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SKYRIUS
‘ SOVIETINĖJE MOKYKLOJE”Prezidentas Reagan savo pra

nešime kongresui apie JAV būk
lę patikino, kad JAV ūkis esąs 
pakeliui į pagerėjimą, ir pasiūlė 
eilę'priemonių nedarbui suma
žinti, bedarbiam darbais ir pašal
pom aprūpinti, valstybės išlai
dom ir biudžeto deficitui suma
žinti.

Iranas savo ateinančių metų 
biudžete paskyrė karo su Iraku 
reikalam 4 bil. dol. ir pabrėžė, 
kad būsią kariaujama iki Irano 
pergalės.

Somalijos prezidentas Moham- 
mad Siad Barre pasiūlė Etiopi
jos prezidentui Mengitsu Haile 
Mariam susitikti ir aptarti prie 
jų bendros sienos įvykstančių 
sporadinių kovų reikalą.

Izraelis sutiko pasiųsti į Zairę 
karinių patarėjų 20,000 vyrų 
Zairės armijai apmokyti.

Sov. S-ga įspėjo Japoniją, kad, komjaunimo sekretorė, 
jai sutikus savo teritorijoj išdės
tyti daugiau prieš Sov. S-gą 
nukreiptų ginklų, ji gali būti 
atsilyginamuoju smūgiu labiau 
nualintą kaip 1945, kada JAV 
numetė ant jos Hiroshima ir Na
gasaki miestų atomines bombas. 
JAV apkaltino dėl to Sov. S-gą 
kad ji siekia Japoniją išgąsdinti.

Prancūzijos prezidentas Fran- 
cois Mitterand, lankydamasis V. 
Vokietijoj, ragino sąjungininkus 
būti vieningais ir įspėjo nedaryti 
nieko, kas JAV atskirtų nuo 
Europos. Jis taip pat gynė JAV 
raketų išdėstymo Europoj reika
lą jei Ženevos derybose nebus 
pasiekta susitarimo.

Izraeliui ir Libanui susitarus 
dėl derybų darbotvarkės ir su
darius keturis atskirus pakomi
tečius atskiriem klausimam 
svarstyti, derybos vėl įstrigo, nes 
Izraelis reikalaują kad pietiniam 
Libane būtų įsteigti trys elektro
ninių stebėjimų taškai, kuriuos 
aptarnautų 750 Izraelio karių. 
Libanas sutinka tokius stebėji
mo taškus steigti, bet reikalau
ją kad juos aptarnautų arba tarp
tautinės įgulos, arba JAV kariai.

Aliejų eksportuojančių valsty
bių konferencija aliejaus per
tekliui sumažinti nutarė aliejaus 
gamybą sumažinti nuo 18.5 mil. 
iki 17.5 mil. statinių per dieną, 
bet, negalėdama sutarti dėl alie
jaus kainos ir kiekvienai valsty
bei skirtos gamybos dydžio, išsi
skirstė. Vartotojam tai žada ma
žesnes degalų kainas, o kai ku
riom aliejų eksportuojančiom 
valstybėm — didelius ūkinius 
sunkumus.

Japonija pasižadėjo kartu su 
JAV pradėti studijuoti būdus, 
kaip Japonija galėtų saugoti jū
ros kelius vakariniam Pacifike ir 
atpalaiduoti nuo šių pareigų 
JAV.

Popiežius Jonas Paulius II 
paskelbė naują R. katalikų tei
syną praplečiantį vyskupų teises 
ir įteisinantį kitus Vatikano II 
susirinkimo priimtus nuostatus.

V. Vokietijos socialdemokratų 
partija savo rinkiminėj agitacijoj 
numatomų ten išdėstyti JAV nau
jų raketų klausimą iškėlė į pir
maeilę vietą ir tuo pačiu sten
giasi įtaigauti JAV padaryti nuo
laidu darybose su Sov. S-ga.

Portugalijos prezidentas Anto- 
nio Ramalho Eanes numato, par
lamentui priėmus 1983 biudže
tą jį paleisti ir paskelbti naujo 
parlamento rinkimus.

Neformalus Lenkijos komu
nistų partijos pranešimas dėl ten 
1956-1980 vykusių darbininkų 
riaušių kaltina Lenkijos vadus 
dėl nesugebėjimo ir pripažįsta, 
kad darbininkai turėję pagrindo 
sukilti 1956, 1970, 1976 ir 1980, 
nes jie vieni nešė blogo vyriau
sybės planavimo naštą.

Už patarnavimą miiiom 
išvežė Iš Vilniaus

Vilnius. 1981 pavasarį Vil
niaus miesto profesinės techni
kos mokyklos Nr. 2 mokinys Pet
ras Brokevičius šv. Mikalojaus 
bažnyčioje pradėjo patarnauti 
mišiom. Tuoj tos mokyklos 
meisterė Janina Kazėnienė pa
kvietė jaunuolį į namus ir pradė
jo kamantinėti. Prašė pažadėti 
nelankyti bažnyčios, nes kitaip 
ir jam ir jai bus nemalonumų, 
o kunigą gali iškelti į kitą vietą. 
Mokinys Petras Brokevičius at
sakė, kad lankė ir lankys.

Netrukus jį apklausinėjo mo
kyklos direktoriaus pavaduotojas 
mokymo reikalam, gi gegužės 
mėnesį (1981) tardė mokyklos

Petras ir toliau lankė bažny
čią ir patarnavo mišiom, taip jo 
santykiai su mokyklos administ
racija pablogėjo. Grupės meiste
rė Janina Kazėnienė pradėjo ieš
koti priekabių naujam konfliktui. 
Petras Brokevičius gyveno bend

rabutyje, bet dėl ten vykstančių 
vagysčių ir chuliganų gąsdinimo 
toliau jam gyventi pasidarė ne
pakenčiama. Jis persikėlė pas 
Petrą Cidziką. Ir tuoj dėl to pra
dėjo mokinį tardyti: kas jis, ar 
Petras Cidzikas lanko bažnyčią? 
Istorijos mokytoja Misiūnienė 
tardė visą valandą.

Po vasaros atostogų spalio 12 
vėl nauji tardymai. Mokyklos 
komjaunimo sekretorė užsipuolė 
vaikiną, ar šis apsisprendė. Pet
ras Brokevičius atsakė, kad apsi
sprendė ir nežada pakeisti savo 
įsitikinimų. Sekretorė įsakė jam 
grąžinti partijos bilietą.

1981 lapkričio 16 mokinį tardė 
mokyklos direktorius ir pradėjo 
gąsdinti, kad pašalins iš mokyk
los už bažnyčios lankymą. Liepė 
jam rašyti pareiškimą, kad “sa
vo noru” pasitraukia iš mo
kyklos.

1981 lapkričio 25 komjaunuo
liai Akstinas, Visoskas ir kiti 
įstūmė Petrą Brokevičių į tamsų 
užkampį, partrenkė jį ant žemės 
ir pradėjo spardyti. Suspardė ir 
veidą. Sukruvintą Petrą ji nutem
pė pas meisterę Janiną Kazė- 
nienę. Ji iš jo tyčiojosi: “Kas 
manęs neklausys, grupės akty
vas visus taip auklės!”

1981 gruodžio 11 meisterė Ja
nina Kazėnienė telegrama išsi
kvietė Petro Brokevičiaus tėvus. 
Ji gąsdino visokiais būdais, kad 
savo noru pareiškė norįs važiuo
ti pas tėvus, esąs apsuptas blogų 
draugų. Reikia jį išvežti į na
mus, kitu atveju jį gali išvežti į 
koloniją.

Gąsdinimais išgavęs tėvų pa
reiškimą direktorius pareiškė, 
kad jam Vilniuje pasilikti negali
ma. Jau gautas milicijos įsaky
mas jį išvežti.

Trenkė mokiniui per veidą
Varsėdžiai, Šilalės rajonas. 

1981 gruodžio mėn. Varsėdžių 
aštuonmetės mokyklos direktorė 
Marytė Pintverienė barė moki
nius, kad jie lanko bažnyčią 
ir patamėuja mišiom. V-tos kla
sės mokinys Remigijus Lapins
kas, nepabūgęs direktorės pyk
čio, pareiškė: “Ėjau ir eisiu.”

Pertraukos metu direktorė pa
čiupo Remigijų Lapinską už au
sies ir nusitempė į mokytojų 
kambarį- Dar atsivedė vieną V- 
tos klasės mokinį Arvydą Petra
vičių. Direktorė isteriškai Saukė 
ant vaikų, išvadino juos “bur
žujais”. Užtikrinus Remigijui, 
kad ir toliau lankys bažnyčią, 
direktorė trenkė jam per veidą, 

liepdama atsivesti tėvus.
Šį “teismą” stebėjo apie 12 

Varsėdžių aštuonmetės mokyk
los mokytojų ir nė vienas ne
drįso sudrausti įsisiautėjusios 
direktorės.

Girdžių vidurinės mokyklos 
IV skyriaus mokinei Nairai Ro 
čaitytei antrą trimestrą iki pa
tenkinamo buvo sumažintas el
gesio pažymys už tai, kad ji lan
ko bažnyčią.

Rokiškis. Vidurinės mokyklos 
ateistų būrelio mokytoja Milda 
Dilienė 1982 kovo 6 tardė Vile 
klasės mokinę Jolantą Sadauskai
tę ir vertė ją šnipinėti, kas lan
ko bažnyčią, kas gieda chore. 
1982 kovo 10 ir kovo 17 ji tar
dė Ve klasės mokinę Gitą T^r- 
vydytę, kam lanko bažnyčios 
vaikų chorą. Grasino už bažny
čios lankymą jos tėvus bausti pi
niginėmis baudomis.

Mokytoja Milda Dilienė atei
na į bažnyčią ir užsirašo adoruo
jančių ir patarnaujančių mišiom 
mokinių pavardes, o paskui juos 
terorizuoja. Ir mokytoja Gaspara- 
vičienė taip pat tyčiojasi iš tikin
čiųjų mokinių.

Tūbinė, Šilalės rajonas. Iš ti
kinčių mokinių ten tyčiojasi 
mokytojos Jakienė, Jonelienė ir 
mokyklos direktorė Valerija Li- 
dienė.

=* KRONIKA BAIGIAMA "Buvo išleistas Lietuvoje 1982 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios metais gegužės 31.

Kronikos 53 numeris baigiamas Toliau susipažinsime su LKB 
supažindinant su naujais pogrin- Kronikos Nr. 54.

mokytoja Kudžmaitė po parifokų 
paliko IV a klasės mokinius Ire
ną Jaruševičiūtę, Liną Pokaitę, 
Romą Runevičių ir Vaižgantą

Klaipėdos krašto prisijungimo minėjime New Yorke, Kultūros Židinyje, buvo pagerbti ten 
dalyvavę Klaipėdos žygio dalyviai. Jiem į švarko atlapą buvo įsegtas raudonas gvaz
dikas. Iš k. V. Jankauskienė, įsegusi gėles, dr. Julius Jurgėla, Petras Jurgėla, Jonas 
Jankus, dr. Kostas Jurgėla ir šaulių kuopos pirmininkas Kęstutis Miklas.

OKUPUOTO*! LIETUVOJ SUIMTAS 
KUN. ALFONSAS SVARINSKAS

Vienas iš veikliausių, energin
giausių kovotojų Lietuvoje yra 
kun. Alfonsas Svarinskas, Tikin
čiųjų Teisėm Ginti komiteto na
rys, Viduklės klebonas. Apie jo 
veiklą nekartą rašė LKB Kroni
ka, kaip jį persekiojo vietinė 
komunistinė valdžia.

Sausio 26 Sovietų Sąjungos 
oficiali spaudos agentūraTass 
pranešė, kad jis yra suimtas ir 
kad jam bus sudaryta byla už 
nekonstitucinę priešvalstybinę 
veiklą. Žinią perdavė ir Amer- 
rikos spauda. New York e rašė 
The New York Times, Daily 
News. Perdavė radijas, tele
vizija. Dar jį prisiminė ir sekma
dieninės laidos, rašydamos apie 
Vatikano santykius su Sovietų 
Sąjunga.

Visus stebina tai, kodėl dabar 
apie kun. Svarinsko suėmimą 
paskelbė Tass. Anksčiau to jie 
nedarydavo, be jokių paskelbimų

Žičkų už tai, kad jie Velykų 
rytą Birštono bažnyčioje daly
vavo Prisikėlimo pamaldose.

Grąžino partijos bilietą
Garliava. Vidurinės mokyklos 

IX klasės mokinys Artūras Slep- 
■«ovas patarnauja mišiom bažny
čioje. Jam priekaištavo mokyto
jai, o ypač auklėtoja Petruševi
čienė, kad jis veidmainiauja. Bū
damas komjaunuolis, neturi tei
sės patarnauti mišiom.

Tada 1982 balandžio 5 A. Slep- 
kovas nuvyko į rajoninį kom
jaunimo komitetą ir grąžino kom
jaunimo bilietą.

Direktorius Nausėda A. 
Slepkovo komjaunimo bilietą 
parvežė į mokyklą, o auklėtoja 
Petruševičienė jį įkišo mokiniui 
į kišenę. Vaikinas nuėjo pas 
direktorių ir tarė:

— Atsivežėte ir turėkite. Kom
jaunimo komitete man buvo pa
sakyta, kad tikinčiajam negalima 
duoti komjaunimo bilieto.

