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STASYS LOZORAITIS

Argentinos prezidentas Alfon- 
sin pareiškė iškelsiąs teisme 
bylą Argentiną valdžiusios kari
nės juntos visiem devyniem na
riam, nes jų valdymo metu, 
kovojant su kairiaisiais, yra din
gę 6000 žmonių, keli šimtai bu
vę nužudyta ir tūkstančiai buvo 
kankinti. Tuo pačiu metu būsią 
iškeltos teismo bylos ir septy
niom kairiųjų teroristų, va
dam, kurie yra pagrobę ir nužu
dę šimtus žmonių. Be to, jis 
paprašė kongresą panaikinti ka
rinės juntos paskelbtą amnesti
ją, atpalaiduojančią juntos na
rius nuo bet kurios bausmės.

JAV susitarė su Portugalija 
pratęsti JAV teises naudotis 
Azorų salose esančia aviacijos 
baze dar 7 metam. JAV už tai 
pažadėjo padidinti Portugalijai 
teikiamą karinę ir ūkinę pagel- 
bą.

Irakas, keršydamas Iranui už 
Kuwait įvykdytus sprogdini
mus, raketom apšaudė penkius 
Irano miestus, kuriuose žuvo 24 
ir buvo sužeista 283 žmonės.
. Sov. S-ga ir Varšuvos pakto 
valstybės nutraukė Vienoj vyku
sias derybas dėl paprastų gink
lų ir kariuomenių sumažinimo.

Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus pastangom 2500 krikščio- 
nitymilicininkų ir keli tūkstan- 
čiat^ūvilinių gyventojų Izraelio 
transporto priemonėm buvo 
evakuoti iš druzų apsupto Liba
no Deir ai Qamar miesto.

JAV sutiko duoti Izraeliui 
1985 biudžetiniais metais kari
nės pagelbos už 1.4 bil. dol., 
kurių nereikės grąžinti. Egiptas 
tom pačiom sąlygom gaus kari
nės pagelbos už 1.1 bil. dol. 
Iki šiol Izraelis yra skolingas 
JAV už jam teiktą karinę pa- 
gelbą 10 bil. dol.

Jamaikos parlamento rinki
mus laimėjo kraštą valdžiusi 
Darbo partija, vadovaujama 
min. pirmininko Edvvard Seaga. 
Opozicinė socialistų partija rin
kimus boikotavo.

JAV imigracijos ir natūraliza
cijos įstaiga atmetė kelių šimtų 
lenkų prašymus suteikti jiem 
politinę globą ir teisę čia gy
venti.

Danijos karalienė Margarita II 
paleido parlamentą ir paskel
bė naujus rinkimus sausio 10, 
nes dabartinis parlamentas at
metė vyriausybės pasiūlytą biu
džetą.

Per karinius veiksmus Gre
nadoje žuvo 18 ir buvo sužeis
ta 116 Amerikos karių; ąrena- 
diečių 45 žuvo ir 337 buvo su
žeisti ir kubiečių 24 žuvo ir 59 
buvo sužeisti.

Pietų Afrika paskelbė, kad 
sausio 31 ji pradės atitraukti 
savo kariuomenę iš pietvakari
nės Angolos.

JAV nutarė aprūpinti V. Vo
kietiją 2500 toli šaunamom 
priešlėktuvinėm Patriot rake
tom kraštui ir JAV karinėm 
pajėgom nuo lėktuvų puolimų 
ginti ir 950 artimo šaudymo 
Roland raketom aviacijos ba
zėm ginti. Visos raketos bus ap
rūpintos nebranduoliniais svie
diniais.

Nikaragvoj iškilo du nauji vy
riausybės vedamos politikos 
kritikai: vyskupų konferencijos 
pirmininkas vyskupas Pablo 
Antonio Vega Mantilla ir priva
čių prekybininkų organizacijos 
pirmininkas Enriąue Bolanos 
Geyer.

Prie Libano esantieji JAV 
karo laivai per savaitę net tris 
kartus apšaudė Sirijos ir dnizų 
pozicijas Libane už tai, kad bu- 
yo apšaudyti JAV žvalgybiniai 
lėktuvai.

KURSTO BAŽNYTINIUS KOMITETUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 58
Kada baigsi statyti kryžius?
Lazdijai. 1983 balandžio 11 

j Lazdijų ligoninę buvo pagul
dytas Žibūda Romas. Vos atėjus 
į palatą, Romas buvo pakvies
tas į gydytojų kabinetą.

Jo didžiausiam nustebimui 
kabinete buvo ne gydytojas, o 
Lazdijų saugumietis A. Gylys. 
Gylys iš karto pradėjo rėkti: 
“Ar baigsi vieną kart statyti 
kryžius?”

Romui tai paneigus, saugu
mietis kamantinėjo: “Tu Žinai, 
kas juos stato ir privalai, mums 
padėdamas, pasakyti, nes mes 
nekartą ir tau padedam, nes ki
taip jau nežinia, kur būtum 
atsidūręs”. Romas, nutraukda
mas pokalbį, atkirto: “Jūsų pa
galbos neprašiau ir dabar nepra
šau”.

A. Gylys priekaištavo, kodėl 
šis išplepėjęs praeitą pokalbį. 
Žibūda atsakė: “Papasakojau 
visiems praeitą pokalbį, papasa
kosiu ir šį”. Tada saugumietis 
išrėkė: “Tu tikras Vingių Jonas 
ir nieko neišmanai!”

Pagaliau nieko nepešęs dar 
pagąsdino, jog armijoj Romui 
bus ne gyvenimas ir kad visas 
jo likimas priklausys nuo jo pa
ties elgesio.

Rūsčiai įspėja kunigą
Kapčiamiestis (Lazdijų raj.) 

1983.IV.28 Lazdijų raj. pava
duotojas I. Vanagas supažindino 
Kapčiamiesčio parapijos kun. 
Igną Plioraitį su tokiu įspėji
mu: “Aš, Vanagas, Liudas, Laz
dijų raj. vykd. komiteto pirm, 
pavaduotojas, įspėju Kapčia
miesčio kleboną kun. Ig. Plio
raitį:

L Jūs leidžiate patarnauti re
liginėse apeigose nepilname
čiams vaikams (išvardino eilę 
patarnautojų).

2. Jūs įtraukiate jaunimą už 
ribų į religijos politinę veiklą:

a) kartu su jaunimu pasiuntė
te areštuotam mokytojui A. Gri
gui Velykinį pasveikinimą;

b) suorganizavote jaunimą 
aplankyti areštuotą mokytoją A. 
Grigą;

c) su jaunimu fotografavotės 
prie ką tik nugriauto kryžiaus 
Karaivonių kaime, netoli Kap
čiamiesčio;

d) organizavote ir įtraukėte 
nepilnametį jaunimą rinkti pa
rašus dėl kryžių nugriovimo ir 
dėl kun. Alf. Svarinsko arešto.

Jūs gerai žinote įstatymą, kad 
Bažnyčia atskirta nuo mokyk
los. Jūs neturite teisės burti, 
organizuoti jaunimą. Jums vieta 
tik bažnyčioje — poteriauti.

3. Jau eilė metų, kai Jūs 
įpepranešate mums, kada 
Kapčiamiestyje bus atlaidai ir 
kokie juose dalyvaus kunigai.

4. Jūs kišatės į parapijos ko
miteto reikalus. Štai atsiuntė
te parapijos komiteto rinkimų 
protokolo tik vieną egzemplio
rių, o mums reikalingi trys. 
Ten pasirašė parapijos “dvide
šimtukas”. Kodėl nenurodėte 
dvidešimtuko pavardžių? Kam 
slepiate?

Kun. Plioraitis pareikalavo į- 
spėjimo nuorašo, bet negavo. 
Religijos laisvės vardan pasira
šyti po įspėjimu kategoriškai at
sisakė.

Ateistiniai pareigūnai renka 
bažnyčios komitetą

Užuguostis (Prienų raj.) 1983 
balandžio 24 Lelionių apylinkės 
vadovybė iškabino skelbimus, 
kuriuose buvo pranešama, kad 
gegužės 1 Užuguosčio kultūros 
namuose bus renkamas Užu
guosčio tikinčiųjų bendruome
nės vykdomasis komitetas ir

revizijos komitetas. Vienas toks 
skelbimas buvo priklijuotas prie 
šventoriaus tvoros.

Užuguosčio parapijos klebo
nas kun. Z. Navickas balandžio 
24, sekmadienį, paaiškino žm 
nėms, kad Užuguosčio parapijos 
tikinčiųjų ir revizijos komitetai 
yra, naujų rinkti nėra jokio rei
kalo, ir iš viso toks Lelionių 
apylinkės vadovybės sumany- ___  _________________
mas yra neteisėtas, nes valstybė teto nariams buvo liepta pasi

rašyti.
Naujo komiteto nariai pareiš

kė klebonui, kad toks išrinki
mas buvo padarytas prieš jų no
rą ir jie nenori būti ateistų iš
driktais komiteto nariais, tačiau 
jie prisipažino, kad jie labai bi
jo valdžios, ypač kolūkio briga
dininko Urbonavičiaus, nes jis 
gali neduoti nei šieno karvei, 
nei arklio daržą išdirbti.
■ Klausimas, kodėl reikalingas 
valdžiai naujas parapijos komi
tetas? Užuguosčio dalis parapi
jos priklauso Kaišiadorių rajo
nui, dalis parapijos Prienų raj. 
Į naują komitetą buvo išrinkti 
specialiai tikintieji gyvenantys 
Prienų rajone ir priklausantys 
Vyšniūnų kolūkiiii. Vyšniūnų 
kolūkio vadovai pirmininkas P. 
Aleknavičius ir Užuguosčio bri
gadininkas A. Urbonavičius 
pasižymi žiaurumu.

: i Ateistiniai pareigūnai šantažu 
£ grasinimais nori priversti ti-

atskirta nuo bažnyčios. Klebo
nas patarė tikintiesiems tokiame 
susirinkime nedalyvauti. Gegu
žės 1 į skelbiamą susirinkimą 
iš tikinčiųjų niekas neatvyko.

Gegužės 13 į Užuguosčio kul
tūros namus iš darbo buvo 
suvaryti žmonės į susirinkimą. 
Taip pat čia dalyvauti privertė 
ir vyresniųjų klasių mokinius. 
Susirinkimui vadovavo apylin
kės pirmininkė Kurminienė ir 
kolūkio birgadininkas Urbo
navičius. Į susirinkimą buvo at
vykę atstovai iš Prienų ir iš 
Vilniaus. Atvykęs paskaitinin
kas šmeižė kunigus ir įrodinė
jo žmonėms, kad kun. Alf. Sva
rinskas nuteistas teisingai. Įvai
kiai buvo šmeižiamas ir Užu
guosčio klebonas kun. Z. Navic
kas.

Susirinkimo pabaigoje Lelio
nių apylinkės pirmininkė Kur
minienė pranešė žmonėms, kad 
reikia išrinkti tikinčiųjų bend
ruomenės komitetą. Kai kuriems 
žmonėms pasisekė iš kultūros

Dail. Vidos Krištolaitytės darbų parodoje Čiurlionio galerijoje Chicagoje. Iš k. rengėja 
Marija Reinienė ir dailininkai: sesuo Mercedes, Dalia Kolbaitė, Vincas Lukas, Gaižu- 
tienė, Balfo pirmininkė Marija Rudienė, Petras Aleksa, Eleonora Marčiulionienė, 
Vida Krištolaitytė, Aleksas Marčiulionis. Nuotr. Jono Tamulaičio

35 METAI ŽMOGAUS 
TEISIŲ DEKLARACIJAI

Visas kultūringas pasaulis 
neseniai minėjo Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos paskel
bimo 35-tąsias metines. Toji 
deklaracija buvo vieningai pri
imta Jungtinių Tautų organiza
cijos generalinėj * asamblėjoj 
New Yorke 1948 gruodžio 10. 
Jungtinėse Tautose metinių iš
vakarėse: visą dieną vyko de
batai žmogaus teisių apsaugoji
mo tema. Parodų salėj ta proga 
buvo atidayrta speciali paroda, 
vaizduojanti .trisdešimt dekla
racijos straipsnių.

Minėdami Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos paskel
bimo 35-ąsias metines, perduo
dam Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių centro direktoriaus austro 
Kurt Hemdl pareiškimą. Jis kal
bėjo Jungtinėse Tautose New 
Yorke.

Prieš 35-erius metus paskelb
toji, Visuotinė žmogaus teisių 

namų pabėgti. Kai kas bandė 
aiškinti pirmininkei, kad komi
tetas yra. Brigadininkas Urbo
navičius liepė nutilti.

Apylinkės pirmininkė skaitė 
kandidatų pavardes į parapijos 
komitetą ir liepė žmonėms už 
juos balsuoti. Tokiu būdu vis

H to buvo išrinktas naujas pa
rapijos komitetas ir revizijos 
komitetas. Išrinktiesiems komi- 

deklaracija išreiškia gilų tikėji
mą visų žmonių lygybės ir bro
liškumo principais, išreiškia ti
kėjimą žmogaus asmens švem 
tumu. Jau pirmasis deklaraci
jos straipsnis primena, kad visos 
žmogiškosios būtybės gimsta 
laisvos, kad iš prigimties jos tu
ri tą patį žmogiškąjį orumą ir tas 
pačias teises, kad jų prigim
tis yra apdovanota protu ir są
žine. Dėl to žmonės vieni su ki
tais turi bendrauti broliškumo 
dvasioj. Visuotinė deklaracija 
drauge su Jungtinių Tautų or
ganizacijos charta yra pagrin
diniai dokumentai, kuriais re
miasi toji santvarka, kurią pava
dinčiau šiuolaikinio pasaulio 
santvarka. Deklaracija nustato 
valstybių veiklai tarptautines 
normas. Pagal šias normas tu
rėtų būti vertinami kiekvienos 
vyriausybės veiksmai bet kurioj 
srity. Metam bėgant, žymiai iš
augo Šios deklaracijos svarba

Ministeris Stasys Lozoraitis
Gruodžio 24, Kūčių dieną, Ro

moje mirė ministeris Stasys Lo
zoraitis, Lietuvos diplomatijos 
šefas.

