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REIKALAUJA SUTARČIŲ IR KOMITETŲ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 53

Poniai... Jonas Paulius n SKYRIUS VYSKUPIJŲ" 
prieš Trtyų Karalių šventę pasky- - 
rt 18 naujų kardinolų. Iš Ame-

vyskupas Joseph I. Bemardin. 
Tarp naujųjų kardinolų yra ir Ry
gos apaštališkasis administra- 

0 taip pat ir Lenkijos primas 
arkivysk. Jozef Glemp.

iniam rėmu- ' 
d uojama Suo
mių liaudies demokratinė lyga

# pasitraukė iš koalicijos, ir min. 
pirmininkas Kalevi Sorsa įteikė 
prezidentui savo atsistatydinimą, 
kurio prezidentas nepriėmė, ir 
lygos ministeriai buvo pakeisti 
socialdemokratais.

Libano ir Izraelio derybos 
dėl Izraelio kariuomenės atitrau
kimo iš Libano ir saugumo su
tarties sudarymo per tris sesijas 
nepajėgė sutarti dėl derybų dar
botvarkės, nes Izraelis reikalauja 
pirmoj eilėj užmegzti normalius 
politinius santykius ir tartis dėl 
saugumo, o tik vėliau dėl Izrae
lio kariuomenės atitraukimo.

Sovietų žinių Agentūra Tass 
puolė popiežių Joną Paulių II, 
vadindama jį užsispyrusiu anti- 
komunistu ir prikišdama , kad jo 
vadovaujama Bažnyčia Lenkijoj 
knisasi po valstybės pagrindais. 
Į šį .puolimą Vatikanas atsakė 
griežtai ir greitai. *”*'*."

Vakarų žvalgybos organai 
tvirtina, kad Sov. S-ga per 1982 
m. žymiai padidino savo oro, 
jūrų ir sausumos pajėgas vakari
niam Ramiajame vandenyne, 
pav. Kurilų salose laikomą sau
sumos kariuomenę padidino 
iki vienos mechanizuotos divizi
jos, galinčios išaugti iki armi
jos korpo; pasiuntė ten 12 MIG- 
21 kovos lėktuvų ir pietinėj Ki
nijos jūroj laiko 10. karo laivų 
grupę. Be to, prie Vietnamo 
esančioj Con Son saloj statydina 
naują laivyno bazę.

JAV atsisakė mokėti J.T. Jū
ros įstatymo komisijai nustatytą 
1 mil. dol. mokestį, nes JAV 
šio įstatymo nesutiko pasirašyti 
dėl to, kad jis suvaržo jūros dug
no turtų eksploataciją.

Sov. S-gos komunistų partijos 
gen. sekretorius Apdropov pa
reiškė, kad susitikimas su JAV 
prezidentu Reagan galėtų page
rinti tarpusavius santykius, bet 
susitikimas turįs būti gerai pa
ruoštas.

Prez. Reagan sudarė 10 žmo
nių komisiją strateginių MX ra
ketų išdėstymo būdui nustatyti, 
nes kongresas prezidento planą 
jom išdėstyti atmetė. Komisijos 
pirmininku buvo paskirtas buv. 
prezidento Fordo saugumo tary
bos patarėjas ir buv. karo aviaci
jos gen. Brent Scowroft.

Sovietų komunistų partijos 
laikraštis Pravda paskelbė, kad 
JAV ir Sov. S-gos derybos Že
nevoj dėl strateginių branduo
linių ginklų sumažinimo yra ar- 
sidūrusios akligatvy, nes JAV 
stengiasi įsigyti karinį pinnavi-

datas žymėti: 1983 AUŠROS me-

visoae apylinkės bažnyčiose jau
tuvių leidyklas, o taip pat ir at-

nuostatus yra pasisakę beveik 
visi Lietuvos kunigai ir du vys-

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba nutarė 1983 metus 
skelbti AUŠROS metais. Tuo 
siekiama visai lietuvių išeivijai 
priminti AUŠROS išleidimo

aiuose, visų rūšių spaudos leidi
niuose ir privačiuose laiškuose

darbių nėra, bet ir darbo daug 
nėra, todėl darbininkai yra Įpra
tę darbe tik prasistumdyti.

— 1979 ir 1981. Abu kaitas va
gys buvo sugauti, bet byla Jiem 
dar nebuvo iškelta.

1983 METUS SKELBIAME AUŠROS METAIS

tiksianti, kad tai bet kada įvyk
tų. Spėliojama, kad tokiu pareiš
kimu siekiama tik derybas pa
skubinti.

Prancūzijos prez. Francois 
Mittennd įsakė sustiprinti bran
duolinių ginklų pajėgas, kurias 
šiuo metu sudaro 5 branduoli
nėm raketom ginkluoti povande-

Už bažnyčios medžiaginį tar
tą atsakingas tik klebonas. Jis, 

___________ ~________r______  perimdamas parapiją, daro Die
niniai laivai, 36 Mirage'IV bom- vui priesaiką. Jis paminėjo, kad 
bonešiai ir 18 balistinių raketų. 
Jis pareiškė dar, kad, nežiū
rint dabar vykstančių tarp JAV ir 
Sov. S-gos derybų, Prancūzija 
nesutiks sumažinti branduolinių 
ginklų.

mūsų Jautos atgimimui.
PLB valdybos nutarimui pri

tardami ir siekdami AUŠROS 
šimtmety kuo regimiau ir pras
mingiau paminėti, visus JAV 
Lietuvių Bendruomenės pedali-

Btyo papulti į “Krankų”
Adakavas, Tauragės rajonas. 

1981 rudenį Adakavo tikintys tė- 

vos komunistų pertuos sekreto
riui Griškevičiui. Skunde buvo 
nurodyta, kad Adakavo aštuon
metės mokyklos direktorė Aldo
na Žąsytienė visaip pravardžiuo
ja bažnyčią lankančius vaikus.

LKB Kronikos Nr. 50, sujudo 
visi Tauragės čekistai. 1982 
kovo 16 du čekistai atvyko į 
Adakavą ir pradėjo tardyti po 
skundu pasirašiusius tėvus: Joną 
Griškų, Jadvygą Giedraitienę ir 
Marijoną Lauraitienę.

Jie- klausinėjo, iš kur sužinojo 
Kronika apie skundą, kam darbe 
Griškevičiaus pasiuntė skundą.

— Jūs galit rašyti ne tik Griš
kevičiui, bet ir į Maskvą, kad tik 
nepapultų į “LKB Kroniką”.

Tėvai aiškino, kad skundas 
teisingas, kad Žąsytienė tikrai 
jų vaikus terorizuoja. Tada če
kistai šaukė:

— Tylėkit! Tai jūsų neliečia!
Vakare čekistai išvažiavo, pri

grasinę tėvam, kad dar jie pasi- 
matysią.

Re įkala u ja pasirašyt! sutarty
Panoteriai, Jonavos rajonas.' 

1952 vasario 2 į Panoterių mies-

apie 50 žmonių, jų tarpe ir pa- ,, - ,
rapijos komitetą, išskyrus klebo- Pasninkai. Jie negali veikti 
ną kun. Vytautą Pesliaką.

Susirinkime kalbėjo Jonavos 
rajono vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoja Neiman
tienė. Ji pradėjo aiškinti 1978. 
VI 1.28 išleistus religinių susi
vienijimų nuostatus: kam pri
klauso bendruomenės turtas, 
kaip tvarkyti bendruomenės pi
nigus, kad kunigai neturi teisės 
mokyti vaikus tikėjimo tiesų. 
Galiausiai pasakė, kad Panoterių 
bažnytiniam komitetui trūksta 
narių ir reikia juos čia pat iš
rinkti. Be to, reikia pasirašyti 
naują sutartį ir padaryti bažnyti
nio inventoriaus sąrašą.

Salėje kilo šurmulys. Susirin
kusieji buvo pasipiktinę tokia 
Neimantienės kalba. Jie aiškino, 
ginčijosi, replikavo: “Mes auko
jame, mūsų aukos, mūsų įsigyti 
daiktai! Ko jūs norite iš bažny
čios? Kai žmonės ėjo į bažnyčią, 
buvo tvarka, o dabar visos tvar

tuoja. Jie veikia kaip klebono šimtuko. Kiekviena momentą 
(nukelta į 2 psl)

Rita Žemaitytė ir Henrikas Petrulaitis Bernelių mišiose 
prieš aukojimą popiežiui Jonui Pauliui II įteikia Kūdikėlio 
Kristaus Statulą. Nuotr. “L’Osservatore Romano”

net gatve praeiti. Kokių komiteto 
narių trūksta: zakristijono, vargo
nininko ar dar kokio? T ikras mas
karadas!”

— Kas jum davė teisę iš
braukti mane iš komiteto narių 
skaičiaus? — pasiteiravo kun. 
Vytautas Pesliakas.

— Jūsų buvimas komitete ne
pageidautinas, — atsakė Nei
mantienė. — Jūs negalite būti 
komiteto nariu.

— Kodėl aš negaliu būti ko
miteto nariu? Ar man atimta 
Lietuvos pilietybė? O gal mano 
pasas netarybinis? — aiškino to
liau klebonas.

Kun. V. Pesliakas kalbėjo, kad 
religinių susivienijimų nuostatai

Rajono valdžia atvirai ir gru
biai kišasi į Bažnyčios vidaus 
tvarką. Prieš keletą metų Pano
terių parapijoje, tikintiesiem pa
geidaujant, buvo paskelbta, kad 
Vėlinių oktavoje dvi dienas pa
maldos bus laikomos dienos 
meta. Atvykęs rajono apylinkės 

riu pranešti, kad rajonas ne
leidžia laikyti pamaldų dienos 
metu!”

Toliau rąjono pirmininko pa
vaduotoja Neimantienė reikala
vo pasirašyti sutartį. Kunigas jai 

tiesiem nenaudinga, o be to, yra 
1948 metų sutartis.

— Tie asmenys, kurie tą sutar
tį pasirašė, gal jau beveik visi iš
mirė, — kalbėjo Neimantienė, 
— todėl ji negalioja, reikia kitos.

— Jei taip, tai ir Stalinas se
niai jau miręs, o jo darbai 
pasmerkti, bet ar kas reikalauju 
kad kolchozninkai vėl iš naujo 
rašytų pareiškimus, jog savo 
Žemę, padargus ir gyvulius ati- 

- duoda kolchozui?

Klebonas toliau nurodė, kaip 
apgaulingai tos sutartys buvo su
daromos Deltuvoje, Pabaiske, 
Vepriuose. Visokiais būdais 
viliojo žmones, kad pasirašytų 
tokias sutartis.

Bažnyčios komitetai yra sena

vieni be klebono, veikti prieš 
kleboną, priešingu atveju jie už
sitraukia bažnytinę ekskomuni
kos bausmę.

Taip jiem aiškino klebonas 
kun. V. Pesliakas. Žmonės pasi
piktino tokiu susirinkimu ir, ne
laukę pabaigos, išsiskirstė, o 
Neimantienė pažadėjo kleboną 
iškviesti į rajoną atskiram po
kalbiui.

Verčia surašyti turtą
Kapčiamiestis, Lazdijų rajo

nas. 1982 vasario 15 Kapčia
miesčio klebonas kun. Ignas 
Plioraitis buvo iškviestas pas 
Lazdijų rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotoją L. 
Vanagą. Šis priekaištavo, kad 
parapijos komitetas nepasirašo 
sutarčių su valdžia, nesurinktas 
parapijos dvidešimtukas, nesura
šytas ir neįkainuotas bažnyčios 
inventorius. L. Vanagas kaltino 
kleboną už trukdymą. Perspėjo 
kleboną, kad vaikai netarnautų 
mišiom, nedalyvautų procesijoje. 
Reikalavo duoti žinias rajono 
valdžiai, kada ir kokie bus atlai
dai, kurie kunigai bus kviesti. 
Įsakė metų pabaigoje pateikti ži
nias apie parapijos finansinę 
ir religinų padėtį.

Toliau L. Vanagas aiškino, 
kad Kapčiamiesčio parapiją jie 

laiko tiklš pasigailėjimo, nes ne-

2. rengti akademijas, svarsty- 
bas, vakarones, spaudos parodas 
AUŠROS poveikiui lietuvių tau
tos ir Lietuvos likimui ryškinti;

3. lituanistinėse mokyklose 
stiprinti tautinį, visuomeninį 
auklėjimą ir rengti prieauglį 
praktinei bendruomeninei veik
lai;

4. visom veiksmingom prie
monėm garsinti ir mūsų išeivi
jos tautinio atbudimo reikalą> o 
ypačiai naudoti visas progas ir 
būdus įjungti jaunąją ir viduri- 
niąją kutą į lietuvybės gaivini
mo, ugdymo ir skleidimo veiklą.

JAV LB Krašto valdyba

Kaip paprastai Išganytojo gi
mimo švenčių proga, Kalėdų 
pirmos dienos vidudienį Šv. 
Petro Baziliką ir milžinišką šv. 
Petro aikštę užpildė keletas šim
tų tūkstančių tikinčiųjų iš visų 
penkių pasaulio kontinentų. Kiti 
milijonai tikinčiųjų šiame tautų 
susitikime krikščionybės širdyje 
dalyvavo, kalėdines pamaldas ir 
Šv. Tėvo žodį pasekdami radijo 
ir televizijos pagalba. Su šv. 
Petro aikšte ir bazilika šia proga 
buvo susijungę 27 įvairių kraštų 
televizijos iš visų penkių konti
nentų. Maldininkų tarpe buvo ir 
dėlios dešimtys lietuvių iš Ro
mos, iš Federatyvinės Vokieti
jos, iš Jungtinių Amerikos Vals
tybių, iš Venecuelos ir Urug
vajaus.

