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Savaitės 
įvykiai

»OOQ 3 >joą

Valstybės departamentas pa
skelbė eilę oro žvalgybos nuo
traukų, iš kurių matyti, kad Ni
karagva su Sov. S-gos ir Kubos 
pagalba statydinasi keturis nau
jus aerodromus ir apie 30 kari
nių bazių, kurios pagal JAV nėra 
jai reikalingos, bet sudaro 
grėsmę visai centrinei Amerikai. 
Be to, ji gausianti iš Sov. S- 
gos modernių karo lėktuvų, ku
riem lakūnai yra paruošiami Bul
garijoj. Taip pat ji buvo apkal
tinta, kad naikina ar iškelia į 
krašto gilumą pasieny su Hon
dūru gyvenančius indėnų rasės 
Miskito genties žmones.

Airijos parlamentas nauju 
krašto ministeriu pirrriininku iš
rinko buv. min. pinnininką 
Charles J. Haughey, nes per 
parlamento rinkimus nė viena 
partija nesudarė parlamento 
daugumos.

Suomijos naujasis preziden
tas Mauno Koivisto, nuvykęs į 
Maskvą, pažadėjo vykdyti drau
gišką Sov. S-gai politiką.

Gvatemaloj vyko prezidento, 
viceprezidento, kongreso ir sa- 
vivaldybinių organų rinkimai. 
Kraštą valdančios karinės juntos 
ir trijų partijų koalicijos remia
mas kandidatas j prezidentus 
gen. Angel Anibal Guevara pa
siskelbė rinkimus laimėjęs,-bet 
opozicijos partijos kaltina, kad 
rinkimai buvo suklastoti.

Lenkijos vyriausybė pasiūlė 
per karo būklės metą sulaikytiem 
per 4,000 lenkų įteikti prašy
mus išvažiavimo vizai gauti, nes 
neįteikus jie būsią teisiami.

Gynybos sekr. VVeinberger 
pareiškė, kad Sov. S-ga tiria nau
jo tarpkontinentinio bombonešio 
statybą ir “laser” spindulių erd
vėj panaudojimą.

Žvalgybos organai tvirtina, 
kad Iranas už šimtus mil. dole
rių perka ginklų iš Izraelio, S. 
Korėjos, Sirijos, Libijos, Sov. S- 
gos ir kai kurių Vakarų Euro
pos valstybių karui su Iraku 
vesti.

JAV apkaltino Sov. S-gą, kad 
ji, nepaisydama pasirašytos 
tarptautinės sutarties, chemi
niais ginklais yra sunaikinusi 
per 3,000 Afganistano gyven
tojų.

Madrido konferencija, svars
tanti Europos saugumą, bendra
darbiavimą ir žmogaus teises, 
numato pertraukti savo darbus 
iki rudens.

V. Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Hans-Dietrich 
Genscher pasiūlė, kad Nato 
valstybių užs. reik, ministeriai 
periodiškai susirinktų neoficia
liem pasitarimam, kurie išlygin
tų iškylančius nesutarimus. JAV 
šiam siūlymui pritaria.

Aliejų eksportuojančios vals
tybės, kovodamos su tarptauti
nėj rinkoj susidariusiu aliejaus 
perteklium, numato susirinkti ir 
ieškoti būdų aliejaus gamybai 
sumažinti.

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino visus krikščionis nuga
lėti iš praeities prieš žydus su
sidariusias klaidas, nesusiprati
mus ir nusižengimus.

Salvadoro kariam buvo pavykę 
paimti į nelaisvę Meksikoj ap
mokytą partizanų būrio vadą, 
kilusį iš Nikaragvos ir vykstan
tį į Salvadorą, bet jam pavyko 
pasprukti į Meksikos ambasa
dą, kuri pagal įsigalėjusią tradi
ciją paprašė suteikti jam laisvo 
išvykimo teisę.

Valstybės sekretorius Haig ta
rėsi su Meksikos užs. reik, minis
teriu Jorge Castaneda centrinės 
Amerikos reikalais, bet, šį kar
tą negalėję prieiti vienodos nuo
monės, sutarė vėliau pasitari
mus atnaujinti.

TIKINČIOJO JAUNIMO 
PERSEKIOJIMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49

Praeitų metų rugpjūčio 19 
grupelė jaunimo iš Vilniaus nu
vyko į Molėtų rajom} ir Mindū
nų kaime pasiprašė nakvynės 
pas Moniką Klimaitę. Jaunimo 
buvo per 20 asmenų. Išvykos 
tikslas buvo pailsėti ir drauge 
pagilinti religines žinias. Todėl 
su jaunimu atvyko ir Šv. Mika
lojaus bažnyčios vikaras kun. Ri
čardas Černiauskas.

Įsikuria klojime
Pirmą dieną jaunimas padėjo 

šeimininkei vežti šieną, kiti 
tvarkė šieną ties klojimu. Vaka
re visi susirinko prie klojimo ir 
pievoje suklaupę meldėsi. Mie
goti nuėjo į klojimą. Vienoje 
jo dalyje rinkosi mergaitės, kitoje 
berniukai. Su jaunimu ilsėjosi 
ir keletas vyresnio amžiaus žmo
nių.

Rugpjūčio 20 jaunimas mel
dėsi, išklausė mišių ir kunigo 
pamokslo, religinių tiesų aiški
nimo. Laisvalaikiu žaidė ir mau
dėsi ežere. Vakare išklausė Va
tikano radijo lietuviškos progra
mos.

Atvažiuoja milicija
Tada keletas mergaičių išsi

gandusios pribėgo prie kunigo ir 
pranešė, kad atvyko milicija. Ku
nigas nuramino mergaites, kad 
jaunimas čia nieko blogo neda
rė, tai milicija jų ir nelies.

Atvyko keturi asmenys — du
milicininkai ir du civiliai. Vie
nas iš jų buvo Molėtų vidaus 
reikalų viršininkas. Jis buvo 
smarkiai įkaušęs.

Tas viršininkas tuoj iškvie
tė iš Molėtų operatyvinę grupę. 
Apie 10 v.v. atvažiavo 7 maši
nos ir didelė milicininkų grupė. 

-Kelios mašinos savo šviesas nu
kreipė į klojimą, kur vaikinai 
stovėjo prie durų, o merginos 
jau buvo susibarusios ant šieno.

Milicininkai priėjo prie vaiki
nų ir puolė vyriausią, kuris bu
vo vienos šeimos tėvas. Berniu
kai stengėsi jo neatiduoti mili
cijai. Taip kilo grumtynės. Mer
gaitės ėmė šaukti nesavais bal
sais. Jėgos buvo nelygios. Mili
cininkai visus vaikinus sugrūdo 
į dengtą sunkvežimį. Elgėsi su 
jais labai grubiai, daužė kumšti
mis, griebė už plaukų, kojų, 
rankų ir kaip kokį pagalį metė 
į mašiną.

Spiaudo mergaitėm į veidą
Dabar atėjo mergaičių eilė. 

Pradžioje viena jų pasipriešino. 
Tada milicininkai puolė lyg al
kani vilkai. Mergaitė pareiškė, 
kad ji pati neisianti į mašiną.

Vedant mergaites į mašinas, 
kiti švietė lemputėmis į veidus, 
net spaudė į jas. Susodinę visą 
jaunimą nuvežė į Molėtų milici
jos skyrių ir pradėjo tardymą.

Tardo ir gąsdina
Pirmiausia tardė mergaites. 

Jas šaukė po vieną. Klausinėjo, 
kas organizavo šią išvyką, ar jos 
meldėsi. Klausinėjo girti. Net 
tardymo metu išeidavo į kitą 
kambarį ir grįždavo dvokdami 
šviežiu alkoholiu. Pareigūnai el
gėsi labai grubiai, daužė kumš
timis stalą, gąsdino mergaites, 
kad jas išprievartaus. -

Patys milicininkai vaikų vardu 
surašė pasiaiškinimus, kuriuose 
buvo gausu šlykštaus melo, ir 
vaikus versdavo pasirašyti. Ko 
vertas toks pasiaiškinimas, kai 
jis svetimų surašytas. Dar net 
su didžiausiais gąsdinimais ver
čia pasirašyti!

Vyriausią mergaitę tardė net 
keturias valandas, iki 3 v.r. Ji 
buvo Naujosios Vilnios psicho

neurologinės ligoninės medi
cinos sesuo Lionginą Achrana- 
vičiūtė. Ją kaltino, kad ji esanti 
prostitutė, venerike. Žadėjo visi 
ją išprievartauti.

Išprievartavimu buvo gąsdina
mos visos. Visos buvo nuvež
tos pas ginekologą. Su jomis el
gėsi labai grubiai. Keletas mer
gaičių pareikalavo gydytojos. 
Gydytojos niekas nepakvietė, tik 
jas tada patikrino medicinos se
suo.

Kokią turėjo* teisę pareigūnai 
vežti niekuo neprasikaltusias 
mergaites pas ginekologą? Dau
guma mergaičių nepilnametės. 
Pagal kokius džiunglių įstatymus 
elgėsi “tvarkos saugotojai”?

Atėjo ir berniukų eilė. Ir su jais 
grubiai elgėsi ir visaip gąsdino. 
Vieną gąsdino, kad jį nušaus.

Kun. R. Černiauską tardyti nu
vedė pas viršininką. Ten buvo 8 
asmenys, vieni civiliai, kiti ka
riškiai, treti — milicininkai.

Kunigo paklausė, kas organi
zavo šią išvyką. Jis atsakė:

— Dievas. Kai jaunimas tiki, 
suorganizuoti visai nesunku.

Toliau tardė ir klausė, kur jie 
būtų vėliau važiavę. Jie bijojo 
tada kelionės į Šiluvą. Kadangi 
kunigas su savim neturėjo jokių 
dokumentų, tai jis buvo sulaiky
tas.

Kai kunigas po tardymo grįžo 
prie jaunimo, beveik aušo nauja

Vasario 16-tos priėmime Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone Amerikos valstybės sekre
toriaus padėjėjas Eilioti Abrams (antras iš kairės) pakėlė tostą už nepriklausomą Lietuvą. 
Dešinėje Lietuvos atstovas dr. Stasys Bačkis ir jo žmona Ona Bačkienė. Kairėje Viktoras Na
kas, JAV LB Krašto valdybos ryšininkas su valdžios įstaigomis VVashingtone.

LIETUVA JAV PRANEŠIME 
APIE MADRIDO KONFERENCIJĄ

JAV valstybės departamentas 
išleido vienuoliktą pusmetinį 
pranešimą apie Helsinkio baig
minio akto įgyvendinimą (“Im- 
plementation of Helsinki Finai 
Act”, June 1, 1981 - November 
30, 1981). Jame nemažai rašoma 
apie Lietuvą. Kalbant apie Hel
sinkio akto septintojo principo 
(pagarba žmogaus teisėm ir es
minėm laisvėm) įgyvendinimą, 
minimas Lietuvos Helsinkio 
grupės represavimas, Vytauto 
Skuodžio bado streikas, Mečis
lovo Jurevičiaus ir Vytauto Vai
čiūno nuteisimas, Algirdo Stat- 
kevičiaus įkalinimas psichiatri
nėj. Pastebima, kad sovietai itin 
jautrūs "politinio ar tautinio 
disidentizmo religinėm apraiš
kom", kaip, pavyzdžiui, kataliky
bei Lietuvoj, islamui Centrinėj 
Azijoj ir judaizmui. "Ypač in

Kun. Ričardas Černiauskas

diena. Visus paskirstė į keletą 
kambarių, kur, snausdami ant kė
džių, sulaukė ryto.

Kunigą areštuoja
Rytmetį Iš Vilniaus atvažiavo 

čekistas ir moteris — milici
jos vaikų kambario inspektorė. 
Čekistas vėl tardė kunigą ir jį 
areštavo. Jaunimą išvežė į Vil
nių ir paskirstė po įvairius mili
cijos skyrius, iš kur turėjo pa
siimti tėvai.

(nukelta į 2 psl.j

tensyvus spaudimas nukreiptas 
į Katalikų Bažnyčią, nes ji vaidi
na tradicinį svarbų vaidmenį, 
kaip krikščioniškojo tikėjimo ir 
nacionalizmo gynėja Lietuvoj. 
Palyginus su, reliatyviai kalbant, 
merdinčia Lietuvos Helsinkio 
grupe, Tikinčiųjų teisėm ginti 
katalikų komitetas tebėra aktyvus 
ir atspindi religinio tikėjimo 
Lietuvoj tvirtus pagrindus.”

Pranešime cituojami LKB Kro
nikos ir Aušros pranešimai apie 
masines procesijas, Sadūnaitės 
korespondencijos sustabdymą ir 
Petro Cidziko uždarymą psi
chiatrinėj. Cituojamas vienas 
šaltinis, pagal kurį apie 36 nuo
šimčiai politinių kalinių sovietų 
Sąjungoj yra ukrainiečiai, o 20 
nuošimčių lietuviai. Rašoma, kad 
Pabaltijo srity sovietų valdžia

Romos lietuviai vasario 14 
atžymėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės Šventę. Ta proga mišias 
už Lietuvą šv. Kazimiero lietu
vių kolegijos svečių namų kop-
lyčioj konceiebravo neseniai po
piežiaus paskirtas naujas lietu
vis arkivyskupas, apaštališkasis
nuncijus Jonas Bulaitis, Vakarų 
Europos lietuvių vyskupas Anta
nas 'Deksnys, Bažnyčios viešųjų 
reikalų tarybos vicesekretorius 
prel. Audrys Bačkis ir salezie
tis kun. Mečys Burba.

Mišių metu pamokslą pasakė 
vysk. Antanąs Deksnys. Jis pažy
mėjo, jog, švenčiant Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, pra
vartu iškelti klausimą, kodėl ku
nigai, kurie tiek daug prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir krašto pažangos kū
rimo, šiandien pavergtoj Lietu
voj yra taip skaudžiai persekio
jami, šmeižiami, atskirti nuo 
bendruomeninio gyvenimo. 
Viena priežasčių yra tai, kad ku
nigai ir katalikai inteligentai vi
sada kovojo už krikščioniškos 
nepriklausomos Lietuvos atkū
rimą. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, susipažinę su popiežiaus 
Leono XIII-ojo socialine encikli
ka “Rerum Novarum”, užsidegę 
popiežiaus šv. Pijaus X-ojo mestu 
šūkiu “Visa atnaujinti Kristuje”, 
jie neturėjo abejonių, kokią Lie
tuvą atkurti. Tokią programą 
skelbdami, jie kovojo ir kūrė 
demokratinę Lietuvą. Tuo tarpu, 
nors ir labai patriotiškai nusitei- 
kusiem, bet Markso teorijom už- 
sikrėtusiem socialistinių pažiūrų 
inteligentam iš pradžių nebuvo 
lengva apsispręsti: kurti nepri
klausomą Lietuvą ant krikš
čioniškų pamatų, ar marksistinių. 
Tik Lenino pradėtas teroras, žu
dynės daugeliui atvėrė akis ir 
paskatino juos drauge su kitais 
patriotais kovoti už pilną Lietu
vos nepriklausomybę. Dvasiškai 
ir morališkai subankrutavę 
Markso garbintojai ir šiandien 
neturi kito ginklo kovai prieš 
Kristų, kaip molą, neapykantą, 
teismus ir tikinčiųjų kankinimą.

vykdo • rusinimo politiką. Apta
riant Helsinkio akto aštuntojo 
principo (tautų lygios teisės ir 
laisvas apsisprendimas) įgyven
dinimą, pabrėžiama, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės "ir to
liau nepripažįsta prievarta įvyk
dyto ir neteisėto Estijos, Lietu
vos ir Latvijos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. Nacionalizmo pasi
reiškimai Pabaltijo respublikose 
.. . griežtai malšinami”.