Velionis buvo gimęs 1898 rug
sėjo 5 Kaune. Jo tėvas buvo ad
vokatas Motiejus Lozoraitis, 
varpininkas, miręs Kaune 1907.

Tėvui anksti mirus, auklėjimu 
rūpinosi motina. Pradėjo moky
tis Kaune, kur išėjo 4 klases. 
1918 baigė Voroneže M; Yčo 
gimnaziją. Vėliau, jau tamauda- 

bei autoritetas. Jos įtaka aiškiai 
jaučiama daugelio viso pasaulio 
valstybių konstitucijose bei tei
synuose. Šiandien visos valsty
bės pripažįsta deklaracijos au
toritetą. Ji yra dokumentas, ku
rio tautos galbūt dažniausiai 
šaukiasi, kovodamos dėl laisvės, 
dėl teisingumo ir taikos. ■

Minint 35-ąsias Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos pa- 
skelbėmo metines, ypatingu bū
du reikia prisiminti jos 10-ąjį 
straipsnį, kuris tvirtina, kad 
“kiekvienas asmuo turi teisę į 
minties, sąžinės ir religijos lais
vę”. Tas pats straipsnis toliau 
tvirtina kad teisė į minties, są
žinės ir religijos laisvę apima 
“laisvę išreikšti pavieniui arba 
bendrai su kitais tiek viešai, 
tiek privačiai savo religinį tikė
jimą ir savo religinius įsitikini
mus, išreikšti mokymu, prakti
kavimu, kulto bei apeigų at
likimu”. Kaip tik šioj srity 
pastaraisiais metais Jungtinių 
Tautų organizacijoj buvo pa
daryta didelė pažanga. Prieš 
dvejus metus Jungtinių Tautų 

mas. diplomatinėje tarnyboje, 
klausė teisės paskaitų Berlyno 
universitete.

Grįžęs Lietuvon nuo 1918 lap
kričio 26 tarnavo vidaus reika
lų ministerijoje. 1923 įstojo į 
diplomatinę tarnybą ir buvo pa
skirtas į Berlyno pasiuntinybę, 
1929 kaip pasiuntinybės patarė
jas buvo perkeltas į Vatikaną, 
1932 paskirtas į centrą politi
kos departamento direktoriumi. 
1934 buvo paskirttas užsienio 
reikalų ministeriu. Tas pareigas 
ėjo iki 1938 gruodžio 5, 1939 
vasario 15 paskirtas nepaprastu 
pasiuntiniu ir įgaliotu ministe
riu Romon prie Kvirinalo. 1940 
birželio 2 užsienio reikalų mi- 
nisterio Urbšio telegrama jam 
buvo pavesta eiti užsieny pasi
likusios Lietuvos diplomatijos 
šefo pareigas. Plačiai veikė kaip 
diplomatas, bent kelis kartus 
lankėsi Amerikoje.

Palaidotas gruodžio 28 Ro
moje. Liko žmona Vincenta, du 
sūnūs — Stasys ir Kazys.

generalinė asamblėja priėmė 
istorinės reikšmės deklaraciją 
prieš bet kokia forma pasi
reiškiančią religinę netoleran
ciją. Religinės netolerancijos te
mą ir dabar studijuoja įvairūs 
Jungtinių Tautų organai, ieško
dami būdų praktiškai įgyvendin
ti šią deklaraciją visuose pasau
lio kraštuose. Pavyzdžiui, yra 
renkami duomenys apie religinės 
netolerancijos apraiškas pa
sauly. Ateinančiais metais Jung
tinės Tautos organizuos svar
bų tarptautinį seminarą kuria
me bus diskutuojamos įvairios 
praktiško deklaracijos įgyvendi
nimo problemos.

Trumpai tariant, sakyčiau, 
kad Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos dvasia ir toliau 
įkvėpia visą mūsų veiklą skatin
dama padvigubinti pastangas 
tarptautinio bendradarbiavi
mo rėmuose, siekiant garantuos 
ti tas sąlygas, kuriose kiekvie
nas žmogus galėtų naudotis 
savo pagrindinėmis teisėmis, 
taip aiškiai išreikštomis Visuo
tinėj žmogaus teisių deklaraci
joj.

Salvadore veikiančių partizanų 
Populiarus išlaisvinimo frontas 
paskelbė, kad prieš kurį laiką 
Nikaragvoj žuvusią partizanų 
vadę Melida Anaya Montes nu
žudė šio fronto vadas Salvador 
Cayetano Carpio, kuris netrukus 
ir pats nusižudė.

JAV įspėjo Salvadoro vyriau
sybę, kad ji neteks JAV para
mos jei iki sausio 10 nesiims 
veiksmų mirties būrių veiklai 
sustabdyti.

I
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LONDONO DIENRAŠTIS 
APIE OKUP. LIETUVĄ

bausmėmis, nes sovietai laiko 
religinį tikėjimą tautine opozi-

Teisminis susidorojimas su 
kun. Sigitu Tamkevioium atkrei
pė užsienio spaudos dėmesį į 
sunkią Lietuvos Katalikų Baž
nyčios ir‘lietuvių tautos dabar
tinę būklę. Svarbiausios užsie
nio spaudos agentūros ir įvairūs 
pasaulio laikraščiai paskelbė 
ilgus pranešimus apie kun. Tam- 
kevičiaus nuteisimą dešimčiai 
metų laisvės atėmimu drauge 
su komentarais apie Lietuvos 
Bažnyčios ir jos- tikinčiųjų da
bartinę padėtį. Kiti laikraščiai 
ta proga paskelbė net ilgesnius 
straipsnius apie Lietuvą. Tų 
laikraščių tarpe yra įtakingasis 
Londono dienraštis “The 
Times”, kuris gruodžio šeštos 
dienos laidoj Lietuvai paskyrė 
vieną iš vedamųjų straipsnių, 
antraštė “Bažnyčia ir tauta Lie
tuvoj” (Church and Nation in 
Lithuania).

,4 *
Visas pasaulis, rašo Londono 

dienraštis, su pagrindu griežtai 
pasmerkė kelių kunigų žiaurų 
nužudymą EI Salvadore. Ma
žiau žinoma pasauliui yra Ka
talikų Bažnyčios būklė Lietuvoj,

[Savaitės 
įvykiai

oooss&sesoooooocooo&c
Ispanijos komunistų partija 

savo gen. sekretorium išrinko 
Eurokomunizmo šalininką Ge
rardo Iglesias, o Portugalijos 
— aršų Maskvos .šalininką Aiva
ro Cunhal.

Japonijos parlamento rinki
mus skaudžiai pralaimėjo kraštą 
valdanti liberalinių demokratų 
partija ir neteko parlamento 
daugumos, bet min. pirminin
kas Yasuhiro Nakasone pa
reiškė, kad partija sudarė koali
ciją su nepriklausomais parla
mento atstovais ir parlamente 
turės3 atstovų daugumą.

Izraelio pakrančių laivai, ap
šaudydami Tripolio uostą, su
trukdė Palestinos išlaisvinimo 
organizacijos pirmininko Yasir 
Arafat ir jo šalininkų išvykimą 
graikų laivais į Tunisą. JAV 
pareikalavo, kad Izraelis nu
trauktų šaudymą ir leistų Ara
fat netrukdomam pasitraukti iš 
Tripolio.

Graikijos min. pirmininkas Pa-

tai yra vienoj iš trijų Pabaltijo 
respublikų, kurios 1918 atstatė 
savo nepriklausomybes, bet vė
liau, 1940 buvo prievarta įjung
tos į Sovietų Sąjungą, remian
tis pagarsėjusiu Stalino ir Hit
lerio slaptu susitarimu. Kaip tik 
šiomis dienomis, rašo dienraš
tis The Times, Vilniuj buvo 
teisiamas kunigas Sigitas Tam- 
kevičiusuž jam primestą kalti
nimą, kad savo pamoksluose jis 
šmeižęs sovietų politinę ir so
cialinę sistemą.

Londono dienraštis šia proga 
atkreipia dėmesį, kad pagrin- • 
dinė priežastis, dėl kurios kun. 
Tamkevičiui buvo iškelta teis
minė byla, buvo ta, kad jis drau
ge su kitais keturiais kunigais 
1979 įsteigė Tikinčiųjų Teisėm 
Ginti Katalikų Komitetą, kuris 
pranešinėjo apie ateistų vykdo
mą Lietuvos Bažnyčios perse
kiojimą.

Dienraštis The Times prime
na, kad kun. Tamkevičius buvo 
suimtas 1983 gegužės mėnesį 
kito lietuvio kunigo — Alfonso 
Svarinsko, taip pat priklausan
čio Tikinčiųjų Teisėm Ginti Ka
talikų Komitetui, teisminio pro
ceso metu. Kun. Svarinskas bu
vo nuteistas septynerius metus 
kalėti griežto režimo lagery ir 
trejiem metam tremties. Jis buvo 
jau pirmą kartą nuteistas dešimt 
metų kalėti 1946 už tariamus 
ryšius su vadinamais naciona
listiniais banditais.

Lietuvoj,toliau rašo Londono 
dienraštis, šimtai kunigu patyrė 
skaudžius persekiojimui ir buvo 
nuteisti sunkiomis kalėjimo

ateistinei santvarkai. Apie 50 
tūkstančių lietuvių, nepaisy
dami persekiojimo pavojų ir rizi
kuodami būti pašalintais iš dar
bo, peticijomis kreipėsi į val
džią, reikalaudami, kad kun. 
Svarinskui primesti kaltinimai 
būtų atšaukti. Kituose lietuvių 
pasirašytuose kolektyviniuose 
raštuose valdžiai yra paneigia
mi sovietinės propagandos tvir
tinimai, kad Pabaltijo tautos 
laisvąnoriškai įsijungusios į So
vietų Sąjungą.

Straipsnis primena taip pat 
kun. Broniaus Laurinavičiaus 
tragišką mirtį. Šis kunigas 1977 
metais pasiuntė drąsų laišką 
sovietų valdžiai, protestuodamas 
prieš lietuvių tautos rusinimą ir 
prievarta brukamą ateizmą. 
1981 lapkričio 21 komunistų 
partijos organas griežtai užpuo
lė kun. Laurinavičių. Praėjus 
vos keturiom dienom, jis buvo 
sunkvežimio suvažinėtas vienoj 
Vilniaus gatvėj. Nelaimingą at
sitikimą mačiusieji tvirtino, kad 
kunigas buvo pastumtas po 
sunkvežimiu. Tariamų apiplėši
mų metu buvo nužudyti ir kiti 
du lietuviai kunigai. Sakoma,

kad juos nužudė KGB agentai VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. '357 Larfcfleld Road., Ei 
Baigdamas straipsni, The • Norlhporth M.y. 11731. Tol. 516 368-3740. Namų tetefona* vakari 

Times primena popiežiaus Jono tik ^imtinais atvejai* 516 757-2671. New York* ofisą* Lito patalpa 
Pauliaus II-ojošių metų pa- 86-01114th St, Richmond HM, N.Y. 11418. TeL 212 444-2811. ,uvasarį Išreikštą viltį, kad lietu
vių tauta galės pilnoj religinėj 
laisvėj išpažinti savo tikėjimą. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Reagan yra pakar
totinai iškėlęs Pabaltijo tautų • * * ohaliho rvntnMk inv.,
teisę savarankiškai spręsti savo p-way st.). Woodhavon, N.Y. 11421. Suteiki* garbinga* laidotuvaą. 
likimą. Taip pat ir Didžiosios Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. 
Britanijos vyriausybė niekada 
nėra pripažinusi teisėtu Pabalti
jo kraštam sovietų primesto re
žimo.

AUCE*S FLORIST SHOP. lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės (vairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamaica Avė., 
Richmond HM, N.Y.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 J amale* Ava. (prie Fore<

---------------  -------------- "  ..... —-  ......... -ft
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Ai*, 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, uicensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

pandreou ir Rumunijos prezi
dentas Ceausescu bendru pa
reiškimu paprašė JAV ir Sov. S- 
gą sustabdyti branduolinių ra
ketų išdėstymą Europoj ir grįžti 
prie derybų stalo.

Turkijos min. pirm. Turgut 
Ozai pareiškė, kad Turkija sie
kia draugystės su Graikija ir 
mano, kad ir Kipro klausimu 
gali būti surastas sprendimas.

J.T. visumos susirinkimas 
savo rezoliucija pasmerkė Izrae
lio ir JAV sudarytą susitarimą 
dėl glaudesnio karinio bendra
darbiavimo, nes tai sustiprins 
Izraelio karinį potencialą ir jo 
aneksinius siekimus.

Okupuotos Estijos aukšč. teis
mas nuteisė tris estus darbo sto- 
vyklon iki 6 m. už “priešsovie- 
tinę” veiklą. Jie pasirašė Sov. S- 
gos ir Skandinavijos valstybių 
vadam adresuotą pareiškimą dėl 
laisvos nuo branduolinių ginklų 
zonos šiaurinėj Europoj įsteigi
mo ir sveikinimą Lenkijos Soli
darumo unijos vadui Lech Wa- 
lensai.

Kuvait organai apkaltino 10
irakiečių ir libaniečių už JAV 
ambasados sprogdinimą ir su
darė teismąjų bylai spręsti.

Afganistano partizanai nužudė 
du aukštus karininkus ir įvykdė 
pasalas į šiaurę nuo Kabulo 
Guldara slėny, kurių metu su
naikino 70 sovietų karių ir 24 
paėmė į nelaisvę. Be to, buvo 
sunaikinta 4 tankai ir 4 malūn
sparniai.

IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO 
GYVENIMO

—Taip pat spaudoje paminėta 
marksistinio rašytojo Juliaus Bū
tėno 75-rių metų amžiaus sukak
tis. J. Būtėnas debiutavo dzūkų 
tarme parašyta apysaka “ Seiki i- 
nės gonkos” (1932). Kiti jo .be
letristiniai veikalai: “Prikąstas 
liežuvis“, romanas “Mėlyni ka- 
kareiviai”, dramos “Pamilau 
dangaus žydrumą” ir “Kad ir 
šimtas gyvenimų”. Lietuvių kul
tūros istorijai yra vertingiausios 
J. Būtėno parašytos monografi
jos: “Povilas Višinskis”, “Že
maitė”, “Vincas Kudirka”, “Ju
lius Janonis”, “Lietuvių teatras 
Vilniuje”. J. Būtėnas parašė ke
lias atsiminimų knygas: “Istori- 
jografo užrašai”, “Literato duo
na”, “Žmonės, kuriuos pažino
jau”, “Neramūs metai”. J. Bū
tėnas į lietuvių literatūrą ir kul
tūrinį gyvenimą žvelgia mark
sistiniu požiūriu, tačiau konkre
čius faktus vertina gana objek
tyviai.

— Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio vardu pavadintas 
žvejybos traleris, vykstąs žvejoti 
į tolimuosius vandenis. Jis re- 
gistruotas Klaipėdoje, bet ilgesnį 
laikų buvo sustojęs vakarinės

KALĖDINĖ EGLUTĖ 
ŠV. PETRO AIKŠTĖJE

Taip pat ir šiais metais Šv. 
Petro aikštėj Romoj yra pasta
tyta didžiulė kalėdinė eglutė. 
Šešiolikos metrų aukščio gražią 
eglaitę popiežiui padovanojo 
Austrijos Tirolio regioninė val
džia. Iš Innsbrucko ji buvo at
gabenta milžinišku — dvidešim
ties metrų ilgio — sunkveži
miu.

Šv. Petro aikštėj popiežiaus 
vardu eglutę priėmė Vatikano 
miesto valstybės popiežiškosios 
komisijos propirmininkas arki
vyskupas Paulius Marcinkų*. 
Kalėdų išvakarėse ji sužibėję

■ -i-L----- l<nxa uuvu susujjęs »aA<uiuv.->
Sjm^jvmnasprfvi, Mauritanijos Naubibu

Kalėdine eglutė įrengta UQSte jr vietiniams žvejams lei. 
tikano radijo pastato vestibiu- kė žvejybos pamokas. Nenuosta- 
!y. J‘ papuošta įvairių tautų fcu sovietiniai laivai pava- 
tradiciniais kalėdiniais pa- dinami justo Pa|eckio vardu, bet 
puo a ais, jų arpe ir letuviš Čiurlionis netinka nei prie poli- 
kais šiaudinukais, kuriuos pa- Hk nei _ uj
rūpino Vatikano radijo lietuvių kam ėia jo vardas? Pr. N.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

kinčiuosius, kad jie būtų jų į-, 
rankiai slopinti tikinčiųjų religi
nį atgimimą.

Šmeižia kleboną, kad jis 
nupjovęs kryžių

Gižai (Vilkaviškio raj.). Gižų 
gyvenvietėje, atminti šventie
siems 1933-34 metams buvo pa-

Kun. Simonas Morkūnas, S v. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, Sioux City, Iowa, 
šiais metais atšventė kunigystės 50 metų sukaktį. Darbininko leidžiamam Jurgio Gliau
dės romanui apie šv. Kazimierą paaukojo 500 dol. Nuotraukoj sukaktuvininkas su sve
čiais po padėkos mišių. Iš k.: prel. V. Balčiūnas, vietos vyskupas F.H. Greteman, kun. S. Mor
kūnas, vysk. V. Brizgys, kun. S. Raila.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ąr 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Oardon Tavam. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

■ ROMAS -PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn-
i non Securities Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 

pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai'*, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Lithuanla”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
- SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

rasolino 

A MEMORIALS
66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 + l 97 6

statytas kryžius. Dabar šis kry
žius buvo aplūžęs ir pasviręs, 
todėl vietos tikintieji nutarė vie
toje jo pastatyti naują kryžių, 
nes seną suremontuoti buvo ne
įmanoma.

1982 rugpjūčio 14 keletas 
vyrų atvežė naują kryžių ir ruo
šėsi pastatyti, bet tuoj prisi
statė apylinkės pirmininkas Juo
zas Šumskas ir uždraudė staty
ti kryžių. Kai kryžius vis tiek 
buvo pastatytas, pirm. Šumskas 
apie tai pranešė rajono valdžiai. 
Greitai prisistatė raj. pav. Ur
bonas ir kartu su Šumsku, susi
šaukęs kryžiaus statytojus An
taną Karpavičių, Juozą Marcin
kų ir Joną Talacką, juos grubiai 
išbarė, o Antaną Karpavičių nu
baudė 20 rub. bauda.

Bet tuo dar viskas nesibaigė.
Rugsėjo 13 raj. pav. Urbonas, 

išsikvietęs bažnytinio komiteto 
pirmininką Antaną Striuoginį 
ėmė šaukti: “Kas tu per pirmi
ninkas, kad nežinai kas darosi 
tavo valdose? Stato pakelėse 
kryžius, o tu tyli!?” Bet to, pa
vaduotojas įsakė pirmininkui 
neklausyti klebono: atimti iš jo 
raktus, kasą ir antspaudus; pa
tiems remontuoti bažnyčią, nie
kada su klebonu nesitarti.

Po kurio laiko Antanas Kar
pavičius gavo pranešimą antrą 
kartą sumokėti piniginę baudą. 
Marcinkai ir Talačkai baudas 
išskaičiavo iš pensijos.

Kaime pasklido gandai, kad 
rajonas verčia apyl. pirmininką 
nuversti kryžių. Gruodžio 17 
naktį kryžius buvo išverstas. Ti
kintieji jį parsinešė į bažnyčią 
ir gražiai pagerbė.

Apyl. pirm. Šumskas, norėda
mas paslėpti niekšybės pėdsa
kus, viešai susirinkime šmeižia 
kleboną, būk tai jis naktį nu
pjovęs kryžių.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modemus įrengimai, patogus priva-6 
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS .

{LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, Š.Y. 11229
TEL: (212) 769-3300



4*883 — AUŠROS METAI — 1983

Aušros metus išlydint
-n Aušros jubiliejiniai metai bai
giasi. Jie buvo ne eiliniai lietu
viškai išeivijai ir pavergtam
kraštui: Tad verta bent trum
pai juos peržvelgti.

Grumtynės Lietuvoje
Okupuotas kraštas ir toliau 

-atlaikė kietą okupantų spau
dimą, ir toliau ištvermingai lei-
do pogrindžio leidinius. Šių įne

rtų pradžioje vis dar buvo mi
nima Liet. Kat. Bažnyčios Kro- 

-nikos 10 metų sukaktis. Metų 
pradžioje Darbininke buvo 

3*spausdinama Kronikos 53 nr., o 
’^aigiame su 58 numerio spaus

dinimu. Jau iš krašto yra atėjęs 
ir 59 numeris.

Pogrindžio spauda buvo tvirta 
ir kovinga, demaskuojanti tuos, 
kurie tarnauja okupantui. Per 

^pogrindžio spaudą ir toliau 
•stiprėjo žmonių patriotizmas, 
•Religinis atgimimas.

Areštai ir nuteisimai. Okupan
tai apsisprendė, kad reikia izuo- 
liuoti pačius veikliausius kuni
gus. Sausio 26 suimtas kun. 
Alfonsas Svarinskas, gegužės 6 

-Suimtas kun. Sigitas Tamkevi- 
;Čiųs. Ąbu nuteisti ilgiem, metam 
jfcaĮ^tf. Abiejų areštai ir teismai Abiejų areštai ir teismai^ Šiuos . metus iš. kitų.,išskyrė 
^Sukėlė visą Lieiiuvą, žmonės rašė didelės šventės Ghiuagoje. Ten
.prašymus, viešai gynė suimtuo- 
•sius, o Kybartuose net keliais 
;ėjo aplink bažnyčią.
‘ Taip pat suimta ir nuteista 
įuoli disidente Jadvyga Bieliaus- 
Ikienė. Nuteistas ir Jonas Sadū- 
<nas. Padidėjo kankinių ir kali
nių skaičius. Padidėjo ir tautos 
rezistencinės nuotaikos.

Lietuvos vyskupai po 45 metų 
buvo išleisti į Vatikaną padary
ti privalomų pranešimų. Juos 
privačioje audiencijoje priėmė 
popiežius balandžio 22.

Panevėžio vyskupas gegužės 9 
pasitraukė iš pareigų. Kapitula 
išsirinko vyskupijos valdytoją.

Veikla Amerikoje
Amerikoje visi veiksniai buvo 

aktyvūs, judrūs ir, kiek galima, 
kontaktavo valdžios įstaigas, 
visi priminė Lietuvos bylą. Bal
tų Lygos pastangomis, priside
dant ir kitiem veiksniam, 
šiemet birželio 14 buvo paskelb
ta Baltų laisvės diena. Prezi
dentas paskelbimą pasirašė 
birželio 13.

Baltuosiuose Rūmuose pradė
jęs dirbti Linas Kojelis kaip vie
nas iš patarėjų etniniam reikalam 
pasireiškė kaip sumanus organi
zatorius. Į Baltuosiąs Rūmus 
specialiem pokalbiam tSivo pa
kviesti ir lietuviai, jų tarpe ir 
Darbininko redaktorius. Baltieji 
Rūmai dėmesį lietuviam padidi
no. Tai parodė, kai prezidentas 
telefonu pasveikino lietuvių 
dainų šventę.

Ir šiemet buvo paskelbta pa
vergtų tautų savaitė, prasidėjusi 
liepos 17.

Per visus metus sėkmingai 
veikė Lietuvių Fondas, Tautos 
Fondas, padidindami savo kapi
talus Lietuvos kultūriniam, vi
suomeniniam ir politiniam 
reikalam.

Didžiosios iškilmės Chicagoje 

birželio gale ir liepos pradžioje 
buvo Il-sios Pasaulio Lietuvių 
Dienos. Jų metu buvo Šeštoji 
Dainų šventė, V-tasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresas, 
sporto šventė ir žaidynės, pa
statyta opera “I Lituani”, su
rengtos įvairios parodos, iškil
mingos pamaldos su Chicagos 
kardinolu. Į šias iškilmes at
vyko atstovai ir sportininkai iš 
viso laisvo pasaulio. Didžiausia 
ekskursija buvo atvykusi iš 
Australijos. Šimtas Australijos 
sportininkų lankėsi ir New 
Yorke.

(nukelta į 4 psl.)

Septintajai laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventei 
ruoštis pradėta P982 pavasarį. 
Lietuvių tautinių šokių institu
tas (LTŠI) paskyrė šokių direk
tore Jadvygą Reginienę, kuri 
drauge su LTŠI pirm. Galina 
Gobiene sudarė šventės šokių 
programą, o JAV LB krašto 
valdyba (pirm. V. Kutkus) pa
skyrė šventei rengti komiteto 
pirmininku dr. Antaną Butkų.

Meninė programa. Institutas 
Dainavos stovykloj surengė du 
vienos savaitės kursus, kuriuos 
lankė bent po vieną atstovą iš 
visų šokių grupių, užsiregistra
vusių dalyvauti šokių šventėj. 
Kursaitai buvo išmokyti 22 šokių, 
kurie sudarys 7-osios šventės 
programą. Dalis jų bus šokami 
pirmą kartą. Tų šokių paruoši
mą atliks grupių vadovai savose 
vietovėse, o Instituto atstovės 
juos derins vietovių aplankymo 
metu. Šokius palydės jungtinis 
choras, sudarytas iš Chicagos, 
Clevelando ir Toronto choristų. 
Jo programa, gaidomis ir paruo
šimu rūpinasi choro direktorius 
Bronius Kazėnas iš Kento uni
versiteto. Muzikos direktorius 
Algis Modestas iš Chicagos rū
pinasi orkestru, kurį sudarys 
kanklės ir simfoninis orkestras.

Rengimo komitetas. Jo sudary
mas gerokai užtruko. Daug pri
sidėjo ir tai, kad Clevelande 
šventė ruošiama pirmą kartą. 
Antra priežastis, kad Koliziejus 
gali sutalpinti 17,000 žiūrovų, o 
Clevelandas — per maža lietu
vių kolonija, kad galėtų patys 
vieni tai atloti. Tad buvo de
damos pastangos į komitetą į- 
traukti ir iš 'Chicagos lietuvių. 
Trečia, komiteto pirmininko pa
skyrimas buvo per anksti pa
skelbtas spaudoj. Ketvirta, II 
PLD rengimas pareikalavo daug 
darbo jėgų ir lėšų. Reikėjo lai
ko, kad aukotojai ir rengėjai at
sipūstų, tad šventės darbo dar 
nebuvo galima pradėti.

Clevelando Grandinėlė šv. Kazimiero jubiliejaus proga vyks
ta į Romą. Ta proga Vincas Čečys davė 1000 dol. Gran
dinėlei. Nuotraukoje — Grandinėlės atstovė R. Staniškytė 
skaito padėkos laišką. Kairėje V. Čečys, o dešinėje Gran
dinėlės vadovas L. Sagys. Nuotr. V. Bacevičiaus

— '■■■ ..............^==L-
ANTRASIS ŠOKIŲ ŠVENTĖS RENGHMO 
ETAPAS: UOLOS DARBAI KOMISIJOSE
Organizacinis komitetas ir vi

sos komisijos jau sudarytos. Dar 
reikės šventės tvarkdarių ir kt., 
kurie bus kviečiami vėliau.