Šis viso pasaulio tautų susiti- 
- Irimas prasidėjo jau Kalėdų vi

durnaktį Šv. Petro bazilikoje, 
kur vidunakčio mišias aukojo 
popiežius Jonas Paulius II. Mi
šių metu visų penkių kontinentų 
jaunimo atstovai Šventajam Tė
vui įteikė simbolines dovanas. 
Čia labai gražiai ir įspūdingai vas tarp kitų kalbų prabilo ir lie- 
Europai ir Lietuvai atstovavo du tuviškai. Savo sveikinimą popie- 
lietuviai studentai iš Romos: Ri- žius lietuviškai taip išreiškė: 
ta Žemaitytė ir Henrikas Petru-»^“Kalėdų palaimos ir džiaugsmo 
laitis. Jauniesiem lietuviam Kristuje!”

tėlėje.
Lietuvaitė Žemaitytė buvo 

pasipuošusi tautiniais drabu
žiais. Dėlto lietuvių jaunimo 
atstovai ilgą laiką buvo televi
zijos reporterių dėmesio centre. 
Ta proga ne vienas reporteris sa
vo klausytojam priminė ir apie 
dabartinę Lietuvos padėtį. Susi
tikę su popiežium, lietuvių jau
nuoliai padėkojo už jo dėmesį 
Lietuvai, prašydami visada pri
siminti Lietuvos porblemas. Jo
nas Paulius II užtikrino, kad 
kasdien meldžiasi už Lietuvą ir 
kad lietuvių problemos visada 
yra jo širdyje.

Prieš Kalėdų vidudienį, kaip 
kiekvienais metais, popiežius 
šv. Petro bazilikoje aukojo Ka
lėdų dienos mišias. Po mišių 
iš centrinio Šv. Petro bazilikos 
balkono pasakė kalėdinę kalbą, 
išreiškė linkėjimus 43-mis 
kalbomis ir suteikė apaštalinį 
palaiminimą. Ir šį kartą Šv. Tė-

VYSK. V. SLADKEVIČIAUS JUBILIEJUS

1982 m. Kalėdų pirmąją dieną 
Kaišiadorių vyskupijos apaštali
nis administratorius vyskupas 
Vincentas Sladkevičius minėjo 
savo vyskupystės 25-erių metų 
jubiliejų. Ta proga popiežius 
Jonas Paulius II jam parašė 
sveikinimo laišką.

Laiške Šv. Tėvas iškėlė lietu
vio vyskupo ganytojinį uolumą, 
išmintį bei ištikimybę kunigiškai 
tarnybai, kuri iš jo, ypač per 
pastaruosius 25-erius metus, pa
reikalavo didelės aukos. Popie
žius priminė kankinį vyskupą 
Teofilių Matulionį, kuris jubi
liatui vyskupui Sladkevičiui 
1957 suteikė vyskupystės šven
timus, priminė tą džiūgavimą, 
su kuriuo Kaišiadorių vyskupi
jos tikintieji 1982 rugpjūčio 8 
sutiko iš ilgos tremties grįž
tantį savo vyskupą, kuris tų 
metų liepos mėnesį buvo paskir
tas šios vyskupijos apaštališ
kuoju administratorium.

NUOTRUPOS IŠ ČEKOSLOVAKIJOS

Šiom dienom Čekoslovakijoj 
buvo susirinkę Varšuvos pakto 
valstybių galvos, partijų vadai, 
užsienio ir gynybos ministeriai 
ir akio žinovai konferencijos, 
kuri turėjo boti atidėta dėl Brež
nevo mirties. Kadaise žvilgėjusi 
Praha Vakarų korespondentui at
rodė apšepusi ir tamsi, nes pa
grindinėj jos gatvėj švietė tik kas 
trečia lempa, o daugelis šaluti-

tos. Tai atsitiko dėlto, kad Sov. 
S-ga turėjo sumažinti aliejaus 
eksportą į Čekoslovakiją net 12 
proc.

Krašto valdovo Husako gyven
tojam duoti pažadai aprūpinti 
juos įvairiom prekėm už jų suti
kimą nekelti politinių klausimų 
jau pasibaigė. Įvairių maisto, 
ypač mėsos produktų kainos yra 
žymiai pakilusios. Vyriausybė 
buvo priversta pakelti duonos, 
mėsos ir pieno kainas net iki 
150 proc., o atlyginimai pasiliko 
tokie pat Todėl gyventojai, kaip 
ir kitose komunistinėse valsty
bėse, įprato apsirūpinti trūksta
mais reikmenim vogdami juos iš 
darboviečių ar mainikaudami. j

Popiežius Jonas Paulius II 
per Naujuosius Metus paragino 
pasaulio galybes įvykdyti karta 
bendrą nusiginklavimą, nei ne
galima įsivaizduoti, kaip pasau
lio taika galėtų būti pasiekta 
vienašališku badu be visų daly
vavimo ir visų konkretaus įsi
pareigojimo.

“Su tavimi įvyko panašiai, 
kaip su grūdu, kuris, rudenį pa
sėtas į žemę, turi atlaikyti ilgos 
žiemos šaltį, kol gali atnešti nau
ją gausų derlių”, rašė Jonas Pau
lius II.

Baigdamas Šv. Tėvas ragino 
vyskupą ■» Sladkevičių dėkoti - 
Dievui už suteiktas gausias ma
lones ir su ta pačia ištverme 
bei uolumu tęsti savo vyskupiš
ką tarnybą Dievo garbei ir tikin
čiųjų dvasinei gerovei, ypač 
stiprinant kunigus, kurie yra pa- 

čiui. Pavesdamas Dievo Motinos 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
globai, Jonas Paulius II jubilia
tui suteikė apaštališką palai
minimą.

Vyskupo Vincento Sladkevi
čiaus vyskupystės 25-erių metų 
jubiliejų Kalėdų pirmą dieną ' 
paminėjo ir Vatikano radijo dien
raštis italų, anglų, prancūzų, vo
kiečių, ispanų, portugalų, lenkų 
ir kitomis kalbomis.

Paprastai penktadienių vidur
dieniais iš Prahos vedančius 
kelius užkemša Skoda markės 
automobiliai, skubėdami į vasa
rines linksmintis ar jų taisyti ir 
tobulinti. Į darbą paprastai grįž
tama tik antradienių rytą. Kiek
vienas prieš išvažiuodamas 
stengiasi ką nors pavogti ar “pa
siskolinti”, pav. plytų, vamzdžių 
ar kitų statybai reikalingų reik- 

pro pirštus, kuriami apie tai 
anekdotai ir net filmai.

Čekai sovietų nemėgsta, bet 
yra įpratę skaitytis su realybe. 
Lenkijos Solidarumo unijos jie 
taip pat nemėgo, nes dėl jos į 
Lenkiją turėjo boti išvežamos jų 
pagamintos prekės ir maistas 
Lenkijos trūkumam sumažinti.



2 • DARBININKAS • 1963 uosio M, Nr. S 1683 — AUŠROS METAI — 1263

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

I.M.Y. imt*

— Kultūrinį filmą Lietuvoje 
praėjusią vasarą sukūrė Rytų Vo
kietijos filmuotąją grupė. Tai 
prityrę filmuotojai, dirbę Mask
voje, Leningrade, Estijoje ir Lat
vijoje. Filme vaizduojami daly
kai, kuriuos galime pamatyti li
teratūros muziejuje, M. K. Čiur
lionio muziejuje Druskininkuo-

se. Filme rasime ir garsiuosius
M. K. Čiurlionio paveikslus, jo

minkius, kurie nesiderinsią su

Savaitės 
įvykiai

stulpius prie Čiurlionio kelio. { 
filmą yra įjungti lietuvių režisie
rių Arūno Žebriūno ir Algiman
to Puipos paruošti lietuviški 
fragmentai, rašytojo Mykolo 
Sluckio pasisakymai apie M. K. 
Čiurlionį ir jo kūrybą.

— Verkią mokslininkų rū-

siais senosiose lapinaitėse. Dėl 
to miesto valdovai nutarė seną
sias lapinaites panaikinti, o gi
minėms pavesta savo artimųjų . 
palaikus iškelti į kitus miesto 
kapus. Tas seniau palaidotą gi
minių iškėlimas kitur yra ne
lengva našta. Bet ji kraunama 
ant dar Klaipėdoje likusių gimi
nių pečių. Tiems negausiems 
pavergėjams dabar atiduodama

tlZDBO^ SOCmUu 
lizmo, tautą

tos šitokios (Hemuos: viena pir
moji 1200 rb., dvi antro
sios — po 800 rb., dvi trečio
sios — po 500 rb. Parašymui

-i

P*way StJ, Voodhavsn, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.

Kinijos sostinės Pekingo va
dovybė panaikino iki šiol ten 
įsigalėjusią praktiką užtikrinti 
jos įstaigose ir įmonėse dirban- 
tiesiem darbą iki jų gyvos gal
vos. Nauji tarnautojai dabar bus 
samdomi pagal sutartis, kurios 
galės būti bet kurios pusės nu
trauktos, apie tai įspėjus prieš 
3 mėn.

Britanija uždraudė Da
nijos komerciniam laivam žvejoti 
Šiaurės jūros pakraščiuose prie 
Anglijos, bet Danijos žvejai ne
numato šio draudimo paisyti.

Kanadoj gimę Harold Troper 
ir Abela ten pasirodžiusioj kny
goj “None is Too Many” at
skleidė, kad Kanada per 1933- 
1945 įsileido į Kanadą tik 5,000 

' iš Europos bėgančių žydų, o ki
tos valstybės, kaip JAV — 
200,000, Palestina — 125,000, 
Britanija — 70,000, Argentina — 
50,000, Brazilija — 27,000, 
Kinija — 25,000 ir Bolivija su 
Čile po 14,000. Žydų į Kanadą 
įsileisti nenorėjo net ir Kanadoj 
gyveną turtingi žydai. Dėl to au
toriai kaltina tuo metu buvusį 

----- Kanados min. pirminknką W. L. 
Makenzie King, buv. Kanados 
ambasadorių Britanijai Vincent 
Massey ir tuometinį diplomatą, 
o vėliau min. pirmininką Lester 
W. Pearson.

Lenkijoj pradėta steigti nau
jas darbininkų unijas, bet darbi
ninkai į jas stoti vengia.

Rumunija paskelbė, kad ji 
negalinti nustatytais terminais 
grąžinti savo skolų ir kad ji 
stengsis mokėti tik sutartus pro
centus.

Izraelis tikina, kad Sirija staty
dina krašto gilumoj dvi patobu- 
lintom Sov. S-gos SAM-5 prieš
lėktuvinėm raketom bazes.

Nato karinių pajėgų vadas 
gen. Bemard Rogers pareiškė 
savo susirūpinimą, kad Suomija 
gali neginti savo neutralumo, jei 
Sov. S-ga bandytų panaudoti 
jos teritoriją Nato karinėm ba
zėm Norvegijoj pulti.

Paskutiniu metu padažnėjo ži
nių apie Afganistano partizanių 
sėkmingus veiksmus, taip pav. 
gruodžio 21-22 Jalalabad aero
drome jie sunaikino 10 malūn
sparnių ir 130 sovietų ir afganų 
karių; be to sugadino nusileidi
mo takus, radaro įrengimus ir kt. 
Partizanai neteko 24 asmenų. 
Uzbekistano respublikos sovietų 
kariam, saugojusiem Bagram 
aerodromą, parodžius partiza
nam išdėstytų minų apėjimo 
takus, partizanai padarė žymių 
nuostolių lėktuvam ir pastatam. 
Dėl šių veiksmų sostinės Kabu
lo apsauga buvo žymiai sustip
rinta, bet, to nepaisant, Kabulo 
priemiesčiuose vyko smarkių 
kautynių.

Per 1982 m. iš Sov. S-gos buvo 
leista emigruoti 2,670 žydų.

specialiu vakaru pagerbtas žino
masis keliautojas Matas šalčius 
(1890-1940). Kalbėjo Vilniaus 
universiteto profesorius C. Ku
daba.

— Vilniuje veikiąs rusų dra
mos teatras jau kuris laikas yra 
pamėgęs H. Ibseno dramas. Ke
letą metų buvo vaidinama “No
ra”. Tai klasinis Ibseno veika
las, žinomas visame pasaulyje, 
šiuo metu režisierius I. Petro
vas stato kitą plačiai žinomą 
dramą “Moteris iš jūros”. Svar
biausią vaidmenį čia vaidina 
Elida — moteris iš jūros. Vei
kale daug mistikos. Veikėja vaiz-. 
duoja paties žmogaus kovą su 
savimi. Tai naujo charakterio 
veikėja, bet ją vis dėlto pasiry
žo įveikti Vilniaus rusų dramos 
teatras.

— Lietuvoje ir teatrai yra į- 
traukti į sovietinės propagandos 
ratą. Lapkričio pabaigoje Jauni
mo teatras susikvietė vidurinių 
mokyklų mokytojus ir auklėtojus. 
Susitikimas buvo skirtas Sov. Są
jungos įkūrimo šventei. Dėl to 
teatras turėjo įtaigauti jaunimo 
vadovus komunistiniam ideolo
giniam darbui.

— Rūpestis dėl senųjų Klai
pėdos kapinių kilo dėl to, kad 
šalia tų kapinių atsirado naujos

o kas tai garbei kiek kliudo, 
tie metami lauk net iš senų 
miesto kapelių.

— Paskelbtas dramos korinių 
konkursas. Lietuvos Kultūros 
ministerija ir Rašytojų sąjunga 
paskelbė dramos konkursą. Vei
kaluose turi būti sukurtas nau
jas komunistinės ideologijos 
žmogus. Pagrindinė naujų veika
lų sąlyga skelbime yra taip iš
reikšta: “Konkursui priimami 
naujai sukurti įvairių dramos 
žanrų kūriniai, meniškai įtaigiai 
atskleidžiantys tarybinio žmo
gaus, mūsų amžininko, idėjinę 
brandą, dvasinį tobulėjimą, žmo
nių santykių esminius sociali- 
linius poslinkius socialistinės 
visuomenės sąlygomis, svarbius

1984 metą rugsėjo L Jau gana 
anksti paskelbta vertinimo ko
misija: J. Lankutis, R. Jakučio
nis, R. Gudaitis, A. Zurba, J. 
Lozoraitis, J. Cekys, J. Vaitkus, 
D. Tamulevičiūtė, A. Bučys, I. 
Aleksaitė, V. Sventickas.

