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/ Ant vieškelio”, “Bedar- VALDAS DUOBA lietuvis advokatas. 367 Larkftoid Road.Ąssl

san-

rinkti daugiausia iš Kazlų Rū
dos miškų. Muziejus supažindi
na su vietinių miškų augmeni
ja, gyvuliais ir gyviais, su se
nesniais miškininkystės įran
kiais.

Klaipėdoje. “Draugystės” kny
gynuose surengtos čekoslovakų 
leidinių parodos.

rizmas. Savo kūrybą V. Vildžiū
nas taip apibūdina: “Lyrizmas

lovjo”, 
bis”.

— Revoliucijos muziejuje pa
minėta gydytojo Antaną Didžiu- 
Hm (1883-1960) 100 metų gj-

ŲvKka gėlių ps*

Mėginsiu apibūdinti save kon
krečiau. Mano pasirenkamą >

— taip skelbia laikraščių ant
raštės, o straipsnyje rašoma 
apie baigiamus įrengti naujus 
Pasvalio kultūros namus, į ku
riuos bus nuvežti kelių dailinin
kų parinkti kūriniai: K. šatū- 
no vitražai, A. Butvilos glazū
ruota įvairiaspalvė keramika, L 
Glinskio dekoratyvinė geležinė 
pertvara, A. Lauciaus keramikos 
vazos, taip pat parinkti S. Jusio- 
nio, L. Tuleikio, R. Bičiūno, 
A. Martinaičio paveikslai.

— Lietuvos kino studijoje pa
ruoštas naujas vaidybinis fil
mas “Anglų valsas”. Scenarijų 
parašė G. Lukšas. Jis ir reži
savo pastatymą, operatorius
— R. Juodvalkis, pagrindinius 
vaidmenis atlieka H. Kurauskas, 
E. Pleškytė, V. Mainelytė, A. 
Aukštikalnytė.

Savaitės 
įvykiai

Portugalijos min. pirmininkfc 
Francisco Pinto Balsemao pasi
traukė iš kraštą valdančios So
cialdemokratų partijos prezi
dento vietos, o partijai vadovau
ti buvo išrinkta trijų asmenų 
vadovybė.

Iš Mandžurijos Harbino mies
te 1930 gyvenusių 30,000 žydų 
šiuo metu yra likusi tik viena 
susenusi žydė Hannah Agre,

nors jaiir siūloma.
Prez. Reagan pasiūlė užtik

rinti Izraelio šiaurinės sienos 
saugumą, jei tik jis sutiktų pasi
traukti iš Libano, bet Izraelis 
šį siūlymą atmetė.

Ispanijos socialistinė vyriau
sybė nusavino plačiai išsišako
jusią Rumasa organizaciją ir 
laikinai uždarė 18 bankų su 
1,200 skyrių už nesilaikymą 
“elementariausio paskolų davi
mo atsargumo”.

Irano pietvakarinės srities 
Shirar mieste buvo teisiamas 
21 Baha sektos narys už “šni
pinėjimą”. 20 buvo pasmerkta 
mirti ir 1 išteisintas. Khomei- 
ni įsigalėjus, buvo nužudyti 135 
šios sektos nariai. Sekta pripa
žįsta visų religijų dievišką kil
mę, vengia politikos ir skelbia 
gero charakterio ugdymą ir ra
sinės, religinės, klasinės, tauti
nės ir lyčių nelygybės panaiki
nimą.

Kinijos užs. reik, ministerio 
pavaduotojas Qian Qichen išvy
ko į Sov. S-gą tęsti pasitarimų 
dėl santykių pagerinimo.

Sov. S-gos armijos laikraštis 
Krašnaja Zvezda paskelbė, kad 
vasario 22 Afganistano sostinėj 
Kabule nuo trijų granatų žuvo 7 
ir buvo sužeista 12 žmonių.

šventė paminėta ir pavergtoje 
Lietuvoje. Iškilmingas susirinki
mas buvo Liet M. Akademijos 
salėje.

— Sovietiniai garbės titulai 
suteikti: žymiajam vargoninin
kui Leopoldui Mykolui Digriui, 
skulptoriui Vladui Vildžiūnui, 
Filharmonijos solistei Giedrei 
Kaukaitei-Žebriflnienei ir Vil
niaus operos solistui Vytautui 
Kužmai. \

— Vilniuje senieji susidėvė
ję troleibusai pakeičiami naujais, 
gamintais Čekoslovakijos 
“Škodos”. Tuo tarpu gauti tik 5 
tie naujieji troleibusai, bet 
spaudoje labai giriamasi, kad 
naujieji keleiviams būsią žymiai 
patogesni.

— Skulptorius Vladas Vildžiū
nas 1982 sukūrė paminklą gar
siajam Vilniaus architektui 
Laurynui Stuokai — Gucevičiui. 
Tai gipsinis biustas ant pedes- 
talo. Skulptūra pastatyta aikš
telėje priešais mažąją baroko sa
lę (buvusią vienuolyno bažny
čią). Paminklo architektai — R. 
Dičius ir A. Lukšas. Už kūrinį 
V. Vildžiūnui paskirta respubli
kinė premija. Ta proga “Kultū
ros barai” (1982, Nr. 12) įdėjo 
skulptoriaus nuotrauką ir kelių 
jo skulptūrų fotografijas. 
Ta pačia proga ir pats 
Vladas Vildžiūnas taria žodį 
apie savo kūrybą. Skulptorius 
į pirmaeilius menininkus iškilo 
su Druskininkuose pastatytu M. 
K. Čiurlionio paminklu. Kiti 
plačiau žinomi V. Vildžiūno 
kūriniai yra paminklas poetui 
P. Vaičiūnui Rasų kapinėse, 
Deivė-paukštė (sukurta Cali- 
fornijoje), Piligrimai, Sparnuota’ 
figūra, Lietuviškosios baladės 
(Gedimino kalno papėdėje, * 
1973). Pats skulptorius pasisako, 
kad jo kūrybos šaltinis yra lietu
vių liaudies skulptūra — min
tis ir formos abstraktiniai ele
mentai. Ankstesniuose darbuose 
tiesiog naudojęsis atskirais liau
dies skulptūros elementais, to

Argentinos prezidentas Rey- 
naldo Bignone pareiškė, kad 
prezidento, parlamento ir savi
valdybių rinkimai įvyksią spa
lio 30 ir kad 1984 sausio 30 kraš
tą valdžiusi 7 metus karinė 
junta pasitrauksianti.

atsargą 15 vyresniųjų karinin
kų, kurie kartu su civiliais ruo- 
šę sąmokslą karaliui Konstanti
nui sugrąžinti.

Kinijos galva Ye Jianying dėl 
brandaus amžiaus ir menkos 
sveikatos pasitraukė iš pareigų.

Buv. Floridos gubernatorius 
Reubin O. Askew pasiskelbė 
kandidatuosiąs į JAV preziden
tus demokratų partijoj.

Po 6 m. trukusio teisminio 
proceso imigracijos teisėjas nu
sprendė deportuoti į Sov. S-gą 
75 m. ukrainietį Feodor Feo- 
dorenko už tai, kad jis buvęs 
sargybiniu koncentr. stovykloj.

pavadinti vitališku konstrukty-

operuoju dviem elementais: 
pozityvu ir negatyvu. O susiker
tančių plokštumų sudaromos 
briaunos padeda išryškinti 
ritiną, šio meno apibūdinimo 
iliustracija yra paskutiniųjų 
metų dalbai: Deivė Paukštė, 
Barbora, paminklo L. Stuokai- 
Gucevičiui projektas ir pamink
las ...”

nimas dėl artimų ryšių su komu- duotuvė. Gėlė* (vairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamaica Ars^ 
nistais revoliucionieriais. Lietu- Richiąond Hm, N.Y.
vai jis nieko gero nėra padaręs. ■ ■■ - ■ ■ ■■■' ■ . ■ ■ ■ ■ —.n ...» —i-

— Neseniai miręs pasižymė- SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forsst 
jęs sovietinis režisierius, masi- *** —- -- ----- .....
nių eisenų ir dainų švenčių or
ganizatorius Vladas Bartusevi-

— Ukmergės miesto centre, 
gražiais medžiais apsuptoje 
aikštelėje nepriklausomybės lai
kais stovėjo laisvės paminklas 
— grakštus obeliskas. Oku
pantai, Žinoma, obeliską nugrio
vė ir sudaužė, o dabar toje 
vietoje pastatė sovietinį pamink
lą — “tris vėliavnešius”, taria
mai simbolizuojančius darbinin
kų, valstiečių ir darbo inteligen
tų vienybę revoliucinėje kovoje. 
Paminklą sukūrė skulptorius V. 
Krūtinis ir architektė D. Banie
nė. Taigi praėjusių metų pabai
goje Ukmergės miestas užterš- atlikėjai, 
tas dar vienu propagandiniu so
vietiniu griozdu.

— Skulptoriaus Juozo Zikaro 
100 metų gimimo sukaktis pa
minėta specialia jo kūrinių pa
roda, surengta Dailės muziejaus 
centriniuose rūmuose Vilniuje. 
Kūriniai parodai parinkti iš 
įvairių J. Zikaro kūrybos laiko
tarpių. Bene seniausia skulptū
rą yra “Mąstytojas” (iš 1910 
metų), sena skulptūra yra ir J. 
Basanavičiaus biustas (1923), 
“Vydūnas” yra iš 1922 m. Iš 
vėlesnių verti dėmesio kompozi
ciniai reljefai: “Prie valstybės

tą, prikalta Vilniuje prie to na
mo, kur paskutiniais metais jis 
gyveno.

— Klaipėdos dramos teatre 
pastatyta rusiška M. Gorkio pje
sė “Vasa Železnova”. Režisavo 
P. Gaidys.

— Vilniaus akademiniame 
operos ir baleto teatre neseniai 
įvyko dvidešimtasis R. Wagnerio 
operos “Skrajojantis olandas” 
spektaklis. Pagrindiniam vaid
meniui dainuoti pakviestas es
tas solistas Matis Palmas.

— Tarptautinis pučiamųjų 
instrumentų konkursas neseniai 
įvyko Šiauliuose. Konkurse da
lyvavo 60 muzikų iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Gudijos, Mol
davijos. Varžėsi fleitistai, obo- 
jistai,. klarnetistai ir saksofonis
tai. Spaudoje dar nepaskelbti 
laimėtojai, tik pažymima, kad 
išaiškinti patys geriausi jaunieji

— Kaune įvyko tarptautinis 
studentų mišrių chorų šeštasis 
konkursas, pavadintas “luven- 
tus — 83”. Dalyvavo 17 chorų.

- “Tarptautiniais” parengimais 
ten vadinami tokie susibūrimai, 
kur dalyvauja bent pora ar tre
jetas sovietinių respublikų (iš 
Vakarų į tokius konkursus nie
kas nekviečiama). “luventus” 
konkursą kas keleri metai rengia 
Kauno politechnikos institutas. 
Pirmą vietą šiame konkurse lai
mėjo Latvijos universiteto cho
ras “luventus”.

(atkelta iš 1 psl.) 
misija konstatatavo batalione 
vidurių šiltinės epidemiją.

Roberto viršininkai nenorėjo 
leisti, kad jis būtų paguldytas 
ligoninėje. Medikai vis dėlto 
įtikino budelius, kad “nesvarbu, 
ar jis katalikas, ar ne, svarbu,. 
kad jis pagalbos reikalingas li
gonis”.

Robertą paguldė miesto ligo
ninėje. Gi bataliono vadovybę 
lanko visokiausios komisijos. Ta
čiau vargu kuri komisija pa
matys bataliono daboklę-kalėji- 
mą, kokios ten baisios sąlygos 
XX-ojo amžiaus rekrūtam.

Koks bus tolimesnis Roberto 
Grigo likimas? Okupanto maši-

na suluošins jo fizinę sveikatą 
ar visiškai sunaikins? Tai paro
dys ateitis.

Lietuvos katalikai, ypač jau
nimas šiuo metu meldžia Dievą 

, Robertui tvirtumo ir ištvermės.

Kryžius ant kalno
1982 gegužės 12 Lietuvos jau

nimas, išleisdamas savo draugą

metų kančią sovietinėje armijo
je, kaip šios kančios įprasmini
mo, susivienijimo su Kristaus 
kančia ženklą, ant skardžio prie 
nuošalaus keliuko, vedančio per 
miškus iš Leipalingio į Dul- 
gininkų kaimą, pastatė menišką 
5 metrų aukščio kryžių su už
rašė: “Viešpatie daryk, ką nori 
su manimi, tik pasigailėk mano 
Tautos ir mano mylimųjų’*.

Tuojau kryžių ėmė lankyti 
Leipalingio ir aplinkinių kaimų 
tikintieji, kažkieno geros rankos 
puošė gėlėmis, apvalė aplinką, 
iškasė pakopas nuo keliuko iki 
kryžiaus. Atrodė, nuošaliai miš
ke stovintis krikščionių tikė
jimo, meilės ir vilties ženklas 
tikrai niekam negalėjo ir neturė
jo užkliūti. Deja, užkliuvo.

Šio kryžiaus klausimu buvo 
aštriai kalbėta Lazdijų rajono 
parapijos komiteto plenume. Už 
kryžiaus pastatymą ir kitas 
“nuodėmes” tiek plenume už 
akių, tiek Leipalingio vidurinė
je mokykloje labiausiai buvo 
puolamas Roberto tėvas Antanas 
Grigas, tos mokyklos mokytojas. 
Grasinta net atleisti iš darbo. 
Mokytojas atsakė į visus prie
kaištus: “Pirma, prašau nesi- 
brauti į mano sąžinę, antra, 
kodėl visų gerų žmonių visus ge
rus darbus norite man vienam 
priskirti?”

Po tokio “pasiaiškinimo” ne
truko prieiti prie veiksmų. 1982 
birželio mėn. iš 8 į 9 naktį 
kažkokie asmenys, atvažiavę 
net keliomis transporto priemo
nėmis, kryžių iškasė ir nusivežė.

šį niekšišką darbą atlikusių- 
jų nei pavardės, nei darbovie
tės lig šiol nežinomos. Kai 
kurie valdžios pareigūnai tvirti
na, kad tai chuliganų darbas. 
Tai neabejotina tiesa, tik būtina 
padaryti mažą patikslinimą: vi
sai nesvarbu, ar patį kryžių 
nugriovė paprastų gatvės chuli- 
ganų-girtuoklėlių rankos, ar 
chuliganų iš vienos ar kitos 
įstaigos, o svarbu tai, kad 
šiam nešvariam darbui, kaip ir 
visur, vadovavo valdiškieji 
ateistai.

(Kitame Darbininko numeryje 
— Kronikos skyrius — Mūsų 
kaliniai.)

BUYUS FUNERAL HOME, MarioToizeša, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), telef. 344-5172. Ps- 
ruošlamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomi*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Reai Estete, namų pardavimas, visų rūėių apdriu- 
dimal, Incoma Tax pildymas. įstaiga vaikis naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 047-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate r 
norite būti J. Andrlušlo klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Gardon Tavam. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūiies lietuvlikas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilli, Altpchulsr 
Schwartz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options 
fondus, commmodtties, aukso, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai iš visur tol. 800-223-1512.

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 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tol. 517 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
•10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuenia”, trečiai, 
6:05-7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukaa, Dlr. adresas: 
234 Sunllt 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 Kezys, 217-25 54th Avė., Baysldt, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

1 z ttehMfkd? siiLiAUs VasMkLai
• SUKURIAMI m- NEMOKAMAI 
PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTUO- 

' SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

kasolino 
A NENORIAIS v

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Rlchmond HIH, N.Y. 11418

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

I :'!

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1983 
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ 

.. y . . ... t.v(-

■ • ■ ; -* * •

MOKĖT) GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 
-c*’- ■ *; '

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, tiLY. 11229 
TEL: (212) 7664360
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APIE LIETUVĄ PER 
ITALUOS RADIJĄ

Lietuvai. Apie ti- 
ivoa ir Jos Bažny- 
sę sunkią padėtį

yra varžoma religinė laisvė.
Laisvam žmogui galbūt yra sun- _ .
ku patikėti, pažymėjo kalbėto- fiskuota, 'remiantis tariama 

, - tarptautine pašto konvencija.
Vadinamojo progreso ir huma
nizmo santvarkoj šv. Raštas yra 
draudžiama "prekė”.

Tačiau, toliau kalbėjo Stasys 
Lozoraitis Jr^ religinės laisvės 
varžymai ir tikinčiųjų persekio
jimai anaiptol nesusilpnino ka
talikiškosios lietuvių tautos ti
kėjimo, bet, priešingai, jį sustip
rino, išugdė nepaprastas asme
nybes, spindinčias savo giliu, o 
kartais net bernišku tikėjimu, 
savo pasišventimu tą tikėjimą 
kitiem perduoti. Tai nesuskaito
mi Dievui slaptai pasišventę 
vyrai ir moterys, kurie, nepai
sydami pavojų, tyliai skelbia 
savo aplinkoj tikėjimą, jį kon
krečiai liudįja žmonių meilės 
darbais ar paguodžiančiu žo-

Gražiai minėjo Vasario 16-ąją Atsargos kapitonas S. Meš- 
Sioux City lietuviai vasario kauskas uoliai rinko aukas ir su 

20 minėjo Lietuvos nepriklauso- M. Lunecku talkino klebonui 
mybės atkūrimo sukaktį.

Vietos klebonas kun. S. Mor
kūnas vasario 13 paskelbė baž
nyčioj minėjimo programą, 
kviesdamas visus lietuvius ir 
kitataučius, lankančius šv. Kazi
miero bažnyčią, melstis ir pri
imti komunįją už lietuvius, ken
čiančius pavergtoj Lietuvoj, Si
bire ir kitose Rusijos vietose, 
o taip pat ir už laisvojo pasau
lio lietuvius ir jų bičiulius, ne
nuilstamai kovojančius už Lie
tuvos ir visų pavergtųjų laisvę.