Tiesa (1982.II.9) gi praneša, 
kad vasario 8 į Madridą atvy
kęs Sovietų Sąjungos delegaci
jos vadovas L. Iljičiovas pa
reiškęs spaudai, jog SSSR dele
gacija "nesigailės pastangų, kad 
susitikimas baigtųsi teigiamais 
rezultatais, kurie atitiktų esmi
nius Europos tautų nacionalinius 
interesus ..(Elta)

Lenkijos organai žada leisti 
Solidarumo unijos vadui Lech 
Walensaf dalyvauti savo dukre
lės krikštynose.

Bet drąsuolių tai neatbaid >.
Laiminga esi tu, Rūpin'oj*’"- 

Lietuva, kalbėjo vyskupas, kad 
ir tokiose sunkiose priespaudos 
dienas" išaugini tūkstančius
tautiečių, kurie, aukodami savo 
laisvę ir gyvenimą, nebijo stoti į 
kovą prieš Antikristo kuriamą 
vergiją!

Vysk. Deksnys baigė savo žo
dį ištrauka iš vieno lietuvio są
žinės belaisvio laiško: “Mes turi
me viltį, jog mūsų auka, sudėta 
ant Tėvynės aukuro, pali rkys 
liepsną, kurios neužgesins jokios 
gyvenimo smulkmenos”, šių 
drąsiųjų tėvynainių viltis, pažy
mėjo vyskupas, tebūnie ir mūsų 
viltis, kuri neleidžia - užgesti 
mumyse įsitikinimui, kad Lietu
vos laisvė ir nepriklausomybė 
bus vėl atkurta.

Po pamaldų Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos svečių namuo
se — Vilią Lituania — įvyko 
trumpa Vasario 16-osios minėji
mo akademinė dalis.

Susirinkusiuosius pasveikino 
Italijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas prel. Vincas 
Mincevičius. Po jo žodį tarė Lie
tuvos atstovas Vatikane Stasys 
Lozoraitis Jr. Jis pažymėjo, kad 
Vasario 16-oji yra neabejotinai 
brangiausia diena lietuvių tau
tos gyvenime ne tiktai dėl to, 
kad tą dieną buvo atstatyta ne
priklausoma Lietuvos valstybė, 
bet ir dėl to, kad ji yra tapusi 
mūsų nepaprastai šviesaus, nors 
ir trumpo, laisvės laikotarpio 
simboliu. Tie, kurie patys išgy
veno tą laikotarpį, kalbėjo Stasys 
Lozoraitis Jr., kurie patyrė ne
paprastą lietuvių sugebėjimą 
savarankiškai tvarkytis, jo nieka
da nepamirš. Lietuva vijosi Va
karų Europos civilizuotąsias ša
lis, krašte klestėjo kultūrinis, 
ekonominis, politinis, idėjinis 
gyvenimas. Nenuostabu tad, kad 
ir šiandien tas trumpas laisvo ir 
nepriklausomo Lietuvos gyveni
mo laikotarpis paslaptingai spin
duliuoja ir veikia visus tuos, ku
rie praveria savo širdis ir protą 
susirūpinimui lietuvių tautos 
ateitimi, sielojasi jos dabartine 
tragedija. Tai konkretus įrody
mas, kad nepriklausomybė yra 
mum būtina, kaip deguonis išsi
šakojusiam medžiui. Tik laisvėj 
mes galim pilnai bei turtingai iš
vystyti savo tautos gabumus, ap
siginti nuo svetimųjų bnikamų 
ydų. Vasario 16-osios deklaraci
ja yra lietuvių tautos neatšau
kiamas aktas.

Po Lietuvos atstovo Vatikane 
žodžio istorikė Barbora Vileišytė 
skaitė paskaitą apie kovotoją už 
Lietuvos laisvę Emiliją Plate- 
rytę. Saulius Kubilius ir Nijolė 
Tutkaitė padeklamavo Brazdžio
nio ir Putino eilėraščius. Minė
jimas buvo užbaigtas Lietuvos 
himnu.

Vasario 16-osios minėjime Ro
moj, tarp kitų Romos lietuvių, 
dalyvavo Lietuvos diplomatijos 
šefas ministeris Stasys Lozo
raitis, Sv. Kazimiero lietuvių ko
legijos vadovybė su rektorium 
prel. L. Tulaba priešakyje ir 
auklėtiniai, kunigai jėzuitai prof. 
A. Liuima ir prof. P. Rabikaus
kas, saleziečiai, Marijonų vie
nuolijos vicegenerolas kun. Do
naldas Petraitis, generalinis pos- 
tuliatorius kun. J. Vaišnora ir kiti.

(K.L.)

Venecueloj gimęs tarptautinis 
teroristas Iljič Ramirez Sanchez, 
pagarsėjęs Carlos vardu, buvo 
laikomas seniai mirusiu, bet 
paskutiniu laiku vėl pasirodė 
ir pagrasino nužudyti Prancūzi
jos vidaus reikalų ministerį ir ki
tus vyriausybės narius, jei poli
cija nepaleis Paryžiuj areštuotų 
dviejų teroristų — Bruno Bre- 
guet ir Magdalena Kaup.

Kinijos vyriausybė panaikino 
bausmes ir paleido iš kalėjimo 
ten laikytus 4,237 Kinijos na
cionalistų Kuomintang vyriau
sybės ir kariuomenės narius.

Sov. S-gos komunistų partija 
atleido iš pareigų dėl nenuro
dytų priežasčių sąjunginių darbo 
unijų tarybų pinnininką Aleksėj 
I. Sibąjev. Esą jis mirusio Sus
iuvo buvęs paskirtas į šį postą, 
nors ir neturėjęs jokio šiam dar
bui patyrimo.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Tarp naujų knygų galima 

paminėti: žinomo lituanisto Kos
to Doveikos literatūrinių straips
nių knygą “Literatūrinės vagos” 
(352 psl., 5000 egz.), G. Petke
vičaitės-Bitės apsakymų rinkinį 
“Nutrūko styga” (104 psl., 30, 
000 egz.). Didelis tiražas dėl to, 
kad apsakymuose rašytoja kriti
kuoja savo laikų socialinę san
tvarką. Juozo Baltušio leidžiamų 
Raštų serijoje jau išleistas ket
virtas tomas, pakartojus “Parduo
tų vasarų” romaną. (1982, 262 
psl., net 45,000 egz.). Mykolo 
Sluckio periodikoje spausdintas 
romanas “Kelionė į kalnus ir at
gal” išleistas atskira knyga (546 
psl., 30,000 egz.). Neseniai žu
vusio dramaturgo Raimundo Sa— 
mulevičiaus novelių ir apysakų 
knyga “Ugniakuras pagiry” (200 
psl., 10,000 egz.). Just. Marcin
kevičiaus poetinių apmąstymų 
knyga “Dienoraštis be datų” 
(216 psl., 45,000 egz.). Literatū
ros apžvalga “Literatūros pano
rama — 80” (328 psl., 5000 
egz.). Sigito Gedos naujas eilė
raščių rinkinys “Žydinti slyva 
snaigyno ežere” (158 psl., 12,000 
egz.). Lituanisto V. Urbučio 
mokslinis veikalas “Baltų etimo
logijos etiudai” (280 psl., 3000 
egz.). Knygoje parodoma baltų 
kalbų vieta tarp kitų indoeuro
piečių kalbų.

—- Pavergtos Lietuvos komu
nistai nė truputėlio neturi tauti
nės savigarbos. Visuose laikraš
čiuose išspausdinti ilgi M. Sus- 
lovo nekrologai, į padanges ke
liami jo nuopelnai S. Sąjungai, 
bet nė žodeliu neužsimenama, 
kad tas rusas buvo žiaurus lie
tuvių tautos žudikas, kruviniau
sias budelis, drįsęs skelbti, kad 
Lietuva bus be lietuvių. Supran
tama, kad nė vienas oficialios 
spaudos redaktorius neišdrįs pa
rašyti tiesos apie M. Suslovo nu
sikaltimus. Tačiau tautinė savi
garba reikalautų bent tylėti, bet 
neliaupsinti. Iš dabartinės laiky
senos matome, kokie tuščiavidu
riai karjeristai pataikūnai yra 
griškevičiai, šepečiai ir visi pa
našūs. Istorijos teismas bus 
jiems negailestingas.

Savaitės 
įvykiai

— Sovietijoje profesinės są
jungos yra valdžios įrankis iš
naudoti darbo žmogų. Net spau
doje viešai džiaugiamasi, kad 
profsąjungos organizuoja soc- 
lenktynes — prievartinį darbo 
jėgos įtempimą, kad būtų dau
giau pagaminta gėrybių valsty
bei (ne darbo žmogui) — beso
tei sovietinei Rusijai.

— Panevėžio dramos teatras 
pastatė naują K. Sajos dvie
jų dalių dramą “Surūdijęs van
duo”. Režisavo D. Banionis ir G. 
Karka. Scenografiją sukūrė dail.
K. Vaičiulis, muziką — G. Kup
revičius. Vaidino nusipelnę ir 
jaunieji aktoriai: R. Zdanavičiū
tė, S. Kosmauslcas, A. Babkaus- 
kas, A. Dūkštą, G. Adomaitis,
L. Makšauskaitė ir V. Šampa- 
raitė.

Kalo komediją “Keturiese vidur
naktį^. Režisavo D. Tamulevi
čiūtė, scenografų sukūrė N- 
Gultiąjava. Vaidino K. Andri
jauskaitė, D. Brenciūtė, G. Gird
vainis, A. Latėnas. Komedijos 
turinyje — šeimos problemos.

— Sausio 26 pavergtoje Lie
tuvoje mirė dramos aktorius Pet
ras Zulonas. Buvo gimęs 1910 
lapkričio 16 Kupiškio valsčiu
je. Iš pradžių mokėsi Panevėžio 
ir Kauno technikos mokyklose, 
bet, baigęs Kauno teatro vaidy
bos studiją, buvo priimtas akto
rium į Kauno valstybinį dramos 
teatrą. Čia jis sukūrė daug ryškių 
vaidmenų. Sovietų okupacijoje 
buvo perkeltas į akademinį Vil
niaus dramos teatrą. Nuo 1948 
iki 1954 metų jis buvo net to 
teatro direktorium. Už partinę 
veiklą teatre buvo apdovanotas 
sovietiniais medaliais, garliės 
raštais ir sovietine premija.

— Vasario pradžioje Vilniuje 
mirė Vilniaus krašto lietuvių 
veikėjas ir rašytojas Rapolas 
Mackevičius-Mackonis. Buvo 
gimęs 1900 lapkričio 16 Paąžuo- 
lės k., Kaniavos vlsč., Eišiškių 
apskr. 1924 baigė Vytauto D. 
gimnaziją Vilniuje, humanitari
nius mokslus studijavo len
kiškame Vilniaus universitete. 
Dar gana jaunas įsijungė į lietu
vių kultūrinę ir visuomeninę 
veiklą. Buvo vienas Vilniaus lie
tuvių meno ir literatūros drau
gijos steigėjų. Veikė ir kitose lie
tuvių organizacijose, dirbo Vil
niaus Aido, Vilniaus Rytojaus, 
Vilniaus Balso, Aido- redakcijo
se. Už lietuvišką veiklą buvo 
lenkų persekiojamas, tardomas, 
kalinamas Lukiškių kalėjime. 
Vokiečių okupacijos metais re
dagavo Naująją Lietuvą, gana

čių kolonizacinius kėslus. Už tai 
buvo suimtas ir uždarytas Stutt- 
hofo koncentracijos stovykloje.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkflold Road., Kast

66-01114W St, Rtetanond HM, N.Y. TT418. Tat >12 441-2611.

Lenkijos karinis teismas nu
baudė kunigą B. Jevvulski kalė
ti 3.5 m. už tai, kad jis savo 
pamoksle įžeidęs Lenkijos vy
riausybę, ir areštavo kitą kunigą, 
įsivėlusį su kitais į policininko 
Ružudvma.

JAV stengiasi gauti teisę pa
sinaudoti Kolumbijos ir Hondū
ro aviacijos bazėm, kad būtų 
lengviau paremti nekomunisti
nes Karibų jūros valstybes.

Prez. Reagan vieton išeinan
čio į atsargą ginkluotų pajėgų 
jungtinių štabų viršininko gen. 
David C. Jonės paskyrė dabarti
nį armijos štabo viršininko pa
vaduotoją gen. John W. 
Vessey Jr.

JAV delegacija po vienerių 
metų pertraukos vėl sugrįžo į 
jūros įstatymo konferenciją, sie
kiančią reguliuoti jūros dugne 
esančių turtų eksploataciją.

Libijos diktatorius Qaddafi pa
grasino paskelbti JAV-bėm karą, 
jei JAV karo lėktuvai vėl įsi
veržtų į Sidra įlankos erdvę, 
kur prieš kurį laiką buvo nu
mušti du Libijos karo lėktuvai.

Egipto karinis tribunolas 
už Egipto prezidento Anwar 
el-Sadat nužudymą nuteisė 5 
fundamentalistus mirti, 17 — ka
lėjimo bausmėm nuo vienerių 
metų iki gyvos galvos ir du iš
teisino.

Sov. S-goj buvo labai populia
ri 4 švedų pramoginės muzi
kos Abba grupė. Bet, grupei su
tikus dalyvauti, nors iš tikrųjų 
nedalyvavus, propagandiniam 
filme “Tegu Lenkija lieka Len
kija”, grupės veikalų grojimas ir 
rodymas filmo apie šią grupę 
Sov. S-goj buvo staiga nutrauk
tas, nors juodojoj rinkoj jos 
plokštelių paklausa labai pakilo.

VLIKO TELEGRAMA HAIGUI
— PRIMINKIT LIETUVĄ

Vliko pirmininkas dr. K. Bo
belis vasario 8 pasiuntė Madri
do konferencijoj besilankančiam 
JAV valstybės sekretoriui Alex-

NUŽUDYTOS 
IŠKILMĖS

ander M. Haig Jr. šio turinio te
legramą:

“Jau daugelį metų Sovietų 
Sąjunga remia savo užsieniop«£r 
litiką’Tškraipymais ir faktų', k«* 
riais vadovaujamasi tarptauti
niuose santykiuose, klastojimu. 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas pilnai remia JAV 
nusistatymą laikyti Sovietų Są-Šv. Kryžiaus, arba Karmelitų 

bažnyčioj Kaune, sausio 31, sek- jungą kalta už žmogaus bei tau- 
madienį, buvo rengiamas arki
vyskupo Jurgio Matulaičio mir
ties 55-ųjų metinių iškilmingas 
minėjimas. Apie minėjimą ir jo 
programą iš anksto buvo pa
skelbta visose Kauno bažnyčio
se. Tikinčiųjų prisirinko labai 
daug. Nemaža maldininkų atvy
ko net iš Vilniaus ir iš kitų 
Lietuvos vietovių.

Prasidėjo mišios. Po evangeli
jos kunigas įlipo į sakyklą ir 
pranešė: “Skelbtosios iškilmės 
yra atšauktos. Bus tik susikaupi
mo dienos. Tačiau visi melsi
mės ta intencija, kuri buvo pa
skelbta (kad arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis būtų kuo greičiau pa
skelbtas palaimintuoju)”.

