
IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— 1982 m. “Pergalės” Nr. 11 
pradėtas spausdinti jauno ga
baus beletristo Algimanto Palta
roko romanas “Chaki spalva”.

— Žinomas pavergtos Lietu
vos romanistas Jonas Mikelins
kas "Pergalėje” (Nr. 11) pradėjo 
spausdinti miniatiūrinius apsa
kymėlius, nuspalvintus humoru 
ir taikliu įžvalgumu.

— Dvi disertacijos apie lietu
vių poetiką. Juozas Girdzijaus
kas neseniai Vilniaus universite
te apgynė disertaciją daktaro 
laipsniui gauti. Jo tema: "Lietu
vių eilėdara, XX amžius”, ši 
disertacija matematiškai moks
liška: kompiuterių pagalba su
darytos smulkios statistinės len
telės. Literatūros kritikas V. Ku-

1907 išvykęs į Amerką, susidėjo

V. Dembskiu, visai 
socialistus. Literatūr

bilius Šitaip įvertina J. Girdzi-

Savaitės 
įvykiai

So-v. S-gos užsienių reikalų mi- 
nisteris Gromyko, lankydamasis 
V. Vokietijoje, bandė ją atitrauk
ti nuo JAV užsibrėžtos naujų ra- > 
ketų išdėstymo V. Europoj poli
tikos, grasindamas nukreipti į V. 
Vokietiją daugiau raketų, jei JAV 
savo planą įvykdytų. Be 
to, jis atmetė prezidento Reagan 
siūlymą abiem pusėm panaikinti 
Europoj vidutinės tolinašos ra
ketas.

P. Afrika paleido 4 metus vei
kusį pietvakarių Afrikos, arba 
Namibijos, parlamentą ir per
ėmė tiesioginį krašto valdymą, 
nes kraštą valdžiusi mišri koali
cinė taryba, sudaryta iš demokra
tinio Tumhalle susivienijimo 
narių, atsistatydino.

Japonijos min. pirmininkas 
Yasuhiro Nakasone, lankydama
sis JAV, pažadėjo stengtis pa-- 
lengvinti JAV gaminių įvežimo 
nuostatus ir padidinti ginklavi-t. 
mosį išlaidas, bet kartu ii paste
bėjo, kad šie jo žygiai gali su
silaukti krašte didelės opozici
jos.

Vakarų diplomatai tvirtina, 
kad šimtai Afganistano Khost 
miesto įgulos karių sukilo, už
mušė kelis sovietų patarėjus ir 
afganų karininkus, padegė tan
kus ir sunkvežimius ir prisijun
gė prie Afganistano partizanų.

J. T. saugumo taryba prailgi
no taikos priežiūros dalinių pie
tiniam Libane mandatą dar 6 
mėn.

Kinijoj buvo įvykdyta mirties 
bausmė Guangdong provincijos 
pareigūnui Wang Zhong už iš
eikvojimus ir kyšius.

Lenkijos panaikintos Solidaru
mo unijos vadas Lebh Walen- 
sa keliais atvejais bandė grįžti 
į jo anksčiau turėtą Lenino lai
vų statybos dirbtuvėse Gdans
ke elektriko darbą, bet valdžios 
organai dėl įvairių formalumų 
atsisako jį priimti. Dėl to jis žada 
kelti teisme bylą.

nęs ir įvertinęs patį sudėtingiau
sią lietuvių poetinio žodžio rai
dos laikotarpį, sukūrė estetiškai 
jautrų mokslinės analizės meto
dą, kurį vaisingai taiko savo dar
buose ir kiti tyrinėtojai” (“Per
galė”, Nr. 11). Violeta Nastop- 
kienė apgynė kandidato laipsniui 
gauti disertaciją “Lietuvių poe
zijos rusiškieji vertimai”. Autorė 
įrodo, kad eilėraštis yra ne palai
dų elementų sambūris, o funk
cionuojanti sistema. Analizuoda
ma vertimus, ji nustato vertimo 
kriterijus. Abi knygos priklauso 
literatūros teorijai, bet yra nau
dingos ir reikalingos kiekvie
nam, kurs domisi poezijos kū
ryba.

— “Pergalės” Nr. 11 paminėta 
Karolio Vairo-Račkausko 100 
metų gimimo sukaktis. Jis yra gi
męs 1882 lapkričio 16. Kai kurį 
laiką mokėsi Kauno kunigų se
minarijoje, draugavo su Mairo
niu, su A. Jakštu-Dambrausku, 
tačiau, išstojęs iš kunigų semi
narijos, pasuko į įdėjinę kairę,

tis”, “Dugne”. K. Vairas rank
raščiuose paliko ir įdomių atsi-

albumus apie P. Cvirką, S. Nėrį.
— Naujos kliūtys neomsKai 

knygai okupuotoje Lietuvoje. 
Praėjusią vasarą išleistas kultū
ros ministerijos potvarkis, kuriuo 
reikalaujama kultūros ministeri
jos raštiško leidimo lietuviškai _ 
knygai įsigyti. Turi būti užpil
doma atitinkama anketa. Geros 
knygos Lietuvoje yra deficitinė 
prekė, o tokio leidimo reikalavi
mas dar labiau apsunkina knygos 
įsigijimą.

— Prieš pat Kalėdas — gruo
džio 23 — pavergtoje Lietuvoje 
mirė M. K. Čiurlionio sesuo Va
lerija Ciurlionytė-Kanižienė. 
Buvo gimusi 1896 gruodžio 19 
Druskininkuose. Pirmojo pasau
linio karo metu (1916-1917) 
Maskvoje studijavo tapybą. Ten 
būdama, rūpinosi brolio kūriniu

lyne, o 1926-1928 taip pat tapy
bą studĮjavo Keram' meno mo- 
kykfoje. Keletą metų mokytąja vo 
Kauno ginmrrflosr. Bolševikų 
okupecfioje nuo 1945^rbo Kau
ną dailės muziejuje kaip vyres
nioji mokslinė bendradarbė, ne
trukus buvo paskirta M. K. Čiur
lionio galerijos vedėja. Tose pa
reigose iibuvo iki mirties. Visą 
laiką kruopščiai rinko medžiagą 
M. K. Čiurlionio biografijai. Pa
dėjo Įrengti M. K. Čiurlionio me
morialinį muziejų Druskinin
kuose. Ji derinosi prie bolševi
kų okupacinės valdžios reikala
vimų. Dėl to jai buvo lengviau 
prieiti prie valdžios įstaigų ir 
gauti lėšų M. K. Čiurlionio kūri-
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niams apsaugoti. 1966 V. Ciur-

PABALTIJO KRAŠTAI 
ŠVEICARŲ TELEVIZIJOJ

Itališkosios Šveicarijos te
levizija gruodžio mėnesį perda
vė labai kruopščiai parengtą, vi
są valandą trukusį apžvalginį 
filmą apie Pabaltijo tautas ir pa
baltiečių veiklą užsienio kraš
tuose. Didžiausia filmo dalis bu
vo skirta Lietuvai ir lietuviam.