— M. K. Čiurlionio konkur
sas eina prie pabaigos rengia
mais įvairiais koncertais. Festi
valio dalyviai buvo suskirstyti 
į keturias grupes. Koncertuose 
skambėjo įvairių stilių, įvairių 
epochų muzika. Kiekvienas da
lyvis savo programoje turėjo at
likti ir vieną stambų kūrinį. Pro
grama buvo, paįvairinta smulkes
niais S. Bacho ir kitų kompo
zitorių kūriniais. Pasirodo, kad 
jaunieji pianistai yra linkę į 
naujuosius fortepijono Jcūrinius, 
mėgsta jaunuosius kompozito
rius ir šiuolaikinius kūrinius. 
Tik pasibaigus koncertinei prog
ramai, vertinimo komisijos tei
sėjai išrinks laureatus ir konkur
so laimėtojus. Pr.N.

ŽYDŲ ORGANIZACIJŲ 
NESUTARIMAI
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VASARIO 16 D. RADIJO 
PROGRAMOS ANGLŲ 
KALBA

Projekte tvirtinama, kad įsi
tvirtinusios Sionistų organiza
cijos buvo susirūpinusios tik po
kario planais ir žydų valstybės 
įsteigimu ir kad Amerikos žydų 
energija buvo išsklaidoma, kada 
jau žemė degė po kojom.

Šį projektą gabiausiai kritika
vo American Jewish Committee, 
American Jewish Congress ir 
World Jewish Congress organi
zacijos.

1981 rugsėjo mėn. buvo suda
ryta privati 26 žymią rabinų, 
juristų ir politikų komisija ištirti 
žydų organizacijų elgesiui — ką 
jos darė ir ko nedarė — 1939- 
1945, kada Hitleris sistematingai 
išžudė 6 mil. žydų, susibarusi 
dėl nuomonių skirtumo išsit 
skirstė, nes pagrindinis komisi
jos darbų rėmėjas, Turtingas pre
kybininkas ir buv. koncentraci
jos stovyklos kalinys Jack Eis
ner atsisakė aprūpinti komisiją
jos darbui reikalingais fondais. ? kad labiausiai kalta buvo pfe^

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vaL vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuanla”, trečiad^ 6:05- 
7:00 vai. valu, iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dir. adresas: 
234 Sunik Dr., Watokung, N J. 07000. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bayskfe, 
N.Y. 11364. TėL 212 229-9134.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų tarybos 
narys inž. Eduardas V. Meilus 
Jr. praneša, kad jau yra profe
sionaliai pagamintos dvi juoste
lės anglų kalba transliavimui 
per radiją Lietuvos nepriklauso
mybės akto 65 metų sukakties 
proga. Lietuvių radijo programų 
vedėjai gali tas juosteles užsisa
kyti, pranešus, kurią juostelę no
rima įgyti, būtent: 1) “Special 
Reflections on the Lithuanian 
Anthem” — 15 minučių; 2) “A 
Journey Through Lithuanian 
History” 20-22 min. Nedelsiant 
kreipkitės į Eduardą V. Meilų 
Jr., 23 Shirley Road, Shrews- 
bury, Mass. 01545 (telef. 617 
852-3665).

Pats Eisner tvirtina, kad dar 
užtruktų 10-15 metų, kol Ameri
kos žydų organizacijos išdrįstų 
objektyviai pažvelgti į save, nes 
dabar senoji gvardija kovoja 
už savo vardo, garbės išlaikymą.

Privačiai skleidžiamas komisi
jos pranešimo projektas teigia, 
kad Amerikos žydų vadai dėl 
Europos žydų naikinimo nei 
vienu atveju nepaskelbė visuo
tinės jų gelbėjimo mobilizacijos 
ir tik retais atvejais ir tik trum
pam jų sąmonę nušviesdavo įsi
tikinimas, kad holocaustas yra 
pirmutinė ir skubiausiai spręsti
na problema, neatsižvelgiant į 
jokius ideologinius ar politinius 
išskaičiavimus.

ŠEN. DOLE PAMINI LIETUVOS 
HELSINKIO GRUPĖS SUKAKTĮ

1982 gruodžio 6 JAV-ių sena
te buvo paminėtos šeštosios Lie
tuvos Helsinkio grupės įsisteigi- 
mo metinės. Senatorius Robert 
Dole pasakė išsamią kalbą, ku- 
rioje jis apžvelgė grupės veiklą 
ir pabrėžė, kad du iš kalinamųjų 
jos narių yra JAV-ių piliečiai. 
Dole paminėjo savo neseniai 
pasakytą kalbą Madrido konfe
rencijoje. “Aš priminiau Sovietų 
Sąjungai”, kalbėjo jis, “kad ame
rikiečiam sunku suderinti gru
bius sovietinės represijos faktus 
su kilniais Helsinkio sutarčių 
idealais. Lietuvoje Helsinkio.

grupės narių traktavimas yra 
vienas iš tokių grubių faktų 
pavyzdžių. Aš kreipiuosi į Sovie
tų Sąjungą, kad ji laikytųsi Hel
sinkioraidės ir dvasios—_yar-_ 
dan teisingumo lietuvių tautai ir 
kadangi tas turi gyvybinės svar
bos dialogo dėl Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo palai
kymui”.

(Elta)

cija, neatidariusi Amerikos durų 
nuo žydų persekiojimo Europo
je bėgantiem žydam. Kai kurios 
žydų organizacijos tvirtina, kad 
jų susirūpinimas Amerikoj glū
dinčiu antisemitizmu neleido 
sukelti viešo triukšmo.

Komisijos pirmininkas, buv. 
JAV Aukščiausio teismo teisėjas 
Arthur J. Goldberg ir komisijos 
narys, buv. JAV delegacijos prie 
JT ambasadoriaus pavaduotojas 
ir mokslininkas Seymour M. 
Finger šiuo metu tariasi su New 
Yorko knygų leidyklom dėl iš
spausdinimo knygos, kuri pa
vaizduotų Amerikos žydų orga
nizacijų reakciją į holocaustą, 
nes apie trečdalis pranešimo bu
vo paruošta dar prieš komisijai 
išsiskirstant

Komisija, pasinaudodama 
Freedom of Information Act ir 
vyriausybės ' archyvais nuo 
1940, buvo numačiusi savo dar
bą vykdyti Žydų studijų centre 
prie NY miesto universiteto.

Komisijos mecenatas Jack Eis
ner buvo pažadėjęs komisijai 
per dvejus metus parūpinti 
.138,000 dol., bet iš tikrųjų įmo
kėjo tik 40,000 dol. Pamatęs, 
kad komisijos pirmininkas pasi
duoda spaudimui iš šalies, dėlto 
nutraukė žadėtą paramą.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI. 
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METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos

Taip atrodė išniekinta buvusi Kauno švč. Trejybės parapijos 
bažnyčia, kai Lietuvos komunistinė valdžia atidavė ją 
kunigų seminarijai.

(atkelta it 1 psl.)

gali parapijos komitetą nušalinti, 
bažnyčią uždaryti.

Kitą dieną į Kapčiamies
čio apylinkės būstinę buvo su
kviesti parapijos komiteto nariai. 
Pusantros valandos L Vanagas 
dėstė tą patį, ką ir klebonui.

Po to pokalbio rajono valdžia 
kasdien vis teiravosi Kapčiamies
čio apylinkės vaodvų, ar jie su
darė parapijos komitetą. Kada 
bus galima surašyti visą bažny
čios turtą ir jį įkainuoti. Prašo 
apie tai skubiai pranešti, bet 
rajono valdžia to pranešimo ne
sulaukia.

Rekalauja grąžinti maitinu 
paverstą bažnyčią

Žalioji, Vilkaviškio rajonas. 
1982 vasario mėn. Žaliosios pa-

rapijos tikintieji parašė ministrų 
tarybai pareiškimą, reikalaudami 
grąžinti tuščiu malūnu paverstą 
jų bažnyčią. Žaliosios tikintieji 
jau penkeri metai kartu su kuni
gu meldžiasi kapinėse. Po pa
reiškimu pasirašė 150 tildričiųjų.

Paskui Vilkaviškio rajono vyk
domojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas Juozas Urbonas ir 
Klausučių apylinkės tarybos pir
mi ninlcas Adomas Gudynas įsi
brovė į Broniaus Mickevičiaus 
botą. Pareigūnai kamantinėjo 
visą šeimą, kas parašė pareiški
mą. Bronius Mickevičius prisi
pažino, kad pareiškimą parašė 
jis. Tada Juozas Urbonas paskai
tė įgaliotinio Anilionio atsiųstą 
atsakymą, kad Žaliosios bažny
čia nebus atiduota, o melstis lu
pinėse taip pat draudžiama.
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Klaipėdos žygiui 60 rwtų

Pubitcatkm No. USP816M0

Sausio 15 sueina 60 metų kaip 
ukdimo metu buvo paimtas 
Klaipėdos miestas. Sukilėliai už 
eletos dienų paprašė Lietuvos 
yriausybę, kad visą kraštą įjung
iu į Lietuvą. Ši 60 metų sukak- 
is tikrai prisimintina, nes ji 
varbi ir ta prasme, kad po kelių 
imtų metų vergijos dalis lietu- 
iškų žemių grįžo Lietuvai.

Iki Vyslos kadaise gyveno 
prūsai — baltų gentys. Kulmos 
r Pamedės sritys siekė Vyslą 
1232 per Vyslą persikėlė pirmieji 
Vokiečių karingo ordino riteriai 
»- kryžiuočiai ir pradėjo šią sritį 
ižkariauti. Kryžiuočių ordinas 
tasiekė ir Nemuną ir ėmė pul- 
linėti Lietuvą.

šiaurėje, Rygos mieste, buvo 
sikūręs kitas vokiečių ordinas 
— kalavijuočiai. Ir tie puolė Lie- 
uvą. Abu ordinai norėjo užka- 
iauti ir pavergti Lietuvą. Abu 
lorėjo susijungti Baltijos pajū- 
io ruože, kad būtų patogiau ke- 
iauti ir pervežti karinius reikme- 
lis. Taip kalavijuočių ordinas 
1252 metais pastatė Klaipėdos 
pilį ir prasidėjo ilgi karai su vo
kiečių ordinais. Žemaičiai kelis 
kartus Klaipėdos pilį sugriovė. 
Tada kalavijuočiai ją perdavė 
kryžiuočiam, rites tiems buvo ar?- keli^Sikkil&liams.padėjo-jaunui 
S&i ir patogiai čia įsitvirtinti. < 'Lfehtevos valstybė ji?l**idd

savanoriam'' dalyvauti' šu&Stlihe^ 
leido ir šauliam, visokeriopai rė
mė sukilėlius.

Klaipėdos krašte buvo sudary
tas komitetas, kuriam pirminin
kavo Martynas Jankus. Komite
tas Šilutėje 1923 metais sausio 
9 ir išleido manifestą ir paskel
bė sukilimą. Pasiskelbė, kad 
krašto valdymą perimą į savo 
rankas. Tuo metu iš Lietuvos 
atskubėjo pagalba — sukilimo 
vadas Jonas Budrys su savano
riais.

Čia reikia prisiminti ir Ameri
kos lietuvius, kurie tuo metu bu-

(nukelta į 4 psl.)

asa •■T—.-:
Vytautas ir Jogaila su jungtine 

ariuomene 1410 liepos 15 ties 
Žalgiriu sumušė kryžiuočių or- 
liną. Tai buvo didžiausia to me- 
o pergalė prieš germanus. Vo
kiečių invazija buvo sustabdyta, 
ir pats ordinas daugiau jau nebe
atsigavo kaip karinis vienetas, ta
šiau Vytautas dėl įvairių prie- 
tasčių neišnaudojo savo perga
lės, vokiečių iš Prūsijos neišvarė.

1422 rugsėjo 26 buvo padaryta 
Melno ežero taika. Čia nustaty
tos sienos, Klaipėdos kraštą pa
liekant ordinui, ši siena nusisto
vėjo šimtmečiam. Ir tik po 500 
metų Klaipėdos kraštas grįžo 
Lietuvai.

Vokietija I-ąjį pasaulinį karą 
pralaimėjo. Pralaimėjimą pasi
rašė 191B lapkričio 11. Tą pa
čią dien^ Tilžėje įsikūrė Prūsų 
Lietuvių Susivienijimo Tautos 
Taryba lietuvių reikalam ginti. 
Ši taryba 1919 balandžio 8 raštu 
kreipėsi j Versalio taikos konfe
renciją kad jiem leistų pasinau
doti apsi sprendimo teise, — lie
tuviais kraštas iki Labgu
vos, Gumbinės nori prisijungti 
prie Lietuvos.

Gi Amerikos Lietuvių Taryba 
jau 1915 balandžio 20 išleido 
peticiją, kurioje reikalavo su
jungti visą Lietuvą ne tik su 
Vilniumi, Gardinu, bet ir su 
Tilže, Karaliaučiumi, Gumbine, 
Gumbine, Klaipėda. Peticija 
buvo parašyta lietuvių, anglų ir 
prancūzų kalbomis. Po peticija 
buvo surinkttas milijonas 
įvairu tautų amerikiečių parašų.

Versalio taikos konferencija 
Klaipėdos kraštą atėmė iš karą 
pralaimėjusios Vokietijos ir pa- 
vedėjį valdyti aliantam. Už juos 
valdė prancūzai. Į Klaipėdos 
kraštu dar skverbėsi ir lenkai.

Tada to krašto lietuviai apsi
sprendė patys savo likimu pasi
rūpinti. Jie pasirinko sukilimo 

Klaipėdos krašto atvadavimo 
60 metų sukakties proga per
spausdiname pasikalbėjimą su 
sukilimo vyriausiu, vadu Jonu 
Budriu. Pasikalbėjimą padarė 
Darbininko redakcija 1963 me
tais, kai Inivo minima Klaipė
dos atvadavimo 40 metų sukak
tis. Straipsnis buvo išspausdin
tas Darbininke 1963 sausio 15 
ir 18 d., nr. 4 ir3.

Straipsnis įdomus tuo, kad pa
teikia autentiškų žinių apie to 
meto įvykius pats vyriausias 
sukilimo vadas Jonas Budrys, 
kuris buvo Lietuvos gen. konsu
las New Yorke, čia ilgai gyveno 
ir čia mirė 1964 rugsėjo 1.

