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Veiksmai už bažnyčios jau yra 
politika

1983 balandžio 1 Kapčiamies
čio vid. mokyklos pedagogų po
sėdyje buvo svarstoma IX kl. 
mok. Alės Žibūdaitės if XI kl. 
mokiniu—- Almos Žibūdaitės ir

naitės prisiminimai pasiekė Va
karus. Ji slapstosi nuo saugu
mo, kuris nuo 1982 lapkričio 
mėn. rimtai jai grasina areštu.

Prisiminimai, pavadinti “Kaip 
patekau j KGB objektyvą?”, jau
dinančiai nušviečia jos pergy
venimus arešto ir įkalinimo me
tu bei apibūdina vėliausius įvy
kius, kurie privertė ją slapsty-

Valst departamentas 
prezidentui, kad JAV pasitrauk
tų iš Unesco (J.T. Švietimo, moks
lo ir kultūros org-ja) 1985 m., 
nes ši organizacija virto radika
lios ir prieš Vakarus nukreiptos 
politikos vykdytoja. Jos biudže
tas,, kuriam JAV mokesčiai su
daro 25 proc., kasmet auga ir 
tarnautojų skaičiai didėja.

Sov. S-gos prezidentui Andro
povui nedalyvavus ir gruodžio 
27 įvykusiame komunistų parti
jos centro komiteto posėdy, va
karai samprotauja, kad jis serga 
inkstų liga, diabetine nephropa- 
tija, dėl kurios jo kraujas wri 
būti periodiškai valomas dializės 
būdu. Operacija esanti neįma
noma dėl susilpnėjusios jo būk-

5. VEIKO ir PLB bendradar
biavimas ir veiklos derinimas 
vykdomas per jų valdybas ir 
valdybų atstovus.

6. VLIKO ir PLB valdybų 
sutarimu kviečiamos veiksnių 
konferencijos White Plains kon
ferencijos 1974 metų tvarka.

Komisija paliko eilę klausimų 
svarstyti kitam pasitarimui.

Šie susitarimai perduodami 
tvirtinti VLIKO ir PLB valdy
boms.

Savaitės 
Įvykiai

. Popiežius Jonas Paulius II 
paragino pasaulio valstybes 
mažiau leisti pinigų ginklavi
muisi ir skirti jų daugiau ba- 
daujantiem vaikam gelbėti. Jis 
taip pat ragino pasaulio valsty
bes sutarti dėl lygių ir garbingų 
sprendimų pasaulio krizėm pa
šalinti ir pasisiūlė tarpininkauti, 
naikinant tarptautinių santykių 
nesutarimus ir neapykantą. '

pravirko. Pakrikštijau ją ir, sku
biai išėjusi j med. seserų kabi
netą, radau jas linksmai bešne
kučiuojančias ... Susijaudinus 
paklausiau, kodėl jos išmetė 
nekaltą kūdikį bado ir šalčio 
mirčiai. Jos man atkirto: ‘Ne 
tavo reikalas! Gydytoja geriau 
žino, kam gyventi, o kam mirti*... 
Niekad gyvenime neturėjau to
kių liūdnų šv. Kalėdų. Mergutė

šaukti irbiauriausiai juos įžei- 
dlnėti. Pagaliau milicininkas 
pakvietė vaikų kambario inspek
torę ir daugiau pareigūnų. Į 
kabinetą įsiveržė įtūžusi kažko
kiu rusė ir pradėjo plūsti biau- 
riąusiais žodžiais, grūmoti 
kamščiais ir pan.

išbartą jaunimą keturi parei-

E u ropos bendrosios rinkos 
valstybės nutarė nuo sausio 1 
nutraukti Sov. S-gai nuo Lenki
joj karo būklės įvedimo dienos 
taikytas ūkines sankcijas.

JhL S ADO NAITĖS PRISIMINIMAI 
PASIEKĖ VAKARUS

bihetą. Nepilnamečių reikalų 
inspektorėr pasakė mokinių pa
vardes ir reikalavo pasirašyti, 
tačiau šie nesutiko. Saugumie
tis Orliovas rusiškai paklausė, 
ar jie pasirašė po velykiniu 
sveikinimu, adresuotu mokyt. A. 
Grigui.

Mokiniai nustebo, — kaip ga
lėjo laiškas, adresuotas mokyt. 
A; Grigui, patekti saugumie- 
čims. Po tardymo čekistas griež
tai pareikalavo jaunimą pasira
šyti, bet jie atsisakė.

Išleidžiant mokinius, saugu
mietis įspėjo, jog, pasibaigus 
mokinių atostogoms, į mokyklą 
atvažiuos jų atstovas.

4. VLIKO ir PLB valdybos, 
reikalui esant, tariasi Lietuvos 
laisvinimo klausimais ir su tuo 
surištos veiklos derinimu.

Pasirašė: VLIKO komisijos
- Liūtas Grinius, pinni- 
Teodoras Blinstrubas, 

Šoliūnas; PLB komisi-

teises ir laisves — visų valsty
bės organų visuomeninių orga
nizacijų ir pareigūnų pareiga.”

Lietuvos TSR Prokurore, mes 
reikalaujame nutraukti melu ir 
smurtu pagrįstą nekaltų žmonių 
šantažavimą, išlaisvinti kūn. A. 
Svarinską, neliesti kun. J. Zdebs- 
kio ir kitų drąsių, uolių ir pasi
aukojusių kunigų, tuoj pat pa
leisti mokytoją A> Grigą ir ne
trukdyti jam mokytojo darbo.

Šito reikalaujame ne tjk mes 
vieni. Tai yra visos Lietuvos ti
kinčiųjų ir jaunimo vieningas 
šauksmas nutraukti bedievių 
aršius išpuolius prieš tikinčiuo
sius.“

Kalbėdama apie savo brolio 
persekiojimą, Sadūnaitė rašo, 
kad saugumiečiai, “keršydami 
man, nutarė, kaip jau anksčiau 
žadėjo, susidoroti su mano bro
liu: sufabrikavo iš piršto išlauž
tą bylą, uždarė į psichiatrinę, 
bet, pamatę, kad aš jiems daug 
kur kliudau — ypač jie bijo 
viešumos, pasaulio protestų, 
kas brolį ir išgelbėjo, nutarė 
izoliuoti mane — pasodinti į 
kalėjimą. KGB labiausiai pyki-

tetui prašant, paruošė gruodžio 
2 laidoj vedamąjį apie Lietuvos 
katalikus. Vedamasis, pavadin
tas “Golgota Lietuvoj”, nušvie
čia katalikų persekiojimą oku
puoto) Lietuvoj. Jame rašoma:

“Gaila, kad bendratikiai lais
vame pasauly nepastebi Lietu
vos Bažnyčios kančių. St Louis 
arkivyskupijos žmogaus teisių 
bei taikos ir teisingumo komisi
jos buvo iš pirmųjų bažnyčios 
įstaigų, kurios siuntė protesto 
raštus Lietuvos religinių reikalų 
įgaliotiniui. Ypatinga kritika 
buvo nukreipta Lietuvos parei
gūnams už kun. Alfonso Sva
rinsko persekiojimą bei neteisė
tą įkalinimą...”