— Po šių žodžių visoj baž
nyčioj įsiviešpatavo mirtinė tyla, 
tarytum būtų buvę paskelbta 
apie kokio žymaus žmogaus mir
tį, — rašo vienas tuo metu baž
nyčioj buvęs maldininkas. — Iš 
tikrųjų taip buvo nužudyta vil
tis iškilmingai atžymėti meti
nes to, kuris yra miręs prieš 
55-erius metus, bet kuris tautos 
sąmonėj yra gyvas, kaip užtarė
jas ir gynėjas danguj.

tos teisių užgniaužimą Lenkijoj 
ir Helsinkio baigminio akto pa
žeidimus. Mes tikimės, kad, iš
keldami sovietų nusižengimus 
Lenkijoj, jūs taip pat priminsit 
Madrido konferencijai, kad Pa
baltijo šalyse panašūs nusižengi
mai vyksta jau 40 metų. Dar 
sykį sveikinam jus užėmus tei
sėtą ir teisingą poziciją.”

(Elta)

£ M K

Cleveiande lankėsi kun. dr. J. Prunskis (v.) ir skaitė pa
skaitą Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime. Kai
rėje — Vacys Rocfanas, dešinėje — Juozas Žilionis.'Nuotr.
V. Bacevičiam

rį Jaiką gyveno Lenkijoje, bet AUCTS FLORIST SHOP, lietuviškam rajone - lietuviška gėlių 0»r- 
netrukus buvo lenkų išduotas duotuvė. Gėlė* įvairiom progom. 646-5454. 107-64 Jamaica Avo., 
rusams: Vilniuje buvo nuteistas Rtetanond HM, N.Y.
kalėti (kalėjime išbuvo nuo d !
14^2 iki 1956). Taigi už lietu- SHALINS FUNERAL HOME, Ine, 84-02 Jamaica Avė. (prie Forost
J-**1— — ----•-------- i -------------------- na------- a.a w ---- a_ t------ >---------------

kiojo lenkai, vokiečiai ir rusai Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. 
bolševikai. R. Mackonio literatū
riniame palikime yra kelios ver
tingos knygos. Kultūros istorijos 
sričiai priklauso šie R. Macko
nio veikalai: "Kovoje už gimtąją 
kalbą" (1929), “Dr. Jonas Basa
navičiui' (1930), aktualių straips
nių rinkiniai—"Laiškas jauni
mui" (1934), "Tautinės mažu
mos" (1937), Lietuvos nepriklau
somybės dvidešimtmečiu! pami
nėti knyga "Dvidešim metų" 
(1938), monografija "Teodoras 
Narbutas” (1939). Kūrė ir 
grožinės literatūros kūrinių. De
biutavo 1926 p>enkių veiksmų 
drama iš baudžiavos laikų "Su
laukė". Po to sekė dviejų dalių 
romanas iš knygnešių veiklos 
"Pilkieji didvyriai" (1929,1930). 
R. Mackonio parašytose apysa
kose "Liepto galas” (1931), Čia 
mūsų žemė” (1935)., “Kapinės” 
(1936), "Sunkus kelias” (1937) 
daugiausia atsispindi Vilniaus 
krašto lietuvių kovos dėl savo 
kalbos ir kultūros. Su Rapolo 
Mackonio mirtimi lietuvių tauta 
neteko vieno žymiųjų Vilniaus 
krašto kovotojų. 

— Teatro ir literatūros kriti
kas Antanas Vengris pavergtoje 
Lietuvoje vasario pradžioje su
laukė 70 metų amžiaus. Gimęs 
1912 metais Pasvalio apylinkėje, 
literatūrą studijavo Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Knygų re
cenzijas (daugiausia N. Romu
voje) pradėjo rašyti 1930 metais. 
Parašė monografiją apie Kastan
to Glinskio teatrinę veiklą 
(1937), spaudai paruošė A. 
Strazdelio “Raštus”. J. Mačio- 
Kėkšto “Poeziją”. Dabartiniu 
metu daugiausia rašo teatro pa
statymų recenzijas, sudarė teat- 
riuių~problemų chrestomatiją

višką veiklą R. Mackonį perse- P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laiftotuv^s. 

......................,................ .............-...................... .?>■<> ■ 
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- į> 
condittoned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Mannger and Motery ? 
Public, 660 Grand St, Brookiyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.................................'{

(1969). Į lietuvių kalbą yra iš
vertęs I. Turgenevo, M. Lermon
tovo, M. Gorkio, F. Šilerio, 
H. Senkevičiaus, V. Reimonto, 
B. Prūso veikalų. A. Vengrio 
sukaktis paminėta tenykštėje 
spaudoje.

— Dailininkas Antanas Gudai
tis tebėra gerbiamas ir paverg
toje Lietuvoje. Neseniai su
suktas dokumentinis filmas “Pa
veikslas”, vaizduojąs dailininką, 
dirbantį savo darbo kambaryje. 
Filme esanti jaučiama kasdieni
nė darbo atmosfera. Filmo sce
narijų parašė I. Kostkevičiūtė, 
režisavo R. Šilinis ir A. Šiušąs, 
operatorius — A. Blyžas. Pr. N.

Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 49
(atkelta iš 1 psl.)

Kunigą paliko Molėtuose. Dar 
tardė moteris, einanti prokuroro 
pareigas. Apie 9 v.v. išvežė j 
Uteną ir uždarė milicijos rūsyje, 
kameroje. Ten jį išlaikė keletą 
dienų, iki rugpjūčio 26. Išleido 
tik vakare ir liepė rugpjūčio 
27 atvykti su asmens dokumen
tais.

Kitą dieną atvykus, jau elgėsi 
mandagiai, nuvedė į pasų sky
rių, užpildė dokumentus ir pra
nešė, jog jis bus baudžiamas 
kad neprisiregistravo Vilniaus 
mieste.

Tikinčiųjų reakcija
Valdžia nepranešė, kad kuni

gas suimtas. Tai labai subruz
do šv. Mikalojaus bažnyčios ti
kintieji. Senutė kunigo šeimi
ninkė nunešė maisto į Lukiškių 
kalėjimą, bet ten kunigo nerado. 
Vienas kunigas nuvažiavo į Mo
lėtus, bet ir ten nesužinojo, kur 
dabar yra jų vikaras. Vilniuje 
kreipėsi į saugumą, ir ten visi 
gynėsi, kad nieko nežino.

Kai kunigas sugrįžo, atrodė 
nekaip. Šešias paras buvo nesi
prausęs, nesiskutęs, sudraskyti 
drabužiai, bet jo nuotaika buvo 
gera.

Pilna bažnyčia žmonių 
Sekmadienį į šv. Mikalojaus

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Telieka, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wlison Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT-. 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ąve., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriuiio klijentai*.
------------------------------------------ ,--------------------------------- i ■ i ■■ I Į 

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

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10.00 vai. ryto iš WCAV-FM, 
banga 98.0. Vedėjas — Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas: (617) 586-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN1380 bangos sekm. nuo 8 Iki 8:30 vai. ryto 
ir nuo 4:30 iki 5 vai. popiet. Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mas*. 02127. Telef. 268-0489. Parduodama* Darbi- » 
ninkas. Didelis lietuviškų knygų pasirinkimas.

NEW JERSEY, NEW YORK — “List u vos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Lithuania”, trečiad., 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukaa, Dir. adresas: 
234 SunlH Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvė* Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

KVECAS
JONAS 

1933 -t- 197 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINESNEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT V ALSIUO
SE (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

Fa sol i į)o 

A MEMOBIALS
66-86 80 ST, M1DDLE V1LLAGE, OUEENS 

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

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Kili, N.Y. 11418

bažnyčią žmonių prisirinko kaip 
į didžiausią šventę. Kai po voty- 
vos kun. Ričardas Černiauskas 
užlipo sakyti pamokslo, tikintieji 
pradėjo mesti gėles tiesiai į 
sakyklą. Kunigas padėkojo žmo
nėm už maldas, papasakojo su
ėmimo įstoriją ir padrąsino jau
nimą nebijoti aukotis už Kristų.

Visur kalbėsiu apie Dievą
Žmonės balsu pradėjo raudoti, 

kai jaunas kunigas tikinčiuosius 
įspėjo:

— Aš jaučiu, kad už šiuos 
tiesos žodžius man nebus dova
nota. Todėl jei mane kas nors 
užmuštų, pakartų, apšauktų ve
neriku, suvaidintų mano savižu
dybę, paveiktų medicinėmis 
priemonėmis ar uždarytų į psi
chiatrinę ligoninę, žinokite, 
kieno tai darbas ... Aš tam tapau 
kunigu, kad kalbėčiau tiesą, kad 
kalbėčiau apie Dievą. Ir aš kal
bėsiu apie Dievą, ne tik bažny
čioje, kaip man liepė milicinin
kai, bet ir. šventoriuje, ne tik 
šventoriuje, bet ir visur, kur bū
siu — klojime, laukuose, prie 
ežero, ant ežero ir net ežero 
dugne...

Po pamokslo tikintieji pradėjo 
audringai ir ilgai ploti, o nu
kentėjęs jaunimas ir vaikai iš
lipančiam kunigui iš sakyklos 
įteikė daugybę gėlių, kurias jis 
nunešė tiesiai ant altoriaus.

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1982 
KELIONĖS Į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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stiprią kalbų, griežtai pasmerk
damas Maskvos imperializmą

Kongreso rezoliucija 
_  Pabaltijo lalavėa dions

. JAV Atstovų Rūmuose ir Se
nate pasiūlyta jungtinė rezoliuci
ja įvesti Pabaltijo laisvės dienų. 
Rezoliucijoje pabrėžiama, kad
Lietuva, Latvija ir Estija visada 
brangino religinius bei laisvės 
ir nepriklausomybės principus, 
jos buvo Tautų Sąjungos nariai, 
jos turi savitą kultūrą, savas tra
dicijas, savo kalbą, skirtingą 
nuo rusų. Pabrėžiama, kad So
vietų Sąjunga neteisėtai šias 
valstybes okupavo, naudodama 
jėgą prieš tų respublikų valią 
ir nepriklausomybės troškimą. 
Primenami masiniai trėmimai, 
prievarta primesta politinė siste
ma, kuri naikina demokratiją, 
civilines laisves ir religinę lais
vę; tų valstybių gyventojam da
bar atimtos pagrindinės žmogaus 
teisės, kurias gina JAV, todėl 
JAV kongresas apgailestauja, kad 
Sovietų Sąjunga atsisako pripa
žinti Pabaltijo valstybėm suve
renines teises ir atmeta jų ne
priklausomybės reikalavimus. 
Dėl to birželio 14, deportacijų 
metinėse, įvedama Pabaltiečių 
laisvės diena, kaip Amerikos 
žmonių solidarumo simbolis, 
pagerbiant Pabaltijo žmonių 
laisvės siekimus. JAV preziden
tas prašomas kasmet paskelbti 
atsišaukimą, skatinantį minėti 
Pabaltiečių laisvės dieną. Reikia 
tikėtis, kad šią jungtinę rezo
liuciją priėmus, prezidentas pa
skelbs Pabaltijo laisvės dieną.

Kongreso nariai gina Lietuvą
JAV kongrese ryšium su Lie

tuvos Nepriklausomybės minė
jimu daugelis kongresmanų ir 
senatorių pabrėžė Lietuvos tei
sę į laisvę ir pasmerkė Sovietų 
Sąjungos prievartą okupuotame 
mūsų krašte. Gindami lietuvių 
tautos teises į laisvą apsispren
dimą Atstovų Rūmuose kalbas 
pasakė J. Addabbo (dem., N.Y.), 
G. Anderson (dem., Calif.), F. 
Annunzio (dem., IL.), D. Bai- 
ley (dem., Pa. ), A. Benjamin, 
Jr. (dem., IN.), J. Bingham (dem., 
N.Y.), J. Blanchard (dem., 
Mich.), D. Bonker (dem., Wash.), 
Wm. Broomfield (resp., Mich.), 
G. Carman (resp., N.Y.), W. Car- 
ney (resp., N.Y.), S. Chisholm 
(dem., N.Y.), W. F. Clinger, Jr.
(resp., Pa.), C. Collins (dem.,
IL.), T. Corcoran (resp., IL.), J.A. 
Courter (resp., N.J.), H. Daub 
(resp., NEB.), L. J. DeNardis 
(resp., Conn.), Ed. J. Derwinski 
(resp., IL.), J. D. Dingell (dem., 
Mich.), B. Donnelly (dem., MA.), 
C. Dougherty (resp., PA.), B. 
Dwyer (dem., N.J.), R. Dyson 
(dem., MD.), D. Eckart (dem., 
OH.), J. G. Fary (dem., IL.) 
M. Fenwick (resp., N.J.), G. 
Ferraro (dem., N.Y.), H. 
Fish, J.R. (Resp., N. Y.), 
W. Ford (dem., Mich.), E. For- 
sythe (resp., N .J.), W. Goodling 
(resp., PA.), F. J. Guarini (dem.,

KUR 
INICIATYVOS 
ŽIDINYS?
(atkelta U 3 psl.)

pas save jaunimo atstovus, vy
resniųjų gimnazijos klasių 
mokinius, iš daugiau kaip šimto 
parapijų, po du iš kiekvienos 
parapijos, ir paprašė, kad jauni
mas atvirai, visai nesivaržyda
mas, pasisakytų, kas juos atstu
mia nuo bažnyčios ir ko jie pa
geidautų savo religiniam atsinau
jinimui. Ir tas jaunimas pasisa
kė. Ir viena, ir kita pusė buvo 
patenkinta, ir tas dialogas išsi
vystė į dažnesnius su vyskupu 
pasikalbėjimus, trukusius be
veik visus metus.

Kadangi mūsų čia gimęs jau
nimas, ypač lankąs viešąsias mo
kyklas ir universitetus, savo 
mentalitetu mažai kuo tesiskiria 
nuo amerikietiškojo, tai jis būtų 
išreiškęs vyskupui turbūt tokius 
pačius pageidavimus, kaip ir 
anas amerikietiškasis. Kokius 
pageidavimus anas jaunimas pa
sakė savo vyskupui, pasvarsty
sime kitame Darbininko nu
meryje.

N.J.), S. B. Hali, jr. (dem., Tex.), 
J.P. Hanunerschniidt (resp, 
ARK.), D. Hertel (deni., Mich.), 
H. C. Hollenlieck (resp., N.J.), 
M. Holt (resp., M D.), F. Hor- 
ton (resp., N.Y.), J. Howanl
(dem., N.J.), S. Hoyer (dem., 
M D.), Wm. Hughes (dem., N.J.), 
H. Hyde (resp., IL.), J. LeBou- 
tillier (resp., N.Y.), G. Lee (resp.; 
N.Y.), N. Lent (resp., N.Y.), R 
McGrath (resp., N.Y.), N. Mav- 
mules (dem., MA.), B. Mikulskį 
(dem., MD.), J. Minish (dem., 
N.J.), J. Moakley (dem., MA.), 
A.T. Moffett (dem., Conn.), J.L. 
Nelligan (resp., PA), H. Nowak 
(dem., N.Y.), R. Ottinger (dem., 
N.Y.), P.A. Peyser (dem. N.Y.). 
Wm. K. Ratchford (dem., Conn.),
M. J. Rinaldo (resp. N.J.), D. Rit- 
ter (resp., PA.), R.A. Roe (dem.,
N. J.), J.H. Rousselot (resp., CA.),
M. Russo (dem., IL.), F. St. Ger- 
main (dem., R.L), H. Sawyer 
(resp., Mieli.), F.J. Sensenbren- 
ner, Jr. (resp., Wl.), J.F. Smith 
(deni., PA.), S. Stratton (deni.,
N. Y.), G. Studds (dem., MA.), 
H. Waxman (dem., CA.), H. Wol- 
pe (deni., Mieli.), C. Zablocki 
(dem., WI.).