Kun. S. Morkūno pastango
mis, asmeniškai prašant, vietos 
dienraštis “Sioux City Journal” 
ir diecezijos savaitinis laikraštis 
“The Globė” įdėjo jo straips
nius, ypač pastarasis įdėjo jo il
gi straipsnį.

ruošiant minėjimą. Minėjimas 
praėjo labai jaukiai.

Dalyviai pasveikino kleboną

gimęs 1902 vasario 16).
Lietuvai laisvinti aukojo: 

kun. S. Morkūnas — 300 dol. 
(be to, jis apmokėjo banketo bi
lietas už 42 pakviestus ameri
kiečius), 100 dol. — M. Kuncie- 
nė, po 25 dol. — M. Luneckas, 
S. Meškauskas, A. Žvirgždinąs, 
R. Žvirgždinąs, po 20 dol. — J. 
Cicėnas, F. Banys, D. Christop- 
herson, J. Kaušpėdas, K. Žolpys, 
po 15 dol. — J. Mikėnas, P. 
Skuodas, J. Ulanskas, po 10 dol. 
— R. Deli n, H. DeMarest, D. 
Donovan, S. Huser, A. Laudans- 
kas, A. Skuodas, L. Skuodas, J. 
Ūkais, T. Urbonienė, P. Valušis. 
Kiti aukojo po mažiau.

Iš viso surinkta iš labai ma
žos 80 šeinių kolonijos 816 dol. 
Po lygiai pasiųsta Altui, Lietu
vių Bendruomenei ir Vlikui.

Mažos panmijos 
didelės aukos

Klebonas kun. S. Morkūnas 
paruošė metinę aukotojų apy
skaitą, išspahsdintą knygoj su 

jam buvo įdomūs, nes jis bažnyčios nuotrauka.
pate asmeniškai yra pergyvenęs -H apyskaitos;matyti, kad iš 

mažytės 80 šeimų parapijos 
1982.pajamų turėta 97,294.94 
doL Išlaidų — 76, 955.70 dol. 
Sutaupyta — 20,341.24 dol. 
Sausio 1 parapijos pinigų ban
kuose buvo 271,673.08 dol.

mą aukojo pats klebonas, o 
trečias — kun. dr. R. J. Lin- 
nan, diecezijos katalikiškų mo
kyklų direktorius. Kun. S. 
Morkūnas pasakė lie
tuvių ir anglų kalbomis keturis 
patrijotinius pamokslus, pa
aiškindamas sunkią religijos 
būklę Lietuvoj, nišų komunistų 
vedamą žiaurią kovą sunaikinti 
lietuvius. Jo pamokslai klausyto-

džiu fabrikuose, ligoninėse, ki
tur. Tai kunigystei slaptai besi
ruošią jauni vyrai, pasiryžę tar
nauti Bažnyčiai naujųjų laikų 
katakombose, tai kunigai, kurie, 
nežiūrint draudimų ir bausmių, 
katekizuoja vaikus arba nuneša 
ligoniam komuniją, tai drąsiai 
savo tikėjimą išpažįstu mokslei
viai ir pogrindinės spaudos dar
buotojai.

Jie visi liudija tikėjimo gyvas
tingumą Lietuvoj ir, kai yra per
sekiojami, drauge su Nijole Sa- 
dūnaite taria —“Ši diena yra 
laimingiausia mano gyvenime, 
nes esu teisiama už tiesąar mei
lę žmonėm. Kovoti už žmonių 
teises — gražiausioji meilės dai
na. Blogį turime visu griežtumu 
smerkti, bet žmogų, nors ir klys-.

Hartfordo Berželio tautinių šokių grupė šoka zanavykų aplinkinį savo metiniame kon
certe vasario 5. Nuotr. M. Banevičiaus > *

pimą rusų okupaciją ir penkis 
mėnesius nuolat tardomas. Jo 
dauguma giminių mirė kankinių 
mirtimi Lietuvos kalėjimuose ir 
Sibiro taigose. Jo pamokslų 
klausėsi daugiau kaip. 700 žmo
nių..

Parapijos salėj minėjimas bu
vo pradėtas 3 vai. p.p. Lietuvos 
ir Amerikos himnais ir giesme 
“Marįja, Marija.”

Kun. Leonardas Musteikis, Šv. 
Povilo bažnyčios klebonas, 
Plainview, Nebraska, skaitė įdo
mią paskaitą apie pavergtųjų 1 
kančias Lietuvoje ir Sibire. 5

Meninę programą labai gerai 
atliko prof. S. Szemler — smili- : 
ku, B. Vizintos ir B. Goodman — 
pianinu.

Apie pavergtųjų laisvinimą 
priimtos rezoliucijos, kurių

Auksinis kun. Simono Morkūno 
kunigystės jubiliejus

Sekmadienį, balandžio 24, 4 
vai. p.p. mišiomls kun. S. Morkū
nas minės savo kunigystės auksi
nį jubiliejų ir 32 m. klebonavi-

tantį, privalome mylėti; * 
galūne išmokti tik Kristaus mo
kykloj.”

Nenuostabu tad, pažymėjo 
kalbėtojas, kad persekiojamų ti
kinčiųjų dvasinė jėga ir širdies 
kilnumas neretai paveikia ir 
ateistus, kartais juos net nuveda 
į atsivertimą.

. į'

PAVYKĘS HARTFORDO 
“BERŽEUO”.KONCERTAS

programą. Šokėjai, atsidėkoda
mi savo vadovam, iššaujb 
į sceną įr apdoygnojo gĄj

juos

tui, valstybės sekretoriui, Iowos 
valstybės senatoriam ir kong-

Po to buvo iškilmingas ban
ketas, kurį pradėjo malda kun. 
L Musteikis. Banketą grynai 
lietuvižkai paruošė M. Končienė, 
A. Bulotienė, M. Mugenienė, 
A Bųjokienė, J. ir L. DeHaan 
ir kitos.

pijoj, Sioux City, Iowa.
Po mišių parapijos salėj para- 

piečiai ruošia banketą — pager
bimą.

Kunigu jis buvo įšventintas 
Kauno arkivyskupo metropolito 
Juozapo J. Skvirecko Kauno ka
tedroj 1933 balandžio 1.

Jau pažadėjo dalyvauti mišio
se ir bankete vietos vyskupas 

, Frank H. Greteman, buvęs kun.
S. Morkūno klebonas generali
nis vikaras prel. L. J. Hofiman, 
10 su puse metų talkinęs kun. 
S. Morkūnui sekmadieniais, 

v kancleris ir eilė prelatų, kunigų 
ir pasauliečių.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS REMONTAS

palyginti nedidelės, sumos ne
JAV-bėse dr. Stasiu Bučkiu, Alto, suteiksim, darbai nebus užbaig- 
JAV Lietuvių Bendruomenės ir 
Vliko atstovai sudarė bendrą 
komitetą, vadovaujamą dr. J. , se sienose, nebus pastatas nuva- 
Genio, kuris telkia iš lietuvių

ti, nebus atlikti struktūriniai pa
taisymai pasiuntinybės iŠorinė-

pastatai Washingtone atremon
tuoti.

darban tinkamai nebaigti, dar 
trūksta apie $30,000. Jei šios,

lytas ir kt Tas labai kenks ne 
tik estetinei pasiuntinybės iš-

dimas nebus sustabdytas.

Remonto darbus energingai

vydo Barzduko, inž. Vytauto

Jiem batinai reikia tos $30,000

NvottrdŽiai prašosi lietuvių 
Septyni ilgamečiai nariai šiemet visuomenę kad ir kuklia savo 
ptkdtf į vyčių' tračią laipsnį: auka prisidėti prie Ho tabūi 
PnaciMka * Banevičienė, Dante reikalingo it kilnaus dstbo/Tra- 
Mato, Milda Sinkevičienė, Al- foro ir tuos, kurie riikejo kad 
berta šurkis, Liltya ir Stasys ir mažesnėm sumom, savo įna- 
1 VCTIjOImu, AIDCHM JUreVlClUI. #PMKUBtl.

New Britam Šv. Andriejaus fijįįj atliktais pasikeitimais ir 
poezijos priedais, dalyvaujant 
net 55-iem šokėjam.

Vietoj pertraukos ‘‘Berželio 
Balsai”, vadovaujami muziko 
Jurgio Petkaičio, gražiai padai
navo 3 liaudies dainas, tuo dar 
labiau paįvairindami vakaro

parapijos salėj vasario 5 įvyko 
metinis Hartfordo “Berželio” 
tautinių šokių grupės koncertas- 
balius. 300 žiūrovų su viršum 
buvo tikrai sužavėti mūsų jau
nimo puikiu pasirodymu. Pro
gramoj buvo atlikta 16 lietuviš
kų tautinių šokių su pasigėrė-

ŽMOGAUS ATKŪRIMAS: ATPIRKIMO PASLAPTIS
(atkelta ii 3 psl.)

“Tai ne tiesa! Jūs nemirsite! 
Dievas tai įsakė, nes žino, kad, 
suvalgę jo, tapsite kaip Dievas 
ir žinosite tai, kas yra gera ir 
pikta”.

4. Gimsta noras turėti tai, kas 
priklauso kitam.

Moteris stebisi, koks gražus 
yra anas medis, koks gardus tu
rėtų būti jo vaisius, ir svajo
ja, kaip būtų smagu būti “kaip 
Dievas” ir “žinoti tai, kas yra 
gera ir pikta”.

5., Noras veda į veiksmą.
Moteris paima užgintą vaisių 

ir valgo. Po to dalinasi su savo 
vyru. Ir jis valgo.

Suvalgius užgintą vaisių, atsi
daro abiejų akys, ir jiedu su
pranta, kad yra nuogi. Supynę 
figos lapus, jiedu pasidaro sau 
prijuostes.

7. Pajuntama savyje nedama- 
nerimas ir netikrumas.

Tą vakarą, išgirdę Jahvės 
Dievo balsą, jiedu pasislepia 
tarp medžių.

8. Nedarna — nerimas ir ne
tikrumas veda į įtampą (sąži
nės balsas).

Jahvė Dievas šankia Žmogų 
ir klausia: “Kur tu esi?” (“Ką

atsiliepia: "Išgirdau Tave esant

nuogas. Užtat ir pasislėpiau

Pasakojimas švyti psicholo
gine įžvalga ir šmaikščia ironi
ja. Jame ryšku šviesa ir šešėliai,

—’ "Į
Adresu:

veiksmas ir lūkuriavimas. Visa 
pasakyta labai taupiai: pasako
jimas turi tik dvylika eilučių! 
Brūkšniai tampa vaizdais. Apie 
nuodėmę kalbama netiesiogiai, 
tačiau skaitytojas pajunta, kad 
pasakojimo turinys jį giliai pa
liečia. Visa perkeliama į žmo
gaus — vyro ir moters — buiti
nį patyrimą. Žaltys turi žmogiš
kas savybes. Ir Dievas vaizduo
jamas žmogiškai. Žmogui pasi- _ 
jutus pagautam ir veltui ieškant 
slaptynės tarp medžių, Dievas 
kreipiasi į jį kaip tėvas į savo 
vaiką: “Kur gi esi?” Pasakoji
mo rėmuose Dievo kreipinys 
reiškia: “Nagi dabar! Sakyk, ką tu 
užtaisei?!” Hebrajų kalba Dievo , 
kreipinys turi tik vieną žodį: 
“ ‘ąjjeka?” Tačiau jo prasmės 
neišsemia storiausios knygos. 
“Kur aš esu?” ‘‘Nagi dabar! 
Ką aš užtaisiau?!’’ įkvėptajam 
autoriui šis žodelytis sudabarti
na žmonijos buitinį klausimą. 
Kreipdamas Saliamono amžiaus 
skaitytojo dėmesį į aną likiminį 
įvykį, jis prašnekina Saliamono 
amžių ir mus su likimine įvy-

aš pats galiu būti ir esu savo 
gyvenimo kūrėjas ir dievas.

Jahvisto pasakojimas apie 
žmogaus įžūlumą Dievo sąskaita 
yra pasakojimas apie žmogaus 
nužmogėjimą. Jis yra vaizdus ir 
tikroviškas. Nuodėmė, kartą 
prasiveržusi į žmogaus buitį, 
lyg nesulaikoma kalnų griūtis 
veržiasi ir pripildo žmonijos is
torijos slėnius.

Senasis Teatamentas ir apra
šo istorijos raizgyną. Dievo su
kurtas geras pasaulis panardi
namas blogyje, kurio ištaka yra 
žmogaus įžūlumas Dievo sąskai
ta. Nedarna neša nedarną į Kū
riniją. r ' '

(Rtra daugiau)

SVEIKINA LIETUVIUS

Seimas atsiuntė Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkui dr. 
Broniui Nemickui tokį sveiki
nimą:

"Lietuvos Nepriklausomybės 
kio įtaka visai žmonijai. Pasako- sukakties proga jaučiame parei- 
jimą apie pirmykštį žmogaus ~ *
įžūlumą gali suprasti vaikas;

chologiją patraukė ir patraukia 
išminčių domesį.

Iš pasakojimo aiškėja, kad 
žmogaus savimonėje vyrauja du 
paslaptingi poreikiai: .

1. Boti "kaip Dievas” ir
2. Pažinti tai, kas “gera ir pik-

jam pavydėdamas, žmogų ap
gaudinėja. Anot įkvėptojo au
toriaus, čia ir giedi žmogaus 
gMilumas — nuodėmės šatnys. 
Žmoguje gimsta savimonė, kad

lio” vadovės pavaduotojus Lai
mą Šimanskytę ir Joną Kodį, 
muzikos vadovą Alfonsą Dziką 
ir ypač nepagailėjo nuoširdžiau
sios pagarbos “Berželio” vado
vei Daliai Dzikienei. Ji .su ne
paprastu pasiaukojimu paruošia 
mūsų jaunimą įvairiem pasiro
dymam lietuviam ir kitataučiam 
daugely vietovių.

Hartfordo ir apylinkių' lietu
viai tik linki jauniem šokėjam 
ir jų vadovam nepavargti ir tęs
ti tą sunkų, bet kilnų darbą 
Lietuvos labui!

Po išeivijos našta
(atkelta ii 3 psl.) 

i J

pasilaikydamas į kėdės atramą, 
tai sekundei staptelėdamas. Ta
čiau nuotolis iki scenos atrodė 
neįmanomai ilgas, o jame nebu
vo jokios atramos. Koja po kojos, 
žingsnis po žingsnio Motiejus 
pagaliau prisiartino prie' laipte
lių, vedančių į sceną. Publika 
pradėjo ploti, o jaunoji pranešė
ja, suėmusi abiem rankom droži

gą išreikšti Tamstai, pone Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninke, Europos Pavergtųjų Tau-

Mes didžiai vertiname lietu
vių tautos ryžtą ir nuolatinę ko-

ir prieš Jūsų krašto priverstinę 
inkorporaciją į Sovietų Sąjungą.

liau pasiekęs pranešėją, Motie
jus vos ištarė “ačiū" nv nežiū
rėdamas plojimų; tik koncentra
vosi ant į bedugnę vedančių 
laiptelių atgal. Vienas —- du — 
trys. Deja, ketvirto nebuvo pa
sidėjęs, nes ant to paskutinio 
laiptelio krito šešėlis. Motiejus 
visu save svoriu griuvo ant 
slidžių salės grindų. Kilo sąmy
šis. Po keleto mėnučių jis jau 
ilsėjosi ant minkšto suolelio 
baro patalpoje. Ties juo buvo 
susirūpinęs daktaro Monkaus

— Pulsas tvarkoj. Ir ra iir-
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tikos Lieto- pija liko be savo vyskupo. Pra- 
įileis- džioje ilgesnį laiką ją administ- 

o parašyta revo kari. Vizgirda, paskiau ad- 
’ ministravimas teko Kauno arld-

vyskupijos administratoriui kan. 
ai paruoštu turi- Juozui Stankevičiui, paskiau 

■s yra nuosta- vysk. Labukui-Matulaičiui. Da
bar taip pat vyskupiją administ
ruoja Kauno arkivyskupijos 
apaštališkasis administratorius 
vysk. Liudas Povilonis. Vysku
pijos kunigai visą laiką kovoja 
už savarankišką administrato
rių, už savo vyskupą, bet sovie
tinė valdžia, norėdama mažinti 
Lietuvos vyskupijų skaičių, at
skiro vyskupo Vilkaviškio vys
kupijai neskiria.