Toliau tęsiama:
“Žydų organizacijos Amerikoj 

nuolat mūsų mintyse bei sąži
nėse kelia Sovietuos žydų būk
lę ... Mes turėtume iš tokių gru
pių pasimokyti...”

Kai kun. A. Svarinskas buvo 
i^sjrtmtas, Lietuvių Katalikų Reli

ginė Šalpa pasiuntė apeliacijas 
visom Amerikos taikos ir teisin
gumo komisijom, protestuodama 
prieš šį valdžios prasižengimą. 
Sovietam nuteisus dar vieną ku
nigą, Sigitą Tamkevičių, Lietu
vių Katalikų Religinė šalpa to
liau šiuo reikalu informuoja bei 
telkia dvasiškių ir pasauliečių 
visuomenines jėgas.

3. VLIKO ir PLB pareigi! 
nai vengia Žeminti vieni kiti 
garinę ir autoritetą.

Nutraukite bedievių išpuolius 
prieš tikinčiuosius

Lazdijai. 1983 balandžio 1 
76 Lazdijų rajono jaunimo at
stovai parašė LTSR Prokurorui 
tokio turinio pareiškimą:

„ “1983 m. kovo 20 d. grįž
tant iš rekolekcijų į savo para
piją, buvo milicijos sulaikytas 
Šlavantų kunigas J. Zdebskis.

Nesulaukę* mišioms, grupė ti
kinčiųjų išvyko kunigo ieškoti. 
Pastebėję prie Lazdijų VR sky
riaus kunigo automobilį, tikin
tieji subruzdėjo į miliciją ir rei
kalavo paleisti, deja, jau nebe 
pirmą kartą grubiai šantažuo
jamą, sulaikomą ir persekioja
mą kunigą.

Tačiau milicija ir saugumas į- 
sakė visiems skubiai išsiskirsty
ti. Buvo suimti keli asmenys, 
jų tarpe ir Leipalingio vidurinės 
mokyklos mokytojas A. Grigas 
už tariamą viešosios tvarkos pa
žeidimą.

Kunigą J. Zdebskį mes pa
žįstame kaip kilnų, drąsų dide
lės dvasios ir aukos kunigą, o 
mokytoją A. Grigą kaip taurų, 
reiklų^tiesų ir neveidmainį. Nors 
mokytojavo, tačiau sekmadie
niais yvisada išklausydavo 
mišias, neretai net ir savo para
pijos bažnyčioje.

Todėl Lazdijų rajono švieti
mo skyriaus ir saugumo buvo 
diskriminuojamas, kaltinamas 
neidėjiška, nemoksliška pozicija, 
nekryptingu materialistinės pa
saulėžiūros ugdymu ir dažnai 
prievartaujamas savo noru pa
rašyti pareiškimą, atsisakant 
dirbti mokytoju.

Mūsų manymu, Lazdijų rajo
no saugumui mokytojo A. Grigo 
atvykimas kovo 20 su kitais ti
kinčiaisiais vaduoti kun. J. 
Zdebskį buvo gera asmeninė pa
skata ir pretekstas jį sulaikyti ir 
nubausti už tariamą viešosios 
tvarkos pažeidimą, kad būtų 
galima kaip “pavojingiausią ba-

kaip įvykę faktai, perduodami į 
užsienį. Tada vargšeliai šaukia, 
kad juos šmeižia, jog nekaltus 
žmones sodina į kalėjimus, psi
chiatrines” .. .

Sadūnaitė iškelia ir kitą grau
dinantį pergyvenimą, įvykusi 
tremtyje Bogučanuose, Kalėdų 
švenčių metu, kai ji buvo pagul
dyta sveikatos patikrinimui į 
terapinį skyrių.

Ji pasakoja: “Kaip šiandien 
įvykusią baisią tragediją prisi
menu 1977 šv. Kūčių vakarą. 
Į mūsų palatą atėjo jaunutė 
sanitarė ir drebančiu iš susijau
dinimo balsu papasakojo savo 
pažįstamai ligonei, kad gineko
loginiame skyriuje gimusią mer
gytę išmetė į nekūrenamą san
dėliuką, o ji antrą parą verkia 
ir nemiršta... Paprašiau sani
tarės, kad mane ten nuvestų. 
Su savimi pasiėmiau švaraus 
vandens. Ant baltai nudažyto Prisiminimai, kurie surašyti 
staliuko, ploname-vystyklėlyje į 12 pūslių (airt pusių), 
suvyniota, gulėjo maža mergytė, datuoti 1983 spalio 7.

jos nariai — Alg. S. Gečy 
pirmininkas, Kazys Ambrozaiti 
Juozas Danys.

VLIKO valdyba gruodžio 2 
šį pareiškimą patvirtino.

1983 m. 76 parašai
Didysis Penktadienis

Lazdijų rajono jaunimas

į ginekologiją gydytojai-alęušerei 
apie tai pranešiau, ji pasakė: 
‘Seniai ją reikėjo išmesti į pa
mazgų kibirą!’ ”

Sadūnaitė rašo, kad “daug 
kartų, įvairiais sumetimais 
manęs ieškojo KGB ir milicija. 
Tų ‘draugų’ vengiu tik todėl, 
kad noriu, kiek Viešpats laimins,

N .Y. Society of Association Ex
ecutives 363 nariai liepos mėn. 
pasiuntė per Manhattano {>aštą 
vienas kitam adresuotus laiškus, 
kurių 152 adresatus pasiekė se
kančią darbo dieną. 77 laiškai
— per dvi dienas. 30 laiškų
— jM'r 3 dienas. 27 laiškai — 
per keturias ar daugiau dienų, o 
77 laiškai dingo.

dūrinės mokyklos.
Tai patvirtina 1983 m. kovo 29 

d. Lazdijų rajoninio laikraščio 
neetatinio bendradarbio A. Pet
raičio straipsnio “Blogas peda
gogo pavyzdys” išpuolis prieš 
mokytoją A. Grigą. Cituojame: 
“ . .. prie rajono vidaus reikalų 
skyriaus A. Grigas elgėsi įžū- 
liai, triukšmavo, neklausė mili
cijos darbuotojų, kurstė kitus 
neklausyti teisėtų milicijos 
darbuotojų reikalavimų. Rajono 
liaudies teismas už piktybišką 
milicijos pareigūnų teisėtų rei
kalavimų nevykdymą A. Grigą 
nubaudė 15 parų arešto”.