Prasidėjo spaudimas. Mokyto
jai gąsdino išvežimu į Žiegždrių 
psichoneurologinę ligoninę, kad 
kariuomenėj pasiųs į tokią 
vietą iš kurios nebegrįš. Artūras 
Slepkovas atsakė, kad tikėjimo 
neišsižadės ir visada patarnaus 
mišiom, o komjaunuolio bilieto 
niekada nepaims.

suareStuodavo ir nuteisdavo. 
Kun. Svarinskas per Kroniką bu
vo žinomas visame pasauly-

ŠV. KAZIMIERO 
SUKAKTIS 
OKUPUOTO*! LIETUVOJ

Lietuvos katalikai rengiasi pa
minėti šv. Kazimiero mirties 500 
metų jubiliejų. Lietuvos 
vyskupų konferencija yra pasky
rusi oficialią komisiją, kuriai yra 
pavesta sudaryti minėjimo ren
ginių projektus. Komisija yra su
daryta iš kunigų, atstovaujančių 
atskirom Lietuvos vyskupijom. 
Komisijai vadovauja Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojas kun. Al
girdas Gutauskas. Jos sekreto
rius yra Tytuvėnų klebonas iš 
Kauno arkivyskupijos kun. Ri
čardas Mikutavičius. Penki ko
misijos nariai yra šie: Kernavės 

“Atverkite duris Atpirkėjui.” 
šiuo kvietimu popiežius Jonas 
Paulius II pradeda savo apašta
lišką laišką (bulę), kuriuo yra 
oficialiai skelbiami jubiliejiniai 
Atpirkimo metai. Tai tas pats 
kvietimas, kuriuo Jonas Pau
lius II prieš daugiau kaip ket
verius metus pradėjo savo ponti
fikatą ir kurį dažnai kartoja, susi
tikdamas su viso pasaulio tauto
mis. Dokumentas yra pažymėtas 
sausio 6-osios — Jėzaus Kristaus 
apsireiškimo šventės — data. 
Sausio 21 Vatikano spaudos sa
lėj jį pristatė pasaulio vyskupų 
sinodo generalinis sekretorius 
arkivyskupas Tomko ir jubilie
jinių Atpirkimo metų centro ko
miteto pirmininkas arkivyskupas 
Schierino.

Laiške, kuris gausiai susirin
kusiem spaudos atstovam buvo 
išdalintas atskiru 50-ties pusla
pių leidiniu, Šv. Tėvas išdėsto 
tuos motyvus, kurie jį paskatino 
paskelbti jubiliejinius metus, 
minint 1950-ties metų sukaktį 
nuo mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus mirties ant kryžiaus ir 
prisikėlimo, nurodo tikslus, ku
rių norima pasiekti Šventaisiais 
metais, linki, kad Šventieji metai 
sudarytų progą suartėti visiem, 
kurie tiki į Kristų, nustato jubi
liejinių atlaidų gavimo sąlygas ir 
paveda Jėzaus Kristaus Motinos 
Marijos globai visų jubiliejaus 
užmojų pasisekimą 

džio leidiniais. Ten minima 
“Lietuvos ateitis”, nr. 1 ir nr. 2. 
Iš aprašymo matyti, kad šis po
grindžio leidinys skiriamas 
idealistiniam jaunimui. Toliau 
paminėta Aušros Nr. 30.

Kaip visada, ir šis numeris 
baigiamas įkalintų lietuvių są
rašu ir tuo sakiniu — “jie neša 
nelaisvės pančius, kad tu galė
tum laisvai gyventi ir tikėti.”

LKB Kronikos 53 numeris 

je kaip atkaklus kovotojas. Tai jo 
suėmimą ir norėjo pranešti per 
savo svarbiausią agentūrą. Kiti 
mano, kad tai Maskvos atsaky- žastis yra griežtas okupantų už- 
mas į popiežiaus paskirtus nau- sispyrimas riboti priimamų kan- 
jus kardinolus, kurių tarpe yra ir d i datų į kunigų seminariją skai- 
latvių vyskupas Julijaus Vaivods. čių. Kasmet kelios dešimtys 

■ jaunuolių negali įstoti į kunigų
seminariją nes valdžios parei
gūnai juos išbraukia iš kandi
datų sąrašų, tuo pažeisdami ne 
tik sąžinės bei religinę laisve, 
bet ir sovietinę konstituciją pa
gal kurią Bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės.

klebonas mons. Česlovas Krivai
tis (Vilniaus arkivyskupija), Kau
no Kunigų Seminarijos dėstyto
jas kanauninkas Petras Žiukelis 
(Panevėžio vyskupija), Tauragės 
klebonas kun. dr. Petras Paža
ras (Telšių vyskupija), Kauno 
Kunigų Seminarijos dėstytojas 
kun. dr. Pranas Vaičekonis (Vil
niaus arkivyskupija), Kaimelio 
klebonas kun. Juozas Barkaus
kas (Vilkaviškio vyskupija).

Italijos teismas nuteisė buv. 
ministerį pirmininką Aldo Moro 
pagrobusius ir nužudžiusius 32 
Raudonosios brigados teroristus 
kalėti iki gyvos galvos, kitus 27 
— kalėti nuo 4 mėn. iki 30 m. 
ir 4 išteisino.

Pagrindinės dvi visuotinių at
laidų laimėjimo sąlygos yra į- 
prastos: sakramentinė išpažintis 
ir komunija, prie kurių yra pri
jungiama malda Šv. Tėvo in
tencija. Jubiliejinių metų proga, 
išpildžius anas dvi pagrindines 
sąlygas, visuotiniai atlaidai ga
lės būti laimimi, aplankant pa
vieniui, su šeima ar su maldi
ninkų grupe vieną iš tų /baž
nyčių, kurias parinks vyskupai 
atskirose vyskupijose. Su nusta
tytos bažnyčios aplankymu yra 
siejamas trumpas susitelkimas, 
sukalbant Apaštalų tikėjimo iš
pažinimą, Tėve mūsų maldą ir 
trumpai pasimeldžiant šv. Tėvo 
intencija. Nuo bažnyčios aplan
kymo yra atleidžiami ligoniai ir 
kiti sukliudyti asmenys.

Jubiliejiniai metai bus kartu 
minimi Romoj ir visame kata
likų pasauly. Pats popiežius Jo
nas Paulius II juos pradės šių 
metų kovo 25, iškilmingai ati
darydamas šventąsias duris Vati
kano bazilikoj. Savo laiške po
piežius kviečia viso pasaulio 
vyskupus tą pačią dieną arba ne
trukus po to ypatingomis atgai
los pamaldomis atidaryti jubilie
jinius metus savo vyskupijose.

PAPILDOMA 
KONSULARINĖ 
TARNYBA

Ministeris Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos Šefas, paskyrė Mariją Krau- 
chunienę Lietuvos garbės vice
konsule Lietuvos generaliniame 
konsulate Chicagoj.

Ryšium su tuo Lietuvos atsto
vas Washingtone dr. S.A. Bač- 
kis paprašė Valstybės sekretorių, 
kad Valstybės departamentas 
sutiktų su tokiu titulu M. Krau- 
chunienę pripažinti.

Marija Krauchunienė -Jariuš- 
kaitė, gimusi Janonių k., Kurklių 
valsč., Ukmergės apskr., 1943 
baigė Pedagoginį Institutą Kau
ne. Atvykusi į JAV, 1947 Chica
goj baigė Wright Jr. College. 
Jos vyras Viktoras yra Chicago 
Title and Trust bendrovės vice
pirmininkas, o jų sūnus Raimon
das turi aukštas pareigas Bell 
Telephone bendrovėj, Chicagoj.

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ 
RETĖJA KUNIGŲ 
EILES

Kun. Albertas Perminąs, Ka
varsko klebonas (Anykščių rajo
nas, Kauno arkivyskupija), mirė 
sausio 5. Buvo sulaukęs 68 m. 
amžiaus. Kunigu įšventintas 
1942. Tai pirmas šiemet oku
puoto) Lietuvoj miręs kunigas.

Be kunigo liekančių parapijų 
skaičius visose okupuotos Lietu-. 
vos vyskupijose kasmet didėja. 
Naujai įšventinti kunigai toli 
gražu neužpildo išmirusių kuni
gų vietų. 1982 metais visom še
šiom Lietuvos vyskupijom buvo 
įšventinta 18 naujų kunigų, o 
mirė 22.

Kiekvieneriais metais padė
tis darosi vis dramatiškesnė. 
Vienintelės tokios padėties-prie-

Kinija paskelbė,-kad ji ne
reiškianti jokių pretenzijų į Sov.

gom sutartim buvo prijungtos 
prie carinės Rusijos, bet tik pa
tvirtinanti įvykusius laktus.

Lenkijoj prasidėjo 8 Solida
rumo unijos aktyvistų byla. Pa
grindiniai kaltinamieji yra Zbig- 
niew Romaszewski ir jo žmona, 
tvarkiusieji unijos slaptą radijo 
stotį.

O
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KOJAM IR KVIEČIAM

Ko ir Tautos Fondo žodis
Vasario 16 proga

angas lietuviai,
tėjant Vasario Šešioliktąja!, 
i šiemet minėsim Lietuvos 
iklausomybės atstatymo 65-

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ir Tautos Fondas 
šios reikšmingos sukakties išva
karėse nuoširdžiai dėkoja visiem 
jų darbo rėmėjam ir kviečia vi
sus laisvojo pasaulio lietuvius 
dar stipriau jungtis į ištvermin

gi laisvinimo kovą, siekiant 
mūsų tautos didžiojo tikslo: lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos.

Dr. Kazys Bobelis
VLIKo valdybos pirmininkas

Juozas Giedraitis
Tautos Fondo valdybos 

pirmininkas

Romas Gudaitis yra gimęs 
1941 Pilkavus kaime, Marijampo
lės aps. Vilniaus universiteto is- 

1965. Kinematografijos meną 
studųavo Maskvoje (1974 baigė 
institutą). Parašė romaną “Sėjė
jai” (1981) ir kelis kino scenari
jus: “Laimingas laimės neradęs” 
(1972), “Perskeltas dangus”

VALDAS C. DUOBA. lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road., Kast 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimliasls atvejais 516 757-2671, Nsw Yorko ofisas Lito patalpose; 
8641114th St, Richmond HM, N.Y. 1141^ ToL 212 441-2811.

AUCE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietu v litai gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-6454. 107-04 Jamalca Avė., 
Rlchmond HM. N.Y.

metines, mūsų visų žvilgs- 
rypsta į tėvynę.

simenam sunkius pirmuo- 
Lietuvos žingsnius į nepri
einą gyvenimą. Atiduodam 
rbą didžiojo ryžto asmenim, 
lusiem Lietuvą į pasaulio 
ųjų tautų šeimą. Susikaupę 
am galvas kritusiem kovose 
stovio teisę būti laisvu savo 
y-

jrai žinom, kad pavergtoj 
nėj mūsų sesėm ir broliam 
idžiama minėti šios di- 
sios tautos šventės. Tačiau 
pat žinom, kad okupan- 

epajėgia pavergti jų dvasios, 
aisydami ir žiauriausių 
mių grėsmės, jie kovoja už 
tautines, religines ir politi- 

teises. Jie tiki į laisvės ry- 
Didžiuojamės jais ir šią va- 

ą norim pakartotinai jiem 
: Jūs nesat vieni!

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

(1974) “Žaltvykslės” (1980), 
“Saulės užtemimas tamsią nak
tį” (1977). Dirba Kultūros minis
terijoje.

Algimantas Kaminskas gimė

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

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

Savaitės 
įvykiai

— Naujuosius Metus Vilnius 
pasitiko keliais žymiais koncer
tais, įvykusiais net devyniose sa
lėse. Paveikslų galerijoje (buv. 
katedroje) vargonavo B. Vasiliaus
kas, dainavo mergaičių choras 
“Liepaitės”. Filharmonijos salė
je simfoninis Filharmonijos or
kestras įspūdingai grojo J. Štrau
so valsus. Rimtos muzikos mė
gėjų buvo prisirinkusi ir Meno 
darbuotojų rūmų baltoji salė. 
Šventiniai koncertai vyko ir 
Mokslininkų rūmuose, taip pat 
Žemės ūkio mokslinio tyrimo 
instituto salėje, universiteto au
loje, mažojoje Baroko salėje. Žo
džiu sakant, buvo gerų koncertų 
ir muziką mėgstančios publikos. 
Iš visų kiek išsiskyrė Vidaus rei
kalų ministerijos kultūros ir 
sporto salėje įvykęs senosios 
muzikos ansamblio “Musica Hu
mana” koncertas, kuriame dai
navo ir originaliu dainavimu pa-

bia periodinėje spaudoje. Nors 
R. Trinioms laikosi marksistinės 
metodologijos, bet jo kritika yra 
gana įžvalgi ir palyginti objek
tyvi. Nuostabu, kad taip ilgai ne
buvo priimtas į Liet Rašytojų 
sąjungą.