Šioje dalyje šveicarų televizi
ja atskleidžia žiūrovam lietuvių 
tautos istorijos raidą amžių bė
gyje, pateikia gražių vaizdų iš ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mo, toliau žiūrovus supažindina 
su vėlesniais Lietuvą,įi kit^s Pa-

cija, pabaltiečių genocidu, vyk
dant masinius trėmimus į Sibi
rą, ilgai užsitęsusiomis laisvės 
kovotojų rezistencinėmis kovo
mis, vėliau Lietuvoje išsivys
čiusia dvasine rezistencija ir pra
dėta kova už žmogaus teises ga
rantuojančių tarptautinių susi
tarimų vykdymą.

Šveicarų televisijos filme visi 
šie Lietuvos istorijos įvykiai yra 
pailiustruojami to laiko vaizdais 
ir nuotraukomis.

Antroji filmo dalis yra pa-

leido grįžti į JAV Afganistane 
gimusiam JAV piliečiui Zia 
Nassry, kuris buvo 1980 ten 
areštuotas už “šnipinėjimą”.

Izraelio vyriausybė patvirtino 
keturių naujų žydų kolonijų sta
tybą vakariniam Jordano krante 
prie Hebron miesto.

švęsta pabaltiečių veiklai Vakartį 
Europoje. Kiek tai liečia lietu
vius, čia žiūrovai supažindina
mi su įvairiomis Europoje vei
kiančiomis liėtuvių organizacijo
mis bei institucijomis, pailiust
ruojant jų veiklą, perduodant 
veikėjų pareiškimus. Čia repor
tažo vaizdai nukelia žiūrovą į 
Vasario 16-osios lietuvių gimna
ziją Vokietijoje, lietuvių radijo 
tarnybas Miunchene ir Vatikane, 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegiją 
Romoje, į Lietuvos diplomatinę 
atstovybę prie Apaštalų Sosto.

j Šveicarų televizįjQ8.filxnaš lak 
'bai gražiai

drauge ryškiai iškeldapias trijų 
Pabaltijo tautų skaudų likimą 
svetimoje priespaudoje, o taip 
pat ir ryžtą atgauti laisvę ir ne
priklausomybę.

tas nusipelniusios kultūros vei
kėjos vardas. Įgimti gabumai, 
gera atmintis padėjo V.Ciurlio- 
nytei atlikti vertų dėmesio 
menotyros darbų.

— Visiems įgrisusios naujos 
sovietinės šventės proga, dar 
paskelbtos kelios premijos. “Tie
sos” laikraštis buvo paskelbęs 
apsakymo konkursą. Pirmoji 
premija paskirta Petrui Dirgė
lai, dvi antrosios —Leonidui Ja- 
cinevičiui ir Vytautui Rimkevi
čiui, trys trečiosios — Romual
dui Baltuinikui, Tautvydui 
Sinkevičiui ir Leonui Zaleckiui.

— Lietuvos teatro draugija 
paskyrė kelias premijas goriau
siems aktoriams, pasireišku- 
siems 1981-1982 scenose. Sezo
no laureatais tapo Kauno dramos 
aktorius J. Budraitis (jam buvo 
patikėtas Lenino vaidmuo pro
pagandinėje pjesėje “Mėlynieji 
žirgai raudonoje pievoje”). Pre
mija teko ir rusų dramos teatro 
aktorei T. Majorovai. Premija 
apdovanota Vilniaus akademinio 
operos ir baleto dainininkė N. 
Ambrazaitytė, taip pat ją gavo V. 
Daunoras ir V. Kudžma.

— Šventinių koncertų antplū
dyje garbė teko ir lietuviui kom
pozitoriui O. Balakauskui; Jo so
natą. “Jūros* > bangos ■ ■ prisilieti' - 
mas?’ Ukrainos muzikai atliko ‘ 
Kijevo filharmonijos Kolonų sa
lėje. Tarp iškiliųjų Ukrainos 
muzikantų buvo ir žymusis 
smuikininkas A. Vinokurovas ir 
pianistas A. Muravskis. Pr.N.

(namų telef. 647-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar' 
norite bėti J. Andriušio ktijsntate. '

VYTAUTAS BELECKAS IR SUKUS JONAS, sev. Wlntor Garden Tavom.’

rtėles lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Beri Bakfag Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėme, vestuvėms bei pokyfiams.tor- 
tai, Dalia Ir Albertas Radžiūnas, sav. — 4344 Junction Bfvdn'CoroMų 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.
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ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirbę su VerMI, Altechulei'

skambinkite 212 6444660 arba nemokamai K visur tsL 000-223-1612.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCE8TER, MA. — WICN 90.6 FM 
Trečiadieniais 8:304:30 v.v., penktadieniais 740-840 v.v. ML Ed. V. 
Meilus Jr, vedėjas, 23 Shhrley Rd., 8browsbury, MA. 01646. TeL 617 
852-3865.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos AtetaUntaMf, ftefttad. WEVD 
84 vaL vak. 974 FM. Taip pat “Mušte of LRhuanla", tročIatL, 645- 
740 vaL valu, Ii W80U, 804 FM. Dr. J. J. Stekas, Dk. adresas: 
234 Sunllt Dių Watchung, NJ. 07000. Telef. (201) 7634636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės ŽNMirys, sekmadleniala 0-10 
vaL ryto WHBI 1054 FM. Romas Kazys, 217-25 64th Avo., Bayside, 
N.Y. 11364. Tol. 212 2294134.

. LIETUVIŠKO STK.IAU* PAMINKLAI 
eUKUKlAMt m NEMOKAMAI 

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

NAUJAS ELTOS BIULETENIO 
NUMERIS ITALŲ KALBA

Šiomis dienomis Romoj iš 
spaudos išėjo Eltos informacijų 
biuletenio italų kalba naujas 
numeris. Biuletenio turinį šį 
kartą sudaro Lietuvą ir lietuvių

KALINIAI DIRBA PRIE 
SOVIETŲ DUJOTIEKIO

Iš okupuotos Lietuvos, per 
Vieną ir Romą, į Chicagą gruo
džio mėnesį atvyko geologas 
Antanas Pranskevičius su šei
ma. Jo emigracijos iš Lietuvos 
reikalais rūpinosi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse gyvenantis 
brolis, taip pat įvairios organi
zacijos.

42-jų metų lietuvis geologas 
Pranskevičius priėmė kvietimą 
Amerikos senate liudyti apie ka
linių panaudojimą priverčiamie
siem darbam dujotiekio Sibiras 
— Vakarų Europa statyboje.

Pranskevičius
spaudai, jog Sovietų Sąjungoje atleistas.

yra plačiai žinoma, kad pirmuo
sius dujotiekio statybos darbus 
atliko kaliniai Jie kirto miškus, 
kasė griovius, statė barakus, daž
niausiai dirbdami su kastuvais 
arba paprastais įrankiais. Kaliniai 
dirbdavo aptvertose srityse, sau
gomi sargybinių ir šunų. Dar
bam būdavo atgabenamos kali
nių grupės, susidedančios iš 
5-700 žmonių.