Deja, visi esantys tvirtina vi
sai ką kitą. A. Grigas elgėsi 
taktiškai ir ramiai paaiškino, 
jog jie nepasitrauksią, kol nepa
leis kunigo J. Zdebskio, ir kad ti
kinčiųjų pareiga užstoti ir ginti 
savo kunigą. Todėl Lazdijų ra
jono m 
buotojai turėtų būti patraukti 
baudžiamon atsakomybėn 
pagal LTSR BPK 186 str. už ne
teisėtą asmenybės įtarimą ir su
laikymą.

Pagaliau jie tikriausiai neži
no ar neprisiminė, kad visuoti
nės žmogaus teisių deklaraci
jos, kurią saugoti ir gerbti pasi
žadėjo ir Tarybų Sąjungo 
dovai, 19 straipsnyje rašoma, 
jog “žmogus turi teisę į įsiti
kinimų ir jų išreiškimų laisvę”, 
t.y. teisę laisvai reikšti savo min
tis ir sprendimus žodžiu ir raš
tu. O taip pat dar mokyklos 
suole įkalto TSRS konstitucijos 
57 str., kur teigiama, kad “gerb
ti piliečių asmenybę, saugoti jų

nėms, kovojantiems už tiesą ir 
savo teises. Su džiaugsmu esu 
visada pasiruošusi už tai eiti į 
kalėjimą ir, jei Viešpats suteiktų 
tokią malonę, mirti”.

Be kita ko, Sadūnaitė prane
ša, kad “1983 birželio 13 aš iš 
Maskvos pašto registruotais laiš
kais išsiunčiau Andropovui ir 
SSSR prokurorui pareiškimų dėl 
kun. Alfonso Svarinsko neteisin
go nuteisimo ir kun. Sigito Tam- 
kevičiaus nusikalstamo suėmimo 
ir įkalinimo KGB rūsiuose, 
šmeižikiškai jį apkaltinus anti- 
sovietine veikla. Po šiais pa
reiškimais pasirašė dešimtys 
tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų. 
Visus šiuos pareiškimus išsiun
čiau savo vardu ir savo atgali
niu adresu. KGB, negalėdami 
atkeršyti man asmeniškai, ėmė 
terorizuoti brolio žmoną. Tebū
nie Viešpats visiems gailestin-

Popiežius Jonas Paulius pa
smerkė' branduolinių raketų 
skaičiaus augimą Europoj, bet 
pabrėžė, kad karo pradžia pra
sideda žmogaus širdy ir kad 
žmogus, o ne jo kardas užmuša 
kitą žmogų.

Italijos prezidentas Sandro 
Pertini pareiškė, kad, Palestinos 
išlaisvinimo organizacijai pasi
traukus iš Libano Tripolio, Ita
lijai nebesą reikalo kištis į Itali
jos visai neliečiantį karą, ir pa
siūlė jai atitraukti iš Libano 
savo taikos priežiūros dalinius.

Sirijos prezidentas Hafez al- 
Assad pareiškė, kad Sirija ir.Li
banas sudaro vieną ir tą pačią 
tautą, nors ir padalytą į atski
ras valstybes, ir pasiūlė Prancū
zijai šį faktą gerai įsidėmėti ir 
nesileisti, kad JAV įtrauktų ją į 
jų dominuojamą daugia- 
valstybinį tinklą.

Prezidentas Reagan yra įsi
tikinęs, kad PLO (Palestinos iš
laisvinimo organizacija) skili
mas ir jos pirmininko Yasir Ara
fat susitikimas su Egipto prezi
dentu Hosni Mubarak sudarys 
naują akstiną Artimųjų Rytų 
taikos planui atgaivinti — į- 
steigti su Jordanu sufederuotą 
palestiniečių vienetą vakari
niam Jordano krante ir Gazos 
ruože, — bet Izraelis ir Ameri
kos žydai šiam planui griežtai 
priešinasi, nes tada Izraelis tu
rėtų užšaldyti ir savo kolonijų 
steigimą jo okupuotose arabų 
žemėse.

Prieš kurį laiką Nikaragvos vy
riausybė buvo paskelbusi, kad 
ten veikiantieji partizanai yra 
nužudę Romos katalikų ameri
kietį vyskupą Salvador Schlae- 
fer, bet po kelių dienų vysku
pas su 1300 Miskito indėnų 
pasirodė Hondūre, o iš ten atvy
ko į JAV ir pareiškė, kad indė
nai pasitraukė iš Nikaragvos sa
vanoriškai. Jis taip pat apkalti
no Nikaragvos vyriausybę, kad 
ji virto marksistine ir komunis
tine ir persekioja katalikų Baž
nyčią ir indėnus.

Salvadoro-sgarlamento pirmi
ninku vietoj pasitraukusio Ro
berto d’Aubuisson, kuris kandi
datuoja į krašto prezidentus, 
buvo išrinkta parlamento vice
pirmininkė dr. Maria Julia Cas
tillo, konservatyvios Autentiš
kos institucinės Salvadoro parti
jos narė.

Lenkijos vyriausybė paleido iš 
kalėjimo 30 politinių kalinių.

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad pastaruoju metu 
padidėjo Amerikos žydų organi
zuota akcija už Lietuvą.

Katalikės vienuolės seselės 
Ann Gillen vadovaujamas vie
netas už Sovietijos žydus renka 
parašus įvairiose Amerikos baž
nyčiose, sinagogose bei koloni
jose dėl Klaipėdos bažnyčios 
sugrąžinimo. Į šį judėjimą dabar 
įsijungė ir kita organizacija — 
CREED (Christian Rescue 
Effort for the Emancipation of 
Dissidents) Washingtone. Petici
jas bei suglaustą Klaipėdos baž
nyčios konfiskavimo istoriją 
šiam tikslui paruošė ir skleidžia 
Lietuvių Informacijos Centras.