Komiteto pirmininko pava
duotojas Andrius Mackevičius, 
tel. (216) 731-2705. Šalia tiesio
ginio pirmininko pavadavimo 
darbų jis koordinuoja sąmatų 
sūdarymą, pajamų bei išlaidų 
aprobavimą ir palaiko ryšius su 
bilietų platinimo, loterijos, su
venyrų bei banketo komisijų 
pirmininkais. Biudžetas siekia 
200,000 dolerių. Sekretorė yra 
Nijolė Maželienė, o iždininkė 
— Rūta Butkutė-Marino.

Lėšų telkimo komisijai vado
vauja dr, Ferd. Vyt. Kaunas, 
tel. (312) 652-1381. Lėšos yra 
telkiamos iš mecenatų, iš apy
gardų ir apylinkių, pagal apy
linkių dydį paskiriant kvotas, 
iš loterijos bilietų, suvenyrų 
ir iš išplatintų šventės bilietų.

Bilietai. Jų platinimu rūpinasi 
Valdonės Žiedonienės komisija, 
tel. (216) 481-8023. Juos bus 
galima įsigyti per LB apylinkes, 
per šokėjų grupes, per lietuvių 
biznio įstaigas ir per Kolizie
jaus Ticketroną, kuris veiks visoj 
Amerikoj ir užteks tik paskam
binti jo numeriu, pranešti savo 
vizos ar kokios kitos banko 
sąskaitos numerį, ir bilietai bus 
išrašomi tą pačią dieną eilės pir
mumo tvarka.

. Loterijos komisijai vadovauja 
Bronius Nainys iš Clevelando, 
tel.*(216) 481-8472. Kaip ir kiek
vienoje šokių šventėj, taip ir 
septintoj bus platinamos loteri
jos bilietų knygutės per šokėjus, 
per apylinkes, per apygardas ir 
pavieniui. Šiuo metu yra komp
lektuojami fantai ir gaminami 
bilietai.

.Suvenyrais rūpinasi Birutė 
Vedegienė ir Rūta Degutienė,
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Septintosios tautinių Šokių šventės rengimo komitetas. Iš k. 
Algis Modestas, Jadvyga Regienė, Robbie Braessler (kolizie- 
jaus vicepirminiriė), dr_ Antanas Butkus, Ona Jokūbaitie- 
nė, Petras Maželis.Stovi Vytautas Staškus, Andrius Macke
vičius, Vacys RociDnas, Juozas Stempužis, Bronius Nainys, 
Nijolė Maželienė,Valdonė Žiedonienė, dr. Viktoras Stankus, 
Birutė Vedegient, B romius Kazėnas, Vytautas Puškorius. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

tel. (216) 951-5011. Bus tradici
niai marškinėliai, ženklai ir ki
tokios staigmenos. Įkniesto už- 
sisakiusiem bus duodamos nuo
laidos, nes nereikės mokėti ko
miso.

Globos komisijai vadovauja 
Vytautas Jokūbaitis,tel. (216) 
481-7161. Jis rūpinasi registra
cija, nakvynėm ir vietine trans- 
portacija. Šokėjų grupėm buvo 
išsiuntinėtos anketos,kurių dą- 
lis informacijos būtimi reikalin
ga V. Jokūbaičio komisijai. Ma
lonėkit jas kuo skubiau sugrą
žinti: 3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117.

Šventės leidinio redaktorius 
yra žurnalistas Alfonsas Frakas iš 
Detroito, tel. (313) M5-5926, o 
jo administratorius - Vytautas 
Staškus, tel. (216)167-2756. 
Leidiny bus išspausdinta šven
tės programa, grupių aprašy
mai su jų nuotraukomis, s vei- 
kinimai iš mecenatą, rėmėjų 
ir prekybininkų.

Garbės svečiai, jų sąrašą pa
ruošia šventei rengti komi t et o 
garbės svečių komisija, o tvirti
na JAV LB krašto valdyba.

Svečiai-žiūrovai. Kaip minėta, 
žiūrovų sukvietimas y ra pati 
sunkiausia pareiga, birios ren
gimo komitetas be visų 1 ietuvių 
pagalbos nepajėgs atlikti_ Komi
tetas dės visas pastangas šiai 
akcijai koordinuoti.

Lietuvius žiūrovus neturėtų 
būti sunku sukviesti, n es visi 
mes žinom, kad tautiniai šokiai 
yra viena iš stipriausią talkinin
kų lietuvybei išlaikyti. Ji e labai 
patinka ir jaunam, ir susu gū
siam, jie spalvingi,grakštūs, 
stilingi ir dinamišli, i r juos 

mėgsta ne tik lietuviai, bet ir 
amerikiečiai, kurie juos matė. 
Chicagoj, deja, salė buvo per 
maža, tad daug amerikiečių sve
čių net nebuvo kviesta. Cle
velande šokius\sėkmingai pro
pagavo Grandinėlė, tad jau yra 
amerikiečių tarpe “apaštalų”, 
kurie patys ateis ir gal kitus pri
kalbins (ypač jei Grandinėlė 
efektingai įsitrauks į šį darbą). 
Tačiau to mums nepakanka. 
Mum būtinai reikia “parduoti” 
tą labai gerą, bet dar per ma
žai žinomą prekę labai dideliam 
būriui amerikiečių. Tam turim 
du Public Relations komitetus. 
Vienam vadovauja Gražina Ku- 
dukienė, kuri turi ypatingai 
genis ryšius su daugeliu Ohio 
įstaigų, jų tarpe su Moterų 
balsuotojų lyga ir kt. Jos komi
tetas dar padės propaguoti lėšų 
telkimą per didžiąsias Ohio kor
poracijas. Dalios Orentaitės ko
mitetas kontaktuos amerikiečių 
spaudą ir televiziją.

Propaganda per radiją rūpina
si Tėvynės Garsų redaktorius 
Juozas Stempužis.

Meniniu direktorium yra Pet
ras Maželis, kuris rūpinsis Ko
liziejaus papuošimu ir jo šviesų 
sistema.

Šventės banketu ir šokėjų 
susipažinimo vakaru rūpinasi 
Onos Jokūbaitienės komitetas, 
kuriame yra daug energingų 
asmenų. Tel. (216) 481-7161.

Šventės plakatą paruošė dail. 
Jonas Račyla. Pirmąją pagalbą 
organizuos dr. Algis Čepulis. 
Teisiniais patarėjais sutiko būti 
adv. Algis Širvaitis ir adv. Egi
dijus Marcinkevičius.

Šventei Rengti K-to Informacija

AUŠRA NAUJOS
GADYNĖS TEKA
AUŠROS 100 METŲ 
SUKAKČIAI PRISIMINTI
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< Minėta “Lietuviška Ceitun- 
ga”, leista Martyno Šemiaus 
Klaipėdoje, visgi pabūgo dr. 
Jono Basanavičiaus straipsnio 
hpie lietuvių pilis. Ten buvo ap
rašyta, kokie žiaurūs buvo kry
žiuočiai. šėmius bijojo vokiečių 
Reakcijos, bijojo juos užrūstinti ir 
Straipsnio spausdinimą nu
braukė. (Vėliau šis straipsnis bu- 
5vo tęsiamas Aušroje).
t Mažoji Lietuva tada buvo ga- 
•pa gyvastinga ir judri. Devynio
liktojo amžiaus gale jau leido 
jbent kelis laikraščius.
t / 
t Sąjūdžiai Amerikoje
{ Po 1863 metų sukilimo į Ame- 
jriką vis daugiau ir daugiau kelia
mo pabėgėlių, sukilimo dalyvių. 
'Ėmė emigruoti ir kiti žmonės, 

vfišgirdę, kad Amerikoje galima 
'geriau pragyventi, daugiau už
dirbti ir kad čia yra visos poli
tinės laisvės.

Pirmosios lietuvių kolonijas 
kūrėsi Amerikos rytiniame pa
kraštyje: New Yorke, Naujojoje 
Anglijoje, o ypač prie Penn- 
sylvanijos anglių kasyklų.

Tautinio atgimimo metu Ame
rikos lietuvių kultūrinė veikla 
buvo gana gyva. Amerikos lie
tuviai gana nuoširdžiai rėmė ir 
patį tautinį atbudimą ir Aušrą, 
ir kitus spaudos draudimo laik
raščius. Drauge ir jie patys or
ganizavo savo spaudą.

Pirmasis Amerikos lietuvių 
laikraštis pasirodė 1879. Tai bu
vo "Lietuviška Gazieta”, išleista 
Mykolo Tvardausko Brooklyne. 
Laikraštis išsilaikė tik 6 mėne
sius, išėjo tik 16 numerių. Vė
liau 1881 tas pats Tvardauskas 
pradėjo leisti laikraštį kiek pa
keistu vardu — "New Yorko 
Gazieta Lietuviška”. Jo išėjo 25 
numeriai.

Atkreipkime dėmesį, kokia ta
da dar buvo skurdi kalba. Klai
pėdoje leidžiamas laikraštis va
dinosi Lietuviška Ceitunga, gi 
Brooklyne leidžiamas — Lie
tuviška Gazieta. Pirmąjį paveikė 
vokiškoji - germaniškoji įtaka, 
antrąjį — lenkiškoji įtaka. Taip 
ir buvo plėšoma ir naikinama 
lietuviška sąmonė tų didelių įta
kų. Dar redaktoriai nesuprato, 
kad reikia išmesti svetimus žo
džius ir juos pakeisti lietuviš
kais. Svetimybės kaip usnys ke
rojo ir stelbė lietuvių kalbą. 
Ir to dar niekas nesuprato, nes 
nebuvo kam rūpintus lietuvių 
kalba.

Tačiau jau 19 amžiaus pra
džioje moksle atkreipiamas dė
mesys į lietuvių kalbą.

D

Išauga kalbotyros mokslas
Devynioliktojo .amžiaus pra

džioje iškyla naujas mokslas — 
kalbotyra. Kaip dabar madoje 
kalbėti apie kompiuterius, fiziką 
ar astronomiją, taip tada mados 
mokslas buvo kalbotyra.

Keista, tiek amžių žmonės 
naudojosi kalba, bet niekam ne
atėjo mintis palyginti ją su ki
ta, kodėl vienaip ar kitaip sa
kome.

Lyginamosios kalbotyros pra- 
dininjres buvo anglas William 
Jonei (1746 - 17$4). Jis pats 
buvo teisininkas, mėgęs kalbas. 
Nuvažiavęs į Indiją, dirbo kaip 
teisininkas patarėjas ir išmoko 
sanskrito kalbą. Grįžęs jis ir pa
rašė straipsnį, kad kalbos yra 
panašios. Suminėjo eilę kalbų.

Jų tarpe buvo paminėta ir lie
tuvių kalba. Jis ir iškėlė klau
simą, — kodėl jos panašios? 
To jis nežinojo ir nemokėjo 
atsakyti.

Lyginamąją kalbotyrą kaip 
mokslą išvystė vokietis Franz 
Bopp’as (1791 - 1867). Jis tyri
nėjo sanskritą ir lygino su persų, 
lotynų, graikų, germanų kalbo
mis. Jo darbas buvo apie asme
navimą, pasirodė 1816. Jis pa
rašė ir pirmąją lyginamąją gra
matiką, kurioje lygino sanskrito, 
sendų, armėnų, graikų, lotynų, 
lietuvių, senąją slavų, gotų ir vo
kiečių kalbas. Boppas rašė ir 
apie prūsų kalbą.

Danų lingvistas Rasmus - Kris- 
tijanas Ras kas (1787 - 1832) 
panaudojo istorinį lyginamąjį 
metodą ir įrodinėjo giminystę 
germanų su graikų, lotynų, lie
tuvių ir slavų kalbomis (1818). 
Karaliaučiaus profesorius Pr. 
Bohlenas susidomėjo prūsų ir 
lietuvių kalbomis ir įrodė lie
tuvių kalbos giminystę su san
skritu (1830).

Didelės reikšmės kalbotyros 
raidai turėjo kitas vokiečių 
mokslininkas Augustas Schlei
cheris (1821 - 1868). Jo indo
europiečių lyginamoji gramatika 
padėjo pagrindus kalbų lygini
mui, sudarė indoeuropiečių kal
bų prokalbės metmenis.

1852 metų vasarą 5 mėnesius 
jis praleido, Mažosios Lietuvos 
kaimiečių tarpe Pilkalnio apy
linkėje, kur negirdėjo^nė žodžio 

vokiškai. Ten puikiai išmoko 
lietuvių kalbą.

Schleicheris atjautė sunkią 
lietuvių nedalią ir sielojosi dėl 
jų priespaudos. Tačiau jis jau 
nebetikėjo lietuvių tautos ateiti
mi. Skaitydamas Donelaičio 
“Metus”, juos pavadino litera
tūriniu šedevru. Schleicheris ra
šė: “Kaip gaila, kad iūsta tokia 
kalba, kuri formos tobulumu ga
lėtų lygintis su graiką,romėnų, 
indų kalbomis”.

J Prahą grįždamas, jis parsi
vežė lietuviškų pasalią, dainų, 
mįslių. Ir ėmė jas tyrinėti, tvar
kyti.

1856 Schleicheris išleido pir
mąją mokslinę lietuvių kalbos 
gramatiką — Handbuch der li- 
tauischer Sprache. Šią gramati
ką jis rašė net 7 metus

Čia reikia dar pastebėti, kad 
jis 1865 Rusijos mokslo akade
mijai už atlyginimą parengė pir
mąjį mokslišką Donelaifio raštų 
leidimą.

Vėlesniais laikais, jau tautinio 
atbudimo metu-, tai turėjo dj- 
delės įtakos visiem auirininkam. 
Tokio žymaus kalbiniuos usido- 
mėjimas lietuvių kalbėjo moks
linė lietuvių kalbos gamatika, 
ir kitų kalbininkų dėmesys lie
tuvių kalbai kėlė aušrininkų pa
sididžiavimą.