Geologas Antanas Pranskevi
čius Sibire dalyvavo gamtinių 
dujų paieškose, tačiau 1979 me-

, tais, kai paprašė leidimo emi- 
pažymėjo gruoti į Vakarus, buvo iš darbo

paselino 

A MEM0BIALS
66-86 80 ST, M1DDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
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veiklą liečiančios informacijos. ~ PARODV SALĖ
Politiniame skyriuje praneša

ma apie Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidento Reagano 
sveikinimo telegramą Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui, apie to paties preziden
to pasirašytą proklamaciją, kuria 
birželio 14-oji buvo skelbiama 
Pabaltijo kraštų Laisvės diena.

Toliau informuojama apie 
Australijos vyriausybės palankią 
laikyseną Pabaltijo kraštų atžvil
giu, atsisakant pripažinti prie
vartinį Pabaltijo kraštų įjungi
mą į Sovietų Sąjungą. Šį austra
lųvyriausybės nusistatymą ne- 
seniai patvirtino Australijos už
sienio reikalų ministerija.

Minimas daugiau negu šimto 
amerikiečių kongresmanų ir se
natorių laiškas Brežnevui, reika
laujant grąžinti laisvę Pabaltijo 
tautom.

Informuojama apie Europos 
Parlamento pastangas pravesti 
specialią rezoliuciją Pabaltijo 
kraštų laisvės reikalu.

Elta-Press biuletenis taip pat . 
pateikia italų visuomenei gausių 
informacijų apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoj. Atkreipiamas dė-

KVECAS 
JONAS 

1533 5- 157*

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėja*
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11416

Prieinamos kainos, modemas {rengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas

SKAMBINTI: (212) 441-0909 

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

Lietuvoj pasirodę nauji pogrin
džio leidiniai.

Religiniame skyriuje infor
muojama apie Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse išleistą naują

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1983
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

Lietuvos bičiulis kardinolas Sa- 
more jo diplomatinės veiklos

letenis primena, kad kardino-

bažnyčia botų sugrąžinta tikin
tiesiem. Paminimas kun. Lau
rinavičius jo mirties pirmųjų

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTOrA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TKL: (212) 7964369
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inicialais M2. pasiražęs vaiz- 
džiai ir Šiitai prisimena Mairo
nio mirties 50 m. sukaktį, pa- 
afitkiudamas^ kad fis katalikiĮ 
parfatw« fc kunigu seminaruos 
rektorius Lietuvos protestan
tams brangus kaip vienintelis, 
■pamainomas Lietuvos dai

nes stndįjps. O dabar Štai span- 
da pgsiDetoep na ptn% ąbstos 
*----- »> » *wl «lvr
SGImBDbCKEb mBMEEHL

vefldanti ■ I jrliivi^lirtnrik^|-drsn~ 
0įja. Pirmas tomas Jtfu greftai 
pasirodysiąs. Redaguoja Jonas

bust£kni jdomu ir paskajj^rti 
tas senovine ražybapaiaiytaaei- 
Intes. ■

AnlrsHau bnvosae ražę^ imd
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DR. A. BUTKAUS SUSITIKIMAS 
SU CHICAGOS LB ATSTOVAIS

'

7 LB Vidurio Vakarų apygardos buvd ir užsitęsęs teismas
ganizuotąįa” Bendruome- 
Cpismo sesįja turėjo įvykti 
o U. Priešingoji JAV Lietu- 
į. Bendruomenei pusė, tur-

BALTIMORE. MD

su

Danguolės Valentinaitės na
muose sausio 13 buvo JAV LB 
Krašto valdybos pirm. dr. A. But
kaus pasitarimas su šios apygar
dos apylinkių atstovais.

Chicagcįį, sakė atlikęs nemažai
užtęsti atidėliojimu. Ir šį 
“reorpmizatoriai” tą bylą

savina kita grupė ir savavališ-

Šiais metais Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimas 
Baltimorėje. įvyks vasario 13 d.,

pasitarime su Lietuvių Fondo 
vadovais, Pasaulio Lietuvių ko
miteto posėdžiuose (sausio 14 ir 
15), prieš tai Bendruomenės in-

su Petručiu per Margutį , tarėsi 
su švietimo atstovais lituanisti
nių mpkyklų reikalais ir turėjo

LB apylinkių valdybų pasitari
me jis išklausė jų pageidavi
mų, po to paryškino LB Kraš
to valdybos numatytus artimes
nius darbus bei pageidavimus 
tos apygardos apylinkėm.

Gal viena iš svarbesniųjų 
Krašto valdybos pirmininko 
Chičagon atvykimo priežasčių

giau.Dr. A. Butkus sakė, kad 
šiuo reikalu turėjęs privačių pa
sitarimų ir vedęs derybas dėl 
jų kito vardo pasirinkimo. Sun
ku esą susitarti dėl jų pašali
nių žmonių. Atseit, norinčių ir 
toliau “tęsti kovą”.

LB Vid. Vakarų apygardos ir 
apylinkių valdybų atstovai iš
reiškė savo nuomonę naujajam 
Krašto valdybos pirmininkui, jog 
“reorganizatorių veikla daro 
žalą ir skaldo lietuvišką vienin
gumą. Be sąlygų reiktų tą bylą 
užbaigti susitarimo ar kitu būdu, 
kad anie pasirinktų kitą, ne 
Bendruomenės, vardą. Yra keista 
ir nesuprantama, kai seniai įsi
registravusios ir visuose darbo 
baruose išaugusios organizacijos

13-OSIOS DAILĖS
PARODOS DALYVIAI

šingai pusei nesutikus to vardo 
atsiimti, prašyti teismo nuspren

dimo, nes “reorgų” visuomenės 
erzinimas ir skaldymas net per
ilgai yra užsitęsęs. Pažymėtina, 
kad ankstesnės teismo sesijos 
sprendimą apeliavo reorgani- 
zatoriai.'

Be to, apylinkių atstovai pa
geidavo, kad už surinktus soli
darumo įnašus būtų leista atsi- . tyrimo kitataučių informavime 
skaityti su Krašto vaidyba ir ki
tais nauju metų pradžioj, nes 
rugpjūčio ar kitu laiku atsiskai
tymas apsunkina darbą, nes 
daug patogiau rinkti solid. įna
šus ir atsiskaityti nuo metų pra
džios iki tų metų pabaigos.

Pirm. dr. Butkus pageidavo ar
timų ryšių su apygarda ir apy
linkėmis. Prašė darbu ir aukomis 
prisidėti prie II-jų Pasaulio Lie
tuvių Dienų pasisekimo.

Pasikalbėjime su Krašto valdy
bos pirm. dr. Butkumi dalyvavo 
V.V. apygardos pirm. K. Laukai
tis, apylinkių pirmininkai bei at
stovai: Brighton Parko — S. Jo
kūbaitis, V. Dijokas ir J. Šla
jus, Bridgeporto — A. Būga, 
Gage Parko — D. Valentinaitė, 
Lemonto — A. Katiliškytė, Mar- 
quette Parko — B. Vindašienė, 
Waukegano — R. Sužiedėlis.