Lietuvos generalinis konsu
las Jonas Budrys su žmona da
bar gyvena konsulato patalpo
se New Yorke. Jo sveikata ne- 
perstipriausia. Kad nereikėtų 
vaikščioti įstaigon, gydytojų 
patariamas, apsigyveno pačia
me konsulate. Ten jį ir radau 
su Darbininko redakcijos su
rašytais klausimais.

Nusivedė į gražų svečių kam
barį, kur dėmesį patraukė lie
tuvių dailininkų paveikslai ir 
statulos. Čia buvo Galdiko, Žo- 
romskio, Kiaulėno, Petro Rim-

Jonas Budrys, Lietuvos generalinis konsulas New Y 
Klaipėdos sukilėlių vadas, apie 1960 metus. Jis mirė 1964 rug
sėjo 1.
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Pasakota sukilimo vadas Jonas Budrys

šos ir Kašubos kūrinių. Buvo 
ir klaipėdiečių dovana — se
nas Klaipėdos krašto žemėla
pis.

Žemėlapis ir nukėlė į praeitį, 
į įvykius prieš 40 metų. Vokie
tijai pralaimėjus karą, Klaipėdos 
kraštą aliantų sąjungi
ninkų vardu valdė prancūzai.

Čia ir prasidėjo klausimai.
1. Kas buvo sukilimo suma

nytojas ir kokiomis aplinkybė
mis kilo ta idėja?

— šimto procentų tikslumu 
negalėčiau atsakyti, — pradėjo 
pasakoti Jonas Budrys. — Kiek 
vėliau teko patirti, kad tą idėją 
Kaunan atvežė kun. Jonas 
Žilius, buvęs Lietuvos charge d’ 
affaires Klaipėdoje.

Klaipėdoje savo konsulus tu
rėjo lietuviai, vokiečiai ir lenkai. 
Veikliausi pasirodė lenkai. 
Jie pirmieji savo konsulą pakė
lė į charge d’affaires. Neatsili
ko ir lietuviai. Ir jie kun. J. Ži
lių pakėlė į charge d’affaires.

Lenkai buvo labai suintere

suoti, kad Klaipėdos kraštas jiem 
atitektų. Jie stengėsi gaudyti 
įtakingus vokiečius. Jiems kal
bėjo, kiek bus naudos, kai 
kraštas prisijungs prie Lenki
jos. Žadėjo duoti miško, visai 
neliesdami tokio klausimo, kad 
to miško neįmanoma pristaty
ti iš Lenkijos. Lenkai tuo rei
kalu važinėjo net į Varšuvą. 
Lenkai vokiečiams žadėjo ir 
mėgino šį tą daryti. '

Lietuvos konsulas Jonas Ži
lius buvo šviesus žmogus ir di
džiai mylėjo lietuvius, kiekvie
ną lietuvį laikė savo broliu. Jis 
buvo gyvenęs Amerikoje, di
džios laisvės krašte, turėjo čia 
draugų, turėjo ir pažadų gauti 
pinigų. Jam labiausiai rūpėjo 
Klaipėdos krašto lietuviai, o ne 
vokiečiai, šalimai didelės Vo
kietijos vokiečiai nepražus, o 
lietuviai? Jie ateidavo pasiskųs
ti, kad sunku gyventi: nėra kur 
nusipirkti, nėra kur parduoti. 
Tada Žilius ir parodydavo Lie
tuvą. Ji čia pat. Ten galima par
duoti ir pirkti. Klaipėdoje 
buvo apie 3000 bedarbių, kurie 
lūkuriavo, laukdami geresnių 
laikų.

Tada kun. J. Žilius atvyko į 
Kauną ir ministeriui pirminin
kui E. Galvanauskui pasakė: 
verskim valdžią Klaipėdoje!

Tai buvo keista idėja. Kaip 
gi ten nuversi, kaip prijungsi 
sen^lietuvišką kraštą prie Lietu
vos? Lietuva vos tik atsikėlusi 
nepriklausomam gyvenimui, ne
turi draugų tokiam žygiui. Klai
pėdos kraštą valdo prancūzai — 
lenkų draugai.

Ministeris pirmininkas liepė 
atsivežti nors vieną klaipėdietį, 
kuris nušviestų padėtį. Tada 
kun. J. Žilius atsivežė Erdma- 
ną Simonaitį, ir abu pradėjo 
įtikinėti ministerį pirmininką.

Kad padėtis būtų daf- aiškes
nė, ministeris pirmininkas pa
siuntė savo kontražvalgybos vir
šininką Joną Budrį į Klaipė
dos kraštą. Jam davė ir auto
mobilį ir šoferį. Taip Jonas Bud
rys 1922 rugpjūčio mėnesį nu
važiavo į Klaipėdą ir susipaži
no su padėtimi. Nuvažiavęs 
nieko niekam nesisakė. Infor
mavo tik vieną Simonaitį, ku
ris visuose darbuose jam buvo 
ištikimas bendradarbis.

Parvažiavęs į Kauną, J. Bud
rys pranešė, kad galima sukili
mą organizuoti. Po visokiausių 
abejonių, ginčų buvo apsi
spręsta versti prancūzų val
džią Klaipėdoje.

2. Kodėl sukilimo vadu teko 
boti tamstai?

Iš pradžių teko .rūpintis kitais 
sukilimo darbais. Militarinė ak
cija buvo numatyta pavesti 
kuriam nors Lietuvos kariuo
menės pulkininkui. Buvo siūly
ta, bet nesutiko.

Tuo metu iš Paryžiaus atva
žiavo Juozas Gabrys su visai ki
tokia idėja. Jis pasiūlė padaryti 
kraštą ir. miestą laisvą, nepri
klausomą. Savo teises turėsią ir 
lietuviai. Gabrys sakėsi ruo- 
šiąs ir memorandumą. Kai aš 
jį aplankiau, Gabrys visa nu
slėpė. Tada aš per kitus asme
nis jam įgrasiau, kad jis ne
veiktų su savo misija. Talkon 
atėjo ir Šaulių Sąjunga. Ji su
naikino jo memorandumą.

1923 sausio 4-5 buvo posė
džiauta ir ieškota vado. Papeč- 
kys, krašto apsaugos vicemi- 
nisteris, iškėlė mano kandida
tūrą. Tam pritarė Ed. Stanai
tis, kariuomenės vadas. Aš jiem 
atsakiau: man tai bus per dide
lė garbė.

Pradėjom ruoštis. Sausio 13 
su savanorių daliniais apsupo
me Klaipėdos miestą ir pareika
lavome prancūzų pasiduoti.

3. Kurie Mažosios Lietuvos 
veikėjai daugiausia pasireiškė 
kaip sukilimo veikėjai?

Buvo oficialus Gelbėjimo 
Komitetas, kuriame dirbo Mar
tynas Jankus, Lebartas, Vana
gaitis, Lavrencas, Vilius Šau- 
linskas, Strekys. Šalia jų atsi
rado naujų asmenų, kurie la
bai nuoširdžiai veikė, pvz. Da- 
vils, Reizys. Jie sukilimą rėmė 
ne tik savo šautuvais, bet ir 
darbu.

4. Kas labiausiai priešinosi 
sukilimo eigai?

Žinoma, prancūzai, Klaipė
dos įgulos viršininkas Petisnė 
su savo šalininkais. .

Petisnė, prancūzų aukštasis 
komisaras, susiuostęs su len
kais, mieliau norėjo, kad kraš
tas atitektų lenkam, o ne lietu
viam.* Iš savo įstaigos šalino 
tuos, kurie pasisakė už Klaipė
dos krašto perdavimą Lietuvai.

Petisnė turėjo prancūzų įgu
lą — nepilną batalijoną. Batali- 
jonas buvo gerai ginkluotas; 
vien modernių kulkosvydžių tu
rėjo daugiau kaip 40. Buvo 
dar apie 400 žandarų — polici
jos. Tai buvę vokiečių kariai, 
apginkluoti šautuvais ir kulko
svydžiais. Iš tos policijos apie 
60 buvo išmėtyta po visą kraš-

(nukelta į 4 psl.)

SKERDŽIUS

VINCAS KRĖVĖ

Juokėsi kaimynai klausydami, 
bet Valainis nenusiminė ir laukė 
sūnaus. Ką padarysi su tokiu 
žmogumi? Užsimanė sūnaus, ir 
tiek.

Tikrai, gimė jam ir sūnus, gi
mė jisai tik po Velykų, bet krikš
tynas atidėjo Valainis Sekmi
nėms, kad geriau pasidžiaugtų, 
geresnes ir iškilmingesnes 
krikštynas iškeltų.

Ir triukšmingos gi buvo, triukš
mingesnės, negu kitos vestuvės; 
muzikos tik nebuvo, o tai vestu
vės, ir gana. Net visą sodžių 
per kvieslį suprašė Valainis, vis 
tiek kaip vestuvėsna. Matydami 
tai, žmonės* vieni, juokėsi, kiti 
stebėjosi.

— Dračinasi žmogus! — kalbė
jo treti.

Kūmu paprašė Valainis patį 
kunigėlį, o kūma buvo seniūno 
Alksninio žmona, to pačio Alks
ninio, kuris turi daugiau kaip 
Įimtą kelmų bičių. Ir Dievas 
vienas žino, kodėl jam jos taip 
sekasi? Vieni kalba, kad" jisai 
kažką žinąs, net raganiumi vadi
na; kiti gi mano, kad jisai šven
čiausiąjį, per komunfją burnos 

išsiėmęs, parsinešęs namo ir įdė
jęs avilin, pas bites. Lapinas 
tvirtina-, kad patsai matęs avily 
lyg “kielilcą”, kaip bažnyčioje 
pas kunigą, tik iš vaško sulip
dytą

Dabar Alksninis pasiuntė 
krikynoms visą ąsotį medaus. 
Jane buvo svarų dešimts, o gal 
dar ir daugiau.

Sukvietė taipogi Valainis ir vi
są savo giminę. Visi žino, kad 
jisai buvo ne bet kokios giminės. 
Tai ne žmogus, kuris tik Ameri
koje praturtėjo, bet iš senų laikų 
ganus buvo. Atvažiavo čia ir 
Čepulis H Rudnios, kuris išleido 
kuuigoosna sūnų, ir Dumblis iš 
Pakelmių, kuris seniai jau pasi
statė mūro namus, lyg kažkokis 
bajoras ar miestelėnas; buvo čia 
irkozulis iš Pagilšės, patsai 
mokyčiausias žmogus visoje pa* 
rapijoje; jisai net pas kunigą pie
tų taisą; o suplikacijos tai be jo- 
nieku negiedos; pribuvo čia ir 
Dvodfts B Persėdų, kuris turi 
šeib vaisinu juodos kaip tiršti
mu Žemės; tai turtingiausias 
žmogus visoje parapijoje, ir kitaip 
jo niekas nevadina, kaip tik “po
nuli’’. Paprasti žmoneliai jam 

net ranką bučiuoja. Nors turtuo
lis buvo, bet geras žmogus; 
nosies nerietė, nesipuikino, ne- 
sididžiavo ir poniškai nesinešė.

Daugel buvo dar ir kitų gar
sių vyrų su žmonomis, kai kurių 
net su vaikais krikštynosna su
važiavusių. -

Linksminosi dabar visi. Riks
mas ten, juokai skamba, jog 
net sodžiaus gale girdėti. Bo
bos, išgėrusios kuri alaus, kuri 
net ir degtinės, įsilinksmino tiek, 
jog net dainas užtraukė, senovi
nes, ne dabartines. Vyrai rėka
loja, pasakoja kits kitam ir kits 
kito neklauso.

Vestuvės, ir tiek!
Arti vidudienis, saulė į pietus 

slenka. Trik-trik, trik! — skamba 
skerdžiaus trimitas dar ten kaž
kur sodžiaus gale, štai ir kiau
lės, užrietosios uodegas, šuoliu 
nešasi, viena antrą pralenkda
mos, namo, kad greičiau pirma 
paspėtų apzuiti visus kampelius.

Gena skerdžius gyvulius iš ry
tagonių.

Moterys tuoj išsinešdino na
mo: reikia gyvuliai priimti, kar
ves pamelžti, kiaulės pripenėti, 
paskui tvartan suvarinėti, kad 
kur daržan kuri neįsilaužtų. Nfl- 
nai nelauk, kad tau viską duktė 
padarytų ar tarnaitė samdininkė. 
Jos dar anksti rytą visos išsi
nešdinu iš namų: • kuri bažny
čion, kuri girion, kuri taip sau 
braidžioja po laukus, po pievas. 
Nūnai jau tokia šventė, kad 
traukia žmogų ten, kur žaliuoja, 
ir gana.

Liko Valainio pirkioje tik vy
rai; ir iš jų kai kurie išėjo, 
vieni kieman, kiti sodelin, treti 
gatvėje, sustoję pas vartus, kal
bėjosi apie tą, apie šią, daugiau
sia apie nieką.
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kitan namų galan rengtis bažny
čion; patsai gi Valainis tupinė
jo papavietėj aplink vežimą; pa
movė naujus ratus pasturgaly, 
patepė gerai, kad negirgždėtų
— “gerti neprašytų“.

Stovi vyrai patvoryje, užėmę 
visą pašalę, ir šnekučiuoja apie 
ganiavas, sprendžia, kur geriau 
gyvuliui, ar miške, ar pievose.

— Ar sveikas, seni? Dar kruti?
— pakalbino Lapiną Kozųlis iŠ 
Pagilšės.

— Kaip matai, tamista. Ko man 
nekrutėti? — atsiliepė Lapinas 
ir prisiartinęs padavė jam ranką.
— Kaip tamistą Dįevas laiko?

— Senstu, šiai ir viskas! Betgi 
tu, kaip buvai, tokis ir dabar: 
nei tu sensti, nei tu nieko. Kada 
gi tu mirsi, seni? Ar gal mus vi
sus nori pergyventi?

— Ką tu, žmogau, kalbi jam 
apie mirtį? — nusišypsojo Čepu
lis Levanarda* — Jisai vesti dar 
mano, tik neranda sali tinkamos 
mergos — visos per senos.