Banguolis Baiasevičius gimė 
1944 Alsėdžiuose, Telšių rajone. 
Kauno miškų technikumą baigė 
1967. Literatūrą studijavo M. 
Gorkio literatūros institute 
Maskvoje (1973 baigė). Literatū
roje reiškiasi fantastiniais apsa
kymais. Jo knygos: “Agentas ir 
robotas” (1973), “Žemiškos is
torijos” (1979), “Įrašytas į raudo
nąją knygą” (1977). Verčia į rusų 
kalbą Sir. Giros, R. Budrio, A. 
Laurinčiuko knygas. Dirba “Va
gos” leidykloje.

1944 Kybartuose. Vilniaus par
tinę aukštąją mokyklą baigė 
1973. Vilniaus universitete stu
dijavo žurnalistiką. Išleistos jo 
eilėraščių ir poemų knygos: 
“Laiko atodangos” (1975), “Kė
dainių kronikos” (1981), pasako
jimų knyga “Nebylios spalvos” 
(1975). Dirba Kėdainių rajono 
laikraštyje “Tarybinis kelias”.

Ričardas Gavelis gimė 1950 
Vilniuje. Vilniaus universiteto 
Fizikos fakultetą baigė 1973. 
Debiutavo 1976 pasakojimų 
knyga “Neprasidėjusi šventė”. 
Kita apsakymų knyga—“Įsibro
vėliai” (1982). Kauno dramos 
teatras pastatė jo .pjesę “In- 
adaptatus” (1976) ir Šiaulių dra
mos teatras — pjesę “Sūkuriai” 
(1977).

Pr. N.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ ŠVENTĖJE

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), teiet 344-5172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Deug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavlmaa, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Teist 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad eaate ar 
norite būti J. Andrlušio klljentaia._______________________ _________

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wintor Gardon Tavom 
1883 Madisbn St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokerla, dirba au Verllli, Altachulei 
Schwartz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons 
fondus, commmoditles, auksų, atidaryti IRA pianus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai Iš viaur tol. 800-223-1512.

lV ir Prancūzija pasirašė su- 
, pagal kurią abiejų valsty- 
teismų nubaustieji piliečiai 
s atlikti bausmes savo valsty- 
t kalėjimuose.

T. gen. sekretorius Javier 
»z de Cuellar, Sov. S-gos pa
istas, numato kovo mėn. lan- 
s Sov. S-goj ir tartis dėl Sov. 
>s pasitraukimo iš Afganista-

raikijos min. pirmininkas 
Ireas Papandreou pareiškė,
Graikija sutiks palikti JAV 

nes bazes, jei JAV užtikrins 
ikijos saugumą prieš Turkiją, 
gipto prezidentas Hosni 
barak, lankydamasis JAV, ra- 
o JAV labiau stengtis įgyven
ti Art. Rytuose taiką ir teikti 
ptui tokią pat paramą, kaip 
zraeliui.
ietų Afrika ir Angola pradė- 
tiesioginius pasitarimus dėl 
tvakarių Afrikos, arba Nami- 
>s nepriklausomybės.

sižyminti solistė G. Kaukaitė, 
taip pat berniukų ir mergaičių 
chorai.

— Panevėžio dramos teatre 
D. Banionis surežisavo farsą 
“Trys maišai šiukšlėtų kviečių”.

— Nauji Rašytojų sąjungos 
nariai. Sutinkant naujuosius 
1983 metus, į Lietuvos Rašytojų 
sąjungą priimti 5 nauji nariai.

Iš priimtųjų vyriausias am
žiumi yra literatūros kritikas 
Stasys Rytis Trimonis. Gimęs 
1936 Kaune. Jau spėjo baigti 
Vilniaus universiteto istorijos- 
kalbotyros fakultetą, įsigijo kal
botyros kandidato laipsnį (1959). 
Docento titulu dėsto Vilniaus 
universitete literatūros teoriją, 
taip pat turi pareigų aukštojo 
ir viduriniojo mokslo ministeri
joje. Yra parašęs ir išleisdinęs 
kelias kritikos knygas: “Atakuo
jančio laiko lyrika” (1976), 
“Žmogus ir epocha poezijoje” 
(1981). Kritikos straipsnių skel-

Apie pusantro tūkstančio lie
tuvių iš įvairių Australijos vieto
vių gruodžio pabaigoj buvo su
važiavę į Melboumą tradicinių 
Australijos Lietuvių Dienų pro
ga. Turiningą Dienų programą, 
kaip paprastai, sudarė įvairūs 
religiniai, politiniai, kultūriniai 
renginiai, organizacijų posė
džiai. Įvyko Australijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų, lietuvių
kunigų ir Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos suvažiavi
mai. . ,

Įspūdingos pamaldos buvo 
surengtos Melboumo Šv. Patri
ko katedroj, kur drauge su lietu
viais kunigais mišias koncelebra- 
vo Melboumo arkivyskupas 
Little. Jis kalbėjo apie prie kry-į 
žiaus prikaltą Lietuvą, apie lie
tuvių tautos, ypač tikinčiųjų pa
tiriamas kančias, primindamas, 
kad po didžios kančios visada 
ateina prisikėlimas, linkėjo lie-

tuviam visada su viltimi žvelg
ti į ateitį.

Arkivyskupas taip pat daly
vavo ir Lietuvių Namuose su
rengtame priėmime australų 
aukštų svečių garbei. Svečių 
tarpe buvo ir Australijos parla
mento pirmininkas Billy Sned- 
den. Jis savo žody pareiškė, 
jog yra šaukianti gėda, kad senas 
valstybines tradicijas turinti kul-
tūriringa lietuvių tauta gyvena 
nelaisvėj. Bet istorinė patirtis 

, rodo, kad galutinėj išdavoj visa- 
£>da laimi teisė ir teisingumas,

taigi ir Lietuvai "vėl išauš lais
vės rytas. Tik reikia žmonių, 
kurie, tiek krašte, tiek ir užsie
ny, išlaikytų gyvas tautines ver
tybes. ugdytų tautinę kultūrą.

Priėmime Melboumo Lietu
vių Namuose dalyvavo ir kiti 
Australijos parlamento nariai, 

‘ valdžios atstovai, draugiškų or
ganizacijų nariai, kurie visi iš
reiškė lietuviam savo solidaru-
mą.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shiriey Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tel. 617 
852-3665.

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Baysidb, 
N.Y. 11364. 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.

Fasolino
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— OAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS 
JONAS 

19 33 + 197 6

Linijos aukšč. teisinas prieš 
jjus metus mirti nuteistai ke- 
ių gaujos narei ir Mao Ze- 
ig našlei Jiang Quing mirties 
įsmę pakeitė kalėjimu iki gy- 
; galvos, nors ji ir neparodė 
ių pastangų “pasitaisyti”, 
rties bausmė buvo pakeista 
kitam tos pat gaujos nariui 
v. min. pirmininko pavaduoto- 
ZhangChunųuio, sergančiam 
•klės vėžiu.
AV susirūpino, kad Libano 
tinės vakarinėj daly įvykos 
iki neprievartiniai susidūri- 
li su Izraelio kariais. Izrae- 
kaltina, kad JAV jūrų pės- 

inkų saugojamojoj zonoj vei- 
i palestiniečiai, o JAV — kad 
aelio kariai nuolat įžengia į 
V saugojamąją zoną.
Lenkijos vyriausybė nuo vasa- 

1 panaikino muilo ir skalbia
mų miltelių normavimą, bet 
turi vilties, kad kitų reikmenų 
rmavimas greit būtų nutrauk-

PRIMENAME DRAMOS KONKURSĄ

LB Kultūros Taryba yra pa
skelbusi dramos veikalo konkur
są. Premija — 2000 dol. Mece
natas — Lietuvių Fondas.

Primename, kad konkursas 
baigiasi kovo 31. Jame gali daly
vauti visi lietuviai rašytojai, gy
veną išeivijoje. Veikalas turi 
būti pritaikytas išeivijos mėgėjų 
teatram vaidinti bei gastroliuoti. 
Rankraštis turi būti perrašytas 
mašinėle arba labai aiškiai ran
ka.

Rankraščiai pasirašomi slapy
vardžiais. Tas pats slapyvardis 
užrašomas ant voko, j kurį įde-

damas lapelis su tikrąja auto
riaus pavarde, adresu ir telefono 
numeriu.

Kultūros Taryba pasilieka sau 
išskirtinę teisę konkursą laimė
jusią dramą leisti vaidinti išeivi
jos teatram. Po trejų metų auto
riui grąžinamos visos teisės.

Vertinimo komisiją sudaro: 
pirmininkė Stasė Kelečienė, K. 
Bradūnas, J. Dikinis, D. Lapins
kas ir A. Valeška.

Rankraščius siųsti vertinimo 
komisijos pirmininkės adresu: 
3352 So. Halsted St, Chicago, 
III., 60608.

Jackus Sonda, sausio 15 
Bostone attventęs 90 metų 
lukaktį.

KUN. LADO BUDRECKO 
DOVANA POPIEŽIUI

Muzikas-kompozitorius kun. 
Ladas Budreckas sukūrė kompo
ziciją “Christus Vincit”. Sukom
ponuota keturiem mišriem bal
sam arba atskirai keturiem vyrų 
balsam. Kompozicija buvo iš
spausdinta pranciškonų spaus
tuvėje Brooklyne, ji turi 7 gaidų 
puslapius ir viršelius.

Autorius šį kūrinį įrišo į kietus 
meniskus virSelius, o dail. V. K. 
Jonynas įrašė dedikaciją. Viršu
tinėje lapo dalyje yra nupiešta 
Aušros Vartų Madona, o žemiau 
įrašyta: “To His Holiness Pope 
John Paul II, on the Fourth 
Anniversary of his Pontificate, 
October 16,1982, Your Obedient 
Servant in Christ”. Dar žemiau 
— kun. L. Budrecko parašas.

Praeitų metų vasarą Amerikoje 
iŠ Romos lankėsi prel. L. Tu- 
laba. Kun. L. Budreckas ir įda
vė Sį įrištą kūrinį, kad prela
tas įteiktų šv. Tėvui.

Gruodžio 7 kun. L. Budreckas 
gavo iš Vatikano valstybės sek
retoriato laišką, rašytą lapkričio 
22.

Laiške rašoma:
“Brangus tėve Budreckai,
Jo Šventenybė popiežius Jo

nas Paulius II gavo Jūsų muziki
nės kompozicijos dovaną, kurią 
Jūs paaukojote jo popiežium 
išrinkimo metinėse. Jis yra labai 
dėkingas už Jūsų kilnų poelgį 
ir brangina Jūsų dievotus jaus
mus, kurie tai įkvėpė.

Jo Šventenybė maldauja Jums 
malonės ir taikos Jėzuje Kristu
je ir siunčia savo apaštališką 
palaiminimą. Nuoširdžiai Jūsų 
Kristuje”.

Pasirašė Msgr. G. B. Re, aseso
rius.

-o-
Būtų lietuviam tikrai malonu, 

jei kada Vatikano choras tą kūri
nį atliktų Kristaus Karaliaus 
šventėje, nes kūrinys yra dedi
kuotas tai šventei.

CLEVELAND, OHIO

Skaučių šventei artėjant
Vasario 20 Clevelando Nerin

gos skaučių tuntas švęs ypatin
gas iškilmes — po beveik 24 
tunto gyvavimo ir skautavimo 
metų dabartinei tuntininkei v.s. 
t.n. Stefai Gedgaudienei bus į- 
teikta tunto vėliava, kurią tuntui 
padovanojo skautininkai dr. Ne
lė ir Gerardas Juškėnai. Nuo pat 
tunto įsikūrimo dienų Neringa 
turėjo dailią tautinę vėliavą, kuri 
ir toliau liks tinkamoj pagarboj, 
kaip tunto istorijos garbingiausia 
liudininkė. 1949, į Clevelandą 
suplaukus pirmai pabėgėlių ma
sei, a.a. dr. Domininką Kesiū- 
naitė, ilgametė skaučių veikėja 
ir skautiškos veiklos pionierė, 
suorganizavo skautes, o pirmąja 
tuntininke buvo v.s. Stefanija 
Radzevičiūtė, ir šiuo metu akty
vi skautiškame gyvenime.

Vėliavos įteikimo ir šventini
mo šventė ypatinga yra tuo, kad 
ji tampa gyvu įrodymu, jog lietu
viškosios skautybės dvasia yra 
gyva. Privačiame pokalby su 
tuntininke patyriau, kad pasku
tinėm dienom į tuntą įstojo vėl 
keturios naujos narės. Jaunų va
dovių ir skautininkių Clevelan* 
de prieauglis yra pastovus ir 
gausus. Nuolat matom jaunas 
skautininkes, dalyvaujančias 
plačiame visuomeniniame gyve
nime ir vadovaujančias skautiš
kos veiklos dirvoj. Vėliavą šven
tins iškilmingų pamaldų metu 
DMNP parapijos klebonas ir 
tunto dvasios vadas kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ. Tikimasi 
svečių iš arti ir toli, o taip pat 
turima vilties, kad ir Clevelan
do lietuviai tam įvykiui parodys 
susidomėjimo ir pagarbos.