Hanukos bei Kalėdų švenčių 
proga seselė Gillen paskelbė 
laiškų rašymo vajų Sovietų Są
jungoj įkalintiem bei gyvenan
tiem. Lietuviškus adresus parū
pino Lietuvių Informacijos 
Centras. Jų sąrašas buvo iš
spausdintas įvairiuose Amerikos 
laikraščiuose.

Seselei Gillen raginant, jos rė
mėjai pradėjo susirašinėti su 
lietuviais kaliniais. New Yorke 
dirbantis Amerikos Žydų Komi
teto pareigūnas, su kuriuo Lie
tuvių Informacijos Centras pa
laiko ryšius, solidarumo dvasioj 
sistemingai siunčia sveikinimus 

"kun. Alfonsui Svarinskui. Kun. 
Svarinskas šiuo metu atlieka 10 
metų bausmę Permės lagery už 
religinę veiklą. Jam galima siųs
ti laiškus šiuo adresu: 618263 
Permskaya obl., Chusovskoy r-n, 
pos. Kuchino, uchr. VS-389/36.

Seselės Gillen atvykimo proga 
į St. Louis kalbėti katalikų sa
vaitraštis “St. Louis Review”, 
vietiniam Amerikos Žydų komi-

^LIKO ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybų sudarytų 
komisijų nariai 1983 gruodžio 
17 turėjo Chicagoj pirmą pasi
tarimą tų veiksnių santykiams 
išlyginti ir darbams sude
rinti.

Komisijų pasitarimai vyko 
tautos laisvei atgauti didelio rū
pesčio dvasioje.

Pasitarimų dalyviai sutarė:
1. VLIKAS ir PLB savo tar

pusavio santykius grindžia lie
tuviško solidarumo dvasia ir 
abipuse pagarba jų vykdomie
siems darbams.

2. VLIKAS ir PLB nesikiša į 
vienas kito organizacijų pagrin-

N e leidžia lankyti ąreštuoto 
mokytojo

Kapčiamiestis (Lazdįįų rajo
nas). 1983 kovo 29 grupelė 
moksleivių nuvyko į Lazdijų Vi
daus reikalų skyrių aplankyti 
neteisingai areštuoto Leipalin
gio vid. mokyklos mokyt. A. 
Grigo.

Jaunuoliams paklausus, ar ne
galima būtų pamatyti mokytoją, 
budintis milicininkas Stravins
kas, net neparodęs savų doku
mentų, reikalavo atverkusiems 
pasisakyti savo pavardes, oUsai. Gjųto Sakavičiaus elgesys i 
jie atsisakė patenkinti milicinin- t' (nukelta į 2 psl.)
ko smalsumą, pareigūnas ėmė.
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IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTORINIO GYVENIMO

rikas. Jis naftos atlaikomis už
teršia gamtą, vandenis, orą. Ma

— Lietuvoje kuriama nauja 
mokslo šaka — archeomuziko- 
logija. Jos uždavinys — 
proistorinių

. kos istorijos tikas. Archeo- 
ne maža senų 
itų, o muziko

— Vilniuje, gražiai sutvarky
tame skvere Komjaunimo gat
vėje pastatytas grupinis pamink- žeikius užplūdo daug rusų “spė
tas komunistų pogrindininkams cialistų”, ir miestas tapo rusini

mo centru. Valdžia, norėdama 
atsverti taršos nepatogumus, 
stengiasi miestą papuošti skulp
tūromis, vitražais ir meniniais 
interjierais. Laisvės gatvėje jau 
pastatyta skulptoriaus R. Kaz
lausko statula — Moteris su kū
dikiu ir knyga. Kitas skulptūras 
kuria skulptoriai: M. šlektavi- 
čius, K. Musteikis, A. Kynas, J. 
Meškelevičius, Z. Raicevičius.

— Rokiškyje, Kultūros na
muose, paminėta 100 metų mu
zikos mokyklos sukaktis. Iškil
mėse dalyvavo švietimo ministė- 
ris V. Spurga, profesoriai J. 
Gaudrimas, A. Jozėnas, K. Ka- 
veckas. Šventinį koncertą su
rengė Rokiškio vaikų muzikos 
mokyklos mokytojai ir mokslei
viai. Koncerte dalyvavo ir komp. ___ _______ _____ ____
K. Kaveękas-Tapilėje literatoros 4aj”raktoriaus atsiminimai apie

Lietuvos teatrą, žymiausius re
žisierius.

— Pagal S. Nėries poemą tau
tosakos -motyvais “Eglė žalčių 
karalienė” pavergtoje Lietuvoje 
susuktas muzikinis filmas. Fil
mo režisierė J. Janulevičiūtė, 
operatorius J. Marcinkesačįus, 
dailininkas A. Šiekštelė, kompo
zitoriai A. Martinaitis ir V. Bar-

ir sovietiniams partizanams. Pa
minklą sukūrė skulptoriai J. 
Kalinauskas ir Algis Zokaitis, 
architektai G. Baravyktas, Kęst. 
Pempė ir G. Ramunis. Okupan
tai gerbia ir stato paminklus 
laisvos Lietuvos kenkėjams. To
kių paminklų pastatyta šiau-

rinių iš XVI amžiaus.

liuose

kelios knygos vaikams: gerai 
žinomo vaikų literatūros auto
riaus A. Matučio “Tai margu
mai genelio“ — eilėraščiai vai
kams (40,000 egz.), Albino Žu
kausko “Kai užaugo šešėlis” 
— pasakos ir apsakymai vai-

SHAUNS

mite

mergėje ir Vilniuje, o “leninų” 
pristatyta kiekviename Lietuvos 
mieste ir miestelyje. Tokie pa
minklai yra žaizda lietuvių šir
dyse. Jie nestovėtų, jei dieną 
naktį nesaugotų sargybos. Jie iš
nyks laisvės aušrai nušvitus, 

į kaip išnyksta nuo žolės rasa.
— Mažeikių nelaimė yra ten 

įsteigtas naftos perdirbimo fab-

kams “Juodoji žemė” (40,000 
egz.). Vertinga knyga “Kai 
gyveno milžinai” — žymiausi 
senovinių metraščių bei kronikų 
tekstai, tautosakiniai ir literatū
riniai padavimai. Antrasis kny
gos leidimas (40,000 egz.). V. 
Bartusevičius, “Liaudies meno 
baruose“, monografija, nagrinė
janti liaudies instrumentų raidą 
(358 p., 2,000 egz.). A. Radzevi
čius, “Teatrinio gyvenimo etiu-

vo ištremta į Sibirą. Grįžusi Lie
tuvonji įsijungė į Helsinkio gru
pę ir aktyviai kovojo už žmogaus