P JI.

didžiojoje sagėje. Mjnėųimo kal
bėtoja pakviesta Ginte Damu- 
Sytė iš New Yorlęo,;$i jauna pre-

su okupuotos Lietuvos pogrin-

apie Lietuvos reikalus. Todėl jos 
žodis Baltimorės lietuvių visuo
menei turėtų būti -ne tik įdo
mus, bet ir naudingas. Me
ninėje minėjimo daly pasirodys 
mišrus choras Daina, veteranų 
tautinių šokių grupė Aras, ne
seniai atgaivinta mažamečių šo
kėjų grupė Ratelis ir prieš kiek 
laiko naujai sukurta grupė. Sva
jonė. Vėliavų įnešimo ceremo
nijas atliks Amerikos Legijono 
lietuviškojo posto nariai. Po mi
nėjimo pietūs —< žemutinėse 
Lietuvių Namų patalpose, ruo
šiami Lietuvių namų bendrovės. 
Minėjimą, kaip ir kasmet, rengia 
LB Baltimorės apylinkės valdy
ba.

Baltimorė priims Australijos 
lietuvius

Prieš Kalėdas LB Baltimorės 
apylinkės pirm. V. Eringis gavo

iš Antano Laukaičio, Australuos 
lietuvių išvykos vadovo, laišką 
prašantį priimti Australijos lietu
vius sportininkus ir svečius

Dienas, š. na. sausio 7 LB val
dybos iniciatyva įvyko LB ir vie
tinio sporto Įdubo valdybų posė
dis šiuo reikalu. AustraHečiai at
vyktų birželio 11, norėtų rungty
niauti ir viešėti iki birželio 15.

se tėra tik apie \140 šeimų, gi 
australiečių atvyktų šimtinė su 
viršum, tai jų priėmimas sukė
lė, nemaža rūpesčio ir įvairių 
nuomonių. Po ilgesnių svarsty- 
bų nutarta sudaryti iš LB ir spor
to klubo komisiją, kuri supla
nuotų australiečių priėmimą, gi 
visuose darbuose komisijai tal
kins sporto klubas ir LB valdy-

— “Aušros” šimtmečio sukak
ties proga šio žurnalo fotografi
nes kopijas išleis Lietuvių Isto
rijos Draugija Chicagoj. A. Rū
gytė jau yra surinkusi visus 
1883-86 m. “Aušros” numerius 
ir juos atidavusi M. Morkūno 
spaustuvei. Kopijų išleidimas 
kainuos apie 10,000 dol. “Auš
ros” Šimtmečio minėjimas Chi
cagos Jaunimo Centre įvyks ko
vo 19. Tikimasi leidinį iki tos 
datos išleisti.

Praeitame Darbininko nu
meryje buvo paskelbtas sąrašas 
tų dailininkų, kurie iš kitų mies
tu dalyvauja šioje 13-oje dailės 
parodoje. Ten buvo paminėta 11 
dailininkų. Prie jų dabar prijun
giama ir 12-oji — Aldona Varia- 
kojienė iš Los Angeles, Calif.

Dabar rengėjai dailininkų są
rašą papildo. Čia suminimi dai
lininkai iš New Yorko ir jo apy
linkės, iš šio Atlanto pakraščio: 
J. Bagdonas, P. Lapė, V. Žilius, 
A. Elskus, E. Urbaitytė, V. Ig
nas, P. Vaškys, E. Kepalaitė, Č. 
Janušas, N. Macelytė, V. Krišto- 
laitytė, A. Pečiūraitė, G. Mont
vilienė, D. Jurkutė, j. Rūteni*, 
Z. Ūselis, P. Jurkus, M; Žukaus
kienė.

Iš šios apylinkės bei Atlanto 
pakraščio yra 18 parodos daly
vių. ,

Taigi iš viso parodoje jau da
lyvauja 30 dailininkų.

Parodos rengimo komitetas 
posėdžiavo sausio 18 ir aptarė 
visus su paroda susijusius reika
lus.

Darbai į parodą sutelkia
mi: vasario 5, šeštadienį, nuo 10 
v. iki 6 v.v. į Kultūros Židi
nį. Sutelkiami savaitę iš anksto, 
nes reikia parengti ir išleisti pa
rodos katalogą.

Paroda vyksta vasario 12 ir 13, 
šeštadienį ir sekmadienį, Kultū
ros Židinyje, 341 Highland 
Blvd. Paroda skiriama Lietuvos 
nepriklausomybės šventei pa
gerbti. Iškilmingas parodos 
atidarymas vasario 12, šešta
dienį, 7 v.v. Atidarymo metu bus 
paminėta ir pirmosios lietuvių 
dailės parodos 75 metų sukaktis.

Jau eilę metų prie dailės pa
rodos prijungiama ir literatūra

bei muzika, ir tuo ši šventė pa
verčiama lietuviškos kūrybos 
manifestacija. Ir šiemet bus lite
ratūros vakaras, skiriamas lietu
viškajam žodžiui pagerbti. Tas 
literatūros vakaras bus vasario 
13, sekmadienį, 4 v. popiet. 
Dalyvauja šioje apylinkėje gy
veną lietuviai rašytojai. Po lite
ratūros vakaro, apie 6 v., užda
roma paroda.

Parodą rengia LB New Yor- 
ko apygardos valdyba, pasitaiki
nusi vieną kitą asmenį.

Visuomenė kviečiama domėtis 
lietuvių dailininkų kūryba, kvie
čiama aplankyti parodą ir .da
lyvauti lietuviškojo' žodžfo pasi
rodyme litėratūros vakare. 
<P-j-)

ST. PETERSBURG, FLA

— Kovojančios Lietuvos vaiz
dinė paroda iš Chicagos per
keliama į Clevelandą, kur sausio 
30, sekmadienį, 4 vai. popiet 
DMNP parapijos salėj sutin
kamos knygos “Lietuvos bažny
čios”. Bus rodomos skaidrės. . 
Atvyksta ir knygų autorius Bro
nius Kviklys iš Chicagos.

Tautiškam knygynui 75 metai
Sausio 9 įvyko Baltimorės Lie

tuvių Tautiško Knygyno narių 
posėdis svarstyti knygyno su
kakties minėjimui. Minėjimą su 
turininga menine dalini ir vaišė
mis nutarta suruošti šių metų 
pabaigoje. Knygynas, sulaukęs 
šios garbingos sukakties, tebeau
ga knygomis ir patarnauja tau
tiečiam, norintiem pasiskolinti 
senų ar naujų leidinių pasiskai
tymui.