AurelŲa BalalaMenė

DANTŲ GYDYMO CENTRAS 
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond H III, N.Y. 11418

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1983
KELIONĖS Į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIM’Ą 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2120 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11226 
TEL.: (212) 7004300



, italų, prancū- 
etių kalbomis.

los ir dr. Česlove Masaitio. Iš 
svečių su savo svariais ir prak-

vai reiškėsi dr. Antanas Vasaitis 
ir prel. Vytautas Balčiūnas.

gaila ir V. Kreta. Operos kom
ponavimą atlieka komp. D. La

jos lietuvių H- 
iją. Kun. St Yla 
bumą, kuriame 
iau atsispindės 
mas. Yra užsi-

1984 rugsėjo 1 ir 2 įvykstan-

mieto gyveni- 
. Jai iliustraci- 
. N. Palubins-

Posėdyje dalyvavo komiteto 
nariai: V. Volertas (pirm.), kun. 
St Yla, kun. K. Pugevitius, kun. 
V. Dabušis, Mariau bei Pilypas 
Skabeikiai ir B. VaŠkaitis. Be

čių ilgų laiką po minėjimo (ope
ra, knygos), realizavimui reikės

tetas tikslios apyskaitos dar ne-

vimais ji sieks apie 120,000 dol. 
S. Sužiedėlio studijos parašymą 
ir išleidimą bei kitus darbus fi
nansuoja labai plačiai Lietuvoje
ir JAV-se žinomas gerų darbų 

; rėmėjas kun. Simonas Morkū
nas. Jis buvo pirmasis, kuris,

. Somas, paaukojo 5,000 dol. Mi-

veršti ir spausdinimo išlaidas

kunigus, prašant asmeninės au
kos. Ta pačia proga jie buvo pa
prašyti, kad apie kovo 4 (šv. Ka
zimiero šventę) bažnyčiose pa

čiu reikalu bus kontaktuotos or-

stambių mecenatų. Komitetas

fe
ir

< ■

riausi ginklai šiuo atveju

apie šias bylas, šį skyrių, jo tiks
lus ir tt Turėdami žinias, turė
dami supratimą, kas daroma, ko- 

' dėl, kaip ir ko ieškoma, žinosim, 
kaip savo pilietines teises apgin
ti, kaip reaguoti į primetamus 
kaltinimus, kaip geriausiai pa
dėti tiem, prieš kuriuos yra jau 
užvestos bylos.

šiose bylose.
Advokato S. Povilo Žumba- 

kio susidomėjimas ir parodyta 
iniciatyva šiame reikale turėtų 
mum visiem tapti pavyzdžiu. 
Jo principiniai nusistatymai yra

OSI skyrių ir jo darbu

New Yorko ir agiyfii

Tai turint omeny, eilė lietuvių

apygardos pirmininkui Alek
sandrui Vakseliui, kartu su Ame-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA 
INFORMUOJA

Kongresas minės Vasario 16
Retas ir malonus supuolimas, 

kad šiemet Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą ir. JAV 
Senatas, ir Atstovų Rūmai minės
tą pačią dieną— Vasario 16. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pra-

Charles Percy, o Atstovų Rfl-

" nunrio. Atstovų Rūmuose invo-

rauskas.

kongresmanai prisidėtų prie

■ ■ ■ es jisai pušnimis su

II PASAULIO LIETUVIŲ DIEK 
LIETUVIŠKOJO PENKMEČIO

ALFONSAS NAKAS
tis ne taip seniai,

Antrosioms Pasaulio Lietuvių 
Dienoms kai kas ėmė ruoštis se
kančią dieną ar savaitę po I PLD, 
1978 m. vasarą įvykusių To
ronte. Ėmė ruoštis, kad ir nesą
moningai. Pavyzdžiui, bažnyti-

Pirmieji, į savo lietuviškas para
pijas sugrįžę, vėl giedojo seniai 
mokamas giesmes, vėl repetavo 
naujas, gal dalyvavo vietiniuose

imdami atostogų, vėl grįžo į 
sporto aikštes bei sales. Darbu

mokytis dainas, įtrauktas į VI

tai yra PLJS, po F 
reso Europoje 1979 
minėtieji choristai l

gesinę, V-ajam PI

Iškiliausių Chi<

sijas (pavaldžių ne 
jau ne kartą jos bi 
dabar dirba išriju 
orios PLD laisvoje

Teoretiškai progn

ninkai įniko treniruotis žaidy- dolerių biudžetas.

II pasaulio lietuvių sporto šven-

rama bus labai vertinama. Iš
viso ALTAS išsiuntė 100 laiškų

PLB seimas, “I Lipiam” ope
ros spektaklis, bent kelios dai-

nome, kad II PLD metu Chica- 
goje bus ir daugiau dideliųnėjimo, Amerikos Lietuvių Ta

ryba kiekvienam jų nusiuntė
vauti negalėsianti

Kai puota para 
sukviesti tik sveč 
nius dalyvius, ŽM 
sovus.

kelias dešimtis dol
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kiekvienais metais pagerbia ke
turis kapelionus (žydų rabinas 
du reformatų ministeriai ir kata
likų kunigas), kurie 1941 vasa
rio 3, vokiečiam torpedavus S.S 
Dorchester laivą, savo gelbėji 
mosi priemones atidavė karei

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą rengia Balti- 
morės Lietuvių Taryba ir Lietu
vių Bendruomenės apylinkė. 
Vasario 13, sekmadienį 2 vai. 
popiet Lietuvių Namų didžiojoj 
salėj Gintė Damušytė iš New . viam. Per pamaldas giedos 
York o skaitys paskaitą. Meninę 
programą atliks Dainos mišrus 
choras, šoks tautinių šokių gru
pės Aras, Ratelis ir Svajonė. Va
sario 20, sekmadienį, 8:30 v. ry
to Šv. Alfonso bažnyčioj bus au
kojamos mišios už žuvusius dėl

* Lietuvos laisvės ir kenčiančius 
brolius ir seseris Sibire ir oku
puoto) Lietuvoj. Per mišias gie
dos Dainos mišrus choras. Lie
tuvių Namuose 1:30 vai. popiet 
banketas, į kurį pakviestas Ma- 
rylando gubernatorius Harry 
Hughes, .senatoriai, kongres- 
manai, Baltimorės miesto bur
mistras. Visi lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti abiejose iškil
mėse.

Šv. Jono Neumanno novenos 
pamaldos vyko Šv. Alfonso baž
nyčioj gruodžio 28 — sausio 5. 
Žmonių minios dalyvavo tose 
pamaldose. Šv. Jonas Neuman- 
nas Šv. Alfonso parapijoj klebo
navo 1951-1952. Lietuviam gar- , 
bė, kad jų bažnyčioj klebonavo 
Šventasis. Tokios pamaldos 
vyksta Šv. Alfonso bažnyčioj du 
kartus metuose — žiemos metu 
ir prieš jo kanonizacijos sukak
tuves birželio 17.

32 vyrai ir jaunuoliai sausio 9, 
sekmadienį, per 8:30 vai. mišias 
buvo apdovanoti ištikimybės do
vanomis. Mišias aukojo jų 
dvasios vadas kun. A. Drangi
nis, kuris ragina ir kitus vyrus 
stoti į šią draugija.

Registracija į Šv. Alfonso mo- ( 
kyklą ir pirmosios komunijos 
klases vyksta šiuo metu. Visi ’ 
raginami ir kviečiami savo vai
kus siųsti į parapijos mokyklą. 
Vaikai, kurie dar nepriėmė pir
mosios komunijos, šiuo metu 
mokosi tinkamai pasiruošti-tai 
vienai iš gražiausių dienų Šv. 
Alfonso parapijos gyvenime.

Alberto Juškaus ir Kęsto Las- 
kausko vadovaujama lietuvių 
tarpe populari radijo valandėlė 
sausio 11 minėjo 35 metų veik
los sukaktį. Ne vienas Baltimo- 
rės lietuvis, giliai įvertindamas 
lietuviško-radijo svarbą, prie 
valandėlės išlaikymo prisideda 
savo aukomis.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 30, sekmadienį, 2 vai. po
piet Lietuvių Namuose. Visi na
riai raginami gausiai dalyvauti. 
Per susirinkimą bus padaryti 
apyskaitiniai pranešimai, renka
mi direktoriai ir aptariami veik
los ateities planai. Po susirinki
mo bus užkandžiai.

Keturių kapelionų minėjimas 
Šv. Alfonso bažnyčioj įvyks va
sario 6, sekmadienį, 11:30 vai. 
Mišias aukos ir pamokslą sakys 
Amerikos legionierių Mary- 
lando valstijos kapelionas kun.

BROCKTON, MASS.

Vasario 16-osios minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 65 sukakties minėji
mas Brocktone įvyks vasario 13, 
sekmadienį.

10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
bažnyčioj pamaldos. Po jų visi 
organizuotai automobiliais vyks
ta į miesto centrą — Mindau
go aikštę. Grojant Šv. Kazimiero 
parapijos orkestrui, bus pakelta 
Lietuvos vėliava.

12 - 2:30 vai. popiet Sandaros 
salėj bus galima apžiūrėti Aldo
nos Saimininkienės paveikslų 
parodą. Tuo pačiu laiku Sanda
ros užkandinėj bus galima pa
pietauti.

3 vai. popiet šventės minėji
mas vyks Šv. Kazimiero parapi
jos salėj. Pagrindinę kalbą pasa
kys inž. Edvardas Meilus. Meni
nę programą atliks solistės Ma
rytė ir Verutė Bizinkauskaitės. 
Jos padainuos solo ir duetų. 
Jom akomponuos James Hay. 
Lietuvių jaunimo ansamblis 
“Sūkurys”, vadovaujamas Vy
tauto Blizgio, pašoks tautinių šo
kių. Po minėjimo užkandžiai.

Brocktono Lietuvių Taryba 

gionierių choras Balladiers. Vis 
kviečiami į šias pamaldas.

šv. Vardo draugija vasario 6 
sekmadienį, nuo 1 iki 5 vai. po 
piet rengia metinį kepsnių ba
lių United Auto Workers salėj 
Highlandtovvn rajone. Bilietui 
galima įsigyti klebonijoj. Pelnai 
skiriamas parapijos reikalam 
Šokiam gros geras orkestras. B< 
jautienos, bus ir kitu valgių.

Petronėlė Jurgelaitienė, vėles 
nė ateivė, po ilgos ir sunkio 
ligos mirė sausio 8. Prieš porą 
metų mirė jos vyras Pijus. Ve
lionė buvo uoli Šv. Alfonso baž
nyčios pamaldų ir lietuviškų 
renginių lankytoja. Gedulingos 
mišios už jos sielą aukotos Šv. 
Alfonso bažnyčioj sausio 11. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se, kur ilsisi daug lietuvių. Nu
liūdime liko duktė Viktorija su 
šeima, sūnus Edvardas su šeima, 
giminės ir pažįstami.

Marė Čemauskas Chase, gi
musi ir augusi Baltimorėj, po 
sunkios operacijos sausio 12 
mirė Šv. Agnietės ligoni
nėj. Už jos sielą mišios Šv. Al
fonso bažnyčioj aukotos sausio 
15. Palaidota Loudon Park ka
pinėse. Nuliūdime liko duktė 
Dolores su šeima, sūnūs Ro
naldas ir Edmintas su šeimo
mis, seserys Ona ir Margarita, 
vyras Aleksandras, giminės ir 
pažįstami.

Jonas Obelinis

WATERBURY, CONN.

Laisvės šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė. įvyks vasario 13, sekma
dienį. Iškilmės bus pradėtos Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje 
pamaldomis už kenčiančią Lie
tuvą. Mišias aukos ir pamokslą 
pasakys kun. kleb. Jurgis Vil- 
čiauskas. Progai pritaikytas gies
mes giedos Šv. Juozapo parapi
jos choras, vadovaujamas muzi
ko Jono Beinoriaus.

3 v. popiet Šv. Juozapo mo
kyklos auditorijoje, 29 John St., 
oficiali minėjimo dalis-akademija 
su valstijos bei miesto savival
dybių atstovais.

Šventės prelegentas lietuvių 
ir anglų kalbomis bus svečias iš 
Philadelphijos, Pa., inž. Gabrie
lius Mironas.

Meninę programą atliks sol. 
Genė Ugianskienė. Jai akompo
nuos bei piano solo paskambins 
muz. Jody Gelbogaitė.

Tautinės gyvybės išlaikymui 
ir pavergtos Tėvynės laisvei 
siekti bus priimamos aukos: Lie
tuvių Bendruomenei, Vyriau
siam Išlaisvinimo Komitetui ir 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Vasario 16, trečiadienį, 9 vai. 
ryto, pagal jau nusistovėjusią 
tradiciją, įvyks lietuviškos vėlia
vos pakėlimas prie miesto savi
valdybės rūmų. Šios dienos gar
bės burmistro pareigos bus pa
vestos Alverai Balandienei, bu
vusiai miesto tarybos atstovei 
(alderman). A. Balandienė Wa- 
terburio visuomenei pažįstama 
iš savo politinės bei kultūrinės 
organizacinės veiklos.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės rengėjai-Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba ma
loniai kviečia tautiečius gausiai 
dalyvauti visose šventės iškilmė
se, o savo laisvu apsisprendimu 
pasirinktą instituciją parem
ti dosnia auka.

Taip pat apylinkės tautiečiam 
primenama, kad LB valdybos 
pastangomis vasario 13, sekma
dienį, nuo 7 iki 8 vai. vak., iš 
radijo stoties WWCO-banga 
1240 AM, bus perduodama lie
tuviška radijo programa ryšium 
su nepriklausomybės šventės 
minėjimu. Visi kviečiami pasi
klausyti.