Reikia prisiminti irtą faktą, 
kad lietuvių kalba buvo labai 
niekinama, ypač lenką bu vo •va
dinama piemenų kak nerei
kalinga kalba. Juk ii Antanas

Baranauskas, būdamas kunigų 
seminarijoje, pergyveno tą kal
bos niekinimą. Lenkas profeso
rius pasakė, kad tik lenkų kal
ba Adomas Mickevičius tegalėjo 
taip gražiai aprašyti Lietuvos gi
rias, nes tai neįmanoma lietuvių 
kalba, kuri yra skurdi ir nieko 
neverta. Tai užgavo Baranausko 
patriotinius jausmus, ir jis įrodė, 
kad ir lietuvių kalba, galima 
gražiai rašyti. Jis parašė “Anykš
čių Šilelį”. Aušrininkai gi, pa
veikti vokiečių kalbininkų, tie
siog dievino lietuvių kalbą. Apie 
tai dar teks pakalbėti vėliau.

Šioje vokiečių kalbininkų ei
lėje dar reikia paminėti Kara
liaučiaus profesorių Jurgį Henri
ką Ferdinandą Nesselmanną 
(1811 - 1881). Jis išleido Done
laičio “Metus”, išleido stambų 
lietuvių tautosakos rinkinį, 
moksliškai paruoštą plačios ap
imties etimologinį lietuvių kal
bos žodyną — .Woerterbuch der 
Littauischen Sprache (1851). Pa
skelbė daug straipsnių apie lie
tuvių ir prūsų kalbą, išleido 
du stambesnius veikalui apie 
prūsų kalbą.

Minėjome “Keleivio” ^redak
torių Fridrichą Kuršaitį (1806 - 
1884). Jis buvo žymus lietuvių 
kalbos mokslininkas. Jis Kara
liaučiaus universitete 40 metų 
vadovavo lietuvių seminarui. 
Buvo evangelikų kunigas, karei
viam sakydavo lietuviškus pa
mokslus. Kai kada vykdavo net 
į Berlyną lietuviškų pamokslų 
sakvti kareiviam. (Bux daugiau)
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Aušros metus išlydint
(atkelta ii 3 psl.)

'---
Karyba ir premijos

Aušros metai pasižymėjo ir 
savo kūrybingumu. Paskirta eilė 
premijų. Dirvos laikraštis pa
skelbė specialų Aušros konkur
są — parašyti romaną apie 
Aušrą, šiais metais buvo rašo
mi veikalai. Jų vertinimas ir 
premijos paskyrimas jau bus 
kitų metų pradžioje.

Draugo romano premiją lai
mėjo Anatolijus Kairys už roma
ną “Kelionė į Vilnių”. Jam teko 
ir Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija — už knygą “Pažadų 
dvaras”.

Eilę premijų suorganizavo 
JAV LB Kultūros Taryba. Iš- 

į kilmingas jų įteikimas buvo Kul
tūros Židinyje gegužės 14. Ji 
pavadinta Trečioji premijų 

' šventė.
šioje šventėje buvo įteiktos 

šios premijos: Genei Kazokienei 
3,000 dol. premija už lituanisti
nį darbą; dailės premija — 
dail. Vytautui Ignui; teatro pre
mija—Henrikui Kačinskui; mu
zikos premija — Jeronimui Ka
činskui; už lituanistiką anglų 
kalba — prof. Vytautui Var- 
džiui; už kultūrinę veiklą — 
Liudui ir Aleksandrai Sagiam; 
už radijo programą — prof. 
Jokūbui Stukui. Visos šios 
premijos po 1000 dol. Kultū
ros Taryba buvo paskelbusi dra
mos konkursą. Jį laimėjo Algir
das Landsbergis. Čia jam ir bu
vo įteikta 2000 dol. premija. 
Jaunojo dailininko 500 dol. pre
mija įteikta Sofijai Gruzdytei.

Ateitininkų Federacijos 2000 
dol. premija už geriausią religi
nės literatūros veikalą atiteko 
kun. Pr. Gaidai už jo knygą 
“Nemarus mirtingasis — arki
vyskupas Teofilis Matulionis”.

Spalio 2 Kultūros Židinyje 
buvo kita literatūros šventė. 
Čia įteikta Maironio vardo poe
zijos premija 1000 dol. Bernar
dui Brazdžioniui (mecenatė N. 
Mazalaitė), Juozo Gabės jauni
mo premija — Leonardui Žit
kevičiui ir Pauliui Jurkui (po 500 
dol.), Aloyzo Barono novelės 
premija Pauliui Jurkui (500 dol.) 

Lietuvišką kūrybą organizavo 
ir šv. Kazimiero sukakties ko
mitetas. Jis šiais metais nukal
dino šv. Kazimiero medalį, kurį 
sukūrė skulptorius Petras Vaš- 
kys, pagamino Vatikano pašto 
ženklo projektą (dail. R. Viesu
las), organizavo operos apie šv. 
Kazimierą kūrimą. Libretą pa
rašė Kazys Bradūnas, muziką 
rašo Darius Lapinskas.

Dailės parodos
Ir Chicagoje ir New Yorke 

vyko eilė parodų. Chicagos 
“Galerija” pastoviai rengė pui
kias parodas, jas sėkmingai rek
lamavo, kvietė amerikiečių spau

dos atstovus, išleido eilę vertin
gų spalvotų atvirukų. Šiai gale
rijai vadovauja kun. Algimantas 
Kezys, SJ. Tegu, ši galerija tik 
išsilaiko ir ateinančiais metais.

Jaunimo Centre veikia Čiur
lionio galerija. Ir ten buvo su
rengta eilė parodų. Negalėdami 
jų tiksliai apžvelgti, jų ir nemi
nėsime.

Kultūros Židinyje didžiausia 
buvo 13-toji dailės paroda. Ji 
įvyko vasario 26-27. Tos pa
rodos metu paskirtos šios pre
mijos: LB apygardos 300 dol.

premija teko Pranui Lapei; MK 
Čiurlionio vardo 200 dol. pre
mija Nedai Nijolei Macelytei; 
13-tos dailės parodos 100 dol. 
premija Magdalenai Stankūnie
nei. Kaip buvo įprasta, parodos 
metu įvyko ir literatūros vaka
ras.

Sausio 29-30 buvo K. Žoroms- 
kio paroda, gegužės 7-9 didelė 
apžvalginė Reginos Ingelevičie- 
nės paroda (pomirtinė).

Paminėta A. Galdiko 90 metų 
sukaktis ir spalio 15-16 sureng
ta jo apžvalginė paroda Spalio 
22-23 buvo Marijos Žukauskie
nės paroda.

Lietuvių Tautodailės Institu
to New Yorko skyrius surengė 
gražią Gintaro parodą spalio 15.

Sukaktys
Plačiausiai paminėta Aušros 

100 metų sukaktis. Paminėjo 
beveik kiekviena lietuviška ko
lonija. Kultūros Židinyje minėta 
rugsėjo 18.

Toliau paminėta Dariaus 
Girėno skrydžio 50 metų sukak
tis. Kultūros Židinyje minėta 
rugsėjo 11. Daug kur su paskai
tom paminėta Vaižganto mirties 
50 metų sukaktis.

Lietuviškoji skautija minėjo 
65 meti] sukaktį. Sukakčiai bu
vo skirta jų stovykla, įvykusi 
liepos 31 — rugpjūčio 13. 75 
meti] sukaktis paminėjo Roches- 
terio Šv. Jurgio lietuvių parapi
ja ir Maspetho V. Atsimainy
mo lietuvių parapija.

Dail Č. Janušas minėjo savo 
kūrybinio darbo 50 meti] ir savo 
gyvenimo 75 meti] sukaktis. Jo 
paroda K. Židinyje buvo kovo 
19-20. Aktorius Vitalis Žukaus
kas paminėjo 40 metų kūrybi
nio darbo sukaktį. Tai sukak
čiai buvo skirta Laisvės Žiburio 
vakaro programa balandžio 2. 
Povilo Dargio vadovaujama ra
dijo valandėlė Pittsburghe pa
minėjo 50 metų sukaktį.

Kultūros Židinys gruodžio 3 
minėjo savo 10 metų sukaktį.

Įr atskiri asmenys minėjo sa
vo sukaktis. Sausio 15 — Jac
kus Sonda Bostone paminėjo 
90 metų sukaktį, sausio 23 Hen
rikas Kačinskas — 80 metų su
kaktį. Lapkričio 10 80 metų su
kaktį paminėjo vysk. V. Brizgys 
ir prof. S. Sužiedėlis.

75 metų sukaktį paminėjo ir 
kun. St. Yla sausio 5, prof. A. 
Maceina sausio 27.

Prel. Jonas Kučingis gruodžio 
23 paminėjo 75 metų sukaktį.

Kunigystės 50 metų sukaktį 
paminėjo prel. Vytautas Balčiū
nas, kun. St. Raila ir kun. Si
monas Morkūnas.

Kunigystės 40 metų sukaktį 
minėjo prel. P. Bulovas.

Mirusieji
1983 metais gana daug kūry

bingų, reikalingų žmonių išsi
skyrė iš mūsų tarpo.

Kompozitorius Julius Gaidelis 
mirė sausio 6 Bostone. Palaido
tas sausio 11 Chicagoje.

Kun. Kazimieras Patalavičius, 
ilgai gyvenęs Ispanijoje, mirė 
sausio 17 Madride.

Jurgis Kiaunė, savanoris, pir
masis sužeistas laisvės karuose, 
mirė vasario 4. Mirė Matulaičio 
namuose, palaidotas Cypress 
Hills kapinėse.

Rašytoja Janina Pakštienė- 
Narūnė mirė vasario 7 Miami, 
Fla.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas Sis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Praiau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Vardas Ir pavardl __________________________ ______ ____

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

t
Siunčiu už promimoratą S........—
Už kaloqdorlų $_____
Spaudei paremti S..........

Clevelande lapkričio 29 buvo Lietuvių diena. Koncerto programą atliko solistė Marytė 
Bizinkauskaitė (d.) ir Rochesterio tautinių šokių grupė Lazdynas. Kairėje — Lazdyno vadovė 
J. Regienė. Niiotr. V. Bacevičiaus

Teodora Šlepetienė, Jono Šle
pečio našlė, mirė vasario 17.

Dr. Vaclovas Čepas mirė va
sario 21 New Yorke.

Inž. J. Kuodis mirė kovo 7 
Bostone.

Kazimieras Karečka, tarnavęs 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijoje , buvęs sekretorius 
Berlyno pasiuntinybėje, mirė 
kovo 17 Putname.

Antanas Vasaitis, uolus vi
suomenininkas, miškininkas, 
mirė kovo 11 Putname.

Dr. Petras Kazlauskas-Kazlas 
mirė kovo 11.

Jonas Norkaitis, ekonomistas, 
politikas nepriklausomos Lietu
vos laikais, mirė kovo 22 Bad 
Mergentheim Vokietijoje. Buvo 
90 meti],

Kun. Stas-ys Yla mirė kovo 24 
Chicagoje. Palaidotas Putname 
seserų vienuolyno kapinėse.

Kazys Veselka, dailininkas ir 
aktorius, jnirė kovo 25 Chicago
je.

Juozas Keliuotis, žurnalistas, 
Naujosios Romuvos redaktorius 
ir leidėjas, iškentęs Sibiro trem-> 
tį, mirė kovo 25 Vilniuje.

JEmilija Vaišnoraitė, kądaise; 
uoliai veikusi New Yorko kata
likiškose organizacijose, mirė 
kovo 25 Matulaičio namuose, 
Putname.

Prel. J. Gutauskas, uoliai 
veikęs tarp Škotijos lietuvių, 
mirė balandžio 10 Glasgove.

Danutė Nasvytytė - Gabriolie- 
nė, išraiškos šokio menininkėj 
turėjusi savo šokių mpkyklą, 
mirė balandžio 17 Australijoje.

Povilas Vaitonis, žymus šach
matininkas, gyvenęs Hamiltone, 
ten ir mirė. Palaidotas balan
džio 27 lietuvių kapinėse.

Kun. Vaclovas Vaičiūnas mirė 
gegužės 2 Bogotoje, Kolumbijo
je.

Dail. Petras Bugailiškis mirė 
gegužės 7 Derbio mieste, Ang
lijoje.

Norbertas Kulikauskas, uoliai 
rėmęs lapkričio 13 demonstraci
jas New Yorke, mirė gegužės 12.

Laura Šlapelienė, prof. Igno 
Šlapelio našlė, mirė gegužės 
19 Matulaičio namuose, Put
name.

Jonas Robertas Simanavičius, 
uolus visuomenininkas, ilgame
tis Kanados LB pirmininkas, 
mirė gegužės 19 Toronte.

Architektas Jonas Mulokas, 
sukūręs daugelį bažnyčių, mirė 
gegužės 31 Santa Monica, Calif.

Kun. Pijus Lekešis, buvęs il
gametis Maspetho lietuvių pa
rapijos vikaras, mirė birželio 3 
Putname.

Dr. Jonas Vidas mirė birže
lio 26 Bengore, Maine.

Jonas Jasys, žurnalistas, Dar
bininko bendradarbis, mirė bir
želio 28.

— Bostono skautų “Baltijos" 
tuntas Lietuvos nepriklausomy
bės šventę iškilmingai minės 
vasario 11.

— “Margučio” radijo laidos 
Chicagoje, kurios transliuoja
mos iŠ WCEV stoties, 1450 AM 
banga, pastaruoju laiku daug 
geriau ir plačiau girdimos. Nuo 
1984 pradžios radijo stoties pa
jėgumas bus dar labiau su
stiprintas ir transliacijos pa
sieks tolimesnes vietoves. “Mar
gutis” girdimas nuo pirmadie
nio iki penktadienio 9-10 vai. 
vak.