Knygyno finansinė padėtis, 
palyginus su kitomis Baltimorės 
lietuvių organizacijomis, taip 
pat gera. Lėšos knygų pirkimui 
daugumoje buvo sutelktos kny
gyno valdybos pirmininkės Ge
nės Auštrienės, jos šeimos ir tal
kininkių darbu. Gi tas darbas tai 
maisto ruošimas ir pardavinėji
mas kasmetiniuose lietuvių fes
tivaliuose Baltimorės miesto 
centre. Ir taip dešrų ir kopūstų 
dėka išlaikomas knygynas ir įsi
gyjama lietuviška knyga. Pažy
mėtina, kad G. Auštrienės darbš 

, čia ranka naudojasi ne tik kny
gynas. “bet" eiję metu jos talka 
buvo ąjii&ama Ir baltimorės lie
tuviškų draugijų taryboje.

jg

— Dr. Antanas Butkus, JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
kas, dr. Kazys Šidlauskas, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas bei Teo
doras Blinstrubas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybos pir
mininkas ir vicepirmininkai, 
sausio 15 tarėsi tų dviejų orga- 
zacijų reikalais. Pasikalbėjimas 
vyko nuoširdžioje dvasioje ir 
svarstyta bendro visuomeninio 
komiteto apkaltintiem lietuviam 
ginti sudarymo klausimas bei 
galimybės santykiam sunor- 
muoti. Pasikalbėjimą suorgani
zavo dr. L. Kriaučeliūnas, ALTo 
visuomeninių reikalų komisijos 
pirmininkas.

— JAV LB tarybos prezidiu
mas praneša, kad. LB tarybos na
riai didele balsų dauguma kų- 
rešpohderičiriiu balsavimu, pa
tvirtino LB Religinių reikalų ta
rybos įsteigimą ir kun. K. Puge- 
vičiaus paskyrimą tos tarybos 
pirmininko pareigom. Balsai su
skaičiuoti Chicagoj įvykusiame 
prezidiumo posėdyje, kuriame 
dalyvavo pirm. dr. K. Ambro- 
zaitis, sekr. B. Jasaitienė, vice- 
pirm. M. Dranga, E. Sakadols- 
kienė ir K. Sušinskas.

— Worcester, Mass., Vasario 6, 
sekmadienį, 1 vai. popiet Mairo
nio Parko didžiojoj salėj LB 
Worcesterio apylinkės valdyba 
rengia tradicinius pietus. Po 
pietų bus rodomas filmas “Lie
tuvos prezidentas Antanas Sme
tona”, dalinamos dovanos, kiti 
įvairumai. Bilietus jau dabar ga
lima įsigyti pas valdybos na
rius (auka suaugusiom 7.50 dol., 
studentam 4 dol.).

— Aldona Veselkienė yra pa
kviesta suorganizuoti tautodailės 
parodą II-ųjų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu 1983 birželio 26 - 
liepos 4 Chicagoj.

— Solistas Tadas Rūta gruo
džio 12 Chicagos Jaunimo Cent
ro didžiojoj salėj savo rečitalį 
pradėjo tarptautinių klasikų kū
riniais, užbaigė J. Briedžio, K.V. 
Banaičio, J. Strolios, Vi. Jakubė- 
no, V. Klovos kompozicijomis. .

— Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Waterburio kl ubas Dar
bininkui stiprinti atsiuntė 25 
dol. auką. Ačiū labai.

— Juno Beach Floridoje, ge
roje vietoje, lengvomis sąlygo
mis pats savininkas parduoda 
gerai išlaikytą namą. Kreiptis: 
J. Daugėla, 27 Ocean Crest, 
Ormond Beach, Fla. 32074. Tel. 
904 441-7916.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Starinskas, Dorchester, 
Mass., V. W. Vitkus, Hartsdale, 
N.Y. Užsakė kitiem: K. Budrus, 
Jamaica, N.Y. — J. Korui, Glas- 
tenbury, Conn., J. Lapšienė, 
Dedham, Mass. — A. Petroniu!, 
Westwood, Mass. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem'metam tik 12 dol. At- 
naujlnant — visiem 15 dol.

J metam.

jamas muziko Petro Arrnono. So
lo dainuos O. Armonienė. Tau
tinių šokių grupė “Banga”, va
dovaujama A. Sandargienės. Ei
lėraščiai lituanistinės mokyklos 
nąokinių.

Šauliai ir vyčiai dalyvauja su 
-vėliavomis bažnyčioje ir salėje,

Vasario 16 minėjimas
65-tą Lietuvos nepriklauso

mybės Vasario 16 minėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių klubas St. 
Petersburge.

Pamaldos už
Lietuvos laisvės 
rius, partizanus 
Vardo bažnyčioje, Gulfporte, 4 moterys su tautiniais kostiumais, 
vasario 13 d., 1 vai. p.p.

Vasario 19 d., 2 vai. popiet 
įvyks oficialus minėjimas lietu
vių, klube, 4880 — 46 Avė. N‘; 
Viliittfs BfūžėrRVfdOfni^paskKitel 
Mėninėje rialyJė’dAlyč&u^ įTėtfi- 
vių klubo choras, vadovaū-

žuvusius dėl 
savanorius, ka- 
ir šaulius Šv.

moterys su tautiniais 1 
Paminėjimo kavutė.

Solistė Marytė Bizinkauskaitė dainuoja Los Angeles lie
tuviam spalio 17 parapijos baliaus metu. Prie piano Raimonda 
Apeikytė. Nuotr. L. Kanto

LOS ANGELES, CALIF.

šv. Kazimiero lietuvių para-, 
pijos bažnyčioj Kalėdų švenčių 
metu parapijos išlaikymui suau
kota 22,065 dol.

Muz. Aloyzas Jurgutis, iki šiol 
vadovavęs Dainavos meno an
sambliui Chicagoj, persikėlė į 
Los Angeles, Calif., ir nuo 
vasario 1 perima Šv. Kazimiero 
parapijos choro vadovo ir vargo
nininko pareigas. Komp. Bronius 
Budriūnas, šios parapijos choro 
vadovu ir vargonininku išbuvęs 
30 metų, išeina į pensiją. Su juo 
atsisveikinimas ir pagerbimas 
rengiamas birželio 19, parapijos 
rengiamos 30-osios Lietuvių 
Dienos metu.

Politinių studijų savaitgalio 
šių metų tema: “Dėmesys da
barties problemom”. Programoj 
trys paskaitos: “Išeivijos laisvi
nimo jėgų suderinimas”, “Suki- 
liminė vyriausybė ir KGB bei 
GESTAPO klastotės” ir “Išeivi
jos politinio ir kultūrinio dar
bo dama”. Prelegentai: buv. lai
kinosios Lietuvos vyriausybės

Lietuvių Diena, jau 30-ąjį kar
tą rengiama Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos, įvyks birželio 19. 
Meninėj daly dalyvaus solistai 
Algirdas Brazis iš Chicagos ir 
Karen Vidžiūnienė iš Arizonos. 
Taip pat dalyvaus ir parapijos 
choras, vadovaujamas naujo va
dovo komp. Aloyzo Jurgučio; 
Bus specialiai pagerbtas komp. 
Br. Budriūnas, išbuvęs šios para
pijos vargonininku ir choro va- 

_________ _ dovu 30 metų. Specialų sukak- 
Visa tai vyks sausio 2900 Šv. tuvinį leidinį rengia žurn. Rūta 
Kazimiero lietuvių parapijos sa- Vidžiūnienė. L.Ž.K. 
lėse.