žuvo, kaip patriotiniai partiza
nai. Kadangi rašytoja priklausė 
prie rezistentų, tai tenykštėje 
viešojoje spaudoje nėra net 
jos nekrologo. O. Lukauskaitės 
literatūrinis palikimas yra nedi
delis, tik du eilėraščių rinki-

(1933) ir “Eilėraščių kraitis

ark office:426Lafayette
eiaelra, Jr.taidotttviųditektoriu*,New- J

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rėčių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga vaikio naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avo., Woodhaven, N.Y. Teief. 847-2323 
(namų teief. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esata ar 
norite būti J. Andriušio kiijentais. \ <

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Gordon Tęvom. 
1883 Madison St , Ridgewood, N.Y.11227. Telef. 821-6449. Seto vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodomi poloidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūiies lietuviškas maistas prieinemolciino.^^

Kinijos spauda, minėdama 
Mao Zedong 90-jį gimtadienį, 
išskaičiavo jo nuopelnus stipri
nant komunistų partiją jos 
atsiradimo pradžioj, nutylė
dama jo radikalius išpuolius 
kultūrinės revoliucijos metu. Ta 
pačia proga šalia jo mauzole- 
jaus buvo įrengtos nišos ir 
kitiem trim: bųv. min. pirminin
kui Zhou Enlai, buv. preziden
tui Liu Shaoqi ir maršalui Zhu 
De. -

Vakarų žinių agentūros skel
bia, kad Afganistano partizanų 
veikla gerėja, nes jie nugalėjo 
įvairių grupių tarpusavio vai
dus ir pradėjo savo veiksmus 
derinti, pav. jie sugebėjo tuo pa
čiu metu nukirsti aliejaus tieki
mą keliose vietose, o Paktia 
provincijoj užblokavo kelius 
taip, kad sovietų ir afganų įgu
los turėjo būti aprūpintos iš oro.

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
su apie 1000 savo šalininkų iš 
Libano Tripolio atvyko į Jemeną.

Valst departamento teigimu 
Varšuvos pakto valstybėse pa
sireiškė skilimas dėl branduo
linių raketų išdėstymo Europoj 
ir dėl Sov. S-gos derybų su JAV 
nutraukimo dėl raketų sumaži
nimo., Rumunija net atsisakė da
lyvauti Varšuvos pakto valsty
bių komunistų partijų konferen
cijoj strategijai tais klausimais 

‘ nustatyti.
Jugoslavijoj per 1982 politinės 

globos yra pasiprašę 2919 sovie
tinio bloko valstybių piliečių, 
kurių net 1830 buvo rumunai. 
Jugoslavija politinę globą sutei
kė tik keliem, o visi kiti yra lai
komi pereinamose stovyklose ir 
laukia įsikurdinimo Australijoj, 
V. Vokietijoj ir JAV.

Švedijai įsakius dėl šnipinėji
mo išvykti dviem sovietų dip
lomatam, Sov. S-gos žinių agen
tūra Tass apkaltino Švediją, kad 
jos žvalgybiniai lėktuvai seka 
Sov. S-gos, Lenkijos ir Čeko
slovakijos kariuomenių judė
jimus ir žvalgybos duomenim 
dalijasi su kitais.

Japonijos parlamentas naujuo
ju ministeriu pirmininku per
rinko buv. min. pirm. Yasuhiro 
Nakasone, kuris tuoj pat sudarė 
koalicinį ministeriu kabinetą iŠ 
liberalų, nepriklausomųjų ir 
mažo konservatyvaus 
beralų klubo narių.

naujo li-

vakaru pagerbtas S i manas Dau
kantas. Iškilmės įvyko Simano 
Daukanto vardo kolchozo kultū- 

• ros namuose, savo kūrybą skaitė 
J. Marcinkevičius, • deklamavo 
aktorius Laimonas Noreika, 
kalbėjo prof. J. Girdzijaus
kas ir filologijos mokslų kandi
datas A. Mockus, taip pat vidu
rinės mokyklos direktorius S. 
Aukselis.

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

mo-sprendžiama: palikti juos 
kykloje, ar pašalinti?

Į posėdį šaukimą gavo ir J. 
Žibūda.

Posėdžio metu direktorius Sa- 
balius reikalavo iš mokinių, kad 
jie paaiškintų, kodėl jie nuvyko 
į Lazdijus aplankyti mokyt. Gri
go, nubausto 15 parų arešto, ir 
kas juos siuntė.

Mokiniai paa/škino, kad jie 
pakankamai dideli ir važiuoja 
patys, niekieno nesiunčiami, o 
be to, ginti tikinčius, bendra
minčius ir draugus liepia sąži
nė. Po tokio atsakymo, mokyt. 
Šidlauskas, užsiplieskęs pykčiu, 
ėmė plūsti G. Sakavičių. Mo
kytojas įrodinėjo, jog jų rajone 
yra susidariusi antitarybinė 
kampanija, kurią inspiruqja 
Šlavantų ir Kapčiamiesčio ku
nigai. Jau geriau būtų jiems va
žiuoti pas Leipalingio kunigą, 
ramų ir niekam nedrumsčiantį 
ramybės.

Posėdžio metu daugiausia 
pasižymėjo mokyt. Šidlauskas, 
Šidlauskienė, Urbonienė, Janu-Š-^ 
kevičienė. Jie taip šaukė ant mo
kinių, kad šie net nespėdavo 
žodžio ištarti ar paaiškinti.

— Jūs galite bažnyčioje sėdė
ti nors ir per naktį, bet jūsų 
veiksmai už bažnyčios jau yra 
politika, — įtikinėjo mokytojai.

Mokyt. Šidlauskas metė kalti
nimą mok. G. Sakavičiui, kad 
jis rinkęs parašus, o Gintui tai 
paneigus, mokytojas isteriškai 
pradėjo šaukti:

— Ar ne tokie žmonės žudo 
ir plėšia spynas?

— Tikintieji žmonių nežudo 
ir spynų nelaužo. Tai bedievių 
darbas.

Mokinius parėmė ir jų tėvai, 
tvirtindami, kad mokiniai tikrai 
niekuo nenusikalto, o kalinius

lankyti ir juos užstoti — kiek
vieno pareiga.