Senate gindami Lietuvos lais
vę kalbas pasakė D. Bumpers 
(deni., ARK.), A. Dixon (deni., 
IL.), R. Dole (resp., Kans.), 
P. Domenici (resp.,(resp., N.M.), 
J. Glenn (deni., OH.), G. Humph- 
rey (resp., N.H.), C. Levin (deni., 
Mich.), H. Metzenbaum (deni., 
OH.), C. Pell (dein., R.I.), Ch. 
Percy (resp., IL.), D.W. Riegle, 
Jr. (deni., Mich.), Wm. Roth, Jr. 
(resp., Del.), P. Sarbanes (dem., 
MD.), J. Tovver (resp., Tex.),
L. P. Weicker, Jr. (resp. Conn.), 
E. Zorinsky (deni., Nebr.). Iš 
viso iki kovo 4 d. kalbas pa
sakė 70 kongresmanų ir 16 sena
torių.

Kongresmanai ir senatoriai 
parodė, kad jie gerai pažįsta da
bartinę padėtį Lietuvoje, prita
ria inkorporavimo nepripažini
mo politikai ir ryžtingai pasisa
ko už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.
Telegramos Lietuvos gynėjui 

Madride
JAV delegacijos pirmininkas 

Madrido konferencijoje dr. Max
M. Kampelmanas kovo 3 pasakė

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

Kongresinė ATEITIS
Kone ištisus 1981-uosius me

tus ATEITIS vienaip ar kitaip 
minėjo savo 70-ties metų sukak
tuves. Paskutinis, dvigubas (de- 
vintas-dešimtas) 1981 m. numeris 
skirtas dešimtajam ateitininkų 
kongresui, įvykusiam Chicagoj 
1981 rugsėjo 3-7, uždokumentuo- 
ti (neprisiverčiu rašyti žodžio 
įamžinti, nes per dažnai, per 
lengvai jis naudojamas). Impo
nuoja ši ATEITIS nė į vidų 
nepažvelgus, tik į rankas pa
ėmus: sunkus, solidus 104 pus
lapių leidinys, tvirtai, kaip kny
ga, įrištas.

Sulasyta, atrodo, viskas, kas 
minimam kongrese įvyko. Net ir 
kai kurios paskaitos, kiek ap- 
trumpintos, įdėtos. Kad neat
baidytų skaitytojo, tekstai per
pinti gausiomis nuotraukomis 
(iš viso jų bene 116!).

Pakeliausiu turiniu, įpinda
mas vieną kitą komentarą.

Prel. J. Balkūno invokacinė 
malda, perlieta Ateitininkų him
no žodžiais, skamba pakiliai ir 
poetiškai. Antanas Rudis, pilnai 
padengęs šio numerio išleidimą, 
tartam žody pasidžiaugia istori
niais Lietuvos statutais ir nepri
klausomybės meto garbingais, 
demokratiniais seimais. Į kelis 
puslapius sudėti kongresą svei
kinusiųjų laiškai ar jų ištraukos, 
pradedant ateitininkų laišku iš 
okupuotos Lietuvos, Apaštališ
kojo delegato Jungtinėms Vals
tybėms arkivysk. Pio Laghi, JAV 
prez. Ronald Rėagano, Lietuvos 
atstovo VVashingtone St. Rač
kio, Lietuvos diplomatijos šefo 
St. Lozoraičio etc., tik kelių žy
mūnų pavardes teminint.

Paltaltijy ir gindamas Lietuvos, 
Latvijos, Estijos teisę į nepri
klausomybę. “Agresijos veiks
niai prieš tris Pabaltijo valsty- 
lx*s buvo imperializmo veiks
imai**, kalliėjo aniliasadorius 
Lampel manas, pabrėždamas, 
kiid “visuotinė žmonijos nuoiuo- 
ik? šiandien atmeta !>et kokios
Vidstyliės teisę pa vergti kitas 
tautas”. Kampelmanas dar birt} 
pabrėžė JAV nusistatymą nepr
ipažinti prievarta įvykdyto Pa- 
btaltijo valstybių užgrobimo. To 
re-skalauja laisvės ir laisvo apsi
sprendimo principai.

Jungtinis Palialtiečių komite
tus ir Amerikos Lietuvių Taryba 
nusiuntė amliasadoriui Kanipel- 
in&uiui padėkos telegramas Už 
gynimą Palialtijo valstybių teisių 
į laisvę ir nepriklausomylię.

Gina kalinamuosius
NVashingtone veikiančios Eu

ropos saugumo ir bendradarbia
vimo komisijos nariai, atstovau
ji} toje komisijoje JAV kongre
su i, išsiuntė raštą Nolrelio pre
mijų skyrimo komisijai, šildy
dami, kad būtų premija paskir
ta žmogaus teisių gynėjam: Lech 
\Vnlesai, Lenkijoje, dramaturgui 
Vaclovui Havel, pasirašiusiam 
chiirtą ‘77 Čekoslovakijoje, ir 
Mtiskvos Helsinkio grupės Na
riui Juri Orlov. Rašte pažymima, 
kad iš 71 asmens, įeinančio j 
He-lsinkio grupes Ukrainoj, 
Lietuvoj, Gruzijoj ir Armėnijoj, 
net 43 yra įkalinti, jiem visiem 
paskiriant iš viso net 336 metus 
bausmės Sovietų kalėjimuose, 
lageriuose ir ištrėmime. Pažy
mima, kad iš 1000 Čekoslovaki
joje? pasirašiusių chartą dabar yra 
kalinami 55. Lenkijoje yra įka
linta ne mažiau kaip 4,500 ak
tyvistų.

Laiškai dėl Dariaus-Girėno 
pašto ženklo

Lietuviai ima gausiau siųsti 
pašto vadovybei laiškus, kad 
būtų išleistas Dariaus-Girėno 
paštoženklas. Amerikos Lietuvių 
Taryba turi trejopas tuo reikalu 
laiškų formas ir prašantiem jas 
persiunčia. Lietuvių Prekybos 
Rūmuose tą reikalą savo kallioje 
priminė ALTO gen. sekretorius 
inž— Gr. Lazauskas.

ALT INFORMACIJA

Red. Kęstučio Trimako nuola
tinė skiltis “Antai . ..” tik pir
muoju iš aštuonių gabalų pra
byla apie kongresą. Kitų septy
nių šiame specialiame numery 
galėtų ir nebūti. Bet kas čia?! 
“Šios aktualijos ‘Antai . . .’ Atei
tyje spausdinamos paskutinį 
įtartą. — Red.” Čia kyla baugus 
klausimas: ar tai nereiškia, kad 
čia ir paskutinis kun. dr. Kęstu
čio Trimako redaguojamas nu
meris? Seka K. Trimako apžval
gini*; referatas “ATEITIS — IŠ
ŠŪKIS IR VEIDRODIS /Atei
tininkai tremtyje — išeivijoje, 
1946-1981”. Paaiškinta, kad tai 
skerspjūvio santrauka, skaityta 
kongrese. Apie veiklą kalbama 
kritiškai, kietai, bet baigiama ne 
visai pesimistiškai.
P*teikiama kongrese skaityta 

Kazio Bradūno paskaita “ATEI
TIES LITERATŪRINĖ TĖK
MĖ/’ Jos poveikis ir išdavos”. 
Plačiau panagrinėja pirmųjų 
(191 l)metų ATEITIES literatū- 
rinį-lailtūrinį turinį, bet paliečia 
reikšmingesnes ir kitų metų ap
raiškas. Tai optimistinė tos rūšies 
apžvalga, atskleidžianti ATEI
TIES nepaprastą reikšmę į lais
vę žengiančiai, nepriklausomai 
gyvenančiai, vėl vergijon pate
kusiai tautai ir išeivijai. Sauliaus 
Kuprio “Žvilgsnis ateitin” ragi
na, kad ateitininkai ATEITį 
skaitytų, kad ji išliktų ištikima 
savo idealams. Spėlioja, kad gal 
netrukus spaudą pakeis video- 
laikraščiai, magnetinės juostelės 
ir kad ATEITIS gal tokia pasi
darysianti (brrr! neduok Die, jei 
taip įvyktų! ..).

Ateities jubiliejinis kongre
sas'' — pagrindinis šio numerio 
mozaikinis reportažas, rašytas 
daugiau kaip pustuzinio kores
pondentų. Jis apima, su nuotrau-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai vasario 17 Chicagoje susitiko su senato
rium Charles H. Percy, Senato užsienio reikalų komisijos pirmininku, aptarti lietu
viam rūpimus klausimus. Po pasitarimo senatoriui įteikta vėliausių leidinių Lietuvos reika
lais anglų kalba. Iš k. dr. Kazys Ambrozaitis, PLB visuomeninių reikalų komiteto 
pirmininkas; Anatolijus Milūnas, Pasaulio Lietuvių Dienų komiteto ryšininkas su valdžios 
pareigūnais ir JAV Lietuvių respublikonų federacijos pirmininkas; senatorius Charles 
H. Percy, Birutė Bulotaitė, dr. Antanas Razma, Pasaulio Lietuvių Dienų rengimo ko
miteto pirmininkas; Saulius Kuprys, PLB vicepirmininkas. Pasitarime taip pat dalyvavo se
natoriaus Percy vyriausias asistentas Washingtone Scott Cohen. Nuotrauka B. Bulotaitės

koniis, net 23 puslapius. Duoda 
neblogą kongreso eigos vaizdą, 
nuo atidarymo iki pasilinksmini
mų.

Kongrese Darius Lapinskas, 
pasitelkęs Jono Kelečių, Laimą 
Rastenytę ir būrį jaunuolių, su
rengė ATEITY rašiusiųjų poetų 
kūrybos spektaklį. Tą renginį 
DRAUGE su vaižgantišku en
tuziazmu įvertino Kazys Bradū- 
nas, o AIDUOSE kandžiai bei 
sarkastiškai — dr. Kęstutis Keb- 
lys. Čia, kiek patrumpintos, pa
grečiui sudėtos abi recenzijos.

Skelbiamos kongreso rezo
liucijos, čia pavadintos “Sukak
tuvinio Ateities kongreso pasisa
kymai”. Liečiamos šios sritys: 
ideologinė, religinė-dorovinė, 
tautinė-kultūrinė-visuomeninė, 
organizacinės: veiklos. Gale iš
reiškiami j sveikinimai didžio
sioms pasaulfo asmenybėms bef 
svarbiosioms institucijoms. Apra
šomas ir nuotraukom pavaizduo
jamas St. Šalkauskio premijos į- 
teikimas dr. Adolfui Damušiui. 
Skelbiami Ateitininkų Federaci
jos premijų įteikimai ATEITIES 
administratoriui Juozui Polikai- 
čiui ir redaktoriui Kęstučiui Tri
makui.

Arūnas Liulevičius kongresą 
perleidžia per savo prizmę trum
pu reportažu ir jį pamargina 
švelniomis kritiškomis pastabo
mis. Alina Skrupskelienė, kon
gresą teigiamai įvertinusi, paže
ria keletą sugestijų, kaip po jo 
turėtų veikti ateitininkų skyriai, 
ypač chicagiškis, prie kurio ji 
priklauso.

“Ar daug kuriamojo užsimoji
mo?” klausia red. K. Trimakas 
ir, reikliai kongresą vertindamas, 
ypač stipriai kritikuoja už pasy
vumą sendraugius, o studentais 
daugiausiai džiaugiasi.

Skelbiami keleto kongreso da
lyvių įspūdžiai. Prieš įspūdžius 
redaktorius paaiškina, kad nuo
monę pareikšti prašyta 40 asme
nų, o atsiliepė tik aštuoni. Apla
mai, atsiliepusieji vertina teigia
mai. Atskirai duodami pasisaky
mai apie kongresą ir Chicagoj 
veikiančios moksleivių ateiti
ninkų kuopos narių. Jie trumpi, 
kartais nediplomatiški, bet nuo
širdūs (“Kongresas buvo svarbus 
ir naudingas, bet apgailestauju, 
kad nedalyvavau tiek, kiek norė
jau. Daugiau dėmesio kreipiau į 
pasilinksminimus."). Žurnalo 
gale keli puslapiai paskirti 
ATEITIES konkurso laimėto
jam (redaktoriaus ir mecenato 
kun. dr. Juozo Prunskio žodžiai, 
laimėtojos Jolantos Malerytės 
padėka, visų laimėtojų pavardės 
ir paaiškinimai, kas už ką pre
mijuotas, daugelio laimėtojų 
portretinės nuotraukėlės). Dar 
keliolika skaitytojų laiškų, kon
greso finansinio vajaus rezulta
tai, 1981 m. ATEITIES raštų tu
rinys.

Manau, kad skaitytojas bendrą 
šio numerio vaizdą susidarė. Ak, 
dar truputį apie nuotraukas. Jų, 
kaip minėjau, šimtas keliolika. 
Daug labai ryškių, gerų. Nėra 
al>ejonės, kad, šiai ATEIČIAI 

papuolus į bibliotekas bei priva
čias kolekcijas, žmonių veidai 
neišbluks nė per šimtmečius. 
Užtat tiesiai apmaudu, kad dau
geliui jų pagailėta aprašų. Antai 
nuotrauka 346 p. Apie 16 ryš
kių, jaunų veidelių, o tik keletas 
visai ar pusiau uždengti. Kur gi 
jų pavardės? Trys mergelės 349 
p. — kur jų pavardės? Pakanka
mai ryškūs veidai 354 p., 357 p., 
374 p. dvi viršutinės, n-kos 375 
p., 376 p., trys n-kos 379 p., 
trys n-kos 380 p., dvi n-kos 381 
p., 387 p., 388 p., 389 p. Nusikal
timas neaprašyti tokių puikių, 
ryškutėlių n-kų 392 ir 393 p.p., ar 
412, 413 p.p. ir 418 p. Kas beži
nos, kieno čia veidai, po dešimt
mečio, po 25-erių metų, ATEI
ČIAI švenčiant 100 metų sukak
tį? Dabartiniai moksleiviai ir 
studentės bus' tėvai ir motinos, 
bus rašytojos, mokslininkės, vi
suomenės veikėjai. Šitaip pali
kus, matomi tik būriai Arktikos 
pingvinų, ir daugiau nieko . .-.

Beje, šis numeris redaguotas 
A. Zai Iškaitės, o straipsnių-nuo- 
traukų išdėstymas — Jono Kup
rio. Kalbą taisė J. Masilionis, 
1x4 šiek tiek barbarizmų, ypač 
mozaikiniam pustuzinio kores
pondentų reportaže, praleido. 
Pagrindinių straipsnių kalba 
pasigėrėtina.

Nepaaiškinta, kokia šio nume
rio kaina ir kur jį gauti. Manau, 
kad didžiuosiuose lietuvių telki
niuose, kur yra kioskai, jis bus 
platinamas. Kas nori pažvelgti į 
išeivijoj veikiančios ateitinin
kuos veidą, turėtų būtinai šią 
ATEITĮ įsigyti.

Vasario LAIŠKAI LIETUVIAMS
Šio numerio išėjimas man save 

pateisina vien dėl dviejų daly
kų: Nijolės (Jankutės) kelionių 
reportažo ir Juozo Vaišnio, SJ, 
“Kalbos” puslapių. Nijolė dabar 
keliauja po Šventąją Žemę (Ne
gyvosios jūros pakraščiuose ir 
Betliejuje), o J. Vaišnys aiškina, 
kaip naudoti kablelį ištisiniame 
sakiny. Nesijuokit, jei dar ne vi
sus kablelius, kur reikia, su
dėjau. Dar kelis kartus per
skaitęs, pramoksiu . . . Bet ne tik 
šiedu. Yra keletas kitų gerų raši
nių.