Pranas Razminas, mokytojas 
ir literatas, mirė liepos 11 
Chicagoje.

Juozas Grišmanauskas, jūri

ninkas, vienas iš pirmųjų pabė
gęs laivu iš Lietuvos į Švediją, 
1951 atvykęs į Ameriką, mirė 

liepos 16.
Antanas Ivaška, inžinierrius, 

50 metų, staiga mirė liepos 24.
Jonas Brazauskas, miškinin

kas, visuomenininkas, daininin
kas, mirė liepos 25 Waterburyje, 
Conn.

Paulius Rūtenis, solistas, mirė 
liepos 28 Sydnėjuje.

Stepas Garbačiauskas, 
sportininkas, instruktorius, mirė 
rugpiūčio 2 Ziuriche, Šveicari
joje.

Liudvika Jurkienė (Eurkoos), 
VVashingtono lietuvių veikėja, 
mirė rugsėjo 18.

Inž. Visvaldas Mačiūnas, mirė 
spalio 11 New Yorke.

1983 m. lapkričio mėn.
Santrumpos: atm. įn. — atmi

nimo įnašas, pavardė po dvi
taškio — įamžintojas, įm. — į- 
mokėjo, atst. — atstovauja, asm. 
— asmuo, įgal. — įgaliotinis, 
suma po pavardės — įnašų 
iš viso.

2 x $10 — Brazauskas Juo
zas atm. įn.: Valterienė Elena, 
$10; Strungys Juozas atm. įn.: 
Pupelis Jadvyga, $20.

1 x $25 — Jančauskas Po
vilas ir Stasė, $325.

1 x $40 -— Lietuvos Agrono
mams Sibiro Kankiniams Pa
gerbti Stipendijų Fondas: Juozo 
Duoblio atm. Adelė Duoblienė, 
$8,795.37.

1 x $50 — Juzelskis Anta
nas ir Stasė, $400.

1 x $87.54 — Norgėla Anta
nas testamentinis palikimas, 
$19,033.80.

12 x $100 — Brazis Algerd 
ir Aldona, $100; Drunga Myko
las, $100; Karsas Julius ir Na
talija, $200; New Yorko Lietuvių 
Gydytojų Draugija, $500; Pale- 
vičienė-Graužinytė Domicėlė 
atm. įn. įrašė duktė 100-jo gim
tadienio proga, $100; Petreikis 
dr. L.D., $100; Pupelis Adolfas 
(miręs) ir Jadvyga, $1,900; Re
inienė Marija, $900; Strasdas 
Voldemar Amold, $100; Varne
lis Apolinaras ir Jadvyga, 
$1,800; Vasaitis Alvydas ir Vi
talija, $200; Venezuelos Lietuvių 
Draugija, $500.

1 x $130 .— Orentas Juozas 
ir Rasa (mirusi) atm.: Ankai 
Viktoras ir Gražina $25, Rugie
niai Vytas ir Jurina $25 ir 6 kiti, 
$230.

1 x $171.89 — Balys Karolis 
atm. įn.: Balienė Stefanija, 
$1,000.

5 x $200 — Akšys Jonas atm. 
in.: X, $200; Ambrozaitis dr. 
Kazys ir Marija, $4,180; Dirkis 
Vytenis ir Angelą, $200; Marke
lis Adolfas ir Aldona, $400; X, 
$1,500.

Alfonsas Mikulskis, kompozito- jO- Dar yra ir penktoji tik jau 
rius, muzikas, Čiurlionio ansam- ne eilėraščių, o žemaitiškų apsa- 
blio kūrėjas ir dirigentas, mirė kymų knyga Gyvenims 
spalio 14 Clevelande. ___ najūkaa (1982).

Prel. Jonas Aviža mirė spalio 
17, Miunchene, Vokietijoje.

Jonas Neverauskas, Australi
jos lietuvių veikėjas, mirė spa
lio 23 Adelaidėje.

Justinas Gečiauskas, teisinin
kas, buvęs Vilniaus pašto vir
šininkas, mirė spalio 26 Phila- 
delphiioie.

Aleksandras Aleksis, muzi
kas, kompozitorius, mirė spalio 
31 Waterbury, Conn.

Aleksandras Danta, ekonomis
tas, mirė lapkričio 14 Austra
lijoje.

Kun. Antanas Petrauskas, 
buvęs Angelų Karalienės parapi
jos klebonas, mirė lapkričio 18 
New Yorke.

Ona Lukauskaitė-Poškienė, 
poetė ir disidente, mirė gruodžio 
4 Šiauliuose.

1 x $300 — Baras Stasys ir 
Elena, $2,000.

1 x $500 — Momkus Vaclo
vas ir Margarita, $900.

1 x $694 — X. $66,701.58.
1 x $750 — Narbutis Petras 

atm. įn.: Narbučių šeima, $990.
1 x $960 — Rugienius Albi

na ir Jonas atm. įn., atst. Algis 
Rugienius, įm. Geidžiai Stasys 
ir Danutė $100, Griškeliai Pet
ras ir Ona $50, Klioriai Jonas 
ir Irena $25, Kudzmienė Genu
tė $40, Lingienė Albina $30, 
Modestai Česaris ir Genovaitė 
$40, Paulionis Vincas $30, 
Pliuškoniai Kęstutis ir Onutė 
$40, Raukiai Vytautas ir Birutė 
$50, Ribinskai Jurgis ir Ona $30, 
Rugieniai Vitas ir Jurina $100, 
Stankai Kostas ir Vida $50, Si- 
mokaičiai Eugenija ir Algis $40 
ir 25 kiti, $2,322.

1 x $1,000 — Kaunas dr. Fer
dinandas ir Vanda, $7,600.

1 x $15,211.78 — Stevens 
Anna ir Peter atm. įn.: Stevens 
Peter testamentinis palikimas. 
$15211-78.

Iš viSo — $22,140.21
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis ka
pitalas 1983.XI.30 pasiekė 
2,658,549 dol. Gautomis palū
kanomis parėmė meną, lietuviš
ką švietimą, kultūrą ir jauni
mą 1,181,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1981.XI.30 palikimais gauta 
749,999 dol.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašy
kime ši tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION, 3001 WEST 
59th STREET, CHICAGO, IL 6Žė29.”

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

msT

A.P. Bagdonas — ŽODŽIAI Į 
TOLĮ. Ketvirtoji eilėraščių kny
ga. Čikaga, 1983 m. Viršelis: 
Giedrės Vaitienės. Išleido Kra
žiškių sambūris, 2440 W. 69th 
St., Chicago, IL 60629. Spaudė 
Mykolo Morkūno spaustuvė. Ti
ražas 500 egz. 120 psl. Kaina 5 
dol.

Periodinės spaudos skaityto
jai šios knygos autorių pažįsta 
kaip žurnalistą-visuomenininką, 
mažiau kaip poetą. Iš kitų šalti
nių (knygų) jis pirmiausia mum 
prisistato kaip poetas. Turim 
keturias jo eilėraščių kny
gas: Sutemų ugnys
(1956), Pruo gintarą lungą 
(1978), Medviegale pasaka 
(1979) ir Žodžiai į tolį (naujo-

Naujojoj knygoj yra keturi 
skyriai: Dangaus lietus, Ilge
sio tėvynė, Melancholijos ir Že
maitiška kerteli. Tai religiniai, 
patriotiniai, melancholiški ir 
žemaitiški eilėraščiai. Nė vienas 
iš jų neiškyla aukščiau viduti
niškumo. Tačiau vienas eilėraš
tis (Viešpaties žingsniai) Draugo 
poezijos konkurse yra laimėjęs 
III premiją, kitas (Partizanui) 
laimėjęs II premiją dar Lietu
voj.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir 
kultūros žurnalas. Nr. 16. Chi
cago 1983. Leidėjai: Lietuvių 
Studentų Tautininkų Korpo
racija “Neo-Lithuania”
ir Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga. Redakcinė kolegija: 
Aleksas Laikūnas (redaktorius), 
dr. Bronius Nemickas ir Mečys 
Valiukėnas. Administracijos
adresas: 7150 So. Spaulding 
Avė., Chicago, III. 60629. Spau
dė Viltis, Cleveland, Ohio. Sky
rių vinjetės dail. K. Veselkos. 
Viršelyje: kan. Juozas Tumas- 
Vaižgantas. 192 psl. Šio nume
rio kaina 5 dol.

Turinys: Vytautas Alantas — 
Lietuviškojo nacionalizmo pa
versmiai, Algirdas Budreckis — 
Aušra pradėjo naują epochą, 
Antanas Diržys — Tumas Juo-
zapas-Kazimieras Vaiž
gantas, Bronius Nemickas — 
Europos parlamento vaidmuo 
Europos bendruomenėje, Juozas 
Jakštas — Įrodinėjama, kas neį
rodoma, Martynas Gelžinis — 
Klaipėdos krašto politinė istori
ja, Jurgis Gliaudą — Ameri
kinės Lietuvos knygyną 1909 
atlankius, Leonardas Dargis — 
Okupuotoji Lietuva daugiau en
giama, Eglė Juodvalkė — Lie
tuvių pogrindžio spaudos ap
žvalga, Bronius Nemickas —Jal
tos konferencijos dokumenta
cija, Eglės Juodvalkės eilėraštis; 
be to, yra šie skyriai: Naujos 
knygos, Pagarba mirusiesiems, 
Namie ir svetur, Lietuviškoji 
veikla, Spaudoje ir gyvenime.

Naujų knygų skyriuj A. Rim- 
tenis recenzuoja Kazimiero 
Barėno romaną “Beragio ožio 
metai”, A.P.B. — Anatolijaus 
Kairio romaną “Kelionė į Vil
nių”. Toliau paminimi mirusieji: 
Alfonsas Koncė rašo apie Lietu
vos kariuomenės kūrėją-sa- 
vanorį Jurgį Kiaunę, St. Sant
varas — apie kompozitorių Ju
lių Gaidelį, straipsnelis “Nete
kome penkių iškilių menininkų” 
sumini juos pavardėmis. Tai Izi
dorius Vasyliūnas, Julius Gaide
lis, Klemensas Griauzdė, Anta
nas Kučingis ir Alfonsas Mi
kulskis. “Namie ir svetur” sky
riuj Bronius Nemickas rašo apie 
Pabaltijo valstybes tarptautiniuo
se įvykiuose. “Lietuviškoj veik
loj” Juozas Jurevičius rašo apie 
Tautos Fondą ir jo paskirtį, 
Antanas Juodvalkis— apie Ant
rąsias Pasaulio Lietuvių Die
nas; aj ir M V pateikia nuotru
pų iš korporacijos Neo-Lithuania 
ir Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos veiklos. “Spaudoje ir 
gyvenime” mb rašo apie OSI 
pralaimėjimą, k.p. — apie žmogų 
didžiąja ir pačia mažiausia 
raide.

Savo medžiaga ir jos patei
kimu numeris turiningas ir 
įdomus.

——•—
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. švelkausklenė sutiko 
šiame laikraštyje duoti paalškln imu 
Ir patarimų teisiniais klausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai siųs
tis I jos adresu: Dr. M. L. $ Val
kauskas — Attomay-at-Law, Boston 
Flve Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston. MA 02132

PENSININKO PAJAMOS

KLAUSĖM AS
Ar gali darbininkas, kuris yra 

atleidžiamas iš darbo ne dėl 
savo kaltės, gauti dvigubą “at
lyginimą”: vieną iš nedarbo 
įstaigos, kitą iš Sočiai Security 
įstaigos?

Aš buvau atleistas, kai man 
sukako 65 metai. Pradėjau gau
ti pensiją tuoj pat. Darbovietėj 
kiti darbininkai man sakė, kad 
aš negausiu dvigubos pensijos, 
taigi aš tuo reikalu ir nesikrei
piau. Dabar man kiti sako, kad 
aš nustojau pinigų dėl to, kad, 
išeinant į pensiją, darbininkui 
dar priklauso tam tikrą laiko
tarpį gauti nedarbo pensiją.

Prašau pasakyti, kurie iš 
mano informantų yra teisūs.

Pensininkas

ATSAKYMAS
Kai darbininkas, nutaręs išei

ti į pensiją, palieka darbą savo 
noru, jam nepriklauso jokia ne
darbo pašalpa. Jei jis yra atlei
džiamas iš darbo ne dėl savo 
kaltės, jam priklauso nedarbo 
pašalpa. Įstatymai, kurie nu
mato nedarbo pašalpas (employ- 
ment security) nekalba apie at
leidžiamojo darbininko amžių: 
nesvarbu, ar jis yra jaunas žmo
gus, ar sulaukęs pensininko am
žiaus. Jei jis yra atleidžiamas 
iš darbo dėl ne nuo jo pri
klausančių aplinkybių, o tuo 
tarpu jis “gali” ir. “nori’’ dirb
ti, — jam priklauso nedarbo 
pašalpa.

Darbininkas gali gauti “dvi
gubą mokėjimą” tokiu atveju, 
kurį Tamsta aprašai.

Daug įmonių yra nusistačiu- 
sios atleisti darbininkus, kai 
jiem sukanka 65 metai. Priežas
tis čia aiški: senesnis darbinin
kas gali dažniau susirgti arba 
gali lengviau susižeisti. Todėl 
bendrovė, norėdama išvengti 
atsakomybės, iš anksto nusi
statė atleisti tam tikro amžiaus 

' Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”
Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

86-01 114th St 
Richmond H iii, N.Y.

Skambinti telefonais: 212 441-2811 arba 516 997-7655

darbininką (company policy). 
Nors darbininkas ir žino iš anks
to, kad jis bus atleidžiamas, 
sulaukęs tokio amžiaus, šis “ži
nojimas” neatima jam teisės 
gauti nedarbo pašalpą, kai jis 
susilaukia to amžiaus ir yra 
bendrovės atleidžiamas iš 
darbo.