Posėdžio gale pirmininkaujan
tis perspėjo, kad pasikartojus 
panašiam atvejui, mokiniai bus 
pašalinti iš mokyklos ir vargu ar 
jiems bus vietos net kaime, ku
riame gyvena

Verčia stoti į komjaunimą
1983 kovo 16 Kapčiamiesčio 

vid. m-klos užklasinio >dafis& 
organizatorius mokyt. S. Šidlaus
kas, pasikvietęs mokinius — Rė
mą Varnelį, .Rimgaudą Kuku- 
čionį, Alę Žibūdaitę, Antaną

Run. Kazimieras Pugevičius kalba spaudos konferencijoje 
lapkričio 9 Chicagoje. Salia senatorius Percy. Apie šį kun. 
Pugėvtčiaus liudijimą buvo rašyta 1983 m. Darbininko 47 
numeryje.

— Vilniuje, Antakalnyje, pa- SIDABRINIO VARPO KEPYKLA— SHver M Baking Ca Ltotuvlčka Ir 
statyta didžiulė poliklinika^ 
Spaudoje giriamasi, kad ši poM- 
klinika esanti pati didžiausia 
Pabaltyje. Ji galinti per parą 
aptarnauti 1800 pacientų. Poli
klinikoje yra įrengtos visos rei
kalingos laboratorijos ir kabine
tai. Priestate yra įrengti hydro- 
terapijos prietaisai ir purvo 
vonios.

— Vilniaus universitete su
organizuota didelė vadovėlių pa
roda. Spaudoje rašoma, kad kas
met išleidžiama 1,100 atskirų 
vadovėlių. Tais vadovėliais nau
dojasi ne tik įvairių mokyklų 
moksleiviai, bet ir aukštųjų mo
kyklų ' studentai, net 
dėstytojai.

tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Tėief. 779-6156. ?

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin-

Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shatter*. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkL WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sokmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. ii WSOU, 89.5 FM. Dr. J, J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ. 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 Ave., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

Pr. N.
t—-————
NUTEISTI TRYS 
ESTAI

Užsienio spaudos agentūros 
pranešė, kad sovietinis teismas 

Žibudą, Gintą Valentą ir kitus’ Taline gruodžio 16 už tariamą 
prievartavo juos stoti į komjau
nimą. Tarybinis jaunimo auklė
tojas, matydamas, jog geruoju 
nieko nelaimės, pradėjo moki
nius gąsdinti ir įžeidinėti. Dau
giausia kliuvo Alei Žibūdaitei ir 
Romui Varneliui.

Įsisiautėjęs mokyt. Šidlauskas 
išgalvojo nebūtus dalykus: ap
kaltino IX kl. mok. Antaną Ži- 
būdą, kad jis plėšąs sienlaikraš
čius, o eidamas iš šokių, švie
čia žibintuvėliu į akis.

Šį kartą melas nepasisekė: An
tanas iš viso nelanko šokių. 
Tai gali paliudyti ir tėvai. Ta
rybinis pedagogas, pamatęs, kad 
mokiniai neišsigando, nutarė 
pabandyti juos laimėti pataika
vimu ir pasiūlė vienam berniu
kų užrūkyti, sakydamas; “Tik 
pirmokus galima su saldainiais

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VJSASKAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

antisovietmę propagandą ir agi
taciją nuteisė tris estus žmo
gaus teisių gynėjus: 42 metų 
architektą Lagle Parėk — devy- 
neriem metam laisvės atėmi
mo (šešeriem metam kalėti ir 
trejiem metam tremties), 27 me
tų inžinierių Eki Ahonen — sep- .! 
tyneriem metam laisvės atėmi- ! 
mo (penkeriem metam kalėti ir 
dviem metam tremties) ir 27 me
tų filologą Arvo Pešti, taip pat 
septyneriem metam laisvės 
atėmimo.

Antisovietinės agitacijos ir 
propagandos kaltinimas, pažymi i 
spaudos agentūros, trim estam 
buvo iškeltas ryšium su tuo, kad 
jie buvo pasirašę ir išplatinę raš
tą prieš Estijoje vykdomus pa
grindinių žmogaus teisių bei 
laisvių pažeidimus*ir buvo pa- 
sitihtę laiškus keliem Suomi
jos piliečiam,.gamtos apsaugoji-

asolirjo
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 

K — GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

Pagal čekistų metodiką moky
tojas Šidlauskas reikalavo iš kai mo sumetimais protestuodami 
kurių mokinių, kad jie tylėtų prieš sovietinį projektą išplėsti 
apie buvusį “pasikalbėjimą”. Talino uostą.

VYSKUPŲ IR SENATORIAUS PROTESTAS

Kai Tassas paskelbė, kad kun. 
Sigitas Tamkevičius iš Kybartų 
yra teisiamas Vilniuje už anti- 
sovietinę veiklą, Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius pasiuntė 
telegramas įtakingesniem Ame
rikos vyskupam.

Atsiliepdami į tas telegramas, 
keli vyskupai parašė laiškus 
senatoriui Charles Percy. Sena
torius Percy pirmininkauja JAV 
senato užsienio reikalų komisi
jai bei neseniai įsteigtai pata- 
riamajai komisijai dėl religinių 
teisių Sovietų Sąjungoj ir Rytų 
Europoj.

Vyskupas Thomas J. Welsh iš 
Allentown diecezijos rašo, kad 
“tūkstančio Amerikos lietuvių 
katalikų vardu . .. prašau Jus 
.. . protestuoti prieš šią neteisy
bę ir prasižengimą prieš elemen
tariausias žmogaus teises .. .”

"Raginu, kad Amerikos val
džia protestuotų prieš Šį vėliau-

šią teisingumo pažeidimą^.. 
Kun. Tamkevičius-yraJikinčiųjų 
Teisėm Ginti Katalikų Komite
to narys. Šios organizacijos vie
nintelis tikslas yra užtikrinti 
katalikų teises, kurios yra so
vietų konstitucijos bei tarptau
tinių sutarčių garantuojamos“, 
rašo Albany vyskupas Howard 
J. Hubbard.