Plačiausia knygos dalis yra

yra''užsimojęs parašyti šešių 
tomų veikalą apie Lietuvos 
bažnyčias šešiose vyskupijose. 
Iki šiol jau yra išleistos “Tel
šių vyskupija” ir “Vilkaviškio ____
vyskupija”. Apie šią pastarąją Vilkaviškio vyskupijos švento- 

norisi tarti keletą vių aprašymas.
Per pirmąjį pasaulinį karą 

daugelis Sūduvos bažnyčių taip 
pat nukentėjo. Tačiau nepriklau
somybės laikais jos buvo atstaty
tos ir atnaujintos. Daug blogiau 
buvo po antrojo pasaulinio karo. 
Vakariniame Lietuvos pakrašty
je ilgesnį laiką buvo sustojęs 
frontas, tai ir sunaikinimų buvo 
žymiai daugiau. Lietuvos pa
statų nesigailėjo nei besitraukią 
vokiečiai, nei puolą bolševikai. 
Buvo sugriautas Vilkaviškis su 
katedra ir vyskupijos rūmais, 
Kudirkos Naumiestis, Šakiai, 
Sintautai. Po karo tikintieji re
stauravo Šakių Kudirkos Nau
miesčio bažnyčias, bet oku
pantai neleido atstatyti Vilka
viškio katedros, Sintautų meniš
kai išpuoštos dar visai naujos 
bažnyčios. Kai kurios parapijos 
buvo visai panaikintos (Žvirgž
daičių, Gutlaukių, uždaryta ir 
Žaliosios bažnyčia — paversta 
sandėliu, ir nepavyksta tikintie
siems jos atsikovoti). Uždaryta 
Fredos bažnyčia prie Kauno, 
Garliavos bažnyčia neteko 
bokštų. Per karą išliko nesunai
kintos: graži Marijampolės, la
bai originali medinė Griškabū
džio bažnyčia, Kalvarijos graži 
mūrinė bažnyčia, Lukšių origi
nali gotika, bet nėra Alvito baž
nyčios. Kaimo koplyčios visos 
uždarytos. Jose pamaldos bū
davo tik kelis kartus per metus.

Įdomus skyrius yra “Vilkaviš
kiečiai kunigai išeivijoje”. Čia 
surinktos ir išeivijoje gyvenan
čių vilkaviškiečių fotografijos. 
Atskirai minimi kunigai, mirę 
išeivijoje. Tai įdomi medžiaga 
Lietuvos Bažnyčios istorijai.

Atskiroje knygos dalyje apra
šomos ir pietinės Sūduvos, da
bar esančios Lenkijos valstybės 
teritorijoje, bažnyčios. Tokių 
vietovių, kur lietuvių dar ir da
bar esama, priskaitoma 19. Žino
ma, svarbiausios vietos yra Sei
nai, Punskas, Smalėnai, Suval
kai, Žagariai. Ten tebevyksta 
kova dėl lietuvybės, prieš lenkų 
pastangas lietuvius nutautinti.

Knyga yra gražiai parašyta, 
sklandžia kalba. Tai žymus in
dėlis Lietuvos kultūros istorijai. 
Gausios ir gerai paruoštos 
iliustracijos knygą padaro pa
veikslų albumu, įdomiu paimti į 
rankas ir bent pavartyti. Kiekvie
no Sūduvos lietuvio išeivio na-

godžią.
sp Knygoje yra aprašytos ar bent 
paminėtos 136 Lietuvos katalikų 
šventovės: 108 bažnyčios ir 28 
koplyčios. Daugumai jų parū
pintos ir nuotraukos. Knyga 
yra įdomi ypač tuo, kad joje 
duodama istorinių, geografinių 
ir architektūrinių žinių. Dauge
lis kultūrinių ir religinių pa
minklų nuotraukų čia skel

biamos pirmą kartą. Istorinėmis 
žiniomis šiai knygai ypač talki
no kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC; architektūrinius aprašus 
paruošė inž. dr. Jurgis Gimbu
tas, scheminius žemėlapius nu
braižė Albinas Karnius ir Ri
mantas Žemaitytis. Autorius 
mini gana gausų būrį talkininkų. 
Techniškas 
priklauso 
Aleksai ir 
spaustuvei.

Vilkaviško vyskupijos istorija 
pradedama nuo kamendulių 
vienuolyno Vygrių ežero saloje. 
Ten buvo pirmasis vyskupijos 
centras. Kiek vėliau tas centras 
perkeltas į Seinus, kur buvo 
pastatyta katedra, įsteigta kuni
gų seminarija ir, susidarė stip
rus kultūrinis centras. Tiesa, 
kurijoje ir seminarijos vadovy
bėje vyravo lenkiška dvasia, 
bet pamažu kilo ir lietuviška 
veikla. Vyskupas Antanas Bara
nauskas, “Anykščių šilelio” au
torius, pirmą kartą Seinų kated
roje į žmones ir kunigus prabi
lo lietuviškai. Iškilieji lietuviai 
kunigai čia įsteigė lietuviškos 
spaudos leidyklą, spaustuvę. Čia 
buvo spausdinamas patriotizmą 
žadinąs garsus lietuvių savait
raštis Šaltinis. Taigi Seinai tapo 
ir lietuvybės ugdymo centru.

Po pirmojo pasaulinio karo, 
kai lenkai, sulaužę Suvalkų su
tartį, užėmė Vilnių, nuo Lietu
vos atplėšė ir Seinus su nema
ža lietuviška teritorija, o lietu
vius seminarijos profesorius ir 
klierikus ištrėmė į nepriklauso
mą Lietuvą. Seminarija pra
džioje prisiglaudė Zyplių dvare 
prie pat Lukšių miestelio, paskui 
persikėlė į erdvesnes patalpas 
Gižuose, kol pagaliau Vilkaviš- 

. kyje buvo pastatyti vyskupo rū
mai, katedra ir pastatai kunigų 
seminarijai. Ilgą laiką vyskupi
jai vadovavo vyskupas Antanas 
Karosas, talkinamas vyskupo

knygos pavidalas 
dailininkui Petrui 

Mykolo Morkūno

LITUANISTIKOS INSTITUTO 
DEŠIMT NAUJU NARIŲ

1982 pabaigoj į Lituanistikos 
Institutą buvo išrinkta dešimt 
naujų narių:

į literatūros skyrių — dr. Joli
ta Kavaliūnaitė, associate profe
sorė, dėstanti prancūzų kalbą 
ir literatūrą Akrono universite
te, Aušra Liūlevičienė, anglų li
teratūros specialistė;

į menotyros skyrių — meni
ninkė Aleksandra Kašubienė, 
menotyros žinovas Juozas Pivo
riūnas, dr. Kęstutis Paulius Žy- 
gas, architektūros ir meno isto
rijos assistant profesorius 
University of Southern Califor- 
nia;

į psichologijom - psi
chologė doktorantė Vita Muso- 
nytė Aukštuolienė, dr. Antanas

Paškus, klinikinis direktorius 
Norwich, Connecticut, vyskupi
jos psichologinės konsultacijos 
centro, dr. Rimantas Petrauskas, 
koordinatorius galvos sužeidi
mo programos, Sužeistų vaikų 
centre Toronte.

Naujosios knygos — Lietuvos bažnyčios, Vilkaviškio vysku
pija — viršelis.

muose knyga turėtų būti kaip 
svarbi brangių atsiminimų kny
ga, kaip jaunosios kartos auk
lėjimo priemonė. Jos autorius ir 
talkininkai nusipelno didžios 
pagarbos.

(Bronius Kviklys, LIETUVOS 
BAŽNYČIOS — CHURCHES 
OF LITHUANIA, VILKAVIŠ
KIO VYSKUPIJA, II tomas. 480

psl. Architektūriniai tekstai: dr. 
inž. Jurgis Gimbutas. Redakcija: 
kun. Pijus Brazauskas, Bronius 
Kviklys, Juozas Mažeika, T. Ani
cetas Tamošaitis, SJ, kun. dr. 
Juozas Vaišnora, MIC. Daili
ninkas ir techninis redaktorius— 
Petras Aleksa. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos Leidykla, 
1982 m. Gaunama pas knygų 
platintojus. Kaina nepažymėta.)

Toronte jau 19 metų veikia ■ 
lietuvių filatelistų draugija, ši 
draugija gražiai bendradar
biauja su estų ir latvių filate
listais ir kas treji metai suruo
šia bendrą filatelijos parodą. 
Tos parodos vadinamos BALT- 
PEX — tai yra padarytas žo
dis iš pavadinimo: BALTIC 
PHILATELIC EXHIBITION.

1982 spalio 31 įvyko septinta 
BALTPEX paroda, šį kartą pa
rodai pirmininkavo estai ir pa
rodai vietą pasirinko senoj 
miesto rotušėj, vad. St Lawren- 
ce Hali, 157 King St; E., To
ronte. Ankstesnės Baltpex paro
dos vyko Lietuvių Namų ir Pri
sikėlimo parapijos salėse.

St Lawrence Hali buvo pir
moji Toronto rotušė. Ji buvo pa
statyta 1834. Didelis gaisras su
naikino daug namų; jų tarpe su
degė ir miesto rotušė. 1844 
buvo pastatyta nauja rotušė. 
Šioj rotušėj miesto valdyba iš
buvo iki 1899 ir tada persikėlė į 
naują rotušę, kuri buvo pastaty
ta Queen ir Bay gatvių san
kryžoj.

Parodos radiniai buvo išstaty
ti dviejose salėse. Gretimoj salėj 
vyko pašto ženklų pirkimas ir 
pardavimas. Filatelistam buvo 
patogu: galėjo ir parodą apžiū
rėti ir įsigyti trūkstamų pašto 
ženklų savo kolekcijom. Tik 
daug kas apgailestavo, kad pa
roda truko tik vieną dieną.

BALTPEX VII parodos proga 
buvo išleistas suvenyrinis vokas 
su St. Lawrence Hali ir trijų 
valstybių herbais. Iš Kanados 
pašto buvo užsakytas specialus 
pašto antspaudas su tokiu įra
šu:

BALTIC STATES 
STAMP EXHIBITION 

EXPOSITION—PHILATELIE 
ETATS BALTES 
BALTP EX VII 
OCT. 31 OCT.
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Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija praeitais metais iš
leido specialius vokus poeto 
Maironio sukaktims pami
nėti. Vokas yra 33x63 colio 
didumo. Piešinys patalpintas 
voko kairėje. Čia spausdina
mas piešinys yra natūralaus 
didumo.

Jfa&nariogaKl S.&fag

VVORCESTER, NASS.

į teisės ir sociologijos skyrių— 
dr. Augustinas Idzelis, dėstąs 
geografiją Kent State univer
sitete, Ashtabula, Ohio, dr. Alek
sandras Štromas, politikos ir 
dabartinės istorijos profeso
rius Salfordo universitete Ang
lijoj.

šiuo metu Lituanistikos Insti- 
*”tc vra 133 tikrieji nariai ir ke
turi garbės nariai.

Janina Rėklaitienė

Laisvės šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 65 metų sukakties mi
nėjimas, rengtas Worcesterio 
Lietuvių organizacijų tarybos, 
buvo pradėtas vasario 11 radijo 
bangomis per lietuvių valandą, 
kuriai vadovauja inž. E. Meilus 
Jr. Specialioj programoj kalbėjo 
anglų kalba Massachusetts 
valstijos seimo atstovas W. Go
dis.

Vasario 13 įvyko pagrindinis 
minėjimas. 7 vai. ryto Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj mi
šias aukojo ir šiai dienai pritai
kytą pamokslą pasakė kleb. kun. 
A. Volungis. <

10 vai. ryto mišias už Lietu
va ir kenčiančius bei žuvusius 
lietuvius Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj aukojo kleb. kun. 
A. Miciūnas, MIC. Jis pasakė ir 
atitinkamą pamokslą. Giedojo 
parapijos vyrų choras, vadovau
jamas muziko Z. Snarskio, var
gonuojant O. Keršytei. Atvyko 
mūsų valstybės senatorius D. 
Foley, kongresmanas J. Early, 
valstybės atstovas W. Glodis, 
buvęs miesto burmistras T. Ear
ly. Su vėliavomis dalyvavo Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa, 
Nevėžio tunto skautai, Moterų 
Sąjungos 5-ta kuopa. Atsilankė 
lietuvių organizacijų pirmi
ninkai ir abiejų parapijų lietu
viai. Po mišių Lietuvos vyčių 
26 kuopa visiem paruošė kavutę 
salėj po bažnyčia.

Maironio Parke tolimesnį Va
sario 16-tos minėjimą pradėjo 
organizacijų tarybos pirm. P. 
Molis. Lietuvių ir anglų kalbo
mis pasveikino susirinkusius. 
Trumpame žody priminė, kad 
turime dirbti ir nors vieną kartą 
metuose ateiti į minėjimą, ne
žiūrint kokios sąlygos būtų. Ypa
tingai dėmesį atkreipė į jauni
mą.

Sauliai įnešė Amerikos ir Lie
tuvos vėliavas. Sugiedoti him
nai. Invokaciją sukalbėjo Šv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. 
A. Miciūnas, MIC. Tolimesnei 
programai vadovavo R. Jaku
bauskas. Pristatė savanorius kū
rėjus K. Kriaučiūną ir K. Pra
puolenį. Susikaupimo minute 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos

laisvę. Programos vedėjas pri
statė garbės stalo svečius.

Ne taip gausiai susirinko Wor- 
cesterio lietuviai. Gal būt kitus 
sulaikė šeštadienį iki pietų siau
tusi sniego pūga.

Pirmas kalbėjo miesto val
džios atstovas, geras lietuvių bi
čiulis T. Early. Perdavė svei
kinimus miesto burmistrės, kuri 
negalėjo dalyvauti. Priminė, kad 
visą savaitę prie miesto rotušės 
plevėsuos Lietuvos vėliava. Jis, 
būdamas miesto burmistru, šią 
privilegiją lietuviam išrūpino. 
Jį tęsiama ir dabar. Pasidžiaugė 
gražiu lietuvių įnašu į Worces- 
terio miesto gyvenimą ir nenuils
tamu darbu dėl Lietuvos laisvės.

Lietuvių kalba pagrindinis 
kalbėtojas inž. V. Izbickas pui
kiai sukoncentruotomis minti
mis priminė, kad, gyvendami iš
eivijoj, turime atlikti didžiulius ir 
svarbius uždavinius. Mes esame 
pavergtos tėvynės balsas. Visi 
turėtume suderinti savo veiklą 
ir dirbti vieningai dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo.

Anglų kalba kalbėjo mūsų 
valstybės seimo atstovas W. Glo
dis, išryškindamas Lietuvos 
okupaciją, tikinčiųjų kovą už 
tautos ir tikėjimo laisvę.

Programos vedėjas R. Jaku
bauskas perskaitė gubernato
riaus M. Dukakis sveikinimą.

Meninę programos dalį atli
ko Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio. Akomponavo šios pa
rapijos vargonininkė O. Keršy- 
tė.

Parodosmetu Toronto pašte • 
; buvo antspauduojami ir Mairo

nio 50 m. mirties sukakties pro
ga išleisti vokai su BALTPEX 
VII pašto antspaudu. Be to, 
dar galima gauti Maironio su
venyrinių vokų su jo mirties 
filateliniu pašto antspaudu 
(VII-28).

Parodoj buvo trys skyriai: 
estų., latvių ir lietuvių. Kiekvie
nai grupei teko po 40 rėmų. 
Kiekvienos valstybės rodiniuosė 
vyravo tų valstybių nepriklau
somo gyvenimo pašto ženklai. 
Estų rinkiniai buvo įvertinti net 
trimis premijomis. Latvių tik 
vienas rinkinys pasižymėjo ir, 
pagal teisėjų nuomonę, toks rin
kinys galėtų būti išstatytas ir 
tautinėj parodoj ir ten laimėtų 
pirmą premiją.

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija ryšium su lakūnų 
Dariaus ir Girėno skridimo 
50 metų sukaktimi išleido 
specialius vokus. Vokas, yra 
33 x 63 colio didumo. Pie
šinys yra natūralaus didumo. 
Vokai platinami filatelistų 
parodose.

,.R. ■ ■■■!««■, >R.. HRJjq ■

Lietuviam atstovavo P. 
Barbatavičius su savo įdomiais 
Lietuvos pašto ženklų ir vokų 
rinkiniais, kurie jau yra laimėję 
aukso ir sidabro medalius tarp
tautinėse parodose: Prancūzijoj, 
Japonijoj, Indijoj ir Argentinoj. 
Iš retesnių rodinių krito į akį 
S. Dariaus ir S. Girėno auto
grafuoti vokai; o taip pat F. 
Vaitkaus perskraidinti laiškai 
per Atlantą 1935 su “Lituani- 
ca II”.

Teisėjavo žymūs filatelistai: 
Andrew Cronin, W.' Apsit ir P. 
Barbatavičius. A. Cronin daly
vauja kaip teisėjas ir tarptauti
nėse pašto ženklų parodose.

Aukas rinko B. Naras ir J. 
Tamašauskas. Taikinė skautai 
J. Statkus ir J. Miliauskas Jr. Au
kos aukotojų pageidavimu ski
riamos Vlikui, Lietuvių Bend
ruomenei ir Altui. Surinkta dau
giau nei 2500 dol. Didžiausią 
auką įteikė Lietuvių Labdaros 
Dr-ja — 500 dol.

Tarybos pirm. P. Molis pa
dėkojo visiem, prisidėjusiem 
prie Vasario 16-osios minėjimo, 
ypač aukotojam. Minėjimas 
baigtas giesme “Marija, Mari
ja”.

Po minėjimo vykusias vaišes 
paruošė Maironio Parko šei
mininkė E. Gorodeckienė 
savo personalu.

Šaulių veikloj
Lietuvių Piliečių klubo pa

talpose sausio 8 įvyko Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopos me
tinis susirinkimas. Vadovavo 
kuopos pirm. A. Zenkus. Kuopos 
garbės šaulys kleb. kun. A. Mi
ciūnas, MIC, priėmė priesaiką, 
kurią davė šauliai kandidatai: 
A. Brantienė, V. Case, H. Jab
lonskis, L. Jakubauskas, J. Mi
liauskas, L. Staškienė, G. 
Stumbras, M. Stumbrienė, J. Ta
raila, J. Valiūnas, Z. Zenkuvie- 
nė.

