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Arkivyskupo Jurgio Matulai-
čio 55 metų mirties sukaktis bus 
prisiminta sausio 31, sekma
dienį, Apreiškimo parapijos 
salėje, tuoj po sumos. Rengia 
Liet. Kat. Federacijos New Yor- 
ko skyrius. Kalbės Irena Ba
naitienė ir Alfonsas Samušis.

Lietuvos nepriklausomybės 
Šventės minėjimas bus vasario 
21, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Kalbas pasa
kys Amerikos kongreso atstovė 
Geraldine Ferraro ir Liūtas Gri
nius, Vliko vicepirmininkas, iš 
Washingtono. Meninę programą 
atliks lietuvių tautinių šokių an
samblis Tryptinis, vadovaujamas 
Jadvygos Matulaitienės, Apreiš
kimo parapijos choras ir New 
Yorko vyrų choras Perkūnas. 
Abiem šiem choram vadovauja 
muzikas Viktorras Ralys.

Sunday News laidoje sausio 
24 buvo įdėta nuotrauka, kuri 
vaizduoja Alfonsą Marcelyną, 
dabartinį New Yorko Alto pirmi
ninką, Lietuvos gen. konsulą 
Anicetą Simutį ir miesto tarybos 
narį Ward. Jie visi sveikina A. 
Marcelyną, naują pirmininką. 
Laikraštyje parašyta, kad jis yra 
išrinktas pirmininku ir kad Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mas bus vasario 21 Kultūros Ži
dinyje.

Vasario 16-tos proga Nevv York 
Times radijo stotys ir šiais me
tais skiria vieną valandą lietu
viškai muzikai. Ji bus transliuo
jama po 11 vai. žinių iki 12 vai 
In the Listening Room progra
mos rėmuose. Programai vado
vauja Robert Sherman. Tai šeš
tas kartas, kad Lietuvos nepri
klausomybės šventės dieną 
New Yorko klasikinės muzikos 
klausytojai girdės lietuvių kom
pozitorių kūrinius, liaudies dai
nas, kurias atlieka lietuvių me
nininkai. Kaip ir anksčiau, šiai 
programai medžiagą parūpina 
dr. Jonas Lenktaitis.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet. Religinės Šalpos vedėjas 
ir Lietuvių Informacijos Centro 
direktorius, per gavėnią vyksta į 
Australiją, kur lietuvių kolonijo
se praves rekolekcijas.

“Į Laisvę” žurnalo naujas nu
meris jau suredaguotas, baigia
mas parengti spausdinimui. Žur
nalą leidžia Liet. Fronto Bičiu
liai. Redaguoja Vacys Rociūnas. 
Spausdina pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne.

Sniego audra siautė iš sausio 
22 į 23, šį šeštadienį. Tą die
ną buvo atšauktos pamokos 
Maironio lituanistinėje mokyk
loje.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 30, šį šeštadienį, 1 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bus transliuojama Wagnerio 
opera “Tannhaeuser”. Pagrindi
niai solistai: Mignon Dunn, Ri- 
chard Cassily, John Macurdy 
Vem Shinall. Diriguoja James 
Levine.

KAUKIŲ BALIUS
BUS VASARIO 20, ŠEŠTADIENĮ, 
8 V.V. KULTŪROS ŽIDINY, 
301 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.
Už girtausiąs kaukes bus duodamos 
premijos.
Suaugusiom* — 15 doL 
Studentams Ir moksleiviams — 9 dol.
Stalus užsisakyti galima pas:

Bronių Boboj — 647-6637
Praną ĄtnoHoną — 296-1206 
Petrą Tutiną — 647-14064 Loretą Vainienę — 516 261-3780

kJdBL Antaną Rugį — 201 346-5010
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Dail. Elenos Urbaitytės 
skulptūrų paroda atidaryta 
Beigdorf Goodmann galerijoje, 
5 Avė. ir 57 St Manhattane. 
Paroda atidaryta sausio 27 ir tęsis 
dvi savaites.

Amerikoj gyveną kitataučiai, 
dar neturį JAV pilietybės, sau
sio mėnesį vietos pašto įstaigoj 
turi užpildyti atitinkamą žinių 
lapą tik gyvenamos vietos (ad
reso) keitimo atveju.

New York Times sausio 3 
laidoje, 6 E puslapyje buvo įdė
tas pavergtų tautų skelbimas 
— “Solidarity with “Solidarity”. 
Skelbimą pasirašė Amerikoje 
veikiančių įvairių tautų organi
zacijų atstovai: bulgarų, čeko- 
slovakų, rusų, turkestanų, gudų, 
estų, latvių, slovakų ir lietuvių. 
Trečioje vietoje iš eilės yra 
Vytautas Kamantas , PLB pirmi
ninkas.

Aldona Liūtienė, gyvenanti 
Stamforde, LKM Federacijos 
Stamfordo klubo vicepirminin
kė, gruodžio 3 buvo ištikta šir
dies priepuolio ir ligoninėje iš
buvo iki sausio 7. Dabar sveiksta 
namuose. Ji dėkoja visiem, kurie 
ją prisiminė švenčių metu, ap
lankė ligoninėje, atsiuntė sveiki
nimus bei linkėjimus

Tradicinis kaukių balius, ren
giamas New Yorko ateitininkų, 
bus vasario 20, šeštadienį, Kulto 
ros Židiny. Pradžia 8 v.v Kaip 
paprastai, bus skiriamos premi
jos už geriausias kaukes. Jauni
mas kviečiamas jau dabar reng
tis kaukių baliui ir sukurti kuo 
originaliausius kostiumus ir 
kaukes.

Skautų iškilminga sueiga ir 
jaunimo mišios bus vasario 7. 
sekmadienį, Kultūros Židiny 
Mišios 12 vai. Po mišių sueiga 
kavutė.

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 'i 
11207.

Kredito Unijos Kasos taupyto
jų ir narių metinis susirinkimas 
įvyks kovo 14, sekmadienį, Kul 
tūros Židinyje. Bus pateiktas.Ka 
sos finansinis pranešimas, atei 
ties planai ir renkami Kasos di 
rektoriai bei kiti pareigūnai

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

Pamesta vyriška auksinė gran 
dinėlė-apyrankė Kultūros Židi
nyje per Maironio mo
kyklos Kalėdų eglutę. Ka.s rado, 
prašom skambinti 212 — 441- 
7831 arba 516 482-2527 Radėjui 
bus atsilyginta.

Pianistė* Aldono* Kepalaitės 
koncertas Carnegie Beeitai sa
lėje bus kovo 13, šeštadienį, 
5:30 v. popiet

Liet Kat Bažnyčios Kronikos 
ar. 48 išleistas angliškai. Išver
tė Vita Matusaitienė, suredagavo 
kun. Kazimieras Pugevičius. Jis 
taip pat parašė ir įvadą į šį 
numerį. Viršelyje įdėta vaizdas 
iš procesijos į Šiluvą. Numeris 
pailiustruotas Mečislovo Jurevi
čiaus, Kryžių kalno, Vytauto Vai
čiūno, Povilo Pečeliūno, Juliaus 
Sasnausko nuotraukomis, mi
nimų vietų žemėlapiu. Gale pri
dėtas šiame numeryje minimų 
asmenų vardynas. Numeris turi 
64 puslapius, spaudė pranciš
konų spaustuvė Brooklyne.

šv. Petro ir Povilo parapijos 
Elizabethe praėjusių 1981 metų 
finansinė apyskaita išleista 
atskiru leidiniu. Be finansų, 
apžvelgiama ir visa parapijos 
veikla vaizdais. įdėta daug nuo
traukų, kuriose matome kun. 
Juozo Pragulbicko 50 metų ku
nigystės jubiliejų, parapinės 
mokyklos gyvenimą, parapijos 
draugijų veiklą, bažnyčios re
montą, bažnyčios apylinkės 
vaizdus, klebonijos remontą ir 
Kalėdų šventes. Paskelbta ir 
1982 metų parapijos veiklos įvai
rios datos. Leidinukas turi 40 
puslapių, viskas angliškai. 
Spaudė pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne.

Lietuvių Tautodailės Institu
tas vasario 27, šeštadienį, rengia 
pokalbį apie tautinius šokius 
ir rodo skaidres.

Waterbury, Conn., pereitą ru
denį mirė Lietuvos kariuome
nės majoras a.a. Henrikas Ka- 
zakaitis. Jo žmona su dukromis 
Rūta ir Laima paaukojo Tautos 
Fondo Laisvės Iždui 550 dol 
Velionio atminimui jo draugai ir 
pažįstami Tautos Fondui auko
jo: 15 dol — A.O Keniausiai. 
po 10 dol — Antanas Berno
tas. J.A. Brazauskai. Vincas Dali
nis. Vladas Jackūnas. V Kulie 
Sius. Lydia Matonis. J. Stapu- 
lionis. M.O Tonkūnai. Danutė 
Venclauskaitė. dr Petras Vi
leišis; po 5 dol — A. Balsys 
J. Bajorinienė. St Išlinskienė. 
Ant. Gylienė. M. Gureckienė. 
M. Kudirkienė. V.V. Kuzmickai, 
P. M. Marūnai. Tautos Fondo val
dyba už aukas nuoširdžiai dėko- 
ia

Muzikui Albinui ir Manon 
Prižgintam gimė sūnus, kuriam 
duotas vardas Albinas Antanas 
Šeima gyvena Manhattane Al
binas Prižgintas kurį laiką 
buvo išvykęs į Prancūziją, kur jis 
dažnai lankosi ir koncertuoja Pa
ryžiuje bei kitose vietose

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

IEŠKOMA NAMŲ VILKEI
Turime atsiskirti su mūsų 5 

metų pilnai dokumentuota Ger- 
man shepherd patele. Puikaus 
temperamento ir labai graži, 
pripratus prie jaunimo ir mėgsta 
lakstyti Skambinti 874-3033.

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 5 
dol.). Persiuntimas 1 dol. Gau
nama Darbininke.

Q U E E N S COLLISION 
CEN1EK INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting
— Welding — Frames straigh-
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hfllside 
Avenue, Kichmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 _
843-6677.

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

DVYLIKTOS PARODOS REIKALAI
| parodo* atMmymg «tvyk*ta JAV LB KuMra* 
Taryto* plrmlnMc* Ingrida BuNlan*, | parodo* 
IltoratOroa vakar* atvyksta Toma* Venclova

Parodos parengiamieji darbai 
sparčiai varomi pirmyn. Parodos 
dalyviam išsiuntinėti pakvie
timai. Kviečiamos šio Amerikos 
pakraščio geriausios meninės 
pąjėgos, kad paroda būtų pakili 
ir liudytų lietuvių ryžtą per kū
rybą išlaikyti savo tautinį identi
tetą.

Iki šiol parodoje pasižadėjo 
dalyvauti: Viktoras Vizgirda, 
Pranas Lapė, Romas Viesulas,

Roma* Kezys, Laisvės Žiburio 
radįjo programos direktorius, 
sausio 24 radijo programoje krei
pėsi į savo klausytojus, kad jie 
parašytų jam arba stočiai laiškus, 
kuriuose iškeltų šios programos 
reikalingumą ir svarbą visiem 
šios apylinkės lietuviam. Apie 
tai buvo rašyta praeitame Dar
bininko numery. Dabar tik pa
raginame visus klausytojus ne
delsti. Laiškus galima rašyti lie
tuvių ar anglų kalbomis ir siųs
ti Laisvės Žiburio adresu — 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 
11264. Arba galima rašyti tiesiog 
WHBI stočiai: 80 Riverside Dr., 
New York,N.Y. 10024.

Eltos, Vliko leidžiamos infor
macijos biuletenio anglų kalba, 
š.m. pirmasis numeris išspaus
dintas pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Rašoma apie paramą 
lenkų darbininkų judėjimui; 
JAV patvirtino, kad nepripažįsta 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą; aprašoma kun. Laurinavi
čiaus mirtis (įdėta ir jo nuotrau
ka). lietuvių politinių kalinių 
gyvenimas, palyginamas caristi- 
nis ir bolševikinis režimas. Pa
rašytas rašomąja mašinėle, iš
spausdintas ofsetu pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pirmasis pusmetis bai
giasi sausio mėnesio gale. Pėda 
gpgų tarybos posėdis turėjo 
įvykti sausio 23, bet dėl blogo 
oro buvo atšauktas. Nebuvo pa
mokų ir mokykloje. Dabar tas 
pedagogų tarybos posėdis bus 
sausio 30 tuoj po pamokų 
Posėdis bus Kultūros Židiny

Kun. Bruno Kruzas, Sv. Jur
gio lietuvių parapijos klebonas, 
Brooklyn, N.Y., sausio 18 buvo 
ištiktas lengvo paralyžiaus. Li
gonis palengva stiprėja ir už 
poros savaičių bus išleistas iš li
goninės

ŽIEMOS IŠKYLA
New Yorko skautės ir skautai 

organizuoja čiuožimo iškylą sau
sio 31, sekmadienį, Bear 
Mountains State parke. Kviečia 
prisijungti ir kitų organizacijų 
narius bei Maironio šeštadieni
nės mokyklos mokinius.

-TOJI DAILĖS 
Uč5 PARODA

I
f I > rengiama vasario 13-14 Kultūros Židiny,
l I / 241 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

A Dalyvauja šio Amerikos pakraščio geriausios meninės 
T pajėgos. Bus išstatyta apie 100 kūrinių.

A A Drauge vyksta ir meninės spalvoto* fotografijos paroda 
^^B Y mažojoje salėjo.

Iškilmingas atidarymas vasario 13, šoštadlenj, 7 v.v.
Pa atidarymo — kavutė.

Paroda lankoma: vasario 13, šeštadieni, nuo 12 vai. Iki 9 v.v.; 
vasario 14, sekmadieni, nuo 12 vaL fcl 6 v.v,

< Literatūros vakaras — koncertas vasario 14, sekmadieni, 
▼ 4 v. popiet

Parode rengiame ryšium su Lietuvos nepriklausomybės švente Ir skiriame tai 
• vonia i pagoreti.

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia
LB NEW YORKO APYGARDA

Petras Vaikys, Elena Kepalaitė, 
Danguolė Kuolienė (jauna gra
fikė iš Bostono), Juozas Bagdo
nas. Net iš Kanados atsiliepė 
Anastazija ir Antanas Tamošai
čiai, sutikdami dalyvauti šioje 
parodoje.

Vėliau paskelbsime dar pil
nesnį dalyvių skaičių.

Pagerbiami trys sukaktuvininkai
Parodoje bus pagerbti trys 

dailininkai, kuriem praėjusiais 
metais suėjo 100 metų nuo jų 
gimimo. Tie dailininkai yra: 
Juozas Zikaras, sukūręs Lietuvai 
Laisvės paminklą, Nežinomą ka
reivio kapą, Knygnešį, visą eilę 
lietuviškų monetų; Petras Rimša 
— nuostabusis medalijonų kūrė
jas, Lietuvai sukūręs istorinę 
grupinę skulptūrą — Vargo mo
kyklą, Artoją. Trečias sukaktu
vininkas yra Ignas Šlapelis, Kau
no meno mokyklos ilgametis di
rektorius, meno istorikas, daili
ninkas.

Parodoje bus išstatyta jų kūri
nių, gi Juozo Zikaro bus apie 
20 kūrinių.

Bus skiriamos premijos
Bus skiriamos premijos: JAV 

LB Kultūros Tarybos premija 
(jos įteikti atvyksta pati Kultū-

PRISIMINTA KLAIPĖDA
Sausio 16 Kultūros Židinio 

mažojoje salėje paminėtas Klai
pėdos ir Klaipėdos krašto prisi
jungimas prie Lietuvos. Jau eilė 
metų, kaip šį minėjimą rengia 
Nevv Yorko Simo Kudirkos Šau
lių kuopa. Jai talkina ramovenai, 
birutietės, savanoriai-kūrėjai, 
Mažosios Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis, Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugija.

Šiemet oro sąlygos buvo ne
palankios — sunki ir kieta žie
ma. Sniegas, šalčiai, blogi ke
liai, bet vistiek į minėjimą susi
rinko apie 60 žmonių.

Minėjimą pradėjo šaulių kuo
pos pirmininkas Kęstutis Mik- 
las ir jam vadovavo. Invoka- 
ciją sukalbėjo šaulių kuopos ka
pelionas Tėv. L. Andriekus, 
OFM. Atsistojimu ir susikaupi
mo minute pagerbti žuvę vada
vimo žygyje. Pagerbtas ir toje sa
lėje buvęs vienas to žygio daly
vis — kapitonas Jonas Jankus 
Jis buvo pakviestas atsistoti 
Publika jam nuoširdžiai paplojo

Sveikinimo kalbas pasakė Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas Si
mutis ir LB Nevv Yorko apygar 
dos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis.

Paskaita
Šios dienos paskaitininku 

buvo Martynas Gelžinis, pats 

ros Tarybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė), M. K. Čiurlionio var
do premija, 12-tosios dailės pa
rodos premija ir vienkartinė 
skulptoriaus Juozo Zikaro pre
mija, kurią skiria jo šeima.

šiemet parodoje nebuš nei 
jaunučių, nei pradedančiųjų 
skyriaus.