LB apylinkės valdyba

Lietuviška knyga — goriausia 
dovanai

■ ' . ~ ~ 1

Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos minėjime šaulių kuopos valdyba, progra
mos dalyviai ir svečiai. I-oje eilėje iš k. K. Miklas, Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, Petras Jurgėla, dr. Kostas Jurgėla, dr. Julius Jurgėla, A. Vakselis; II-oje eilėje V. Kaly s, 
V. Vasikauskas, Pr. Jurkuvėnienė, M. Razgaitis, V. Jankauskienė, J. Jankus, A. Saka
las, K. Bačauskas, V. Budrys, J. Jurkuvėnas.

WORCESTER, MASS.

Minėsime Vasario 16
Worcesterio Lietuvių Organi

zacijų Taryba Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 65 metų 
sukakties minėjimą rengia vasa
rio 13, sekmadienį.

7 vai. ryto mišios Aušros Var
tų parapijos bažnyčioj už Lietu
vą ir kenčiančius lietuvius.

10 vai. ryto mišios Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj už 
Lietuvą ir kenčiančius lietuvius. 
Gieda Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras, vadovaujamas muz. 
Z. Snarskio, vargonais palydint 
O. Keršytei. Po mišių parapi
jos salėj kavutė visiem. Ją ruo
šia Lietuvos vyčių 26 kuopa.

Minėjimo akademija 3 vai. po
piet Maironio Parko salėj. Lietu
viškai kalbės inž. V. Izbickas iš 
Bostono, angliškai — valstijos

“Lietuvių Žinių” vardu Flori
dos Amerikos Lietuvių Klubas 
St. Petersburge leidžia biulete
nį, kurio Nr. 80 pasirodė 1982 
gruodžio 31 data. Biuletenio re
dakcinis kolektyvas retkarčiais 
keičiasi. Paskutinius kelerius 
metus biuletenį redagavo kolek
tyvas, susidedąs iš K. Gasparai- 
čio, K. Gimžausko, S. Salienės ir 
O. Šiaudikienės. Nuo Naujų 
Metų darban stoja naujas kolek
tyvas: K. Jurgėla, Br. Kliorė, A. 
Krulikienė, Pr. Stanelis ir J. Šve
das

Dr. Henrikas Lukaševičius, 
laimėjęs “Margučio” radijo fel
jetono konkurso I-ąją premiją, 
lapkričio 14 Lietuvių klube skai
tė savo kūrinį, pavadintą “Namai 
ir auksinio saulėlydžio žmonės”.

Algis Kusinskas, kanadietis, 
laimėjęs tarptautinėse akordeo
nistų varžybose antrą vietą, lap
kričio 21 Lietuvių klube po pie
tų akordeonu virtuoziškai atliko 
7 kūrinius.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukakties minėjimas pra
dėtas lapkričio 21 pamaldomis 
Šv. Vardo bažnyčioj. Mišias kon- 
celebravo prel. T. Balkūnas, Šv. 

BALT'C DEUGHTS 1983 Zfinnm
Simple elegance... by Finnish design

VISIT LITHUANIA MAY, JUNE,
JULY, AUGUST

DEPARTURES FROM NEW YORK, MONTREAL, LOS ANGELES AND SEATTLE ON FINNAIR WIDE 
BODY JETS. FLY DIRECTLY TO HELSINKI TRAVEL TO TALUNN BY SHIP AND ON TO RIGA BY 
BUS . FLY TO VILNIUS FROM RIGA AND FLY FROM VILNIUS TO TALUNN.

MINI TOURS 10 NIGHTS / 11 DAYS —5 NIGHTS VILNIUS, 2 NIGHTS RIGA, 2 NIGHTS HEISIMKI

FROM NEVY YORK AND MONTREAL TOUR RATES #1353.00 - 81581.00 SEATTLE $1487.00-11892.00
FROM LOS ANGELES 8162000 —179740

MAXI TOURS 14 NIGHTS Z 15 DAYS — 5 NIGHTS VILNIUS* 2 NIGHTS RIGA, 3 NIGHTS TALUNN, 
3 NIGHTS HELSINKI

FROM NEW YORK AND MONTREAL TOUR RATE $1515.00 • 1723.00, SEATTLE S1MO.OC I1B54.00 
FROM LOS ANGELES $179040 * #106040

RIGA, TALUNN AND VILNIUS; DAILY SIGHTSEEING PROGRAM8 IN THE BALTICS, (OPTIONAL 
PROGRAM IN HELSINKI) EXCURSIONS TO KAUNAS AND TRAKAI. LAND RATES BA8ED ON 
8HARING TWIN ACSOMODATIONS, AIR RATES ON GROUP 10 APEX AIR FARE8 INEFFECT 
JANUARY 1,1888

EARLY BIRD DISCOUNT8 FOR RE8ERVAT1ON8 DEPOSITED BEFORE MARCH 30

FOR INFORMATION PLEASE CONTACT 8TEPHANIE NORTON, UNION TOURS INC. 
0 EAST 30 STREET, NEW YORK, N.Y. 10010 PHONE 212 $884600

seimo atstovas VVilliam Glo- 
dis iš Worcesterio. Meninę dalį 
atliks Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras ir lituanistinės mo
kyklos mokiniai.

Tarybos valdyba prašo orga
nizacijas ir pavienius asmenis 
dalyvauti pamaldose, minėjime 
ir įteikti auką Lietuvos laisvi
nimo darbam. Pagal aukotojų 
laisvą apsisprendimą aukos ski
riamos Vlikui, Lietuvių Bend
ruomenei ir Altai. Jas galima į- 
teikti minėjime ar pasiųsti Lie
tuvių Organizacijų Tarybos iždi
ninkui Kostui Podolskiui, 275 
Massasoit Rd., Worcester, Mass.

Po minėjimo toj pačioj salėj 
rengiama vakarienė. Bilietai 
gaunami pas valdybos narius ir 
organizacijų pirmininkus.

J.M.

Kazimiero Misijos vadovas kun. 
V. Zakaras, OFM, ir kun. J. Ga- 
siūnas. Pamokslą pasakė prel. J. 
Balkūnas. Per mišias giedojo A. 
Mateikos vadovaujamas vyrų 
muzikinis vienetas. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu. Lietu
vių klube lapkričio 23 minėjimą 
rengėjų vardu pradėjo Šaulių 
R. Kalantos kuopos pirm. A. 
Gudonis. Pagrindinę paskaitą 
skaitė K. Urbšaitis. Meninę pro
gramos dalį atliko Gražinos Jezu- 
kaitienės vadovaujamas moterų: 
oktetas, deklamatorė Linda Jur- 
gėlaitė, solistė O. Armonienė, 
akomponuojama M. Sullivan, A. 
Mateikos vadovaujamas naujai 
suorganizuotas vyrų dainos vie
netas.

Rašytoja Alė Rūta, dalyvavusi 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavime St Peters- 
burge, Lietuvių klubo pirminin
ko A. Arinai io pakviesta, lapkri
čio 28 po sekmadieninių pietų, 
dalyvaujant pilnai salei žmonių, 
paskaitė savo kūrybos.

Dail. Vidos Krištolaitytės dai
lės darbų paroda su 24 paveiks-

PALM BEACH 
FLA.

Vasario 16 milžimas
LB Palm Beach apylinkės val

dyba vasario 6 ir vasario 13 
rengia Vasario 16-osios minėji
mą.

Vasario 6, sekmadienį, 2 vai. 
popiet St. Paul of the Cross pa
rapijos bažnyčioj kun. Vytautas 
Pikturna aukos mišias i r pasakys 
šventei skirtą pamokslą. Bus 
giedamos lietuviškos giesmės.

Vasario 13, sekmadienį, 1 vai. 
popiet minėjimas bus tęsiamas 
Holiday Inn, 4431 F.G.A. Blvd. 
ir 95 kelio sankryžoj. Pagrindi
nis kalbėtojas bus inž. Algis Za- 
parackas. Po paskaitos bus atlie
kama meninė programa. Minėji
mo metu bus renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalam. 
Aukotojas savo nuožiūra auką 
skiria Altai, Vlikuiar Lietuvių 
Bendruomenei.

LB apylinkės valdyba prašo 
visų lietuvių su savodraugais ki
tataučiais dalyvauti šioj didžioj 
šventėj ir būti dosniais savo au
komis.

Tuoj po minėjimo toj pačioj 
salėj viešbučio administracija 
patieks pietus, kuriy kaina as
meniui 12.50 dol. Norį pietuo
se dalyvauti, užsiregistruoja pas 
valdybos narius ir prie įėjimo.

P. Mikšys

lais buvo surengta gruodžio 
5 Lietuvių klubo mažojoj salėj.

Lietuvių klubo choras buvo 
pakviestas “FriendsoFLibrary”, 
gruodžio 7 atliko koncertinę 
programą amerikieti^ publikai. 
Gulfporto Community Center 
salėj choras, vadovaujamas P. 
Armono, akomponąiant M. Sul- 
livan, padainavo: 0,Memune — 
Br. Budriūno, Kur bėga Šešupė 
— C. Sasnausko, Beauštanti auš
relė — M. K. Čiurlionio, Pa
sakyk, mergele —J. Žilevičiaus, 
Kas bernelio sumislyta. — harm. 
P. Armono (su sol. O. Armo- 
niene), Čigonėlis - J. Gaubo. 
Prieš kiekvieną dainą jos tu
rinį paaiškino A. Kamienė.

— Kun. Leonas Zaremba, SJ, 
buvęs lietuvių jėzuitų provinci
jolas, išvyko į naują paskyrimo 
vietą — Clevelando Dievo Mo
tinos parapiją. Iš Clevelando į 
Chicagą atkeliamas kun. Jonas 
Kidykas. Jis rūpinsis vienuolyno 
reikalais Chicagoj, pagelbėda
mas naujam provincijolui ir na
mų vyresniajam kun. A. Saulai
čių i.

— Prel. Leopoldas Pratkelis, 
Linkuvos parapijos klebonas, 
širdies priepuolio ištiktas, mirė 
Pakruojo ligoninėj. Velionis bu
vo gimęs 1912, kunigu įšventin
tas 1938. Sielovados darbą dir
bo Klovainiuose ir kitose parapi
jose. Iškalėjęs 7 metus Sibire, 
1956 grįžo į Lietuvą ir dirbo 
Panevėžio vyskupijoj. Palaidotas 
sausio 10 d. Tai jau antras šie
met okupuotoj Lietuvoj miręs 
kunigas.

— LB Auksinio Kranto apylin
kė Floridoj Vasario 16-osios mi
nėjimą pradės pamaldomis vasa
rio 13, sekmadienį, 2:30 popiet 
toj pačioj bažnyčioj, kur laikomos 
lietuvių pamaldos. Jas atlaikys 
kun. V. Pikturna. Vasario 15, 
antradienį, 12 vai. dienos Harris 
Imperial House restorane, 50 N. 
Ocean Blvd. (AIA Rd.), Pompano 
Beach, Fla., įvyks minėjimas.

— Miami, Fla., Vasario 16-oji 
numatyta paminėti vasario 13. 
Pamaldas 2 vai. popiet laikys 
kun. dr. V. Andriuška. Minėji
mas įvyks salėj 3:30 vai. popiet 
Kalbės žum. V. Meškauskas. Me
ninę programos dalį atliks sol. 
A. Brazis.

— “Išeivių Draugas”, vienin
telis lietuvių laikraštis Škotijoj, 
lankęs savo skaitytojus 69 metus, 
1982 m. pabaigoj dėl nepa
prastai sumažėjusio prenumera
torių skaičiaus, uždarytas.

— LB Ohio apygardos nau
jai išrinkta valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. Juozas 
Mikonis, vicepirm. Nijolė Bal
čiūnienė, sekr. Juozas Čyvas, 
ižd. Vytautas Brizgys, švietimui 
Juozas Žilionis, renginiam vice
pirm. Stp. Butrimas.

— Dail. Vandos Balukienės 
tapybos darbų paroda vasario 8- 
26 vyks Chicagoj, Galerijos pa
talpose.

— Cleveland, Ohio, Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimą vasario 13 rengia Ame
rikos Lietuvių Taryba.

— Šv. Rašto dieną — “Jė
zaus kančia Šv. Morkaus evan
gelijoje” praveda kun. P. Balta
kis, OFM, vasario 19 Nek. Pr. M. 
Marijos centre, Putnam, Ct. 
06260. 10-5 vai. Visi kviečiami. 
Apie dalyvavimą prašome pra
nešti 1-203-928-5828. Už dieną 
10 dol.

— Chicagoj, Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj, Vasario 16-osios 
minėjimą vasario 20 rengia LB 
Vidurio Vakarų apygarda.

— Melbourno Lietuvių Na
muose lapkričio 6-7 įvyko tre
čias Australijos pabaltiečių su
važiavimas. Jam vadovavo Algis 
Šimkus, paskaitą “Ar pabaltiečiai 
yra disidentai ar sąžinės kali
niai” skaitė Algis P. Taškūnas 
iš Tasmanijos. Suvažiavimą ofi
cialiai uždarė Viktorijos valsti
jos imigracijos ministeris Hon. 
P. Spyker, M.P. (E)

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Dudėnas, New York City, 
V. Abariūtė, Detroit, Mich. Už
sakė kitiem: P. Račkauskas, Dor- 
chester, Mas s., apmokėjo Darbi
ninko prenumeratą kaip kalė
dinę dovaną M. Žiaugrai, Sha- 
ron, Pa. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 12 dol. Atnaujinant 
— visiem 15 dol. metam.
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip

ANGLIŠKAI APIE 
LIETUVA IR LIETUVIUS
Lithuanian Easter Eggs, by A. 