Priėmus dienotvarkę, pirm. 
A. Zenkus pranešė apie praėju
sių metų veiklą ir ateities dar
bus. Po to pranešimus padarė: 
pirmas kuopos vicepirm. K. Čės- 
na, antras vicepirm. A. Griga- 
lauskas, sekr. J. Miliauskienė, 
ižd. F. Spirauskienė, kultūrinių 
reik. ved. E. Meilus Sr., moterų 
sekcijos vad. A. Maskeliūnienė, 
sporto vadovas A. Šatkauskas, 
paminklo priežiūros vad. I. Pa* 
rulienė, vėliavnešys V. Pajėda. 
Revizijos komisijos pirm. V. Il
gūnas pranešė, kad su A. Šar- 
kausku patikrino iždo knygas ir 
rado pavyzdingoj tvarkoj.

Susirinkusių vieningu nutari
mu kuopos pirm. A. Zenkus ir 
vėliavnešys V. Pajėda pakelti į 
kuopos garbės šaulius, j m

su

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija š.m. kovo 26 ir 27 ren
gia vien tik lietuvių pašto ženk
lų parodą, kuri įvyks Toronto 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St W. Su Šia paroda bus pami
nėta Lietuvos didvyrių S. Da
riaus ir S. Girėno 50 m. trans
atlantinio skridimo sukaktis. 
Tam įvykiui prisiminti yra 
paruoštas suvenyrinis vokas. Tie 
vokai yra dviejų spalvų: vieni 
yra juodi, o kiti — mėlyni. Iš 
Kanados pašto yra užsakytas 
specialus pašto antspaudas su 
tokiu užrašu: /

LITHUANIAN 
PHILATELIC EXHIBITION 
EXPOSITION PHILATELIE 

LITHPEX V
MARCH 26 - 27, MARŠ, 1983 

Visų vokų kaina 25c; su pašto 
ženklu ir Toronto pašto anstpau- 
du — 75 c. Suvenyriniai vokai 
pašte bus antspauduojami ir 
sekmadienį. Užsakant pašto, 
prašoma kreiptis į Toronto Liet. 
Fil. Draugijos sekretorių K. Ka
minską, 25 Norma Cres., Toron
to, Ont. M6P 3G9. Suvenyri
nių vokų taip pat galima gauti 
Prisikėlimo parapijos ir Ana
pilio Kankinių parapijos kny
gynuose.

Toronto Liet. Fil. Draugija 
kviečia UTHPEX V parodoj da
lyvauti lietuvius ir iš tolimesnių 
vietovių. Kodiniam išstatyti tu
rim įsigiję 120 rėmų. Už rėmus 
jokio mokesčio nėra. Regist
ruotis prašoma iki kovo 15.
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA
Jungtinio Amerikos iPabaltiečią Atlyginimas $1,500 ir-kelionės

Washingtone vasario 6 buvo 
susirinkąs | rawo metinį posėdį 
Jungtinis Amerikos Pabaltiečių 
Komitete, susidedąs ii Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Amerikos
Latvių Draugijos ir Amerikos 
Estų Tarybas atstovų.

Amerikos lietuviam atstovavo 
Alto pina. dr. Kazys Šidlauskas 
ir Alto įgaliotiniai Washingtone 
dr. Jonas Genys ir Milda Vaiva- 
dienė. Latvių atstovais buvo 
Amerikos Latvių Draugijos 
pirm. Janis Riekstins, Gunare 
Meierovics ir dr. Olgerts Pav- 
lovslds, o Amerikos estam atsto
vavo Maido Kari. Dalyvavo ir 
Komiteto reikalų vedėja Anita 
Bedelis.

Posėdy buvo priimtos praeitų 
metų atliktų darbų ir finansi
nės apyskaitos, šių metų biudže
tas bei apsvarstyta Komiteto 
veiklos programa šiem metam.

Iš pačių aktualiausių šiem
metam numatytų reikalų tenka 
paminėti JAV-bių kongrese pla
nuojamą akciją, kad po priim
tos Europos parlamento rezoliu
cijos dėl Pabaltijo valstybių pa
dėties panašų žingsnį padarytų 
ir JAV-bių kongresas. Be to, bu
vo kalbėta apie “Freedom Fe- 
deration”, Pabaltiečių Komiteto 
inkorporavimo reikalą, Kong
reso Ad Hoc Komiteto Baltijos 
valstybėm ir Ukrainai stipri
nimą ir sutarta tęsti vasaros to
temų programą.

Šiem metam Komiteto pirmi
ninko pareigas iš Amerikos lat
vių atstovo Janis Riekstins per
ėmė lietuvių. atstovas dr. Kazys 
Šidlauskas, o eiliniam Komiteto 
posėdžiam pirmininkaus dr. Jo
nas Genys arba Milda Vaivadie- 
nė.

Vasaros darbas studentui
Jungtiniame Pabaltiečių Ko- 

mitetavasaią bus-priimta inter- 
no darbam po vieną iš lietuvių, 
latvių ir estų tautybės studentų.

K

pats eimė dirbti Mamorial Sloan

nuos penkias dainas, pritariant

pritaikytas kokiam nors

transportacŲa Chicagpj. Il-ose skyriuje, kaip minėta,

1275 York St, New Yorke. Dir
bo medicinos-fizikos skyriuje,

jos vyriausias prižiūrėtojas.
Čia jam teko ir tenka taisyti 

įvairias ligoninės mašinas. Kar-

kimo parapijos Rockville Center

rios bus birželio 25 - liepos 4, 
yra numatyti 82 įvairaus pobCRx 
dŽio renginiai.

Muzikanto, orkestro vadovo

■išlaidos. Norintieji šią tarnybą 
gauti lietuviai kreipiasi*į Ame
rikos Lietuvių Tarybą, 2606 W. 
63rd St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312 778-6900. Kandidatas 
turi mokėti lietuvių ir anglų kal
bas, ne jaunesnis kaip 18 m., 
JAV pilietis, Washingtone turi 
turėti galimybę naudotis auto
mobiliu. Pirmenybė tiem, kurių 
studijų pagrinde politiniai 
mokslai, žurnalistika, Pabaltijo 
valstybių ar Sovietuos studijos, 
istorija ir sociologija. Prašymą 
šiai tarnybai gauti reikia atsiųs
ti į Altą iki kovo 15.

Padėka Washingtono žmonėm
JAV kongresmanam ir senato

riam, kurie parodė ypatingo 
prielankumo Lietuvai, praves-
darni Lietuvos Nepriklauso
mybės dienos rezoliuciją, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirm. dr. 
K. Šidlauskas išsiuntė padėkos 
raštus.

Lietuviai susitiko buv. 
prezidentą G. Fordą

Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovas Washingtone dr. Jonas 
Genys ir Detroito Lietuvių Ta
rybos pirmininkas adv. Ray- 
mondas Sakis vasarįo 10 turėjo 
oficialų susitikimą su buv. JAV 
prezidentu Geraldu Fordu Ann 
Arbor mieste, Michigane. Fordo 
bibliotekoje, kuri yra Michigano 
Universitete, prez. Fordas 
priėmė Jungtinio Pabaltiečių 
Komiteto “Baltic Freedom 
Award”. Toks atžymėjimas buvo 
įteiktas jau septyniem Ameri
kos žymiem žmonėm, kurie pa
dėjo kelti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės reikalą.

Atžymėjimo įteikimo iškilmė
se Ann Arbor taip pat dalyva
vo latvių ir estų atstovai. Bu
vo kalbėta įvairiais Baltijos 
kraštų reikalais. Prez. Fordas 
pareiškė apgailestavimą, kad 
sovietai nesilaiko Helsinkio su
sitarimų. Taip pat pareiškė, kad 

vui, kai buvo jų konferencija 
Vladisvostoke. Jam esą malonu 
žinoti, kad šis lietuvis buvo iš
leistas atvykti į JAV.

Vasario 9-10 Ann Arbore, For
do bibliotekoj vyko vadinamoji 
“Domestic Policy Association” 
konferencija. Čia šalia buv. 
prez. Fordo dalyvavo buv. prez. 
Jimmy Carter ir daug kitų žymių 
Amerikos žmonių. Dr. Genys tu
rėjo progą dalyvauti posėdžių 
salėje ir sekti abiejų buvusių 
prezidentų kalbas. Abu rūpinosi 
Amerikos saugumu ir bedarbių 
didėjimu. Taip pat abu nusi
skundė, kad dažnai spauda duo
da netikslias žinias.

Dabartinė Fordo biblioteka 
yra puošni, čia yra daug istori
nių dokumentų, kuriais galės 
pasinaudoti studentai ir vi
suomenė. Lietuviam yra svarbu 
turėti tokį žymų visuomeninin-
ką mūsų tautos draugu. Balti
jos laisvės atžymėjimas yra pa
skirtas ir buv. prez. Carteriui, 
bet jam teks šį žymenį įteikti 
kitoje vietoje ir kita proga.

Vasario 16 JAV kongrese
JAV senate Lietuvos nepri

klausomybės atkūrimas buvo 
paminėtas Vasario 16. Pagrindi
nę kalbą pasakė šen. Charles 
Percy, primindamas dabartinę 
Lietuvos gyventojų priespaudą 
okupacijoje, išryškindamas 
lietuvių teisę į laisvę ir pabrėž
damas Amerikos tvirtą nusista
tymą dėl Lietuvos laisvės. Iš 
Chicagos į minėjimą buvo nu
vykę adv. A. Domanskis, stud. 
R. Tričytė, dr. L. Kriaučeliū- 
nas su dukterimi Jolita. Taip pat 
dalyvavo vietiniai: Gr. ir prof. 
D. Krivickai, dr. J. Genys, J. 
Laučka, J. Bobelis, A. Petrutis, 
M. Samatięnė, A. Vaičiulaitis. 
Lietuvių delegacija pasistengė 
dar aplankyti keletą kongreso 
narių, pasikalbėti su E. Derwins-

Atstovų rūmuose minėji
mas buvo perkeltas į vasario 17. 
Čia minėjimas buvo pradėtas 
kun. Antano Zakarausko invo- 
kacija. Pagrindinę Lietuvai la
bai palankkią kalbą pasakė 
kongr. Fr. Annunzio. Daugelis 
kongresmanų ir senatorių savo 
pareiškimuose kėlė Lietuvos 
laisvės klausimą.

ST. PETERSBURG, FLA

Lietuvos šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimas įvyko va
sario 19, šeštadienį, 2 vai. po
piet klubo salėj. Minėjimą ati
darė ir jam vadovavo klubo 
pirm. Ant. Gudonis.

Lietuvos vyčiam, Romo Ka
lantos ir Palangos jūros šau
liam įnešus vėliavas, savanoris 
majoras Leonas Virbickas už
degė simbolinę laisvės žvakę. Po 
kun. J. Gasiūno invokacijos su
giedoti JAV ir Lietuvos himnai. 
Pagerbti Lietuvos savanoriai: 
L. Virbickas, J. Punkrys, B. Dau
kantas, P. K. Germantas. K. 
Urbšaitis perskaitė Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo

Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas buvo iš Fort Myers, Fla., at
vykęs Vilius Bražėnas. Paskaiti
ninkas iškalbingai dėstė mintis 
apie mūsų politinę veiklą, jos 
trūkumus. Priminė mūsų nepa
kankamą prityrimą, nevienin
gumą, neturėjimą etninių gru
pių vieno bloko, drąsos politi
niam ėjimam ir Lt

Po paskaitos sveikino latvių 
ir estų atstovai. J. Didžbalis per
skaitė Floridos gubernatoriaus, 
o L. Jurgėlaitė St Petersburgo

Po pertraukos meninėj daly 
pirmieji pasirodė lituanistinės 
“Saulės” mokyklos mokiniai. So
listė Ona Armonienė padainavo 
2 dainas. Klubo choras, vado
vaujamas muz. Petro Armono, 
padainavo 4 dainas. Solistei ir

Joe Thomas su orkestru groja viename kaukių baliuje Kultūros Židiny. Jis grojo taip pat 
ir šių metų kaukių baliuje vasario 5. Nuotr. A. Norvilos

GROJA ŠAUNUSIS 
JOE THOMAS ORKESTRAS
. New Yorke ir jo apylinkėse 
iš lietuvių kas nežino šaunaus, 
melodingo ir lankstaus Joe Tho
mas orkestro. Jis palydėjo skam
bia lietuviška muzika kiekvieną 
didesnę lietuvišką šventę, jubi
liejų, pobūvį. Kiek atgrojo vestu
vių, tikriausiai — tūkstančius. 
O kiek šokių vakarų, pokylių, 
pagerbimų, priėmimų. Kas visa 
tai suskaitys?

New Yorke yra daug orkestrų 
ir gerų, ir garsių, nes juk mies
tas didelis, tai atsiranda tikrai 
rinktinių šios rūšies talentų. O 
Joe Thomas orkestras yra pilnas 
lietuviškų melodijų, nes jam va
dovauja lietuvis Juozas - Tama
šauskas — Joe Thomas, kuris 
pats kalba neblogai lietuviškai ir 
mėgsta lietuvišką muziką bei 
dainas.

Du svečiai redakcijoje .,
Kartą į redakciją jį atviliojo 

Liudas Špokas, su kuriuo jiedu 
drauge dirbo vienoje ligoninėje 
instrumentų gaminimo skyriuje. 
Kai Liudas Špokas išėjo į pensiją, 
tai jam draugai surengė išleistu
ves. Joe Thomas visur akcen
tavo lietuviškumą, atnešė lietu
višką vėliavėlę, padėjo ant stalo 
ir suorganizavo lietuviškos mu
zikos palydą. Tai redakcijoje bu
vo miela pasikalbėti ir su Joe 
Thomas, kurį pažinome iš lietu-

Grojant akordeonistam A. Ul- 
binui, A. Koverai ir A. Kusins- 
kiui, M. Sangardienės vadovau
jama tautinių šokių grupė “Ban
ga” pašoko 5 šokius. Tadas Bi
rutis iš Orlando, skambindamas 
gitara, padainavo s avo sukurtą 
patriotinę dainą.

Laisvinimo reikalam suauko
ta 8816 dol.: Altui 2823 dol., 
Lietuvių Bendruomenef 3074 
dol. ir Vlikui 2919 dol. Rinklia
vai vadovavo St. Bakutis.

LB St Petersburgo apylinkės 
narių metinis susirinkimas įvyks 
kovo 23 Lietuvių klubo patalpo
se. Darbotvarkėj numatomas 
pranešimas apie 1982 veiklą, 
valdybos narių pririnkimas ir 
kiti reikalai.

Koncertas, pirmą kartą tokio 
didelio masto, rengiamas kovo 25 
Lietuvių klube. Jame dalyvaus 

klubo choras ir amerikiečių ka
merinis orkestras. Programoj 
kamerinis orkestras atliks tarp
tautinių kompozitorių kūrinius, 
choras atliks lietuvių kompo
zitorių kūrinius, vieną iš jų su 

viškos scenos, begrojant šo
kiam.

Kai prieš 30 metų atvykome į 
New Yorką iš Europos, jau jo, 
muzika skambėjo plačiai. Jis 
dažnai grodavo vestuvėse, pats 
jas pravesdamas, pritaikydamas 
dainas ir šokius. Grojo ir kituo
se renginiuose. Tai buvo šiltas 
draugiškas žmogus, kuris gerai 
valdė akordeoną ir sugebėjo ap
link suburti kitus gerus muzi
kantus.

Gimęs Brooklyne
Juozas gimė Brooklyne. Jo 

tėvas buvo kilęs iš Vilkaviškio, 
o motina jau buvo gimusi čia. 
Juozas lankė lietuvišką šešta
dieninę mokyklą, kuri veikė 
tada, dalyvavo Lietuvos vyčių 
organizacijoje. Taip jis ir liko 
jautrus lietuviškiem reikalam, 
pats nori išlaikyti lietuviškas 
tradicijas.

Dar jaunas susidomėjo muzi
ka, pradėjo groti akordeonu. Šio 
meno mokėsi pas įvairius meiste
rius, turėjo net 3 italus muzi
kos mokytojus.

Pradėjo groti prieš karą
Jau prieš Il-ąjį pasaulinį ka- 

x rą jis pasireiškė kaip orkestro 
vadovas. Jau į savo orkestrą bu
vo subūręs 10 muzikantų. Gro
jo įvairiuose parengimuose 
Klasčiaus salėje, Dexter Parko 
piknikuose.

1939 metais New Yorke vyko 
pasaulinė paroda, kurioje buvo ir 
Lietuvos paviljonas ir buvo su
organizuota lietuvių diena paro
doje. Joe Thomas orkestras jau 
grojo toje parodoje ir palydėjo 

! lietuviškus tautinius šokius, mu- 
- zika apipynė ir kitas iškilmes.

Kariuomenėje
Tą rudenį prasidėjo II-asis pa

saulinis karas, kuris palietė ir 
Ameriką. Vyrai buvo mobilizuoti 
į kariuomenę. Pašaukė ir Juozą. 
Jis pateko į tokį dalinį, kuris re
montuoja kariškas mašinas.

Kaip žinome, aliantai nugalėjo 
Vokietiją, ją okupavo. Taip ir 
Juozas su savo daliniu stovėjo 
Koblenze, Vokietijoje, Belgijoje, 
Anglijoje.

Paleistas iš kariuomenės, grįžo 
į savo gimtąjį Brooklyną.

ir vedė. Jo vestuvėse dar dalyva
vo ir Liudas Špokas. Tai buvo 
apie 1951 ar 1952 metus.

Tobulina orkestrą
Atsiradus naujai elektronikai, 

tuoj ji buvo pritaikyta ir muzi
kai. Taip buvo pagaminti nauji 
instrumentai, sukurtas “emplifa- 
jeris”. Muzika į sale perduodama 
labai garsiai. Gali ją aparatų pa- 
gelba labai sustiprinti. Tada 
sumažėjo asmenų skaičius or
kestre. Jau nebereikėjo visos de
šimties muzikantų.

