vimo 3 vai. buvo laiko pasi
važinėti po salą. Čia matėme 
daug gražių vilų ir mažesnių 
namelių^ bet dar nemaža ir 
sklypų parduoti. Saloje kurtis 
gali tik priimtieji klubo nariais.

Jaunieji helikopteriu išskrido 
į Miami lankyti Rogerso moti
nos, o iš ten — povestuvinėn 
kelionėn į Barbados.

Dviejų dienų sapnas šioje gro
žio vietelėje baigėsi. Vienas po 
kito lėktuvai perkėlė svečius į 
Floridą, o iš ten išsiskirstė kas 
sau po plačiąją Ameriką. Išsi
skirstėme pabendravę su mie
lais draugais, atnaujinę pažintis 
su eile lietuvių, gražiai išsi
kalbėję su eile amerikiečių ir, 
svarbiausia, palydėję į gyveni- 
mą mįjjl^ją Jūratę.

Stebėjomis ^šeimininkų ener
gija, sumanumu, visko numaty
mu, tiksliu sutvarkymu. Gėlės, 
muzika, vaišės, svečių apnak
vinimas, kiekvieno prakalbi
nimas ir vis su didžiausiu nuo
širdumu, tokiu būdingu Kazickų 
šeimai, kurią pažįstu nuo 1925 
metų, kai su Juozo sesute Vik- 
torijamokėmės Vilkaviškio gim
nazijoje ir žymiai vėliau krikš
tijome Jūratę . . .

Vladas Kulbokas

į JAV įvežti neleidžia.
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vai. susipažinimo valan- 
kokteilis. Visa sodyba 
tūkstančiuose šviesų —

6:30 
dėlė, 
skęsta 
Tamsumoje groja vos įžiūrimas 
orkestras, mirga puošnios suk
nios, blykčioja brangenybės, 
juoduoja vyrų smokingai. Tarp 
svečių nuolat švysčioja Jūratė 
ir Rogers, Juozas ir Aleksandra, 
Viktorija ir Juozas Gruodžiai, 
kokteilio šeimininkai, visus pa
mato, bičiuliškai kalbina. Visi 
jie seniai bematyti, kai kurie 
nuo Vilniaus laikų, tokie pat 
artimi ir mieli, kaip anuomet 
Pasvalyje ar Vilniuje.

Aštuntą valandą susirenkame 
klubo Viktorijos salėje iškilmin-

LOS ANGELES, CALIF.

Kalėdų šventės praėjo įspū
dingai. Bažnyčioj dalyvavo daug 
žmonių, ypač jaunimo. Kalėdi
nės eglutės buvo papuoštos lie
tuviškais šiaudinukais. Tai atli
ko Šatrijos Raganos draugovės 
vyr. skautės. Pakiliai giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
komp. Br. Budriūno. Kalėdinėj 
rinkliavoj aukų surinkta 21,367 
dol.

dicinįbalių. Programą atliks sol. 
Regina Kungienė. Stalus galima 
užsisakyti pas Aldoną Audronie- 
nę. Jos telef. 243-6850.

Bangos sporto klubo varžybų 
laimetoj-ų atžymėjimas ir pasi
linksminimo vakaras įvyks sau
sio 29, penktadienį, 8 vai. vak. 
Tautiniu namų salėj.

Politinių studijų savaitgalis, 
rengiamas Fronto Bičiulių, į- 
vykssausio 30-31 Šv. Kazimiero 
parapijos viršutinėj salėj. Sve
čias kalbėtojas šiais metais bus 
Algimantas Gečys iš Phila-

Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubo metinis pobūvis su pietu
mis ir programa vyks sausio 17, 
sekmadienį, 12:30 vai. parapijos 
viršutinėj salėj. . delpbijos.

Lietuvos Dukterų Los An
geles skyrius sausio 23, šešta
dienį, 7:30 vai. vak. S v. Kazi
miero parapijos salėj rengia tra-
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Alkos, Amerikos lietuvių kul- 
' toros archyvo, direktorato valdy

ba gruodžio 12 Alkos patalpose 
sušaukė narių ir kviestinių bei 
svečių pasitarimą. Alka yra įsi
kūrusi šalia Marijos Nekalto Ihra- 
sidėjimo vienuolyno.

Posėdyje dalyvavo direktora
to nariai: dr. vet A. Stankaitis, 
sės. Augusta Sereikytė, dr. A. 
Matukas, A. Mažiulis, J. Vembrė, 
kuratorius kun. R. Krasauskas ir 
dr. J. Kriaučiūnas. Kviestiniai ir 
svečiai buvo: kun. A. Liuima, 
Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos pirm., iš Romos, 
kun. S. Yla, prof. C. Masaitis, 
doc. A. Vasaitis, M. Avietėnai- 
tė, L Mockienė, sės. Margarita 
Bareikaitė, dr. A. Valiuškis, R. 
Taunienė ir O. Stankaitienė.

Pasitarimą pradėjo ir jam vado
vavo dr. Stankaitis. Kun. Liuima 
sukalbėjo pradžios maldą. Dr. 
Kriaučiūnas perskaitė paskutinio 
posėdžio protokolą, kuris buvo 
visų priimtas.

Pranešimą apie Alkoj įvykdy
tus darbus padarė dr. Kriaučiū
nas. Jis pasidžiaugė, kad Alkos 
patalpų paruošimas beveik baig
tas. Jau įvestos visos reikalin
gos šviesos, naujo priestato pa
talpos išdažytos, grindys pa
dengtos kilimu, leidžiamu vie
šose patalpose. Naujo pastato 
sienos iš lauko aptinkuotos van
denį nepraleidžiančia medžiaga. 
Kiemelio ir aplinkos apie Al
kos pastatus sutvarkymas atliktas 
pavasarį. Pastarasis darbas bran
gus, nes reikėjo išrauti daug 
krūmų, išversti ir išvežti daug 
akmenų, atvežti žemės ir sudės
tyti keletą stambių akmenų fi
gūrų. Tos sąskaitos apmokėjimo 
mecenatu buvo prel. V. Balčiū
nas. Akmenų figūras projektavo 
ir jų sudėstymą prižiūrėjo prof. 
C. Masaitis.

Jau kai kuris laikas vyksta 
tvarkymas Alkos viduje. Lietu
vos vyčiai įsiruošia kambarį savo 
archyvam. Kambario sponsorius 
yra J. Valauskas, iš Floridos. 
Lapkričio mėn. buvo viešai ati
darytas dr. Jono Balio tautosa
kos kambarys, kuriame yra su
dėti dr. Balio tautosakos rinki
niai ir archyvai. Ten bus vie
tos ir kitai tautosakai. Kambario 
įruošimo mecenatu yra dr. J. Ba
lys. Kun. Krasauskas jau baigia 
tvarkyti Keleivio laikraščio 
archyvus.

Prieš porą savaičių Alka gavo 
užsakytas metalines knygų spin
tas. Jų gauta 80, 90 colių aukš
čio, 7-nių dvigubų lentynų kiek
viena. Tikima, kad jose sutilps 
Alkoj esą spaudiniai ir liks vie
tos ateinantiem. Jos kainavo, 
nors ir su didele nuolaida, dau
giau kaip 14 tūkstančių dol. Kun. 
Krasauskas nupirko knygom ve
žioti vežimėlį. Pasiruošta Alką 
apšildyti žiemą; tankai pripildyti 
šildymo aliejum.

Pranešėjas dar kartą padėkojo 
dr. A. Matukui už jo dvejų me
tų kasdienį daugelio valandų 
darbą, statant Alkos priestatą. 
To dėka turim šiandienę Alką, 
nors jam ir pasitraukus iš prie
žiūros vadovo pareigų.

Svarbiausias šio pasitarimo 
sušaukimo tikslas — parinkti Al
kos spaudinių ir vertybių kata
logavimo sistemą. Reikalą refe
ravo dr. Kriaučiūnas, pranešda
mas, kad direktoratas jau ilgą 
laiką tariasi su spaudinių kata
logavimą žinančiais, nes katalo
gavimas — ilgas ir brangus dar
bas. Siame pasitarime dalyvavo 
bent 3 asmenys, tą reikalą žiną: 
Laima Mockienė, M. Avietė- 
naitė ir A. Mažiulis.