Tamošaitis, 23 dol.
Chicago/Kezys, 65 fotografijų 

liuksusinis albumas. 20 dol.
Pioneer Prince in USA, by S. 

Maziliauskas. 10 dol.
Lithuania Under Soviet Oc- 

cupation, by J. Prunskis. 8 dol.
J. Basanavičius, by A. E. 

Senn. 13 dol.
Postage Stamps of Lithuania. 

16 dol.
Šios bei kitos lietuvių ir anglų 

kalba knygos apie Lietuvą ir 
lietuvius, o taip pat lietuviškos 
muzikos plokštelės ir suvenyrai 
gaunama Darbininko administra
cijoj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

spaudą parėmę:
35 dol. — V. Lazauskas, Bal- 

timore, Md.
28 dol. — J. Korkutis, Dor- 

chester, Mass.
Po 15 dol. — C. Ramanauskas, 

Chicago, III.,-J. Pačėsa, Cress- 
hill, N.J., P. Kilpis, So. Boston, 
Mass., A. Molis, Worcester, 
Mass., E. Dietrich, Elizabeth, 
N.J., V. Gružas, N. Haledon, N.J., 
L. Petuchovas, Liude n, N.J., A. 
Sabalis, Rochester, N.Y., V. Sta- 
nislovaitis, Chicago, III., prel. J. 
Balkonas, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Ališauskas, Chesapeake, 
Va., K. Siliūnas, Flushing, N.Y.

Po 12 dol. — V. Tumpienė, 
Chicago, III., V. Gintautas, 
Mountaindale, N.Y.

Po 10 dol. — E. Witkus, Sani- 
bel, Fla., J. McCloskey, Spring- 
dale, Pa., V. Petrauskas, Clarks 
Summit, Pa., V. RociOnas, In- 
dependence, Ohio, G. Jasinskas, 
So. Pasadena, Fla., M. Pavalkis, 
Elizabeth, N.J., K. Kulys, Engle-

wood, N.J., A. Aidukas, Water- 
ford, Conn., kun. E. Gradec- 
kas, New Haven, Conn., J. Sha- 
tas, Waterbury, Conn., M. Nagys, 
Lemont, III., K. Žebrauskas, To
ronto, Ont., P. Narkevičius, So- 
merville, Mass., L. Tiškus, 
Clearwater, Fla., M. Kober, Port 
Washington, N.Y., dr. J. Snieš- 
ka, G'reat Neck, N.Y., K. Šešto
kas, Rahway, N.J., I. Jasulaitis, 
Linden, N.J., M. Goras, E- New- 
ark, N.J., K. Narkevičienė, Ar- 
lington, Mass., A. Sabaitis, 
Brockton, Mass., V. Kazlauskas, 
Chicago, III, M. Puskarskis, Chi
cago, III., C. Kazlauskis, New 
Hyde Park, N.Y., M. Kiemai
tis, Gulfport, Fla., R. Mack, 
Orange, N.J., O Žukas, Glen- 
dale, Calif., J. Kiaušas, Harrison, 
N.J., A. Daunys, Syosset, N.Y., 
B. Mogenis, Elizabeth, N.J., V. 
Marijošius, West Hartford, 
Conn., M. Liauba, Cincinnati, 
Ohio, B. AndrašiOnas, Milwau- 
kee, Wisc., L. Musteikis, Plain- 
view, Neb., F. Andriūnas, Wy- 
cote, Pa.

8 dol. — A. Kondrat, Eli
zabeth, N.J.

Po 7 dol. — J. Bagdonas, 
Woodhaven, N.Y., R. Stepanė- 
nas, Long Island City, N.Y., J. 
Suopys, Detroit, Mich., A. Zno- 
tas, Keamy, N.J.

Po 4 dol. — J. Gelgota, Brook
lyn, N.Y., J. Vasylionis, Dunel- 
len, N.J.

Po 3 dol. — V. Malakas, Wal- 
lington, N.J., S. Bakutis, St. Pe
tersburg, Ha., M. Zakarevičius,

Edmonton, Canada, N. Arminie
nė, Keamy, N.J., R. Bagdonas, 
Onnond Beach, Fla., Z. Merke
vičius, New Haven, Conn., V. 
Jas kūnas, Spring Hill, Fla.

Po 2 dol. — P. P. Ablomie- 
nė, Hartford, Conn., P. Kiškū- 
nas, Lewiston, Maine, A. Dau
noras, Keamy, N.J., A. Straz
das, Roselle, N.J., E. Skobeika, 
Richmond Hill, N.Y., Z. Kund- 
rot, Brockton, Mass., H. Truci- 
lauskas, Hawthome, N.J., J.

Dabrila, Dorchester, Mass., J. 
Navasaitis, Lantana, Fla., L. Ba
ker, High Falls, N.Y.

Po 1 dol. — O. Vaičiūnas, 
Dorchester, Mass., B. Tvarkūnas, 
Comwells, Pa. V. Taraska, Wick- 
liffe, Ohio, P. Walles, St Peters
burg, Fla., J. Stemplys, Granby, 
Conn., L. Vitėnas, Hartford, 
Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS į LIETUVĄ IR 
(VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®PACKAGE EKPRESS HRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581*7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

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

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St......................................................     305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ........................................... ......... ........................................... ■■........... 435-1654
Baltinote 31, Md. - 1828 Fleet Street ....................    342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ...........................      633-0090
Buffalolž, N.Y. — 701 Filltnore Avenue ......  -. ........................................   895-0700
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue ...............................'............................................      486-2818
Chicato. III. 60629 - 2608 West 69 Street .............„.......................... ...........  925-2787
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue............................. . .................. ............ .......................  312 227-4850

Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd. ...............................................................................  (216) 845-6078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ......................................~..............   .365-6780
HerinmeryN.Y. McKennan Rd............ ..................    ----------- 315-866-3939 >;
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ..............  — ....._.....................   365-6740
Chester, P*., 19013 - 2819 W. 3 St -------------- --------------------- ......... ........... ........ ................ ........ 302 478-2871

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .........  .................................. -385-6550
Ne* York .3, N.Y. — 78 Second Avenue .................... ..................................... ............................... ~....... 302 478-2871
New York, 3, N.Y. - 324 E. 9th St  ..... ...................................................... ...... .... .......................------------ 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St ............ ’____________ .........................   215 WA 5-8878
Phoenii Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.............................................................. -•...........602-942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ................................................ .......................     381-8800
Silver Springs, Md. - 1002 Kennebec Avė------------------------ ......-----------------—----------- -------- 301-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ...................................................     257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ....... ...................     475-9746

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1983 metam

Vardas Ir pavardė -------------------------------------------------------
Adresas-----------------------------------------------------------------------

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

r

Siunčiu už prenumeratą $._____
Už kalendorių S_____
Spaudai paremti $.____

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietu
vos vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIAN COOKERY
(In Engllsh, 316 pages, prtee 8 dol.)

Agronome* Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
rocopN Karga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga au 
plastlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooktyn, N.Y. 11207.

Užsakau “LHhuanlan Cookory" už 8 dol. Porsluntlmas- 
Postaga M c.

Vardas, pavardė ....... —.......................................... ...........

Numarli, gatvė —___ _____________ _____________—

Miestas*, Valstija, Zlp ■

0
DEKTER PARK 
PHARMACY K| 

Wta.>Aaaata< »B. ~ 
7T*ei jAmaica AVIMUS 
(Cvr. 77th 8troet)

IV • • o Is^Ns

■ W3B DKUVER 
298-4130

ANDREW & JOHN
BUILDING CONTRACTORS

Dažymai, sienų popieriavi- 
mai, virtuvės ir vonių pataisy
mai, keramikos plytelių dar
bai, rūsys, grindys, lubos ir 
kiti namų pataisymai. Laisvas 
susitarimas, prieinamos 
kainos. Dieną ir vakarais 
telef.: 212 441-9720,212 383- 
0225.

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

Dainuok ir šok — J. Nakuta- 
vičiaus su Dana Summers-Striu- 
gaite, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėlę, ateisiu. Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar- 
čiama, Kur gimtinė mylima, Pir
mosios gėlės, Ispaniškos akys, O 
kam gi tu pabeldei, Gera būti 
žmogum. Kaina 12 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kalėdos 
Aušros Vartų Montrealio choro 
įgiedotos kalėdinės giesmės. Kai
na 10 dol. Nauja diena — antro
ji dvynukų Šalčių plokštelė iš 
Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp 
tostų ir dainų — estradinę mu
ziką atlieka R. Kasputis su gita
rų, trumpetės ir akordeono pa
lyda. Kaina 9 dol. Lauksiu ta
vęs ateinant — Montrealio vyrų 
okteto dainos. Kaina 10 dol. 
Motulės dainos—lietuvių liau
dies dainos. Dainuoja Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis 
“Sodauto”. Kaina 6 dol. Kur gin
tarais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės—įvairių kompozitorių ir ar
tistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 9 
dol. Leonas Baltrus — arijos ir 
diinos. Kaina 8 dol. Aras...toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DARIAUS IR GIRĖNO 
SUKAKTUVINIS KALENDORIUS

14 Inč. pločio Ir 22 Inč. ilgio 
tinkamas įrėminti — tik 5 dol.

Siųskite čekius su pavardės ir pilno adreso 
nurodymu. Kalendoriai tinkami užsakyti gimi
nėm ir draugam kaip dovana. Nurodykite gavė
jo pilną adresą. Užsakoma adresu:

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Newton, Mass. 02168 
Tel. 617 969-1190 ar 965-8080

Reta proga įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 dol.

SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA, by J. Pajaujis- 
Javis. 12 dol.

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 dol.
Persiuntimui pridedamas tik 1 dol.
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičiŲ.

Norj įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko, 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

AMBER HARVEST
Fresh fruits and vegetables

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos iš Bruno’s kepyklos Chicagoj.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110-21 Jamaica Avė.
(kampas 111 St.) 
847-9225

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
M ; skin coats and other leather 

— A goods. The lowest prlces In 
■ nelghborhood. Ūse our lay- 
B away plan.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1162

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9%
Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 11%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka Įdek galima aukščiausius procentus.
Visiems taupytojams KASA 1*n«vomis sąlygomis suteikia visu rūšių paskolas.

“KASA priima švenčių ar atostogų plano taupymo Indėlius Ir už juos taip pat moka 
9% oalūkanu”.

— KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOL. — 
KASOS įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, o penktadieniais 
iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418
Telefonas: (212) 441-6799

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.
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BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Kun. dr. Juozas Prunskis, 
Alto informacijos kyriaus vedė
jas, vasario 12, šeštadienį, kalbės 
kultūrinių subatvakarių progra
moje. Pradžia 7 v.v.

Radijo programa Vasario 16
Steponas ir Valentina Minkai 

vasario 16, trečiadienį, 9:30-10 
vai. ryto Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga turės pro
gramą anglų kalba iš tos pačios 
radijo stoties banga 1360 AM. .

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas — vasario 13.

Vasario 16-osios minėjimas, 
rengiamas visų Brocktono orga
nizacijų, įvyks vasario 13, sek
madienį.

Kaziuko mugė, rengiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, įvyks 
kovo 6 A.L. Piliečių D-jos klubo 
II ir III aukšte. Atidarymas 
11:30 vai. ryto.

Lietuvių radijo valandėlės, 
vedamos Stepono ir Valentinos 
Minkų, 49 metų sukaktuvinis 
koncertas — kovo 12.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys — balandžio 10.

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas — balandžio 24.

Komp. Juliaus Gaidelio ope
ros “Mindaugas” pristatymas — 
gegužės 1.

JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS 8 KEHOE, 31 
Eachange Stred, Lynn, Massachu- 
setts, Tel. 817 598-0800. Turime 
ofisą Ir Boston* priimti klientus. 
Mūsų sritys yri apdraudos bylos, 
workers' companaatlon ir testa- 
nentu sudarymas.

MEMBER

‘Arpber Hdidays*
1983 M. EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV- 
Ftl banga 98.0. Vedėjas — Petras 
V1 Minis, 173 Arthur SL, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1300 
bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 ryto. 
Veda 8. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Tolei. 268-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

BRim-BV-mniL 
Potfnge poid both iinys

A.A. 
LAIMAI JASAITIENEI

mirus, skausmo prislėgtam vyrui dr. S. Jasaičiui, dukrai 
Daliai, sūnui Jurgiui, broliams — dr. K. Bobeliui, inž. 
J. Bobeliui ir visai giminei reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime

Krikšto mama E. Grudzinskienė
E. Treimanienė
A. Grinienė
N. Kentienė
R. Gudaitienė su šeimomis

KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Balandžio 20 $1075.00 Liepos 20 —$1338.00
Gegužės 4 — 1075.00 Rugpjūčio 3 — 1338.00
Gegužės 11 — 1229.00 Rugpjūčio 17 — 1528.00

(su Ryga) (su Ryga)
Gegužės 25 — 1285.00 Rugsėjo 7 — 1338.00
Birželio 15 — 1528.00 Rugsėjo 19 — 1143.00

(su Ryga) Rugsėjo 26 — 1110.00
Birželio 22 — 1338.00 Spalio 5 — 1229.00
Liepos 13 — 1528.00 

(SU Ryga)
(su Ryga)

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į:
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box116, 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764

Norintiem atsikviesti gimines atostogom - sutvarkome 
dokumentus.
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS. 
Prices are based on double occupacy and are subject to change

Rmtk istat MimUKėlHIHMb
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs

Bank būdu. Ar Jums reiki* pinigus padėti | ben- 
k* «r Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavąs, bankas tuoj Į- 
traukta sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrinl-

procentus, 
leidžiamus Įstatymų.