Žvilgsnis į pavergtos 
Lietuvos poeziją

Jau yra kelerių metų tradici
ja, kad prie tokios dailės paro
dos rengiamas ir literatūros va
karas bei koncertas. Tas koncer- 
tas-literatūros vakaras šiemet 
bus vasario 14, sekmadienį, 4 v. 
popiet

į šią popietę atvyksta poetas 
— rašytojas Tomas Venclova. 
Jis kalbės apie dabarties poezi
ją pavergtoje Lietuvoje. Jis pats 
ją gerai pažino, reiškėsi anose 
sąlygose, tai labai taikliai ir gi
liai apibūdina ryškiausius poe
tus.

Ištraukas iš jų poezijos skaitys 
aktorius Vytautas Valiukas ir 
dailiojo žodžio menininkė Irena 
Veblaitienė. Si jų parengta pro
grama buvo New Havene ir 
buvo pakartota Bostone. Visur 
praėjo su dideliu susidomėjimu.

Po šios literatūrinės apžvalgos 
apie dabarties poeziją Lietuvoje, 
bus koncertas ir literatūrinė da
lis, kurią atliks vietinės meni
nės pajėgos.

Visuomenė iš anksto kviečia
ma dalyvauti šioje meno ir kūry
bos šventėje.

klaipėdietis, mokytojas. Jis kal
bėjo apskritai apie Mažąją Lie
tuvą, apie Karaliaučiaus kraštą. 
Surinkęs labai daug įdomios 
statistinės medžiagos.

Paskaita buvo tikrai įdomi, ir 
buvo miela jos klausytis.

Meninė dalis
Meninėje dalyje buvo so

listas Mečys Razgaitis, kuris 
dviem išėjimais nuotaikingai 
padainavo: Klaipėdos sava
norių daina — žodžiai ir muzi
ka jo paties; kareivių daina — 
aranžiruota J. Stankūno, Oi kas 
sodai do sodeliai — St. Šimkaus, 
Vyrai, prie marių. Bisui — Gir
dėjau kartą mažą vaiką. Jam 
akomponavo muzikas Viktoras 
Balys.

Po pirmųjų dviejų dainų Šau
lė Vida Jankauskienė paskaitė 
J. Pronskaus legendą apie Ne
ringą.

Pabaigoje pirmininkas K. 
Miklas padėkojo visiem progra
mos dalyviam, prisidėjusiem 
prie šio parengimo Salę deko 
ravo P. Jurkus

Prie gražiai užtiestų stalų bu 
vo kavutė, užkandžiai Kavutę 
ir užkandžius parūpino šaulių 
Juozo ir Pranės Jurkuvėnų šei
ma. Bare dirbo jo sūnus ir duk
ra su savo vyru, (p.j.)



VoLUrVn,Nr.S
VMarie — F«b««y 5> I* 

,i **.■■!. r'' ■> , V

roeooėoss s souėoso SėOOįd
- . * .: i;.. » \ ’ - j

Savaitės 
{vykiai

EKSKURSANTAI IŠ RUSIJČS
PLĖŠIA BAŽNYČIAS (Skyrius “Žinios Iš vyskupijų”)

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 48

NIJOLĖ SADŪNAITĖ 
VATIKANO DIENRAŠTYJE

Prez. Reagan savo pranešime 
Kongresui pareiškė, kad jis ir to
liau savo akinę programą rem
siąs mokesčių, federalinių išlai
dų ir vyriausybės kontrolės ma
žinimų, sveiko dolerio išlaiky
mu ir federalinio principo tarp 
vyriausybės ir valstijų įgyvendi
nimu.

Ženevoj vienos dienos pasi
tarimam buvo susitikę valst 
sekr. Haig ir Sov. S-gos užs. 
reik, ministeris Gromyko. Susi
tikimas buvęs labai šaltas, ir 
nuomonių skirtumai dėl Lenki
jos gali ilgam laikai aptemdyti 
Rytų ir Vakarų santykius. Be 
Lenkijos, pasitarimuose dar 
buvo paliesta Kuba, Centrinė 
Amerika, Afganistanas ir Afrika, 
bet jokių susitarimų nepasiekta.

Maskvoj vasario pabaigoj turi 
įvykti Prancūzijos, Britanijos, V. 
Vokietijos, Olandijos, Belgijos ir 
Japonijos socialistų partijų vadų 
konferencija, bet Prancūzijos 
prez. Mitterand stengiasi suor
ganizuoti šios konferencijos boi
kotą, nes būtų nesąžininga vyk
ti į Maskvą, kai ji yra įsivėlusi j 
Lenkijos krizę.

Saudi Arabija yra sutikusi fi
nansuoti Prancūzijos Mirage ka
ro lėktuvų pirkimą Egiptui.

Suomijos prezidentu, kaip ir 
laukta, prezidento rinkiminė ko
legija išrinko dabartinį min. pir
mininką ir socialdemokratų par
tijos kandidatą Mauno Koivisto, 
kuris pažadėjo ir toliau vesti 
neutralią politiką.

Egiptas paprašė Sov S-gą at
siųsti 68 ekspertus Egipto pra
monės projektam vykdyti. Prez 
Sadat 1972 visus Sov. S-gos tech
nikus buvo per savaitę ištrėmęs

Lenkiją valdančios karinės ta
rybos pirmininkas gen. Jaruzels- 
ki savo kalboje parlamentui 
puolė JAV už Lenkijai pritaiky
tas ūkines sankcijas, teisino įves
tą karo būklę ir ragino lenkus 
dirbti ir aukotis, kad Lenkija 
galėtų nugalėti krizę.

Popiežius Jonas Paulius II 
vasario vidury žada aplankyti Ni
geriją, Benin, Gabon ir Ekva
torinę Gvinėją.

Saudi Arabija, Kuwait, Beh- 
rain, Oman, Qatar ir Jungtinis 
arabų emiratas pradėjo pasitari
mus dėl bendros veiklos šių 
kraštų saugumui sustiprinti.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda ilgu straipsniu 
aštriai kaltino Italijos komunis
tų partiją tiesioginiu imperializ
mo, antikomunizmo ir socialinio 
progreso rėmimu. Taip aštriai 
Stalino laikais buvo kaltinama 
tik Jugoslavija ir Kinija.

Lenkijos primas arkivyskupas 
Josef Glemp per radiją transliuo
tame pamoksle pareiškė, kad 
katalikai turi turėti teisę naudo
tis informacijos priemonėm, o 
Lenkijos vyskupai savo laiške ti
kintiesiem įspėjo apie pilietinio 
karo pavojų ir darbininkų teisę 
kurti nepriklausomas darbo uni
jas.

P. Korėja pasiūlė S. Korėjai 
pasikeisti ambasadoriais, bet S. 
Korėja siūlymą atmetė, pareikš
dama, kad prieš tai JAV turėtų 
atitraukti savo karines pajėgas iš 
P. Korėjos.

100 Lenkijos intelektualų pa
siuntė J.T. Žmogaus teisių ko
misijai peticiją, griežtai protes
tuojančią prieš karo būklės įve
dimą, ir pasiuntė ją Lenkijos 
parlamentui ir arkivyskupui 
Glemp. Joj reikalaujama atšaukti 
karo būklę, paleisti suimtuosius, 
nutraukti Solidarumo unijos per
sekiojimą ir pradėti pasitarimus 
su Bažnyčios vadovybe ir lega
liai išrinktais unijos vadais.

Nuolat apiplėšiama Šeduvos 
bažnyčia

Šeduvos ir Dambravos parapi
jų klebonas kan. Br. Antanaitis 
1981 vasario 5 Panevėžio vysku
pijos kurijai pasiuntė pranešimą, 
kaip per eilę metų vis apiplėšia
ma ir naikinama Šeduvos bažny
čia. Vieną apiplėšimą įvykdė 
net ekskursantai moksleiviai iš 
Krivoj Rog, iš Rusijos.

1954 įsibrauta per bažnyčios 
langus, pavogta nuo altorių visi 
užtiesalai ir nuo altorių laiptų 
visi kilimai.

1976 kovo 5 d. 3 v. popiet 
nupiauti bažnyčių durų užraktai, 
pavogta iš bažnyčios altorių pa
statomi kryžiai, bažnyčioje iš
plėštos aukų dėžutės. Po kele
to mėnesių buvo sugauti 6 jau
nuoliai iš Šiaulių miesto, kurie 
ir kitas bažnyčias apiplėšė, nu
žudė vyriškį. Jie buvo nuteisti.

1976 iš šventoriaus pavogtas 
bažnyčios langam remontuoti 
stiklas. Apie vagystę pranešus 
raštu Šeduvos milicijos įgalioti
niui, milicija net neatvyko į nu
sikaltimo vietą.

1978 rugpiūčio 12 vidurdienį 
zakristijonui atidarius bažnyčią, 
du jaunuoliai, neva apžiūrėdami 
bažnyčią, nulaužė Kryžiaus ke
lių III stoties vienos figūros gal
vą ir pabėgo. sužalodami 
meno kūrinį

1978 spalio 19 šventoriuje iš 
XI Kryžiaus kelių koplytėlės pa
veikslo išplėštas drobės gabalas 
(1 m x 5 m)

1978 lapkričio .7 naktį nusuk
tas šventoriaus centrinių metali
nių vartų kryžius ir aplanks- 
tvti vartai

1980 sausio 16 iš nakties ras
tas išmuštas bažnyčios langas, 
esąs 4,5 metro aukštyje. Atrodo, 
kad susižeidė, nes kraujo dėmės 
buvo palangėje ir ant švento
riaus grindinio. Galbūt pabūgo 
įrengtos signalizacijos

Ne vieną kartą iš bažnyčios 
pavogtos maldaknvgės ir rožan
čiai

Ekskursantai iš Rusijos 
apvagia bažnyčią

1979 vasario 5 apie 1 vai. po
piet pastebėtas pulkelis jaunuo
lių, einančių į bažnyčios prie
angį. Zakristijonas Monkus pa
stebėjęs nuėjo į šventorių. Suti
ko tris jaunuolius, kurie nešėsi 
užsikimšę padalytą smilkytuvą. 
Zakristijonas, tai pastebėjęs, pa
reikalavo atiduoti, bet jie pa
grasinę nusiskubino. Jis pranešė 
apie apiplėšimą.

Išskubėta į miestelį. Gal pa
stebės nusikaltėlius. Deja, tik 
sužinota, kad buvo ekskursantai, 
atvykę autobusu ir sustoję prie 
parduotuvės. Suėjus jiem į par
duotuvę, pardavėjos skubinosi 
ją uždaryti pietum.

Pranešta Šeduvos milicijos 
įgaliotiniui, kuris vakarop atėjęs 
apžiūrėjo, šventoriuje buvo 
pėdsakai kur vaikščiota: nuo II 
ir III Kryžiaus kelių koplytėlių 
nuplėšti kryželiai, išmušta kele
tas koplytilių stiklų. Nuo kun. 
Milvido kapo paminklinio kry
žiaus nuplėštas Nukryžiuotasis. 
Mėginta nuplėšti Nukryžiuotasis 
nuo meniško metalinio kryžiaus, 
kuris statytas 1898 metais su įra
šu: “Jaunikaičių fundacija Die
vui ant garbės.”

Dabar vėl atvyko jaunikai
čiai ... Tiek visokių audrų at
laikė, ir šį kartą tik rankas ir ko
jas atplėšė, bet ir su laužtuvu 
nenuplėšė Nukryžiuotojo, per 
liemenį pritvirtinto.

Piktadariai įsibrovė į bažny
čios požemį, ką rado, visa išvar

tė. Iš čia ir buvo pavogtas smil
kytuvas. Prie bažnyčios centri
nių durų primėtyta cigarečių 
nuorūkų, priteršta šventoriuje

Visa tai liudijo, kad ekskur
santai ne vietiniai. Nors mili
cijai buvo pranešta apie apiplė
šimą, bet ji neparodė jokios 
iniciatyvos. Teko mėginti pa
čiam ieškoti.

Vasario 7 klebonas patyrė, kad 
Šeduvoje apsilankiusioji ekskur
sija yra Vilniuje ir vakare iš
vyksta traukiniu namo į Krivoj 
Rog. Sužinota, kad vasario 5 
Panevėžio Senamiesčio bažny
čioje pamaldų metu vienas jau
nuolis pavogė kryžių, bet gatvė
je buvo sučiuptas ir pristatytas 
milicijon, kuri 3 valandas palai
kiusi paleido.

Iš Šėtos ieškotojai atvyko į 
Vilniaus geležinkelio stotį. Buvo 
21 valanda (9 v. v.). Traukinys 
išeina už 25 minučių. Sužinota, 
kad ekskursantai yra 13 vagone.
Nusiskubino į vagoną, kur va
gono palydovė patvirtino, jog yra 
vaikinai į Krivoj Rog. Jų apie 30 
jaunuolių.

Paprašė ekskursijos vadovės.
Prisistatė dvi jaunos merginos, 
kurių klebonas kun. Br. Anta
naitis paklausė: “Ar su ekskursi
ja buvot Panevėžy?” Jos patvir
tino, jog buvo. “Kas iš jūsų vai-
kinų apsivogė Panevėžio Sena
miesčio bažnyčioj?” — vėl už
klausė lydėjusias ekskursiją.

Taip, bet mes dėl to susitari- 
me”, — pareiškė vadovė. “Labai suradus nusikaltėlius, kapitonas 
gaila, kad jūsų kai kurie vaikinai su visa armija nesiteikė padėti, 
apvogė ir Šeduvos bažnyčią,”— Kokiam gi paradui ji reikalinga?

Popiežius Jonas Paulius H konsekruoja į vyskupus prel. Joną 
Bulaitį sausio 6 Šv. Petro Bazilikoje Romoje. Šią nuotrau
ką iš Romos parvežė Juozas Bulevičius-Boley, kuris yra nau
jojo vyskupo giminaiti* ir specialiai vyko į šias.iškilmes.

UŽTERŠTAS
LIETUVOS 
PAJŪRIS

Sausio 31 New York Times 
paskelbė ilgoką straipsnį apie 
užterštą Lietuvos pajūrį, kaip 
audroje sulūžo britų laivas ir iš
pylė milžiniškus kiekius alie
jaus.

Lapkričio 21 prie Klaipėdos 
uosto siautė didelė audra. Ten 
papuolė britų tanklaivis Globė 
Ašimi. Audra jį sulaužė į tris 
dalis. Įgula išsigelbėjo, bet lai

pareiškė vadovei.
Ji su tuo nesutiko. “Kadangi 

kai kurie iš jūsų apvogė bažny
čią, pasakykite jiems, kad tai, ką 
jie pavogė, grąžintų mum, nes, 
negrąžinus geruoju, mes netylė
sime”

Vadovė šoko ginti savo eks
kursantų. Jom atsakyta, kad jie 
turi teisę ieškoti pavogtų daiktų. 
Jei geruoju negrąžins, eis į 
miliciją.

Dviese nuėjo į Vilniaus ge
ležinkelio miliciją, o vienas pa
siliko vagone. Milicijoje buvo 
daug vyrų. Pasiskundus milicijos 
kapitonas atsakė:

— Mes neisime tikrinti, tegu 
tikrina Radviliškio milicija.

Kapitonas dar pridėjo: — Galit 
tikrinti patys.

Kai nuskubėjo į vagoną, ten 
rado paliktąjį jau su grąžintu 
smilkytuvu. Smilkytuvas buvo 
brangus, .prieš 300 metų gamin- 

’ tas Varšuvoje. Dabar vienos
grandinėlės visai nebuvo, kitos 
dvi buvo sutraukytos.

Ekskursijos vadovė, rankomis 
užsidengusi veidą, verkdama 
šaukė:

— Gėda, gėda! Ką mum 
daryti!

Tokioj dvasinėj bedievybės 
krizėj pasirodė Krivoj Rog pro
fesinio technikumo mokyklos 

apsivogę mokiniai. O juk į eks
kursiją vežami geriausi mokiniai!

Nesuprantama, kam skirta
geležinkelio milicija, kad, net 

vas nuskendo, į jūrą išpildamas 
4.8 milijonų galionų aliejaus. 
Audra nunešė aliejų į pajūrį ir 
35 mylių pločiu palietė gražų 
Baltijos krantą. Palietė Palangą, 
Šventąją, Girulius.

Tanklaivis buvo pastatytas 
1960 metais Cadiz, Ispanijoje. 
Jo talpa buvo 19,630 tonų.

Sovietai sausio 19 paskelbė, 
kad nuostolių padaryta už 900 
milijonų dolerių. Kaip jie tai 
apskaičiavo, niekas nepaskelbė. 
Tačiau išpiltas aliejus padarė 
daug žalos Lietuvos pajūriui.

Vatikano dienraštis L’Osserva- 
tore Romano sausio 13 paminė
jo Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką, iš septyniolikto šio lei
dinio numerio cituodamas Ni
jolės Sadūnaitės žodžius, pasa
kytus 1975 birželio mėnesį pa
vergtos Lietuvos aukščiausiame 
tribunole Vilniuje, kur ji už 
savo religinius įsitikinimus bei 
pagrindinių žmogaus teisių 
gynimą buvo nuteista trejus me
tus kalėti griežto režimo lagery
je ir trejus metus gyventi trem
tyje.

Nuteistosios Nijolės Sadū
naitės paskutinis žodis yra ci
tuojamas ilgesniame Rene’ Cos- 
te straipsnyje “Evangelija ir 
žmogaus teisės”.