Senatorius Percy kun. K. Pu- 
gevičiui, patariamosios komisi
jos nariui, pranešė, kad jis pa
rašė laiškus kun. A. Svarinskui 
ir kun. S. Tamkevičiui, išreikš
damas patariamosios komisijos 
vardu solidarumą jų sunkiose 
gyvenimo valandose. Jis taip 
pat išreiškė protestą sovietų 
ambasadoriui Dobfyninui 
Washingtone prieš jų nuteisimus 
ir žadėjo šį reikalą toliau kelti 
viešumon bei kreiptis į sovietus, 
kad Šiuos įkalintus Lietuvos ku
nigus paleistų.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKfiTl GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO. EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

pilnai Apdrausta ir akredituota agentūra

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL: (312) 769-3300
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Metai nauji, rūpesčiai seni
Naujųjų metų naktį triukš

mingai sveikinome draugus ir 
linkėjome kuo geriausių atei
nančių metų. Džiaugsmingai 
šaudė šampanų kamščiai, skam- 
bėjo pakelti stiklai. Tą valandė
lę gyventa pakiliai, atrodė, kad 
baigėsi visi rūpesčiai, kad nau
jieji tikrai bus skaidrūs ir links- 

' mi metai.
Deja, taip nebus. Nauji metai, 

bet rūpesčiai seni. Ir šiais 1984 
metais turėsime atlikti tuos pa- 

t čius darbus, turėsime taip pat 
f aukotis ir aukoti, kad tie metai 

būtų geresni.
Visų didžiausias rūpestis 

lieka tas pats — pavergta Lie
tuva ir jos laisvinimas. Tad ir 
linkime visom organizacijom 
kuo daugiausia laiko ir lėšų 
skirti tam reikalui. Linkime vi
siem darniai dirbti šioje srityje. 
Reikia palaidoti nesantaikas, 
pavydus, kad tas ar anas pa
veržė mano darbą. Tėvynės va
davimas yra toks didelis ir toks 
painus darbas, kad čia reikia 
kuo daugiau protų, rankų ir kuo

Kai pradėjo veikti Baltų lyga, 
juk buvo balsų, kad to nereikia, 
kad beprasmiai išmetamos lėšos. 
^Gyvenimo realybė parodė, kad 
Thiftų lyga saves pateisino. Ir jos 
atlikti darbai tikrai vertingi, tik
rai Baltijos kraštam palengvino 
vergijos naštas.

Rūpestį kelia ir mūsų organi
zacijos, ar jos nesilpnėja? Taip, 
daug organizacijų susilpnėjo, 
pavargo, nepritraukia jaunimo. 
Tad ir linkime visom organiza
cijom, kad jos ateinančiais me
tais sustiprėtų ir atsinaujintų. 
Reikia tik pasiryžti, daugiau 
dėmesio ir meilės.

Labiausiai linkime Lietuvių 
Bendruomenei kuo gražiausiai 
gyvuoti, judinti visą lietuvišką 
gyvenimą, o labiausiai puoselė
ti kultūrinius reikalus. Atskirai 
linkime Kultūros Tarybai, kuri 
parodė daug sumanumo ir veik-

los, dar labiau plėsti savo veik
lą kultūrinėje srityje. Per šią 
kultūrinę veiklą stiprėja ir mūsų 
tautinis nusiteikimas ir mes pa
tys pasidarome turtingesni dva
sine prasme.

Rūpestį sudaro ir lituanisti
nės mokyklos. Ir jos mažėja. 
Esame dėkingi tiem tėvam, kurie 
su tokia kantrybe ir meile 
vežė ir veža savo vaikus į mo
kyklą. Tegu jų pavyzdys patrau
kia ir kitus. Tegu ateina drau
gijos, organizacijos ir paragina 
visus vaikus leisti į lituanistinę 
mokyklą.

Pačiom mokyklom linkime į 
traukti daugiau jaunimo į mo
kytojavimo darbą. Vyresnieji 
jau savo yra atidavę. Tegu dalį 
naštų perima jaunieji. Jie pui
kiai moka, jei reikalas yra, jei 
juos į darbą pakviečia.

Linkime parengti daugiau mo
kytojų, įsteigti mokytojam kur
sus, kur galėtų bent kelis savait
galius pasilavinti, įgyti teore
tinių žinių.

Mūsų spauda, kuri visą lietu
višką gyvenimą neša ant savo 
pečių, jį palaiko ir formuoja,, 
irgi turi nemaža rūpesčių. Kaip 
išsilaikyti? Brangsta popierius, 
darbo .jėga. Labai - pabrango 
paštas.-Tenka kelti prenumera
tos kainas, o norėtųsi ir daugiau 
skaitytojų surasti. Čia į talką 
atėjo kun. Juozas Prunskis, ke- 
letai laikraščių skirdamas plati
nimo premijas. Tad ir linkime 
laikraščiam nepavargti, nepa
ilsti ir padidinti savo prenume
ratas. Linkime ir visiem kuo 
daugiau skaityti ir prenumeruo
ti laikraščių. Tegu ir toliau išsi
laiko visi žurnalai ir kiti leidi
niai!

Vargsta ir lietuviška knyga. 
Mažėja jos skaitytojai. Tad nori
me atkreipti visų dėmesį, kad į- 
sipareigotų pirkti daugiau lietū-

antraštė ir nieko nesako. Tačiau 
čia, Šitame moderniosios archi
tektūros labirinte prie Rytinės 
upės kranto New Yorke, visi ži
no, ką tas trisdešimt aštuntasis 
aukštas reiškia. Tai aukštas, ku
riame yra Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriaus raštinės ir kur 
gimsta šimtai įvairiausių suma
nymų gesinti gaisram visur, kur 
tik prasiveržia tarptautinės ne
santaikos dūmai ir pasirodo-— 
ugnis.

Dabar daugely pasaulio 
kampų užsiliepsnoję gaisrai ne
leidžia ramiai užmigti ir tam vy
riausiam tarptautiniam ugniage
siui, kuris nelekia su sirenomis, 
kaip tikrieji ugniagesiai, bet, 
kaip čia įprasta sakyti, veikia ty
liai. Tai vadinamoji tylioji diplo
matija, arba 38-ojo aukšto dip
lomatija.

Sustabdyti absurdų!
Prieš keletą savaičių prie 

Jungtinių Tautų akredituotieji 
korespondentai turėjo prieš
piečius su tuo “ugniagesiu” — 
gen. sekretorium peruviečiu Ja
vier Perez de Cuellar. Jis buvo 
ką tik sugrįžęs iš Europos, kur 
Ženevoj dalyvavo Jungtinių 
Tautų ekonominės ir socialinės 
tarybos sesijos atidaryme. Ten 
savo kalboj panaudojo frazę, ku
ri paskui buvo plačiai kartojama 
masinės informacijos atstovų. 
Tarp kitų dalykų jis pasakė, kad 
pasaulis šiemet artėja prie 800 
bilijonų dol. metinių išlaidų, 
skirtų kariniam reikalam. Tuo 
tarpu besivystančiom šalim 
gaunamoji metinė parama iš visų 
šaltinių šiuo metu lygi vos aštuo
niolikos dienų pasaulinio ginklų 
biudžeto sumai. Tai yra absur-

J /

žinioms yra vienas svarbiausių

visuotinio nusiginklavimo —- 
branduolinio ir konvencinio — 
sąskaitom Ir, jo supratimu, da
bar svarbiausias Jungtinių Tau-

toriaus, uždavinys yra ieškojimas 
dialogo, kuris užkirstų kelią tam 
ginklavimuisi.