Nauji instrumentai turėjo įvai
rių spalvų. Toks elektroninis 
pianinas gali groti kaip vargonai 
ir dar kitaip. Akordeonas turi 
daugybę spalvų, daugybę regist
rų.

Taip Joe Thomas įsigijo nau
jus instrumentus, kurie atsiėjo 
apie 5000 dol. Dabar jo orkest
ras pasidarė labai spalvingas, 
įvairus, lankstus. Kiekvienas 
orkestro narys moka groti bent 
pora instrumentų. Juos gro
dami pakeičia. Per garsiakalbius 
leidžia ir dainas. Dainuoja jie 
lietuviškai, angliškai, ispaniškai

Orkestras labai jaučia ritmą, 
jį sugeba išryškinti, pabrėžti, 
taip pasidaro šokėjam labai 
lengva šokti. Rodos, neša pati 
muzika. Čia ir glūdi jo orkes
tro pasisekimas.

Lietuviškas repertuaras
Kai jis prieš 40 metų pradė

jo groti, tai lietuviškas šokių re
pertuaras buvo nedidelis. Tai 
buvo daugiausia polkos. Paskui 
viskas keitėsi. Iš Lietuvos 
atėjo nauji šokiai. Juos čia impor
tavo naujieji ateiviai.

Juos greitai pasisavino Joe 
Thomas orkestras ir ėmė juos 
stilingai ir spalvingai groti. Atėjo 
ir tautiniai šokiai, kuriuos apval
dė jų orkestras.

Daug lietuviškų gaidų jis 
gavo iš Chicagos, iš muziko- 
pianisto Alekso Mrozinsko. Taip 
susidarė didelį ir platų lietuviš
ką repertuarą. Jis ir pertraukų 
metu, iškilmingų pietų metu 
turi lietuviškų dainų, lietuviškų 
melodijų repertuarą.

Kur jo grota?
Per tiek laiko jis grojo daug 

kur. Grojo vyčių seimuose 
Thompson, Conn., Providence, 
R2L, New Jersey. Grojo pas dr. 
Juozą Kazicką priėmimuose, 
Baltimorėje pas poetą Nadą Ras- 
tenį priėmime, grojo lapkričio 13 
masiniame mitinge Madison 
Sųuare Garden, New Yorke.

Apie šeimą
Joe ir Teresė Thomas išaugi

no keturis vaikus, vieną sūnų, 
kuris tuoj bus dantų gydytojas, 
ir tris dukras. Viena iš jų jam yra 
baigusi mokslą ir jau dirba ligo
ninėje. Dvi dukros dar mokosi.

Gi žmona Teresėlė, ištikta šir
dies priepuolio, staiga mirė 1981

kini ir geni nuteikia. (pA)
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New Jeraey gifoemato- lietuviai vaikai. Toji karta Liern 
Th. Kean proklamaciją, vai nieko negailėjo. Prelegentas 

aničią Vasario 16-ąją Be- 
diena. Proklamacįją išrfl- 

L A lAMAV-ūnutMrnfycUD JCltKy BpygaluOo
įlinkas K. Jankūnas. Po to 
ė Stankaitienė padeki a 
L. Pakalnio patriotini eite* 
Be tėvynės”.Joj mišias už Lietuvą ir gyvus 

bet nėrusius lietuvius aukojo 
Iran. V. DabuSis. Auk, prie aho p^—rauo miesto burmistras X 
rimu tumelė tautiniais dubu- oraCįsPaterconas yra etninis 
Įiais pasipuolusios Birutė Vaši- kalbėjo Hs, ir jam esą
Hauskiene ir Betty Dowhen. įgTtodonu. kad lietuviai turi 
Vargonais grt^o parapijos. var- ainį>:jrUpę,-sU kuria malonu pa-

ĘleonoraVa.ėaitytė- Patart Mvo
Wffliams. Be ipmstmią mAą „ligjįo, i, p.
metu dedamu mesimu. buvo 
pagieifeta keletas naųjįT pritai- dėti kendianMai bei kovojančiai 
Irvhi nmosi savo tautai- Baigdamas perskai-

gonininkė Eleonora Vaičaitytė- 
WiHiams. Be įprastinių mišių 
metu giedamų giesmių, buvo 
pagiedota keletas naujų, pritai
kytų progai.

Dienos progai pritaikytą pui
kų pamokslą pasakė kun. V. 
Dabušis. Pabaigoj, visai bažny
čiai pritariant, sugiedota “Ap
saugok, Aukščiausias” ir Lietu
vos himnas.

Tie, kuriem per toli buvo va
žiuoti namo pietų, buvo pa
kviesti į salę ir pavaišinti. Vai
šes parengė vyčiai Ona ir Motie
jus Balčyčiai.

Iškilmingas susirinkimas 
prasidėjo 3 vai, p.p. Dar nespė
jus visiem susirinkti, nors vėluo
jančių beveik nebuvo, atvyko 
miesto burmistras X. G ravės.

Minėjimą pradėjo Lietuvių 
Bendruomenės Patersono apy
linkės pirmininkė Angelė Stan
kaitienė. Ji visą minėjimą ir pra
vedė. Pirmiausia pakvietė kun. 
V. Dabušį sukalbėti invokacįjos, 
kuri buvo prasminga ir jautri. 
Po to buvo sugiedoti Amerikos ir

CHICAGO, ILL
Prisiminta Vasario 16-oji

Chicagoj vasario 13, sekma
dienis, buvo labai graži diena. 
Tad: Betėviai gausiai rinkosi rį 
lietuviškų ' parapijų bažnyčias 
pamaldom, o antrą valandą į 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salę, kur punktualiai prasi
dėjo Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas.

Programai vadovavo pirm. V. 
Samaška. Dariaus ir Girėno bei 
Don Varnas postų veteranai at
nešė vėliavas. Ann Kassel sugie
dojus JAV ir Lietuvos himnus, 
kan. Zakarauskas sukalbėjo in- 
vokaciją. Nepriklausomybės ak
tą perskaitė J. Tamulis.

JAV kongresmanas R. Durbin, 
kurio motina lietuvaitė, priminė, 
kad Lietuva ir po 40 metų vergi
jos dar gyva krašte ir išeivi
joj. Jis lankėsi Vilniuje ir Kau
ne, ten pajusdamas tautos pul
są-

Illinois gubernatorius J. 
Thompson šia proga išleido 
proklamaciją, bet minėjime as
meniškai negalėjo dalyvauti. Jo 
sveikinimus perdavė pava
duotojas Ryan.

Dar sveikino kongresmanas 
Russo, šen. F. Savickas, Lietu- 
tuvos garbės vicekonsulė M. 
Kriaučiūnienė. Sveikino taip pat 
Latvijos, Estijos, Ukrainos at
stovai.

Pagrindinę paskaitą skaitė dr. 
Antanas Pranskevičius: “Pabal
tijo valstybės TSRS imperijos 
sudėtyje: perspektyvos”. Gerai 
paruošta paskaita truko apie 
pusvalandį.

Minėjimo pabaigoj dar kalbė
jo 15 wardo aid. Brady ir adv. 

tė Betty Dowhen progai parašy
tą eilėraštį, kurį ji kasmet jam 
pasiunčia. Sakosi, kad ji yra 
airė, bet jos visa širdis ir siela 
yra su lietuviais. Dažnai parašo 
aktualiais Lietuvos reikalais 
laiškų į vietinius amerikiečių 
laikraščius. Betty Dowhen LB 
Patersono apylinkės vardu įtei
kė burmistrui kun. J. Prunskio 
knygą anglų kalba “Lithuania 
Under Soviet Occupation”.

Pagrindinę kalbą pasakė vi
suomenės veikėjas inž. Juozas 
Rygelis. Jis padarė trumpą is
torinę apžvalgą. Iškėlė didingą 
Lietuvos praeitį. Trumpai papa
sakojo, kas dabar vyksta Lietu
voj, davė trumpą vaizdelį apie 
jauną mergaitę iš Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos. Kvie
tė daugiau sielotis ir dirbti 
Lietuvos laisvei. Šioj šaly mes 
esam laisvi visi. Juk Amerika,

Po pertraukos meninėj daly 
pasirodė Marijos Gimimo pa
rapijos žemesniųjų skyrių 
rfrdkšleMai/ iiarubšH If.Sfne- 
Tiauskienės.1 'Grandies šokėjai 
pašoko keletą tautinių šokių. Lie
tuvos vyčių choras, vadovauja
mas Fausto Strolios, padainavo: 
Auštanti aušrelė, Gegutėlė, Li- 
tuanica ir God Bless America.

Meninė programa, kuriai va
dovavo gražiai kalbanti studen
tė Gražytė, truko vos vieną va
landą. 5 vai. dalyviai jau skirs
tėsi iš salės, įgavę daugiau ryžto 
dirbti ir padėti vargstančiai 
Lietuvai.

Vasario 12, šeštadienį, Jauni
mo Centre prie Lietuvos laisvės 
paminklo įvyko vėliavų pakėli
mas. ir pagerbimas. Padėtas vai
nikas, sugiedotas himnas. Da
lyvavo Aukštesniosios lituanis
tikos mokyklos mokiniai, vado
vaujami direktoriaus Juozo Ma- 
silionio.

Lietuvos Aidų radijo progra
mos gegužinė įvyks gegužės 22 
Chicagoj, Šaulių namuose. Gros 
Gintaro orkestras, bus įdomi 
programa, šokių konkursas, do
vanų dalijimas.

Lietuvos Aidai jau septyneri 
metai aidi Chicagoj ir apylin
kėse kasdien 8:30 vai. vak. 1450 
AM banga. Taip pat ši progra
ma girdima ir St„ Petersburge 
jau penkeri metai kiekvieną šeš
tadienį 12:30 vai. Jau vieneri 
metai ši programa transliuoja
ma ir į Europą bei Lietuvą.

BaL Brazdžionis

vadovaujama 
tės, pašoko tris

Rasa Eitmanaitė, broliai Vincas 
ir Tomas Šauliai ir Jonas Stan
kaitis. Šokių vadovė buvo ap
dovanota gėlių puokšte.

Minėjimą rengė LB Patersono 
apylinkė ir Lietuvos vyčių 61 
kuopa.

Po visų iškilmių buvo pa
bendrauta ir pasivaišinta. Vaiši
no ir gaivino gėrimais darbštūs 
vyčiai. Ponios buvo dosnios ir 
prikepė daug pyragų, kad liko ir 
nesuvalgytų, nors vaišės buvo 
nemokamos. Daugiausia prie 
vaišių dirbo šie vyčiąi: Mary 
Kamėžis, Elena ir Povilas Tru- 
cilauskai, Konstancija ir Jonas 
Scheibelhut, Eilėn Balutis ir kt. 
Visų neįmanoma suminėti.

Prieš minėjimą ir per pertrau
ką apylinkės valdybos nariai 
Gediminas Klimas, Ona Preikš- 
tienė ir Algirdas Eitmanas 
priiminėjo aukas pagal laisvą 
apsisprendimą Lietuvos laisvi
nimo reikalam. Surinko apie 
1,300 dol. Daugiausia aukojo 
Antanas Virbickas, Vytautas 
Gružas, Betty Dowhen, Angelė 
ir Bronius Stankaičiai — po 100 
dol. Kiti aukojo mažiau.

Negalima nepaminėti, kad 
šiais metais ypatingai švariai 
ir jaukiai atrodė parapijos salė. 
LB apylinkės valdybos nariai 
Vytautas Gružas, Klemensas 
Praleika ir Gediminas Klimas 
salę gražiai išdažė, papuošė. 
Jiem visur talkino Betty Dow- 
hen, V. Gružas yra menininkas- 
mėgėjas, ir be jo neapsieina nė 
vienas parapijos, vyčių ar Bend
ruomenės parengimas. Šį kartą 
jis vieną sieną papuošė savo 
pieštais paveikslais.

Prieš mėnesį į New Jersey per
sikėlė žinomas visuomenininkas, 
buvęs Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos narys ir Ameri
kos delegatas Madrido konferen
cijoj Rimas Česonis. Jis daly
vavo pamaldose ir minėjime. 
Sūnus įsirašė į Liepsnos tauti
nių šokių grupę. Tikimės, kad 
Česoniai mus dažnai lankys ir 
prisidės prie parapijos ir organi
zacijų pagyvinimo.

ALM-nė

BALTIMORĖS ŽINIOS
\

Sniego pūga, kurią išpranaša
vo radijas ir televizija, užpuo
lė Baltimorę vasario H, penk
tadienį. Prisnigo iki dviejų pė
dų. Padaryta daug nuosto
lių. Nukentėjo ir lietuviai, nes 
turėjo atidėti Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas, kurį rengė Baltimo
rės Lietuvių Taryba ir LB apy
linkė, vyko vasario 20, sekma
dienį. Šv. Alfonso bažnyčioj 
8:30 vai. ryto klebonas kun. An
tanas Dranginis aukojo mišias 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Giedojo Dainos mišrus cho
ras. Lietuvių namuose 1:30 vai. 
popiet vyko banketas, kuriame 
dalyvavo miesto burmistras W. 
Donald Schaefer, Marylando 
gubernatoriaus atstovas ir kiti 
žytoūs svečiai. Pagrindinis kal
bėtojas buvo dr. Jonas Stiklo- 
rius.

Vaikučiai registruojami į šv. 
Alfonso mokyklą ir pirmosios 
komunijos klases, kurios vyksta 
šiuo metu, 

dėjai Albertas Juškus ir Kęstas 
Laskauskas gavo laišką iš radijo 
stoties, iš kurios transliuojama 
lietuviška programa, kad lietu
vių valandėlei neberandama 
laiko. Baltimorės lietuviai rašo 
peticijas stoties vedėjui, kad

Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčios vidus Kalėdų metu. 
Prie altoriaus stovi eglutės, kurias papuošė skautai.

LOS ANGELES

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joj 1982 metais buvo 19 krikš
tų, 5 vestuvės ir 22 laidotuvės. 
Per metus pajamų turėta 142, 
003,49 dol., o išlaidų — 140, 
996.62 dol.

“Spindulys”, Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės jaunimo 
tautinių šokių ir dainos ansamb
lis, sėkmingai gastroliavęs Aust
ralijoj, laimingai sugrįžo į na
mus. Jaunimas dalyvavo Austra
lijos Lietuvių dienose, o taip pat 
atliko ir savo programas. Visi 
išvykos dalyviai patenkinti 
kelione ir Australijos lietuvių 
vaišingumu bei draugiškumu. 
Spinduliui vadovauja nepa
vargstanti Ona Razutienė.

Prof. Mykolo Biržiškos minė
jimą vasario 27, sekmadienį, 
12:30 vai. Šv. Kazimiero parapi
jos salėj rengia Lietuvių Bend
ruomenė.

Kaziuko mugė vyks kovo 6 pa
rapijos kieme ir salėse. Pelnas 
skiriamas skautų veiklai remti.

Filmas iš Bernardo 
nio gyvenimo bus 
kovo 12-13. Rengia 
Bendruomenė.

Vinco Krėvės minėjimą kovo 
20, sekmadienį, 12:30 Šv. Ka- 

Brazdžio- 
rodomas 
Lietuvių

pakeistų savo nuomonę.
Bronius Aštašauskas, vėlesnis 

ateivis, po sunkios ligos mirė 
vasario 2. Velionis buvo susi
pratęs lietuvis, diibo ir daly
vavo lietuvių parengimuose, 
buvo dosnus artimui. Gedulin
gos mišios už jo sielą aukotos 
S v. Alfonso' bažnyčioj vasario 5. 
Palaidotas Loudon Paik kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona Ju
lija, sesuo, sūnus Juozas su šei
ma ir kiti giminės bei draugai.

Vincas Mockevičius, ankstes
nis ateivis, sulaukęs 90 metų 
amžiaus, po ilgos ir sunkios li
gos mirė vasario 5. Prieš išei
damas į pensiją, Vincas dirbo 
siuvyklose su broliais Pijum ir 
Juozu, kurie dabar jau mirę. 
Už velionio sielą mišios aukotos 
Šv. Alfonso bažnyčioj vasario 8. 
Palaidotas Lorraine Park ka
pinėse. Nuliūdime liko giminės 
ir draugai.

Konstancija Karpers Karpavi- 
čienė, pirmos kartos lietuvė, su-

' laukusi 91 m. amžiaus, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė vasario 14. 
Daugelį metų su tavo vyru ir 
sūnumi dirbo siuvykloj. Buvo 
uoli $v. Alfonso pamaldų ir 
lietuviškų renginių lankytoja. 
Gedulingos mišios už jos sielą 
aukotos šv. Alfonso bažnyčioj 
vasario 17. Palaidota New Cath-

CALIF

zimiero parapijos salėj rengia 
Lietuvių Bendruomenė.

Gavėnios rekolekcijos vyks 
kovo 23-27. Jom vadovaus Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, lietuvių 
pranciškonų provincijolas.

Partizanų minėjimą gegužės 
29 rengia Los Angeles ramovė- 
nai.

Lietuvių Diena, rengiama Šv. 
Kazimiero parapijos, įvyks bir
želio 19 parapijos . patalpose, 
ir Marshall aukštesniosios t mo
kyklos salėj. Tai jau bus 30- 
oji parapijos rengiama Lietuvių 
diena.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį minint Los An
geles lietuviai laisvinimo dar
bam suaukojo 13,000 dol. Minė
jimas vyko vasario 13. Meninę 
dalį atliko Šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas 
komp. A. Jurgučio. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo Jonas Daugėla 
iš Floridos. Bažnyčioj ir 
dalyvavo daug lietuvių, 
daug jaunimo.