Dėl lengvo taupymo bū
do per paštą skambinkit Mr. 

bonahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais.

A.A.

IZIDORIUI VASYLIŪNUI

mirus, žmoną Eleną, sūnų Vytenį ir dukterį Rasą giliai 
užjaučiame. M

Gilaus liūdesio valandoje, mirus
A.A. LAIMAI BOBELYTEI - JASAITIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame brangios velionės vyrą dr. Stasį 
Jasaitį, brolius: ALTO garbės pirm. dr. Kazį ir inž. Jurgį, 
velionės dukrą Dalią, sūnų Jurgį ir jų šeimų narius.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

k.K.
ANTANUI JANKŪNUI

okupuotoį Lietuvoj mirus, jo brolį Kazimierą Jankūną, 
Darbininko bendradarbį, nuoširdžiai užjaučia

Darbininko redakcija

Kunigunda ir Igoris Kučiauskai

Mūsų artimų bičiulių Floridoje dukrai ir anūkei
A.A.

VIOLETAI GRABNICKAITEI
tragiškai mirus, su liūdesiu gilią užuojautą reiškiame 
tėvams Algiui ir Mildai, sesutėms Kristinai ir Alinai, 
broliukui Gintarui ir seneliams Marijai ir Zigmui 
Grabnickams.

Jonas ir Viktorija Galiniai, 
Vytas ir Liza Galiniai, 
Danutė ir Algirdas Šilbajoriai

A.A. 
LAIMAI JASAITIENEI

mirus, jos vyrui dr. Stasiui Jasaičiui, dukrai Daliai ir 
sūnui Jurgiui, broliams dr. Kaziui Bobeliui ir Jurgiui 
Bobeliui, Elenai ir dr. Kęstučiui Valiūnams su šeimo
mis reiškiame gilią užuojautą.

Tautos Fondas

A.A.
LAIMAI JASAITIENEI

mirus, jos vyrui dr. Stasiui Jasaičiui, vaikams dr. Daliai 
ir Jurgiui, broliams dr. Kaziui Bobeliui, inž. Jurgiui Bobe
liui, Elenai ir dr. Kęstučiui Valiūnams $u šeimomis 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

A.A.
VIOLETAI GRABNICKAITEI

tragiškai žuvus didžioje skausmo valandoje jos tėvelius 
— Mildą ir Algį Grabnickus, Mildos brolius — Stasį, 
Edvardą, Leoną su šeimomis Ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir liūdime.

Rožė Kondratienė
Vytautas Kondratas

A.A.
VIOLETAI GRABNICKAITEI

tragiškai žuvus, jos tėvus Mildą ir Algirdą, sesutes Kris
tiną ir Linutę, brolį Gintarą bei kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

D. ir J. Biručių šeima
Donata ir Gediminas Grajauskai

Okupuotoje Lietuvoje sausio 12 Viešpats pasišaukė 
Ilgų išvargintą mūsų brangų

A.A.
ANTANĄ JANKŪNĄ

gimusį 1907, baigusį Ukmergės gimnaziją Ir Alytaus miš
kų mokyklą. Nepritapęs prie sovietinės sistemos, buvo 
išguitas net iš girininko vietos ir dirbo menkus raštinės 
darbus.

Nelaimės prislėgti liko žmona Adelė, sesuo Stasė ir 
brolis Pranas su vaikais ir vaikaičiais ir kiti giminės 
Lietuvoje. Amerikoje liko brolis Kazimieras.

Kazimieras ir Kastytis Jankūnai

PADĖKA
BALYS JACIKEVIČIUS,

gimęs 1911 liepos 13 Skaudvilėje, mirė 1982 gruodžio 24 
Ridgewoode. Palaidotas iš Apreiškimo bažnyčios Cypress 
Kilis kapinėse gruodžio 28.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Pakalniškiui 
ir kun. A. Račkauskui už bažnytines ir kapinių apeigas. 
Ačiū širdingai Marytei šallnsklenel ir jos koplyčioje 
visiems aplankiusiems velionį.

Ypatinga padėka Lelelvų šeimai Ir mamytei už už
prašytą eilę šv. mišių Ir už suruoštus poiakfotuvlnlus 
pietus. Dėkojame mano sesutei Izabelei Ir jos vyrui dr. 
Jonui Stankalčlams, pusseserėms Izabelei Ir Vincui Stak- 
nlams Ir Aldonai Pltkunlgienei su sūnum, Vitaliui Ir Ma
rijai Žukauskams, Živilei Jurevičienei su sūneliu, V. Geru
laičiui, 0. Rapulskienel.

Dėkingi visiems
Bronė Jacikevičienė ir sūnus Linas

A.A.
LAIMAI JASAITIENEI

mirus, jos vyrui dr. Stasiui Jasaičiui, dukrai Daliai, sūnui 
Jurgiui, broliams dr. Kaziui Bobeliui ir Jurgiui Bobeliui 
bei jų šeimoms ir visiems velionės giminėms ir arti
miesiems nuoširdžią Ir gilią užuojautą reiškia

Irena ir Jurgis Okuniai

ZUZANAI SIMANAUSKIENEI
mirus, Stasei Ir Povilui Jančauskams Ir visai šeimai 
reiškiame užuojautą.

LB BOSTONO APYGARDOS VALDYBA

\ A.A.
VIOLETAI GRABNICKAITEI

tragiškai žuvus, begalinio skausmo valandoje kartu 
liūdime su tėvais, sesutėmis, broliu, giminėmis ir visais 

.“Bangos” šokėjais.

Stefanija Vaitienė
Sofija Vaškienė
Česė Sodaitienė
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Kultoms Židiny šį savaitgalį: 
vasario 5, Šeštadienį, kaulių ba
lius; Vasario 6, sekmadienį, in
formacinis susirinkimas 2 v. po
piet Pasirengimas 13-tai dailės 
parodai.

Tradicinis kaukių balius, ren
giamas New York o ateitininkų, 
bus vasario 5, šį šeštadienį, Kul
tūros Židinyje. Už geriausias 
kaukes ir kostiumus bus skiria
mos premijos. Pradžia 8 v.v.

Informacinis susirinkimas 
bus vasario 6, sekmadienį, 2 v. 
popiet Kultūros Židiny. Kalbės 
dr. Adolfas Damušis, kaip so
vietai per KGB klastoja doku
mentus; advokatas P. Žumbakis 
kalbės apie lietuvių tardymus, 
remiantis sovietiniais duomeni
mis. Kalbės ir advokatas E. Ras- 
kauskas iš Washingtono.

Liet Fronto Bičiulių NewYor- 
ko sambūrio susirinkimas bus 
vasario 6, šį sekmadienį, tuoj po 
informacinio susirinkimo. Bičiu
liai renkasi į posėdžių menę. 
Dalyvaus ir svečias dr. Adolfas 
Damušis.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta vasario 20, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje. 
Kalbės Alto informacijos vedėjas 
kun. dr. Juozas Prunskis. Meni
nėje dalyje pasirodys Viktoro 
Ralio vadovaujami Apreiškimo 
ir Perkūno chorai.

P.D. Foto sekcijos narių ko
lektyvinėje parodoje dalyvauja 
ir du toje sekcijoje dirbą lietu
viai: Vytautas Maželis, išstatęs 
per 70 nuotraukų, ir Povilas Bi- 
vainis, išstatęs 10 nuotraukų. 
Paroda vyksta policijos departa
mento pastate, 1 aukšte, 1 Poli- 
ce Plaza, New York, N.Y. (ša
lia Brooklyno tilto, už Municipal 
pastato. Požeminio traukinio sto
tis—Chambers St.) Paroda pra
tęsta iki vasario 10. Atidarą kas
dien nuo 12 iki 7 v.v.

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

šęs įdomią knygą “Kelionė ap
link pasaulį”. 423 puslapių kny
goj sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Knyga su persiuntimu tik 3 
dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

ŽINOTINA KIEKVIENAM LIETUVIUI!
Americans for Due Process — lietuvių 

skyrius, talkinant New Yorko ir apylinkių 
organizacijoms,

šaukia 1983 m. vasario 6 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Lietuvių Kultūros Židinyje

INFORMACINĮ SUSIRINKIMĄ.
PRANEŠIMUS PADARYS:

ADVOKATAS E. RASKAUSKAS apie Ypatingų 
Tyrinėjimų Įstaigą (OSI)

DR. A. DAMUŠIS kaip sovietai per KGB falsifikuoja 
dokumentus

ADVOKATAS S.P. ŽUMBAKIS apie lietuvių tardymus 
JAV, remiantis sovietiniais duomenimis ir 
sovietine “te įsa”

Visus maloniai kviečia:

Americans for Due Process (lietuvių skyrius) 
LB New "Yorko Apygardos Valdyba 
LB Woodhaven Apylinkė 
LB Pirmoji Apylinkė 
Moksleiviai Ateitininkai
Studentai Ateitininkai
LB New Jersey Apygarda
ALK Moterų 29 kuopa
Amerikos Lietuvių Taryba New Yorke 
New Yorko Fronto Bičiuliai
L.K.V.S. Ramovė, New Yorko skyrius
D.L.K. Birutės Draugija, N.Y. skyrius 
L.Š.S.T. Simo Kudirkos Šaulių Kuopa N.Y. 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 1 skyrius 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 11 skyrius 
L.S.S. Tauro Tuntas
K.M. Kultūros Draugija
P.L.K. Organizacijų Sąjunga

P.S. Karšti pietūs bus tiekiami Kultūros Židinyje nuo 
12 iki 2 vai. popiet

Vietoj gėlių ant a.a. Laimos Ja
saitienės kapo Irena ir Jurgis 
Okuniai skiria 50 dol. Kultūros 
Židiniui.

Stambus filmas, pavaizduojąs 
Pearl*Harbor ir kitus antrojo pa
saulinio karo įvykius, bus pra
dėtas rodyti televizijoj vasario 6, 
sekmadienį, 8 vai. vak. ir tę
siamas per visą savaitę kiekvieną 
vakarą. Filme vaidina Robert 
Mitchum, Polly Bergen ir kiti ar
tistai. Tarp daugelio artistų pa
sirodo ir Stasys Dėdinas, tarnau
jąs JAV ambasadoj Vienoj.

JAV senatorius Alfonse D' 
Amato kartu su kitais 13 sena
torių įteikė senatui svarstyti pro
jektą rezoliucijos, pagal kurią 
vasario 16-oji būtų paskelbta kaip 
“Lietuvos nepriklausomybės 
diena”.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 12, kitą šeštadienį, 1 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama Ponchielli opera “La Gio- 
conda”. Pagrindiniai solistai: 
Marton, Dunn, Domingo, Mac 
Neil. Diriguoja Patane. Vasario 
5, šį šeštadienį, 1:30 vai. popiet 
transliuojama Offenbacho opera 
“Les Contes d’Hoffmann”.

Liet. Kat. Moterų S-gos 29 
kuopa ruošia tradicines užgavė
nes vasario 13, sekmadienį, 12 v. 
Apreiškimo parapijos salėje. Bus 
pritaikyti Užgavėnėm valgiai, 
šilti blynai, kokteilis. Programo
je — bendras dainavimas ir lo
terija. Bilietus iš anksto galima 
gauti pas kuopos nares arba prie 
įėjimo. Auka 5 dol.

Prel. Ladas Tulaba buvo at
vykęs su Vatikano misija, kuri 
atvežė Vatikano meno turtus 
Metropolitano muziejaus paro
dai. Čia dalyvavo įvairiuose pri
ėmimuose, muziejaus garbingų 
svečių priėmime, kur dalyvavo 
kardinolai, prezidento Reagano 
žmona. Buvo sustojęs su Va
tikano misija viešbutyje, apsilan
kė ir pranciškonų vienuolyne. Į 
Romą išskrido sausio 28.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
susirinkimas šaukiamas vasario 
4, šį penktadienį, 7:30 v.v. Kul
tūros Židiny. Nariai ir sportuo
jančių vaikų tėvai kviečiami da
lyvauti.

-sss=į 201 654-3756.

Dail Adomo Galdiko apžval
ginė paroda, ryšium su jo 90- 
tuoju gimtadieniu (gimęs 1893 
spalio 18), rengiama spalio 15- 
16 Kultūros Židinyje. Bus sten
giamasi sutelkti kuo daugiausia 
darbų iš privačių kolekcijų.

Dr. P. Kaladės knygos “Mais
tas ir ligos” pirmoji laida jau iš
parduota. Tad ir Darbininko ad
ministracijoj jos nebegalima 
gauti. Tikimasi, kad autorius iš
leis antrą laidą.