Autorius įrodo, kad žmogaus 
teisių apsaugojimo ir gynimo są
jūdis yra išaugęs iš Jėzaus Kris
taus Evangelijos. Straipsnį baig
damas, jis rašo: “Šiai temai 
iliustruoti pačiu įspūdingiausiu 
būdu mums ateina į pagalbą 
nuostabus vienos lietuvės mo
ters liudijimas. Tai Nijolės Sa
dūnaitės pareiškimas ją neteisin

LAISVŲJŲ LIETUVIŲ PRAŠYMAS 
LENKIJOS PRIMUI ARKIVYSKUPUI

Neseniai Melboume įvykęs 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos suvažiavimas pa
siuntė laišką Lenkijos primai 
arkivyskupui Glemp, prašyda
mas, kad Seinų bazilikoj būtų 
leista aukoti mišias lietuvių kal
ba ir kad vietos vyskupijoj gy
venančių lietuvių sielovadai bū
tų paskirti lietuviai kunigai.

Federacija laiške primena, 
kad Seinų parapijoj iš bendro 
apie šešių tūkstančių penkių 
šimtų parapiečių skaičiaus apie 
tris tūkstančius yra lietuvių. Jau 
daugelį metų jie prašo leidimo 
turėti mišias lietuvių kalba Sei
nų bazilikoj ir būti dvasiškai ap
tarnaujamiem lietuvių kunigų, 
bet iki šiol jų prašymai nebu
vo išklausyti. Lietuviškos pa
maldos vyksta tik mažoj liūte 
ronų koplyčioj, teturinčioj vos 
apie 30 vietų. Tokią diskrimina
ciją lietuviai skaudžiai pergyve
na.

Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacija toliau laiške rašo, 
jog II-asis Vatikano susirinki

LIETUVIO LAIŠKAS 
ROMOS DIENRAŠTYJE

Įtakingasis Romos dienraštis 
II Giomale d’Italia ryšium su 
Lenkijos įvykiais paskelbė skai
tytojo laišką, kuriame primena
mas ir Pabaltijo tautų nemažiau 
skaudus likimas.

Laiško autorius Romoje gy
venąs lietuvis dr. Juozas Gai
lius rašo, kad lenkų tautos did
vyriška kova ir Vakarų pasaulio 
griežta reakcija dėl įvykių Len
kijoje privertė sovietus nusimes
ti kaukę ir dar kartą atskleisti 
savo imperialistinius kėslus, vėl 
paminant po kojomis garsiuosius 
Jaltos susitarimus. Bet Baltijos 
jūros pakrantėje gyvena taip pat 
trys mažos ir taikingos tautos 
— lietuviai, latviai ir estai, ku
rios kenčia nemažiau už lenkus, 
nes yra tapusios ne tik sovieti
nio imperializmo, bet ir žiauraus 
kolonializmo aukomis.

Lietuva, Latvija ir Estija, rašo 
laiško autorius, niekada niekam 
jėga negrasino, juo labiau ne
sukėlė grėsmės Sovietų Sąjun
gos saugumui. O vis dėlto tie 
kraštai tapo gėdingo suokalbio 
tarp Sovietų Sąjungos ir nacių 
Vokietijos aukomis. Sovietų Są
junga ir šiandien, nežiūrint visų 
žodingų pareiškimų prieš nacius, 
tvirtai tebesilaiko šio su naciais 
pasirašyto susitarimo. -

Specialūs laivai valytojai pasiųs
ti net iš Juodosios jūros. Mano
ma, kad aliejų išvalys iki pava
sario, bet jis padarė daug žalos 
pajūrio augmenijai. Į Kuršių ma
rias aliejus nepateko. 

gai pasmerkusiame teisme: /Ši 
diena yra laimingiausia mano 
gyvenime. Aš esu teisiama už 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką, kuri kovoja prieš fizinę 
ir dvasinę žmonių tironiją. Reiš
kia, aš esu teisiamą už tiesą 
ir meilę žmonėms! Kas gali bū
ti gyvenime svarbiau, kaip my
lėti žmones, jų laisvę ir garbę. 
Meilė žmonėms — visų didžiau
sioji meilė, o kovoti už žmo
nių teises — gražiausioji meilės 
daina. Tegul ji skamba visų 
širdyse, tegul niekados nenu
tyla! Man atiteko pavydėtina da
lia, garbinga lemtis — ne tik ko
voti už žmonių teises ir teisin
gumą, bet ir būti nuteistai. Ma
no bausmė bus mano triumfas! 
Gaila tik, kad mažai spėjau dėl 
žmonių pasidarbuoti. ..’ ”

šiuos Nijolės Sadūnaitės žo
džius L’Osservatore Romano 
autorius cituoja iš 1979 Paryžiu
je išleisto H. Morand veikalo 
“Combats pour la foi en URSS” 
(Kova už tikėjimą Sovietų Sąjun
goje).

mas ypatingai pabrėžė gimto
sios kalbos vartojimo pamaldose 
svarbą, ypač daugiakalbiuose 
kraštuose. Priminusi, kad prieš 
I-ąjį pasaulinį karą Seinai ir Sei
nų kunigų seminarija buvo lie
tuvių kultūros ir religijos cent
ras, Federacija prašo Lenkijos 
primą leisti lietuviam katalikam 
pasinaudoti prigimtąja teisė — 
lietuvių kalba turėti pamaldas 
Seinų bazilikoj, taip pat .paskir
ti lietuvius kunigus vietos lie
tuvių sielovadai.

Šio prašymo išpildymas, pa
žymi laiške Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacija, sustiprintų 
lietuvių ir lenkų ryšius krikščio
niško broliškumo dvasioj, tuo 
metu, kai katalikų tikėjimas pa
čioj Lietuvoj yra žiauriausiai 
persekiojamas.

Panašaus turinio laišką 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacija pasiuntė taip pat 
Lomžos vyskupui Sasinovskiui, 
valdančiam bažnytinę teritoriją, 
kurioj yra nuo amžių lietuvių 
gyvenamas Suvalkų trikampis.

Laiško autorius šia proga pri
mena, kad pabaltiečiai žmogaus 
teisių gynėjai, kurie viešai pa
smerkė sovietų ir nacių suokal
bį, reikalaudami, kad Maskvos 
vyriausybė panaikintų jo padari
nius, buvo ištremti į Sibirą, kur 
ir šiandien tebėra kankinami. 
Sovietai laiko Pabaltijo kraštus 
kaip Hitlerio jiems duotą dova
ną. Maskva nesiteikė suteikti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai net 
satelitinių kraštų statuso.

Tačiau Pabaltijo tautos liko 
patvarios. Jų nepalaužė nei ant
rojo pasaulinio karo metu patirti 
baisūs nuostoliai žmonėmis, nei 
pastoviai vykdomas rusinimas, 
kuriuo yra siekiama jas nutautin
ti, nei prievarta brukamas ateiz
mas, siekiant sunaikinti jų tikė
jimą. Lietuviai, latviai ir estai 
nesiliauja drąsiai ir ištvermingai 
kovoję prieš okupantą, pasiryžę 
sukinti sau laisvą ateitį tai
koje ir teisingume. (K.L.)

Sov. S-ga paskelbė metinį ūki
nį pranešimą už 1981 m. Pra
nešimas visai nemini pasiekto 
javų derliaus, nes jis, matyt, yra 
labai atsilikęs nuo kelis kartus 
mažintų užplanuotų skaičių. Tik 
natūralių dųjų gamyba rodo pro
švaisčių, ypač turint galvoj būsi
mus pardavimus V. Europos 
valstybėm.

Lenkijos vyriausybė nuo va
sario pradžios pakėlė anglies, 
elektros ir pagrindinių maisto 
produktų kainas nuo 200 iki 
400 proc.
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
savo

Mieli broliai ir sesės lietuviai, 
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės proga sveikinam visus 
lietuvius šiame laisvės krašte ir 
linkim, kad nepriklausomybės 
metų dvasia visuomet klestėtų 
jOsų širdyse ir mintyse. Jei mes 
visi drauge palaikysim gyvą 
laisvos Lietuvos ugnį, tada 
Lietuva tikrai vėl kelsis laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui.

žmogaus teisių laužymą; rūpi
nasi Lietuvos atstovybės išlaiky
mu, remontu ir tęstinumu; jun
gia mūsų jaunimą į kovotojų už 
Lietuvos laisvę gretas, kad būtų 
kas ir toliau kovotų prieš mūsų 
krašto pavergėją; moko lietuvius 
vaikus lituanistinėse mokyklo
se, kad jie pažintų Lietuvos is- ( 
toriją, geografiją ir mokėtų lie
tuviškai kalbėti, rašyti bei pa
miltų savo tėvų kraštą.

priklausomybės šventės proga 
kviečiam visus, vadovaujantis 
laisvo apsisprendimo valia, pa
remti mūsų konkrečius darbus 
pinigine auka ir dėkojam už pa
ramą praeity.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

Vytautas Kutkus 
JAV LB krašto valdybos

nfstiniame pogrindyje liko neiš- 
’ »8 9 B B * 1

Mūsų pavergti broliai ir sesės, 
net savo gyvybėm rizikuodami 
ir jas aukodami, narsiai kovoja 
už tikėjimo ir tautos laisvę. Mes 
linkini jiem ištvermės ir ryžto. 
Bet to nepakanka. Mes, gyvenda
mi laisvėj, privalom visais ‘gali
mais būdais, kas savo darbu, kas 
pinigine auka, prisidėti prie 
Lietuvos laisvinimo.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

JAV Lietuvių Bendruomenė 
nuolat beldžiasi į Baltųjų Rūmų, 
JAV kongreso, Jungtinių Tautų, 
valstybės departamento ir kitų 
įstaigų duris; leidžia informaci- 
nes-mokslines knygas svetimom 
kalbom, jose skelbia laisvajam 
pasauliui apie rusų daromas 
skriaudas mūsų tautai ir apie 
ten gyvenančių brolių ir sesių

Savaitės 
įvykiai

JAV vetavo J.T. priimtą rezo
liuciją, raginančią nubausti Iz
raelį už Golan aukštumų anek
siją.

Prancūzija, nepaisydama JAV 
nepasitenkinimo, pasirašė su 
Sov. S-ga ilgalaikę natūralių 
dujų pirkimo sutartį, pagal kurią 
Prancūzija kasmet pirks po 280 
bil. kubinių pėdų dujų. JAV dėl 
įvykių Lenkijoj uždraudė 
General Electric korporacijai 
parduoti Sov. S-gai dujų tieki
mo linijai reikalingus kompre
sorius.

JAV prieš 4 m. pardavė Li
bijai 400 sunkaus tipo sunkveži
mių, kuriuos Libija raštu pasi
žadėjo naudoti tik žemės ūkio 
reikalam, o sunkvežimių gamin
tojas patikino, kad šiuos sunkve
žimius pritaikyti kariuomenės 
reikalam būsią labai sunku ir 
brangu. Nežiūrint šių patiki
nimų, dabar visi šie sunkveži
miai yra naudojami kariuome
nės reikalam.

JAV nepavyko įtikinti Nato są
jungininkų ir Japonijos, kad jie 
per kelerius metus susilaikytų 
nuo pardavimo Sov. S-gai natū
ralių dujų tiekimo linijai iš Si
biro į V. Europą reikalingų į- 
rengimų.

Žymus Lenkijos aktorius Ta- 
deusz Lomnicki, išbuvęs komu
nistų partijos nariu 30 m. ir nuo 
1975 m. priklausęs partijos cent
ro komitetui, išstojo iš partijos. 
Tūkstančiai lenkų yra pasekę 
jo pavyzdžiu, o kai kurių fabrikų 
darbininkai krepšiais grąžina 
partijos bilietus.

Sov. S-ga atgabeno į Kubą 12 
MIC-23 karo lėktuvų.

Buv. JAV karinių pajėgų Viet
name vadas ats. gen. William C. 
Westmoreland ir jo artimiausieji 
bendradarbiai paneigė per TV 
skleidžiamas žinias, kad jie są
moningai mažino priešo karių 
skaičių Vietname ir jų pajėgumą.

— Į Vilniaus universiteto 
mokslinę biblioteką buvo atvež
ta Amerikos ir Anglijos moksli
nių knygų kilnojamoji paroda. 
Tos knygos vasarą buvo išstaty
tos Maskvos knygų mugėje (ge
rokai išcenzūruotos). Spaudoje 
rašoma, kad vilniečiai moksli
ninkai parodoje galį susipažinti 
su 150 įvairių sričių anglų kal
ba rašytų knygų. Sakoma, kad 
beveik visos tos knygos liksian
čios universiteto bibliotekoje 
kaip leidyklų dovana Vilniaus 
universitetui.

— Tatjana Rostovaitė išleisdi- 
no svetimų autorių poezijos ver
timų į lietuvių kalbą rinktinę 
“Su dešimtąja mūza” (230 psl., 
400 egz.).

— Jaunųjų architektų konkur
se, kuris vyko Maskvoje, pirmą 
premiją laimėjo jaunas architek
tas Jonas AnuSkevičius už vieš
bučio projektą Vilniaus oro uos
te. Buvo skirtos penkios pirmo
sios premijos. Tokiu būdu dar 
vieną pirmąją premiją laimėjo du 
Lietuvos architektai (jų pavardės 
ne visai lietuviškos): Leonidas 
Merkinas' ir Saulius Šarkinas 
už projektus — Jaunimo centras 
Vilniuje, Kauno autobusų stotis 
ir technikos rūmai Vilniuje. Ant
rąją premiją gavo taip pat du 
architektai — Kęstutis Pempė ir 
Gytis Ramunis už kelis urbanis
tikos projektus. Dar keli kaunie
čiai architektai buvo pagerbti 
parodos diplomais: A. Kaušpė
das, A. Kančas, K. Kisielius ir 
E. Miliūnas. Kadangi konkurse 
dalyvavo per 300 jaunųjų archi
tektų iš visos S. Sąjungos, tai 
lietuvių išskirtiniai laimėjimai 
rodo mūsų jaunimo gabumus ir 
kūrybinę iniciatyvą.

— Keli žodžiai apie naująjį 
Jono Mikelinsko romaną. Talen
tingas pavergtos Lietuvos bele
tristas Jonas Mikelinskas per il
gesnį laikotarpį (1958-1981) pa-

rašė romanų trilogiją “Kur lygūs 
laukai”. Pirmąją dalį “Duonos 
keliu” jau teko perskaityti. Tai 
stambus romanas (600 psl.), 
vaizduojąs nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą nuo jos atsikū
rimo iki pirmosios bolševikų 
okupacijos 1940 metais. Noromis 
ar nenoromis turėdamas atiduoti 
duoklę socialistiniam realizmui, 
autorius aiškiai rodo simpatijas 
komunistiniam pogrindžiui, kad 
ir nestipriam, menkai organizuo
tam, bet sovietų pasiuntinybės 
remiamam ir diriguojamam. Ta 
penktoji sovietinė kolona įsten
gia tik vienur kitur medžių vir
šūnėse iškabinti raudonas vė
liavas, platinti kurstančius prieš 
valdžią lapelius ir traukti į savo 
pusę dėl skolų kenčiančius ma
žažemius ar turtingųjų išnaudo
jamus darbininkus. Tačiau to ko
munistinio pogrindžio vaidmuo 
yra menkas. Ir autorius aiškiai 
parodo, kad tik sovietiniai tan
kai visą gyvenimą apverčia 
aukštyn kojomis, o ne liaudies 
sukilimas, kaip mėgsta skelbti 
okupantų propagandininkai.

Vienas centrinių romano vei
kėjų yra savanoris Albinas Šak
nys. Grįžęs iš kariuomenės į 
savo mažą 5 hektarų tėviškę, 
nerimsta, kol gauna 8 ha sHy- 
pą, atskeltą nuo nusigyvenusio 
plikbajorio Strumeckio dvarelio. 
Tame pelkėtame ir brūzgų prižė- 
lusiame sklype Albinas kuriasi 
su tikru užsidegimu, nepaprastu 
darbštumu ir kantrybe. Skolos ir 
kitokie sunkumai jį spaudžia pa
našiai, kaip P. Cvirkos “Žemės 
maitintojos” savanorį. Bet vis 
dėlto, žmonos sesers ameriko- 
nės padedamas, jis išbrenda iš 
skolų ir išlaiko mylimą žemę sa
vo rankose. Jis sugeba nepa
kliūti ir į raudonųjų tinklą, kurį 
tiesia jų apylinkėje įsikūręs ko
munistinio pogrindžio agentas 
Klemas Tilnius. Tilniui, tiesa, 
pavyksta prisivilioti apsukrų

LIETUVIS KUNIGAS BUS 
PAGERBTAS JERUZALĖJE

A.a. kun. Bronius Paukštys, 
salezietis, antrojo pasaulinio 
karo vokiečių okupacijos metu 
buvo Kaune Švč. Trejybės para
pijos klebonu. Jo pastangomis 
bei rizika buvo išgelbėta keletas 
šimtų įvairaus amžiaus žydų 
gyvybių. Dienos metu jis juos 
slėpdavo ir maitindavo kleboni
joj, o naktį organizuodavo jų iš
vežimą pas ūkininkus į kaimus.

Kun. Br. Paukščio išgelbėtų
jų žydų keletas dešimčių gyvena 
Izraely, kiti — kituose kraštuose.

suJungtinėse Tautose 
riumi Kurt VValdhein 
Kęstutis Miklas, Aleksandra' ir Elena Mikūitėš, Ona Joxė- 
nienė.

tis, gerai lietuviškai kalbąs advo
katas Avraham Tory, dabartiniu 
metu su visa savo šeima gyvenąs 
Tel Avive ir turįs įtakingą 
vietą Izraely. Jo rūpesčiu Izrae
lio valdžia kun. Broniui Paukš
čiui pripažino išskirtinius nuo
pelnus ir nutarė jį atžymėti 
pasodindama medį Izraeliui nu
sipelniusiųjų geradarių alėjoj 
Jeruzalėj.