Lietuvos Dukterų balius įvyks M
vasario 5, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. parapijos salėj. Šalia gra- B—
žios programos bus tiekiami gar- „
dfls valgiai. Gros puiki muzika. ■ 
Pelnas skiriamas labdarybei.

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo minėjimas vyks va- ■
sario 13, sekmadienį. 10:30 vai. B—
pamaldos Šv. Kazimiero para- ■
pijos bažnyčioj. 12:30 vai. mi
nėjimas Marshall aukštesniosios 
mokyklos salėj. Pagrindinis kai- ■. 
bėtojas bus dr. Leonas Kriauče- B__ z
liūnas iš Chicagos. ;

Metmem pftrspijos reicoicKci- 
jom kovo 23-27 vadovaus Tėv. B
Paulius Baltakis, OFM, lietuvių Į
pranciškonų provincijolas. !

Sutvirtinimo sakramentą ge- B
gūžės 22 suteiks Los Angeles | i
arkivysk. kardinolas T. Man- . ■ ■ . ———
ning.

ministeris dr. Adolfas Damušis 
iš Detroito, JAV LB krašto valdy
bos pirm. dr. Antanas Butkus iš 
Clevelando, JAV LB tarybos 
prezidiumo pirm. dr. Kazys 
Ambrazaitis iš Chicagos. Giedra, 
Kudirka ir Šakalys simpoziume 
svarstys temą: “Išeivijos darbai 
tautos akimis”. Jaunimas daly
vaus simpoziume “Idėjos artė
jančiam PLJ kongresui”, o vi
durinioji karta — “Artimieji išei
vijos darbai laisvinimo srity”.

Šaulių kuopos susirinkimas
Sausio 13 d., 2 vai. popiet 

Lietuvių, klube įvyko Jtomo Ka- 
fantoš'šaulių kuopos metinis su
sirinkimas. Susirinkimui pra
vesti pakviestas Vladas Gedmin- 
tas. Kuopos pirm. Antanas Gu
doms padarė išsamų pranešimą 
iš kuopos veiklos metų bėgyje 
ir apie visuotinį dalinių atstovų 
suvažiavimą Chicagoje, kuriame 
iŠ. kuopos dalyvavo kuopos 
pirm. Antanas Gudonis, Marija 
Virbickienė ir Pranas Kraujalis.

Naują kuopos valdybą sudaro 
buvę v-bos nariai: pirm. Antanas 
Gudonis, kuopos kapelionas 
kun. Jonas Gasiūnas, vicepir
mininkas Pranas Kraujalis, sekr. 
Adolfas Eidukas, kasininkas 
Kostas Steponkus, vėliavų seniū
nas Antanas Grabauskas. Revizi
jos komisijoje Stasė Stuikienė, 
Stasė Steponkienė ir Emilija 
Grušienė. Parengimų vadovė 
Aleksandra Kraujalienė. Garbės 
teismo nariai: kun. Jonas Gasiū
nas ir prel. Jonas Balkūnas.

Romo Kalantos šaulių kuopa 
šiais metais paaukojo Draugui 
40 dol., Darbininkui 35 dol., 
Balfui 25 dol., St Petersburgo 
radijo valandėlei 45 dol., žurna
lui Karys 25 dol., Laisvajai Lie
tuvai 20 dol. ir Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone namų 
remontui 100 dol.

Kuopoje nei skundų nei nesu
tarimų nebuvo. Į kuopą įstojo 
5 nauji nariai.

NEWARK, N. J.

Lietuvos nepriklausomybė* 
šventės minėjimas

P.G.

Vietos LB apylinkės ir Lietu
vos vyčių kuopos valdybos Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo minėjimas 
įvyks vasario 6, sekmadienį, Švč. 
Trejybės parapijos salėje, 207 
Adams St, Newark, N.J., 1 vai. 
popiet po 12 vai. aukojamų 
mišių šios šventės intencija.

Minėjimo programoj kalbės 
LB veikėjas iš Philadelphijos 
Gabrielius Mironas, o šeštadie
ninės Vinco Kudirkos mokyk
los Elizabeth, N.J., mokiniai pa
deklamuos progai pritaikytų ei
lėraščių. Ta pačia proga bus su
ruošta turtinga Genės Popelienės 
tautodailės dirbinių paroda.

Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo reika
lam.

Minėjimo programai pasibai
gus, dalyviai bus pavaišinti ka
va.

Apylinkės lietuviai kviečiami 
gausiai šiame minėjime daly
vauti ir paremti Lietuvos laisvi
nimo darbus savo auka.

Apylinkės valdyba

DARIAUS IR GIRĖNO 
SUKAKTUVINIS KALENDORIUS

14 M. pločio ir 22 inč. ilgio

Siųskite čekius su pavardės Ir pilno adreso 
nurodymu. Kalendoriai tinkami užsakyti glmi-

BALTICT0UR8



1 *$830300— Narbutas Pet

nas Kęstutis J. $100; Dėdinas 
Vida R. M. $100; Dudėnas Vy-

$200.
1 x 85.00 — Beišis Jonas

būtis $240.
6 x $300100 — Cyvas. kun.

$1M

Midui.

$150; Vaišnys Juozas ir Elona M.

$350; KoHys Aitams atm. įn.;

ir Bronė $350; Paliulis Petras ir

1 x $70.00— Jakštys, Jonas ir 
Ona (mirusi) jm. 4 asm. $170.

>100; Skilius Klemas ir Regina

kėnis Antanas ir Apolonia $100;

Vladas, atm. fa.: Stasė VaBvffie-

zys ir Hmetf $300.
1 x $12500 —InčiOra Jurgis

2 x $150.00 — Juodvalkis Jo
nas ir Anelė $150; Klevas Vin
centas ir Sofija $500.

— ■ Ti. - - A Tiriu ’

M.D. atm. in.: Sofija Airei* $785 Ward $1,000.
46x$100u00— Ambutas,Kęs- 4 x $200.00 — Balienė Stefe 

tatis ir Shirley $100; Anomis Vy- $828.11; Kisielius dr. Tomas ir 
tautas ir Damrtč $1,700; Balei- Rita $700; Pakaitis J.J., M.D.

tėvai Vytautas ir Palmyra $300;

Visiem aukotojam nuoširdžiai

nė 10 doL, Teklė Paknienė
10 dol, Marga. Ir Alfonsas Ri-

6 x$50000— Budreckas Juo-

a, N.Y.,

burg Beach, Fb.
7 doL — J.Bortkevičius, No.

Po 0 dol — K. Kasparifinas,

5 doL — A. Rimus, Spring-$1^200; Sidrysdr. Rimas irGied- L —„ __ __ ., . .
ra $5^00; Zelbienė Bronė atm. fielA IH., P. Gaubys, Sunlanti,

9 asm. $640.

$18,000.

ir Kazys $2,000.
1x $5,00000 — X $20,000

$11,778.67.
H viso 97—$32313j67.