Lietuvių radijo klubo 
metinis susirinkimas įvyko va
sario 6. Išrinkta nauja valdy
ba, kuri pareigom pasiskirstė 
taip: pirm. Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė, vicepirm. prel. Petras Ce- 
liešius ir Alfonsas Vilkas, sekr. 
Juozas Gedmintas, ižd. Juo
zas Dzenkaitis, nariai Stasė Pau- 
tienienė ir Vladas Šimoliūnas. 
— L.Ž.K.

salėj 
ypač

narių

PREMIJOS 
UŽ DRAMĄ

Los Angeles dramos sambū
ris paskyrė 2000 dol. premiją už 
geriausią dramos veikalą. Ver
tinimo komisija: pirm. Danutė 
Mitkienė, nariai — Viltis Jatu- 
lienė, Irena Tamošaitienė,-dail. 
Algis Žaliūnas ir sol. Stasė Pau- 
tienienė. Peržiūrėjusi atsiųstus 
kūrinius, komisija nutarė pre
miją padalinti pusiau ir skirti 
dvi premijas po 1000 dol.

Premijas laimėjo Anatolijus 
Kairys ir Dalila Mackialienė.

Anatolijus Kairys atsiuntė re
liginę 3 veiksmų dramą su pro* 
logu ir epilogu “Šventasis Prin
cas”. Dalila Mackialienė atsiun
tė 3 veiksmų dramą “Nepripar 
žinias tėvas”.

edral kapinėse. Nuliūdime liko 
sūnus Bernardas su šeima, 
dukra Konstancija, eilė anūkų 
ir giminaičių. Bernardas Kar- 
pers, velionės sūnus, daugelį 
metų buvo Lietuvių Namų tvar
kytojas. ,

— Eugenijus Jankus, rašytojo 
laureato Jurgio Jankaus ir Kotry-. 
nos sūnus, po ilgos ir sunkios 
ligos vasario 26 mirė Detroite. 
Nuliūdime taip pat liko žmona 
Danutė ir vaikai.

— Lietuvių Rašytojų Draugija 
praneša, kad ji tęsia Aloyzo 
Barono vardo novelės konkurso 
tradiciją. Tad ir 1983 metais 
vyks A. Barono novelės konkur-

— Toronto, Ont, Prisikėlimo 
parapija kovo 13 švenčia 30 me
tų gyvavimo ir gražios veiklos 
sukaktį. Šiai parapijai nuo pat 
pradžios vadovauja lietuviai 
pranciškonai. Parapija buvo į- 
kurta 1953 kovo 7.

— Philadelphijos LB apylin
kės metinis visuotinis susirinki
mas įvyks kovo 20, sekmadienį, 
tuoj po lietuviškos sumos Šv. 
Andriejaus parapijos salėj. Bus 
svarbus pranešimas apie gali
mybes gauti federalinę paramą 
apylinkės vyresnio amžiaus 
žmonėm. Ši informacija svarbi 
ne tik pensininkam, bet visiem, 
kurių tėvai ar artimieji galėtų 
valdiškomis paslaugomis ar pa
tarnavimais ateity pasinaudoti. 
Bus renkama nauja valdyba. At
silankiusieji bus pavaišinti kava 
ir užkandžiais.

— Solistės V. Mozūraitytės 
koncertas Toronto Lietuvių na
muose vyks kovo 20, sekma
dienį, 6:30 vai. vak. Rengia Tė
vynės Prisiminimų radijo pro
grama, kuriai vadovauja Jonas 
R. Simanavičius.

71 5.«j•'» ' 1 j i i 5 ? V*

>*•** Daili Antano* Tamošaičio 
knygos "Easter Eggs” supažin
dinimas kovo 27 įvyks Montrea- 
ly, Aušros Vartų parapijos sa
lėj. Rengia Lietuvių tautodailės 
grupė “Vaivorykštė”. Bus paro
dytas filmas “Lietuvių audinių 
menas”, kurį pagamino J. Milte
nis. Atvyks ir dail. A. Tamošai
tis.

— Simas Kudirka, Santa Mo- 
nica, Calif., dienrašty “Evening 
Outlook” sausio 27 plačiai ap
rašytas korespondento Will 
Thome. Prisimenama Simo ban
dymas pasitraukti iš sovietinio 
laivo ir jo tolimesnė istorija. 
Simas savo pareiškimais ape
liuoja į amerikiečių visuomenę 
pažinti Rusijos istoriją.

— Guoda Antanaitytė re
gistruoja Chicagoj ir apylinkė
se gyvenančias šeimas, kurios 
sutiktų priimti į V PLJ kong
resą atvykstantį užsienio lietu
višką jaunimą ir jį pagloboti 
maždaug nuo birželio 25 iki lie
pos 4. ‘

— Neringos stovyklavietėj 
1983 metais bus tokios stovyk
los: lietuvių kilmės vaikų anglų 
kalba birželio 26 — liepos 9, lie
tuvių mergaičių liepos 10 - 30, 
lietuvių berniukų rugpjūčio 14- 
27, ateitiiiinkų liepos 31 - rug
pjūčio 13. Registruotis adresu: 
I.C.C., Putnam, Conn. 06260.

— Rekolekcijos gavėnios 
metu Putnam, Conn., seselių 
vienuolyno centre: vyram kovo 
4-5, moterim kovo 18-20. Prave
da Tėv. P. Baltakis, OFM. Ko
vo 25-27 visiem charizmatiniu 
būdu praveda Tėv. J. Bacevi
čius, OFM. Vietų skaičius ribo- 

1 vai. popiet Registruotis tel. 
203 928-5828.

111., J. P. Stanionis, Fąir Haven, 
Vt, J. Draugelis, Brooklyn, N.Y. 
UžąakėVitiem: A. Reventas, 
Midlood,N.Y— J. Pochte,Brid- 

tojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. Atnau
jinant — visiem 15 dol, įlietam.
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O kasmet
valdžios

tui, automobiMų pirkimui, na
mų pirkimui (mortgage) ir t.t. 
Paskambinę į KASĄ,(441-6799), 
pasiteiraukit apie dabartinį

4. KA^3J galit palankiomis 
ąlygomk gauti paskolas asme- 
irriam reikalam, namų remon-

ke — KASOS Kredito Unijoj. 
Čia paminėsim priežastis, dėl 
ko visiem patartina taupyti 
KASOJ. .

1. Paprastos taupymo sąskai
tos KASOJ duoda 9% dividen
dų! Nuošimčiai apskaičiuojami 
nuo įdėjimo iki išėmimo die
nos. Jokių suvaržymų nėra — 
santaupas galit padėti ar išimti, 
kada tik norit.

Niekur kitur negausit 9% už 
paprastas banko knygutės 
santaupas.

2. Didžiausias pasirinkimas 
taupymo certifikatų, kurie duo
da aukštesnius procentus:

a) Maži certifikatai išduoda
mi 500 dol. blokais. Pradedant 
nuo 500 iki 5,000 dol., galit 
gauti certifikatų s su garantuotu 
nuošimčiu trim mėnesiam, še
šiem mėnesiam ar ilgesniam lai
kui. šie certifikatai duoda 10%.

b) Nuo 5,000 iki 20,000 dol. 
certifikatai duoda dar aukštes
nį 10.5 nrocenta. kuris viršiia

NEW LONDON, CONN,

Lietuvos šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimą vasario 20 
Vauxhall Inn. salėj surengė vie
tos LB apyl. valdyba: St Mik
nius — pirm., G. Lileikienė ir 
Vyt Laugalis. Mišias čia lietu
viškai aukojo ir ypatingai pras
mingą pamokslą pasakė prel. 
dr. Vytautas Balčiūnas, o po mi
šių jis dar skaitė paskaitą, 
kalbėdamas daugiausia apie 
okūp. Lietuvos pogrindyje lei
džiamą L.K.B. Kroniką. Mišių 
metu giedojome lietuviškas gies
mes.

Minėjime dalyvavo 30 žmonių 
(6 moksleiviai). Tarp svečių 
buvo kūrėjas savanoris ats. kpt 
Jurgis Dragūnevičius su žmona 
iš Hartford, Conn.

Connecticut gubernatoriaus 
proklamaciją perskaitė Vasario

ATEITININKŲ SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Ateitininkų šeimų savaitė šie
met bus rugpjūčio 13-19 svetin
goj lietuvių pranciškonų sody
boj Kennebunkporte, Me. Tai 
yra tradicinės ateitininkų šeimų 
atostogos gražioj gamtoj prie 
Atlanto. Kviečiami ir kiti, kurie 
nori lietuviškai šeimyniškos ši
lumos, pasidalinimo mažais 
kasdieniniais džiaugsmais ir di
desnėm gyvenimo svajonėm.

Šalia draugiškos šių atostogų 
nuotaikos savaitė yra įdomi ir 
savo kultūrine programa, ruo
šiama lietuvių pranciškonų kartu 
su ateitininkais. Šioj programoj 
yra koncertų, literatūros vaka
ras ir paskaitos aktualiais gyve-

SCRANTON, PA.

Laisvės šventė
Scrantono lietuviai Lietuvos 

65-ąją laisvės šventę pradėjo va
sario 13 Šv. Juozapo bažnyčioj 
mišiomis už Lietuvą, Čia buvo 
giedama lietuviškai, ir speciali 
rinkliava buvo skilta kenčian
čios Lietuvos Bažnyčios reika
lam. Vasario 16 buvo Lietuvos 
vėliavos pakėlimo ceremonijos 
miesto Bank Plaza aikštelėj. Čia 
kunigas sukalbėjo maldas ir 
vienas apskrities pareigūnų per-

BUI
LAK valdyba

LK Fondo Valdyba

— Prof. dr. Julius Kakarieka
šiuo metu yra Čilės universiteto Valdas Duoba 15 dol.

bet pilnam jaunystės, pasišven-

sarto 16-oji paskelbta lietuvių 
diena visoje apskrityje.

Lietuvių delegacija ta proga 
buvo ir pas miesto burmistrą 
James McNulty. Jis priimtoj 
proklamacijoj Vasario 16-ąją 
paskelbė Scrantono miesto Lie
tuvių diena.

Visi iie įvykiai buvo pami
nėti vietinėj spaudoj ir teievi- 
ztyoj. Visais Lietuvos laisvės die
nos reikalais pasirūpino veiklie
ji Lietuvos vyčių 74 kuopos pa
reigūnai: Marle Laske, Ano Ga
linas ir Casimir Yanish.

Vasario 16-ąją paminėjo ir 
Scrantono Lietuvių Bendruome-

procentus, kokius tik galit rasti Iš^ę į pensiją, galit IRA san- 
aodraustose taupymo instituci- taup®* išimti dalimis arba visas 
jose. Už juos šiuo metu galit a .kart® b tik tada už jas mo- 
gauti 11%

Visų įvairių certifikatų pro
centai keičiasi kas savaitę, todėl 
skambinkit į KASĄ (212) 441- 
6799 sužinoti vėliausio certifi
katų kurso.

3. KASA turi pelningiausią 
IRA (Individual Retirement Ac
count) planą! šiuo metu IRA 
pensijos indėliai KASOJ duoda 
11% prieauglį!

štai, kodėl IRA santaupos yra 
taip svarbios:

a) Kiekvienas dirbantis as
muo gali kasmet į IRA pensiją 
įnešti $2,000. Jeigu vyras ir žmo
na abu dirba, tada galima įneš
ti $4,000.

b) Šie pinigai yra nurašomi 
nuo bendrų metinių pajamų, ir 
tuo būdu sumažinama suma, 
nuo kurios reikia mokėti mo
kesčius.

16-osios akto signataro a.a. J. 
Smilgevičiaus dukraitė Angelė 
Mikniūtė, o Apol. Bagdono eilė
raštį “Dvidešimt” paskaitė St. 
Miknius.

Dvylikametės sesutės Pakšty- 
tės — Gabija skudučiais, o Mir
ga smuiku—pagrojo “Atskrend 
sakalėlis”, o Gabijai skudučiuo
jant, Mirga dar padeklamavo 
Maironio “Lietuva brangi”. Mi
nėjimą baigėme Lietuvos himnu.

Devyniolika aukotojų sudėjo 
450 dol.: Tautos Fondui — 260 
dol., Liet Bendruomenei — 170 
dol. ir Religinei Šalpai — 20 
dol.

New London LB apylinkė yra 
labai dėkinga prel. dr. Vyt Bal
čiūnui už jo aukotas mišias, 
pamokslą ir paskaitą.

Jurg. Ežer.

nimo klausimais. Šiais metais 
tarp kitų paskaitų bus inž. Al
inio Kuolo paskaita tema: Ato
minis karas krikščionio pasau
lėžiūroj.

Nepraleiskime progos paato
stogauti draugiškoj nuotaikoj ir 
nedelsdami užsisakykime kam
barius, kol dar jų yra. Pasku
bėję gal dar galėsime pasi
rinkti kiek brangesnį su vonia 
arba pigesnį su bendru dušu. 
Kambariai rezervuojami, rašant 
šiuo adresu: Franciscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Me. 
04046.

A.D.

nės apylinkė, Vasario 19 nariai 
ir svečiai susirinko gražioj ir 
erdvioj Petrauskų rezidencijoj. 
Šeimininkas arch. Vytas Pet
rauskas pravedė trumpą, pritai
kytą programą. Jis, kalbėdamas 
apie Lietuvos laisvės kovas, 
ypač apie pirmąją kritusią auką 
savanorį Povilą Lukšį, rodė 
skaidrėmis parinktus Lietuvos 
vaizdus, įterpdamas lietuvišką 
muziką.

Po šios valandėlės buvo at
likti ir kiti bendruomenės reika
lai: susimokėta nario mokesčiai, 
prirašyti keli nauji nariai, pa
rinkta aukų JAV Lietuvių 
Bendruomenei ir taip pat už- 
girta darbuotė esamos valdy
bos, kuri paprašyta tęsti darbą 
ir toliau. Valdybos sudėtis: 
pirm. arch. Vytas Petrauskas, 
sekr. Danutė Krivickienė ir ižd. 
Joseph Vincent

Po minėjimo šeimininkė Regi
na nepamiršo ir pavaišinti sve
čių lietuviško skonio gardumy-

Kam mokėti svetimiem ban
kam nuošimčius, jei, skolinda
miesi KASOJ, galit pagelbėti 
sau ir kitiem KASOS nariam 
lietuviam.

5. Kiti KASOS patogumai:
a) KASOS įstaiga veikia die

nos metu ir vakarais šešias die
nas savaitėj, b) čia nereikia sto
vėti eilėse, kaip kituose ban
kuose, c) galit mainyti visų rūšių 
čekius: algos, pensijos, nuomos, 
pašalpos ir t.t., d) galit išimti 
santaupas grynais pinigais arba 
čekiais be jokių suvaržymų, e) 
galit pavesti tiesioginį pensijos 
(Sočiai Security) čekių atsiun
timą į Jūsų sąskaitą KASOJ, 
kur Jūsų pensija uždirbs 9% 
prieauglį ir bus lengvai priei
nama, f) KASOJ gaunat drau
gišką dėmesį ir nuoširdų patari
mą visais finansų reikalais, g) 
Jūsų finansinės transakcijos čia 
yra laikomos griežtoj paslapty, ir 
KASA yra federalinių įstaigų 
kontrolėj bei priežiūroj.

Nelieka abejonės, kad yra 
verta ir protinga taupyti lietu
viškoj KASOJ, kuri, dar tik baig
dama trečius gyvavimo metus, 
jau yra pasiekusi arti aštuonių 
milijonų dolerių santaupų kapi
talą.

Rašykit, aplankykit arba 
skambinkit: KASA Lithuanian 
Federal Credit Union, 86-01 
114th Street, Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Telefonas: (212)441- 
6799). Iš kitų miestų galit atlik
ti visas transakcijas paštu ar te
lefonu. Reikalui esant, pinigus 
galit persiųsti telegrafu.

Jūsų patogumui įstaiga yra 
atidaryta darbo dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o šeš
tadieniais — iki 5 vai. vak.

Tikimės greit Jus išgirsti!
KASOS direktorių taryba

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

Nuo 1983 sausio 19 iki kovo 
5 mirusiųjų atminimui K. Židi
niui aukojo šie asmenys:

A. a. Laimos Jasaitienės at
minimui — Irena ir Jurgis Oku- 
niai 50 dol.

A. a. savanorio laisvės kovoto
jo Jurgio Kiaunės atminimui — 
Filomena ir Andrius Ignaičiai 
25 dol., Abdur R. Khan (Kiau
nių šeimos draugas) 200 dol., 
Valerija ir dr. Bronius Nemickai 
20 dol., Danutė ir Mindaugas 
Petrikai 25 dol., Liudas Špokas 
20 dol.

A. a. Vytauto Saldaičio atmi
nimui — Algirdas Daukša 25 
dol., Jadvyga ir Antanas Vytu- 
viai 20 dol., Lionginas Vaitke
vičius 10 dol.

A. a. Teodoros Šlepetienės 
pomirtinių pietų proga — Aldo
na Janačienė 40 dol.

A. a. Pajautos Tallat-Kelpšie- 
nės atminimui — Marija ir Zig
mas Raulinaičiai 25 dol., Vytau
tas B. Gružas 25 dol.

A. a. Vaclovo Čeko atmini
mui — F. ir A. Ignaičiai 25 
dol.

ėmimo. Paprašius pateikti są
skaitą už atliktą darbą, p. Jaku
liai nenorėjo nieko imti, bet pa
galiau savo profesinį $2,500 
honorarą padovanojo Kultūros 
Židinio labui. Lietuvių Kultūros 
Fondas ir tėvai pranciškonai p. 
Jakuliams giliai dėkingi už pa
tarnavimą ir auką.