Advokatas Avraham Tory ir jo 
sudarytas komitetas organizuoja 
pravesti tą pagerbimą balandžio 
5 (Didžiosios savaitės pirma
dienį) Jeruzalėj. Bet prieš tai jis 
nori sukviesti Izraely gyvenan
čius a.a. kun. Br. Paukščio iš
gelbėtuosius į posėdžius Tel 
Avive ir Jeruzalėj. Į tuos posė
džius ir į pagerbimą, kaip sale
ziečių atstovas, saleziečių vie
nuolijos generolo skirtas, vyks 
kun. A. Sabaliauskas, salezietis, 
dabartiniu metu gyvenąs Bosto
ne, Mass.

Be to, pagerbime bus prisi
minti nuopelnai kun. J. Žemai
čio, SDB, kuris vokiečių okupa
cijos metu buvo vedėju salezie
čių seselių globojamame našlai- 
tyne Vilniaus krašte. Jo ir sese
lių pastangomis ir pasiaukojimu . 
buvo išgelbėti 200 su viršum 
mažų vaikų, kurių daugumas

. šiandien gyvena Lenkijoj.

mi Živile, Kante dirbo kepyk
loje, o sovietų tankams riedant 
Kauno gatvėmis, pasirodo su 
raudonu raiščiu ant ranko- maTTHEW P. įsai i AR FUNERAL HOME — Moderni kodvčia. Air- 
vės. Atrodo, kad ir Živilę jis su- comMtioned, A. J. Baltea BbĮMūhbb, Ucenssd Manager and Notary 
gebėjo indoktrinuoti ir palenk- PŠMT 
ti į okupantų pusę.

išnaudotojų klasei romane at- 
stovauja gausi turtuolių Kiaupšų 
giminė. Svarbiausias jų yra Ben
venutas KiaupSa, turįs brolį kari
ninką Silvestrą ir sūnų karinin
ką Vaidotą. Turtingą ūkį Ben
venutas paveldėjo iŠ tėvo Domi
nyko, taip pat sukto ir kieta
širdžio. Gausias senio nuodė
mes autorius parodo jo išpažin
tyje pas asketišką misionierių 
jų parapijos bažnyčioje. Dominy
kas sugebėjo išnaudoti ir du 
savo brolius — viena medine ko
ja gabų stalių-račių ir auksinės 
širdies amerikoną Luką. Tik vie
nas dėdė (bernas be algos) 
Lukas ir tėra ta šviesioji Kiaup- 
šų giminės atžala, kuri dvelkia 
žmoniškumu. Sukčiausias iš visų 
Kiaupšų yra Benvenutas. Jis net 
savo brolį Motiejų — gabų mu
ziką — sugeba oficialiai per teis
mą paskelbti silpnapročiu, kad 
jam nereikėtų duoti dalies. 
Graudi Motiejaus smuikelio me
lodija rodo nuskriausto žmogaus 
tragišką būseną ir jo jautrią šir
dį. Tačiau ir Benvenuto auto
rius nesuschemina, bet parodo jį 
gyvą žmogų. Benvenutas viskam 
gabus: kiekvienas darbas tirpsta 
jo rankose, jis myli žemę ir sten
giasi jos vis daugiau prisipirkti 
iš nusigyvenusių skolininkų. Ir 
įsiskolinusiam Šakniui jis nėra 
žiaurus, neprotestuoja vekselių, 
kol tas atidirba už palūkanas, 
kol nesupykina, net primušda- 
mas savo skolintoją.

Daugelį nepriklausomo Lietu- 
»s gyvenimo reiškinių J. Mike- 
>skas vaizduoja gana -objekty

viai. Teisingai jis atpasakoja ku
nigo pamokslą, nuveda į slaptą 
ateitininkų susirinkimą ir pa
skaitos Santraukoje parodo neiš
kreiptus ateitininkų idealus. 
Įdomu pasekti, kaip autorius 
vaizduoja Lietuvos jaunimo ver
žimąsi į mokslą: bernas Vincas 
neakivaizdiniu būdu išeina 
gimnazijos kursą, tokiu pat bū
du mokosi grioviakasys Žąsinas, 
Šaknių Joniukas, Algirdas Šak
nys net lanko gimnaziją, o pra
džios mokyklą vaikai lanko net 
pas svetimus piemenaudami. 
Žmonių gyvenimo įvykiai tamp
riai surišti su aplinkumos gam
ta ir metų laikais. Stilius rea
listinis, nevengiąs net vulgarių 
žodžių. Tolimesni veikėjų liki
mai bus rodomi kituose tomuo
se, kurie jau vaizduos sovietinę, 
o gal ir vokiečių okupaciją. Pir
masis trilogijos tomas tikrai ver
tas dėmesio ir yra vienas iš 
gerųjų, sukurtų okupuotos Lie
tuvos sąlygose.

— Paskirtos meno saviveik
los 1981 metų premijos. B. Dau
guviečio vardo premiją gavo Si
gitas Geda už pjesių rinktinę 
“Dainuojantis ir šokantis mer
gaitės vieversėlis”, Judita Vai
čiūnaitė už kūrinį “Pavasario 
fleita” ir Jokūbas Josadė už pje
sę “Užupio drama”. St Šimkaus 
vardo premijomis apdovanoti: 
kompozitorius R. Žigaitis ir 
poetas J. NekroSius už dainą 
“šlovingoji partija”, komp. V. 
Montvila už dainą “Kalnas”, 
komp. A. Martinaitis už dainas 
“Oi tu, eglele” ir “Tėviškėle, 
žydėk” (abiejų dainų teksto au
torius — V. Braziūnas). Choreo
grafijos pirmoji premija teko T. 
Kalibataitei už šokį “Parovėjos 
suktinis”, antroji premija teko R. 
Tamučiui ir A. Bražinskui už 
šokį “Gailingis”. Liaudies meno 
premijas gavo drožėjas A. PuSko- 
rius, audėja V. Vrubiiauskienė 
ir vytelių pynėja J. Rudauskienė.

SHAUNS FUNERAL HOME. tac, 84-02 Jaasalcs Avė. (prie Foras*

«■ ' i . ....---------------------------- „

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Tskaira, Jr. I* Moterių direktorius, Note 
ark Office: 42S Lafayette St (Cor. WMson Avė.), tolef. 344-5172. Pa-

Daug vietos automobiliam pastatytu

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estato, namų pardavimai, visų rūšių apdrau
dimai, Incomo Tax pildymas, Įstaiga vaikis naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 80-11 Jamalca Ava., Woodhavsn, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andr lūšio klijentels. 

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, įsv. Wlnter Ganieti Tavom. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Tstef. 821-6440. Salė vestu
vėm* Ir kt pramogoms. Be te, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Sllver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Alberta* Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Tslef. 779-5156.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vsdėjoia

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrio Avenu# 
Rlchmond HHI, N.Y. 11418

Prieinamos kaltes, modernūs Įrengimai, patogus prlva-i 
žiavimas Jamalca Ir Myrtle Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir iefttadienlals.

SKAMBINTI: (212) 441*0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

... ------ RmMmkM4« Ir KoKsreteė 'teKtafryM* •JH Į / |V Į Į Apartnuntai • Kondaninitanai • Nuomavimas

T? A T1 T7 ?7OI CtSf toulevord.H. Rettnbung teach,FL 99700 .
UjO ± L JU Telefonai (ai9) >0-2446. Valmre (619) 945-27)6 į

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithusnla”, trsčlad^ 6:05- 
7:00 vaL vale, iš WSOU, 89J FM. Dr. J. J. Stuk**, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 8-10 
vaL ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bayskte, 
N.Y. 11384. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tcasolino 
A MII—iniT '

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -

KVtCAS
JONA.S 

1933 +1 976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI

. • (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONES

(LIETUVĄ

Vilniuje pastatė naują Sauliaus 
Šaltenio pjesę “Mūsų Pirosma- 
nis”, vaizduojančią savamokslį 
Gruzijos dailininką. Režisavo E. 
Nekrošius. Scenografiją sukūrė 
dali. A. Jacovskis, muziką — 
komp. A. Martinaitis.

Pr. N.

MOKĖTI GALIMA* VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET . 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 780-3300
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nėse. Nuliūdime liko sūnus Jo-

zidentas ir Amerikos Lietuvių

bos Pittsburgho skyriaus pirmi? 
ninkas Vytautas Vito Jucius. Pa-Lietuvių kalba buvo panie- <j2ia- kių gnipė Kalvelis ir veteranų

kinta, pasmerkta žūti. Ji buvo Lietuvos ntinisterių kabinetas tautinių šokių grupė Aras.
laikoma piemenų kalba, virai 1922 vasario 13 nusprendė įkur- 
netinkanti nei mokslui, nei « Lietuvos universitetą, pasi-

klausė, kaip Prancūzijoje kalba 
piemenys. Tas negalvojęs tuoj 
atsakė, kad lietuviškai, nes lie
tuvių kalba esanti piemenų kal-

statutu. Tai simboliškai buvo 
susieta su Vilniaus universitetu. 
Universitetas, iškilmingai atida
rytas 1922 vasario 16, paskaitos 
gi prasidėjo tik kovo 1. Buvo į- 
kuiti 6 fakultetai, vėliam dar 
veikė ir septintas — evangelikų

Lietuvių Jaunimo Sąjungos Bal- 
timorės skyrius Lietuvių na
muose rengia šokius su užkan
džiais. Įėjimo auka 3 dol. Pusė

atstovybės pastato Washingtone

t į-

Juk kadaise ir Varnių kunigų 
seminarijos profesorius šaipėsi 
iš lietuvių kalbos ir teigė, kad 
ji netinkanti poezijai, švelniem 
jausmam reikšti. Adomas Micke
vičius rašė lenkiškai, todėl ir jo 
kūriniai gražūs. Jauną studentą 
Antaną Baranauską tai užgavo, 
ir jis įrodė, kad lietuvių kalba 
tinka poezijai, — jis parašė 
Anykščių šilelį.

1930 universitetas pavadintas 
Vytauto Didžiojo vardu. Tas var
das taip prigijo, kad dažnai jam 
priskiriami ir metai prieš vardo 
pakeitimą.

Universiteto įsteigimas buvo 
didelis ir drąsus žygis. Dėsty
tojai buvo baigę svetimas tuli

reaguoja į lietuviškus reikalus.

nuo

versitetus. Jie mokslinę termi
niją buvo pasisavinę iš kitų 
kalbų. Dabar reikėjo dėstyti lie
tuviškai visus mokslus. bėk rei-

sys Mickus, ižd. Laima Pred- 
kelienė, sekr. Bronius Mašio- 
kas (13902 E. Marina Dr., Apt 
404, Aurora, Colo. 80014. Tel. 
752-1921).
. Rūtos, tautinių šokių grupės,

augęs Baltimorėj, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė sausio 26 , _ ,

8ok^ai vasario 13 ^ksį Omah£
**’ * " " kur jie dalyvaus Omabos lietu-lingos mišios už jo sielą šv. Al

fonso bažnyčioj aukotos sausio 
29. Palaidotas Lakeview kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona
Magdalena, sūnus Ričardas, gi-

priklausomybės sukakties mi
nėjime vasario 14.

Povilas P. Dalgis. Jaunimo var
du kalbės p. Macey. Vakaro ve
dėju bus B. Burdulis.

Meninę programos dalį atliks 
Aido* choras, kuriam vadovauja 
šv: Pranciškaus vienuolyno se
selė Francesca.

Įėjimas į šį renginį kainuos 
.8:50 dol. asmenim. Bilietai prie 

; durų nebus parduodanti. Juos 
reikia įsigyti iš anksto, kreipian
tis į komiteto narius.

Visi Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai kviečiami minėjime 
dalyvauti.

nėjimas vyks vasario 21 didžio- 
r joj Anapilio salėj. Pagrindritiu 
i kalbėtoju pakviestas pro£ dr.

Kazys Ėringas. Iškilmę rengia 
LB Toronto apylinkės valdyba,

brėžimų. Ir visa buvo sukurta. - 
Buvo sukurta graži sava moksli- - 
nė kalba, ir ji ir dabar kuria
ma, nes mokslo pažanga vis rei
kalauja naujų terminų.

Savas lietuviškas universitetas 
ugdė ne tik lietuvių kalbą, bet J 
ugdė ir visą lietuvišką mokslą J 
ir kūrybą. Kiek naujų veikalų J 
parašyta lietuviškai, kiek ištyri
nėta, padaryta! Ir tai padarė 
savas universitetas. Todėl ir ši

kui perėjo-į-lenkų kalbą. Kituo
se kraštuose iš lotynų kalbos 
perėjo į vietinę krašto kalbą, 
o Lietuva jau buvo tiek aplen
kėjusi, kad bajorija mieliau grie
bėsi lenkų kalbos. Taip lietuvių 
kalba ir skurdo, slėpėsi tik 
kaimo gilumoje po šiaudiniu

klausomybę, kūrė tik lietuviškas
ir Spaudos Taryba).

bėjo mokyklose lietuvių kalba.

Lietuvos vyriausybė šusifor-

7 ir 13 Clticagąj.

Ar Algis pateko į bėdą? Spė-

KELIONĖ I LIETUVĄ
niaus ribų.

V
įsukame i senomis eglėmis

ši į keliones, apie kurias esu 
tiek daug girdėjęs. Kartais mane 
suspaudžia baimė, kad keliauju

stogu.
Į gyvenimą ją išvedė tik pra-

mavo Vilniuje. Ten buvo daromi 
žygiai atkurti Vilniaus universi-

Pacevičius.
— Buenos Aires lietuviai

Lietuva, atstačiusi savo nepri

Čia niekas į mane netaei-

programą paruošė ALOST (Ar-

lietuviui, nes tai lietuviškojo 
mokslo, aukščiausios mokslo 
įstaigos pradžia. Ir ją šiandien 
prisimename su didele pagarba 
tiem pirmiesiem profesoriam, 
universiteto ugdytojam.

Freiscbutz” (Laisvės šaulys) (Vė-

ir didžiulis kolchozas neįstengė

atmosferos, kuri vis dar gyva 
nakties tamsoje ties senuoju pa
statu.

J :

V.
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po tris narius skiria Alto ir JAV 
LB krašto valdybos. JAV LB 
krašto valdybos atstovai tame 
komitete yra inž. Vytautas Iz- 
bickas, Skirmantė Kondratienė 
ir Linas Kojelis, kurie gyvena 
Washingtone ar netoli jo, todėl 
jų dalyvavimas komiteto posė
džiuose nesudarys daug išlaidų.

Vytautas Kutkus, JAV LB kraš
to valdybos pirmininkas, Kalėdų 
ir Naujų Metų proga gavo 
sveikinimus iš JAV prezidento 
Ronald Reagan ir jo žmonos 
Nancy, viceprezidento George 
Bush ir jo žmonos Barbara bei 
iš daugelio kongresmanų.

Į Lithuanian Folk Dance Fest
ivals, Ine. 1982 metam JAV LB 
krašto valdyba paskyrė šiuos 6 
direktorius: pirm. Bronių Juode
lį, Sofiją Džiugienę, Antaną 
Rauchą, Dalią Dundzilienę, 
Modestą Jakaitį ir Joną Talandį. 
Kitus 4 direktorius skirs Lietu
vių Tautinių Šokių Institutas, 
kurio pirmininke yra Galina Go- 
bienė.

JAV LB Inf.

BENDRUOMENINĖS ŽINIOS
šoštodieuinių lebruotos mišios, kurias aukoti 
JAV Lietuvių yr pakviestas vysk. Vincentas 

Brizgys, o pamokslą sakys prel. 
Jonas Balkonas. Po pamaldųvių.FaądraL'nai^aiGkslo metais______________ ___

tiedogfoP tyinaiittaių mokyklų įvyks antroji premijų šventė. 
paramai paskyrė <6,326.94 dol. 
Norima, kad dar prieš Vasario 
18 minėjimiia ar jų'metu JAV 
LB apypurdų ar apylinkių pinai* 
ninkai tuos pinigus įteiktų Ii*

Dr. Jonas Genys sausio 
10 vykusiame pasitarime, JAV 
LB krašto valdybos atstovam pa
siūlius, visais balsais buvo iš
rinktas Lietuvos, pasiuntinybės 
rūmų restauravimo komiteto pir
mininku. Pasitarimas vyko Lie
tuvos atstovybėj Washingtone. 
Jame dalyvavo: Lietuvos atsto
vas dr. Stasys Badas, Ona Bač- 
kienė, dr. Domas Krivickas, JAV 
LB atstovai — krašto valdybos 
pirm. inž. Vytautas Kutkus, pre
zidiumo pirm. inž. Vytautas Iz- 
bickas ir visuomeninių reikalų 
tarybos narys Viktoras Nakas, 
Alto atstovai — vicepirm. dr. Jo
nas Valaitis, sekr. Gražvydas La
zauskas ir atstovas Washingtone 
dr. Jonas Genys. Jau anksčiau 
buvo sutarta, kad, be bendrai 
parinkto pirmininko į komitetą,

ir šiais metais Vasario 16 proga 
paruošė laiškų pavyzdžius pre
zidentui Ronald Reagan, valsty
bės sekretoriui Alexander Haig, 
senatoriam, kongresmanam ir 
laikraščių redaktoriam, taip pat 
pavyzdžius veriamiesiem straips
niam ir rezoliucijų tekstą. 
Visa ši informacija išsiuntinėta 
JAV LB tarybos nariam ir apy
gardų bei apylinkių pirmi
ninkam. Taip pat yra paruoštos 
dvi radijo valandėlių programos; 
jas galima gauti kreipiantis į 
Aušrą Zerr telefonu (215) 886-
5849. JAV LB krašto valdybos

Berželis, Hartfordo tautinių šokių grupė. Nuotr. A. Dziko

vardu yra pasiųsti laiškai 100 se
natorių ir 435 kongresmanam.