Nusijuokė vyrai taip smagiai, 
jog net višta, kuri po serbentas 
krūmu purtinosi, nusigąndo ir 
kudekindama iš gūžtos pabėgo. 
Lapinui nepatiko, kad iš jo Če
pulis pasijuokė. Nors jisai pri
prato, kad iš jo keltų Juokus, bet 

čiagi buvo svetimų šalių žmonės!
— Aš ir pamiršęs būtau gra

žiai, čia su jumis bešnekėdamas; 
gerai, kad, žmogeli, priminei 
man, — atsigręžo jisai į Čepulį.
— Jūs čia uliojate ir nieko ne
žinote, o ten Valakų gale, pas 
M iegakulinę, jūsų vaikai gal jau 
užmušė vienas antrą. Kai ginėme 
namo, vos perskyrėme: apsikru
vinusiu, apsidraskiusiu, vienas 
antrą vis akmenimis, vis akmeni
mis. Vos apgynėme Antanuką. 
Mackė jį būtų visai užmušęs.

Čepulis nesuprato, ar Lapi
nas tiesą pasakoja, ar juokiasi iš 
jo ir meluoja. Visi žinojo, kad Če
pulių Juras ir Levanarda, du 
broliu, tik pasidalinusiu, gyvena 
kaip katė su šunimi, o jų sūnūs, 
Antanukas ir Mackė, dar labiau, 
negu tėvai, ėdėsi tarp savęs.

Kai tik išgirdo tai Levanardie- 
nė, melždama savo kieme karvę, 
tuoj ėmė šaukti vyrui.

— Vai, kad jį perkūnas dievu* 
lis nutrenktų, tą galvažudį! Le
vanarda, ko stovi kaip šulas? 
Ar gal tu kurčias, ką žmogus 
pasakoja? Bėk greičiau, gal ten 
vaiką jau visai užmušė!

Levanarda, girdėdamas tatai, 
pakrapštė galvą, pamąstė ...

— Ar tik nemeluoji seni? Vai 
meluoji?. *

— Kam ai meluosiu. Nori —. 
tikėk, nori — ne, man vis tiek, ai 
pasakiau. Pasiklauski piemenų.
— Ir Lapinas nusigrįžo į vyrus 
ir užkalbino juos visai apie ką 
kita, lyg jam jau neįdomu, kaip 
pasielgs Levanarda Čepulis.

— Palauk, aš tam giltinei!.. 
Žinos jisai, kaip kautis.

Ir, užsimovęs kepurę giliai ant 
ausų, nusigręžo Levanarda ir nu
žingsniavo į daržus.

Tuo tarpu Jurienė, kažin kaip 
išgirdusi šią naujieną irpamačiu- 
si, kad Levanarda eina per dar
žus į Miegakulinę, šaukė vyrą, 
kad greičiau bėgtų į Valakus 
ginti vaiko, kurį galvažudys bro
lelis su savo sūneliu nori už
mušti.

Tasai, kaip žmogus karštas, 
jaunesnis, užsimetė ant pečių 
milinaitę ir, išsitraukęs iš tvoros 
straigą, nusivijo brolį.

— Jie, nedraugai, barasi, ėdasi 
kaip šunys, o man tvorą tik ardo! 
— prabilo, matydamas tai, 
šlaminis.

O dvi marti, melždami karves 
gretimuose kiemuose, plūdo 
viena antrą, kaip išmanė, kone
veikė nuo raganų ir vagilkų.

Senis Lapinas klausė ir juo
kėsi sau po ūsais. Klausys, klau
sys ir pridės savo žodelį, vis tiek 
kaip pagalį malkos gęstančion 
krosnin.

Moterys išsibarė, Įdek tik ga
lėjo, pamelžė karves ir nuėjo 
pirkiosna.

_ Tai priviriau, žmooeliai, 
buizos! — juokiasi patenkintas 
senis ir net rankas trina ii pasi
tenkinimo, kad taip pasisekė su
kiršinti žmones. — O sijų vaikų 
nei nemačiau!...

(BuMduagteu)
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Klaipėdos krašto sukilimo komitetas. Iš k. I-oje eilėje sėdi: V. Šaulinskas, J. Lėbartas, 
pirmininkas M. Jankus, J. Vanagaitis; II-oje eilėje — Stepas Darius, A. Ivaškevičius, 
A. Marcinkevičius, žurnalistas J. Pronskus. Du paskutinieji dar tebėra gyvi: žurnalistas 
J. Pronskus gyvena Chicagoje, gi A. Marcinkevičius — Mantautas gyveno ilgą laiką 
Brocktone, Mass., o dabar Putname, Conn.

KLAIPĖDOS ŽYGĮ PRISIMENANT
(atkelta iš 3 psl.)

tą. Šilutėje sėdėjo komisaro 
patikėtinis Line, o Pagėgiuose 
— Volters, vokietis iš Elsaso. 
Line buvo ypač uolus Patisnė 
talkininkas.

Kai Pagėgius ir Šilutę sukilė
liai paėmė be šūvio, tai Klaipė
doje susilaukta pasipriešinimo.

Vokietija buvo suinteresuo
ta, kad Klaipėdos kraštas ati
tektų Lietuvai. Tada krašte tikė
josi turėti daugiau įtakos ir 
daugiau laisvių.

— Nors tai žinojau, — pasa
kojo toliau J. Budrys, — bet 
dėl atsargumo geriausiai apmo
kytą sukilėlių kuopą pasiunčiau 
prie Vokietijos sienos, kad ties 
Rusne,.. • neišsikeltų vokiečių 
šauliai (“štalhelmistai”). Bet 
visame pasienyje buvo ra
mu. Tada kuopą nukreipiau 
pulti Klaipėdos miesto. Šiai ge
rai rinktinei kuopai vadovavo 
Bajoras.

sukilimo vadas, toliau E. Simonaitis, krašto apsaugos ministefis B. Sližys, Vyt Petrulis, V. 
Sidzikauskas, Viktoras Gailius. Už jų prie vagono durų ministeris E. Galvanauskas, 
vagono duryse pulk. Čaplikas, gen. J. Stanaitis, kariuomenės vadas (d.) ,

Apgulus Klaipėdą, sausio 13
ankstų rytą padiktavau laišką 
komisarui Petisnė. Laiške iš
dėsčiau sukilimo priežastis ir 
prašiau prancūzų bataliono ka
rius atitraukti į kareivines, kad 
nebūtų kraujo praliejimo. Prie 
laiško pridėjau “manifesto” eg
zempliorių ir keletą spausdin
tų proklamacijų. Jose buvo pa
sakyta, kad nenorime kariauti 
prieš prancūzus; norime tik 
pašalinti provokišką direktori
ją. Laišką du vyrukai su balta 
vėliavėle nunešė prie spygliuo
tų vėlų užtvarų. Juos priėmė. 
Grįžo apie 11 vai. su atsaky
mu. Patisnė sakėsi neturįs 
jokios galios. Patarė kreiptis į 
vyriausią kariuomenės vadą.

Tada parašiau kitą laišką ir 
pranešiau, kad visas kraštas 
jau sukilėlių rankose. Jis paim
tas be pasipriešinimo. Man pa
vesta paimti miestą, ir jis bus 
paimtas. Jei bus pralietas krau
jas, tai bus ne mūsų kaltė.

Sausio 14 iš miesto laivais 
pabėgo direktorijos pirminin
kas Steputat, policijos direkto
rius Cornelijus ir eilė kitų. 
Mes nieko nedarėm. Juo dau
giau bėgs, juo bus geriau.

Lauke buvo šalta. Tai vargi
no kareivius. Dešimtą valandą 
nakties ties . Giruliais prasidė
jo šaudymas. Tai turėjo klai
dinti priešą ir kitur nukreipti 
jų dėmesį. Tikras puolimas buvo 
numatytas Sendvarv.

Po vidurnakčio, sausio 15, 
apie 3 vai. nakties Sendvaris 
jau buvo paimtas. Nelaisvėn pa
imtas prancūzų karininkas, 3 
kareiviai, 23 žandarai, keli civi
liai. Atimta keletas dešim
čių šautuvų ir 9 prancūzų kul-! 
kosvydžiai. Kiti pabėgo.

Kiek sunkiau buvo paimti 
Goetzefeno dvarą. Čia žuvo 
kuopos vadas Ed. Noreika. Jo 
kuopa, kurios pusę sudarė 
moksleiviai, pradėjo trauktis. 
Tuo metu jau buvo atžygiavusi 
pati stipriausia sukilėlių kuopa 

su savo vadu Bajoru. Tas nar
sus vadas tiesiog nušlavė dvaro 
gynėjus.

Gynėjai traukėsi į miesto 
centrą. Apie 9 vai. ryto Bajo
ras pasiekė Klaipėdos prefek
tūrą, kur 70 prancūzų su keliais 
karininkais nutarė gintis. Kiti 
užsidarė kareivinėse, su savim 
pasiėmę 50 žandarų. Kiti žanda
rai jau buvo išbėgioję ir pasi
slėpę.

Prancūzų kulkosvydžiai ky
šojo kiekvienam prefektūros 
lange. Jų ugnis šlavė visa, kas 
tik pasirodydavo gatvėse, čia 
žuvo ir lietuvis leitenantas Bar
kauskas, norėjęs įmesti grana
tą į prefektūrą. Pradėjus mūsų 
kulkosvydžiam veikti, pasisekė 
įmesti granatą. Sprogimas išmu
šė daugybę langų.

Antrame aukte buvo pats 
komisaras Petisnė siT draugais. 
Jie persigando ir suprato padė
tį. Vienas pagriebė nuo stalo 
staltiesę ir ją iškėlė viršum 
Prancūzijos, Didžiosios Britani
jos, Italijos ir Japonijos vėlia
vų.

Prancūzia sudėjo ginklus. Tai 
buvo apie I vai. popiet. Ki
tos kuopos tuo pačiu metu už
ėmė kitas miesto dalis, uostą, 
tiltus ir apsupo kareivines.

Petisnė nesikalbėjo su Bajo
ru. Pareikalavo, kad atvyktų 
pats sukilėlių vadas.

Nuvykau. Patisnė paklausė:
— Ar jūs pripažįstate alian- 

tų autoritetą šiame krašte?
— Apie tai pakalbėsime vė

liau, — atsakiau. — Dabar no
riu paklausti: ar kareivinės iš
siduoda, ar ne?

— Leiskite atvykti batalijono 
vadui, su juo ir tarkitės, — 
atsakė Petisne.

Vienas lietuvis ir vienas 
prancūzas automobiliu nuvažia
vo į kareivines ir atvežė vadą. 
Tai buvo senas ir žilas karinin
kas. Pasisveikinom. Jis pasiūlė 
paliaubas.

Prancūziją buvo didžioji vals
tybė, laiznijusi karą. Su jos at
stovais reikėjo elgtis taikiai ir 
mandagiai. Taip ir padarėm pa
liaubas su prancūzais. Jiem pa

Klaipėdos žygiui 60 metų
(atkelta iš 3 psl.)

vo Lietuvoje. Jie aktyviai daly
vavo sukilime. Toks vienas buvo 
Stepas Darius, garsusis lakūnas, 
žuvęs perskridęs Atlantą.

Sukilėliai sausio 13 jau perėjo 
sieną, be šūvio užėmė visą Klai
pėdos kraštą. Kautynės buvo tik 
puolant Klaipėdos miestą, kur 
prancūzų įgula gynėsi. Sausio 15 
prancūzų daliniai pakėlė baltą 
vėliavą, ir sukilėliai savanoriai 
užėmė miestą. Po keletos dienų 
įvyko ir formalus krašto įjungi
mas į Lietuvą. Tai atliko Lietu
vos seimas.

Sukilėliai patruliuoja Klaipėdos gatvėse 1923 m. sausio mėn.

žadėjom ir palikom visa, ko jie 
prašė. Jie galėjo naudotis pre
fektūra, laisvai gyventi ir ju
dėti kareivinėse, važiuoti j uos
tą pasiimti maisto. Jei kuri pu
sė nutrauks paliaubas, apie 
tai praneš prieš porą valandų. 
Pasikeitus aktais, majoras Tu- 
beux paprašė grąžinti jų paim
tus šautuvus, kulkosvydžius. 
Grąžinom 65 šautuvus ir 9 kul
kosvydžius. Jie irgi grąžino mūsų 
paimtus daiktus.

— Kiek buvo auku?

Iš lietuvių pusės žuvo 20. 
Gal kas mirė iš sužeistų, kurie 
buvo išvežti kitur gydyti, to 
nežinau. Galėjo aukų būti ir ma
žiau. Sukilėlių .tarpe buvo jau
nuolių, kurie be didelio reikalo 
rizikavo ir palydėjo savo gyvy
bę. Prancūzų žuvo tik 2.

— Koks buvo sukilimo dra
matiškiausias momentas?

— Ultimatumas, — nesvyravęs 
atsakė Jonas Budrys. — Prancū-
zai davė ultimatumą Gelbėjimo 
Komitetui, kad krašto valdymą 
perleistų senajam komisarui.
Prašė įsakyti iki 11 valandos. 
Ultimatumas gautas 7:30 v. ryto.

Padėtis pasidarė nervinga. At-
rodė, kad prancūzai, susisiekę 
su Paryžiumi, nutarė gintis. Jū
roje stovėjo du prancūzų laivai, 
kurie galėjo atidengti artilerijos 
ugnį.

Tada aš Gelbėjimo Komiteto 
vardu padiktavau trumpą laišką. 
Prašiau atsakyti, iki 10 vai. ar 
tai reiškia paliaubų nutraukimą. 
Pranešim sukilimo vadui, jis im
sis priemonių.

Aš tuoj įsakiau apsupti karei
vines, prefektūrą, išlaužti grin
dinį ir išstatyti ginklus. Prancū
zai 9:30 vai. atsakė, kad tai nėra 
paliaubų sulaužymas.

Aplinkui prancūzų įgulą ir į- 
staigas išstatėm sustiprintas sar
gybas, o pačioje Klaipėdoje jau 
kūrėsi lietuviška valdžia.

Taip Jonas Budrys baigė pa
sakoti apie anas sukilimo die
nas. (p.j.)

Žygis į Klaipėdą sukėlė viso 
krašto patriotines nuotaikas, 
ypač tai palietė jaunimą, kuris 
metė net mokyklos suolą ir sa
vanoriais vyko į Klaipėdos žy
gį. Klaipėda prie Lietuvos atsi
gavo ir išaugo į gražų uostą.