Eilė asmenų, sumokėdami 
metinį LK Fondo korporacijos 
nario mokestį, pridėjo dar ir 
auką Židinio išlaikymui. Iki š.m. 
kovo 5 šia proga aukojo: Anta- > 
nas ir Genovaitė Diržiai 5 dol., 
"" “ * *" * 1-, Kostė

istorijos fakulteto dekanas, tu- Garbauskienė 20 dol., Vytautas 
rįs labai gerą vardą kaip profe
sorius ir kaip administratorius.
Jis yra vienas iŠ nedaugelio, 
po antrojo karo emigravusių į 
Čilę. Jo žmona yra seserų uršu- 
liečių vedamos aukštesniosios 
mokyklos mokytoja.

— Montrealio vyrų oktetas, 
vadovaujamas muz. A. Stankevi
čiaus, gražiai reiškiasi ir turi 
daug pakvietimų koncertuoti. 
Vyrai yra dainavę ne tik lietu-

Kultūros Židinio scenoje šoka New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis, minint
Lietuvos nepriklausomybės šventę. Nuotr. L. Tamošaičio

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINY

Baigiantis žiemos sezonui, K. 
Židinio parengimų kalendoriuje 
atsirado kiek pakeitimų; Čia 
skelbiame iki kovo 4 žinomą 
naują tvarkaraštį:

Kovo 12, šeštadienį, A. Bala- 
šaitienės knygos “Susitikimas 
pamary” pristatymas mažojoj 
salėj. Rengia Liet. Moterų Klu
bų Fed. N.Y. klubas.

Kovo 13, sekmadienį, dail. A. 
Tamošaičio knygos “Lithuanian 
Easter Eggs” sutikimas, margu
čių dažymo demonstravimas ir 
filmas apie Tamošaičių lietuviš
kų audinių meną. Rengia Liet. 
Tautodailės Instituto N.Y. sky
rius.

Kovo 19-20, dail. C. Janušo 
sukaktuvinė apžvalginė paroda 
didžiojoj salėj. Rengia specialus 
komitetas.

Kovo 26-27, patalpos neuž
imtos (dail. R. Ingelevičienės pa
roda nukelta į geg. 7-8).

Balandžio 9, šeštadienį, Lais
vės Žiburio radijo pavasario pa
rengimas, visos patalpos.

Balandžio 10, sekmadienį, 
tradicinis Atvelykio stalas di
džiojoj salėj. Rengia Liet. Mote
rų Klubų Federacijos N.Y. klu
bas.

A. a. Liucinos Vilkutaitienės 
mirties metinių vaišių proga ve
lionės vyras Vytautas Vilkutaitis 
aukojo 25 dol., o žmonos vardui 
paminklinėje lentoje įamžinti p. 
Vilkutaitis Kultūros Židiniui 
paaukojo dar 1,000 dolerių. Už 
kilnaus dosnumo pavyzdį Židi
nio vadovybė jam nuoširdžiai 
dėkoja.

Taip pat reta ir nepaprasta 
auka buvo gauta iš lietuvių ad
vokatų Mariaus ir Jūratės Ja- 
son/Jakulių. Jie daug dirbo pa- 
ruošdami sutartį tarp tėvų 
pranciškonų ir Kultūros Fondo __ ___________ __
dėl Židinio administracijos per- minėjimas didžiojoj salėj. Ren

gia N.Y. Liet. Bendruomenė.
Birželio 18, šeštadienį, patal

pos neužimtos.
Birželio 19, sekmadienį, vy

resnio amžiaus lietuvių proble
mų svarstymas mažojoj salėj. 
Rengia Pasaulio Liet Katalikių 
Organizacija ir N.Y. Liet Kata
likių Moterų Kultūros Draugija.

Liepos 23, šeštadienį, privatus 
pobūvis didžiojoj salėj.

Ateinančio rudens sezonui 
jau irgi yra gauta keletas užsa
kymų:

Spalio 1-2, dail. VI. Žiliaus pa-.

Kašuba 10 dol., Sofija ir Vin
cas Klevai 15 dol., Pelagija ir 
Stepas Le veckiai 30 dolJadvyga 
Matulaitienė 10 dol., Antanas 
Raagaitis 5 dol., Algimantas 
Uknevičius 15 dol.

Visiem aukotojam priklauso 
nuoširdi padėka, o mirusiųjų ar
timiesiem gili užuojauta ir tikė
jimas, kad jie nebus užmiršti, 
nes lietuvių gyvybės židinys vi
sada jiem liks garbingu pamink
lu.

Balandžio 16, šeštadienį, die
nos metu Liet. Bendruomenės 
atstovų suvažiavimas. Vakare 
N.Y. ateitininkų šeimos šventė.

Balandžio 17, sekmadienį, pa
talpos neužimtos.

Balandžio 23, šeštadienį, N.Y. 
skautų metinis parengimas — 
koncertas ir balius.

Balandžio 24, sekmadienį, 
kultūrinė popietė mažojoj salėj. 
Rengia Katalikių Moterų Kultū
ros Draugija.

Balandžio 30, šeštadienį, Lie
tuvių Atletų Klubo bingo dar
buotojų metinis susirinkimas ir 
vakarienė mažojoj salėj.

Gegužės 1, sekmadienį, meti
nis KASOS Kredito Unijos narių 
susirinkimas mažojoj salėj.

Gegužės 7? šeštadienį, Tautos 
Fondo sųvažįavima$ dienos 
metu mažojoj salėj.

Gegužės 7-8, dail. R. Ingele- 
vičienės dailės darbų paroda di
džiojoj salėj (atkelta iš kovo 26- 
27). Rengia specialus komitetas.

Gegužės 14, šeštadienį, patal
pos neužimtos.

Gegužės 15, sekmadienį, tra
dicinė Kultūros Židinio pava
sario šventė ir gegužinė, visos 
patalpos.

Gegužės 21, privatus pobūvis 
didžiojoj salėj.

Gegužės 22, -sekmadienį, jau
nimo pamaldos ir iškilminga 
skautų sueiga didžiojoj salėj.

Gegužės 28-29, rumunų tauti
nis festivalis, visos patalpoj.

Birželio 4, šeštadienį, N.Y. 
vyrų choro Perkūno koncertas.

Birželio 5, sekmadienį, 
Maironio mokyklos mokslo metų 
užbaigimas didžiojoj salėj.

Birželio 7, 8 ir 9, Australi
jos lietuvių sportininkų viešna
gė.

Birželio 11, šeštadienį, patal
pos neužimtos.

Birželio 12, sekmadienį, bai
siojo birželio tragiškų įvykių

tuvių skaučių seserfia. “M ,•
Spalio 8, šeštadienį, dienos 

metu, Lietuvių Kultūros Židinio 
Fondo, Ine., metinis suvažiavi
mas.

Spalio 15-16, dail. Adomo

Žukauskienės paroda

Lapkričio 5, šeštadienį, Lais
vės Žiburio radijo rudens pa
rengimas.

Kultūros Židinio vadovybė 
džiaugiasi apylinkės lietuvių or
ganizacijų nepailstančia veikla 
ir dėkoja už pasinaudojimą lie
tuviška pastoge. Dėl patalpų už
sakymo prašoma kreiptis į Kul
tūros Židinio administracijos 
raštinę tel. 235-8386, arba į Alg. 
Šilbajorį, "846-7636.

$ SPORTAS

NEW YORKO SPORTININKAI
Šiais metais Lietuvių At

letų Klubas sulaukė 80 metų 
amžiaus. Žmogus, sulaukęs tiek 
metų, pasipuošia balta galva, jo 
veidą išvagoja gilios gyvenimo 
vagos, jį laikom senu. Bet to ne- 

vo pasipuošęs jaunais veidais, 
energija ir ištverme. Per tą lai
ką yra išugdęs garsių sporti
ninkų, kuriais lietuviai ir šian
dien didžiuojasi. Jis tai pasiekė 
sportą mėgstančių jaunuolių, jų 
tėvų ir rėmėjų dėka.

Klubo valdyba kreipiasi į New 
Yorko lietuvius, kad ir toliau 
tęstų tą kilnų idealą, su kuriuo 
sporto mėgėjai prieš 80 metų 
įsteigė šį klubą. Ypač šiais me
tais turim visi dar su didesniu 
ryžtu pradėtą sporto kelią ties
ti ir toliau. Dabar turim daug 
geresnes sąlygas, tad negalim 
leisti jam pražilti.

Jau beliko vos keli mėnesiai 
iki to laiko, kai viso lietuviš
ko pasaulio jaunimas Chicagoj 
susitiks sporto aikštėse ir paro
dys, jog per pasišventimą ir iš
tvermę galima daug ką pasiekti. 
Mes, New Yorko sportininkai, 
turim labiau negu visi kiti paro
dyti sporto pasauliui, jog esam 
verti savo ankstesnės kartos 
pastangų, kuriant šį klubą.

New Yorko sportininkai labai 
uoliai ruošiasi šiom žaidynėm, 
ir gausi grupė įvairių sporto ša
kų sportininkų jose dalyvaus. 
Jie treniruojasi kiekvieną dieną 
vakarais Kultūros Židiny, pri
žiūrimi trenerių, kilusių iš anks
tesnių klubo sportuojančio jau
nimo eilių. Būtų labai džiugu, 
kad neliktų New Yorke nė vie
no jaunuolio-lės, kuris nedaly
vautų sporto veikloj. Tad kvie
čiam visus New Yorko lietuvius, 
ypač sportuojančio jaunimo tė
vus, padėti klubo vadovam mo
raliai ir materialiai, kad mūsų 
sportuojantis jaunimas galėtų
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PAREMTI AUKOJO
., E. Li- baua, Richmond Hifl, N.Y., V.

New-

rių, įvairius patarnavimas ar bridge, Mass., M. Varneckas, Wbodhaven,N.YM J. Puodžiūnas, 
šiaip spaudą perėmę: < «*• *««.

20 dol. -— O. Bačkienė, tyush- 
ington, D.C.

Po 15doL —V. Zabita, Brook
lyn, N.Y., dr. J. Trojanas, M as- 
peth, N.Y., M. Aukštaiti, Port f 
Hope, Ont, E. Remeza, Hol lis. 
Hills, N.Y., I. Bučinys, Diyton, 
Ohio.

11 dol. — P. Šlapikas, FtLau- 
derdale, Fla.

Po 10 dol. — J. Zubavifiais, 
Sunny Hills, Fla., T. Paknys, 
Brooklyn, N.Y., K. Simanavičiais, 
Marstons Mills, Mass., V Stel
mokas, Pompano Beach, Fla., 
B. Pūras, Shereville, In., A. Vil- 
Itich, Toms River, N.J., L Ci- 
žiūnas, Falls Church, Va., S._ 
Shpungin, Brooklyn, N.Y.,dr. P. 
Bagdas, Douglaston, N.Y., A. 
Budininkas, Hamilton, Ont., J. 
Puodžiūnas, Waterbury, Conn., 
M. Baltadonis, Brooklyn, N. Y., 
P. Žilionis, New York, N.T, R. 
Penikas, E. Norwich, N.Y.

9 dol. — V. Veršelis, Kiiags

Beach, Fla., V. Paulius, St. 
Petersburg Beach, *Fla-, V. Kli-

Š. Juodaitis, St Petersburg, Fla., B. Mačkiala, 
Ormond Beach, Fla., P. Kidolis, 
Hartford, Conn., J. Andrulis, įsais, New Haven, Conn., A. Southfield, Michigan, V.

Gruodis, WappingersFalls, N.Y„ Rutelionis,- Bockville, lington,Ont., B. Strimaitis,
A. Hintendorf, Hickory Hills, Md., J. Bružas, Clevelarid, Ohio, 
III., A. Gercas, Venecuela, A. “ -
Wishner, Lakewood, Ohio, Wri- 
ters Club Trojan, Los Angeles, 
Calif., V. Ivanauskas, Dorches- 
ter, Mass., P. Averka, So. Boston, 
Mass., H. Petrikas, Rego Park, 
N.Y., J. Baužys, Chicago, III., 
V. Karutis, Amsterdam, N.Y.,

Conn., M. Kemzūra, Woodhaven, 
N.Y., P. Balsavich, Brockton, 
Mas s., C. Kulas, Fairview, N.J., 
R. Chepulis, Middle Village, 
N.Y., V. Aviža, Brooklyn, N.Y., 
M. Veliuona, Baltimore, Md., K. 
Ciuoderis, Fort Lee, N.J., P. Dau
ginas, St. Catherines, Ont., J. 
Bubelis, Daytona Beach, Fla.,

3 ĮDOMIOS LIETUVIŲ EKSKURSIJOS 
1983 METAIS

“ŠV. ŽEMĖ — EGIPTAS — GRAIKIJA” — 18 dienų 
kelionė —• balandžio m»n_ 21 dieną.
Kaina iš New Yorko -$2275.00

“KELIONĖ Į SKANDINAVIJĄ” — 19 dienų kelionė — 
birželio mėn. 4 dieną.
“Kaina iš New Yorko-$2295.00

“ISPANIJA — LIURDAS — PARYŽIUS” — 14 dienų 
kelionė — rugpjūčio m«n. 27 dieną.
Kaina Iš New Yorko -$1795.00

Kelionių brošiūros, smukesnė informacija ir registracija: 
AMERICAN TRATEL SERVICE BUREAU 

9727 South VVestem Avenue
Chicago, Illinois 60643 

tel. (312) 238 - 9787.

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

50 m. skrydžio 
jubiliejus

i»:tr >• rurrTTi (nario

' F T rjFni ■

.**• I

14 inč. pločio ir
22 inč. ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 dol.

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

Mount CarmeL Conn., H. An- L 
druška, Woodhaven, N.Y., E. 1 
Dovydėnas, Clark Summit, Pa., 
J. Jasys, New London, Conn., 
A- Čepulis, Philadelphia, Pa., 

Aleknevičius, Toronto, Ont, A. kun- T. Burkauskas, Doylestown, 
Vaitekūnas, Providence, R.I., J. Pa-> A. Skarulis, Brooklyn, N.Y., 
Miliauskas, Worcester, Mass., A. 
Žiaugra, Sharon, Mass., D. Ra- 
zulevičius, Norwood, Mass., J. 
Narkevičius, Los Angeles, Calif., 
A. Bumeika, Hartford, Conn., 
D. Sultys, La Puente, Calif., A.
Daidynas, Escondido, Calif., J. ja. 
Tiškus, ’ Greenwich, Conn., J.  
Sušienė, Highland Park, N.J., 
J. Bogušis, 5o. Boston, Mass., 
P. Butkys, Monterey Park, Calif., 
R. Kontrimas, Mission Viejo, Ca
lif., A. Koncė, Woodhaven, N.Y., 
M. Kleiza, WoodhaVeū, N.Y., J. 
Navickas, Woodhaven, N.Y., J. 
Alekna, Elmont N.Y., J. Mikaila, 
Troy, Mich., W. Žukauskas, Ft. 
Lauderdale, Fla., B. Batisa, 
Brockton, Mass., M. Jasėnąs,. mosios gėlės, Ispaniškos akys, O 
Jackson Hts., N.Y., A. Kepenįs, kam gi tu pabeldei, Gera būti 
Pompton Lakęs, N.J., W. Dar- žmogum. Kaina 12 dol.
gis, Riverdale, N.Y., M. Juozą- Taip pat gaunamos ir šios nau-. 
pavičius, Woodhaven, N.Y., V. jausies plokštelės: Kalėdos — 
Kiukys, Somerville, N.J., O. Aušros Vartų Montrealio choro 
Reuteris, Whiting, N.J., S. Maži- įgiedotos kalėdinės giesmės. Kai
lis, Fishkill, N.Y., L. Jankauskai-; na 10 dol. Nauja diena — antro- 
tė, Brooklyn, N.Y., D. Sulmar, ji dvynukų šalčių plokštelė iš 
Springfield, Pa., P. Krivinsldenė, Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp 
Hamilton, Ont, dr. D. DeCes- tostų ir dainų — estradinę mu
are, Cranston, R.I., I. Serapinas, ziką atlieka R. Kasputis su gita- 
Chicago, 111., J. Olkovikas, Man- rų, trumpetės ir akordeono pa- 
chester, N.H., K. Kubaitįs, Raku* lydą. Kaina 9 dol. Lauksiu ta- 
way, N.J., dr. B. Nemickas. M^^yęs^teinant — Montrealio vyrų 
petb, K. Jankūnas, tod^F okteto dainos. Kaina 10 dol.
^rJ.» V. Kulbokas, Gulfport, Fla., Motulės dainos—lietuvių liau-^" 
įį Strazdas, Linden, N.J., J. Rjjjį ęfcs dainos. Dainuoja Bostono 
mas, Metuchen, N.J., A. Liobi§« ^lietuvių etnografinis ansamblis 
Middlesex, N.J., O. Audėnas, So.- “Sodauto”. Kaina 6 dol. Kur gin- 
Ozone Park, N.Y., B. Zapasn^y (arais. — Montrealio jaunimo an- 
kas, So. Orange, N j., J. Raugar samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
lis, Waterbury, Conn., J. Puteris, ną 10 dol. Dainos, muzika ir 
Toronto, Ont, A. Buivydas, Car- gėlės—įvairių kompozitorių irar- 
lisle, Mass., V. Kuzmickas, Wa- tistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 9 
terbury, Conn., T. Jennings, Ber- 
lin, Conn., V. Grybauskas, Brock- 
ton, Mass., S. Sužiedėlis, Brock
ton, Mass., S. Vismontaitė, Hari-'’ choro dainos. Kaina 10 dol 
ford, Conn., J. Starinskas, Bei- Nerija — Clevelando studenčių 
mont, Mass., A. Budreckis, vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Quincy, Mass., F. Sprindys, Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Franklin Sq., N.Y., Z. Rimas, Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Ridgewood, N.Y., V. Plaušinis, Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
Ridgewood, N.Y., V. Vilkutaitis, dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos

ruploe, llbtuvttkoo sveikatos 
b ChlcaooL
lai vlaom orooom.