The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith- 
uania, a report for 1981, JAV LB 
krašto valdyba planuoja išleisti 
šių metų birželio mėn.

Pagrindinis JAV LB trisde
šimtmečio minėjimas įvyks 1982 
balandžio 17 ir 18 Detroite. JAV 
LB krašto valdyba ir Detroito 
apylinkės valdyba jam stropiai 
ruošiasi. Minėjimo išvakarėse, 
balandžio 16, bus meno parodos 
atidarymas. Balandžio 17 įvyks 

antrasis JAV LB apygardų ir apy
linkių pirmininkų suvažiavimas, 
minėjimo akademija ir koncertas - 
balius, kurio programą atliks so
listė Gina Čapkauskienė ir poe
tas Bernardas Brazdžionis. Ba
landžio 18, sekmadienį, 10:30 
vai. ryto bus iškilmingos konce-

DR. JONAS ALGIS ŽUKAS 
—- MOKSLININKAS

Džiaugiamės, kai pasirodo 
vertinga knyga, parašyta lietu
vio. Rengiamos net jų sutiktu
vės. Deja, yra autorių, kurie net 
klausiami neatskleidžia savo 
mokslinių darbų. Prie tokių per
dėtai kuklių profesionalų ten
ka priskirti žinomos John Wiley 
& Sons leidyklos ką tik pa
skleistos knygos Impact Dy
namics koautorių Joną A. Žuką 
Tik iš jo tėvo, žinomo muziko, 
taip pat Jono, jau prieš gerą 
pusmetį patyriau, kad toks vei
kalas turėtų veikiai pasirodyti.

Algis (tokiu vardu jis žino
mas newyorkiškių tarpe, taip jį 
vadina ir jo tėvų draugai, kai jie 
abu kasmet tą pačią lapkričio 12 
švenčia savo gimtadienius ...) 
nesigarsino savo moksliniais pa
siekimais nė 1981AI.25-29 su
rengtame IV-ame mokslo ir kū
rybos simpoziume Chicagoj, 
nors jame dalyvauti buvo kalbi
namas. Todėl jo darbų aprašy
mo nerandam nė to simpo
ziumo didžiuliame leidiny (apie 
450 psl.). O tas leidinys yra 
gana informatyvus. Pvz., iš jo 
sužinom, kad ta pati John Wiley 
& Sons leidykla yra numačiusi 
išleisti šiais metais net dvi Pur- 
due universiteto cheminės inži
nerijos prof. Gintaro Rėklaičio 
knygas__

Baigęs vidurinę mokyklą, 
savo studijas Algis nukreipė į 
tiksliuosius mokslus. 1958-62 
studijavo fiziką jau nuo 1854 
pagarsėjusiame New Yorko Poli
technikos institute, įsigydamas 
bakalauro laipsnį. Siekdamas 
magistro laipsnio, mokslą tęsė 
1962-63 tame pačiame institu
te ir papildomai Columbia uni
versitete. Porai metų studijas 
pertraukė, nes-1964*66 turėjo at
likti karinę prievolę (ji tada dar 
buvo privaloma). Išėjęs trumpai 
trukusį pagrindinį karinį apmo
kymą, toliau kaip fizikas buvo 
komandiruotas į armijos artileri
jos centrą "bei mokyklą, vėliau į 
armijos tiekimų bandymų sky
rių, esantį Aberdeen Proving 
Ground, Maryiand. Vadinas, dar 
atlikdamas karinę prievolę, Jau

HARTFORD, CONN.

Baržolio dešimtmetis

Berželis, Hartfordo tautinių 
šokių grupė, vasario 20 švenčia 
savo veiklos dešimtmetį. Ši šo
kėjų grupė išaugo 1972 metais iš 
Hartfordo šeštadieninės mokyk
los mokinių. Tada buvo pradėta 
su 16 šokėjų, o dabar jau turi
ma 54. Nuo pat pradžios iš viso 
šoko 80 šokėjų, iš kurių 5 šoka 
nuo pat įsikūrimo. Per tą laiką 
buvo išmokta 40 tautinių šokių.

Berželis išvarė gilią vagą 
Hartfordo lietuvių kultūriniame 
gyvenime, atlikdamas programas 
minėjimuose ir įvairiuose rengi
niuose. O kiek šokta ir kita
taučių tarpe. Tokiomis progomis 
įvairiatautė visuomenė supažin- 

Dr. Jonas A. Žukas

pradėjo laboratorinį tyrimų dar
bą. Užsitarnavo pirmo leitenan
to laipsnį (antro leitenanto laips
nį buvo gavęs baigdamas pirmi
nį karinį apmokymą Politechni
kos institute). Tais pačiais 1966 
jau kaip civilis pradėjo savo kar
jerą JAV armijos Balistikos 
tyrimų laboratorijos branduoli
nės fizikos skyriuj (Aberdeen 
Proving Ground, Md.). Tuo pa
čiu laiku tęsė savo studijas Dela- 
ware universitete, apvainikuoda
mas jas 1969 magistro laipsniu. 
Kaip pasižymėjusį fiziką tyrinė
toją laboratorija jį pasiuntė dve
jų metų tolimesnėm studijom į 
Arizonos universitetą (1969-71 
Tucson, Ariz.). Atlikęs visus nu
statytus reikalavimus, 1973.IX.1 
gavo iš minėto universiteto filo
sofijos daktaro diplomą. Šiuo 
metu jis vadovauja kompiuteri
nės mechanikos specialistų gru
pei toj pačioj laboratorijoj. Tai 
yra aukštų kvalifikacijų moksli
nis darbas.

Peržiūrėjęs anksčiau minėto 
IV-ojo mokslo ir kūrybos sim
poziumo leidinį (psl. 120-431), 
pastebėjau, kad apie 40 simpo
ziume dalyvavusių tiksliųjų 
mokslų atstovų dirba valdžios, 
privačių įmonių ar mokslo insti
tucijų tyrimų laboratorijose ar 

dinama ne vien tik su puikiais 
lietuviškais tautiniais šokiais ir 
gražiais tautiniais drabužiais, 
bet taip pat ir su lietuviškais 
papročiais ir Lietuvos sunkia pa
dėtimi.

Nuo 1972 Berželis dalyvavo 
kiekvieneriais metais visuose 
“Hartford Mayor’s Ali American 
Festivals” ir “Hartford Civic 
Music and Arts Festivals”. Pur- 
kiai pasirodė tarptautinėse šven
tėse, įvairių organizacijų rengi
niuose daugely vietovių, neap
lenkiant ir senelių prieglaudų. 
1976 grupė dalyvavo V-oj lie
tuvių tautinių šokių šventėj Chi
cagoj su 19 šokėjų, o 1980 — 
Vl-oj šventėj jau su 43 šokėjais, 
kurie dalyvavo studentų ir jau
nių šokiuose. Žinoma, visi daly
vavo 1981 Amerikos Rytinio pa

institutuose (pvz.: BellTel. Lab.. 
N.J., Brookhaven National Lab., 1 
N.Y., Jet Propulsion Lab.. 1 
Calif.). Visi čia minimi lietu- 1 
viai yra tiksliųjų mokslų dakta
rai, paskelbę aibę specialių * 
mokslo darbų, išvardintų tame ’ 
leidiny. Tų darbų ne mažiau ( 
yra paskelbęs ir Algis Žukas. < 
Gaila, kad jie nepateko į šį 
leidinį. Jų pavadinimų būtų su
sidarę bent du puslapiai .. .

Už savo tarnybinį darbą yra t 
gavęs eilę pagyrimų. Jų tarpe ] 
ypač minėtinas 1977 prezidento j 
J. Carter padėkos laiškas už jo 
pasiekimus krašto gynybos tyri
mų srity (tuo pat laiku pade- ’ 
kos atsiliepimą gavo ir iš tuo- < 
metinio JAV armijos sekreto
riaus). Knyga Impact Dy
namics yra sudaryta iš to pat pa
vadinimo savaitinio kurso, kurį 
autoriai nuo 1979 kasmet skaito 
University of Califomia Los 
Angeles mieste. Tiem kursam 
kaip tik vadovauja Algis Žukas. 
Knyga turi vienuolika skyrių, 
iš kurių penkis, apimančius 190 
puslapių, Ly. apie 43% viso 
teksto, užpildo jis pats. Jos įva
de sakoma, kad čia nagrinėja
mos problemos, susietos su įvai
rių šovinių bei sviedinių povei
kiu (impact) į medžiaginius tai
kinius, Ly. balistikos problemos. 
Kitais žodžiais tariant, tai esanti 
apžvalga metodų bei rezultatų, 
nusakančių medžiagų bei struk
tūrų smūginį tąsumą. Tai didžiai 
techninė dinaminės mechani
kos problemų analizė, panaudo
jant aibę matematinių formulių 
ir sudėtingų brėžinių. Knyga 
skirta tiksliųjų mokslų specialis
tam bei inžinieriam, norintiem* 
susipažinti su šios srities tyrinė
jimo būdais ir jų rezultatais. 
Tad ją reikiamai įvertins tik į- 
vairiašakės fizikos atstovai.

Pažymėtina, kad ir šiais metais 
kovo mėnesį Algis Žukas, talki
namas dviejų savo bendradar
bių iš tos pačios Balistikos tyri
mų laboratorijos, organizuoja tri
jų dienų seminarą, pavadintą,- 
kaip ir pernai, Computer 
Simulation of High Velocity 
Impact (Baltimorėj, Md.). Regist
racijos mokestis — $675... Im
pact Dynamics knyga bus pa
grindinis tekstas seminaro daly
viam. *

kraščio tautinių šokių šventėj 
Hartforde.

Berželiui nuo pat įsikūrimo 
vadovauja Dalia Minkūnaitė- 
Dzikienė. Dabar jos padėjėjais 
yra Ramona Liaukutė, Laima 
šimanskytė ir Jonas Kodis. Šo
kių muziką į juosteles akordeonu 
įgrojo Edvardas Radionovas ir 
Jurgis Petkaitis, o magnetinių

LIETUVIAI FLORIDOJE
Auksinio Kranto Lietuvių 

Bendruomenės apylinkę sudaro 
lietuviai, gyveną Floridoj, At
lanto rytiniame pakrašty — Pom- 
pano Beach ir apylinkėse. Ši 
LB apylinkė nedidelė, gražiai 
susitvarkiusi ir gana veikli. Pla
čią šios LB apylinkės veiklą 
yra aprašęs apylinkės garbės na
rys Valerijonas Balčiūnas, nepri
klausomos Lietuvos sporto vete
ranas. Jis yra daug prisidėjęs 
prie šios apylinkės organizavimo 
ir keletą metų yra buvęs jos pir
mininku. Jo aprašymas bus 
spausdinamas sukaktuviniame 
leidiny, kurį ruošia JAV LB 
krašto valdyba.
_ Nauja apylinkės valdyba, iš
rinkta metiniame susirinkime, 
pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. Vytautas Stelmokas, vice
pirm. inž. Pranas Urbutis, sekr. 
Genovaitė Bielskuvienė, ižd. 
Bronė Paškienė, vicepirm. so
cialiniam reikalam dr. E. Bal
čiūnienė, renginių vadovė Ona 
Rudaitienė.

Lietuviškos pamaldos Pompa
no Beach apylinkėj gyvenan
tiem lietuviam pirmą kartą įvy
ko 1981 gruodžio 27 St. Cole- 
man katalikų bažnyčioj. Vieta 
US 1 ir SE 12th St., Pompano 
Beach, Fla. Mišias aukojo kun. 
Vytautas Pikturna, Dachau kon
centracijos stovyklos kankinys. 
Pamaldas suorganizavo LB Auk
sinio Kranto apylinkės valdyba. 
Ypatingai daug pasidarbavo 
Onutė Rudaitienė, kuri užmezgė 
kontaktą su St. Coleman para
pijos klebonu prel. Dominic Bar- 
ry. Lietuviškos pamaldos ateity 
vyks kiekvieno mėnesio antrą 
sekmadienį 2:30 vai. popiet. Pa
sikeitimai bus pranešti pamaldų 
metu. Pamaldų reikalais teirau
tis tel. 941-3786 arba 943-9735.

— Lietuvių Namai Hamiltone 
likviduoti ir uždaryti. Visiem 
buvusiem nariam grąžintos sko
los. Tie namai nebėra nei taip 
reikalingi, kai Aušros Vartų pa
rapija turi savo Jaunimo Centrą 
su sale.

— Raimundas Bučmys iš Day- 
ton, Ohio, veda šukuosenų ir 
madų modeliuotojų bendrovę 
“The Big Apple Menagerie”. Ši 
modeliuotojų trupė atlieka pro
gramas įvairiom temom di
džiausiuose apsipirkimo cent
ruose. Šiuo metu ji dalyvauja 
40 miestų tūre.

Baigiant tenka priminti, kad 
Algis Žukas yra atsidėjęs klasi
kinės muzikos mėgėjas. Teko iš 
karto nustebti, kad jo nebuvo 
matyti 1981 lapkričio 22 popie
tėj Apreiškimo parapijos bažny
čioj, kur jo tėvas atliko vargonų 
muzikos koncertą. Pasirodo, 
kad tuo laiku jis buvo išsiųstas 
į Londoną ir Paryžių tarnybi
niais reikalais.

Juozas Pažemėnas 

juostelių paruošimą tvarko 
Alfonsas Dzikas.

Hartfordo Berželio šokąs jau
nimas dešimtmečio veiklos su
kakties proga vasario 20, šešta
dienį, 7 vai. vak. ruošia koncer- 
tą-balių, kuris įvyks šv. Andrie
jaus parapijos salėj, Church St., 
New Britain, Conn.

Lionginas Kapeckas

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimo proga lietu
vių pamaldos įvyks vasario 14, 
sekmadienį, 2:30 vai. popiet. 
Iškilus minėjimas įvyks vasario 
16, antradienį, 12 vai. dieną 
Harris Imperial House restora
ne, 50N AIA Hwy., Pompano 
Beach, Fla. Tel. 785-3819. Bus 
puiki programa.

Auksinio Kranto apylinkėj gy
veną lietuviai turi nuosavus biz
nius ir gražiai verčiasi. Leonas 
Butkus turi automobilių plovimo 
įmonę. Nijolė Žutautienė turi 
dvi moteriškų drabužių paskuti
nių madų krautuves. A. Aukš
tinantis turi motelį. Danutė Bal- 
čiūnaitė-Liutermozienė, Jonas 
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Paškus ir G. Petrauskienė sėk
mingai dirba nekilnojamos nuo
savybės pirkimo-pardavimo 
srity. Teisininkas J. Kulkis patar
nauja teisiniais reikalais.

Lietuvišką spaudą LB apy
linkės valdyba kiekvieneriais 
metais remia aukomis, šios sri
ties lietuviai taip pat remia lie
tuvišką spaudą ją prenumeruo
dami, aukodami ir jai rašydami. 
Yra tikrų lietuviškos spaudos 
entuziastų, kurie prenumeruoja 
visus lietuviškus laikraščius ir 
žurnalus.

Lietuvių Fondo atstovas šioj 
apylinkėj yra inž. Pranas Ur
butis. Apylinkės valdyba kiek
vieneriais metais didina savo 
įnašus.

Prof. dr. Tomo Remeikio kny
ga “Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980” LB apy
linkės valdybos buvo įsigyta ir 
įteikta šiom institucijom: Atlan
tic University, Fla., Florida 
State University ir Pompano 
Beach Public Library.

Įsikūrimo galimybės ryti
niame Atlanto pakrašty, pietinėj 
Floridoj yra geros. Kurie mėgs
ta sportą, šiltą klimatą, šiltą van
denyną, žvejojimą ir puikią gam
tą, visa tai gali čia surasti. .

Pranas Daina



ĮSU navtel. Nr.S • DAMUHMUS

IEŠKO NUSIKALTĖLIŲ, 
KUR JŲ VISAI NĖRA

Sausio 13 Washingtone buvo 
posėdis tarp pabajtiečių, rytų 
europiečių ir teisingumo depar
tamento valdininkų Lowell Jen- 
sen ir Alan Ryan. Posėdyje pro
tarpiais vyko karštos diskusijos. 
Jos lietė vadinamųjų “karo nusi
kaltėlių” bylas, kurias dabartiniu 
laiku veda teisingumo departa
mento specialus komitetas Of
fice of Special Investigations 
(OSI). Pagrindinis mūsų nusi
skundimas buvo tas, kad JAV 
valdžios pareigūnai naudoja so

dininkus kaip tikslią ir patikimą 
informaciją.