Juvitou' $$ 4nK,

PO

LIETUVIŲ KATALIKŲ
Mknaapdrafatoėplmin

•r*’?** 'i

N.Y.TM21,ta*.M7^
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Po Šios oficialios dalies vyko užprašę mišias už žuvusius to

l automobiliais. Nepaisant tos 
k audros ir įspėjimų, paminėti 
[i šią sukaktį susirinko apie šimti-

<

B-nės pino. dr. Antano Butkaus ^pinosi Ona Merkienė, Milda * sios Angluos šaulių rinktinės

radarbių bei bičiulių.
s jie yra ašnktri dail. Vytauto Igno grafi-

minėta sausio 15 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos anditori-

zas Kapočius, socialdemokratų šokių sambūrio vardu sveikino

Lileikis, nors buvo tam srnjd.- cagos Birute SkorabsHenė, p«t! 
rįs ir komitetas. Tą dieną Bos- „kaktuvininkm Jackus Sonda, 
tone vyko didelė sniego audra 
ir tolevizija bei radijas prane-

savanoris-kūiėjas Stasys Griežė- So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos, Bostono Alto skyriaus ii

Pasivaišinus, sukaktuvininkas gerai parneštoje paskaitoje kal- 
padėkojo už šį gražų jo prisimi
nimą, o taip pat pasidalijo savo 
gyvenimu nuo pat vaikystės, 
kaip jis mokėsi, kas turėjo jam 
įtakos į darbus ir gyvenimą. 
Etnografinio ansamblio daini
ninkai padainavo žemaitišką dai-

Komp. JULIUI GAIDELIUI

šMžtausią užuojautą reiškiame. Liūdesyje ir maldose

Še. Kazimiero parapijos 
Choras Brocktone

nimus ir linkėsimus sukaktuvi
ninkui. Vliko atstovus inž. Jur
gis Valaitis perskaitė Vliko pir
mininko dr. Kazio Bobelio, 
Vliko 'garbės pirmininko dr. Kęs
tučio Valiūno sveikinimus, o taip 
pat sveikino ir savo vardu. My
kolas Pranevičius sveikino so-

iš ok. Lietuvos sūnus, duktė ir 
anūkai. Vadovė Gitą Kupčins
kienė pranešė, kad raštu esą apie

neįmanoma perskaityti. Tad tik 
paminėjo sveikinusių organiza
cijų ir asmenų pavadinimus ir 
pavardes.

- KAUKIU BALIUS — VASARIO 5

PAULINAI ŽEMLIAUSKIENEI
amžinai užmerkus akis, dukrų Stasę Leikienę, sūnų 
Bronių Žsmllauskų ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Salomėja ir Vytautas Valiukai

VIOLETAI GRABNICKAITEI

j tragiškai žuvus, didžiame skausme paliktiems tėvams
NH<tai įę,AlgluL sesutėms Kristinai ir Alinai, broliui Gln-

1 m ir vtoMms artimiesiems reiškiame nuoširdžią ūžih> 
I jautą ir kartu liūdime.

Rimas ir Dalia Jakai 
Dana J akie nė

Mielai draugei

A.A.
LAIMAI JASAITIENEI

mirus, jos vyrui Stasiui, vaikam Daliai Ir Jurgiui bei 
visiems artimiesiems nuoširdžių užuojautų reiškia ir 
kartu liūdi

Zigmas B rinkis
Angelė ir Algis Raulinaičiai 
Irena ir Vytas Tamošaičiai

New Yorko ir apylinkių atei
tininkai vasario 5, šeštadienį, 
Kultūros Židiny rengia kaukių 
balių.

Rengėjai tikisi, kad šiais metais 
bus daugiau kaukių negu pernai. 
Pernai buvo 39, Pirmąją vietą 
laimėjo “Juokdarių orkestras” — 
Rasa ir Antanas Razgaičiai, Da
lia Sakaitė, Kristina Žukauskaitė 
ir Ramunė Rygėlytė; antrą — 
“Besiboksuojančios meškos” 
su treneriu — Henrikas Šatins- 
kas, Algis Lukoševičius ir Jonas 
Janušas; trečią — “Juokdarys 
iš numerių parado” — Loreta 
Vainienė; ketvirtą — “Voras ir 
merga” — Linas Kojelis ir Da- 
nelė Bieliauskaitė.

Geriausios kaukės bus ir šiais 
metais premijuojamos. Tikimasi 
mažiausiai trijų premijų. Bet bus 
jų ir daugiau^ jei atsiras auko- 

» tojų, gorintieji.-alinti prašomi,. 
« siųsti aukas P. Ąžuolienei, 78- 

08 88 St., VVoodhaven, N.Y. 
11421.

Baliaus pelnas bus skiriamas 
moksleiviam ir Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidimui.

Mūsų remiami moksleiviai, 
I Marijos Pečkauskaitės ateitinin

kų kuopa, sudarė tris ketvir
tadalius Neringos moksleivių 
stovyklos. Tie patys moksleiviai 

aktyviai dalyvavo ateities kong
rese Chicagoj. Buvę moksleiviai, 
dabar jau studentai, ruošiasi 
aktyviai atstovauti New Yorko ir 
apylinkių studentam šių metų 
jaunimo kongrese. Puikų darbą 
atliko, juos paruošdamos, pasi- 
šventusios globėjos L. Gudelie
nė, G. Janušienė ir R. Razgai- 
tienė. Jų darbo vaisiai pasilieka 
augančioj kartoj. Už tai jom dė
kingi tėvai ir jaunimas.

Tikrai labai gražiai buvo pa
gerbtas mielas Jackus Sonda. 
Tad dar kartą, mielas Jackau, il
giausių metų, kaip solistas Lie
pas savo eilėraštyje linkėjo, kad 
vėl susitiktume 2003 metais.

Povilas Žičkus

Mažosios Lietuvos Diena
Klaipėdos sukilimo 60 metų 

sukakties proga Laisvės Varpas 
sausio 9 d. programose lietuvių 
ir anglų kalba plačiai nagrinėjo 
Mažosios Lietuvos problemą, 
siūlydamas sausio 15 — Klaipė
dos sukilimo dieną laikyti Ma
žosios Lietuvos Diena. Lietuviš-

bėjo apie lietuvių tautą, kuri 
yra davusi kitom tautom garsių 
žmonių, apie Mažąją Lietu
vą, jos reikšmę ir Klaipėdos kraš
to sukilimą. Pirm. Juozas Sta
šaitis įteikė Santvarai gražią Vy
tį, kaip prisiminimą jo 80 metų 
amžiaus sukakties.

Meninę programą atliko solis
tas Benediktas Povilavičįus, 
akomponuojąnt komp. Jeronimui 
Kačinskui, ir jauna dainininkė 
Verutė Bizinkauskaitė (solistės 
Marytės sesuo). Jai akomponavo 
dr. Bizinkauskas. Abu solistai 
buvo labai šiltai sutikti.

Kadangi tą dieną dar buvo ne
užsibaigusi sniego audra, tai į šį 
minėjimą atsilankė vos kelios 
dešimtys.