Juozo Vaišnio, SJ, “Vaišingu
mas ar prievartavimas?” dau- 
giau-mažiau nuplaka mus visus, 
gal išskiriant suvalkiečius . . . 
Pervalgydinam, pergirdom savo 
svečius pasibaisėtinai. Jei prie
vartinis vaišinimas kiek apsilpo, 
tai tik todėl, kad susenom, patys 
nebe pajėgiam, o nepajėgdami 
imam suprasti. Ypatingai į mano 
jausmus pataikė šventinių svei
kinimų priminimas. Buvau vie
nas iš nedaugelio, prieš kelio
lika metų spaudoj raginęs ne
rašyti kalėdinių sveikinimų as
menims, su kuriais ne tik gyve
ni toj pačioj apylinkėj, bet ir 
nuolat susitinki (bažnyčioj, kul
tūriniuose renginiuose, etc). Tos 
nuomonės nepakeičiau, bet, at
rado, nė rašinio autorius absur
diniams “pasisveikinimams’* ne
pritaria. Bet, kai buvę draugai 

mane per laikraštį “pasveikina” 
iš Chicagos, N.ew Yorko ir Los 
Angeles, tai parodo tik visišką 
dvasinį suskurdimą, analfabe
tizmą. Ta tema kada nors reikės 
plačiau pasisakyti. Gerai, kad J. 
Vaišnys šį reikalą iškėlė.

Su dideliu malonumu skaitau 
Vytauto Kasniūno, šeimų ir 
meilės eksperto, beletristiką. Di
delių dalykų jo draugijoj prie 
Mįchigano ežero atsitinka, bet ir 
didžiausios tragedijos ten turi 
“happy ending”, nes miršta kaž
kas kažkur toli, o novelečių he
rojai su mumis gėrioja konja
kus, šoka tangus ir atsikvėpda
mi vėl ką svarbaus pasakoja . ..

Kun. Vyt. Bagdanavičius 
“Žmogaus ir pasaulio pradžia 
lietuviškoje tautosakoje” ■ tę- 
siama iš pereito. numerio. Da
bar suomiški pasakų variantai, 
jų analizė, jų lyginimas su lietu
viškosiomis pasakomis, pabaigai 
dar indiška dievybės suprati
mo versija.

Du skirtingo pobūdžio Jono 
Miškinio rašiniai: “Tautos bren
dimas” (patrioto džiaugsmas savo 
tėvyne ir tauta) ir “Antanas Sme
tona ir religija”. Pastarasis įdo
mus tuo, kad atskleidžia A. Sme
tonos religingumą, kai buvom 
pratę jį laikyti religijai beveik 
indiferentišku liberalu. Aniceto 
Tamošaičio, SJ, straipsnis “Mo
teris ir kunigo perlas” gina kata
likų kunigų celibatą, įrodinėja, 
jog jis Dievui labai patinka, 
smerkia vedančius kunigus. 
Deja, deja! Celibatas įvestas 
ne Dievo, o popiežių.

Dar šiame numery randam 
nedidelį Chiara Lubich Švent
raščio nagrinėjimo gabalėlį “Pa
laiminti, kurie liūdi’*, iš italų k. 
išverstą kun. Antano Sabo, o Ge
diminas Vakaris “Tėvynėje” 
skilty pateikia keletą okupuo
tos Lietuvos spaudos įdomybių.

— Solistas Ipolitas Nau- 
ragis mirė vasario 23 Rhode 
Island H os pi tai, Providence, 
R.I., o ne vasario 27 Worcestery, 
kaip klaidingai buvo pranešta 
Darbininko Nr. 9 (pagal klaidin
gai pristatytą informaciją).

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla* Neringoje, Vermonto kal
nuose, vyks rugpjūčio 15-29. 
Stovyklos mokestis vienam sto
vyklautojui vienai savaitei 65 
dol. ir registracija 10 dol. Re
gistruojamas! adresu: Sės. Mar
garita, I.C.C., Putnam, Conn. 
06260. Tel. 203 928—4828.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.

— Ada Martinkaitė Prancūzi
joj paruošė straipsnį apie Nor
bertą Vėlių “Les Cahiers de lit- 
te ra t u re orale” žurnalui. Jos 
doktorato tema: lietuvių liaudies 
pasakos “Eglė žalčių karalienė” 
60 variantų.
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Praeitame Darbininko nume
ryje, keliaudami per parodą, ap
rašėme 20 dailininkų. Pradėjom. 
Albina Ambraziejumi ir baigėm 
Norbertu Lingertaičiu. Dabar 
keliaujama toliau.

Auna Mažeika, dalyvavusi ir 
anksčiau šiose LB rengtose pa
rodose, čia išstatė šešis paveiks
lus. Vienas jų didesnis, kiti visi 
mažiukai. Ji dirba ta pačia ba
tikos technika, darbai švarūs, 
spalvingų Vaizduoja gamtą — 
gėles, paukščius, žvėris. Ji yra 
norvegė, ištekėjusi už lietuvio, 
uoliai dalyvauja šiose parodose.

Aleksandra Merker-Vitkaus
kaitė, tapytoja ir skulptorė, pa
sirodė su trim paveikslais ir 
trim skulptūrom. Paveikslai vaiz
davo Islandijos gamtovaizdžius. 
Skulptūros sukurtos iš cemento 
ir geležies. Ekspresionistinės, 
šiurpios, vaizdavo vabalus, gė
les, žuvį. Tų skulptūrų stovai 
irgi buvo skulptūros, net turėjo 
savo pavadinimus.

Nijolė Palubinskienė, iš Cle- 
velando, grafikė, pirmą kartą 
įsijungė į šias LB rengiamas 
parodas. Du jos darbai pasižy
mėjo ir ekspresionistine forma 
ir giliu įžvelgimu į savo temą.

Antanas Petrikonis, gyvenąs 
Juno Beach, Fla., tapytojas, čia 
buvo atstovaujamas dviejų savo 
darbų. Vienas jų vaizdavo jo 
mėgstamą tapyti žiemą. Abu 
tempera dažais atlikti, su pla
čiu dailininko mostu išlieti.

Ramunė Rygelytė, dalyvavusi 
jau ir anksčiau, dar besimokan
ti, išstatė tris darbus. Du iš jų 
buvo grotažai, kurie pasižymė
jo savo grakščia linija, domina
vo juodas fonas, kuriame įbrėž
tos baltos linijos. Trečias buvo 
pieštuku atliktas piešinys.

Jonas Rūtenis iš Cape Cod, 
Mass., atsiuntė tris darbus, atlik
tus akrilio dažais, jo būdingame 
stiliuje. Jonas Rūtenis dalyvauja 
nuo pat pradžios šiose parodose, 
buvo vienas iš uolių talkininkų 
rengėjų, kai gyveno Woodhave- 
ne.

Agis Salpukas, tapytojas, 
dalyvauja antrą kartą tose paro
dose. Jis jautriai tapo gamtą, 
žmones, pagaudamas jos ritmą, 
nuotaikas. Parodoje buvo išsta
tyti trys paveikslai. Jis yra dar ir

LIETUVA VASARIO
16-OSIOS REZOLIUCIJOJ

į

iE

Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko skyriaus suruoštame 
Vasario 16-osios minėjime, įvy
kusiame vasario 21 Kultūros Ži
diny Brooklyne, buvo priimta 
rezoliucija, kurią buvo nutarta 
pasiųsti JAV prezidentui, valsty
bės sekretoriui, New Yorko se
natoriam ir kongres.manam, se
natoriui Charles H. Percy, kong- 
resmanui Dante B. Fascell, gu
bernatoriui Hugh Carey, bur
mistrui Edward Koch ir spaudai 
bei radijui.

Rezoliucijos pradžioj pasisa
koma, kad mes, lietuviai, esam 
palikuonys tų žmonių, kurie gy
veno Nemuno upyne, pietinia
me Baltijos pajūry, nuo priešis
torinių laikų. Lietuvių kilmė ir 
kalba skiriasi nuo juos supan
čių slavų ir germanų. Lietuvos 
valstybė buvo įkurta 1251, o 15- 
ame šimtmety ji buvo išaugusi į 
didžiulę valstybę. Vėliau ji pate
ko į Rusijos carų okupaciją, o 
1918 vasario 16 Lietuvos Tary
ba paskelbė atstatanti jos nepri
klausomybę. Cituojama iš
trauka iš valstybės sekretoriaus 
Alerander Haig laiško Lietuvos 
atstovui dr. S.A. Bačkiui.

Toliau rezoliucijoj minima, 
kad jauna Lietuvos respublika 
buvo priversta ginti savo nepri
klausomybę nuo jon besiveržian
čių rusų bolševikų. Suminimi ir 
mūsų tarpe esą tų nepriklauso
mybės karų laisvės kovotojai: 
Jurgis Kiaunė, Petras Jurgėla, 
Alfonsas Koncė, dr. Vladas In- 
gelevičius, Jonas Jankus, Juozas 
Juozapavičius ir Kazys Algenis. 
Jie sveikinami su viltim, kad dar 
teks jiem pamatyti Lietuvą lais-
vą. 

žinomas žurnalistas, dirba 
Ncw York Times dienraštyje. Jo 
straipsnius dažnai randame net 
pirmame dienraščio puslapyje. 
Malonu, kad jis susidomėjo dai
le ir įsijungė į šias lietuvių 
parodas.

Julius Šukys, akvarelistas, da
lyvavęs anksčiau šiose parodose, 
čia išstatė 4 paveikslus. Jis rea
listas, jautrus gamtos vaizduo
tojas, mėgsta vandenį, atspin
džius, rudens nuotaikas.

Anastazija Tamošaitienė čia 
parodė tris kilimus, šv. Pranciš
kus — pranciškonų vienuolyno 
nuosavybė, dabar kabąs Galdiko 
galerijoje, parodoje buvo išstaty
tas pirmą kartą. Labai puikus ir 
lietuviškas kilimas. Lietuviškoje 
gamtoje matome šv. Pranciškų. 
Kiti du kilimai buvo Antani
nos Reivytienės nuosavybė. Pi- 
navijos — gražus ir modemus, 
pilnas judesio, primenąs lieps
nas. Zanavykų raštai — priminė 
priejuostę.

Dailininkė pati nedalyvavo, 
nes buvo per sunku atvažiuo
ti iš Kanados. Ji buvo pasiekta 
telefonu, ir ji davė nurodymus, 
ką išstatyti parodoje.

Antanas Tamošaitis taip pat 
nurodė, ką išstatyti parodoje. 
Buvo išstatytos trys litogra
fijos lietuviškom temom.

Jiem abiem paskirta premija 
— 300 dol. Mecenatas tos pre
mijos — LB JAV Kultūros Ta
ryba. Paskirta abiem dėl to, kad 
abu drauge nuoširdžiai puoselė
ja lietuviškąją dailę.

Elena Urbaitytė, dalyvavusi ir 
anksčiau šiose parodose, čia iš
statė tik vieną paveikslą, nes tuo 
laiku ji buvo užsiėmusi savo 
skulptūrom ir Manhattane turėjo 
savo parodą.

Zenonas Ūselis, pažįstamas iš 
kitų parodų, dirba tik pastele, 
jautriai tapo lietuviškas temas. 
Parodoje buvo 4 jo darbai.

Julius J. Valiūnas dalyvauja 
antrą kartą. Čia išstatė savotiš
kus tris paveikslus. Jis paima 
kokią nors valstybę ir apveda jos 
sienas. Pačią valstybę atsidėjęs 
nutapo viena spalva, dažniausiai 
raudonai, o aplinkui foną už
deda kitos spalvos, pvz., mėly
nos. Darbą atlieka rūpestingai. 
Iš tolo atrodo lyg būtų iš po

Lietuvos respublika, anot re
zoliucijos, žengė pirmyn milži
niškais žingsniais, per trumpą 
laiką pasidarė moderni valstybė, 
lygi partnerė tarp kitų Europos 
valstybių. Buvo Tautų Sąjungos 
narė. Bet II pasaulinio karo me
tu ji tapo auka Sovietų Sąjun
gos agresyvios, greit besiple
čiančios kolonialinės imperijos, 
kurios galutinis tikslas buvo ir 
tebėra užvaldyti pasaulį.

Nelegaliai aneksavusi Lie
tuvą 1940, Maskva bandė su
triuškinti bet kokį laisvę mylin
čių lietuvių pasipriešinimą. 
Žudymais, trėmimais ir kalini
mais ji sunaikino 25 procentus 
Lietuvos gyventojų.

Bet lietuvių tauta lieka nenu
galėta. Ji yra gyvastinga savo 
gausiais protestais, peticijomis, 
pogrindžio spauda, drąsiais pa
siaukojimais ir Lt Rezoliucija iš
reiškia mūsų pagarbą ir padėką 
sovietų kalėjimuose kenčiantiem 
broliam ir seserim: Petkui, Ga
jauskui, Skuodžiui, Sadūnaitei, 
Pliumpai, Lapieniui, Terleckui, 
Iešmantui, Pečeliūnui, Statkevi- 
čiui, Paulaičiui, Sasnauskui, Ja
nuliui, Navickaitei, Stane- 
lytei... Sąrašas yra begalinis. 

Rota proga įsigyti angių kalba dvi vertingas knygas 
nukiIntą Įmina*

LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 doL

8OVIET GENOCIDE IN LITHUANIA, by J. Pajau|l>- 
Javle. 12 doL

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 doL
Parsiuntimui pridedamas tik 1 dol.
Darbininkas, 341 Hlghland Btvd., Brooldyn, N.Y. 11207

pieriaus iškirpta. Čia buvo iš
statyta Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Irakas, Iranas.

Petras Vaikys, skulptorius, ke
ramikas, dalyvavęs jau šiose pa
rodose, išstatė tris vazas, sukur
tas iš šamoto. Vazos patrauklios 
savo forma, išradingos.

Romas Viesulas, grafikas, iš
statė dvi spalvotas litografijas, 
kurios pasižymi savo moderniu 
stiliumi, forminiu lakumu.

Viktoras Vizgirda iš Cape Cod, 
Mass., pats asmeniškai atvažia
vo ir atvežė puikius savo naujus 
darbus — Tris gamtovaizdžius 
ir poeto Bernardo Brazdžionio 
portretą. Visi parodos lankytojai 
džiaugėsi, kad šis toks pajėgus 
dailininkas nesididžiavo, pats 
atkeliavo ir savo talentinga kū- 
ryl>a įsijungė į šią parodą, tuo 
pačiu labai praturtindamas pačią 
parodą.

Teisutis Zikaras gyvena 
Australijoje ir ten yra pasižy
mėjęs skulptorius. Jo brolis, ku
ris gyvena Woodhavene, šiai pa
rodai pristatė tris jo darbus, du 
iš jų grafikos darbai, labai eks
presyvūs, trečioji skulptūra — 
moteris.

Kazimieras Žoromskis čia 
buvo reprezentuojamas dviem 
darbais iš jo ankstyvesnės kū
rybos, kai su pamėgimu tapė 
Šventraščio scenas. Abu paveiks
lai yra A. Galdiko galerijoje, 
kuri yra sutelkusi ir daugiau jo 
darbų.

Marija Žukauskienė, nuolati
nė šių parodų dalyvė, tapytoja, 
impresionistė, davė du darbus

GREAT NECK, N.Y.

Vasario 16-tos minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyko vasario 
20, šeštadienį, 7 v.v. Eikš klubo 
patalpose Great Neck, N.Y. Jį 
surengė LB apylinkės valdy
ba.