Ukrainiečių advokatų sąjun
gos atstovas teisingai pabrėžė, 
kad sovietai išnaudoja šių bylų 
eigą savo disinformacijos tiks
lam, kad galėtų diskredituoti Pa
baltijo bei Rytų Europos emi
grantus, kurie efektingai veda 
antisovietinę veiklą Vakaruose. 
Paskutiniu laiku JAV valstybės 
departamentas bei atstovų rūmų 
žvalgybos komisija yra išleidę 
išsamius leidinius, kurie tiksliai 
ir aiškiai pristato didėjančią so
vietų propagandos ofenzyvą 
prieš JAV. Ši ofenzyva naudoja 
disinformaciją ir padirbtus do
kumentus. Vienas tų leidinių, 
išleistas 1980, yra pavadintas 
“Soviet Covert Action (The For- 
gery Ofensive)”. Šis leidinys pa
vyzdžiais nušviečia sovietų pa
dirbtų dokumentų ofenzyvą. 
Anot jo, sovietai yra padirbę 
net slaptą JAV kariuomenės in
strukcinį leidinį (US Army 
Field Manual), kuris yra pasiro
dęs dvidešimtyje kraštų ir kuria
me įrodinėjama, kad JAV slapta 
remia užsienio terorizmą, kaip 
pvz. italų - Raudonąją brigadą, 
tikslu sukompromituoti Sovietų 
Sąjungą. Kitas padirbtas doku
mentas — tai prez. Carterio 1977 
metų kalba, kurioj jis negatyviai 
pasisako prieš Graikiją ir jos ne
pakankamą atlikimą savo Nato 
narystės paheigų. Čia tikslas bu
vo sukurstyti Graikiją prieš JAV 
Yra ir daugiau panašių pavyz
džių.

Diskusijų metu buvo iškeltas 
klausimas, kodėl viena valdžios 
šaka investiguoja bei liudija so
vietų klaidinančių dokumentų 
padirbinėjimą, kada tuo pačiu 
laiku kita valdžios šaka naudo
ja sovietinę dokumentaciją kal
tinti JAV piliečiam. Į šį klausi
mą abu valdininkai nepajėgė į- 
tikinamai atsakyti. Jie tik tvirti
no, kad visi dokumentai, kuriuos 
jie naudoja teismuose, yra tiks
lūs ir autentiški. Kaip jie tą 
autentiškumą nustato, nepa
aiškino, tik bendrais bruožais 
užtikrino, kad jie pajėgūs tai 
padaryti.

OSI naivi pažiūra suteikia so
vietam puikią progą persekioti 
JAV piliečius, naudojant JAV 
teismų sistemą ir OSI kaip įran
kius tam persekiojimui vykdyti.

Alexandra Schwed iš Phila- 
delphijos, ukrainiečių Anti- 
Defamation League pirmininkė, 
aštriai puolė p. Ryan ir jo komi
teto narius dėl jų neatsakingų 
pareiškimų spaudai, šie pareiš
kimai iššaukė neapykantą ir net 
grasinimus nekaltiem žmonėm. 
Yra grasinama šeimom, liudinin
kam, kurie liudija gynybos pusėj, 
ir advokatam, kurie gina. Tokie 
pasisakymai ne tik iššaukia ne
kaltų žmonių persekiojimą, bet 
ir atbaido daugelį, kurie galėtų 
gynybai padėti. Čia p. Ryan gy
nėsi, kad jis nekontroliuojąs, ką 
spauda rašo, kad nei jis pats, 
nei jo komiteto nariai nesą davę 
spaudai pareiškimų, kurie pa
žeistų bet kokios bylos tikslią 
eigą. Tačiau Daiva Kezienė iš
reiškė priešingą nuomonę p. 
Ryan pareiškimui, cituodama iš
trauką vieno jo pasisakymo, iš
spausdinto Floridos laikraštyje, 
aprašant Jurgio Juodžio bylą. 
Ten p. Alan Ryan pareiš
kė: "Mes čia neteisiam nekal
tų žmonių (We are not pro- 
secuting innocent persons 
here”). Tai reiškia pagal p. Ryan, 
kad tie, kurie teisiami, jau yra 
kalti. P. Ryan nepaneigė šio pa
reiškimo, bet gynėsi, kad ligi 
šiol visos OSI bylos buvo val
džios laimėtos ir kad be tikslių 

kaltės įrodymų jie neperduoda 
bylų .teismam. D. Kezienė atkir
to, 'kad toks pareiškimas pažei
džia ne tik vieną, bet visas vyks- 

judgement).
D. Kezienė ypatingai puolė 

OSI užsispyrimą ginti sovietų 
įrodymus. Tą užsispyrimąjį pati 
patyrė per Simo Kudirkos liudi
jimą. Kudirka buvo pakviestas 
liudyti, kad sovietų dokumentai 
bei liudininkai yra nepatikimi. 
Ji pasakojo, kad prieš keletą sa
vaičių kartu su Kudirka buvo nu
vykusi į VVashingtoną, į OSI 
įstaigą, ir ten susidūrė su labai 
piktinančia klausinėjimo pro
cedūra.

Kudirkos apklausinėjimas 
vyko OSI įstaigoje, kambaryje, 
kuriame ant abiejų sienų buvo 
iškabinti dideli spalvoti nacių 
uniformų paveikslai. Anot Ke- 
zienės, tai psichologinis liudi
ninkų įbauginimas, kuris gal tik
tų Sovietų S-goj, bet ne JAV 
teisingumo departamento įstai
goj.

Prieš Kudirkos apklausinėjimą, 
Kezienė pasakojo, ji perspėjo 
OSI advokatus apie Kudirkos 
gan silpną anglų kalbą ir apie 
tai, kad būtų tiksliau, jei jo liu
dijimas vyktų per vertėją. Ta
čiau viena tų advokatų, Eliza- 
beth Coleman, pakalbėjus su 
Kudirka vos porą minučių, nu
statė, kad vertėja nereikalinga 
Aišku, per 3 valandas tiem trim

LOS ANGELES , CALIF.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas 
vasario 14. sekmadienį, vyks to
kia tvarka. 10:15 vai. ryto Šv. 
Kazimiero mokyklos kieme pa
keliamos vėliavos. 10:30 vai. Šv. 
Kazimiero bažnyčioj iškilmingos 
mišios su pritaikytu pamokslu. 
Giedos parapijos choras, vado
vaujamas komp. Br. Budriūno, ir 
solistai. Po pamaldų parapijos 
apatinėj salėj užkandžiai ir pa
bendravimas. 12:30 vai. popiet 
Marshall aukštesniosios mokyk
los salėj iškilmingas minėjimas. 
Pagrindinę kalbą pasakys nese
niai iš okupuotos Lietuvos pa
sitraukęs prof. dr. Kazys Ėringis. 
Meni nėj daly dalyvauja vyrų 
kvartetas, Spindulio tautinių šo
kių grupė ir solistė Vida Poli- 
kaitytė. Aukos bus renkamos 
Lietuvos laisvinimo veiksniam 
— pagal aukotojo apsisprendimą 
Vlikui, Altui ar Lietuvių Bend
ruomenei.

IŠ LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ VEIKLOS

Nauja valdyba
Lietuvių Fronto Bičiulių cent

ro valdyba, išrinkta korespon- 
denciniu būdu, pareigomis pasi
skirstė taip: pirmininkas — Ba
lys Raugas (444 Main St., Del- 
ran, N.J. 08075), narys specia
liem uždaviniam — Vytautas 
Volertas, sekretorius — Edmun
das Binkis; iždininkas — Vytau
tas Volertas Jr., narys socialiniam 
reikalam — dr. Albinas Šmulkš
tys, valdybos nariai — Marija 
Raugienė ir Pranas Baras.

Valdyba išrinkta dvejiem me
tam ir pareigas pradėjo eiti 1982 
sausio I.

Aukot
Lietuvių Fronto Bičiulių cent

ro valdyba, kurią sudarė pirm. 
Juozas Ardys ir nariai — Juo
zas Mikonis, dr. Rimvydas Slia-

— Chicagos Sun Times dien
raščio priede, skirtame priemies
čių skaitytojam, sausio 23 iš
spausdintas platus straipsnis 
apie Valdą Adamkų, neseniai 
paskirtą Aplinkos apsaugos 
agentūros (EPĄ) regijoniniu vir
šininku. Minima, kad jis gimęs 
Lietuvoj, buvo rezistencijos da
lyvis kovoj su naciais, 1948 lai
mėjo auksinį medalį Europos 
olimpijadoj, šiuo metu yra Mar
gučio tarybos ir ŠALFASS-gos 
pirmininku.

patyrusiem advokatam buvo la
bai lengva Susukti Kudirkos at
sakymus taip, kaip jie norėjo. 
Kezienei, kuri buvo priėmusi 
teisybės priesaiką, buvo nelei
džiama Kudirkai padėti. Vienu 
metu net buvo pagrasinta, kad 
bus liepta Jai išeiti iš kambario, 
jei ji nesiliaus Kudirkai aiškinti 
klausimų lietuviškai.

Visą šį įvykį Kezienė su pasi
piktinimu išdėstė susirinkusiem 
ir pabrėžė, kad čia yra gyvus 

todais OSI gina sovietų liudiji
mus.

JAV LB atstovas Algimantas 
Gureckas kritikavo abu valdini n- 

klausimus, ir pastebėjo, kad 
būtų daug tiksliau, jei šios bylos 
būtų vedamos kriminalinės pro
cedūros eiga, kuri yra daug 
griežtesnė ir tikslesnė liudijimų 
bei įrodomos medžiagos atžvil
giu. Taip pat jis pridūrė, kad so
vietų liudininkai turėtų būti at
vežami į JAV ir čia apklausi
nėjami.

Užbaigiant reikia atkreipti dė
mesį, kad OSI komisijos veikla 
vyksta prez. Reagano administ
racijoj. Nors p. Ryan yra paskir
tas prez. Carterio, tačiau prez. 
Reaganas nėra nieko pakeitęs ir 
yra atsakingas už šio komiteto 
veiklą. Reikia tikėti, kad jis. 
greičiausiai, nėra pilnai infor
muotas. Tad mūsų pareiga yra 
atkreipti jo dėmesį į neteisingą 
JAV piliečių persekiojimą, prie 
kurio Maskva yra prikišusi savo 
nagus. Rašytini prezidentui laiš
kai, prašant jį intervencijos su
stabdyti sovietų dokumentacijos 
vartojimui JAV teismuose.

D.K.

Lietuvių Fondo balius įvyks 
vasario 6, šeštadienį, 7 vai. vak 
Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Bus puiki programa, geras mais
tas. Šokiam gros geras orkest
ras. Aukojantiem 100 dol. ar 
daugiau duodami 2 garbės bilie
tai.

Spindulio, tautinių šokių gru
pės, šokėjai rengia blynų balių 
vasario 20, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. parapijos salėj. Infor
macijas teikia O. Razutienė. Jos 
telefonas 661-0041.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos vadovybės leidžiamas dvisa
vaitinis laikraštėlis “Los Angeles 
Šv. Kazimiero Parapijos Lietuvių 
Žinios” paskelbė smulkią para
pijos 1981 metų apyskaitą. Per
eitais metais pajamų iš viso turė
ta 216, 574.68 dol., išlaidų — 
202, 007.79 dol. Nauji Metai su
tikti su 14,566.89 dol. likučiu 
Jokių skolų parapija nebeturi — 
L.Ž.K.

žas, Jonas Vasaris, Vacys Rociū- 
nas, Vincas Akelaitis ir Alber
tas Sušinskas, užbaigdama savo 
dviejų metų kadenciją, paskuti
niame posėdy Clevelande iš sa
vo iždo paskyrė: Į Laisvę žur
nalui 600 dol., PLB (Lietuvių 
Informacijos Centrui Brooklyne) 
500 dol., dnmaturgui Anatolijui 
Kairiui (honoraras) 500 dol., Lie
tuvių studijų centrui Chicagoj 
200 dol., Califomijos pabaltie- 
čių laisvės lygai 200 dol., Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai 100 dol., Lietuvos pasiunti
nybės pastato remontui 100 dol., 
po 50 dol. — Aidam, Darbinin
kui, Draugui ir Pasaulio Lietu
viui.

LIETUVIUI STUDENTUI GALIMYBĖ 
VASARĄ PADIRBĖTI WASHINGTONE

Amerikos Pabaltiečių komite
tas Washingtone konstatavo, kad 
pereitais metais buvo labai sėk
minga studentų intemų progra
ma tame komitete. Į komiteto 
darbą įsijungę lietuvių, latvių, 
estų studentai aplankė apie 50 
Washingtono valdžios, kongreso 
įstaigų, susitiko su žmogaus tei
sių aktyvistais ir turėjo gerą 
progą praplėsti politinio darbo 
patirtį.

Si programa bus vykdoma ir

Los Angeles baltai žygiuoja paremti lenkų demonstracijų.
Priekyje prie miesto rotušės plevėsuoja Lenkijos vėliava.

Los Angeles lenkų suruoštose demonstracijose už Lenkijos 
laisvę dalyvavo keli šimtai gerai organizuotų baltų. Kalbė
jo du kongresmenai, o taip pat Califomijos ir Los Angeles 
miesto pareigūnai. Čia kalba Baltų Laisvės Lygos pirmi
ninkas Antanas Mažeika, susilaukęs publikos didžiausių ova
cijų-

IZIDORIAUS VASYLIŪNO
KONCERTE
Sausio 9, šeštadienį, 5:30 v.v. 

Camegie Beeitai salėje, Man- 
hattane. buvo smuikininko Izi
doriaus Vasyliūno koncertas. 
Jam akomponavo sūnus Vytenis 
Vasyliūnas

Programą sudarė keturi veika
lai. Pradėjo su Johann Sebastian 
Bacho Suite (BWV 1025). To
liau John Bavicchi sonata Nr. 4. 
op. 63. Po pertraukos buvo Vy
tauto Jančio IX sonetas ir Lud- 
wig van Beethoven sonata nr. 5.

Iz. Vasyliūnas yra atkaklus 
muzikos meno puoselėtojas, jos 
skleidėjas ir lietuviškosios ka
merinės muzikos ugdytojas. Jis 
nuolat ieško naujų veikalų, ragi
na lietuvius kompozitorius jam 
sukurti. Ieško ir pasaulinėje mu
zikos literatūroje sau tinkarrių, 
patrauklių kūrinių. Ta pasaulinė 
muzika lengviau pasiekiama nei 
lietuviškoji, bet jis ištraukia 
kiekvienam koncertui tai šį, tai 
tą.

Lietuvišku požiūriu žiūrint, 

šiais metais. Bus priimami stu
dentai, sulaukę 18 m. amžiaus, 
studijuoją politinius mokslus, 
žumalizmą, istoriją, sociologiją, 
ar mokslus apie Pabaltijį ar So
vietų Sąjungą, naudoją anglų ir 
lietuvių kalbas. Jiem bus ap
mokėta kelionė ir dar 1500 dol. 
už vasaros darbą. Reikalinga tu
rėti automobilį. Studentai, tuo 
susidomėję, iki kovo 15 kreipiasi 
į Alto centrą Chicagoj adresu: 
Lithuaniaū American Council, 
Ine. 2606 West 63rd Street, Chi
cago, III. 60629.

šio koncerto atrakcija buvo John 
Bavicchi sonata. Autorius gimęs 
Bostone 1922, kartu dirbęs vie
noje muzikos mokykloje su Iz. 
Vasyliūnu. Jis. ir užangažavo 
kompozitorių ką nors jam parašy
ti lietuviško ir jam davė K.V. 
Banaičio 100 liaudies dainų.

Savo sonatai jis panaudojo 
devynias liaudies dainas ir jas 
supynė j gražų sonatos kūrinį. 
Veikalas yra išleistas Universal 
leidyklos New Yorke. Tai dido
kas ir sudėtingas kūrinys.

Maloniai nuteikė Vytautas 
Jančys, čia beveik nežinomas, 
gyvenąs Chicagoje ir ten sukū
ręs nemaža — tris simfonijas, 
kamerinės muzikos veikalų ir 
dainų. Čia jis pasirinko ir naują 
formą. Tai nėra sonata ar kas 
kita. Ją pavadino sonetu. Veika
las nedidelis, bet labai skaid
rios lietuviškos nuotaikos, per
sunktas lietuviškom melodijom.

Pasirinkdamas senuosius kla
sikus, smuikininkas turėjo pro
gos parodyti savo technikinį 
pajėgumą, savo mostą eiti į gi
lumą.

Koncertas būvo labai mielai 
išklausytas. Tokius koncertus Iz. 
Vasyliūnas , rengia nuo 1962 
metų. Kiek į juos įdėta darbo, 
kiek entuziazmo. Ir visuose 
buvo kas nors lietuviško. Iš tų 
koncertų jau susidarė bent ke
lios plokštelės. Dabar rengiasi 
išleisti naują plokštelę.

Diena ir vakaras buvo labai 
šalti. Atsilankė tik apie 70 
žmonių. Po koncerto žemutinėje 
salėje dar turėjo progos visi pa
sikalbėti su maestro Iz. Vasyliū
nu. Su keletu lietuvių dar tru
putį svečiavosi kavinėje ir pas
kui išskubėjo į lėktuvą, nes 
kitą dieną, sekmadienį, ta pati 
programa buvo kartojama Bosto
ne. (p.j.)