L. Mockienė tuo reikalu 
pasisakė. Ji siūlė, kaip ir anks
čiau, Alkos spaudinių kataloga
vimą įjungti į kompiuterinę 
katalogavimo sistemą, per On
line Computer Library Center. 
Tokiu bodu Alka turės ryšių su 
Amerikos bibliotekomis, taps ži
noma, galės gauti jau kitur užka- 
taloguotų lietuviškų knygų kor
teles, ir kaina gal bus prieina
miausią. Ir tai vienos knygos 
užkatalogavimas kainuos apie 3 
d oi., neskaitant knygos kataloga
vimui paruošiamo darbo, gautų 
kortelių sudėjimo į katalogus ir 
reikiamos medžiagos įsigijimo.

Paruošiamuosius darbus

Hartfordo tautiniu šokių grupė Berželis šoka Rezginėlę

- Lietuvių Fondo naujo na
rio 5000 numerį gavo Aldona 
Markelienė, rašyt Adolfo Mar
kelio žmona, gyv. Cicero, III.

guojant, neišeitų pigiau, ir Alka 
liktų nežinoma. Šitokiam katalo
gavimui ji pažadėjo savo pagal
bą.

Po kai kurių pasiaiškinimų 
ši sistema tiek katalogavimą ži
nančių, tiek ir kitų pasitarimo 
dalyvių buvo priimta, ir direkto
ratas ją vykdys.

Iždininkas J. Vembrė pranešė, 
kad Alkos rėmėjai ligi šiol suau
kojo 165 tūkstančius dol. Pora 
mecenatų yra aukoję po 10 tūks
tančių, keletas po 5 tūkstan
čius ar daugiau, kiti po mažiau, 
nuo 1 ligi 5000 dol. Visos sąskai
tos apmokėtos, ir dar kasoje yra 
likę keletas tūkstančių. Alkos rė
mėjam s išsiuntinėti švenčių 
sveikinimai ir kvietimas remti 
Alką toliau, ypač pradedant 
brangų katalogavimo darbą.

Einamuosiuose reikaluose iš
kelta: 1) pasistengti apsaugoti 
Alką nuo vandalizmo, įtaisy
ti apsaugas langams ir kai ku
riuos visai užmūryti; 2) kviesti 
ar samdyti žmogų, kuris kas die
ną aplankytų ir prižiūrėtų pasta
tus ir aplinką, gal net mažus 
pataisymus atliktų. Tuos dalykus 
pavesta spręsti direktorato val
dybai.

Akademijos pirmininkas sve
čias kun. Liuima sakėsi esąs 
nustebęs, matydamas šiandienę 
Alką ir ja besirūpinančius direk
torato narius. Akademijos ir Al
kos vardu jis dėkojo, visiem 
prie Alkos prisidėjusieįn ir vi
siem jos rėmėjam. Padėkota kun. 
Liuimai ir Mockienei bei visiem 
kitiem dalyvavusiem pasitarime.

Pasitarimas baigtas kun. Liui- 
mos sukalbėta malda ir visų su
giedotu Lietuvos himnu.l

BR0CKT0N

Tautos šventės minėjimas

va- 
su- 

|ėji-

as

Martyno Jankaus šauliard 
dovaujant, rugsėjo 13 buvo' 
ruoštas tautos šventės mir 
mas.

10 vai. Šv. Kazimiero lieti 
parapijos bažnyčioj šauliai buvo 
užprašę mišias už Lietuvą, 
aukojo ir turiningą pamokslą 
pasakė kleb. kun. P. Šakalys. 
Šauliai uniformuoti dalyvavo su 
JAV, Lietuvos ir kuopos vėlia
vomis. ALRK Moterų Sąjungas 
15 kuopos moterys irgi buvo pa
sipuošusius tautiniais drabužiais 
ir budėjo prie savo vėliavos.

Mišias ir giesmes pakiliai gie
dojo parapijos choras ir soliste 
Marytė Bizinkauskaitė. Vadova 
vo komp. J. Gaidelis. Mišiorr 
pasibaigus, choras, solistė ir visi 
tikintieji bendrai sugiedojo Ma
rija, Marija ir Lietuvos himną.

Po pamaldų visi rinkosi į pa
rapijos salę tęsti minėjimo su 
programa ir M. Jankaus šaulių 
suruoštomis vaišėmis. Stalus gė
lėmis išpuošė Julė Šaulienė. 
Valgius paruošė vyr. šeimininkė 
St Gofensienė su talkininkėmis.

Minėjimą pradėjo kuopos

PABALTIEČIŲ STUDIJŲ KONFERENCIJA

Aštuntoji pabaltiečių studijų 
konferencija įvyks 1982 birželio 
17-19 Minnesotos universiteto 
rūmuose, St. Paul mieste. Pa
grindinė studijų tema — Pabal
tijo ir Skandinavijos tautų san
tykiai. Konferenciją rengia Pa
baltiečių studijų ugdymo sąjun
ga ir Minnesotos universiteto 
Skandinavijos departamentas. 
Numatoma, kad į konferenci
ją suvažiuos šimtai dalyvių iš 
šiaurinės Amerikos ir iš užsie
nio.

Nobelio laureatas Czeslaw 
Milosz, lenkų autorius, vienoj 
sesijoj skaitys savo poeziją. Aka
deminės sesijos tęsis tris dienas. 
Jų metu bus rodomi filmai, bus 
etninės dainos ir meno paroda, 
balius.

Pabaltiečių studijų ugdymo

draugija — The Association for 
the Advancement of Baltic Stu- 
dies — buvo įsteigta 1966 plėsti 
lakademiniam tyrimam, leisti 
Knygom ir organizuoti studiji
nėm konferencijom, nagrinėjant 
temas, liečiančias Estiją, Latvi
ja ir Lietuvą bei kitas tos srities 
tautas.

I Informacijų registracijos klau- 
sanais galima gauti kreipiantis į 
Lpri Graven, programų koordi
natorę, Nolte Center for Con- 
tinuing Education, 315 Pillsbury 
Dtive, S.E., University of Min
nesota, Minneapolis, MN 55455. 
Telk: 612 373-5361.

Bendros kūčios
Kalėdų išvakarėse, gruodžio 

24, Marijos Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno seselės sukvietė 
seseles ir apylinkės lietuvius į 
vienuolyno salę bendrom kū- 
čiom. Dalyvavo 52 asmenys. 
Buvo ir svečių, pvz. dr. Rin
gus su šeima, iš Chicagos.

Kūčių vakarienė pradėta kun. 
S. Ylos malda ir Kalėdų giesme. 
Prisiminti artimieji ir mirusieji. 
Stalas, su trupučiu šieno po stal
tiese, buvo gausus kūčių patie
kalais. Plotkelių laužymas kiek
vieno su kiekvienu kėlė draugiš
kumo nuotaikas. Buvo plotkelių 
ir iš Lietuvos. Vakarienė baigta' 
kun. Krasausko malda.

Bernelių mišios buvo aukoja
mos koplyčioj. 10 vai. vak. Jas 
koncelebravo kun. S. Yla, prel. 
V. Balčiūnas ir kun. R. Krasaus
kas.

J.Kr.

HARTFORDO BERŽELIS 
ŠVENČIA SUKAKTĮ

Hartfordo tautinių šokių gru
pė Berželis švenčia savo veik
los dešimtmetį. Ta proga rengia
mas sukaktuvinis koncertas — 
balius, kuris įvyks vasario 20, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Šv. And
riejaus lietuvių parapijos salėje,

NAUJAS MOKSLO DAKTARAS

pirm. P. Šaulys. Invokaciją su
kalbėjo kleb. kun. P. Šakalys.