Reikia neužmiršti, kad nedar
bo pašalpai gauti darbininkas 
turi “galėti” (be able) ir būti 
p<isiruošęs (available and wil- 
ling) dirbti.

Skaitytojui Springfield, Mass.
Įstatymai Mas šachu setts šia 

prasme pasikeitė. Tamsta turi 
3 metus nuo įvykio kreiptis 
teisman. Anksčiau buvo tik 2 
metai. To termino (3 metų) 
jokiu būdu negalima praleisti. 
Kai kurios bendrovės ir jų agen
tai tyčia duoda vilčių nukentė
jusiam, kad reikalas bus “su
tvarkytas” geruoju, susitarimu, 
ir kad apsieis be teismo. Ta
čiau, praėjus 3 metam, kai jau 
per vėlu kreiptis teisman, jie 
gieda visai kitonišką giesmę.

Patariu nelaukti paskutinio 
momento ir pasitarti su vieti
niu advokatu tuoj pat. Draudi
mo bendrovės dažnai pasidaro 
kiek “lankstesnės”, kai gauna 
laišką iš advokato, kad jis at
stovaująs nukentėjusiajam.

NAUJAUSIA 
E. JUCIŪTĖS 

KNYGA
Igarkos Naujamiestis. Doku

mentinis reportažas iš lietuvių 
tremtinių gyveninio Sibire. Įriš
ta į kietus viršelius kainuoja tik 
10 dol. Taip pat dar gauna
ma E. Juciūtės trijų laidų susi
laukusi knyga Pėdos mirties zo
noje. Kaina 10 dol. Persiunti
mui pridedamas I dol. Gauna
ma Darbininko Spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbi b+n k o administracija. 
Skambink 212 827-1351 ir pra
nyk, kad plokšteles atąiąptų į 
namus.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Gina Čapkas. Solistė Gina 
Capkauskienė šioj plokštelėj. į- 
dainavo: B. Budriūno “Dainos 
gimimas”, J. Stankūno “Mer
gaitė”, Q. Gudauskienės “Gin
tarėlis”, A. Stankevičiams “Van
dens malūnėliai”, J. Govėdo 
“Serenada”, V. Herliert “Kad 
matyčiau aš vėl Neapolį”, W. Mo- 
zart “Lopšinė”, R. Sieczynski 
“Viena, mano sapnų miestas”, 
F. von Flotovv “Paskutinė rožė”,' 
J. Strauss “Pavasario balsai”. 
12 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

“Vytis”. Prieš 10 metų Chi- 
cagoj sukurtas orkestras Vytis 
išleido plokštelę. Orkestro va
dovas ir dainininkas Liūtas Dar- 
gis. Dar dainuoja Irena Mažei
kaitė. Turiny: Kauno valsas, 
Guantanamera, ' Dar šiandien, 
Tau tiktai tau, Vyrai ūžkim, 
Svajonių sala, Tave aš pama
čiau, O Zuzana, Paskutinis sek
madienis, Saulė. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Harmonija. New Yorko 
Harmonijos kvartetas dainuoja: 
Oi tu, ieva, ievuže, Pavasaris, 
Plaukia sau laivelis, Gyvenimą 
tas turės, Devynbalsė, Stoviu aš 
parimus. Kur bėga Šešupė, Du 
broliukai kunigai, Negerki tre
čios, Poeto svajonė, Mano rūtos, 
Šlama šilko vėjas. Jau saulelė 
leidos, Nemunėlis. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Šios ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, lietuviškos kny
gos, suvenyrai gaunama Darbi
ninko spaudos kioske: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei Įra
šu “Lithuanlan and proud 
ofit” : vaikam (boy’ssize) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
s iže) S (34-36), M (38-40), 
L(42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 7 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

J. Puzino, Rinktiniai raštai.
I ir II tomas, {rišti j kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kaimo arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

E. Juciūtė, Igarkos 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.,

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

J. Karka, Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentų atsargos 
karininkų korporacija Ramovė 
1933 - 1983. Kaina 10 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary. Novelės. Įrišta. 8 dol.

Bronys Raila, Raibos agavos. 
Įrišta. 12 dol.

J. Burkus, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 dol.

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau . .. Religinių 
straipsnių rinkinys. 12 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitin
ka. Novelės. 6 dol. s"

V. Kavaliūnas, Dhlia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formato, įrišta. 12 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. KaraŠa, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Gausiai iliustruota, įrišta. 20
dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vys
kupija. Gausiai iliustruota, įriš
ta. 23 dol.

J. Brazaitis, Raštai. I, II ir III 
tomai. Įrišta. Po 15 dol.

L. Kerulis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. Didelio formato. 20 
dol. ../f.Į.",: ! ,lĮį} •

G. Galva> Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sovvjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokestį*, 
prisidėję aukomis už kalendorių^ 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

25 dol. — J. Mačernis, Wood- 
haven, N.Y.

Po 20 dol. — M. Slavinskas, 
Singer Island, Fla., J. Allen, 
Whippany, N.J., A. Sabalis, 
Woodhaven, N.Y.

Po 15 dol. — A. Gudonis, St. 
Petersburg Beach, Fla., V. Mi
lukas, Plainview, N.Y., A. Kepa
las, Lewittown, N.Y., kun. K. 
Balčys, Amsterdam, N.Y., I. Mi
laševičius, W. Palm Beach, Fla., 
F. Mandeikis.Centerville, Mass., 
H. Gagas, New Milford, N.J.

12 dol. — M. Shulin, Lake- 
wood, N.J.

Po 10 dol. — J. Bruozis, Wor- 
cester, Mass., kun. J. Angelaitis, 
Windsor, Ohio, kun. L. Mustei
kis, Plainview, Nebr., V. Banevi
čius, P. Uginčius, Fredericks- 
burg, VA, D. Puzycki, Phila- 
delphia, Pa., M.M. Bukauskas, 
Brooklyn, N.Y., E. Žaidynas, 
Brooklyn, N.Y., K. Trečiokas, 
Union, N.J., J. Mikulionis, 
Sterling Hgts., Mich., dr. J. Bi- 
lėnas, Huntington, N.Y., Z. 
Snarskis, Worcester, Mass., V. 
Nakutavičius, Fishkill, N.Y., A. 
Sabaitis, Brockton, Mass., J. Ka
rys, Bridgeport, Conn., N. Audė
nas, Union, #N.J., N. Kara£ąk 
Denville,*?<J-', E- AVMchinsJas, 
Brooklyn, w¥., kun. A. Abfa- 
činskas, Brockton, Mass., A. 
Varkal, Long Island City, N.Y.

8 dol. — J. Valaitis, Great 
Neck, N.Y.

AMBERHARVEST 
Fresh fruits and vegetables 

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos
■ r duonos iš Bruno’s kepyklos ChichgdJ. ' 'j?

' Užsakomi vaišių krapštai visom progom;”,n,n J
Iki malonaus pasimatymo!

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

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

7 dol. — A. Čepėnas, Wor- 
cester, Mass.

Po 5 dol. — F. Marcis, Reno, 
Ncv., kun. J. Skirkus, Hayward, 
WI, A. Rekešius, Butler, N.J., 
L. Dovydėnas, Clarks Summit, 
Pa., J. Binzas, Newark, N.J., B. 
Tilenis, So. Boston, Mass., C. 
Ramanauskas, Chicago, III., F. 
Paškevičius, Chicago, III., A. 
Čepėnas, Chicago, III., A. Ginio- 
tis, Chicago, Iii., B. Škirpa, 
Washington, D.C., J. Kardokas, 
Baltimore, Md., B. Dominaus- 
kas, Brooklyn, N.Y., S. Medžiū
nas, Oak Ridge, N.J., P. Ston- 
čius, Nashua, N.H., K. Čėsna, 
Worcester, Mass., Tėv. dr. T. 
Žiūraitis, OP, Washington, D.C., 
J. Skudzinskas, Baltimore, Md.,
C. S arpai is, Baltimore, Md., P. 
Stancius, East Alton, III., V. Kie
maitis, Sutten, Mass., J. Burd<- 
lis, Worcester, Mass., J. Vaičai
tis, St. Petersburg, Fla., S. Radę, 
Melbourne, Fla., A. KrulikaĮį, 
St. Petersburg Beach, Fla., Ą. 
Semaška, New Britain,iConr$,
D. Vaičius, Hudson, N.Y., I. Lrfį- 
bus, Seaford, N.Y.

Po 3 dol. — A. Birutis, Woo<j- 
haven, N.Y., A. Petrutis, Distriįt 
Heights, Md., M. Butrimas, Ne^ 
Britain, Conn., J. Pupninka^, 
St. Petersburg Beach, Fla. 3

Po 2 dol. — J. Sirusas, Fhį- 
mington, N.J., dr. J. Kįžys, Ch$- 
cągo, III., P. Kliorys, S. EucliSĮ, 
Ohio, P. Žilinskas, LyndhurąH, 
Ohio, I. Peciukevičius, Nashua, 
N.H. S

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
rluo pirmadienio 
iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skin coats and other leather 
goods. The lowest prices in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

%

Šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anaatad, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DEUVER

296-4130

Kalėdos, Aušros V artų Mont- 
realio choro įdainuota 14 kalėdi
nių giesmių: Tyliąją naktį, Sku
binkit piemenys, Nakties tyloje, 
Piemenėliams, vargdienėliams, 
Tylią naktį, Angelų balsai, Svei
kas Jėzau gimusis, Linksmų Ka
lėdų, Laukiame su viltim, Ber
neliai kelkit, Ateikit vaikeliai, 
Tyliąją naktį, Linksmą giesmę 
ir Iš padangių tolimų. Kaina 
11 dol. Persiuntimas 1 dol.

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engi Irt, 31« pngm. prie* * dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga tu 
plastinlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 31S pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkai, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau "Lithuanlan Cookery" už 8 dol. Persluntimas- 
Poetage 50 c.

Vardas, pavardė ----- ----------------------------------- ------------ —-----------

Numeris, gatvė ............................. —-------- --------------- j-----——

Mlettaa, valatljk, Zlp ......................

lietuvių opJ lietuviam

86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. (212) 441-6799

Skyriai Chicagoje, III. Ir St Petersburg, Ha. i

— Kiekviena taupoma sąskaita KASOJE apdrausta iki 100,000 dolerių: 3
, i

KASA už paprastas taupomas sąskaitas moka 9%
Už IRA pensijų Indėlius dabar moka 11% > •

Už didelius Ir mažus CertHikatus duoda klek galima J
aukščiausius procentus. ;

Visiems nariams lengvomis sąlygomis suteikia visų 
rūšių paskolas k mortgičtus. w

k '
Tiesioginiai priima arba keičia Sočiai Security J
pensijos čekius.

Duoda Money Orders k kaičia asmeniškus arba algos 
čekte^ ;

KASOS Įstaiga veikla savaitės dienomis nuo 9 vsl. ryto Iki 8 vai. vakaro, o 
penktadieniais Iki 8 vai. vak. k šeštadieniais Iki 5 vai. vakaro.

Visus kvlsčlame dėti santaupas j lietuvišką KASĄ.
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CAPE COD, MASS.

Nuotr. V. Maželio

Parapijos bazaras
Bostono lietuvių Šv. Petro pa

rapija kiekvieneriais metais su
rengia tradicinį prieškalėdinį 
bazarą. Šiemet jis buvo lap
kričio 13.

Klebonas kun. A. Koritautas 
gruodžio 11 sukvietė visus baza- 
ro talkininkus ir pateikė smul
kią apyskaitą. Jis pasidžiaugė 
gražiu pasisekimu, nes parapiją 
praturtino 11,791.78 dol. Padė
kojo visiem talkininkam, auko
tojam ir l>et kuo prisidėjusiem 
prie bazaro pasisekimo. Prašė
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iš anksto ruoštis ir ateinančių 
melų batarui, kuris numatytas 
lapkričio 11.

Rankdarbių stalo tvarkytojus 
painformavo, kad lietuviški 
darbeliai kasmet turi didelį pa
sisekimą, nes juos labai vertina 
kitataučiai ir nemažai jų išper
ka. Tad parapietės iš anksto pra
šomos pasistengti kuo daugiau 
jų paruošti kitiem metam.

Dalyviai buvo skaniai pavai
šinti. (E.V.)

Minkų radijo sukaktis
Stepono ir Valentinos Minkų 

vadovaujama radijo programa 
1984 balandžio 1, sekmadienį, 
minės 50 metų veiklos sukaktį. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėj 3:30 vai. popiet pra- 

i sidės minėjimo programa su 
koncertu— vieno žmogaus teat-

ru. Banketo metu bus pagerb
ta 1983 metų iškilioji Naujosios 
Anglijos lietuvaitė Verutė Bi- 
zi n kaus kaitė iš Brocktono.

Šios sukakties proga leidžia
mas specialus leidinys ir prii
mami skelbimai bei sveikinimai. 
Sukaktuviniame leidiny vienas 
puslapis kainuoija 100 dol., pu
sė puslapio 50 dol., o ketvirtis 
25 dol. Organizacijos ir pavie
niai asmenys iš anksto kviečia-

mi sveikinti sukakties proga ir 
tuo prisidėti prie šios radijo 
programos finansinės padėties 
sustiprinimo.

Žiema New Yorke.

ANTANUI BALČIŪNUI
Sunny Mills, Fla., mirus, reiškiame gilių užuojautų žmonai 
Marijai, seseriai Barborai Armonienei bei kitiems gimi
naičiams ir kartu liūdime.

PADĖKA

Ona ir Vytautas Baltučiai

A.A.
ANTANUI BALČIŪNUI

mirus, žmonų Marytę, jo seserį B. Armonienę, brolį 
Juozų Lietuvoje ir visus čia ir tėvynėje artimuosius 
giliai užjaučiu ir linkiu stiprybės pergyventi šių trage
dijų.