Minėjimą pradėjo LB apylin
kės pirmininkas Henrikas Mik- 
las. Jis pakvietė Tėv. Placidą 
Barių, OFM, sukalbėti invokaci- 
ją. Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo solistas Mečys Razgai- 
tis. Prie himnų giedojimo jungė
si ir visi dalyviai.

’ Kalbą pasakė Lietuvos skautų 
įkūrėjas kapitonas Petras Jurgė
la. Jis labai įspūdingai kalbėjo 
apie laisvės karus. Savanorių 
laisvės troškimas ir jų didžios 
pastangos apvainikuotos laimėji
mu — Lietuva atkūrė savo ne
priklausomybę. Kalbos pabai
goje Petras Jurgėla suminėjo, 
kiek žuvo karininkų, kareivių ir 
šaulių partizanų, kiek buvo su
žeistų, kiek liko invalidais.

Kalba išklausyta su dideliu 
dėmesiu. ’

Po kalbos buvo renkamos au
kos Lietuvos laisvinimo ir kul
tūriniams darbam paremti. Aukų 
surinkta per 600 dol. Šioj apy
linkėj lietuvių gyvena nedaug, 
bet šiam reikalui jie būna dos
nūs.

Meninę programos dalį pradė
jo dainomis solistas Mečys Raz- 
gaitis. Jis padainavo: Pirmyn į 
kovą už tėvynę, Diena švito,

Reikia padėti kovojantiem Lie
tuvos žmonėm visais įmanomais 
būdais.

Rezoliucijoj dėkojama prezi
dentui Ronald Reagan, vyriausy
bei, senatui ir kongresui už 
jų didelę paramą.

Rezoliucija viltingai sveikina 
naują tiesaus žodžio dvasią, kal
bantis su sovietais. Prašo ją tęsti 
ir toliau.

tūros Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė, LB New Yorko 
apygardos pirmininkas Aleksandras Vekselis.

— abu gamtos motyvai, ištapy- 
ti jautriai ir minkštai, rudame 
kolorite.

Į katalogą nebuvo įtraukti su
kaktuvininko Juozo Zikaro dar
bai. Jų buvo per dvidešimt. Ge
rai sutvarkyti, gražiai išdėstyti, 
puikiai pavaizdavo plačią skulp
toriaus kūrybą.

Petro Rimšos darbų tuo metu 
nebuvo galima surasti. Tik vė
liau paaiškėjo, kad čia esama ir 
daugiau jo darbų. Čia išstatyta 
Vargo mokykla, bareljefas, labai 
retas darbas, mažai pažįstamas.

Taip pat ir meno istoriko Ig
no Šlapelio autoportretas, nu
tapytas jo būdingame stiliuje, 
buvo vienintelis čia rastas dar
bas. Bet jo užteko, kad būtų 
primintas pats dailininkas ir jo 
sukaktis.

Paroda buvo pakili, solidi, 
tvarkingai surengta. Vienas kitas 
darbas buvo atidėtas į šalį. Taip 
jau yra, kai siekiama geresnio 
lygio, (p.j.) 

rasa krito (abi Lietuvos karių 
dainos) ir Oi kas sodai — 
St. Šimkaus.

Pabaigai Irena Jankauskienė 
padeklamavo Bernardo Braz
džionio poezijos — Pava
sario kelionė ir Lietuvos motina.

Minėjimui vadovavo Eufemija 
Cibienė.

Po programos pabendrauta 
prie gardžiai paruoštų vaišių 
ir kavutės, padainuota lietuviš
kų dainų.

Loterijon buvo leidžiama 
Mindaugo Jankausko dovana — 
medžio drožinys. Laimėjo Mari
ja Butkienė. Anelės Povilaitie- 
nės dovanotą dovaną laimėjo 
Rasa Miklienė.

Kitą dieną, vasario 21, 1 vai. 
popiet Šv. Aloyzo bažnyčioje 
buvo mišios už žuvusius ir ken
čiančius dėl Lietuvos laisvės. 
Maldą už tėvynę (J. Dambraus
ko) sugiedojo solistas Mečys 
Razgaitis.

• Euf. Cibienė

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI

Kreipiuosi į visus reikalu, kuris turėtų rūpėti kiek
vienam lietuviui.

Viešos komunikacijos priemonių dėka kasdien suži
nome net nedidelės reikšmės dalykus, kas vyksta laisvojo 
pasaulio net mažiausiose šalyse.

Apie mūsų tautos kančias ir didvyriškų kovą Lie
tuvoj mes patys sužinome tik Iš Lietuvos pogrindinės 
spaudos, Ir reikia nemažų pastangų, kad tos žinios pa
siektų ir kitataučius. Kad parėmus tautos kovą, nepa
kanka tuos leidinius turėti savo knygų lentynoje, apie 
tai dažnai pasikalbėti. Tauta yra reikalinga konkrečios 
pagalbos, kuri pasiektų Lietuvą. Tokią pagalbą pagrin
diniu savo tikslu yra pasiskyrusi Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa. Šiuo tikslu ji padaro tiek, kiek prisi
deda visuomenė. Atsiranda ir nelietuvių, kurie savo 
auka paremia Lietuvių Katalikų Religinę Šalpą. Tuo la
biau turėtų nelikti nė vieno lietuvio, kuris nebūtų dali
ninkas paramos tiem reikalam, kurie šiandien yra rei
kalai kovojančios tautos Lietuvoj.

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos bendradarbiui Ir visus raginame k pra
šome konkrečia auka būti dalininku pagalbos mūsų 
tautai, kovojančiai savo* tėvynėj.

Nuoširdžiai su Jumis Dievo ir Tėvynės meilėje, 
Vysk. Vincentas Brizgys

Aukas galima įteikti arba per savo parapiją, arba 
siųsti: Lithuanian Catholic Religlous Aid, Ine. 
351 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. . 11207

ATHOL, MASS.

Laisvės šventė
Daug žmonių iš Athol ir apy

linkių susirinko vasario 21 į Lie
tuvos vyčių organizuojamą Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo minėjimą.

Kun. Justinas Steponaitis 10:30 
vai. ryto aukojo lietuviškas mi
šias ir pasakė pamokslą. Vargo
nais grojo ir solo giedojo Liu
das Stukas iš Hillside, NJ.

Bažnyčios salėj 2 vai. popiet 
minėjimą malda pradėjo kun. 
Steponaitis. Amerikos ir Lietu
vos himnų giedojimui vadovavo 
Liudas Stukas.

Loreta Stukienė, naujoji Lie
tuvos vyčių centro valdybos pir
mininkė, Watchung, N .J., kalbė
jo apie Lietuvą, jos žmones ir 
įvairias pavergto krašto proble
mas.

Charles Genaitis perskaitė 
burmistro Charles P. McKean 
proklamaciją, kuria Vasario 16- 
oji skelbiama lietuvių diena. 
Leonard Davidonis perskaitė 
valstybės sekretoriaus Haig 
sveikinimą.

Po minėjimo visi pavaišinti 
gardžiais valgiais, pagamintais 
Lietuvos vyčių 10 kuopos narių.

Blanche Genaitis

Latvrence, Mass.
Lietuviškos studijos

Iniciatorių grupei susidarius, 
Lavvrence, Mass., numatoma 
pradėti lietuviškų studijų kur
są, kuris pavadintas “Lietuvių 
Kultūros Židinys — Lithuanian 
Cultural Center”. Nuo kovo 13 
iki gegužės 8 šeštadieniais vyks 
po dvi paskaitas: 1:30-2:30 vai. 
popiet — lietuvių kalba, 2:30- 
3:30 vai. popiet — lietuvių 
kultūra ir istorija. Kalbos klasė
se bus vartojama knyga “Intro- 
duction to Modem Lithuanian”. 
Paskaitos vyks lietuvių parapijos 
salėj: 94 Bradford St.,Lawrence, 
Mass. Instruktorius bus Jonas 
Stundza. Paskaitos vyks anglų 
kalba. Viskas bus iliustruojama 
skaidrėmis. — L.C.C.

Skaityk pranciškonų leidžiamą 
spaudą ir paremk ją.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras vasario 15 posėdy svars
tė Tikinčios Lietuvos dienos, šv. 
Kazimiero jubiliejaus ir Parapi
jos metų praktišką vykdymą. Pir
mininkavo Vyt. Bireta. Nutarta 
kreiptis į visus Kanados vysku
pus, kad jie paskelbtų maldos už 
kenčiančią Lietuvą dieną. Dr. J. 
Sungailai pavesta sudaryti orga
nizacinį komitetą atšvęsti šv. Ka
zimiero jubiliejų Toronte. Para
pijos metam atžymėti nutarta
Hamiltone rengti suvažiavimą 
gegužės 8.

— Rašytojo Jurgio Jankaus 
literatūros vakaras Detroite 
įvyks kovo 20. Rengia LB apy
linkė.

— Dail. Alfonso Dargio meno 
darbų paroda Detroite įvyks 
kovo 20-21. Rengia LB apylin
kė.

— Clevelande kovo 20-21 
vyks Draugo romano premijos 
įteikimo iškilmės. Premija įtei
kiama Birutei Pūkelevičiūtei. 
Anksčiau buvo pramatyta, kad ta 
proga bus suvaidintas Krėvės 
“Raganius”. Jono Kelečiaus 
teatralų grupė iš Chicagos neat
vyks, nes staiga mirė grupės ak
torius A. Alekna. Iš Hamiltono 
atvyks E. Kudabienės režisuoja
mas “Aukuro” teatras ir suvai
dins B. Pūkelevičiūtės veikalą 
“Antroji Salomėja painiavose”.

— Kazimieras Miknevičius, 
Kaišiadorių vyskupijos garbės 
kanauninkas, Molėtų dekanato 
dekanas, vasario 28, eidamas 
92-ruosius metus, mirė Molė
tuose. Velionis buvo gimęs 1890, 
kunigu įšventintas 1915. Už tre
jų metų būtų galėjęs švęsti 70- 
ties metų kunigystės sukaktį. Tai 
jau ketvirtas šiais metais oku- 
puotoj Lietuvoj miręs kunigas.

’ >11 r
— Vilius Bražėnas, uolus pa

skaitininkas amerikiečių vi
suomenei prieškomunistinėmis 
temomis, savo žiemos paskaitų 
kelionę baigė Aliaskoj ir iš An- 
chorage atsiuntė Darbininkui 
sveikinimus. Fairbanks TV stoty 
įrašė 60 minučių pokalbių pro
gramą. Šios kelionės metu taip 
pat buvo įrašytos kelios 30 mi
nučių TV programos. Visur buvo 
priminta okupuota Lietuva.

— Montrealio Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoj gavėnios reko
lekcijom kovo 26-28 vadovaus 
Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, Brooklyno lietuvių 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas ir Aidų žurnalo redakto
rius.

— Romas Kasparas, buvęs 
“Pasaulio Lietuvio” redaktorius 
ir PLB valdybos narys, išvyksta 
iš Chicagos į Washingtoną, 
D. C., kur dirbs Amerikos 
Balse.

— Toronto, Ont., Lietuvių 
Katalikių Moterų S-gos Prisikė
limo parapijos skyrius balandžio 
25 rengia popietę politiniam 
kaliniam ir jų šeimom Lietuvoj 
šelpti. Programoj-poetas Bernar
das Brazdžionis.

— Ohio Lietuvių gydytojų 
draugijos naują valdybą sudaro: 
pirmininkas dr. Henrikas Brazai
tis, vicepirmininkas dr. Jonas 
Stankaitis, sekretorius dr. Anta
nas Aželis, iždininkas dr. Danie
lius Degesys ir valdybos narys 
dr. Juozas Skrinska.

— Dail. A. Tamošaitis yra pa
rašęs veikalą apie lietuvių mar
gučius. Jo išleidimu rūpinasi 
Lietuvių Tautodailės Institutas. 
Rankraštis jau paruoštas ir ati
duotas spaustuvei.

— Viktorija Dirgėlaitė-šaulie- 
nė, nauja Lietuvių Fondo fede
ralinio kooperatyvo direktorių 
narė, buvo išrinkta į Povilo So
deikos vietą, nes jis tarnybos 
reikalais išvyko į .Ohio valstiją. 
V. Šaulienė vienuolika metų dir
bo adv. Pauliaus Žumbakio įstai
gos vedėjos pareigose. Koopera
tyve ji yra iždininko padėjėja.
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WORCESTER, MASS.
DJm vadovvbO

Lietuvių Labdaros Draugijos 
valdybos nariai ir direktoriai 
sausio 17 buvo prisaikdinti Mai
ronio Parko salėj. Priesaiką pri
ėmė šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. A. Miciūnas, MIC.

Šiuo metu valdybą sudaro: 
pirm. K. Adomavičius, vicepinn. 
J. Pipiras, protokolų rašt. O. 
Bender, finansų rašt. O. Keršie
nė, ižd. M. Scigla, iždo globė
jos K. Kuzmeckienė ir A. Lozo
raitienė.

Revizijos komisiją sudaro E. 
Valion ir St. Valinskas Sr. Tvar
kos prižiūrėtojas — V. Pajėda. 
Direktoriai: A. Glodas, R. Jaku
bauskas, P. Molis, A. Klimas, 
V. Ivaška, B. Naras, G. Račiu- 
kaitis. Reikalų vedėjas — K. Val
ion. Virtuvės vedėja ir vyriau
sia Maironio Parko šeimininkė 
— E. Gorodeckienė.

Po priesaikos vyko pietūs. Da
lyvavo ne tik organizacijų pirmi
ninkai ar jų atstovai, bet ir mies
to valdžios kai kurie pareigūnai.

Pietų metu sulaukta sveikini
mų. Ypatingai prasmingą kalbą 
pasakė miesto viceburmistras D. 
Herlihy, primindamas tėvam pa
reigą branginti lietuvių kalbą ir 
ją perduoti savo vaikam, nes tik 
kalba padeda tautai išsilaikyti.

Pabaigoj žodį tarė pirm. K. 
Adomavičius, jau 19 metų ei
nąs šias pareigas.

šaulių vadovybė
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos valdybos posėdis įvyko 
sausio 16 Maironio Parke. Vado
vaujant A. Zenkui, neseniai iš
rinkta naujoji valdyba pareigo
mis pasiskirstė taip: pirm. A. 
Zenkus, pirmas vicepinn. kuo
pos garbės šaulys K. Cesna, 
antras vicepinn. A. Grigalauskas, 
sekr. ir koresp. J. Miliauskienė, 
ižd. F. Spirauskienė, kultūrinių 
reikalų vedėjas E. Meilus Sr., 
nariai V. Pajėda ir G. Griga- 

Putnamo seselių kapinėse pašventintas Uršulės Dulskienės, 
J. Miliauskienės mamytės, paminklas. Pašventinęs paminklą, 
žodį taria kun. J. Steponaitis. N'uotr. K. Cėsnos

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ — 1982

Speciali 17 dienų kultūrinė eks
kursija su 11 dienų Lietuvoj, 3 
Leningrade, 2 Maskvoj. Ši ekskursija 
skiriama universitetų studentam su
sipažinti su Lietuvos kultūriniu Ir 
artistiniu gyvenimu.

Birželio 17-liepos 3--------$1,679.

16 DIENŲ EKSKURSUOS
balandžio 28-g»gužė* 13---------------------------------------------- $1,599
rugsėjo 15-30-------------------------------------------------------------- $1,599
gruodžio 21-sausio 4---------------------------------------------------- $1,549
Kelionėj: Varšuvoj 2, VHniuj 6, Rygoj 4, Frankfurte 1.