Pirmiausia solistė Marytė Bi- 
zinkauskaitė gražiai padainavo 
Pajūry, Ko vėjai pučia ir Lop
šinę. Matytei pirmą kartą akom- 
ponavo jos jaunesnė sesutė Ve
rutė. Dr. P. Bizinkauskas visus 
savo 5 vaikus nuo mažų dienų 
traukė prie pianino ir balselius 
lavino. Klausytojai negailėjo 
plojimų, o šaulės Marytei įteikė 
gėlių puokštę.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
prof. dr. kun. A. Jurgelaitis, 
OP, kuris pažįstamas kaip geras 
pamokslininkas ir paskaiti
ninkas, lietuvių kalbos ir Lietu
vos istorijos žinovas. Prele
gentas priminė lietuvių ankstes
nių išeivių vienybę tautinių ir 
religinių švenčių minėjime, o 
taip pat iškėlė pamaldumo į 
Mariją reikalą. Marijos, apsireiš- 
kusios Fatimoje, prašymas at
gailauti ir melstis už Rusijos 
atsivertimą yra ypač aktualus 
lietuviam.

Minėjimo pabaigoj M. Jankaus 
šaulių kuopos pirm. P. Šaulys 
padėkojo šventės rengėjam, da
lyviam ir visus kvietė sudai
nuoti Lietuva brangi.

E. Ribokienė

Fordhamo universitete New 
Yorke gruodžio 8 kun. Petras 
Stravinskas apgynė savo diserta
ciją ir gavo daktaro laipsnį iš 
švietimo srities.

Jis yra gimęs Newarke, N.J. 
Baigė Šv. Rožės pradžios mo
kyklą Freeholde ir 1968 Šv. Juo
zapo gimnaziją Toms River. Pra
dėjo ruoštis kunigystei Seton 
Hali universitete, studijavo kla
sikines kalbas ir įsigijo baka
lauro laipsnį ir magistro laipsnį 
iš mokyklų administravimo sri- 

"'fiės. Baigė Mahwah Nekalto 
Prasidėjimo kunigų seminariją 
magistro laipsniu iš biblinių 
studijų.

Įšventintas į kunigus Boise, 
Idaho vyskupijoje. Ten buvo 
mokytojas ir administratorius 
vienintelėje tos valstijos katalikų 
gimnazijoje. Šiuo metu jis yra 
laikinai paleistas iš tos vyskupi
jos ir dirba katalikų lygoje 
Trentone. Ši organizacija siekia 
apginti katalikų ir kitų tikinčių
jų religines teises. Lyga ypač 
aktyviai veikia švietimo srityje, 
propaguodama tėvų laisvę siųsti 
vaikus į privačias mokyklas.

Tie patys interesai atsispindi 
ir jo disertacijoje — “The Cons- 
titutional Possibilities of Federal 
Financial Assistance to Non- 
public School Parents”. Savo di
sertacijoje jis įrodė, kad aukš-

PROJEKTAS 
JAUNIMUI

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Chicagoj gavo valdžios 
lėšų planuoti dvejų metų pro
jektui, pavadintam “Lietuviškas 
lobis — jaunimo žvilgsnis”. Pa
skirdamas lėšas, National En- 
dowment for the Humanities 
fondas davė tris mėnesius su
planuoti, kaip kuo daugiau lie
tuvių kilmės jaunimo galėtų da
lyvauti planavime, kursuose ir 
renginiuose, kurie vystytų lietu
vių kultūros pažinimą ir svarbą 
jaunimui tarp 15 ir 21 m. am
žiaus. Jeigu valdžia suteiks fon
do išteklių ir pačiam projektui, 
pasirodys stambus leidinys apie 
lietuvių kultūrą lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Planavimo ir paties projekto 
vedėju Balzeko muziejus yra pa
kvietęs kun. Antaną Saulaitį, 
kuriam talkins lietuvių kalbos 
bei literatūros profesorė Illinois 
universitete Chicagoj Marija 
Stankus-Saulaitė, iš kurios stu
dentų šio projekto sumanymas 
kilo. Projekto koordinatorė yra 
Eileen R. Mackevich, WBEZ 
radįjo ir muziejinės programos 

,*vedėja.
Kadangi būsimas leidinys bus 

paties jaunimo paruoštas ir reda
guotas, pradėta sudaryti patarėjų 
grupė, kuri padės jaunimui pro- 

Chureh St., New Britain, Conn.
Ruošiamo sukaktuvinio leidi

nio išlaidom padengti ir toli
mesnei Berželio veiklai paremti 
sveikinimus su aukomis iki sau
sio 15 priima Zina Dresliūtė, 
238 Oxford St., Hartford, Conn. 
06105. Tel. 236-5501.

Lionginas Kapeckas

Kun. Petras Stravinskas

čiausias teismas blokuoja para- 
mą-privačių mokyklų tėvam. Iš
kėlė ir teismo antikatalikiškus 
pasisakymus.

Kas norėtų įsigyti kun. P. Stra
vinsko disertacijos santrauką, 
prašom pasiųsti sau adresuotą 
voką su pašto ženklu šiuo adre
su: The Catholic League, Box 
268, Trenton, N.J. 08602.

Šia tema kun. P. Stravinskas 
dažnai skaito paskaitas ir mielai 
laukia progos, kad galėtų pasi
kalbėti su tuo klausimu besido
minčia grupe. LIC

jektą vystyti. Tarp šių patarė
jų, jau sutikusių padėti, yra dr. 
Rimvydas Šilbajoris, Kostas Os
trauskas, Elena Bradūnaitė, 
Adade Wheeler, prof. Victor 
Greene, kun. W. Wolkovich-Val- 
kavičius, kun. K. Pugevičius ir 
kiti.

Planavimo metu projekto ve
dėjai užmegs ryšius su lietuvių 
jaunimo organizacijom ir su 
spauda, nes viena uždavinio są
lyga yra pasiekti kuo daugiau 
jaunimo anketom, seminarais, 
pokalbiais.

WASHINGTON, D.C.
Lietuvos Pasiuntinybėj

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
1982 Metų proga JAV preziden
tas ir ponia Reagan, viceprezi
dentas ir ponia Bush, valstybės 
sekretorius ir ponia Haig, JAV 
protokolo šefė ir ponas Annen- 
berg, Washingtono arkivyskupas 
James A. Hichey, Washingtono 
burmistras ir. ponia Barry, eilė 
senatorių bei kongresmanų su 
žmonomis atsiuntė sveikinimus 
Lietuvos atstovui' ir poniai Bač- 
kienei, kurie taip pat pasiuntė 
sveikinimus aukštiesiem svei
kintojam.

Švenčių proga p.p. Račkiai pa
sikeitė sveikinimais su daugelio 
kraštų ambasadoriais Washing- 
tone.

— Draugo romano konkurso 
vertinimo komisija sudaryta 
Clevelande iš Balio Gaidžifl- 
no. Viktoro Mariūno, Vacio Ro- 
ciūno, Dalios Staniškienės ir dr. 
Danguolės Tamulionytės. Gauti 
devyni romanai. Laimėtojas gaus 
2000 dol. premiją, kurios mece
natai yra Kontrimai iš Califomi- 
jos. Premijos įteikimas bus kovo 
20 Clevelande, DMNP lietuvių 
parapijos salėj.

— Vasario 16 gimnazijoj Ka
lėdų atostogos prasidėjo gruo
džio 19 ir baigsis sausio 10.

— Prof. dr. Jono Girniaus 
pirmose mirties metinėse, lap
kričio 15, dalyvaujant per 60 
artimesnių velionio draugų iš 
Vokietijos, Šveicarijos ir Švedi
jos, Westfriedhof hapinėse 
Miunchene pašventintas origina
lus paminklinis antkapis. Pa
minklo autorius — skulptorius 
A. Mončys iš Paryčiaus.

— Raimonda Apeikytė, pianis
tė ir kompozitorė, gruodžio 12 
Los Angeles, Calif., turėjo piano 
ir savo kompozicijų rečitalį. Jos 
vokalines kompozicijas atliko 
Birutė ir Rimtautas Dabšiai. Ša
lia pasirodymų amerikiečių vi
suomenei Raimonda yra tal
kinusi daugiau kaip 300 lietuvių 
parengimų.