13-TOSIOS PARODOS REIKALU
Kaip skelbta, 13-toji dailės pa

roda vyskta vasario 12 ir 13 
Kultūros Židi
nio didžiojoje salėje. Paroda ski
riama Lietuvos nepriklausomy
bės šventei pagerbti. •

Parodoje dalyvauja tik rengėjų 
pakviesti dailininkai. (Nekviesti 
dailininkai nebus priimami), 
Dalyvauja dailininkai ne tik iš 
New Yorko, bet ir iš Chicagos, 
Los Angeles. Iš viso per 30 dail. 
Anksčiau paskelbtas sąrašas pa
pildomas dailininke grafike 
Danguole Kuolienė iš Bostono.

Darbai į parodą sutelkiami va
sario 5, šeštadienį, nuo 10 iki 
6 v.v. Jie sunešami į Kultūros 
Židinio biblioteką, kur veiks re
gistracija. Sekmadienį bus pa
veikslų apžiūra. Bus sureda
guotas parodos katalogas.

LITERATŪROS VAKARAS
Ryšium su dailės paroda ren

giamas ir literatūros vakaras. Jau 
eilė metų, kaip tokie renginiai 
papildė parodas ir jas pavertė 
lietuviškos kūrybos švente.

Atsižvelgdami į sąlygas, ren
gėjai negali pasikviesti rašytojų 
iš tolimesnių miestų, nes visur 
reikia taupyti, kad paroda rengė
jam nebūtų nuostolinga.

Siame literatūros vakare daly
vauja: poetas Leonardas And- 
riekus, poetė Kotryna Grigaitytė, 
poetė Audronė — Ona Balčiū
nienė, rašytoja Nelė Mazalaitė, 
rašytojas Stepas Zobarskas •

Pradžioje Paulius Jurkus kal
bės apie lietuviškąjį žodį, 
jo kelią per istoriją, per lietuviš
ką raštiją.

Taip pat bus prisimintas ir 
poetas Juozas Tysliava, nuo kurio 
gimtadienio praeitais metais 
suėjo 80 metų. Jo eilėraščių pa
skaitys aktorius Juozas Boley- 
Bulevičius.

Į literatūros vakarą pa
kviestas aktorius Vitalis Žukaus
kas paskaitys Stepo Zobarsko 
novelę.

Literatūros vakaras bus vasa
rio 13, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio didžiojoje sa
lėje.

Reta proga
Dėmesio tiems, kurie norėtų 

savo artimiesiems Lietuvoje įgyti 
dviejų aukštų mūrinį namą, ku
ris yra ant Nevėžio upės kranto 
Panevėžyje. Namo bendras nau
dingas plotas 143.47 kv. m. To 
namo teisėta paveldėtoja gyvena 
JAV ir suinteresuoti galėtų iš
keisti panašios vertės namus 
JAV į minėtą namą Panevėžyje. 
Namų pasikeitimo dokumentai 
įmanoma teisiškai sudaryti Lie
tuvoje ir JAV. Prašoma skubo
tai kreiptis: Elena Bublaitis, 94- 
17 Jamaica Avenue, Woodhaven, 
N.Y. 11421. Tel. 212 441-7747.

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas lietuvių kolonijoj, arti baž
nyčios, Waterbury, Conn. Dėl 
informacijų kreiptis į savininką 
adresu: A. Zupka, 724 23 Avė. 
N. St. Petersburg, Fla. 33704. 
Tel. 1-813-896-4015.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond 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 
pasirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vale., savaitgaliais

KLAIPĖDOS ŽYGIO 
DALYVIAI MINĖJIME

Klaipėdos krašto prisijungimo 
sukaktis prie Lietuvos buvo su

manyta paminėti sausio 15, tik
rąją prisijungimo dieną, bet tą 
dieną siautė audra, ir minėji
mas buvo nukeltas į sausio 23, 
į sekmadienį.

Kaip įprasta, minėjimą rengė 
Simo Kudirkos šaulių kuopa. 
Talkino ramovėnai, birutietės, 
savanoriai kūrėjai, Mažosios Lie
tuvos Rezistencijos sąjūdis, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių draugi
ja.

šiemet suėjo 60 metų nuo to 
žygio. Ieškota, kas vaizdžiau 
papasakotų apie anuos laikus. 
Sustota ties dr. Kostu Jurgėla, 
kuris pats dalyvavo žygyje.

Įžanginė būtenybė
Minėjimas pradėtas 3 v. su ne

dideliu pavėlavimu. Įneštos vė
liavos, šaulė Vida Jankauskienė 
paskaitė sukilėlių manifestą, ku
ris buvo išleistas prieš 60 metų 
Šilutėje. Invokaciją sukalbėjo 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM.

Gėlės žygio dalyviam
Minėjimui vadovavo kuopos 

pirmininkas Kęstutis Miklas. Iš
ryškinęs žygio ir šios šventės 
prasmę, jis prisiminė salėje da
lyvavusius žygio dalyvius.

Tie žygįo dalyviai buvo: dr. 
Kostas Jurgėla iš Washingtono, 
dr. Julius Jurgėla iš Long Is- 
iand, Jonas Jankus iš Woodha- 
veno. Prie jų prijungtas buvo ir 
Petras Jurgėla, kuris pačiame 
žygyje nedalyvavo, bet kuris 
daug veikė žygio labui. Visiem 
prisegė po raudoną gvazdiką.

Tada rengėjus ir žygio dalyvius 
pirmas pasveikino LB N.Y. 
apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis.

Generalinio konsulo kalba
Tokių švenčių proga visada 

kalba Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis.

Jis ryškino mintį, kad anas žy
gis tada buvo labai rizikingas. 
Versalio sutarties 99 straipsniu 
Klaipėdos kraštas buvo atjungtas 
nuo Vokietijos, bet neprijungtas 
prie Lietuvos. Rytprūsių jie ne
lietė, nes, jų manymu, jie esą 
labai persunkti germanizacijos.

Kodėl krašto tada neprijungė 
prie Lietuvos? Lenkai tada 
lietuviam visur kaišiojo kojas. Jie 
patys norėjo prisijungti Klai
pėdą. Vėliau tikėjosi, kad lietu
viai už Klaipėdą pripažins Vil
niaus įjungimą į Lenkiją.

1920 į Klaipėdą atvyko pran
cūzų batalionas su generolu. Ta
da Lietuvos vadai ir ėmė svars
tyti, kokiu būdu šį kraštą prisi
jungti. Svarstė ir kariuomenės

Lietuvis bitininkas iš New Jer
sey yra atvežęs medaus, kurį 
galima įsigyti Darbininko admi
nistracijoj už prieinamą kainą. 

I>
tI
I

štabas. Tada ir buvo parinktas 
sukilimo vadas — karininkas Jo
nas Budrys.

A. Simučiui teko ilgai dirbti 
su Jonu Budriu Lietuvos konsu
late New Yorke. Buvęs žygio 
vadas papasakojo daug įvairių, 
įdomių ir dramatiškų detalių.

Tai buvo didelė rizika. Mi- 
nistėris pirmininkas Ernestas 
Galvanauskas žygio vadui pasa
kė: jei pasiseks, mes padėsime, 
jei nepasiseks, nepadėsime, nes 
reikia gelbėti jaunutę Lietuvos 
valstybę.

Žygis pasisekė.
Gen. konsulas A. Simutis pa

sveikino rengėjus ir čia daly
vaujančius žygio dalyvius.

Dr. Kosto Jurgėlos prisiminimai
Dr. Kostas Jurgėla dabar gy

vena Washingtono artumoje ir 
yra vienas iš Vliko vicepirmi
ninkų.

Pradžioje jis prisiminė anuos 
laikus prieš I-mąjį karą. Tėvai iš 
Amerikos grįžo į Lietuvą. Gy
vendamas Vilniuje, turėjo progos 
pažinti pagrindinius ano meto 
veikėjus. Visą eilę jų ir sumi
nėjo.

Pokario metais įsijungė į Lie
tuvos atstatymą. Aktyviai veikė 
skautuose, šauliuose. 1922 daly
vavo bent keliose ekskursijose 
į Klaipėdos kraštą ir pačią Klai
pėdą. 1922 buvo sporto instruk
toriumi Mažeikiuose.

Kilus minčiai išvaduoti Klai
pėdos kraštą, jis ir įsijungė sa
vanoriu į šaulių būrį. Jau Kalėdų 
antrą dieną prasidėjo pasirengi
mai. Išvežė juos į Panevėžį. Ten 
aplankė kariuomenės vadas gen. 
Stankaitis. Ir jis taip pat pa
brėžė žygio riziką.

Kitą dieną buvo paskirstyti 
kuopomis. Jų kuopai vadovavo 
Pranas Gudynas, vėliau žuvęs 
atentate prieš Voldemarą. Buvo 
šviesi asmenybė, patriotas.

Į Panevėžį atvyko ir jauniau
sias brolis Julius. Vyresnieji bro
liai nenorėjo, kad jis dalyvautų 
žygyje. Jis tada buvo 17 metų.

Išvežė traukiniu. Išlipę nusi
prausė sniegu. Jų tarpe buvo ir 
dvi moterys. Viena — dabartinė 
Regina Budrienė, gyvenanti 
New Yorke.

Iš Pagėgių traukiniu nuvežė 
iki Šilutės ir iš ten naktį pra
dėjo žygį ir Klaipėdos puolimą.

Prisiminė įvairias žygio deta
les, kautynes Klaipėdos mieste, 
kaip reikėjo pereiti apšaudomą 
gatvę. Klaipėda buvo paimta. 
Buvo ir aukų. Vieną naktį dar 
juos išvedė iš miesto, nes tada 
prancūzai buvo davę ultimatumą 
sukilimo vadui. Vadas ultimatu
mą atmetė. Viskas pasibaigė tai
kiai.

Į Klaipėdą atplaukė lenkų ka
ro laivas Pilsudskį. K. Jurgėla su 
kitais keliais, kurie mokėjo len
kiškai, nuplaukė į laivą ir pra

nešė, kad visas kraštas jau pri
jungtas prie Lietuvos. Mieste 
lietuviška valdžia. Jei laivas ne
išplauks, jis bus apšaudytas.

Į geležinkelio stotį atvyko 
amerikiečių žumalisttas. Ten 
pasikalbėjime dalyvavo ir K. 
Jurgėla. Vėliau jis gana teisin
gai aprašė įvykius. Susirinkusius 
jis ir nufilmavo. Tą filmą K. Jur- 
gėlai vėliau teko matyti Kaune.

Klaipėdos žygis išjudino jau
nimą ir jį pakėlė veiklai. Gi 
Klaipėdos uostas Lietuvai buvo 
labai reikalingas.

Dr. Juliaus Jurgėlos 
prisiminimai

Visi čia pažįstame du Jurgė- 
las — Petrą ir dr. Kostą. Yra ir 
trečias — medicinos daktaras 
Julius Jurgėla. Jis gyvena Long 
Islande, atsiskyręs nuo lietuvių.

Jį išsamiai pristatė kuopos pir
mininkas Kęstutis Miklas. Jau
niausias Jurgėla veikė šauliuose, 
įkūrė jūros skautus Lietuvoje, 
dalyvavo Klaipėdos žygyje, 1923 
baigė Aušros gimnaziją. Vėliau 
grįžo į Ameriką ir čia baigė me
dicinos mokslus. Jau 1935 jis 
pradėjo verstis medicinos prakti
ka.

Svečias dr. Julius Jurgėla jaut
riai prisiminė prieškarinius lai
kus, paskui kaip teko talkinti 
savanoriškai Lietuvos kariuome
nei.

Ir jis papasakojo savo asmeni
nius pergyvenimus iš Klaipė
dos žygio. Kalbėjo neilgai.

Jis kaip tik labiau pabrėžė, 
kad žygis kėlė visuotiną entu
ziazmą ir plačiai palietė jauni
mą.

Dainos ir skaitymai
Meninėje dalyje dainavo Me

čys Razgaitis, Vida Jankauskienė 
paskaitė iš klaipėdiečių literatū
ros.

Dainininkas Mečys Razgaitis 
jau eilę metų, kaip dainuoja Klai
pėdos krašto minėjimuose, šie
met dviem išėjimais jis padaina
vo 7 dainas: Apsaugok, Aukš
čiausias — Sasnausko, O Lietuva 
motinėle, Jau raudona saulė 
skęsta (dedikuota Nijolei Sadū- 
naitei), Plauk, mano laiveli, Vy
rai, prie marių, į platų pasaulį, 
Klaipėdos savanoriams — visos 
šios dainos sukurtos M. Razgai- 
čio (ir žodžiai ir muzika). Har
monizavo J. Stankūnas. Paskuti
nė daina — O kas sodai do so
deliai — Šimkaus. Bisui pa
dainavo — Mamyte.

Akomponavo Viktoras Ralys.
Šaulė Vida Jankauskienė pa

skaitė ištrauką iš Ievos Simonai
tytės “Vilius Karalius” ir klaipė- 
dietiškos poezijos.

Baigiant pirmininkas padėko
jo programos dalyviam, P. Jur
kui už salės papuošimus. Toliau 
buvo vaišės, kurias nemokamai 
surengė šaulė Elena Mickeliū- 
nienė. Jai talkino šaulė Alek
sandra Žukienė ir A. Vileniš- 
kienė. Žmonės prie stalų dar pa
sisvečiavo iki 8 vai. vak. Atsi
lankė apie 70. (p.j.)