Ir dabar, minėdami šią sukaktį, 
pagerbiame visus to žygio daly
vius, lenkiame galvas prieš 
žuvusius. Didžiuojamės tautos 
valstybingumu, organizuotumu. 
Kad ir po šimtmečių prasidėjęs 
žemių grąžinimas turi būti tęsia
mas ir toliau, nes tai istorinis 
palikimas, kaip Vytautas sakė — 
“Tai mano tėvų, žemė.”

ALMA MATER. L Sausis-va
saris - kovas. 1979 (jubili 
metai). Vilnius. Perspausdinta 
Chicagoj 1982, M. Mo 
spaustuvėj. Išleido Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga. 1 
psl. Kaina 3 Sol. Gaunama? 
PLJS valdyboj, 5620 South 
Claremont Avė., Chicago, III. 2 
60636.

Tai pirmas iš keturių Lietu
vos pogrindy išėjusių Alma Ma- 
ter numerių. Jo lydrašty krei- 
piamasi į skaitytojus:

“Lietuvos pogrindinio leidi-\ 
ujo Alma Mater redakcija savo? 
įvadiniame žodyje rašo: ‘Jei Tū| 
nuoširdžiai priimsi šį leidinį,' 
.jei nesitenkinsi tik jo perskaity
mu, o platinsi, ne tik duodamas 
jį kitam skaityti, bet ir padaugin- - 
si jo egzempliorių skaičių, atlikę 
si didelį ir kilnų darbą, prisi-< 
dėsi prie redakcijos pastangų*.

“Šių žodžių paskatinta, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba nutarė išspausdinti Alma 
Mater išeivijoje. Tai Vilniaus 
universiteto 400 m. jubiliejaus 
proga išleistas leidinys, kurio 
pirmas numeris pasirodė 1979m. 
Vasario 16-tosios išvakarėse. 
Laisvosios spaudos organizacinė 
grupė ir Alma Mater redakto- 

. rius A. Vientautas (slapyvardis) 
siekė priminti skaitytojams tuos 
lietuvių tautos praeities pusla
pius, kuriuos labiausiai stengia
masi sufalsifikuoti arba nutylė
ti; pasisakyti pasaulėžiūros, fi
losofijos ir Irt. klausimais.”

Turiny randam prasmingų 
straipsnių kurių autoriai yra Li
tuanistas, A. Vientautas, F. Gal
vydis, T. Salietis, P. Taurinis, 
J. Aukštaitis, K. Tautgirdas, E. 
Kartoms. Pora S. Vainoro nove
lių vaizduoja tarybinę tikrovę. 
Palyginti gausu prasmingų eilė
raščių: penkis jų pateikia V. 
Audronis, keturis — L. Vasaris, 
štai keletas posmų iš V. Audre? 
nio “Lietuva ant kryžiaus”:

Aš nebylus kaip žiemą 
Nemunas,

Sukaustytas ledų grandinėmis 
tvirtai, —

Tai toks likimas, toks 
gyvenimas! —

Už ką, kareivi, tu kritai

Ir prie Radviliškio, ir prie 
Širvintų,

Ir prie Kėdainių karžygio 
mirtim?

Tikėjome, kad laisvė amžiams 
švinta,

Kas niekas jos nebegalės atimt.

O Viešpatie, nejau tiek kraujo 
veltui,

Nejau, nejaugi veltui tiek 
aukų?!

Regiu prie kryžiaus Lietuvą 
prikaltą

Ir papuoštą erškėčių vainiku.
Vyskupas Vincentas Brizgys

- NEIŠSKIRIAMI TRYS NE-

Dievas. Sekant Roberts Geulluy 
La vie de foi et Tashes terres- 
tres. Spausdino Draugo spaustu
vė 1982 m. 264 psl. Kaina 5 dol.

Autorius su šia knyga (vertin
gu skaitiniu) skaitytoją supažin
dina šiais žodžiais:

“Šiuose puslapiuose bus ban
doma kalbėti apie šiuos tris: 
žmogų, pasaulį ir Dievą, apie jų 
santykius tarp savęs ne tiek 
Apreiškimo, o daugiau žmogaus 
mintimis ir žodžiais. Kas bus pa
sakyta, nebus pasakyta taip, kad 
nebūtų ko daugiau, pilniau ir 
tiksliau pasakyti. Jeigu yra ri
botas mūsų supratimas net pa
čių savęs, tai dar ribotesnis yra 
žmogaus sugebėjimas savo 
mintis išreikšti žodžiais. Jeigu 
dažnai yra sunku surasti tinka
mų žodžių išreikšti supranta
miems dalykams, tai dar sun
kiau reikšti žodžiais mintis apie 
dalykus viršijančius žmogaus 
proto ribas. Kas telpa sekan
čiuose šios knygos lapuose, yra 
skiriama ir tinka kiekvienam 
žmogui be pažiūrų ir įsitikini
mų skirtumo.**

šios knygos mintys, kaip sako 
autorius, nesančios jo vieno. 
Daugiausia čia esąs pasektas 
knygos tituliniame puslapy nu
rodytas belgas teologas.



¥ Julius Gaidelis

MIRĖ KOMP. JULIUS GAIDELIS
Sausio 6, ketvirtadienį, Bosto

no ligoninėje mirė muzikas-kom- 
pozitorius Julius Gaidelis, dau
gelio chorų dirigentas, Brockto- 
no lietuvių parapijos vargoni
ninkas. Paskutiniu laiku sunkiai 
sirgo vėžio liga. Palaidotas sau
sio 11 Chicagoje, kur yra palai
dota jo žmona Felicija Ščiu- 
kaitė-Gaidelienė, taip pat mirusi 
vėžio liga lapkričio 11.

Kompozitorius Julius Gaidelis 
gimė 1909 balandžio 5. Grikiš- 
kių kaime, Daugėliškio valsčiu
je, Švenčionių apskrityje. Į Kau
no konservatoriją įstojo 1925 
sausio mėn. Studijavo fortepijo- 
ną ir kompoziciją. Mokytojavo 
Prienų, Kauno X gimnazijose, 
Šiaulių muzikos mokykloje, va
dovavo Maisto mišriam chorui, 
jėzuitų bažnyčios chorui, meno 
centro chorui.

Karo metu pasitraukė į Vokie
tiją, vadovavo Memmingeno 
mišriam chorui, buvo vargoni
ninku. Į Ameriką atvyko 1950, 
apsigyveno Bostone ir čia 1953 
magistro laipsniu baigė Naujo
sios Anglijos konservatoriją.. Stu
dijavo kompoziciją, kontrapunk
tą. Ir baigęs dar studijas gili
no 1954 metais. Bostone vedė 
vyrų chorą, paskutiniu laiku 
buvo Brocktono lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos vargonininku

JACKUI SONDAI 90 METŲ
Bostono lietuviai sausio 15 „

paminės visuomenininko ir ?JOS’Li1etuvos val- 
spaudos darbuotojo Jackaus 
Sondos 90 metų sukaktį. Minė-

[ jimas įvyks 6 v.v. Tautinės Są- '
į jungos namuose, 484 E. 4th

Street, So. Bostone. Rengia spe- 
L cialus komitetas. Apie jubili- 

: ** kalbės rašytojas Antanas 
■ Gustaitis, žodį tars Vliko atsto

vas inž. Jurgis Valaitis ir kiti 
svečiai.

siteto, Kovai su džiova, Smul
kaus kredito banko, Sporto klu-

Amerikoje, jis irgi pasižymėjo 
plačia visuomenine veikla, vei
kė Bostono įvairiose organiza
cijose, ilgą laiką buvo Vliko na
rys.

Jackus Sonda yra ramus ir ma
lonaus bado žemaitis, tolerantas, 
su visais sugyvenantis, taurus 
lietuvis patriotas.

Sukaktuvininkas Jackus Son- 
da-Sondeckis kaip tik ir yra 
gimęs sausio 15 prieš 90 metų 
—•1983 Šašaičių kaime, Alsėdžių 
valsčiuje, Telšių apskrityje. Tas 
kaimas yra prie pat Žemaičių 
Kalvarijos miestelio, o Sondec- 
kių graži sodyba buvo ant gra
žaus Varduvos kranto.

linkime geros sveikatos, geros 
nuotaikos, kad parašytų savo 
ilgo ir vaisingo gyvenimo prisi
minimus.

(p*j*)

MIRĖ ILGAAMŽĖ LIETUVĖ
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— Kun. Antanas Siūlaitis, SJ, 
paskirtas lietuvių jėzuitų vienuo
lijos provincijolu vieton dvi ka
dencijas išbuvusio kun. Leono 
Zarembos. Pareigas perėmė 
sausio 1.

— Kun. Vaclovas Stirbys, Al
sėdžių klebonas, .Telšių vysku-

knygų autorius, sausio 5 at
šventė savo gyvenimo 75 
metų sukaktį. Nuotr. V. Valaičio

pijoj, mirė gruodžio 8. Tai jau 
dvidešimtas okupuotoj Lietuvoj 
ir ketvirtas Telšių vyskupijoj 
1982 metais miręs kunigas. Jau 
45-kios Telšių vyskupijos para
pijos neturi savo klebonų.

ir vadovavo Bostono vyrų okte
tui.

Muzikinė karyba
Jo muzikinė kūryba yra labai 

gausi. Pirmoje eilėje jo kūryba 
yra simfoninė ir kamerinė.ir tik 
trečioje eilėje — vokalinė. Para
šė kelias simfonijas, kelias kan
tatas, sonetų smuikui, fortepijo
nui, kvartetų, dainų, religinių 
motetų mišriam chorui, baletą 
Čičinską, operas Daną, Gintaro 
šaly ir paskutinę operą Mindau
gas. Pirmosios dvi operos buvo 
pastatytos Chicagoje, o Mindau
gą tikriausiai baigė, nes spauda 
skelbė, kad susipažinimas su šia 
opera bus Bostone gegužės mė
nesį. Paliko didelę kūrybą, ir 
kas ją suregistruos, sutvarkys, 
bent xerox būdu padaugins, kad 
nežūtu.

Velionis buvo kuklus žmogus, 
nemėgo reklamos, neprisileido 
žurnalistų. Visada su šypsena, 
su gera nuotaika ir visiem pa
slaugus.

Bostono apylinkė taip greitai 
neteko dviejų žymių muzikų — 
smuikininko, muzikos entuzias
to Izidoriaus Vasyliūno ir kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio. 
Abu kas vasarą koncertuodavo 
Kennebunkporte pranciškonų 
vasarvietėje, abu veikė ir koncer
tavo Bostone ir jo apylinkėse, 
lankėsi ir New Yorke bei kitose 
lietuviškose kolonijose, (p.j.)

NAUJŲ METŲ SUTIKIME

Gimnaziją jis baigė 1914 Vil
niuje. Baigęs gimnaziją, išvyko 
studijuoti į Petrapilio universi
tetą. Studijavo gamtos mokslus 
iki 1917. Į Lietuvą grįžo 1918 
pavasarį ir tuoj įsijungė į nepri
klausomos Lietuvos kūrimą. 
Pradžioje buvo Sedos apskrities 
sekretorius, 1919 darbo departa
mento sekretorius, vėliau Šiaulių 
apygardos darbo inspektorius.

1920 išvyko ekonominių 
mokslų studijuoti į Vokietiją. 
Studijavo Hallės universitete, ir 
jį baigė 1924. Grįžęs apsigyveno 
Šiaulių mieste ir visą savo veik
lą ir gyvenimą skyrė šiam mies
tui. Čia ėjo įvairias pareigas, 
buvo Šiaulių miesto burmistras, 
Šiaulių apygardos ligonių kasos 
direktorius. Atgavus Vilnių, 
buvo ten 1939 lapkričio mėnesį 
pasiųstas sutvarkyti Vilniaus 
ligonių kasos organizacijoš. 1940 
XI-1941.IV Lietuvos komunali
nio banko valdytojas, vėliau 
iki karo pradžios — valdytojo 
pavaduotojas. Nuo 1941.VJI vėl 
grįžo į Šiaulius ir buvo miesto 
savivaldybės finansų ' skyriaus 
vedėjas.

Šiaulių miestui jis yra labai 
daug nuveikęs: išplėtė savival
dybės veiklą švietimo ir sociali
nės - apsaugos srityse: įsteigė 
amatų mokyklą, vakarinius kur
sus suaugusiem, skaityklą, sene
lių prieglaudą, ambulatoriją, ne
turtingi moksleiviai aprūpinti 
mokslo priemonėmis ir nemoka
mais priešpiečiais, padidintas 
varguomenės šelpimas, tvarkė 
miesto kanalizaciją, vandentiekį,

Teodora Kalinauskaitė Mari- 
čiauskienė, sulaukusi 104 me
tų ir 9 mėnesių mirė lapkri
čio 23. Palaidota iš šv. Patriko 
bažnyčios lapkričio 26 Šv. Patri
ko kapinėse, Enfield,'Conn. Tai 
buvo seniausia lietuvė Connec- 
ticut valstijoj.

Nuliūdime liko trys sūnūs, 
trys dukros, 16 anūkų ir 34 
proanūkiai.

Velionė į Ameriką atvyko 1896 
ir apsistojo pas seserį Mortą Šla- 
pikienę. Abi padėjo kun. J. 
Kriaučiūnui organizuoti Angelų 
Karalienės parapiją. Tada buvo 
sunkūs laikai ir nedideli uždar-

biai. Velionė, jos sesuo ir p. Bru- 
sokienė šeimininkavo klebonijoj 
nemokamai, paaukodamos savo 
darbą parapijai.

Išgyvenusi dvejus metus 
Brooklyne, Teodora ištekėjo už 
Liudviko Maričiausko ir išva
žiavo gyventi į Granby, Conn. 
Išaugino 10 vaikų. Anksčiau už 
velionę mirė vyras Liudvikas ir 
4 vaikai. Velionė Connecticut 
valstijoj išgyveno 84 metus.

P.J.G., sūnėnas

Naujųjų Metų sutikimą Kultū
ros Židinyje rengė specialus iš 
įvairių draugijų atstovų sudary
tas komitetas, kuriam pirminin
kavo Bronis Sutkus. Į sutikimą 
susirinko ypač daug publikos — 
327. Daug buvo jaunimo.