— Los Angeles Lietuvių in
formacijos centras suorganizavo 
lietuvius, latvius ir estus prisi
dėti prie lenkų masinių demon
stracijų, remiant Lenkijos laisvė
jimo pastangas. Demonstracijos 
įvyko Los Angeles miesto centre 
gruodžio 20.

— Clevelande Neringos vyr. 
skautės sausio 31 rengia “Lietu
viai Sibire” knygos sutiktuves. 
Kalbės Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis iš New Yorko.

— Prof. Pranas Jucaitis gruo
džio 6 atšventė 85 m. sukaktį- Su
kaktuvininkas jau nuo 1911 reiš
kiasi visuomeninėj ir ateitinin- 
kiškoj veikloj..

— Apie inž. Mikalojaus Iva
nausko kūrinius, pavadintus 
“Šviesa iš šviesos” ir buvusius 
išstatytus St. Petersburg Beach, 
Fla., miesto Florida Savings sa
lėj, plačiai parašė The Gulf Jour
nal, įdėdamas porą paveikslų su 
jų kūrėjo Ivanausko nuotrauka. 
Laikraštis aiškino jo kūrybos 
procesą, vartojant chemikalus. 
Apie jo darbus atsiliepia palan
kiai ir pažymi kūrėjo lietuvišką 
kilmę.

— Argentinos Lietuvių Cent
ras, jungiantis Buenos Aires lie
tuvius, spalio 11 paminėjo savo 
veiklos 55 metų sukaktį. Kon
certinę programą atliko vaikučių 
choras, vadovaujamas H. Castro, 
mažieji solistai dainininkai bei 
instrumentalistai. Sulaukta svei
kinimų. Minėjimą tautiniais šo
kiais baigė Inkaro ansamblis. 
A.L. Centrui pirmininkauja J. 
M ič ifldas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: O. Kubilius, Miami Beach, 
Fla., A. Gaidys, Kingwood, Tz. 
Kalėdų švenčių proga kaip do
vaną Darbininką užsakė kitiem: 
P. Tutinas, Brooklyn, N.Y. — W. 
Kučinskui, Brooklyn, N.Y., E. 
St. Mikniai, New London, 
Conn. — K. Senulienei, Pater- 
son, N.J., G. Aleksandravičius, 
Bloomfield, Conn. — V. Tijū
nėlis, So. Deerfield, Mass., ir 
V. Aleksandravičius, Hicksville, 
N.Y. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbininko 
prenumerata pirmiem metam tik 
12 dol. Atnaujinant visiem 15 
dol. metam.
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Dačinskas (Dačys). VHI-sis su-

Garsusis Gambridge Massa- 
chusetts technologijos institutas, 
sutrumpintai vadinamas MIT, 
Salia simfoninio savo studentų 
orkestro kultivuoja pučiamųjų 
instrumentų koncertinį orkestrą, 
angliškai vadinamą Concert 
Band. Jo sudėtis nepaprastai pa
didinta, ypač medinių pučia-

VasyliOnų koncertai
Kamerinės muzikos koncertas 

įvyks sausio 9, šeštadienį, 5:30 
vai. vak. Camegie Recital Hali 
patalpose, New Yorke. Sausio 
10, sekmadienį, 3 vai. popiet ta 
pati koncertinė programa bus at
likta Bostone, First and Second 
Church, 66 Marlborough St.

Koncertų programą atliks 
smuikininkas Izidorius Vasyliū-

ĮDOMUMO 
KONCERTAS važiavusius pasvęįkin^JB^tonoj' 

skwt pirm. inž.
nis.5 XIII-sis ' suvažiavūna^ 
įvyko gegužės 27-29 Capley ęial 
za viešbutyje, Bostoną. ’Sdva-Č 
žiavimą atidarė skyr. pirm. che-č 
mikė Dalią Ivaškienė. f;

Bostone ir jo apylinkėse. gy< 
veną lietuviai inžinieriai, pa
gal inž. Broniaus Galinio straips
nį, esą labai veiklos savo orga
nizacijoje ir jų įnašas tai orga
nizacijai yra didelis. Šis B. Gali
nio straipsnis yra lyg jų veik
los istorija, kuriame nušviečiami ~

1930 metais Palangoje. Tais metais visoje Lietuvoje buvo 
švenčiama Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktis. Vi
sur buvo sudaromi komitetai. Toks komitetas buvo irPalan- t 
goję. Sėdi iš k: Jonas Skučas, generolo Kazio Skučo bro
lis, miręs Sibire; Ona Staknienė. komiteto pirmininkė; 
kanauninkas Kazimieras Prapuolenis, pagarsėjęs savo vei
kalu apie lenkų apaštalavimą Lietuvoje; stovi: Juozas Vait
kus, bolševikų nukankintas Rainių miškelyje prie Telšių; 
pašto viršininkas Jazdauskas ir Gutmanas, žydų atstovas.

ELIZABETH, N J.

Prisiminti a.a. Antanas ir 
Ona Staknlai

Spalio 10 Staknių šeima pami
nėjo tėvų Antano ir Onos Stak
nių mirties sukaktuves mišiomis 
ir šeimos suvažiavimu.

Metinės tradicinės mišios bu
vo aukojamos Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioj Elizabethe. Daly
vavo Staknių šeimos nariai: sū
nūs Klemensas, Edvardas, Vin
cas ir Pranas, dukterys Marga
rita Samatienė iš Washingtono, 
Izabelė Horton ir Natalija Kiau- 
šienė su šeimomis bei kiti gimi
nės.

Ona Staknienė mirė 1949, o 
Antanas Staknys — 1954. Abu 
ilsisi Šv. Kryžiaus kapinėse 
North Arlingtone, N.J.

Antanas Staknys atvyko į 
Ameriką 1905, kad išvengtų 
karinės tarnybos carinės Rusijos 
armijoj, ir apsigyveno Newarke. 
N.J., kur aktyviai įsijungė į lietu
višką veiklą. 1918 dalyvavo 
delegacijoj, kuri lankėsi pas pre
zidentą Wilsoną, prašydama pa
remti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą.

Ona Staknienė-Vaškevičiūtė 
gimė Amerikoj ir užaugo lietu
viškoj Vaškevičių šeimos dva
sioj. Ji irgi nuo jaunų dienų 
įsijungė į lietuvišką veiklą, dau
giausia pasireiškė Newarko pa
rapijos veikloj.

NEWARK, NJ.

Tautodailės paroda

Veikli vietos LB apylinkės 
valdyba lapkričio 29, sekmadie
nį, šios dienos pamaldom Švč. 
Trejybės bažnyčioj pasibaigus, 
tos pat parapijos salėj suruošė 
gana turtingą tautodailės darbų 
parodą ir ją paįvairino tautiniais 
šokiais, kava su kepiniais, bulvi- 
nėm dešrom, turtinga loterija ir 
gėrimų bufetu.

Tautodailės darbų paroda 
buvo įdomi ir įvairi, nes į ją 
buvo pakviestos dalyvauti jau 
savo žymę įsigijusios šios šakos

JONUI UPNICKUI
staiga mirus, žmoną p. E. Lipnickionf, dukrą Birutę 
Potrlklonę, šeimą ir gimines giliai užjaučiamo.

D.S. Biručiai
J~A. Snieikai

TERESEI THOMAS-JANULYTEI 
minia, jos vyrai muzikui Joo Thomss Ir visai kelmai 
reiškiame gilią Ir nuoširdžią užuojautą.

"JINAI IR TRYS GINTARAI" 
Danutė Striugaitė, Vytautas Daugirdas, 

Zenonas J u rys, Juozas Nakas

1922 Ona ir Antanas Stakniai 
su gausia 8 vaikučių šeima grįžo 
į Lietuvą, įsikūrė Palangoj, kur 
gimė dar 5 vaikai. Trylikos vai
kų Staknių šeima buvo viena 
gausiausių tuometinėj Lietuvoj.

Bet motina Ona Staknienė ra
do laiko ir visuomeninam dar
bui. Suorganizavo Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos Palan
gos skyrių, kuriam eilę metų 
pirmininkavo, talkino Moters 
žurnalui, organizavo paskaitas, 
išvykas, minėjimus, buvo Pa
langos mokyklų, pradinės ir pro
gimnazijos, tėvų komitetų narė.