11 DIENŲ EKSKURSUOS
gegužės 12-22___________________________________  $1,229
birželio 2-12  $1,229 
rugplūč to 16-21------------------------------------------------------------ $1,229
rugsėjo 1-11 ____________________________________  $1,229
Kelionėj: Varšuvoj 2, VHniuj 6, Frankfurte 1

gegužės 27-bkMio 5____  $1,229
(lapos 22-31  $1,269
spalio 7-16_______________________________________ $1,199
Kelionėj: Maskvoj 1, VHniuj 6, Leningrade 2

Ekskursijų kainos bazuojamės pagal lėktuvų kalnas su 
Lufthansa K Bostono Ir Naw Yorfco arba Fkmair Ii Now Yorfco.

Visos mūsų ofcakuraąos yra palydimos prityrusių palydovų 
1* mūsų įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smuHtssnlų 
Informaciją kreiptis:

BALTIC TOURS 
8White OakRoad 
Newton, MA 02168 
617 060-1190

Daromi giminių Akvlstlmo dokumentai

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% parakanti už paprastas

taupomąsias sąskaitas.

12% už Shsre Certlficates 500 doL sumomis.

MONEY MARKET CertHNtatą procentai už 5,000 Ir 10,000 dotorlą IndMIus 6 manosiam.
“ALL — 8AVERS” Certfflkatsl 1 mėtėm su laisvomis nuo mokesčių palūkanomis.
Laisvi nuo mokesčių IRA ponėkų fondo IndSIlal su 15% paMkanom.

Paskolos — Namų pirkimo “inortgičlal” — Čekių Iškeitimai — Pensijos šoklų 
Indėliai k tt
KA8O8 adresas: 88-81114* Otroot Richmond HM, N.Y. 11418
Teletones: (212) 441-6799
Darbo valandos: nuo 9 ftl 9 Kasdien; penktadieniais Ir šeštadieniais nuo 9 Iki 8 voL p p
Patarnavimas lietuvių Ir segių katoomls.

Visi IndMtol apdrausti *l 189.898 doL

lauskienė. Revizijos komisija: 
A. šarkauskas ir V. Ilgūnas.

KalSdinS eglutė
Maironio Parko žemutinė) sa

lėj gruodžio 27 įvyko lituanis
tinės mokyklos mokinių kalėdi
nė eglutė su programa ir už
kandžiais.

Vaikučius labai gražiai paruo
šė mokytoja J. Dabrilienė. G. 
Dabrilaitė, G. Prapuolenytė, Kl. 
Norkevičiūtė, Kr. Norkevičiūtė, 
J. Savickas ir V.A. Lescord at
liko montažą apie Kalėdas.

Tautinių šokių jauniausia gru
pė Žaibas, vadovaujama mokyto
jos N. Pranckevičienės, pašoko 
keletą šokių. Akordeonu grojo 
E. Meilus Jr.

Tėvų komiteto iniciatyva sve
čiai ir vaikučiai buvo pavaišinti.

Elena Kauševičienė, sulaukusi 
vos 64 m. amžiaus, skaudžios 
ligos išvarginta, mirė gruodžio
4. Ji per 20 meti) buvo vyriau
sia Maironio Parito virtuvės ve
dėja. Su savo personalu ji mei
liai pamaitino tūkstančius tau
tiečių ir kitataučių. Visi ją my
lėjo ir gerbė. Nenuostabu, kad ir 
jos laidotuvėse, nežiūrint žiaurių 
oro sąlygų, dalyvavo daugybė 
žmonių. Virtuvės vedėjos ir vy
riausios šeimininkės pareigas 
perėmė Elena Gorodeckienė, Dr. 
V. Kudirkos šaulių kuopos ilga
metė sekretorė, aktyvi veikėja 
skautuose ir prityrusi šeiminin
kė.

Bemardeta Miliauskaitė, iš
buvusi Worcesterio Lietuvių Or
ganizacijų tarybos sekretore 11 
metų, iš šių pareigų pasitraukė. 
Jos vietą užėmė Teresė Adoma
vičienė.

Juozas Miliauskas, 23 metus 
buvęs Lietuvių Labdaros Drau
gijos sekretorium, iš šių pareigų 
pasitraukė. Į jo vietą išrinkta Ona 
Bender, aktyvi veikėja Lietuvos 
vyčiuose, o taip pat Šv. Kazi

miero seselių rėmėjų skyriaus 
pirmininkė.

J.M.

Worcestor, Mass., Lietuvių 
Radijo Valandų girdima trečia
dieniais 8:39-8:30 vaL vak. Ir

VMK. IS 
WICN stoties 90A FM banga. 
Vedėjas — Inž. Eduardas V. 
Meilus, Jr., 23 Shlrley Rd., 
Shrevrsbury, Mass. 01545. TsL 
617 862-3085.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Svetainės šėrininkai 

dėkingi visiem, kurie dalyvavo 
jautienos kepsnių pokyly kovo 7. 
Dėkoja ir visiem talkininkam, 
kurie dirbo, Vytautui Duliui va
dovaujant Pelnas paskirtas Lie
tuvių Namų reikalam.

šv. Vardo draugijos vyrai kovo 
9, antradienį, 7:30 vai. vak. turė
jo savo mišias ir svarbų susirin
kimą. Apžvelgta praeities ir atei
ties veikla.

Įvairios organizacijos ieško 
naujų narių, nes esantieji sensta 
ir miršta. Daugumoj organizacijų 
ir draugijų vis kruta tie patys as
menys. Didesnis skaičius niekur 
nedalyvauja ir tik dirbančius kri
tikuoja.

Šv. Alfonso suaugusių Įdubas 
kovo 21, sekmadienį, 8:30 vai. 
ryto dalyvauja mišiose kartu. Po 
mišių metiniai pusryčiai Belt- 
way Inn Baltimorės Morrell Park 
rajone. Pusryčių metų bus aptar
ta ateities veikla ir renkama nau
ja valdyba.

Dainos choras repetuoja kiek
vieną trečiadienį, 7:30 vai. vak. 
Ruošiamasi Velykų šventėm ir 
koncertui, kuris įvyks balandžio 
17, šeštadienį prieš Atvelykį.

Baltimorės Lietuvių Tary
bos nariai ypatingu būdu pri
siminė a.a. Kazimierą Kazlauską, 
kuris mirė prieš porą mėne
sių. Velionis būvą uolus tarybos 
narys ir veikėjas. Jis mielai tal
kindavo lietuviškų organizacijų 
veikloj. Vasario 28, sekmadienį, 
8:30 v. ryto už jo sielą auko-^ 
tos mišios Šv. Alfonso bažny-‘ 
čioj. Po mišių vyko pusryčiai, 
kurių metu įvairių organizacijų 
atstovai prisiminė Kazio veiklą.

Šv. Alfonso parapijos sodalie- 
tės kovo 7, sekmadienį, per 8:30 
vai. mišias priėmė ištikimy
bės dovanas. Po mišių Šv. Al
fonso mokyklos salėj vyko pus
ryčiai ir metinis susirinkimas. 
Peržvelgta praeities veikla ir 
ateities planai.

Antanina Urbienė, viena iš se-' 
niausiu lietuvių Baltimorėj, 
kovo 4 mirė senelių prieglaudoj. 
Daugelį metų ji gyveno Balti
morės Curtis Bay rajone. Kai bu
vo jaunesnė ir sveikesnė, uoliai 
lankydavo Šv. Alfonso bažnyčią 
ir lietuviškus renginius. Gedu
lingos mišios už jos sielą auko
tos Šv. Atanazo bažnyčioj kovo 
8. Palaidota Šv. Kryžiaus kapi
nėse. Nuliūdime liko dukros 
Regina, Morta ir Teresė, sesu
tė Anelka, anūkai ir kiti giminės.

Antanas Miller-Miliauskas, gi
męs ir augęs Baltimorėj, staiga 
mirė vasario 16. Antro pasauli
nio karo metu Antanas tarnavo 
kariuomenėj. Daugelį metų gy
veno Morrell Park miesto rajo
ne, buvo uolus Šv. Alfonso pa
maldų lankytojas ir ištikimas 
Lietuvių Posto 154 legionierių 
organizacijos narys. Gedulingos 
mišios už jo sielą aukotos Šv. 
Alfonso bažnyčioj vasario 20. 
Palaidotas Holy Redeemer kapi-
nėse. Nuliūdime liko sesuo Ge
novaitė, broliai Juozas ir Vincas 
bei draugai.

Vincas Dukes-Dutkevičius,

DERMATOLOGIST
J. BARAL, M.D.
245 E. 63 St N.Y.
Tel. 355-2828
uyoovnos ooo* ir wn*riiws 
ligos Persodinami plaukai 
priimama Medlcare

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 7 dol. — S. Blynas, 
Bridgeport, Conn., B. Mudėnas, 
VVorcester, Mass., B., Lukoševi
čius, Richmond Hill, N.Y.

Po 5 dol. — J. Gailevičius, 
Baltimore, Md., J. Milius, Wood- 
haven, N.Y., M. Palonas, Akron, 
Oh., D. Šatas, Warwick, R.I., 
A. Bertulis, Hot Springs, Ark., 
A. Arūnas, Woodhaven, N.Y., A 
Juozaitis, Lakewood, Ohio, F. 
Werbitzka.s, Granby, Conn., S. 
Janušas, Sea Cliff, N.Y., A. Hin- 
tendorf, Hickory Hills, III., S. 
Morkūnas, Montreal, Que., E. 
Bačanskas, Olney, Md., J. Jur- 
kūvėnas, Brooklyn, N.Y., E. 
Andruška, Woodhaven, N.Y., J. 
Wanat, So. Ozone Park, N.Y., K. 
Gedeika, Ridgewood, N.Y., 
Writers’ Club Trojan, Los Ange
les, Calif., J. Juodaitis, Holden, 
Mass.,P. Radzevičius, Brockton, 
Mass., E. Sirgėdas, Brooklyn, 
N.Y., K. Norvilą, Brooklyn, N.Y., 
P. Gimys, Brooklyn, N.Y., V. Li
sauskas, Waterbury, Conn., S. 
Liaukus, Huntington, Conn., K. 
Simanavičius, Marstons Mills, 
Mass., kun. V. Kriščiūnevičius, 
Southfield, Mich., K. Keblys, 
Southfield, Mich., A. Žukauskas, 
Metuchen, N.J., A. Žudžius, 
Richmond Hill, N.Y., A. Alu- 
konis, Providence, R.I., B. Naras, 
Shrewsbury, Mass., A. Liauba, 
Cincinnati, Ohio, K. Krinickas, 
Maspeth, N.Y., J. Radas, Livo- 
nia, Mich., B. Podleckis, Linden, 
N.J., G. Balanda, Warren, Mich., 
R. Chepulis, Middle Village, 
N.Y., M. Dirmantas, Glen Cove, 
N.Y., W. Shestak, Roselle Park, 
N.J., V. Baltrušaitis, Hillside, 
N.J., N. Gust, Simsbury, Conn., 
V. Palūnas, Akron, Ohio, A. Če- 
sonis, Harrisonville, Md., K. Ka
minskas, Ansonia, Conn., M. 
Zeringis, Westfield, Mass.

Po 5 dol. — A. Diskėnas, St 
Petersburg Beach, Fla., G. Gra
jauskas, Orlando, Fla., O. Do
vydaitis, Lake Worth, Fla., B. 
Užusienis, Chicago Ridge, III., 
J. Babravičius, St. Petersburg 
Beach, Fla., kun. V. Piktumą, 
Riviera Beach, Fla., J. Matyc- 
kas, Warren, N.J., P. Mazulai- 
tis, Watertown, Conn., M. Griga- 
navičius, Belleville, III., A. Iva
nauskas, Dorchester, Mass., A. 
Barulis, Brockton, Mass., A. 
Orentas, Columbia, Md., V. 
Kaupas, Concord, N.H., G. Štuo- 
pis, Sharon, Mass., J. Ridikas, 
Norwood, Mass., K. Martinkus, 
Storrs, Conn., A. Svagzdis, 
Brighton, Mass., B. Batisa, 
Brockton, Mass., S. Meškys, 
Center Harbor, N.H., S. Luinis, 
Somerville, Mass., B. Juškaus- 
kas, Hudson, Mass., A. Gar- 
sienė, Worcester, Mass., F. Bo
re išis, Lakewood, N.J., Sist. M.

ankstesnės kartos lietuvis, staiga 
mirė nuo širdies smūgio vasario 
23. Vincas buvo susipratęs lietu
vis. Gedulingos mišios už jo sie
lą Šv. Alfonso bažnyčioj aukotos 
vasario 26. Palaidotas Sacred 
Heart kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Marė, duktė Elena, sū
nūs Bernardas ir Vincas, brolis 
Jonas ir kiti giminės.

Jonas Obelinis

Francesca, Pittsburgh, Pa., M. 
Povilaitis, Woodhaven, N.Y., I. 
Obolėnas, Tucson, Ariz., S. Sen
kus, Howard Beach, N.Y., K. Te- 
leisa, Bethpage, N. Y., J. Bogušis, 
So. Boston, Mass., P. Kaladis, 
Lynbrook, N.Y., V. Naronis, 
Jericho, N.Y., A. Lauraitis, Mas
peth, N.Y., K. Vainius, Maspeth, 
N. Y., V. Misevičius,. Ozone 
Park, N.Y., V. Petrauskas, Clarks 
Summit, Pa., L. Kukanauza, 
Providence, R.I., T. Alinskas, 
Ridgewood, N.Y., J. Spirauskas, 
Aubum, Mass., V. Dreseris, St 
Petersburg, Fla., V. Ramanaus
kas, Keamy, N.J., M. Jauniškis, 
E. Northport, N.Y., J. Damaus
kas, Chicago, III., kun. J. Gra- 
bys, Watervliet, N.Y., J. Luko
šius, Brooklyn, N.Y., M. Bučins
kas, Bronx, N.Y., V. Povilauskas, 
Brooklyn, N.Y., V. Simonaitis, 
Richmond Hill, N.Y., E. Vai
nauskienė, Woodhaven, N.Y., A. 
Sheputis, Woodhaven, N.Y., A. 
Bajorūnas, Southfield, Mich., M. 
Gludą, St Petersburgh Beach, 
Fla., J. Janiūnas, Stratford, 
Conn., K. Vaitaitis, Westbrook, 
Conn., J. Šaulys, Branford, 
Conn., O. Mačiokas, Waterbury, 
Conn., P. šlapikas, Ft Lauder- 
dale, Fla., V. Balčiūnas, Dayto- 
na Beach, Fla. - J. Masilionis, 
Chicago, III., kun. A. Pupšys, 
Middletown, Conn., M. Lūšys, 
Woodhaven, N.Y., A. Stasiukevi- 
čius, Newington, Conn., J. Ja- 
sys, New London, Conn., J. 
Šileikis, Daytona Beach, Fla., 
J. Ambrizas, Chicago, III., A.
Zautra, Nashua, N.H., K. Ba

čanskas, Dorchester, Mass., A. 
Pietaris, Keamy, N.J., dr. V. Le- 
lis, Richester, N.Y., V. Chesnu- 
lis, Albuquerque, N.M., P. Bal- 
savich, Brockton, Mass., A. Bag
donas, Bronx, N.Y., S. Ziupka, 
Maspeth, N.Y., A. Uknevičius, 
Woodhaven, N.Y., P. Backus, 
Margate, Fla., S. Yeremskis, 
Holbrook, N.Y., K. Žvinis, 
Brooklyn, N.Y., V. Tuskenis, 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamu* mokesčiu* pasiūlo moderničku* apdraudė* planu*.