J. Zubavičius

Mielam

ANTANUI BALČIŪNUI
staiga mirus, jo žmo^M^.^erį B^jbor^morrien^ 
ir kitus gimines-Amerikoje ir Lietuvoje giliui ųzjapCĮąme 
ir drauge liūdime.

Dr. Marytė ir Aleksandras 'Žemaičiai

A.A.
ANTANUI BALČIŪNUI

mirus, žmonai Marytei, giminėms ir artimiesiems gilių 
užuojautų reiškia

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdybos 
vardu nuoširdžiai dėkojame lie
tuvių katalikių moterų organi
zuotos veiklos 75 metų sukak
ties proga sveikinusiem žodžiu 
laike minėjimo-akademijos To
ronte, spalio 22: Lietuvos gen. 
konsului Kanadoj dr. J. Zmuidzi- 
nui, Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro pirmininkui V. Birėtai, 
Kanados LB-nės krašto valdy
bos pirmininkei J. Kuraitei-La- 
sienei ir Draugo “Moterų Gy
venimo” redaktorei S. Semėnie
nei.

Taip pat gili padėka sveiki
nusiem raštu: vysk. V. Brizgiui, 
vysk. A. Deksniui, Sv. Kazimie
ro Kolegijos Romoj rektoriui 
prel. L. Tulabai, Lietuvos atsto
vui JAV ir poniai O. Bačkie- 
nei, Lietuvos atstovui D. Bri
tanijoje V. Balickui, Lietuvos 
atstovui Prancūzijoj ir poniai E. 
Baltrušaitienei, . Lietuvos geri.' 
konsulu/‘NfėVv Verkė A.' Simu
čiui, Lietuvos gen. konsulei Chi- 
cagoj J. Daužvardienei, Vliko 
pirmininkui dr. K. Bobeliui, Alto 
pirmininkui dr. K. Šidlauskui, 
Balfo pirmininkei M. Rudienei, 
Ateitininkų Federacijos vadui J. 
Laučkai, ■= Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos centro val
dybos pirmininkui kun. A. Liui- 
mai, SJ, Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų Unijos pirmi
ninkei E. Aitken, Nekaltai Pra-

dėtos Marijos Seserų Vienuoli
jos vyr. vadovei seseriai M. 
Aloyzai Šaulytei, Amerikos Lie
tuvių R. Katalikių Moterų Są
jungos valdybos pirmininkei Ju
lijai Mack, Lietuvių Kat. Religi
nės Šalpos reikalų vedėjui kun. 
K. Pugevičiui, Lietuvių Šv. Ka
zimiero bažnyčios Londone rek
toriui kun. dr. J. Sakevičiui, 
MIC, Adelaidės Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijos valdybos 
pirmininkei A. Umevičienei, 
Melboumo Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos valdybos 
pirmininkei H. Statkuvienei, Sv. 
Onos Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos valdybos pirmininkei 
J. Parulienei (Londonas), Škoti
jos Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos valdybos pirmininkei 
J. Sarafinaitei, Pasaulinio Mo
tinų Sąjūdžio gen. sekretorei 
E. Turauskienei (Paryžius), Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkei M. Noreikienei, Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos 
garbės pirmininkėm I. Banaitie
nei ir M. Samatienei, buv. Pa
saulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos valdybos 
iždininkei B. Reventienei (Gulf- 
port, Florida), Lietuvių Tauto
dailės Instituto direktorei dail. 
A. Tamošaitienei (Kingston, Ca- 
nada), V. Lozoraitienei (Roma, 
Italija), žum. E. Čekieneį, ,A. 
Grinienei (Muenchenas, Vokie
tija), dr. J. Pečiulionytei (Zueri- 
chas, Šveicarija), V. Vaitiekūnie
nei (Essendon, Australija) ir vy
čių veikėjai E. Kulber.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos V-ba

Birutė ir Stasys Meilus 
su visa šeima

ST. PETERSBURG, FLAJ

Brangiam draugui

ANTANUI BALČIŪNUI
mirus, jo žmonai Marytei ir seseriai reiškiame nuo
širdžių užuojautų ir kartu liūdime.

Faustas ir Zuzana Rajeckai ir šeima 
Gediminas ir Paulius Rajeckai 
Andrius ir Lorraine Rajeckai 
Veronika Rajeckienė

Mielam Sunny Mills lietuvių kolonijos gyventojui
X A.A.

ANTANUI BALČIŪNUI

staiga mirus, jo žmonų Marijų, seserį Barborų Armonienę
Ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime :

V. ir L. Adomavičiai M. ir E. Lukai
K. ir S. Aleksandravičiui V. ir O. Mamaičiai
V. ir M. Ambrulaičiai M. ir E. Milukai
V. ir O. Baltučiai Mrs. Bronė Motuzas
V. ir G. Beleckai S. ir S. Paulauskai
F. ir Br. Bačiūnai E. Putvytė
B. ir J. Cepukai Mrs. A. Pečenkis ,
V. Dėdinienė A. Pileckas
D. ir A. Dulaičiai V. Rumšienė
R. ir S. Estkai E. ir J. Sadauskai
P- Grigalauskas ~ J. ir K. Strazdai
P- J. Janulių šeima Mr. Mrs. Shubert
Kun. P. Jaraška H „ir V. Zitikai
H. ir S. Kačinskai J. Zyruba
Kun. A. Kardas J. Zubavičius
M. Kardauskaitė K. ir A. Žukauskai

Šaulių dešimtmetis
St. Petersburgo Romo Kalan

tos šaulių kuopos 10 metų su
kakties ir Kariuomenės šventės 
minėjimas prasidėjo lapkričio 
27 pamaldomis Šv. Vardo baž
nyčioje, Gulfporte. Mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
šaulius, partizanus ir karius 
aukojo kun. V. Zakaras, OFM. 
Jis pasakė ir pritaikytą pamoks
lą.

Antra minėjimo dalis vyko 
lapkričio 30 Lietuvių Klubo sa
lėje. Sceną papuošė dail. J. 
Juodis. Minėjimą pradėjo kuo
pos pirm. A. Gudonis ir pakvie
tė programai vadovauti dešimt
mečio komiteto pirm. Vladą 
Gedmintą.

Pristačius garbės svečius, į- 
neštos organizacijų vėliavos. Su
giedojus JAV ir Lietuvos himnus, 
invokaciją sukalbėjo Romo Ka
lantos šaulių kuopos dvasios 
vadas kun. J. Gasiūnas. Pager
bus mirusius, Romo Kalantos 
šaulių kuopos pirm. A. Gudonis 
apdovanotas Šaulių Žvaigždės 
ordinu. Palangos Jūros šauliai 
Steponas Lungys ir Antanas 
Lūkas apdovanoti Šaulių 
Žvaigždės ordinais ir Medaline 
Baranauskienė apdovanota 
Šaulių žvaigždės medaliu.

K. Urbšaitis, karo aviacijos 
kapitonas, skaitė paskaitą apie 
šaulių įsikūrimą Lietuvoje ir 
veiklą.

Perskaičius sveikinimus, ka
valerijos kapitonas Bronius 
Michelevičius apibūdino kariuo- . . . , , . .. .^
menės karimai, jos veiki, ir !i,e?vnd >««««""< 
_ . ! klube.
Vėliavas išnešus, meninę pro- Juozas Balčiūnas

gramą atliko muz. Alberto Ma
ceikos vadovaujamas vyrų muzi
kinis vienetas. Vyrai padainavo 
8 dainas.

Po programos vyko banketas. 
Banketo šeimininkės šaulės Sta
sė Štuikienė ir Petronėlė Gu
donienė su savo pagalbininkė
mis dalyvius skaniai pavaišino.

Po vakarienės vyko šokiai, 
grojant orkestrui.

Visa šventė praėjo iškilmin
goje ir linksmoje nuotaikoje.

Dešimtmečio proga išleista 
sukaktuvinė knyga. Viršelį 
iliustravo dail. J. Juodis. Knygą 
spaudai paruošė, nuotraukas ir 
medžiagą surinko šauliai Adol
fas ir Juzė Aidukai. E.G.

Aukot lietuviškai veiklai 
remti

LB Cape Cod apylinkė nedi
delė, vos per 60 šeimų. Kiek ir 
ką tokia saujelė žmonių gali 
atlikti, sunku žodžiais nusakyti. 
Geriau laiba skaičiai.

1983 metais paaukota: litua
nistinei mokyklai 100 dol., 
spaudai ir radijo valandėlėm 
280 dol., Lietuvių Bendruome
nei 1082 dol., Lietuvių teisėm 
ginti kcmittetui 855 dol., II- 
osiom Pasaulio Lietuvių Dienom 
495 dol., Lietuvių Fondui 1100 
dol., Lituanistikos katedrai 1136 
dol., Lietuvos atstovybės rūmų 
remontui 50 dol., Cape Cod 
Community College 40 dol. 
Pridėjus išlaidas vietos reika
lam, susidaro apie 6,000 dol.

Kovoje už lietuvių tautos ir 
Lietuvos teises neužtenka vien 
gražių žodžių. Reikia ir darbų. 
Gi darbams atlikti reikia pini
go. Tai suprasdami LB Cape 
Cod apylinkės nariai, švęsdami 
šeimynines linksmas ar liūdnas 
sukaktis, dažnai skiria aukas 
lietu vištom organizacijom.

1983 graudžių 6 suėjo 120 
metų nijo Jiętuvio vefslininko, 
labdario Mykolo Šlepavičiaus 
gimimo.(Jis gimė 1983 gruodžio 
6 Telšių apskr., mirė 1958. 
Palaidotas Varniuose.) Jo veikla 
aprašyta Lietuvių Enciklopedi
jos XXI-tame tome. Jo sūnus 
Aleksandras Šlepavičius, gyve
nąs Cape Cod, tai sukakčiai at
žymėti paskyrė 1000 dol. Lietu
vių Fondui. Tai pavyzdys kaip 
galima prasmingai atžymėti šei
mynines sukaktis. Pirmasis taip 
padarė Simonas Kontrimas, savo 
80 metų sukakties proga įneš- 
damas 300 dol. į Lietuvių Fon
dą. Cape Cod apylinkės nariai 
a.a. Mykolo Biliūno vardą Lie
tuvių Fonde įamžino 625 dol. 
įnašu, o a.a. Genovaitės Jan
čiauskienės vardą įamžino, įneš
dami 1000 dol. į Lituanistikos 
katedros fondą.

NEW BRITAIN, CONN

J.M.

Savo vaikams, kurie, baigę 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestusužpre numeruok Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovana

BOSTONO RENGINIAI
Gruodžio 31 d. 9 vai. vakaro 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos tradicinis Naujų Metų 
sutikimas. D-jos valdyba kviečia 
visus ir prašo užsisakyti stalus 
10 asmenų iš anksto.

Sausio 8, sekmadienį, 10 vai. 
Šv. Kazimiero bažnyčioj Brock- 
tone mišios už a.a. komp. Ju
lių Gaidelį. Po mišių parapijos 
salėj pirmųjų mirties metinių 
proga akademija ir pusryčiai. 
Kalbės poetas St. Santvaras, gie
dos sol. B. Povilavičius ir Šv. 
Kazimiero parapijos choras.

Kovo 5 d. atidaroma Elenos 
Vasyliūnienės dailės darbų pa
roda Cambridge Public Library. 
Paroda tęsis dvi savaites.

Kovo 24, šeštadienį, So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėj Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas ir šios radijo progra
mos 30 metų veiklos sukakties 
minėjimas. Programą atliks iš 
Europos solistė Vilija Mozūrai- 
tytė, pianistė Raminta Lamp- 
satytė-Kollars ir smuikininkas 
Mykolas Kollars.

Balandžio 1 M inkų vedamos 
radijo valandėlės 50 metų su
kakties minėjimas ir koncertas 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėj.

Gegužės 6 d. Motinos Dienos 
minėjimas. Rengia L.M.F. Bosto
no klubas.

Gegužės 13 d. 3 vai. popiet 
First & Second Church salėje, 
66 Marlborough St., Bostone 
rengiama poezijos ir muzikos 
popietė su poetu Stasiu Santva
rų ir pianistu Vytautu Bakšiu. 
Rengia LB Bostono apygardos 
valdyba.

Rugpjūčio 12 Minkų radijo 
programos gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirink)-nas. Į.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9.00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brcckton, 
MA 02402, Telefonas (617) 586- 
7209.

JURA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
-- KEHGE, DOYLE. PLAYTER, 
NOViCK & STRIMAITIS — Nine 
H^milton Place. Boston, MA. TEL.:

7 - 338-0070 Lynn, MA., TEL.: 617 
i-9-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose 
srityse.

Lietuvių Įdubas

New Britaino lietuviai turi sa
vo Gintaro klubą (Amber Club), 
kurio patalpos yra 90 John St.

Nauja klubo valdyba išrinkta 
lapkričio mėnesį. Nauji pareigū
nai: pirm. Aleksas Noreika, vice-

; pirm. dr. Donald Smith, sekr. 
Juozas Balčiūnas, ižd. Jonas Va- • 
lengavich, naujas saugotojas 
(Trustee) George Kicks. Kiti 
saugotojai yra Adomas Sadaus
kas ir Richard Rogusky. Anks
tesnis saugotojas Kazys Narcum 
ne be kandidatavo.

Lietuvių klubas turi nedidelį, 
bet gražų namą, kuriame pla
nuojama ir vykdoma lietuviška 
veikla. New Britaine besilanką

BMIK-BV-mniL 
Pustogepaid bothiuaY5 

tat, convenient.priuate, sofej 
IMIS uihut MIMIMrlYtmitii 
Gnltai, prlataamal, privačiai, saugiai, nemoka-
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