Antanas Staknys įkūrė Palan
goj medžio apdirbimo ir cemen
to gaminių įmones. Pirmininka
vo eilei visuomeninių organiza
cijų: Vilniui Vaduoti Sąjungos ir 
Lietuvai Pagražinti Draugijos 
Palangos skyriam, nepriklauso
mybės minėjimų rengimo komi
tetui ir kt. Buvo Šaulių Sąjun
gos garbės narys ir nuolatinis 
Palangos miesto tarybos narys.

Paskutiniais . nepriklausomy
bės metais Antanas Staknys Pa
langos gyventojų balsų dauguma 
buvo išrinktas miesto burmist
ru, tačiau dėl savo stiprių poli
tinių įsitikinimų (krikščionis de
mokratas) nebuvotom pareigom 
patvirtintas.

Staknių šeima kasmet suva
žiuoja savo tėvų prisiminti ir pa
gerbti jų šviesią asmenybių, 
kaip pavyzdingų tėvų ir gar
bingų lietuvių.

m.t.

darbuotojos. Joj dalyvavo juostų, 
takelių ir kilimėlių audėja Mil
da Kvedarienė su gausiais savo 
darbais, Jolanta Bartytė — su 
keramikos darbais, Ann Klein — 
su šiaudinukais ir kitokiais rū
pestingai atliktais darbais. Be to, 
ši paroda buvo paįvairinta gin
taro dirbiniais ir kitais papuoša
lais, nepriklausomos Lietuvos 
monetų rinkiniu, Lietuvos Aido 
1937 m. komplektu ir parinktais 
žymių dailininkų ir savy meno 
mėgėjų paveikslais. Pirmą kartą 
čia teko matyti ir parapijos kle
bono prel. Jono Schamus tauti
nių motyvų kryžius, rankom įdo
miai sukomponuotus iš švieses
nio ir tamsesnio atspalvio su
pjaustytų ir suklijuotų faneros 
gabalėlių.

pertu aras rinktinis, rimtų kom
pozitorių, specialiai rašiusių to
kiam orkestrui.

Dažnai orkestras užsako kom
pozitoriam parašyti ką nors spe
cialiai jų orkestrui. Taip 1964 
buvo užsakytas kūrinys ir mūsų 
kompozitoriui Jeronimui Kačins
kui. Tuo būdu atsirado jo vei
kalas “Transcendental Expres- 
sions” pučiamųjų koncertiniam 
orkestrui su vargonų solo. Šis 
veikalas jau buvo atliktas keletą 
kartų. Solistu yra buvęs Zenonas 
Nomeika ir kiti.

Gruodžio 5 vėl įvyko šio or
kestro koncertas didžiulėj MIT 
Cresgy auditorijoj, dešiniajame 
šone turinčioj vargonus. Orkest
rui diriguoja John Corley. Pro
gramoj vėl girdėjom Jeronimo 
Kačinsko kūrinį.

Iki pertraukos ėjo Felix Men- 
delssohno “Overture for Band”, 
op. 24, jo jaunystėj rašytas kū
rinys; Iowa universiteto profe
soriaus Richard Hervig “A Di- 
version for the Band”, rašytas 
1962, įvairių nuotaikų spalvingas 
kūrinys; trečiuoju numeriu buvo 
atžymėtas šimtasis gimtadienis 
Australijoj gimusio, Europoj stu
dijavusio, 1914 į Ameriką atvy
kusio Percy Aldrige Grainger, 
kurio kūrinys “Lincolnshire 
Posy”, rašytas 1937, susideda iš 
šešių dalių, pagrįstų liaudies 
melodijomis, .užrašytomis Lin
colnshire 1905-06. -T ’ialo

Po pertraukos pirmuoju nu
meriu ėjo Jeronimo Kačinsko 
kūrinys. Kūrinį sudaro penkios 
skirtingo charakterio dalys, arba 
sekcijos, kurios pilnai išvystytos, 
be pertraukos natūraliai išplau
kia viena iš kitos. Programoj 
jos sužymėtos: adagio misterio- 
so, allegretto, adagio, allegro,

Tautinių šokių pašoko Rūtos 
Mickūnienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė Liepsna, taip 
pat ir šios grupės šokėjos ir šeš
tadieninės Vinco Kudirkos mo
kyklos tautinių šokių mokytojos 
Audros Tursaitės paruošti mo
kyklos mokiniai. Už jų gražiai 
atliktus šokius buvo nuoširdžiai 
paplota. Šokius akordeonu paly
dėjo Emilija Skruodytė.

Programai pasibaigus, pra
sidėjo laimėjimais turtinga lote
rija. Jei laimėjimai būtų buvę 
išdalinti, kiekvienas' būtų šį tą 
gavęs, bet loterijos būdu kai ku
rie laimėjo net po keletą kartų, 
o kiti liko nieko nelaimėję. To
kia jau nevienoda laimė. Už tai, 
žinoma, niekas nepyko.

Žmonių turėjo būti daugiau, 
nes iš gretimų kolonijų, išskyrus 
tuos, kurie leidžia vaikus į šeš
tadieninę mokyklą, nebuvo ma
tyti jokio veido. Ar jau toks 
abejingumas visur įsigalėjo, kad 
neįstengiama paremti savų kai
mynų?

Apylinkės valdyba šeštadieni
nei mokyklai paremti vakaro 
metu įteikė 250 dol. Ir šis ren
ginys buvo skirtas taip pat tos 
pačios mokyklos paramai. Apy
linkės valdyba ir jos talkinin
kai nusipelnė visų lietuvių pa
dėkos už savo gražius darbus 
besimokančiam jaunimui.

šia proga primenama, kad šeš
tadieninės mokyklos Elizabethe 
kalėdinė eglutė įvyksta gruo
džio 19, Šeštadienį, 10 vai. ryto 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos patalpose. Ar ir Šios 
mokinių atliekamos programos 
pažiūrėti atvyks tik mokinių tė
vai ir mokytojai? Nebūkim to
kie nerangūs, kad net rausti dėl 
to tektų.

i. -n. .

Vasyliūnas. Jie pagros Bacho 
septynių dalių Suitą A dur, John 
Bavicchi Sonatą Nr. 4 lietuvių 
liaudies melodijų motyvais, 
Beethoveno Pavasario Sonatą F 
dur ir lietuvio kompozitoriaus 
Vytauto Jančio, dabar gyvenan
čio Chicagoj, bet gyvenusio ir 
Bostone, veikalą Devintas Sone
tas. Šis neilgas veikalas, pagrįs
tas liaudies melodija, parašytas 
dar Bostone. Bostone bilietų 
kaina 5 dol., o vaikai iki 13 me
tų įleidžiami nemokamai.

allegro. Bendras įspūdis labai 
malonus. Tai savotiškas dialo
gas orkestro su vargonais. Mo
derni harmonija parinkta sko
ningai, visa faktūra netiršta, ne
perkrauta, vargonai gražiai pa
pildė orkestrą. Vargonų soliste 
buvo dr. Ingrid Gutberg, Rygoj 
gimusi latvaitė, studijavusi Mo- 
zarteume, Salzburge ir Bostono 
universitete. Tai buvo tikrai ma
loni proga išgirsti savo kompo
zitoriaus neeilinį kūrinį.

Po to ėjo žymaus prancūzų 
kompozitoriaus Darius Milhaud 
du maršai, op. 260b, komponuo
ti po antrojo pasaulinio karo. 
Vienas, “In Memoriam”, skirtas 
prisiminti Pearl Harbor trage
dijai, antras, “Gloria Victoribus”, 
yra himnas pergalei. Pasku- 

“Music for Prague”, Čekoslova
kijoj gimusio, dabar Amerikos 
piliečio Karei Husą, Comell uni
versiteto profesoriaus, kur jis 
dėsto kompoziciją ir veda simfo
ninį ir kamerinį orkestrą. 1969 
jis yra gavęs Pulitzerio pre
miją už styginį kvartetą No. 3.