Susiv. savo nariam* moka dividendus ir teikia pirmenybe* 
praiant — gavimui mortgičių.

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

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL
Presents

BALTIC-AT-LEISURE TOURS
Coordinated by Jonas Adomėnas

• CHOICE of 3 ITINERARIES • First-Class Services, Hotels

• Reasonable, All-lnclusive Costs • Escorted from USA via Finnair

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days
Tour II Vilnius — Moscow — Leningrad plūs Riga 15 Days 
Tour III Vilnius — Moscow — Leningrad & Rome 15 Days

Features Include: Group or APEX atdaręs with departures starting Apnl. three 
meals daily, comprehensive sightseeing. transfers, guides, theatre vrsits, air 
transportation on tour, baggage handled, each group eseorted by American 
Lithuanian speaking tour leader. visa handling. Deposit only $100 per person. 
From rust $1099 to $1769 per person in double occupancy

For Free Brochure Folder. Contact

Jonas AdomOnas
OrbHatr Intemational, Ud.
20 East 46th Street New York. NY 10017 
T<: NY (212) 986-1500; (800) 223-7953

Palm Springs, Calif., B. Macke
vičius, Los Angeles, Calif., E. 
Barausky, Broclrton, Mass., O. 
Dzetevckas, Woodhaven. N.Y., 
W. Tragus, Allentown, Pa., E. 
Bielkevičienė, New York, N.Y.,
S. šakalys, Providence, R.I., J. 
Uldrikis, Paguonock, Conn. A. 
Čepulis, Philadelphia, Pa., J. 
Puteris, Toronto, Ont., E. Lio- 
be, Woodhaven, N.Y., O. Mal- 
kauskienė, Chino, Calif., P. Ki- 
dolis, Hartford, Conn., J. Bui- 
vys, Baltimore, Md., J. Mikelai- 
tis, Tucson, Ariz., Z. Prūsas, 
Chillicotte, Ohio, P. Surma, Phi
ladelphia, Pa., J. Stonkus, Hot 
Springs, Ark.

Po 3 dol. — O. Kašėta, Brock
ton, Mass., K. Lietuvninkas, 
VVorcester, Mass., F. Trunce, 
Norwalk, Conn., V. Jankus, Del- 
ran, N.J.

Po 2 dol. — A. Andrews, 
Roselle, N.J., G. Tattan, Win- 
chester, Mass., V. Zabita, Brook
lyn, N.Y., J. Palubinskas, Balti
more, Md., J. Šventickas, Det- 
roit, Mich., B. Galinaitis, West- 
minster, Md., J. Trainovich, 
Arlington, Mass., P. Pūkas, 
North Chicago, III., S. Jatulis, 
Garwood, N.J., A. Gobužas, 
Blauvelt, N.Y., R. Akstinas, Met- 
huen, Mass., G. Pažemėnas, 
South Windsor, Conn., P. Pui
dokas, Rochester, N.Y.

1 dol. — A. Ruggles, 
Holyoke, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

LITHUANIAN COOKERY, 
by Iz. SinkevIčiOt*
(In English, 316 pages, 8 
dol., postage 50 c.) Graži 
dovana Kalėdų proga lietu
viškai nekalbantiem drau
gam. Darbininkas, 341 Higb- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.
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Taupos narių susirinkimas
Lietuvių kolonijose veikian

čios kredito unijos turi'dvigubą 
paskirtį. Teikdamos savo nariam 
bankinius patarnavimus palan
kiausiomis sąlygomis, jos kartu 
stiprina ir iSeivijos gyvenimą, 
apjungdamos lietuvius, rem
damos lietuviškus reikalus.

^Bostone praėjusiais metais į- 
steigta lietuvių kredito unija 
Taupa, turbūt naujausias tokios 
rūšies kooperatyvas, yra pozity
vus reiškinys apylinkės lietuvių 
gyvenime. Čia lietuvių Taupos 
narių sutelktas kapitalas lieka 
jų pačių rankose. Taupos nariai, 
kaip pilnateisiai akcininkai, ren
ka kredito unijos valdybą ir turi 
balsą jos reikalų vedime. Jų in
dėliai uždirba didesnį pelną, o 
dabar Taupos nariam duodamos 
ir paskolos įvairiem reikalam

LUCINAI VILKUTAITIENEI,
buvusiai Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai, 
mirus, jos vyrui Vytautui, dukrai Ramunei su šeima, 
seseriai Sofijai Pacevičlenei, broliui Stasiui Barui su 
šeimomis ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Maironio lituanistinės mokykloj 
mokytojai ir tėvai

k nansinis pajėgumas.

už žemesnius nuošimčius negu 
bet kokiame banke. Tokiu būdu 
stiprinamas Bostono lietuvių fi-

Taupos narių visuotinis meti
nis susirinkimas vyks kovo 20, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Lietuvių 
piliečių dr-jos II-ojo aukšto sa
lėj. Po oficialios dalies ir valdy
bos rinkimų kalbės svečias iš 
Kanados adv. Algis Puteris, 
dviejų Toronto lietuvių kredito 
unijų teisinis patarėjas. Jo kal
bos tema: “Kredito unija lietu
vių visuomenės rėmuose**. Visi 
Bostono ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą-vakaronę. Bus 
proga susipažindinti su kredito 
unijų veikla ir taip pat jaukiai 
pabendrauti. — B. S.

Laisvės Varpas tik FM bangomis
Nuo 1981 lapkričio 15 Laisvės 

Varpas perdavė dvi skirtingas 
lietuvių radijo programas iš 
dviejų stočių. Viena jų buvo 
9-10 vai. ryto iš radijo stoties 
WCAV — FM banga 98, o kita 
12:10 — 1 vai. iš stoties WBET 
AM banga 1460. Pirmoji progra

ma buvo vien lietuvių kalba, o 
antroji — pusiau angliškai, pu
siau lietuviškai. Angliškai buvo 
perduodama tuoj po radįjo sto
ties perduotų pasaulinių ir vieti
nių žinių, tad jos klausėsi ir 
daug amerikiečių. Toks susitvar
kymas buvo naudingas lietuviš
kiem reikalam. Bet tai surista 
su didelėmis išlaidomis — mo
kestis dviem stotim už laiką. Bu
vo manyta, kad vieną iš tų pro
gramų galėtų perimti kuri nors 
lietuvių organizacija ar specialiai 
tam reikalui sudarytas komitetas. 
Pasirodė, kad tai neįmanoma. 
Taip pat nepasitvirtino viltys, 
kad rytinės programos apmokė
jimui susidarvs reikalingas skai
čius vadinamų šimtininkų. Per 
du mėnesius atsirado tik 13 to
kių šimtininkų. Būdinga, kad jų 
tarpe nebuvo nei vienos lietuvių 
organizacijos.

Vasario 28 programos vedėjas 
Petras Viščinis pranešė, kad abi 
programos sujungiamos. Su
jungta programa bus perduodama 
iš WCAV radijo stoties FM ban
ga 98 9-10 vai. ryto. Apsispręs
ta už rytinę programą, nes jos 
stotis plačiau girdima. Sujungi
mas yra dar vienas lietuviškojo 
gyvenimo susiaurinimas.

Laisvės Varpo steigėjas, vedė
jas bei pranešėjas Petras Višči
nis yra žinomas kaip optimistas. 
Bet jo kalboj dėl programų su
jungimo buvo aiški pesimizmo 
gaida. Jis kalbėjo: “Nuo 1954 

kovo 7, kada pradėjau skambin
ti Laisvės Varpu, mano svajonė 
buvo, kad jis taptų grynai visuo
menine ir kultūrine lietuvių ra
dijo programa, skiriančia visą 
savo laiką lietuviškai muzikai, 
mūsų visuomeniniam ir kultū
riniam reikalam, šiandien, bai
giant 28-sius darbo metus, toji 
svajonė lieka nepasiekta. Gyve
nimo pamokytas, dabar netgi 
abejoju, ar iš viso ji bus pa
siekta**. Jis dar nurodė, kad 
programų sujungimo sprendimą 
nulėmė “mano amžius ir svei
katos stovis, reikalaująs darbo 
krūvį ne didinti, bet mažinti’’.
' Rytinės Laisvės Varpo pro

gramos perėmimo reikalu buvo 
kreiptasi į kai kurias mūsų orga
nizacijas, bet jos ne tik nepa
rodė tuo reikalu reikalingo susi
domėjimo, bet dar atsiliepė pik
tais laiškais, įrodinėjančiais, kad 
tai ne jų, bet komercinių bend
rovių reikalas. Vedėjas nepra
nešė, kurios organizacijos taip 
pasielgė.

Taigi nuo kovo 7 Laisvės Var
pas girdimas tik 9-10 ryto iš 
WCAV — FM banga 98. Pir
mojoj daly perduodamas lietu
viškai, o antrojoj, maždaug apie 
15-20 min., angliškai.

Video teatras
Bostono aukštesnioji lituanis

tinė mokykla kviečia visus atsi
lankyti į linksmą video teatro 
popietę, kuri vyks kovo 28, sek-

pose. Bus rodoma jaunimo ko- ,
lektyvo sukurta komedija “Tele- “Tpnynir** narių metinis anri- 
—«   rinklivyks kovn šeštadie

nį, 7 vai. vak. Piliečių D-jos
vizija lietuviams arba kaip Jur-
gis bandė aukščiau bambos iš
šokti*’. Sis humoristinis žvilgsnis 
į lietuviško gyvenimo aktualijas 
gardžiai prajuokins ir vaikus ir 
suaugusius. Popietės pelnas ski
riamas lituanistinės mokyklos 
išlaikymui. "

Namų pašventinimas ir maldos
Šv. Petro lietuvių parapi

jos So. Bostone kunigai nori ap
lankyti visus savo parapiečius, 
pašventinti jų namus ir net at
laikyti mišias ar kitas pamaldas 
jų namuose. Parapiečiai ragina
mi pasitarti su parapijęs kuni
gais dėl jų namų aplankymo ir 
pašventinimo.

JŪRA STRIMAITYTE, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS A KEHOE, 31 
Ezchange Street, Lynn, Maeeachu- 
setts, Tel. 617 598-0800. Turime 
ofisą Ir Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
workers* compensation Ir testa
mentų sudarymas.

A.A. 
JOANAI (VAŠKIENEI

mirus, vyrą Povilą, dukrą Teresę Landsbergienę, sūnų 
Antaną su šeimomis ir kitus gimines bei artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dalia ir Rimas Lileikiai
Birutė ir Giedrius Bagdžiūnai

antranke aukšte.

Brocktono LB apylinkės susi
rinkimas įvyks kovo 21, sekma
dienį, 11:30 v.r. Sandaros salėje 
Brocktone.

Programa “Televizija Lietu
viam”, sukurta Bostono Lietuvių 
Teleradifilmininkų (Garso Ban
gų) kolektyvo, bus rodoma kovo 
28, sekmadienį, 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj. Jaunus ir senus kvie
čia Bostono aukštesniosios litua
nistinės mokyklos komitetas.

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

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

Motinos dienos minėjimas 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone, gegužės 2. Rengia 
L.M.F. Bostono klubas.

Po ilgos, sunkios, kankinančios ligos mirus
A.A. LUCINAI VILKUTAITIENEI,

Brangiam kolegai

reiškiame gilią Ir nuoširdžią užuojautą mielam prieteliui, 
jos vyrui Vytautui, dukrelei Ramunei su šeima, giminėms 
ir artimiesiems.

Antanas ir Liucija Sperauskai 
ir Elena Bielkevičienė JOANAI (VAŠKIENEI

IPOLITUI NAURAGIUI
..mirus, dukrai Daivai, seseriai ir visiems artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

-■ Vincėjonuškait# ZatMtenė.
Alodija Dičiūtė Trečiokienė 

VINCUI RASTĘNIUL , ... ....
mirus, žmoną Emiliją ir gimine# ginai užjaučia ir kartu 
liūdi

mirus, didžio skausmo valandoje dukrą Teresę, sūnų 
Antaną su šeimomis, velionės vyrą Povilą bei visus 
artimuosius širdingai užjaučia ir kartu liūdi.

Paulius ir Birutė Bagdžiūnai 
Antanas ir Aušra Šakaliai 
Ona Barauskienė

Valerija ir Jonas Šileikiai
Amžinos Atminties

JOANAI (VAŠKIENEI

VINCUI RASTENIUI
Mylimai žmonai, motinai ir močiutei

A.A. LUCINAI VILKUTAITIENEI z

mirus, vyrui Povilui, sūnui Antanui, dukrai Teresei su 
šeimomis giliausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

' Živilė ir Zenonas Jūriai

mirus, jo žmonai Emilijai, broliui Jonui su šeima reiškiame 
gilią užuojautą.

mirus, jos vyrą Vytautą Vilkutaitį, dukrą Ramunę su 
šeima ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir reiš
kiame gilią užuojautą.

Petras ir Loreta Vainiai 
Jonas Vainius ir 
Eugenija Vainienė

Marija ir Aleksandras Žemaičiai

A.A. 
JOANAI (VAŠKIENEI

iškeliavus amžinybėn, vyrui Povilui Ivaškai, dukrai 
Teresei Landsbergienei, sūnui Antanui su šeimomis 
ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Salomėja ir Vytautas 
Valiukai

LUCINAI VILKUTAITIENEI

mirus, jos vyrą Vytautą, dukrą Ramunę Rimienę, seserį 
(Sofiją Pacevičlenę, brolį Stasį Barą su 
; šeimomis nuoširdžiai užjaučia

LUCINAI VILKUTAITIENEI
mirus, jos vyrui Vytautui, dukrai Ramunei Rimienei, sese
riai Sofijai Pacevičlenei, broliui Stasiui Barai su šeimo
mis ir visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Kereičių šeima
‘A.rpber Hdidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš Bostono/New Yorico

Irena ir Aleksandras Vakseliai LUCINAI VILKUTAITIENEI
mirus, jos vyrui Vytautui, dukrai Ramunei su šeima, 
seseriai Sofijai Pacevičlenei, broliui Stasiui Barui ir ki* 
tiems artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime

Valerija ir Jonas Šileikiai

Už aui. puik. įeit

VLADO GRUDZINSKO
Už aui. pulk. įeit

VLADO GRUDZINSKO

91135.00
31135.00
31350.00

MASKVA/VILNIUS:
liepos 19 —

gegužės 5 — $ 995.00 rugpiūčio 4 —
gegužės 12 — $1095.00 rugpiūčio 18 —

(su Ryga) (su Ryga)
gegužės 24 — $1135.00 rugsėjo 9 —
birželio 2 — $1135.00 rugsėjo 15 —
birželio 19 — $1135.00 rugsėjo 27 —
liepos 5 — $1105.00 spalio 9 —

31171.00
91045.00
91992.00
0 995.00

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių grupių geltam jungtis 
Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. ,

vėlę, penkiolikos motų mirties metines minint, kovo 29, 
sekmadieni, 11 vaL ryto lietuvių pranciškonų koplyčioje 
Brookiyne bus aukojamos mišios.

Prašoma gimines, draugus bei pažįstamus kartu su 
mumis mišiose dalyvauti Ir prisiminti | maldose.

Liūdinti žmona ir 
dukterys su Šeimomis

A. Krulikienė
E. ir J. Liaukai

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RU0tX)NA8

Ir- ir A. Mačioniai 
S. ir S. Vaikiai

L VILKUTAITIENEI
Iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą re Mk tame joe 
vyrui Vytautui, dukrai Ramunei su šeima Ir artimiesiems.

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 Wost Broadway, p.o. box 119, 

South Boston, Mase. 92127, Tel. (917) 2994794