— Lituanistikos katedrai ski
riamos aukos gali būtimokamos 
per penkerius metas. šię asme
nys, pasiž^dėjępaaukoti po iooo 
dol., jau atsiuntė pirmuosius 
įnašus: dr. Nįjolė ir Tomas. Re- 
meikiai, Chicago, IU.»x Laima ir 
Algirdas Stepaičiai, Arlington 
Hts., III., Uosis Juodvalkis, Pro- 
vidence, R J., djr. Ignas Kęstutis 
Skrupskelis, Columbus, SC, 
Danutė ir Raimundas švelniai, 
Chicago, III., dr. Algimantas 
Gleveckas, Chicago, III. (pasiža
dėjęs 3000 dol.). Aukas li
tuanistikos katedrai siųsti adre
su: Lithuanian World Com- 
munity Foundation, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago,. III. 
60636. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių.

— Kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
PLB vald. vicepirmininkas švie
timo reikalam, išsiuntė komplek
tus leidinių visų kraštų LB val
dybom, kad kraštuose veikian
čios lituanistinės mokyklos susi
pažintų su lituanistiniam švieti
mui tinkamais leidiniais ir galė
tų juos užsakyti savo mokyk
lom. Leidiniai ir jų persiunti
mas kainavo keletą tūkstančių 
dolerių. Šį projektą parėmė Lie
tuvių Fondas

— Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas vyko sau
sio 23-30 Lituanikos sodyboj, 
Brazilijoj. Dalyvavo Urugvajaus, 
Brazilijos, Argentinos ir Vene- 
cuelos lietuvių jaunimo atsto
vai. Dalyviai Darbininko redak
cijai atsiuntė kolektyvinį sveiki
nimą. Tarp daugybės parašų 
vienas yra iš JAV — tai Ramu
tės Kemėžaitės, kuri buvo viena 
iš suvažiavimo vadovių.

— Solistų Zuzanos Valadkai- 
tės de Lopez ir Antano Slan- 
čiausko iš Argentinos koncertai 
Amerikoj vyks tokia tvarka: va
sario 14 Washingtone, vasario 21 
Chicagoj, vasario 27 Detroite, 
vasario 28 Clevelande, kovo 6 
San Francisco, kovo 7 Los An
geles ir kovo 10 St. Peters- 
burge

— Lietuvių Bendruomenės 
Pietų Amerikos kraštų pirminin
kų suvažiavimas įvyks vasario 
14-16 Sao Paulo, Brazilijoje. Su
važiavimu rūpinasi Brazilijos 
LB pirmininkas Jonas Tatarūnas.

— LB Cape Codo apylinkės 
valdyba, įvertindama Darbinin
ko sunkų darbą Lietuvos vada
vimo baruose, spaudai paremti 
paskyrė 25 dol. auką. Ačiū labai.

— Lilija šukytė, Miuncheno 
operos pagrindinė solistė, atliks 
vieną pagrindinių vaidmenų 
naujoj vokiečių kompozitoriaus 
W. Egko operoj “Peer Gynt”, 
kurios libretui panaudotas to pa
ties pavadinimo H. Ibseno vei
kalas.

— Vilties choro koncertas ge
gužės 15 vyks Philadelphijos 
Lietuvių namuose.

— Skubiai ieškoma nuolatinė 
virėja (vieną kartą per savaitę) 
St. Petersburgo Lietuvių Klubui. 
Prie Klubo yra gražus butas (su 
baldais) apsigyvenimui. Dėl 
informacijų kreiptis į Klubo pir
mininką A. Armalį šiuo adresu: 
7100 Sunset Way, Apt 905^ St. 
Petersburg Beach, Fla. 33706, 
arba telefonu: (813) 367- 
4243.

taT_ u -t taI — NAUJI IMTOUUIMDO SKAlt)fw»
I jai: J. Andriulaitis, Brooklyn, 
I ki v a n - -t -1- - - i t.* .i N« b v* KASuAViCKASy JOCmMAOUT 
! City, N.Y. Užrakė kitiem: VI. 
| Duoba, E. Northport, N.Y. — H.

Galchus, Maspeth, N.Yų D.« 
Uzas, Maspeth, N.Y. — V. Jelio- 
nis, Hempstead, N.Y. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko-

1 jam užsakytajam. Naujiem skai- 
j tytojam Darbininko prenume

rata pirmiem metam tik 12 dol.
; Atnaujinant — visiem 15 dol. 
| metam.
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AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį,

per Marytę Šalisnkiėnę ,po 20 
dol. aukojo V. ir L. Milukai, L. ir 
D. Siemaškai, o 25 dol. aukojo J. 
ir I. Vilgaliai. M. Šelinskie-

mui E. ir B. Lingiai aukojo 40 
dol.

A a. Henrikus Kirfcylienės 
atminimui 40 doL aukojo V. ir I. 
Kirkylai, o K. Jonynas 30 dol.

$

i.

s

t

I
t

Kiekviena auka Kultūros Židi
niui yra ženklas, kad mes dar 
esame pasiryžę kovoti prieš nu
tautėjimą ir kad mūsų pastangos 
lietuvybės išlaikymui tebėra 
tvirtos ir gyvos. Židinys yra mū
sų lietuviškos gyvybės centras 
—- be jos mes greitai išsektu
me, nepalikę nei pėdsakų sveti
moj žemėj.

Kultūros Židinio vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja šiem gerašir
džiam aukotojam, kurie įvairio
mis progomis per paskutinius 
kelis mėnesius skyrė aukas Židi
nio išlaikymui.

Kalėdų švenčių proga bičiu
lius sveikino ir aukojo: S. ir D. 
Biručiai 825, A. ir F. Jasai
čiai $15, A. ir A. Masioniai $25, 
V. ir V. Matusaičiai $10, Nina 
Michura $10, L. ir D. Siemaš
kai $25, A ir D. Šilbajoriai $25.

A a. Jono Šlepečio atmini
mui po 10 dol. aukojo: A. ir Z. 
Dičpinigaičiai, J. ir E. Pažemė- 
nai, V. ir Br. Sutkai.

A a. Stasės Ruokienės atmi
nimui, pagal jos pačios pagei
davimą, duktė Gražina Bichnevi- 
čienė K. Židiniui paskyrė 1,000 
dolerių auką.

A a. M. Macežinsko atinini-

metinių proga 50 dol. aukojo 
Konstancija Šimaitienė.

A a. Povilo Ališausko atmi
nimui Izidorius ir Sofija Aliai 
aukojo 50 dolerių.

Kitomis progomis K. Židinio 
išlaikymui aukojo šie asmenys: 
N.. Nekonecna $25, L. ir E. Ra- 
mančioniai $37 (tuo pakelda
mi savo auką iki 500 dol.) ir 
Z. Dičpinigaitis $10, pakeldamas 
savo auką iki 100 dol. ir tap
damas pilnutiniu LK Fondo na
riu.

Lietuvių Kultūros Fondo val
dyba širdingai dėkoja visiem au
kotojam, užjaučia mirusiųjų arti
muosius ir tikisi, kad ir kiti lie
tuviai neužmirš savo labui pa
statyto lietuvybės židinio. Au
kas prašome siųsti: Lithuanian

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
MONETŲ SKYRIAI 
KATALOGE PANAIKINTI
Lietuvių numizmatų (senovi

nių monetų ar medalių žinovų 
ir rinkėjų) draugija, turinti 125 
narius, pradėjo gyvą protestų 
akciją prieš numizmatikos kata
logo 1982 metų laidos redakto
rių Colin Bruce ir Krause lei
dyklą. Lietuvių grupės leidžia
mas biuletenis “The Knight”, 
kurį redaguoja Frank Passik, kri
tikuodamas “Standard Catalog 
of World Coins” 1982 m. laidą, 
rašo; “Standard catalog dumps 
Lithuania!“ “Coins of Estonia, 
Latvia, Litbuania listed under 
USSR”.

Ankstyvesniuose monetų ka
taloguose Baltijos valstybės tu
rėjo savo skyrius, o nuo šių 
metų tų valstybių monetos į- 
trauktos į Sovietų Sąjungos mo
netų skyrių (psl. 1817). Monetų 
pirkliai irgi pradėjo sekti katalo
go tvaiką ir pardavinėja Lietu
vos monetas kaip Sovietų Są
jungos.

Redaktorius Frank Passik, gyv. 
Columbia, Maryland, savo pro
testo laiškuose nurodo, jog kata
logo redaktorius ir leidėjai išei
na į svetimą sritį — geopoli
tinės politikos lankas, išeina 
prieš savo valstybės departa
mento ir vyriausybės politiką 
Straipsnyje nurodoma, jog Lie
tuvos monetos buvo nukaltos 
nepriklausomoje Lietuvoje su

Lietuvos simboliais ir savais 
standartais. Nėra jokių lietu
viškų monetų su “SSSR” raidė
mis. Lietuvos suverenitetą pri
pažįsta JAV vyriausybė, tai ko
dėl katalogo leidėjai turi žengti 
pagal ruso okupanto komunisti
nę liniją?

Toliau rašoma, kad katalogo 
redaktorius peržengė savo ribas, 
ėmė “politikuoti”^ tuo išeidamas 
prieš lietuvius numizmatus. Lie
tuviai nepripažįsta tokios katalo
go geografinės politikos ir reika
laus toliau laikyti Lietuvą ir Lat
viją katalogo “L” raidės skyriu
je, o ne naujai sugalvotame 
“USSR (Baltic States)” skyriuje. 
Redaktorius F. Passic ragina vi
sus lietuvius rašyti protesto laiš
kus adresu: “Reader’s Soap- 
box”, World Coin News, 700 
S. State St., lola, Wisconsin, 
54945.

TEISINIAI PATARIMAI

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.

n, 355 High- Mount Vernon, N.Y^ P. Kunigė- Mass.x A Girnius, Roslindale, 
Brooklyn, N.Y. lisLWilliston Pari^NT. Mass., J. Petrauskienė, High-

esant, už jūsų 
aukas Ipss išduoti pažymėjimai

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

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

Po 25 dol. — L Vasyliūnas, 
Somerville, Mass., dr. K. Am- 
brozaitis, Chesterton, Ind.

Po 20 dol. — K. Bružas, Home- 
wood, III., J. Vytuvis, Woodha- 
ven, N.Y.

16 dol. — P. Kasperiūnas, St. 
Petersburg, Fla.

Po 15 dol. — A Budraitis, 
Richmond Hill, N.Y., L. Kuli
kauskas, Jamaica, N.Y., J. Ma
černis, Woodhaven, N.Y., N. Ka
mša, Denville, N.J., I. Okunis, 
Flushing, N.Y.

11 dol. — K. Paszkus, So. Bos
ton, Mass.

Po 10 dol. — J. Beinoris, 
VVaterbury, Conn., V. Daugėla, 
Washington, D.C., J. Galinis, 
Richmond Hill, N.Y., M. Goras. 
Harrison, N.J., dr. V. Avižonis, 
Milford, De., A. Aidukas, Water- 
ford, Conn., V. Zabita, Brooklyn. 
N.Y., A. Balsis, Rego Park, N.Y 
J. Laskauskas, Baltimore, Md. 
E. Barauskas, Brockton, Mass., 
J. Trojanas, Maspeth, N.Y., I 
Bučmys, Dayton, Ohio, S. Gi- 
rard, Phoenix, Ariz., dr. J. Simai
tis, Forest Hills Gard.„ N.Y., T 
Penikienė, Woodhaven, N.Y., E 
Vainius, E. Northport, N.Y., St 
Raštikis, Los Angeles, Calif., A. 
Stakius, Elizabeth, N.J., dr. J 
Songaila. Toronto, Ont., dr. J. 
Bachulus, Brunswick, Maine, J 
Mikonis, Richmond Hts., Ohio 
J. Valaitis, Stamford, Conn., dr. 
A. Stankaitis. Wethersfield. 
Conn.. E. Remeza, Hollis Hills. 
N.Y., A. Jaras, Kenosha, Wisc.. 
S. Levanas, VVaterbury, Conn., J 
Kontautas, Centerville, Mass.. 
A. Malinauskas. Arlington, 
Mass.. A Mikėnas. Omaha. 
Nebr.

Po 8 dol — G Stančius.

SKYRYBŲ KLAUSIMU
dalyvauja trys asmenys vyras, 
moteris ir valstybė. Prieš vedy
bas jūs išpildėte valstybės rei
kalavimą. Reikėjo ištirti judviejų 
kraują, įrašyti judu į miesto kny 
gas, tik tada gavote leidimą

Klausimas. — Prieš 13 metų 
vedžiau jauną merginą. Mudu 
sierai sugyvenom apie 7 metus, 
o po to ji padidino savo kūno 
svorį dvigubai. Nors ji kreipėsi 
į keletą gydytojų, bet niekas jai 
nepagelbėjo, o aš nustojau daug atlikti ceremonijas, 
pinigų.

Netekęs kantrybės, pasiša
linau ir nemanau grįžti su ja 
gyventi. Dabar esu blogoj padė
ty. Man jos labai gaila, bet aš 
beveik gėdijuosi su ja vaikščioti 
dėl jos vis augančio kūno svo
rio. Aš sveriu 150 svarų, o ji 
sveria dvigubai daugiau.

Norėjau jai įkalbėti, kad ji 
dėl tos priežasties užvestų divor- 
so bylą, bet ji griežtai atsisakė. 
Ar aš laimėčiau, jei tokią bylą 
dėl skyrybų užvesčiau?

Kazys N.
Atsakymas. — Vedybos yra le

galios. Tai yra sutartis, kurioj

Norint divorsuotis, jum tektų 
prašyti teismą, kad jus ištuoktų 
Panašiu atveju, kaip jūsų, vals
tybės įstatymai neleistų išsiskir
ti, nes nėra rimtos priežasties

Tačiau yra išimčių. Jei mergi
na prieš vedybas būtų jus apga
vusį, pav. būtų turėjusi paslėp
tą ligą, tada įstatymai leistų 
išsiskirti.

Mūsų Įstatymai yra logiškai 
pritaikyti prie žmonių gyvenimo. 
Vedęs vyras po kelerių metų 
negali moters išskirti iš savo šei
mos be trečio asmens (valstijos) 
sutikimo.

Adv. Charles P. Kai

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

Po 7 doL - 
den, N.J., B.

ken, N.J.
6 dol. — P. Grinkevičius, So. 

Boston, Mass.
Po 5 dol. — B. Graužinis, 

Los Angeles, Calif., J. Bagdonas. 
Woodhaven, A Butas,
Woodhaven, N.Y., A. Kiškis, Los 
Angeles, Calif, J. Kuprionis, 
Van Nuys, Calif., K. Navakaus- 
kas, Coventry, R.I., B. Arminas, 
Richmond Hill, N. Y., J. Klivečka, 
Woodhaven, N.Y., A. Daidynas, 
Escondido, Calif., A. Gobužas, 
Maspeth, N.Y., V. Dubauskas, 
Woodhaven, N.Y., T. Visminas, 
Woodside, N.Y., K. Šeštokas, 
Rahway, N.J., L. Vaitkevičius, 
Woodside, N.Y., B. Andrišūnas, 
Hot Springs, Ark., K. Daugėla, 
Bedford, N.H., A. Rudzitas, New 
York, N.Y., V. Grajauskas, Cliff- 
side Park, N.J., J. Arlauskas, 
New Britain, Conn., K. Gimžaus
kas, St. Petersburg Beach, Fla., 
A. Visockis, Paterson, N.J., K. 
Miglinas, Thompson vii le,
Conn., V. Amsiejus, Cleveland, 
Ohio, A. Kvietkauskas, Linden, 
N.J., J. Ramas, Elizabeth, N.J., 
K. Jankūnas, Lodi, NJ., kun. V. 
Katarskis, Dayton, Ohio, E. 
Mikalauskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., prel. J. Balkonas, 
St. Petersburg Beach, Fla., A. 
Keblys, Montreal, Que., J. Bu- 
belis, Wisconsin Delis, Wisc., 
S. Gimbutas, Wilmington, Del., 
R. Balčiūnas, Caraopolis, Pa., O. 
Skurvydienė, Harrison, N.J., T. 
Banys, Cambridge, Mass., V 
Kuzmickas, VVaterbury, Conn., 
V. Žadeikis, Chicago, III., Z. 
Krasauskas, Chicago, III., P 
Gruodis, Chicago, III., A. Žars- 
kus, VVoodhaven, N.Y., O. Mer
kis, So. Boston, Mass., A. Ju- 
zaitis, Plymouth Meeting, Pa., 
V. Cyvas, Cleveland, Ohio, V. 
Akelaitis, Cleveland, Ohio, J. 
Gavėnas. E. Hartford, Conn.. S. 
Karelis, Cincinnati, Ohio, A. 
Šileika, Philadelphia, Pa., C. Ta
mašauskas. Philadelphia, Pa., A 
Vaitekūnas. Providence, R.I., V. 
Vilkutaitis, E. Northport, N.Y., 
dr. I Skeivys, Richmond Hill., 
N. Y.. J. Asiūnas, Hartford, 
Conn., Z. Merkevičius, New 
Haven, Conn.. V Skladaitis, 
VVaterbury. Conn.. T. Bogušas, 
So. Boston. Mass.. I. Norbutas, 
So. Boston. Mass.. V. Saduikis, 
So. Boston, Mass., E. Valiuko- 
nienė, So. Boston, Mass., A. 
Pakštienė, Centerville, Mass., 
E Ambrazaitis, Centerville, 
Mass.. M.E. Hauser, Lexington, 
Mass.. K. Masiulis, Milton, 
Mass.. J Rentelis, Randolph,

Linden, N.J., A. Maladra, 
Moorestown, N.J., V. Stringąs, 
Middle Island, N.Y., V. Antikas, 
Kemenville, N.C., dr. G. Sku
čas, Hampton, Va., A. Ramanaus
kas, Brockton, Mass., A. Atliekas, 
Long Island City, N.Y., R. Chi- 
rokas, Brockton, Mass., R. Biel- 
kevičius, Brockton, Mass., J. 
Olkovikas, Manchester. N.H.