Izidorius Vasyliūnas

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

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

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

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

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios ir kitos lietuviškos plokš

telės, lietuviškos knygos ir suve- ' 
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Iš LB apygardos veiklos
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Bostono apygardos valdybos 
centro adresas: 360 Bishops Ter- 
race, Hyannis, Ma. 02601. Tel. 
617 771-8910.

Apygardos valdybos pirm. Jo
nas Rūtenis praneša, kad jau at
gaivinta, ilgesnį laiką neveikusi, 
LB Providence apylinkė. Apy
linkės pirmininkas: Liudas Ku- 
kanauza. Sudaryta pilna val
dyba. Stiprios paramos susi
laukta iš naujo Šv. Kazimiero 
parapijos klebono kun. dr. Val
demaro Cukuro.

Kovo-balandžio mėn. būsima- 
jame LB Bostono apygardos 
apylinkių pareigūnų suvažiavi
me bus iš esmės sprendžiami 
Laisvės Varpo radijo valandėlės 
reikalai.

Jau dabar pradėti pasiruošia- 
mieji 10-sios Lietuvių Dienos ir 
30-ties metų LB sukakties minė
jimo darbai.

M inkų auka
Darbininko 1981 gruodžio 18 

laidoj Bostono žiniose buvo ant
raštėlė “Minkai paaukojo $100” 
Žinios tekste buvo pažymėta, 
kad Minkai Lietuvos atstovybės 
remontui “pasiuntė tūkstantį 
dolerių”. Už antraštėlėj nutru- 
pėjusį vieną nulį atsiprašom au
kotojų ir korespondento.

Iš inžinierių veiklos
“Technikos Žodyje” spalio- 

gruodžio mėnesių numery įvadi
nis žodis yra inž. Vytauto Iz- 
bicko. Toliau inž. Bronius Gali
nis aprašo PLIAS-ALIAS (Pa
saulio Lietuvių Inžinierių-Archi- 
tektų S-gos ir Amerikos Lietuvių 
Inžmierių-Architektų S-gos) vi
suotinių suvažiavimų nuo 1951 
iki 1981 chronologinę apžvalgą. 
Bostone įvyko net trys suva
žiavimai: III -sis suvažiavimas 
įvyko 1954 gegužės 29-31 Lie
tuvių Tautinės S-gos namuose, 
So.
no

Bostone, kurį atidarė Bosto- 
skyriaus pirm. inž. Juozas

Literatūros laureatas J, Vizbaras pasirašo savo knygą .AJkom, , 
nų kunigaikštytė*’. Prie stalo sėdi dr. A. Budreckis, stoyi 
solistas St. Liepas ir klubo pirmininkė EI. VasyliOaieaė.
Nuotr. Stasio Urbono

• • * • « n i’aus
’ >fli • -*!. . U

visi jų sąjungos 
bai.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Šv. Petro parapijos vyr. am
žiaus “senior citizens” balius, 
kurį rengia vyčiai ir sodalietės, 
įvyks sausio 10, sekmadienį, 
3 vai. p.p. 7-tos gatvės koply
čioje. Visi kviečiami. Bilietų ne
bus

Baltų D-jos koncertas First 
and Second Church salėje Bos
tone vasario 14. Programą at
lieka latviai.

Minkų radijo valandėlės 48 
metų sukakties minėjimui ren
giamas vakaras kovo 21 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėje. Be to, pradedant sausio 3 
jų programa bus girdima sek
madieniais nuo 8 vai. iki 8:30 
vai. ryto iš tos pačios radijo sto
ties banga 1360, o nuo vasario 
7 ši programa bus perduodama 
du kartu į dieną (sekmadieniais) 
nuo 8 iki 8:30 vai. ryte ir po 
pietų nuo 4:30 iki 5 vai.

Brocktone Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minė
jimas vyks vasario 21, sekmadie
nį. 10 vai. mišios Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj. 3 vai. po
piet parapijos salėj akademija, 
programa ir vaišės. Rengia 
lietuvių organizacijos.

Baltų D-jos koncertas, kuriame 
atliks programą lietuviai, įvyks 
balandžio 18 First and Second 
Church salėje Bostone.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
banketas-reunion balandžio 18 
Lantana restorane, Randolph.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 25 
Lietuvių Piliečių D—jos salėje, 
So. Bostone.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 11:30-12:10 vai. 740 banga I* 
WCAS, 12:10-1:00 vai. 1400 banga 
H 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. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų

t



ORKE

nio lituanistinės mokyklos kalė
dinė eglutė su pritaikyta prog
rama. Pradžia 2 vai. .
■ Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
Hftno kamerinės muzikos kon
certas įvyks sausio 9, šeštadienį, 
5:30 v. popiet Camegie Recital 
salėje New Yorke. Pianu palydi 
Vytenis M. Vasyliūnas. Jie pa
gros Bacho septynių dalių suitą 
.Ą dur, John Bavicchi sonatą nr. 
.4 lietuvių liaudies melodijų mo
tyvais, Beethoveno pavasario so
natą F dur ir lietuvių kompo
zitoriaus Vytauto Jančio, dabar 
gyvenančio Chicagoje, anksčiau 
gyvenusio Bostone, veikalą De
vintas sonetas. Veikalas, neilgas,
pagrįstas liaudies melodija, pa
rašytas dar Bostone. Ta pati pro
grama sausio 10, sekmadienį, 
kartojama Bostone, First and 
Second Church. Pradžia 3 v. 
Iz. Vasyliūnas labai atsidėjęs 
puoselėja kamerinę muziką, kas
met rengia savo koncertus New 
Yorke ir Bostone. Į tuos kon
certus įtraukia ir lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Vėliau išlei
džia kamerinės muzikos plokšte
les. Ir dabar jis rengia naują 
plokštelę. Visi muzikos mėgėjai 
kviečiami apsilankyti koncerte 
ir paremti jo dideles pastangas 
puoselėti lietuvišką muziką.
. Maironio lituanistinė mo

kykla po Kalėdų atostogų savo 
darbą pradeda sausio 9, šešta
dienį, 9 v.r.

Kalėdų eglutė, rengiama Mai
ronio lituanistinės mokyklos, 
bus sausio 10, sekmadienį, 2 v. 
popiet Kultūros Židinyje. Vaikai 
atliks specialią kalėdinę progra
mą, mokyklos choras giedos ka
lėdines giesmes, atsilankys Ka
lėdų senelis su dovanomis. 
Veiks įvairios loterijos, bus ir 
lietuviškų valgių, gėrimų. Tėvų 
komitetas kviečia visus mokyk
los rėmėjus ir bičiulius dalyvau
ti šioje kalėdinėje šventėje ir 
jaukiai praleisti popietę su jau
nimu.

Elena ir Juozas Andriušiai 
Kalėdų atostogų išvyko į Los An
geles ir. sustojo J. ir K. Karužų 
viloje “Trakai”. Iš ten atsiuntė 
Darbininko redakcijai švenčių 
sveikinimus.
: Darbininko redakcija nuošir
džiai dėkoja už visus švenčių 
sveikinimus ir už gautas įvairias 
dovanas.

Demonstracijos prie Jungtinių 
Tautų ryšium su įvykiais Len
kijoje rengiamos sausio 9, šeš
tadienį, 12 vai. vidurdienį. De
monstracijos bus Dag Hammer- 
skjold Plaza. Kviečiami dalyvauti 
visų tautybių žmonės su plaka
tais, vėliavomis. Organizuoja 
Antibolševikinio Bloko Tautų 
komitetas, kuriam vadovauja Pe- 
ter Wytenus.

Lietuvos vyčių 110 kuopa or
ganizuoja autobusus kelionei į 
Atlantic City. Išvykstama sausio 
30, šeštadienį, 8:30 vai. ryto. 
Grįžtama tos pačios dienos vaka
re. Vienas autobusas išvyks nuo 
Woodhaven Blvd., ir Jamai- 
ca Avė. sankryžos, o kitas nuo 
V». Atsimainymo bažnyčios Mas- 
pethe. Dėl rezervacijų iš anksto

Redakcija — (212) 827-1352 
Administr. —(212) 827-1351 
Spaustuvė —.(212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235*5962 
K. Ž. salė — 212) 827-9645

prie Lietuvos minėjimas bus 
sausio 16, šeStadienį, Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Minėji
mą rengia Simo Kudirkos šaulių 
kuopa. Kalbą pasakys klaipė
dietis Martynas Gelžinis. Bus ir 
meninė dalis. Po minėjimo — 
kavutė.