110*21. Jameica Ava. 
(kampas 111 St) 
847*0225

AMBER HARVEST
8^—r * ŠmiLŠa ^na^J »««w 8^1r ra s n mins ana vvęovaDio*

PARDUOTUVĖ

Atidaro nuęl Iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
■d šeštadMo

J. Buivys,. Baltimore, Md., A.
Cesonis, Harrisonville, Mo., J.

J. Valaitis, Tallmadge, Ohio, E. 
Karmazinas, Woodhaven, N.Y., J. 
Zelinskas, Belleville, N.J., J. Si- 
rusaitė, Blacksburg, Va.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci-

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
čiams, Kur gimtinė mylima, Pir-

dol. Leonas Baltrus — arijos ir 
.dainos. Kaina 8 dol. Aras...toli 
įuo tėvynės — Toronto vyrų

LlTHUANlAN COOKERY
(h» EnglMi, 318 pagea, prie* (M.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtėa parašyta lietuviškų valgių 
raceptų jpyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patoglai,auvorta.3l6 pusi Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. TČdk

Užsakau “Llthuanlan Cookory" už 8 dol. Porsluntlmas-

Vardas, pavardė .

Numeris, gatvė ______

Miestam valstija, Zip ....

1983 N
KELIONES
Į LIETUVĄ

18 DIENŲ: SPECIALI KELIONĖ, skirta studentam ir jaunuoliam, 
norintlem susipažinti su Lietuvos kultūriniu ir artistiniu 
palikimu—

Kelionė 614: birželio 14 - liepos 1 81J99

1 Helsinky

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 512: gegužės 12 - 28 $1,699
Kelionė 714: liepos 14-30 $1,799
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,«99 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte

Custom made fur and sheop- 
skin coats and othor loathor, 
goods. The krarost prlces in 
nelghborhood. Ūse our iay- 
away pian.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

ALEX SNEEPSKIN AND FUR CO.
79-03 JAMAICA AVĖ.
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL 212286-1162

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas iii lapelis. Praionejį Ėikirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 841 Kutento BlvK, BrooMyn, N.Y. ,flt07

Prašau pratęsti prenuiNrat< 1M motam

vardas Ir pavardė ___— ..................... ......................... ..
Adreeas .........................................

DARBININKAS naujlin akNltytojam pirmuosius motus 
kateMja tik 12 dot Vblroii prenumerata —16 doL

'Bkmftlu už pronumont|
Ui kalrodorhi - ♦ -—

pkr^mtl Į^mės—o-

Ridgewood, N.Y., V. Vilkutaitis, 
E. Northport. N.Y., J. Urbanavi
čiūtė, Spring Valley, N.Y., B. Ar
minas, Richmond Hill, N.Y., V. 
Tumas, Norwood, Mass., J. uaujvs iicmvmius įmygus
Rūtenis, Hyannis, Mass., V. Čy- ir lietuviški suvenyrai gaunama 
vas, Cleveland, Ohio, B. Andrį- Darbininko administracijoj. 341 
šūnas, Hot Springs,'Ark., V. Nor-' Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.. 
vaiša, Miami Beach, Fla., T. Vis
minas, Woodside, N.Y., A. Paliu- 
lionis, Cicero, III., B. Užusienis, 
Chicago Ridge, III., J-Arlauskas, 
Chicago, III., S. Bučmys, Day- 
ton, Ohio, A. Pakštienė, Center- 
ville, Mass., V. Galinienė, Rich
mond Hill, N.Y., J. Palubinskas, 
Baltimore, Md., I. Krasauskas, 
Hyannis, Mass., L. Kukanauza, ____  _ ___ ___________
Providence, R.I., J. Spirauskas, . Knyga su persiuntimn tik 3 
Aubum, Mass., J. Babrys, Gulf Gaunama Darbininko ad- 
port, Fla., J. Skladaitis, Phila- - ministracijoj.

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 1 $1,589 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj, 2 Krokuvoj 

1 Frankfurto

14 DIENŲ: LIETUVA, Lenkija ir Vokietija _ 
Kelionė 621: birželio 21 - liepos 4 $1,M» 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 2 Suvalkuose,

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA 
Kelionė 427: balandžio 27 - gegužės 111,279 
Kelionė 607! birželio 7-18 $1,569 
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569 
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569 
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569 
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj

11207.

Keliautojų domesiui
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.

delphia, Pa., A. Krulikas, St. 
Petersburg Beach, Fla., B. Gir-

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu ‘ 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa* *\ 
sakojimai ii Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jalkausko apysdlca H Lie- * 
tavos nepriklausomo gyvenimo 
pradžioj A. Žemaičio "Lietu- 4 
vos vaizdeliai" arba to paties au
toriaus "Nutolusios dienos” 
Gminama Darbininko administ 
rncįįoj, 341 Highland Blvd., . 
Brooklyn, N.Y. 11207.

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
Kelionė 510: gegužės 10-21 $1,329 

Kelionė 710: liepos 10-30 $1,569 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj 1 Frankfurte

Visi Išvykimai B New Yorko Ir Bostono 
Daromi giminių Iškvietimo dokumentai

BALTIC TOURS 
293 Aubum St 

Newton, Maso. 02166 
617 965-8080/969-1190

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNUA

KASA 
Yra geriausia ir {Mtogiausia bankinė įstaiga 

visiems lietuviams.
KAS A uz paprastas taupymo sąskaitas moka aF/v
Už IRA penttių indėltas KASA tino metu moka 11%
Už didelius & mažus cortifikatm KASA moka Hok galima aukHiausius procentas.
Visiems taupytojoms KASA Imgvnrois sųlygoaris steteflda visų rūšių paskolas.

“KASA priima švončlų ar aMogų plano taupymo Mėtiuo Ir |mm hlp pat moka 
9%_oakMmnu*\

~ KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASC^E APBŠAt>STI IKI 186»M DOL. — 
KASOS (staiga YO&fo savitos dha ausis nuo 8 vaL ryto 1 vaL vskaro» o psaktadioniafe 
ild 6 vaL ir leMadieniafe fld 5 vaL vok.
KASOS adresas* 88811141h Street, Ri Are na d Hill, N.Y* 11418’
Telefonas! (212) 441*8799

kasa šviečia visus jungus | uotuviSKą taupyaoo |suug|>
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Pąįauta Eugenija Klupiaitė- 
Tsllat-Kelpšienė po sunkio* ir 
ilgos ligos mirė vasario 19 H*~ 
mdtono ligoninėj, arti Trentono, 
New Jersey.

Velionė buvo gimusi 1921 
spalio 15 Kaune. 1939 baigė 
Šiaulių mergaičių gimnaziją. Po 
td studijavo Dotnuvos žemės 
ūkio akademijoj ir baigė agro
nomijos kursą, čia susidrauga
vę su tos pačios akademijos 
studentu Tadu Tallat-Kelpša, ir 
1941 rugsėjo 13 kun. Pranas Pet
raitis, SDB, Švč. Trejybės para
pijos bažnyčioj Kaune palai' 
mino jų moterystę.

Karo audra jauną šeimą su 
maža dukrele Vita išbloškė į 
Vakarus. Kurį laiką gyveno 
Prancūzijoj. 1952 atvyko į JAV 
čia velionė baigė plaukų šuka-

Mirus myliniai Motinai

TEODORAI ŠLEPETIENEI,
reiškiu nuoširdžią užuojautą mano krikšto motinai Birutei 
Venskuvienel Paryžiuje, Prancūzijoje, o mirusiai amžinąjį 
atHsj.

Vytautas B. Radzivanas, Australijoje

Mylimai Mamytei

TEODORAI ŠLEPETIENEI
mirus, dukras Aldoną Janačienę ir Birutę Venskuvienę 
bei jų šeimas giliai užjaučiu ir liūdžiu.

Rožė Gražina Mainelytė - Jasinskienė

TEODORAI ŠLEPETIENEI
mirus, jo* dukroms dr. Aldonai Janačienei ir Birutei Vens- 
kuvlenel su šeimėiftivreiškiamą* mūsų gilią užuojautą

Apolonija ir Andrius Butai 
Dr. Julius ir Aleksandra Maldučiai

DR. VACLOVUI ČEKUI
mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai ir Danguolei 
su šeimomis reiškia gilią užuojautą

New Yorko Lietuvių Gydytojų Draugija

EUGENIJUI JANKUI
mirus, Jo tėveliui Jurgiui Jankui, rašytojui ir laureatui 
bei Darbininko bendradarbiui, motinai Kotrynai, žmonai 
Danutei ir vaikams nuoširdžią užuojautą reiškia

Darbininko redakcija

VYTAUTUI SALDAIČIUI
iškeliavus amžinybėn, Hūdlnčialdukral Danutei, seserims, 
gyv. Lietuvoje, broliui, gyv. Vokietijoje, ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Stasys ir Sofija Vaikiai

PAJAUTAI TALLAT - KELPŠIENEI
mirus, jos vyrui agronomui Tadui, mamytei Klūpite nei, 
dukrai Vitai ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

A.A.
DR. VACLOVUI ČEKUI

mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai ir Danguolei 
su šeimomis ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Dr. Vytautas ir Valerija Avižoniai j

Antanas ir Albina Didiiuliai

Brangiai mamytei

TEODORAI ŠLEPETIENEI

Bronė ir Antanas Reventai

mirus, dukroms dr. Aldonai Janačienei Ir Birutei Vensku- 
vienei su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Pajauta Eugenija Tallat- 
Kelpšienė-Klupšaitė 

v?nJ°1 na”j°i sPe' kare už velionės vėlę buvo auko
jamos koncelebruotos gedu
lingos mišios.

cialybėj dirbo, kol sveikata lei
do.

Didžiame nuliūdime liko w-

ras Tadas Tallat-Kelpša, gyv 
Cream Ridge, NJM motina Ėu 
gęnija Klupšienė, kuri šiuo metu 
yra Matulaičio senelių namuo
se, Putnam, Conn., duktė Vita 
Matusaitienė su šeima, gyv. Li- 
vingston, N.J., brolis Antanas

- su šeima, giminės ir artimieji 
Lietuvoj ir laisvame pasauly. 
Palaidota Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seselių kapinaitėse, 
Putnam, Conn., vasario 23.

Giliai tikinčią ir ištikimą Pa- 
tersono Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos parapietę atsisveikino 
gausus šeimos, giminių, artimų
jų ir parapiečių būrys, pripildy
damas šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, kurioj vasario 22 va-

Ilsėkis ramybėj, daug kančios 
pakėlusi, didelę meilę šeimai ir 
Viešpačiui Dievui atidavusi, 
(kvd)

Seniausia lietuviška radiją 
programa Naujojoj Anglijoj f*<į‘ 
giasi švęsti 49 metų sukaktuves 
kovo 12, šeštadienį, ? vai. vak 
Lietuvių Piliečių D-jos pandų 
trečio aukšto salėj.

Koncerto programą atliks “Ji
nai ir trys gintarai” iš New Yoą- 
ko. Ši dainuojanti ir grojanti 
grupė Bostono publikai labai 
patiko pereitais metais. Šiemet 
jie atvyksta su nariįjš programa, 
šiame muzikiniam* vienete da
lyvauja: vadovas Vytautas Datb 
girdas, Danutė Striugaitė, Juo
zas Nakas-Nakutavičius, Zeno
nas Jurys, gitaristas Stasys Ja- 
nušas ir būgnininkas Frank 
Shapiro. Pereitų metų programa 
buvo pavadinta “Konrado kavi
nės” vardu. Tai priminė Kauno

Minkų koncerte jr baliuje kovę 12 dainuos dainuojanti 
ir grojanti grupė “Jinai ir trys gintąja*” iš New Yorko. Iš 
E: Stasys Janui**, Juozapas Nakutavičius, Zenonas Jurys, 
Felix Shapiro, Vytautas Daugirdas — vadovas. Prieky Da
nutė Striugaitė.

lankytojų pabendravimus. Šie
met programos vadovas V. Dau
girdas primins lietuviškų gim
nazijų “robaksus” — privačius 
pasišokimus.

Šokius pradės iškilioji Naujo
sios Anglijos lietuvaitė Patricija 
Stanewicz iš Lowelio. šokių 
varžybų metu geriausius šokė
jus atrinks komitetas: Ona IVaš
kienė, Raymond Bačiulis ir 
Henrikas Čepas.

Nuo 5 vai. vak. bus galima 
gauti lietuviškų valgių, kuriuos 
gamins Monika Plevoldenė ir jos 
talkininkės. Veiks Trakų pilies 
baras.

Įėjimo auka 7 dol. Visus kvie
čia Steponas ir Valentina Min
kai.

Bostono inžinierių aukos 
Vasario 16 proga

Vasario 11 įvyko ALIAS Bosto
no skyriaus narių susirinkimas 
Br. Galinio namuose Norwelly- 
je. Dar keliems prisijungus kitą 
dieną, suaukota lietuviškiem 
veiksniam $2150. Aukojo: $200— 
J. Rasys; po $150 — J. Vasys, Br. 
Veitas, R. Veitas; po $125 — Br. 
Galinis, V. Izbickas; po $100 
— K. Devenis, fiz. D. IVaškie
nė, Vyt. Žiaugra; po $75 — J. 
Gimbutas, G. Mickūnas, L. 

.Radžiūnas; po $50 — R. Brič
kos, J. Čereška, J.V. Dabrila, V. 
Eikinas, A. Girnius, V. Kubilius, 
A. Kuolas, J. Vaičjurgis, M. 
Žiaugra; $35 — J. Kuncaitis; 
$30 — K. Nenortas; po $25: J. 
Dačys, E. Manomaitis, R. Ma- 
nomaitis, J.. Mikalauskas, A. 
Treinys, D. Veitaitė; po $10 ar 
$20: R. Čereškaitė, V. Dovydai
tis, P. Norkevičius, P. Šlapelis. 
Aukotojų nurodymu, pinigai pa
siskirstė šitaip: Vlikui $640, JAV 
LB $1150, Altui $200, Lietuvos 
Pasiuntinybės rūmų remontui 
$125.

-J-G.

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

sotts, TOL 817 588-0800. Turime 
ofisą ir Bostone priimti klientus. 
Musą sritys yra apdraudė* bylos.

E. Meilus apie Lietuvos 
himną

Vasario 27 Minkų radijo va
landėlėj Edvardas Meilus ang
liškai labai gražiai supažindino 
su Lietuvos himnu, paaiškinda
mas, ką kuris sakinys reiškia. 
Kitataučiam, o ir lietuviam, ku
riem lietuvių kalba jau sunkiai 
prieinama, geras supažindi
nimas.
BOSTONO RENGINIAI

Minkų radijo valandos kon
certas ir šokiai So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj 
kovo 12, šį šeštadienį, 7 vai. vak.

Dail. A. Tamošaičio knygos 
pristatymas, margučių paroda 
ir filmas apie lietuviškus audi
nius kovo 12, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Lietuvių Piliečių D-jos 
II aukšto salėj.

Lietuvių kredito unijos “Tau
pa” susirinkimas įvyks kovo 26.

Meninė programa kovo 27, 
sekmadienį, tuoj po 10:00 vai. 
mišių salėj po bažnyčia. Bus at
liekamas J. Kačinsko lietuviškas 
suitas, Mozarto ir Beethoveno 
kūriniai. Atliks Berklee muzikos 
kolegijos profesorių trio ir kiti 
instrumentalistai. Po koncerto 
vaišės.

Arch. Edmundo Arbo meni
nių kūrinių paroda ir paskaita 
“Žmogus ir kultūrinės apraiš
kos” balandžio 8.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys balandžio 10.

Šv. Petro parapijos sueiga-re- 
union balandžio 17 Lantanos 
restorane.

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas balandžio 24. Rengia 
LB Bostono apygarda.

Metinis koncertas-balius, ren
giamas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos, įvyks gegužės 
22, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Draugijos rūmų didžiojoj salėj.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niai* *00 - 1040 vai. ryto Iš WCAV- 
FM banga 88.0. Vadėja* — Paira* 
Viščini*, 173 Arthur SL, Brockton, 
MA 02402. Telefoną* (817) 588- 
7208.

BOSTON MASS — WLYN 1380 
bango* sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
V*da S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mas*. 02127.

MEMBER

blnlnka*. Dideli* lietuvišką knygą 
pas (rinkime*.

__
__

MYKOLUI GOFENSUI

širdžiai užjaučiame ir kartu UOdlme.
Martyno Jankau* tlruliai, 
Brockton, Mau

PAJAUTAI TALLAT - KELPŠIENEI

mirus, motiną Eugeniją Kiupšlenę, vyrą Tadą, dukrą 
Vitą Ir jos šeimą, broli Vaidotą Klupią Ir Jo šeimą

Keraičių teima 
Audronė ir Belą Nagu

1983 M. EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

AMERIKOS IR

Balandžio 20 $1075.00 Liepos 20 —$1338.00
Gegužė* 4 — 1075.00 Rugpjūčio 3 — 133840
Gegužė* 11 — 1228.00 Rugpjūčio 17 — 152840

(m Ryga) (su Ryga)
Gegužės 25 — 128640 Rugsėjo 7 — 133840
Birželio 15 — 152840 Rugsėjo 10 — 114340

(m Ryga) fhig**|o 28 — 1110.00
Birželio 22 — 133840 Spalio 8 — 122840
Uepee 13 — 152840 (su Ryga)

(SU Ryga)

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
363 WMt Bro«dway, P.O. Box 116,

Tol. (617) 266-8764

Nortatlem atsikviesti gimine* atostogom — sutvarkomo