Naųjos globėjos, Laima Lilei
kienė ir Rasa Juškienė (Ardytė), kai šiuo reikalu kalbėjo pats pro- 
energingai pradėjo darbą su gramos vedėjas Petras Viščinis, 
jaunimu. Laima dirba su jaunu- 0 angliškai — jo talkininkė Bi- 
čiais, o Rasa — su vyresniais, rutė Duobaitė-Silvia. Klaipėdos 
R. Juškienė su vyresniais moks- sukilimą ir jo organizavimą 
leiviais puoš salę kaukių baliui, nušvietė to sukilimo dalyvis ra- 

Baliaus parengimo darbais rū- Rytojas Stasys Santvaras. Žodinė 
pinasi: 1) kaukių dainomis ir programa buvo perpinta gerai 
programa — P. Tutinas, 2) mais
tu — R. Alinskienė, 3) bilietais 
— K. Norvilą, 4) stalų puoši
mu —- L. Vainienė, 5) salės 
puošimu — R. Juškienė, 6) sta
lų sustatymu — Alg. Lukoševi- Viščinis pabrėžė, kad tuo suki- 
čius (studentai), 7) jaunimo or- limu atvaduota ir prijungta į 
ganizavimu — A. Lukoševičius, Lietuvos valstybę tik dalis Ma- 
8)muzika (Joe Thomas) — R. žosios Lietuvos. Žymioji jos da- 
Alinskienė, 9) baru — K. Nor- lis ligi antrojo pasaulinio karo 
vila. pabaigos buvo Vokietijos žinio-

j.r. je, o dabar yra Sovietų Rusijos 
okupuota. Todėl reikėtų sausio 

,15 laikyti. Mažosios_Lietuvos 
H Lietuvos* vyčiai leidžia mė- Diena, kūrios tikslas — ryškinti, 

nesinį biuletenį įvairiem Lietu- Maždsloš ' Lietuvos problemas',1 
vos reikalam. Čia surenkama nesitenkinant Klaipėdos ir jos 
medžiaga iš įvairios spaudos, 
spausdinamos įvairios santrau
kos, nurodoma, kaip reikia rea
guoti į spaudoje iškeltus Lietu
vos klausimus, kam rašyti, ką ra
šyti. Biuletenis surašomas ma
šinėle, spausdinamas ofsetiniu 
būdu. Šis numeris turi 6 pusla
pius. Leidžia Lietuvos vyčių 
Lietuvos reikalų komitetas, ku
riam pirmipinkauja dr. Jokūbas 
Stukas, gi biuletenį redaguoja 
Bemice Aviža. Šis numeris skir
tas 1982 metų gftiodžio mė
nesiui.

pritaikyta muzika, skirta Klaipė
dai ar Baltijos jūrai.

Laikydamas Klaipėdos sukili
mą svarbiausiu įvykiu atstatytos 
Lietuvos valstybės gyvenime, P

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus.

krašto įjungimu į Lietuvos ad
ministraciją. Juk Nemunas ne 
tiek skiria, kiek jungia abi Lietu
vos į vieną organišką vienetą, 
kuriam priklauso laisvas, nepri
klausomas gyvenimas.

Šios reikšmingos programos 
mecenatai — Povilas, Stasė ir 
Donatas Jančauskai iš Brockto- 
no.

Gi sausio 15 Bostono ir 
Brocktono šauliai rengė Klaipė
dos 60 metų sukilimo sukaktį. 
Per Laisvės Varpą buvo perduo
ta speciali programa, kurios iš
laidas padengė Jono Vanagaičio 
ir Martyno Jankaus šaulių 
kuopos.

So. Bostono Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje jie buvo

VIOLETAI GRABNICKAITEI
tragiškai žuvus, jos tėveliam Mildai ir Algiui, broliui 
Gintarui, seserim Kristinai ir Alinai, seneliam Marijai 
ir Zigmui Grabnickams gilių užuojautų reiškiame ir kartu 
liūdime.

Gražina ir Vladas Biknevičiai 
Rozita ir Petras šlapeliai 
Paulina ir Vytautas Verteliai

JŪRA STRIMAITYTE, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS ė KEHOE, 31 
Erchange Street, Lynn, Massachu- 
Mtts, Tai. 617 598-0800. Turime 
ofisų Ir Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
workers’ compensation ir testa
mentu sudarymas.

Balfo vajus tęsiamas
Vargstančių lietuvių, kuriem 

reikalinga pagelbos ranka, yra 
daug. Balfas bando ištiesti jiem 
visiem pagalbos ranką, jeigu toji 
ranka nėra tuščia. O kad ji ne
būtų tuščia, tas priklauso nuo 
mūsų visų. Tad Bostono Balfo 
skyrius pratęsia piniginį vajų 
iki vasario pabaigos ir prašo vi
sus paremti jų darbą savo auka.

Pinigus-čekius siųsti Baliui 
iždininko Petro Navazelsldo ad
resu, 74 Webster St, Westwood, 
MA. 02090, arba įteikti bet ku
riam valdybos nariui: kun. An
tanas Baltrušūnas, Antanas Ja
nuška, Ona Vilėniškienė, Petras 
Navazelskis ir Antanas Andriu
lionis.

BOSTONO PARENGIMU 
KALENDORIUS

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas — vasario 13.'

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

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

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

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys — balandžio 10.

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas — balandžio 24.

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

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV- 
FU banga 984). Vedėjas — Petras 
kičinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mase. 02127. 
Teief. 268-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

1983 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
■S BOSTONO IR NEW YORKO

gimusi 1S27 rugpjūčio 14 Palangoje, mirė po sunktos

Norkrtlom atsikviesti gimines atostogom - sutvarkomo

AegMmcųos Ir Informacloa reikalu krejpkMe |: 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

303 Wsst Brosdway, P.O. Box 11®, 
South Boston, Maso. 02127 

Tol. (617) 266-0704

Pranešama giminėms, draugams Ir pažįstam tome,

VIOLETAI GRABNICKAITEI
auto nelaimėj žuvus, tėvams MIldai k Algiui bei jų šeimai 
gilių užuojautų rekšdeml, kartu liūdime.

w * ė

Dr. Algirdas ir Helaine Gamziukai

KANADOS MIESTŲ, su pspMomu mokesčiu.

Balandžio 20 $10754)0 Liepos 20 —$1338.00
Gegužės 4 — 1075.00 Rugpjūčio 3 — 13384)0
Gegužės. 11 — 1229.00 Rugpjūčio 17 — 15284)0

(su Ryga) (su Ryga)
Gegužės 25 — 1285.00 Rugsėjo 7 — 1338.00
Birželio 15 — 1528.00 Rugsėjo 19 — 114X00

(su Ryga) Rugsėjo 26 — 111X00
Birželio 22 — 1338.80 Spalio 5 — 1229.00
Liepos 13 — 15284)0 (su Ryga)

(SU Ryga}

Prie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR

A.A.
LAIMA BOBELYTĖ-JASAITIS

Giliai nuliūdę: vyras Stasys, duktė Dalia, sūnus Jurgis, 
broliai — Kazys ir Jurgis su ieimomis ir kiti giminės.
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