Per New York Times radiją 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga vasario 16, antra
dienį, 11:06 vai. bus transliuo
jama lietuviška muzika ir duoda
mas pasikalbėjimas apie lietuvių 
muziką ir Lietuvą. Tai vyks 
“In the Listening Room” progra
mos rėmuose. Šiai programai va
dovauja Robert Sherman, lietu
vių draugas.

Matas Šalčius iš Great Neck, 
N.Y., neseniai baigęs Academy 
of Aerodynamics La Guardia 
Airport, N.Y., buvo pakviestas 
dirbti kaip jaunesnysis inžinie
rius - mokslininkas didžiulės 
lėktuvų gamyklos Long Beach, 
Calif., aerodinaminėj laboratori
joj. Jis taip pat yra pilotas. Jo 
brolis Andrius, Manhattan 
School of Music baigęs violon
čelės klasę, iš New Jersey. per
sikėlė į Manhattan. Jis taip pat 
groja basu ir basine gitara.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas rengiamas vasario 21, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje. 
Rengia Amerikos Lietuvių Tary
bos New Yorko skyrius, kuriam 
dabar pirmininkauja Alfonsas 
Marcelynas. Iš amerikiečių kal
bėtoja pakviesta kongreso narė 
Geraldine Ferraro. Dainuoti pa
kviestas Perkūno choras.

Skautų Tauro tunto ir skau
tam remti komiteto susirinki
mas bus sausio 16, šeštadienį, 
1:30 v. popiet Kultūros Židi
nyje. Visi tėvai prašomi daly
vauti.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
planuoja ekskursiją į Frackville, 
Pa., kur kovo 14 vyks Vidurio 
Atlanto apskrities Lietuvos vy
čių suvažiavimas. Dėl rezervaci
jos autobuse skambinti Lottie 
Ulrich 212 478-7642. Suvažia
vime gali dalyvauti tik Lietu
vos vyčių organizacijos nariai.

N.Y. skautų draugovių — Pu
šelių, Birutės, Vilkiukų ir Šarū
no sueigos sausio mėnesį bus 
16 ir 30, šeštadieniais, po lietu
viškos mokyklos pamokų. Suei
gos bus Kultūros Židiny.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modern Lith- 
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei lietuviškos muzikos 
plokštelės, o taip pat ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

prancižkonų spaustuvėje ir iš
siuntinėtas skaitytojam. Nu
meryje rašoma: Jonas Švoba — 
Ar kalbėjo lietuviškai senosios 
Lietuvos valdovai?-, Romas Vil
kas tęsia aprašymą apie Lietu
vos laivyną ir jo likimą; A. Kut- 
ka — šiais metai's sukako 62 
metai nuo.Lietuvos karo aviaci
jos įkūrimo; Pergalė prie Salas- 
pilio, P. Janušonis — Keletas 
svarbesnių atsitikimų iš mano 
gyvenimo patirties, St. B. — kaip 
buvo bolševikų nužudytas kpt. 
Adolfas Pilvelis, B.B. — Judru
mas kautynėse ir parašiutinin
kai, Tremties trimitas, Kazimie
ras Daugvydas — Savanorio už
rašai, karinės žinios, ramovėnų 
veikla ir kitos žinios.

Žurnalą leidžia L.K.V.S. Ra
movės New Yorko skyrius, re
daguoja Zigmas Raulinaitis, 
administruoja Alfonsas Samušis.

Pensijų fondai, vadinami IRA 
Accounts, yra labai svarbūs vi
siem dirbantiem, ypač tiem, ku
rių darbovietės neturi privačių 
pensijų fondo. Kiekvienas dir
bantysis gali per metus pasidė-
ti 2000 dolerių ir už tą sumą 
bei privačius procentus nemo
kėti federalinių mokesčių. 
Kreiptis į KASOS Kredito 
Uniją dėl pelningiausio pensijos 
fondo investavimo. KASOS ad
resas: 86-01 114 Street, Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418, tel. 212 
441-6799.

New York Times gruodžio 
28 dienos numeryje rašė apie 
Sibirą, apie gyvenimą Irkutske, 
suminėjo, kad miestą išaugino 
ištremti Rusijos inteligentai. 
Mieste dar buvo turgaus krautu
vė, kur klestėjo įvairi prekyba ir 
veikė juodoji rinka. Dabar tą 
krautuvę uždarė lapkričio 29. 
Korespondentas paklausė lietu
vę moterį, kodėl tai padarė. 
Moteris atsakė, kad valdžia nori 
pati krautuves turėti. Toliau ji 
sako, kad Lietuvoje, kur ji augoj 
krautuvės buvo privačios, ir jose 
galėjai gauti, ko tik norėjai.-Da
bar uogas ir riešutus, kuriuos tu 
surenki, turi parduoti valdžiai. 
Šią iškarpą iš laikraščio Darbi
ninko redakcijai atsiuntė Marija 
J-asėnienė iš Jackson Hts., N.Y.

Papiginta kaina pasinaudojant, 
galima pasirinkti 3 plokšteles už 
10 dol.: Sol. Lionės Jodis: Ma
no Lietuvos prisiminimai — 14 
dainų arba Dainuojame su 
Lione — 16 dainų; B. Valte- 
rienės: Dainos —_15 dainų; 
Sol. Jakpčio dainos ir operų ari
jos — 10 kūrinių; A. Kučin
gio su orkestru 10 dainų; So
džiaus garsai, J. Stankūno 12. 
kūrinių; Vi. Baltrušaičio N.Y. 
lietuvių vyrų choro 12 dainų. 
Užsakyti: Darbininko adm., 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
11207.

Darbininko kalendorius 1982 
metam lapkričio 20 išsiuntinėtas 
skaitytojam. Kalendorių puošia 
mūsų žinomo fotografo Liudo 
Tamošaičio spalvota nuotrauka 
— jaunimo šventė Putnamo se
selių sodyboje. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašom atsiųsti po 2 dol.

Naujiem skaitytojam Darbi
ninko metinė prenumerata tik 
12 dol. Jau skaitantieji Darbi
ninką kviečiami užsakyti Dar
bininką jo dar neskaitantiem. 
Tai graži dovana įvairiomis pro
gomis. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai, parvežti iš Lietu
vos. Dydis 12-14. Taip pat gau
nami marškiniai (T-shirts su už- 
rašu Lithuanian Power, small, 
medium, large, X-large, po 3 
dol.). Persiuntimas 1 dol. Gau
nama Darbininke.

MONY— Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., NJ. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį sutaupysit 30%-50%.. 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak^ savaitgaliais: 201 
654-3756.

Romas Kezys, Laisvės Žiburio radijo programų direktorius, gruodžio 6 Kultūros Židiny
je buvo surengęs kalėdinį pobūvį savo artimiesiem bendradarbiam, kurie jam talkino ru
dens renginio ruošoje ir radijo programų parengime. Nuotr. A. Reivytienės -

ĮSPŪDŽIAI IŠ ŽIDINIO BALIAUS

Naujų Metų sutikimo balius 
Kultūros Židiny beveik neįvyko. 
Per paskutinius dvejus metus 
patyrusi nuostolių, L.B. New 
Yorko apygarda šį kartą baliaus 
rengimo uždavinį perleido pa
čiai Kultūros Židinio vadovybei. 
K. Židinio Fondo valdyba turė
jo griebtis priemonių išgelbėti 
padėtį. Paskubom buvo sudaryti 
planai, pasitarta, pasiklausyta 
patarimų ir nutarta, kad, trūks- 
plyš, Židinio salė nebus tuščia 
tradicinę Naujų Metų naktį.