Kadangi ankstesni Naujų 
metų sutikimai sudarydavo ne
mažas išlaidas, o praeitų metų 
buvo bene nuostolingas, tai šie
met visur taupyta. Atsisakyta

“City Lites”. Orkestras neblo
gas, muzikantai savo amatą 
išmanė ir gerai grojo, bet lietu
viškai publikai ta muzika buvo 
kiek svetima.

Valgius pagamino E. Kezienė 
su savo štabu. Buvo šalti už
kandžiai, šilti valgiai. Kiekvie
nam stalui davė šampano bu
telį ir kito gėrimo butelį.

Dvyliktą valandą, jau orkest
rui pradėjus groti sveikinimo 
maršus, scenoje pasirodė rengi
mo komiteto pirmininkas Bronis 
Sutkus ir Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis. Publika jau 
triukšmavo, sveikino vienas 
kitą, bet viskas greitai nutilo. 
Trumpą žodelį tarė rengimo 
rengimo komiteto pirmininkas 
B. Sutkus ir Liet. gen. konsu
las A. Simutis. Sugiedoti Lietu
vos ir Amerikos himnai. Tada 

____  __ _____ _____ visi triukšmingai sveikino vie
tas amerikiečių orkestras — 048 linkėdami kuo gražiau-

mo. Per salę buvo ištiesti įvai
rių spalvų kaspinai, kad tokiu 
būdu sumažėtų salės aukštumas. 
Scenoje raudonos drobės fone 
buvo pritaikyti ornamentai, iki 
12 vai. nakties buvo įrašyta — 
1982, o po dvyliktos — 1983 — 
Aušros metai. Ant stalų buvo po 
tris batonus — geltona, žalia ir 
raudona. Batonai buvo pripūsti 
helijaus dujų, tad visi kilo į 
aukštį.

šokiam groti buvo pasamdy-

gatves.

Pasitraukęs iš Lietuvos, Vo- 
. kietijoje gyveno Augsburgo sto
vykloje ir vadovavo švietimo- 
kultūros skyriui. Į Ameriką at
vyko 1950, nuo 1953 dirbo Ke
leivio redakcijoje.

Nuo 1910 pradėjo bendradar
biauti lietuviškoje spaudoje — 
rašė Ūkininke, Aušrinėje, Lietu
vos Žiniose ir kitur. Nuo 1910 
dalyvavo slaptoje moksleivių 
veikloje. Apsigyvenęs Šiauliuo
se, dalyvavo įvairių draugijų 
vadovybėje: socialdemokratų 
partijos, Kultūros-švietimo drau-

sių, laimingiausių 1983 metų. 
Šokiai tęsėsi iki 3 vai. ryto.

Visi yra dėkingi rengimo ko
mitetui, kuris nesigailėjo darbo 
ir surengė gražų pobūvį, sutrau
kusį tiek daug žmonių. (p.j.)

NEW BRITAIN, CONN.

Gintaro klubo veikloj
Gintaro klubo (Amber Club) 

valdybos rinkimai vyko gruo
džio 9 klubo patalpose, 90 John 
St Perrinktas dabartinis pirmi
ninkas Aleksas Noreika 26 bal
sais. Jo konkurentas surinko tik 
8 balsus.

Kiti valdybos nariai: vicepirm. 
dr. Donai d Smith, sekr. Juozas 
Balčiūnas, ižd. Jonas Valen- 
gavich, saugotojai — Adomas 
Sadauskas, Kazys Narcum ir Ri- 
chard Rogusky.

Klube surengta jauki Kūčių 
vakarienė ir šaunus Naujų Metų 
sutikimas. Klubo namas yra ma
žas, bet jaukus ir patogus.

Juozas Balčiūnas

ANGLIŠKAI APIE 
LIETUVĄ IR LIETUVIUS

Lithuanian Easter Eggs, by A. 
Tarriošaitis, 23 dol.

Chicago/Kezys, 65 fotografijų 
liuksusinis albumas. 20 dol.

Pioneer Prince in USA, by S. 
Maziliauskas. 10 dol.

Lithųania Under Soviet Oc- 
cupation, by J. Prunskis. 8 dol.

J. Basanavičius, by A. E. 
Senn. 13 dol.

Postage Stamps of Lithųania. 
16 dol.

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

Skaityk ir platink 
Darbininką!

Mielieji,

NIDA CORPORATION
388 K1RBY A VENDE
PALM BAY, FLORIDA 32905, T E L. (305) 727-2285
TELEX: 80-8923 CABLE: DRASOSNIDA

Sveikiname jus su Šv. Kalėdomis ir linkime toliau 
tęsti tą garbingą ir labai reikalingą darbą — išlaikyti ir 
ugdyti lietuvybę.

Ta proga įdedame 500 dolerių čekį, užsimokėdami 
savo Darbininko prenumeratą, o likutį paaukodami lie
tuviškos spaudos palaikymui.

Su didžia pagarba

2417 W. 43 Strtėt, toK 3123780951

14 Inč. pločio ir 22 Inč. Hglo 
tinkamas Įrėminti — tik S dol.

Drąsutis Gudelis

BALTVCT0UR8

Tet. 317 983*1190 ar 908*8090

4-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
&dsrė ALGIRDAS GUSTAITIS. Braižė Kęstutis Stropus. 

Žemėlapiui 14-kos Lietuvos miestų herbus nuploiė 

dali. T. Valius. Žemėlapio kaina tik 19 amor. dol. 
pasiimant, persiunčiant brangiau, žemėlapio no*

Tuo Lietuvos žemėlapiu puožklmo kambarius, |» J M

DARIAUS IR GIRĖNO 
SUKAKTUVINIS KALENDORIUS

Siųskite čekius eu pavardės Ir pRno adreso 
nurodymu. Kalendoriai tinkami užsakyti gtail-

— Vl-je Dainų šventėje 
dalyvaujantys chorai prašomi iki 
sausio 30 atsiųsti chorų aprašy
mus, choristų sąrašus ir chorų 
bei jų vadovų juoda-balta nuo
traukas II PLD leidinio dainų 
šventės skyriaus redaktorei Da
nutei Bindokienei adresu: 6634 
S. Richmond, Chicago, IL. 
60629, USA, telef. 312 776-2036. 
Leidinys jau yra redaguojamas 
ir bus išleistas gegužės pradžioj. 
Atskiri priminimai neatsiliepu- 
siem choram nebus siuntinėja
mi.

— Dail. Romo Viesulo paroda 
Chicagoj, “Galerijos” patalpose 
vyksta sausio 5-22. Parodos ati
darymas ir vaišės sausio 7.

— Klaipėdos krašto atvadavi
mo ir prijungimo prie Didžiosios 
Lietuvos 60-ties metų sukakties 
minėjimas Chicagoj rengiamas 
Gen. T. Daukanto ir Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopų bendromis pa
stangomis sausio 16, sekmadienį. 
Pamaldos jėzuitų koplyčioj 10:15 
vai. ryto, po jų apeigos prie 
Laisvės kovų paminklo. 1 vai. 
popiet akademija Šaulių namuo
se.

— Vlikas išsiuntinėjo 27-iom 
Madrido konferencijoj dalyv&u- 
jančiom valstybėm Telšių vys
kupijos kunigų tarybos protestą 
SSRS-gos generaliniam proku
rorui. Šis protestas buvo išspaus
dintas L.K. Bažnyčios Kronikos 
47 numery. Vliko laiške ragina
ma reikalauti, kad būtų įgyven
dintos žmogaus ir tautų teisės, 
ir būtų atstatytas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos suverenumas. 
Vlikas taip pat siūlo, kad Šv. 
Sosto pasiūlymas religijos lais
vės klausimu būtų įtrauktas į 
Madrido konferencijos baigmi
nių dokumentų rinkinį. (E)

— II Pasaulio Lietuvių Dienų 
leidinyje PLB seimo skyrių re
daguoja Romas Kasparas, J’LJ 
kongreso skyrių — Ofelija Barš- 
kėtytė ir Ramunė Kubilitttė, 
sporto žaidynių skyrių — Vytau
tas Grybauskas, damų šventės — 
Danutė Bindokienė, kultūrinių • 
renginių — Vacys Rociūnas, pra
moginių renginių — Marija Re
inienė. Vyriausias leidinio re
daktorius yra Bronius Nainys.

— Liaudies dainų popietė bus 
birželio 27 dieną, 5 vai. po 
pietų Chicago Cultural Center, 
miesto centre, II-jų Pasaulio 
Lietuvių Dienų metu.

— Pranas Baltuonis, pagarsė
jęs medžio šaknų skulptūromis, 
dėl dešinės rankos sužeidimo 
negalėdamas dirbti skulptūros 
srity, pradėjo tapyti paveikslus.

— Vienos dienos susHtsnpL 
mas charizmatinės maldos tema 
vyks sausio 22 nuoi 10 vai. ryto 
iki 5 vai. popiet NeE Pr. Mari
jos seserų centre, Putnam, Com. 
Dienai vadovaus kun. J. Bacevi
čius, OFM. Apie dalyvavimą 
pranešti telefonu: 1-203-928-

jis ii Lietuvos emigravo į la
melį. Už savo dėdės kūrintas jis 
yra gavęs įvairių premtyų. '
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LYDAI GRIMAS

Minės Klaipėdos sukilimo 1-lt* StMMO|
Bostono šv. Petro lietuvių pa

rapijos bažnyčioje sausio 16, 
sekmadienį, 10:15 vai., ryto 
bus aukojamos mišios už Klaipė-

tavos žuvusius to krašto sukilė-

liūs, partizanus, šaulius. Tuoj po Po meninės dalies šaulės visus ®oston Globė gruodžio 22 
mišių parapijos salėje po bažny- na vaišins kavute. maisto skyriuje rašoma: Ghnst-čiajJyfaSdp^oTtaSosuki- Minėjimą ruošia 3^ji ™ 

limo 60 metų sukakties minė
jimas. Ta proga kalbės suki
limo dalyvis poetas Stasys Sant
varas.

Meninėj daly išgirsime solistą 
Benediktą Povilavičių ir solistės 
Marytės Bizinkauskaitės sesutę 
Verutę Bizinkauskaitę. Tai 
jauna, bet taip pat, kaip jos sesu
tė Marytė, daug žadanti daini
ninkė. Akomponuos komp. Je
ronimas Kačinskas.

KAZIMIERUI BRUČUI
Lietuvoje mirus, broą Petrą Ir sūnus su šeimomis giliai 
UŽjaučiSflM. '

Aldona ir Vincas Stasiūnai 
Birutė ir Jonas Mikalauskai

A.A.
‘ Komp. JULIUI GAIDELIUI

mirus, didžio skausmo prislėgtam sūnui Garsui bei 
kitiems artimiesisms ir visiem lietuviams, netekusiems 
didžio dainos - muzikos kūrėjo, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą Ir kartu liūdime.

Jaunimo ansamblis 
SŪKURYS

LŠST rinktinė Naujoje Anglijoj, 
bendradarbiaujant Klaipėdos 
krašto lietuvių patriotų garbei 
pavadintomis Bostone Jono 
Vanagaičio ir Brocktone Marty
no Jankaus Šaulių kuopom.

Bostono ir apylinkių visuo
menė nuoširdžiai kviečiama mi
nėjime dalyvauti. Įėjimas lais
vas. Minėjimo metu veiks šaulio 
Antano šeduikio lietuviškų kny
gų stalas, kur bus galimybė ne 
tik įsigyti lietuviškų knygų, bet 
taip pat užsiprenumeruoti 
šiuos lietuviškus laikraščius: 
Darbininką, Dirvą, Draugą 
Kario žurnalą. 
J.S.

ir

mis raidėmis viršuje užrašyta: 
“French”, viduryje “Lithua- 
nian" ir žemai “Danish”. Apie 
lietuvius nJo Globė Staff narė 
Gali Ravgiala. (Kiek teko suži
noti, Gail Ravgiala esanti lietu
viškos kilmės). Straipsnyje rašo
ma, kaip Jeronimas Dabrila prisi
menąs adventą ir Kūčias Lietu
voje, o Dabrilos duktė Aldona 
Lingertaitienė dar pridurianti, 
kad Kūčių tradicijos ir valgiai 
pas lietuvius yra užsilikę ir da
bar. Taip Dabrilos papasakoja 
apie visas Kūčių tradicijas ir pa
sninką, kurio buvo laikomasi, o 
Kūčių dieną net ir visai nieko 
nevalgydavę iki Kūčių vakarie
nės, kuri irgi buvusi be mėsos.

A.A.

JULIJAI BALČIENEI

mirus, mylimo* mamytės netekusius kun. Kęstutį Balčį, 
Amsterdamo šw. Kazimiero lietuvių parapijos kleboną, ir 
dr. Aldoną bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdinu.