Po 3 dol. — J. Raugalis, 
Waterbury, Conn., A. Igąunįs, 
Wąterbury, Conn., A. Vaškelis, 
Springfiėld, Pa, A. Gečys, Ptu- 
tadelphia, Pa., J. Adomaitis, 
Phoeriix, Ariz, I. Dvorak, Rich
mond Hill, N.Y., V. Račiūnas, 
Chicago, III., J. Karalius, Chica- 
go, III., B. Aponavičius, Easton, 
Pa., B. Kukler, Bridgeport, 
Conn., B. Dapšys, So. Boston, 
Mass., A. Valentinas, Norwood, 
Mass., T. Augulis, Bloomfield, 
N.J., K. Ciuoderis, Fort Lee, 
N.J., J. Davis, Plymouth, Mass., 
M. Morkūnas, Dorchester, 
Mass., R. Petronienė, So. Bos
ton, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

NAUJOS 
KNYGOS

E. Jucifltės — Ąžuolynėlis, 
romanas, 8 dol.

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

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

J. Puzino — P. Avižonis, 12 
dol.

T. Venclovos — 98 eilėraščiai, 
6 dol.

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

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

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

A. Šapokos — Lietuvos isto
rija, 18 dol. ’

Lietuviai Sibire — albumo 
formato leidinys, 20 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1982 metam

Vardas ir pavarde

Adresas ...............

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $..
Už kalendorių $.
Spaudai paremti $.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1982 METAIS
10 dienų kelionė: Vilnius (5 naktys), Leningradas, 

Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais iš New Yorko: 
balandžio 8, gegužės 13 ir 27, birželio 17, liepos 14, 
rugpiūčk) 13, rugsėjo 2 ir 16, spalio 7.

15 dienų kelionė: Vilnius, Leningradas, Maskva Ir Roma. 
Išvykstama pirmadieniais iš New Yorko: gegužės 3, birže
lio 28, rugpjūčio 30, rugsėjo 20.

15 dienų kelionė: Vilnius, Maskva, Leningradas Ir Ryga. 
Išvykstama šettadieniais iš New Yorko: birželio 12, liepos 
31, rugplūčio7.

Jonas Adomėnas, vadovas
0RBITAIR INTERNATIONAL LTD.
NEVY YORK, N.Y. 10017 
TEL 212 986-1500

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

DEXTER PARK 
^^PKARMĄ^

7Y-ąi JAMAICA AljeNUB

298-4130

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, prieš 8 doL)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininku, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Paraluntimas- 
Postago 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatve ...

Miestas, valstija. Zlp

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ
9% palūkanų už paprastas

12% už Shars Certlfleatas 500 doL sumomis.

k
Name........... .......
Address ......... .....

City, State, Zip Code

Paskolos — Namų pirkimo “stortglčlal” — fcokhl IškoHImsI — Psnsljos šoklų
g

Visi Indėliai apdrausti M 100.680 dol.
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Imsi solistė Angelė Kiaulaitė. Ją jimą pakviestas mies> Piliečių D-jos salčj sul

kavute.
Imb prie Patersono vyskupijos y^į
Alice Moleski (Moleškevičiūtė). hV _ _______________

Visi 'Petersono ir apylinkių (City Heli),
4*^

-i

atkūrimo minėjimas Paterson, 
NJm įvyks.vasario 21. ,.

Pamaldos už. Lietuvą bus Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
.bažnyčioj, .147 Montgomery Pi., 
Paterson, N.J.,_ 10:30 vai. ryto. 
3 vaL p.p. parapijos salėj po 
bažnyčia įvyks iškilmingas susi- 

tuviškai ir angliškai pasakys dr. 
Br. Nemiękąs, Good Caunsel, 
N .Y., kolegijos politinių mokslų 
profesorius, Altas, Vliko ir Lie
tuvių Bendruomenės veikėjas, 
buvęs Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas, Patersono ir apylinkės 
lietuviam dar negirdėtas.

Meninėj daly dainuos baigusi 
garsiąją Juilliard muzikos mo
kyklą ir jau daug kur pasireiš-

Inž. Juozas Butinis, neolitua- 
nas, ilgai gyvenęs New Yor- 
ke — Woodhavene, čia 
veikęs lietuviškose organiza
cijose, 1977 metų pavasarį 
persikėlė gyventi į Gulfport, 
Fla., ir ten mirė 1978 m. va
sario 6. Šiemet sueina 4 me
tai nuo jo mirties. Mirties 
dieną, vasario 6,7 v.r. Brook- 

« lyno lietuvių pranciškonų- 
i vienuolyno koplyčioje už 

velionį Bus aukojamos mi
šios, kurias užprašė jo žmo
na Stefanija, gyvenanti Lin- 
den, N.J.

HENRIKAI KIRKYLIENEI ELENAI GIMBUTIENEI

iškeliavus amžinybėn, liūdesio prislėgtam sūnui Vikto
rui su šeima, seseriai Marijai Tyrulienei, T. Paknienei 
reiškiame nuoširdžių užuojautą ir kartu liūdime.

Elena Legeckienė
Ričardas Legeckis su Seimą

mirus, nuoširdžiausių užuojautų reiškiame dukrai Aldonai, 
sūnui dr. Jurgiui Gimbutui ir jų šeimoms

\lė t r Stasys Santvarai

baliam pasistatyti yra aikštė

MIRĖ AGRONOME 
ELENA GIMBUTIENĖ

Sausio 13 prie Los Angeles 
po ilgos ir sunkios ligos mirė ag- 
ronomė Elena Gimbutienė-Ka- 
rosaitė. Ji buvo gimusi 1894 
sausio 13 Slavėnų dvare, Anykš
čių valsčiuje, Utenos apskrityje. 
1911-1917 studijavo agronomiją 
Maskvoje Aukštuosiuose Golici- 
no žemės ūkio kursuose ir P. 
Razumovo žemės ūkio akademi
joje. 1928 gavo pirmąjį Dotnu
vos žemės ūkio akademijos dip
lomą.

Genetikos srityje dar spe 
cializavosi Svvalefe Švedijoje ii 
Vilmorine Prancūzijoje sėklini n 
kystės įstaigose

Nuo 1926 iki 1940 mokytoja 
v o Aukštesniojoje Sodininkystės 
ir Daržininkystės mokykloje A 
Fredoje, Kaune. 1940-1944 dirbo 
Vilniaus sodininkystės mokyk
loje.

Buvo Lietuvos Moterų Tan 
bos atstovė tarptautiniuose 
kongresuose: 1930 Vienoje ir 
1931 Wellesley, Mass. (JAV). 
Nuo 1934 dirbo Lietuvos skau
čių sąjungoje. Į Ameriką atvyko 
1949.

Iš savo specialybės moksli
nių straipsnių išspausdino: Apie 
faktus ir teorijas šių dienų gene
tikoje, Kosmos 1935, Augalų ge
netika 1936,. Daržoviųsėklinin
kystės vadovėlis 1942. Bendra
darbiavo Ūkininko Patarėjuje, 
Žemės Ūkyje, Naujojoje Sody
boje, Moteryje ir Pasaulyje, 
Skautybėje, JAV Skautų Aide, 

tavos vėliavą.
Minėjimu rengia Lietuvių 

Bendruomenės Patersono apy-

Mūsų Vytyje, Lietuvių Enciklo
pedijoje. <

Liko dukrą Aldona Činikienė 
ir sūnus — inžinierius-architek
tas dr. Jurgis Gimbutas, gyve
nąs Arlington, Mass., prie Bos
tono.

EUZABETH,N.J
Šeštadieninės mokyklos 

kalėdinė eglutė
Čia veikianti šeštadieninė 

Vinco Kudirkos mokykla gruo
džio 19 surengė tradicinę Kalė
dų eglutę, kurios metu mokyk
los mokiniai suvaidino dviejų 
veiksmų pasaką “Raudonoji ke
puraitė’ Vaidino Ramunė ir 
Rasa Kligytės, Kristina Sruogi- 
nytė. Vida Melinytė. Andrius 
Sruoginis. Tomas Šernas, Vydas 
Matonis. Gailutė Kligytė, Vincas 
Sruoginis. Monika Šemaitė ir 
Mark Raugas. Jaunieji aktoriai ir 
aktorės, ypač vyriausioji veikėja 
Raudonoji Kepuraitė, buvo gerai 
išmokę ir gražiai atliko savo 
vaidmenis. Vėliau Vida Melinv 
tė, Monika Šernaitė ir Andriu' 
Sruoginis padeklamavo eilėraš
čių, Ramunė ir Rasa Kligytės 
pianinu paskambino kalėdinių 
dainelių, o Tomas Šernas akor
deonu pagrojo tautinį šokį Ke
purinę.

Mokiniai buvo pasiruošę pa
šokti ir tautinių, šokių, bet, susiri 
gus šokių mdkytojaii oTursaitteP, 
jų nešoko,1-nors šioj srity pada» 
rytą jų pažangą teko stebėti ir 
ja gėrėtis kiek anksčiau suruoš
tame mokyklai paremti renginy 
Newarke.

Mylimai Motinai

Kazimiero MooIomsc Švėkšąas< miestelis, gimnazija

ragaičių vaišių tnunpąitodįapie 
velionį tarė Sibiro-kalinė Elena 
Juciūtė, o Janina Aiėbraziejienė 
puikiai paskaitė Bernardo Braz
džionio du eilėfaščiūš. Bostono 
ir apylinkių lietuviai labai gerai 
ir gražiai prisimena aukštą, stam
bų vyriškį — Kazimierą Mockų, 
kuris pakiliai dalyvaudavo vi
suose lietuvių renginiuose.

Filmas apie A. Smetoną
Kultūrinių subatvakarių pir

mininkui inž. Edmundui Cibui 
supkiai sergant ir gulint ligoni
nėj, sausio 24 Bostono Lietuvių

Eglutės programai sklandžiai 
vadovavo Vydas Matonis.

Mokinių programai pasibai
gus, per kaminą įgriuvęs Kalėdų 
Senis visus vaikus apdovanojo 
įvairiom dovanėlėm, o pačiai 
mokyklai papildomą 50 dol. do
vaną įteikė LB Nevvarko apylin
kės pirmininkė Danguolė Didž 
Balienė (kiek anksčiau iš mokyk
los naudai surengto renginio 
pelno ta pati apylinkė įteikė 250 
dol ). O kad taip šios apylinkės 
pavyzdžiu pasektų ir kitos N.J. 
apygardos LB apylinkės bei 
kitos organizacijos, nors ir su ma 
žesnėm sumom, nes tada 
mokyklai netektų rūpintis, kaip 
sudurti galą su galu!

į Mokinių atstovės šia proga ap
lankė. klebonijoj negaluojanti 
Ijųvusį savo mokytoją kun: Juo- 
zą Pragulbičką ir įteikė doVafiė- 
lę.’ ,

Visi dalyviai buvo pavaišinti 
kava, , sumuštiniais ir kepi
niais.

K.J.

Yorke ęie ve^ndę, Gh icag^ ir 
kitur, Pagaliau matomos jo iškil
mingos laidotuvės ir palaikai 
mauzoliejuje.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apygarda rengia JAV 
Lietuvių Bendruomenės 30 
metų veiklos sukakties minėji
mą spalio 2 Lantana restora
ne, Randolph, Mass.

Vyčių kalėdinis parengimas >
Vyčiai kiekvienais metais ren

gia kalėdinį vakarą. Tokį vakarą 
jie turėjo ir šiais metais sausio 
9 d. 7-tos gatvės parapijos salėj. 
Nors buvo labai šalta, snigo ir 
slidu važiuoti, tačiau susirinko 
arti šimto vyčių. Be pačių ka
lėdinių vaišių, vyčiai labai įdo
miai praveda pasidalinimą dova
nomis. Kiekvienas ateidamas 
atsineša supakuotą dovaną. Jas 
sudeda visas kartu. Kai jau pasi
vaišina, tada vyksta ta dovanų 
lyg loterija — traukimas. Ištrau
kęs dovaną ir jos neatplėšęs, ' 
jis ją gali pakeisti su pirmiau 
ištraukusiais, paimdamas ano, o 
savo jam atiduodamas. Taip kai 
kurios dovanos eina iš rankų j 
rankas net po kelis kartus Tai 
labai įdomus žaidimas

Be to. vyčiai tarpusavy yra la
bai draugiški ir gražiai sugyve
na. O šioj kalėdinėj vakaronėj 
jie labai gražiai ir šiltai pralei
džia keletą valandų.

Lenkųdemonstracijos
Naiijų Metų’ dieną, nors ir la

bai lijo, bet lenkai demonstravo 
dėl padėties Lenkijoj. Televi
zijos stotys tas demonstracijas 
rodė žinių metu. Taip pat pažy
mėjo, kad dalyvauja lietuviai, 
latviai ir estai. Fenual salėje, 
kur susirinko demonstrantai, 
kalbėjo US kongreso atstovė 
Margaret Heckler, Bostono 
miesto tarybos narys Raymond 
Flynn ir kiti.

Aukos Tautos Fondui
A. a. Sofijos Jasaitienės atmi

nimui šermeninėj gautos šios 
aukos Tautos Fondui:

$150 — J. ir E. Bobeliai, W. 
Hartford; Conn.; $50 — P. ir 
M. Šveikauskai, Boston, Mass.;

JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokato, STRIMAITIS & KEHOE, 31

Rasiai, Čambridge, Mas s., J.

(Stašaičiai, Brockton, Mass., 
T.virbutų šeima, So. Boston, 
Mass., B. iri. Veitai ir R. ir 
R. Veitai, Miltam, Mass.; po<$20 
— J. ir S. Gimbutai, Arlington, 
Mass., A. Mažiulis, So. Boston, 
Mass., L Sirutavičius, So. Bos
ton, Mass., J. ir E. Valiukoaiai, 
So. Boston, Mass.; $15 ■— P. ir I.

< Navazelskiai, Westwood, Mass.; 
.po $10 — A. ir G. Danasai, 
Dorchester, Mass., S. Galdi
kienė, Dorchester, Mass., O. 
IVaškienė, So. Boston, Mass.. 
L. ir D. Izbickai, W. Roxbury, 
Mass., T. ir E. Janukėnai, Dor
chester, Mass., A. ir A. Januš
kos, Milton Mass., B. ir Č. Pa
ti ui iai, Dorchester, Mass., K. ir 
A- Šimėnai, Dorchester, Mass., 
A. ir O. Šležai, Dorchester, 
Mass., J. Ulpienė, Dorchester. 
Mass., M. Vaitkevičienė, So 
Boston, Mass., I. ir E. Vasyliū- 
nai, Somerville, Mass.; po $5 — 
A. Andriulionis, So. Boston, 
Mass., L. ir E. Lendraičiai, So. 
Boston, Mass., I. Ulpaitė, Dor
chester, Mass., J. Lapšienė, 
Dedham, Mass. Tautos Fondas 
už aukas dėkoja.

Vasario 16-osios minėjimas 
vaikam, rengiamas Bostono jau
nimo, įvyks vasario 13, šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos 3-čio 
aukšto salėj.

Vasrio 16-sios minėjimas vasa
rio 14 d. 2 vai. So. Boston 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj/ J

Kaziuko mugė įvyks kovo'7 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj.

Minkų radijo valandėlės ren
ginys kovo 21 Liet. Pil. D-jos 
salėj, So. Bostone.

Sv. Petro Lietuvių parapijos 
banketas balandžio 18 Lantana 
restorane, Randolph, Mass.

Baltų D-jos koncertas įvyks 
balandžio 18 First and Second 
Church salėj Bostone.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys balandžio 25 Lietuvių 
Pil. D-jos salėj, So. Bostone.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9410-104)0 vaL ryto Iš WCAV- 
FM, banga 98,0 12:10-1:00 vaL Iš 
WBET — AM, banga 1489. Vedėjas 
— Petras Viščinis, 173 Arihur St, 

(817) 588-7209.
BOSTON, MASS. — WLYN 1380

setts, TeL 617 598-0800. Turime 
ofisą k Bostone priimti klientus. 
Mū^sri^ yra apdraudo. byto^

ryto. Vada 8. ir V. Minkai, 502

A.A.
HENRIKAI KIRKYLIENEI

mirus, jos sūnui Viktorui su Belma, seseriai ir pus
seserei Teklei Paknienei nuoširdžią užuojautą reiškia

Irena ir Jurgis Okuniai

ELENAI GIMBUTIENEI

mirus, jos dukteriai Aldonai Činkienei ir sūnui dr. Jurgiui 
Gimbutui k jų Šeimoms nudširdžią užuojautą reiškia

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

ii Bostono/New Yorko
Kaina nuo $995.00

,99
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PETRONĖLEI BICHNEVIČIENEI

Irena ir Jurgis Okuniai

nums Liubai, Vladui, Stasiui bu žolinomis nuoširdžią 
užuojautų reiškia

Vladas ir Albina Balsiai
Mielą dainos bičhdĮ, veterinaruos gydytoji ®bORIŲ
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TRANS-ATLANTIC

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI Prto Šią

Jonas ir Dana Bitenai
Hartfordo Moterų Trio "Paslaptis 
Vyrų Kvartetas "Vytis"
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