Valdyba didelio skaičiaus pa- 
gelbininkų neturėjo, ir visas pa
rengimas rėmėsi ant pečių ma-

New Yorke veikiantis Lietu
vių Informacijos Centras įsijun
gė į Amerikos lietuvių akciją, 
kuria yra siekiama padėti išlais
vinti sovietų įkalintą docentą 
Vytautą Skuodį. Informacijos 
Centras anglų kalba atspausdino 
ir išplatino lapelius su Vytauto 
Skuodžio biografinėmis žinio
mis, ypač pabrėžiant faktą, jog 
Skuodis yra gimęs Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse, taip pat iš
keliant priežastis, dėl kurių jis 
buvo suimtas ir nuteistas septy- 
neriem metam kalėjimo ir pen- 
keriem metam tremties. Vytau
tui Skuodžiui iškelti kaltinimai, 
kad jis bendradarbiavęs lietuvių 
pogrindžio spaudoje, • parašęs 
studiją apie dvasinį genocidą 
Lietuvoje ir laišką prezidentui 
Carteriui apie žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje, — pažy
mima informaciniame lapelyje,
— negali būti laikomi krimina
liniais nusikaltimais, nes Sovie
tų Sąjungos Konstitucija suteikia 
kiekvienam piliečiui teisę pa
reikšti savo įsitikinimus ir kriti
kuoti. Lietuvių Informacijos 
Centras kviečia lapelių gavėjus 
kreiptis į Amerikos Senato ir 
atstovų Rūmų narius, raginant 
juos rūpintis Vytauto Skuodžio 
išlaisvinimu, taip pat tuo reikalu 
tiesiogiai kreiptis į sovietų į- 
staigas. Žmogaus teisių gynė
jų nuteisimai, pažymi Lietuvių 
Informacijos Centras, grubiai 
pažeidžia Visuotinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos, Helsinkio 
ir kitų tarptautinių susitariu 
principus. Drauge su docentu 
Vytautu Skuodžiu Lietuvių In
formacijos Centras taip pat pri
stato amerikiečių visuomenei 
du kitus nuteistus lietuvius 
žmogaus teisių gynėjus — Po
vilą Pačeliūną ir Gintautą Ieš
mantą.

Kalendorius 1982 metam, 
didelio formato su meniškomis 
kun. A. Kezio fotografijų re
produkcijomis, įskaitant per
siuntimą, už 11 dol. gaunamas 
Darbininko administracijoj.

QUEENS COLLISION 
cENTER INC. Ezpert auto 
body svoriu —• Ducco painting
— Welding — Fraane* straigb- 
tened — Fiber glau work. Jobai 
R. Chicavich, 131-13 Hfllside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
U* 18* 84 hr. towing phone HI 
1-6666. Towtag after 6:00 — 
8434677.

žos saujelės bičiulių, valdybos 
narių ir nuoširdžių šeimininkių 
grupelės. Pūkelių savaičių pla
navimo ir kelių dienų intensy
vaus darbo viskas buvo paruošta, 
sutvarkyta ir prašmatniai išpuoš
ta Židinio salė laukė svečių.

Pradžioje visuomenė nesku
bėjo atsiliepti į raginimus ir sta
lų užsakymas vyko pamažu. Per 
paskutines dvi savaites, o ypač 
per kelias dienas prieš balių, 
svečių skaičius staiga pašoko ir 
susidarė net 29 stalai. Tai gra
žus skaičius ir džiugus reiški
nys, kad lietuviai Kultūros Ži
dinio neužmiršo, gausiai susi
rinkdami Naujus Metus pasvei
kinti savoje pastogėje.

Tikimės, kad svečiai netapo 
apvilti. Ypatingai gerą baliaus 
nuotaiką sudarė lietuviškas dai
nos ir muzikos vienetas “Jinai ir 
3 gintarai”. Tai pirmas jų pasi
rodymas New Yorke platesnei 
visuomenei, pasisekęs kuo pui
kiausiai. Su maža, bet be prie
kaištų profesionaline orkestro 
grupe “Jinai ir 3 gintarai” (D. 
Striugaitė, V. Daugirdas, Z. Ju- 
rys ir J. Nakutavičius) linksmi
no svečius lietuviškomis bei 
tarptautinėmis estradinėmis dai
nomis ir muzika iki soties. Gali
me džiaugtis- Nevv Yorke turė
dami puikų reprezentacinį šokių 
muzikos vienetą. Jo vadovui Vy
tautui Daugirdui priklauso nuo
pelnai už įdėtą darbą.

Didelę dalį įspūdžio ir nuotai
kos sukūrė salės papuošimas, 
kuriam vadovavo ir dalį puošme
nų be atlyginimo atliko dail. P. 
Jurkus, parodydamas tikrą lie
tuvišką draugiškumą bendram 
tikslui įvykdyti. Salės papuoši
mo darbus valdybos pirminin
kui padėjo atlikti V. Alksninis, 
A. Česnavičius, Simas ir Genė 
Kudirkai, R. Kezys, A. Mičiu- 
lis, V. Matusaitienė ir už vis la
biausiai Irena Jankauskienė bei 
Danutė Šilbajorienė. Jiem vi- 

KLAIPĖDOS KRAŠTO
56*rių metų atvadavimo sukakties

MINĖJIMAS
Įvyks 1962 sausio 16, iežtadlenį, 7 v.v.
KukOros Židinio mažojoje sėtojo,
361 Highland BtvtL, Brooklyn, N.Y. 11207
PROGRAMOJE:

• atidarymo žodis — kuopos pirmininkas 
KĘSTUTIS MIKLAS

e tovoticRa—TtV. LEONARDAS ANDRIEKUS»OPM 
o sveikina: Lietuvos gan. konsulas A. SIMUTIS 

JAV LB Now Yorko apygardos 
pirmininkas A. VAKSEUS

o paakinę skaito — MARTYNAS GELŽINIS
e mesto dalis

šiem širdingas ačiū už ilgas sun
kaus darbo valandas.

Baliaus užkandžius paruošė 
L. Milukienė, V. Galinienė, B. 
Lukoševičienė, E. Kezienė, o 
šilto maisto pagaminimą ir visus 
virtuvės darbus atliko E. Kezie
nė, B. Lukoševičienė, V. Šli- 
žienė, M. Menčiūnienė, O. Ba
rauskienė ir U. Povilaitienė. Jos 
atliko didelį darbą už mažą 
atlyginimą, savo pastangas paau- 
kodamos Židinio labui. Atrodo, 
kad svečiai maistu buvo pa
tenkinti, o tai yra didžiausia pa
dėka už šeimininkių triūsą. Prie 
stalų patarnavo R. Jasaitytė, Ra
ma ir Rita Gvildytės, O. Povi
laitytė ir V. Sližienė. Jos savo 
darbą irgi gražiai atliko. Alg. 
Cesnavičiui prie gėrimų baro 
pagelbėjo J. Sližys, M. Povilai
tis ir A. Simonaitis, o pats Čes
navičius suruošė ir prižiūrėjo vi
są tiekimo organizaciją.

Stalų užsakymus priėmė M. 
KJivečkienė, G. Kudirkienė, V. 
Matusaitienė, L. Milukienė ir J. 
Vytuvienė. Ypatinga padėka p. 
Vytuvienei už sunkų stalų pa
skirstymo koordinacijos darbą ir 
už svečių priėmimą, kur jai pa
gelbėjo ir J. Pumputienė.

Baliaus ruošos eigoje svarbiais 
patarimais ir medžiagine pagal
ba prisidėjo LK Fondo tarybos 
ir LB New Yorko apygardos 
pirmininkas A. Vakselis ir LB I- 
mos apylinkės pirmininkas V. 
Radzivanas.

Sutinkant Naujus Metus, Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas Si
mutis tarė tradicinį pasveikinimo 
žodį, buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas, “Ilgiausių metų”, ir 
linksmintasi iki vėlyvos nakties.

Belieka padėkoti visiem, taip 
gausiai atsilankiusiem, darbu ir 
rūpesčiu prisidėjusiem pagelbi- 
ninkam, Židinio pastatų šeimi
ninkam lietuviam pranciškonam 
ir visiem palinkėti sveikų ir lai
mingų Naujųjų Metų.

Su gilia padėka,
Alg. Šilbajoris

LK Fondo vald. pirmininkas