ZIGMUI RIMUI - RIMAVIČIUI
pasitraukus iš mūsų tarpo, skausmo prislėgtą žmoną 
Bronę, sūnų Algį su šeima, seserį Vandą Batakienę 
su šeima gilai užjaučiame ir kartu liūdima

Kazimiera ir Vladas Žibai 
Ringailė Zotovienė 
Bronė ir Bronius Oniūnai

Dr. Marija ir Aleksandras Žemaičiai

Mietai
ONUTEI ZUBAVIČIENEI-GAILIŪTEI

mirus, jos nuliūdime IBeūsį vyrą JONĄ, seseris MARYTĘ 
ir ANTOSĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia Sunny HHIs 
kaimynai:

K.S. Aleksandravičiai kun. P.Jaraška
V..W. Ambrulnitiai
A.M. Balčiūnai
V.0. Baltučiai
J. Baužy s

-V.G.. V. Bek&ū ,
r F. Bočėdnas 

B-į: Čepukai
> RS. Estkos

'V. Gadliausfas
V.G. Gedminai
P.]. Januliai

ZIGMUI RIMUI
mirus, jo žmonai Bronei, sūnui Algiui su žmona Ramune 
bei anūkais, kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Vanda ir Bronis Sutkai 
Virginija ir Anatolis Butai

H. S. Kačinskai 
kun. A. Kardas 
M. Kardau skaitė 
M-E. Kietos 

Labu6iai\ 
M.E< Lukai ' 
V.O. Mamaičiai 
B. Matuzfpnė 
M.E. Milukai 
S.S. Paulauskai 
A. Pečenkienė

A. Pileckas
E. Putrytė 
kun. A. Račkauskas 
A.V. RumSos
H. O. Schubert

> --A. Šimkienė
P.A. SUznMnar -•'»>
J.K. Strazdai 
H.V. Zitikai
J. Zoruba
K. A. Žukauskai

Mielam bendradarbiui

A.A.
ZIGMUI RIMUI - RIMAVIČIUI

mirus, žmonai Bronei, sūnui Algiui, marčiai Ramunei, 
"anūkams ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią

užuojautą*

K. Kiaunė A. Ridikas
V. Vilkutaitis A. Malinauskas
V. Savitkynas A. Dimas
A. Pumputis M. Senkus
V. Dubauskas E. Liogys
J Petniūnas Z. Bacevičius
A. Jankauskas J. Zatorskis

. , .... •: .... ..... - A.A. ' —
ONAIZUBAVIČIENEI

mirus, jos vyrą Joną bei seseris Marytę ir Antosę nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Juozas ir Jonė Sabaliauskai
Ignas ir Stasė Ožalai

ONUTEI ZUBAVIČIENEI
mirus, jos vyrą Joną ir gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Šeštokai

Gražiai sutikome 
Naujuosius Metus

■ Aldonos ir Daniams Buivydų
■ puikioj rezidencijoj, Carlislę,
■ Mass., susirinko kelios dešimtys
■ Buivydų bičiulių. Atvykstančius 
■' labai gražiai pasitiko jų jauni- 
_ mas: studentas Romas ir aukšte s-
■ niosios mokyklos mokinė Rūtelė.
■ Visus stebino šių jaunuolių puiki
■ laikysena, elgesys ir patamavi-
■ mas. Gyvendami toli nuo lietu-
■ viškų centrų ir susibūrimų, tie
■ jaunuoliai ir lietuviškai kalba
■ be jokio akcento, kas dabar jau
■ yra reta.
■ Erdviuose kambariuose grojo 

švelni muzika ir skambėjo kalė-
■ dinės giesmės. O susirinkusieji 
R užkandžiavo, vaišinosi ir dalijosi 
_ prabėgusių metų įspūdžiais. Vė

liau buvo nusileista į pirmą 
aukštą ir sugrįžta į pačią Kalėdų 
naktį. Čia vargonais grojo dr. Vy
tenis Vasyliūnas, o visi svečiai 
giedojo kalėdines giesmes: Gul 
šiandieną, Linksmą giesmę, Ty
liąją naktį ir kitas. Buvo gieda
ma lietuviškai, angliškai, vokiš
kai ir lotyniškai. Giedotojų va
dovais buvo solistai Daiva Mon- 
girdaitė-Richardson ir Bene-

■ diktas Povilavičius. Svečių tar-

I
pe buvo amerikiečių, vokiečių 
ir Aldona Lileikytė-Mačienė iš 
Pietų Aftikoš. \ _ nięącijų, į^Įcsį. vasario.. L3,. sek-

Artėjant 12-tai 'valandai vėl madienį. -.....................
buvo persikelta į antą aukštą ir 
su šampano taurėmis, sVeikini-
mais ir linkėjimais sutikti 1983- kovo 6 A.L. Piliečių D-jos klubo 
ji. O vėliau buvo tęsiamos vai- u ir ui aukšte. Atidarymas 
šės ir šokiai.

Gausesnis Naujų Metų sutiki
mas vyko So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos surengtas draugi
jos salėj. Čia vyko tik vaišės ir 

w šokiai, be jokios programos. Tik 
draugijos pirm. Aleksandrui 
Čaplikui buvo sugiedota ilgiau
sių metų, nes tai buvo jo gim
tadienis.

Privačiai buvo ir dar eilė kitų 
Naujų Metų sutikimų.

Ir taip reprezentuojami 
lietuviai

Didžiajam Bostono dienrašty

PADĖKA 
A.A. ZIGMAS RIMAS 

mirė 1983 sausio 3. Palaidotas Cypress HHIs kapinėse

Nuoširdžlai dėkojame kun. Jonui Pakalniškiui už kop- 
tyčioje sukalbėtą rožančių, už aukojimą gedulingų mišių ir 
patydėjinųĮamžino poilsio vietą.

Mūsų nuoširdi padėka priklauso visiems už gausias

patam* visą.

Nuliūdę: žmona Bronė 
jr sūnus Algis

PETRAS KARVELIS,
gyvenęs JaiMlca Estetas, N.Y, sulaukęs M m. amžiaus, 
mirė sausio 5. Palaidotas sausio 8 Iš Apreiškimo para
pijos bažnyčio* iv. Jono kapinėse.

NullOdlN (Miko* mylimą žmoną Margarot, dukterį 
Rorenoo m tentu Raymond Kaztas, anūkes Molanle Ir 
Ctroilno.

Laldoturtmle rūpinosi Shallns laidotuvių (staiga 
Woodhavan, M.T. Polaldotavlnlai plotos vyko Beįšoką

iSvviMinMjf HIO^wWOOCJj Y •

Amžiną itMsį mūsą mylimam vyrui, tOvui ir seneliui.

| Nuliūdusi šeima

Kitame puslapyje vėl labai di
delėmis raidėmis užrašyta: Lith- 
uanian Christmas Favorites. Čia 
yra duota keletas receptų lietu
viškų kūčių valgių.

Lietuviam tokie rašiniai yra 
svarbūs tuo, kad juose minima 
žodis “Lithuanian”. Atrodo, kad 
mūsų jaunesnioji karta, kuri su
siduria su amerikiečiais ir pui
kiai valdo anglų kalbą, visada 
galėtų surasti ką nors, kas tiktų 
laikraščiui ir primintų lietuvius 
ir Lietuvą.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Spaudos darbuotojo ir visuo
menininko Jackaus Sondos 90 
metų amžiaus sukakties minė
jimas įvyks sausio 15 d. 6 vai. 
A.L. Tautinės S-gos namuose. 
Programoje: rašytojo Antano 
Gustaičio žodis apie jubiliatą, 
VLIKo atstovo inž. Jurgio Valai
čio ir kitų sveikinimai, vaišės.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas — vasario 13.*

Vasario 16-osios minėjimas, 
rengiamas, visų Brocktono orga-

Kaziuko mugė, rengiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, įvyks

ZIGMUI RIMUI - RIMAVIČIUI
mirus, gitą užuojautą reiškiame žmonai Bronei, sūnui 
Algiui su šeima ir kitiems artimiesiems.

Kristina ir Rimantas Giedraičiai 
Magdalena ir Benediktas Jankauskai 
Leonilda ir Juozas Giedraičiai

Inž. ZIGMUI RIMUI-RIMAVIČIUI
mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai Bronei, sūnui 
Algiui su šeima.

Dr. Anastazija Goeldnerienė

Brangiam vyrui

A.A.
ZIGMUI RIMAVIČIUI

mirus, įo žmoną, mūsą narę, Bronę Rlmavlčlonę, sOną 
Algį su teima giliai užjaučiame ir kartu liūdime

LB Queens apylinkės valdyba 
ir nariai

JŪRA STRIMAITYJE, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS A KEHOE, 31 
Exchange Street, Lynn, Massachu- 
setts, Tei. S17 593-0800. Turime 
ofisą kr Bostone priimti klientus.

11:30 vai. ryto.

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

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys —balandžio 10.

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas - balandžio 24.

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

'LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 940-1ŪŠ0 vai. ryto iš WCAV- 
FU banga MJ. Vedėjas — Petras 
VMčinls, 173Arthur SL, Brockton, 
MA 02402. Triefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1380 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. Ir V.MInkai, 502 E. Broed- 
way, So. Boiton, Mase. 02127.

Darbininkai. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

1983 M. EKSKURSUOS (LIETUVĄ 
iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Baiandtto 20 S107&80 Uepoe 21 -3133840
Gegužės 4 — 187SA8 a - 133840
Gegužės 11 — 1229LM ItaMMkčio 17 — 152840

(eu Ryga) (su Ryga)
Gegužės 25 — 12S5A8 Rugešjo 7 - 133840
BMMto 15 — 1S2SjM Rugotjo H — 114340

(suRyge) - 111040
BUžslio 22 — 133BA8 tpello S - 123040
Uepoe 13 — 1S28A8 (su Ryga)

(OURyga) •

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

TO. (BĮ7) 268-8784

sutvarkome



nuos Viktoras Ralys. Šaudė Vida

haven. TeL 2 0406- žūsti k U9k Tti vi*
neo su Luciaao Pavarotti.

pėdietės rašytojos Ievos Simo
naitytės raštų. Po minėjimo----
pabendravimas. Rengėjai prašo 
pirmiausia atsilankyti visus to 
žygio dalyvius, kurie gyvena 
šioje apylinkėje.

16, šį sekmadienį, 12 vai. Kul
tūros Židinio didžiojoje salėje. 
Kviečiamas visas apylinkės jau- 

paroda, turėjusi įvykti gruodžio 
5, bet dėl miego pūgos atidė
ta, bus sausio 16,* šį šeštadienį, 

nio administracija. Drauge bus 
supažindinta ir su jo paiųai iš
leista nuotraukų knyga — “Chi- 
cago”. Apie šią knygą kalbės 
Paulius Jurkus. Po visos progra- 

darbuotojas, mirė Ridgewoode, 
N.Y, gruodžio 24. Palaidotas

Buvo gimęs Kaune 1911.VIL26. 
Tarnavo įvairiose Lietuvos vals
tybės įstaigose. Vokietijoj 1948

daibą tęsė ir JAV-ėse. Brookly-

liko žmona Bronė, pasireiškusi 
kaip dainininkė solistė, ir sūnus 

linskienės įstaiga.

prenumeratos atnaujinimo 
proga, atsiuntė 50 dol. Administ- 

tas lietuvių kčdomjej, arti baž
nyčios, Waterbury, Conn. Dėl

N. St Petersbuig, Fla 33704.
Tel.I-813-8984015. ,

...... r\-...... '

PADĖKA

tuose barakuose- Reguliarių sa* tas seminaras 18-ikai naujų kevičius skaitė Tėvo Viktę n 
taupą dividendai Kasoje tebėra pranciškonų kandidatų, kurių Gidžiūno, OFM, parašytų* 
9 praartai. Kituose bankuose tarpe tik du yra lietuvių kilmės. straipsnius apie krikščionybės 
vadinuos Money Market są- Buvo norima juos intymiau su- įvedimą Lietuvoj ir apie lietn- 
skaitaūme metu moka ankšta pažindinti su dabartiniais vių pranciškonų, istoriją. Ketvir-
mus aotiescras, bet tflcjaikinai, 
iki sausio mėnesio galo. Po to 
nuošmirai bus sumažinti, o Ka
sa visada mokėjo ir tebemoka 
pastoviai Dividendai už cer-

tesni negu kitur. Skambinkite į
Kasą - -441-6799. sužinoti vė
liausios certifikatą procentus.

Km įmq£. dr. P. Ragažins- Kennebunkporto. Jis linkėjo 
kas iš Central, N.M., tęsdamas 
daugelio metą tradiciją, ir Sie

Nuoširdus ačiū.

direktorius.
Seminarą atidarė pranciškonų 

takis, OFM,.kuris kartu su kan- 

kandidatam semtis sau žinių 
iš paskaitų ir diskusijų, kurios 
vyko anglų kalba.

Pirmasis prelegentas, kun. K

įvedimą Lietuvoj ir apie lieto- 

tadienio sesija baigėsi Pilypo 
Skabeikio lietuvių pasauliečių 

ir pusryčių Tėvas Pranciškus 

kandidatus apie lietuviškos 

likų Tarnybos apimtį kalbėjo 
Marijona Skabeikiėnė. Popiet 
Gintė Damušytė skautėmis pa
iliustravo kovą už religines ten

problemos bus švaistomos sau-

piet Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Po programos bus pa
bendravimas ir atgaiva. Svarsty
tas rengia Pasaulio Lietuvių

City, atsigindama už Darbi
ninko prenumeratą, atsiuntė 70 
doL Ačiū už spaudos darbo į-

dėg&ilŽMdįjdniM, kultos bekeik gyvena® Lakewood, Ct, Dar
bininko metinės prenumeratos 
atnanjmirno proga atsiuntė. 50 
dol. Nuoširdus ačiū.Širdingas ačiū visiente rengi

mo komiteto nariams,visiems 
salės puošėjams, biliet, plato- se’r. >” _atvež£s J™?

mo stovyklose.
Šeštadienio sesiją pradėjo 

seselė Urbana, kuri išryškino
dino klausytojus su jo parašyta 
teze universitete “Kova prieš

apygardos pirmininkas Alek-

Aldona Janačienė, ir New Yorko 
Lietuvių Katalikių Moterų Kul
tūros Draugija.

Dafl. Dainos S. Jurkutės pir
moji individualinė paroda bus 
vasario 7-25, Queens kolegijos 
galerijoje — Art Center — 
Flushinge. Paroda pavadinta 
“Pictures of Otber Things”. Bus

QUEEMS COLLISION

mirė sausio 5. Palaidotas sausio

rie iškabino visus papuošalus
7

skulptūrų nuotraukų.

tininkų susirinkimas bus sau-

piet Kultūros Židinyje. Taip

teikė skirtingas perspektyvai*' 
bei naujas informacijas apie

pasveikino seminaro dalyvius.
Kandidatai, globojami paša*' 

kimų direktoriaus Tėvo Joneširdus ačiū Pauliui Jurkui, kuris 
-suprojektavo visą scenos ir salės 
papuošimą ir vienas atliko visus 
darbus scenoje, p. Vaičiuliui ir

Trys knygos su 
už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, j. Jaškausko apysaka iš Lie-

vos vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Higbland Blvd., 
BrooHyn, N.Y. 11207.

t

džio 28. Palaidota gruodžio 31

anūkai.

KAUKIŲ BALIUS
BUS VASARIO 5, ŠEŠTAMENt, 
rasfe

laimingiausių 1983 metą!
YN,M.Y.

Į
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