’ Tačiau, pratęsdamas tą mintį, 
dabar gen. sekretorius pasakė 
kitą nelauktą dalyką. Būtent: 
kad vadinamosios trečiojo pa
saulio, arba vargingosios, šalys, 
prieš siekdamos pagalbos iš tur
tingųjų šalių, visų pirma turi pa
čios pasirūpinti pagerinti savo 
reikalus savo pastogėj.

Po to jis atsakinėjo į klausi
mus,
laikyti kiram
Šiuo metu kaip tik ir vyksta tose 
trečiojo pasaulio, arba besivys
tančiose, šalyse. Tai karas Vidu
riniuose Rytuose, tai civiliniai 
karai Centrinėj Amerikoj, Afri
koj, Azijoj.

ir lama su- 
^pabrėžė,

Diplomatinis vijūnas
Gen. sekretorius, kaip tarptau

tinės organizacijos administrato
rius, turi progos pakeliauti po 
pasaulį ir susitikti su vyriausy
bių vadovais, ir tai jiem jis suka 
galvas, kaip siekti taikos.

Kaip jis to siekia ir kodėl, 
konkrečiai nesako. Kas ir kaip 
nuveikta, pavyzdžiui, sovietų ka
riuomenei išvesti iš Afganistano? 
Tokį klausimą jajn buvo patei
kęs ABC atstovas Maskvoj, spau-

(nukelta į 4 psl.)

“Ką 
torius,

a

manau, kad turiu pagrindo tikė
ti, jog kas nors gero iš to išeis.

žurnalistas, jūs turit suprasti, 
kad aš čia negalių eiti į detales.”

Ir toliau Jis kalbėjo, kaip ko
respondentas spaudė jį klausda
mas, ar jis priminė Andropovui 
Jungtinių Tautų rezoliucijas dėl 
kariuomenės išvedimo: “Žino
ma, čia yra sovietinės kariuome
nės buvimo problema, ir, su
prantama, ji buvo iškelta, bet jūs 
turbūt nesat tok) naivus, jei 
norėtumėt, kad aš jum pasaky
čiau, jog Andropovas tą kariuo
menę išves iš ten rytoj”.

Panašiai gen. sekretorius 
elgiasi ir su rusų ar kitais ko
respondentais, kurie jį spaudžia 
su klausimais, nukreiptais prieš 
Ameriką. Štai rusų korespon
dentas jį klausia: “Kas, jūsų nuo
mone, šiuo metu sudaro pa
grindinę grėsmę pasaulio taikai, 
ir, antra, ką Jungtinės Tautos ke
tina daryti su didėjančia JAV 
intervencija Centrinėj Amerikoj, 
o ypač Nikaragvoj ir Salvadore?”

Į pirmą klausimo dalį jis at
sako tiesmukai: pasaulio taikai 
graso branduolinis ir konvencinis 
ginklavimasis. O dėl antros 
klausimo dalies jis pareiškia: 
“Kadangi Saugumo Taryba da-

%
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Jungtinių Tautų spaudos konferencija — pietūs su JT generaliniu sekretorium Javier Perez 
de Čuellar. Pirmas iš kairės, šalia gen. sekretoriaus, Kęstutis K. Miklas, Darbininko 
korespondentas Jungtinėse Tautose.

greičiau išspręstos”.

Iratomini* kam

Birželio pabaigoj ir liepos pra-

Rytinėj Vokietijoj. Lankėsi 1 
Berlyne, o iš ten buvo nuvežtas j 
į Drezdeną, kurį per II pasauli
nį karą buvo sunaikinę Ameri
kos bombonešiai.

Ispaniškai kalbėdamas Drez
deno miesto tarybos pirminin
ko jo garbei suruoštuose pie- 
tuose, gen. sekretorius iškėlė to , 
miesto vardą, ištisus šimtme
čius surištą su kultūra ir grožiu.

“Kiekvienam mūsų yra pasi
taikę pergyventi skausmą, kai 
koks nors gražus daiktelis, kaip 
Drezdeno porcelanas, sudūžta* į 
gabalėlius”, — kalbėjo jis, — 
“bet niekad netenka suabejoti, 
kad nebus įmanoma sukurti kito, 
į jį panašaus. Dar labiau galima 
būtų nusiminti, kaip tai įvyko 
istorijoj, kad ištisas miestas su 
šimtais tūkstančių gyventojų bu- > 
vo sunaikintas karo. Bet jūs į- 
stengėt daug ką atkurti ir iš nau
jo sukurti gražius daiktus, kurių 
jūs negalėjot, kaip to Drezdeno 
porcelano, sutaisyti. Mum reikia 
semtis įkvėpimo iš to miesto 
ir gyventojų. Ir, kai mes dr- 
džiuomamės jų pasiekimais, pri
valom žinoti, kad mūsų amžiuj 
yra naujas iššūkis žmonijos išli
kimui. Atominiam amžiuj ka
ras gali sunaikinti ne tik kultū
rinius paminklus, ne tik milijo
nus ^gyvybių, kaip tai ėsti karų 
metu, bet ir pačios žmonijos eg
zistavimą, t.y. galymybę atkurti 
ir kurti. Taigi branduolinis ka
ras yra mirtinė grėsmė žmonijai. 
Tos realybės akivaizdoj tautos 
turi vieną sykį visiem laikam 
atsisakyti karų, siekiant savo 
tautinių tikslų. Bet to dar neuž
tenka — turi būti noras ir iš-" 
mintis pasitarimų keliu išspręsti 
taikai gresiančius konfliktus.”

Dėl Reaga no-Andropovo 
susitikimo

Apie Amerikos ir Sovietų Są
jungos vadovų konferenciją 
šiame susitikime su žurnalistais

(nukelta į 4 psl.)
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Sąjūdis Mažojoje Lietuvoje
Minėtas Fridrichas Kuršaitis 

neslėpė, kad jis lietuviškos kil
mės, bet savo redaguojamame 
“Keleivyje” nekėlė jokios tauti
nio susipratimo minties. Prie
šingai, jis ugdė lietuvininkų (taip 
tada M. Lietuvoje vadinosi lie
tuviai) ištikimybę Prūsijos kara
liui.

Kuršaičio lietuviška kilmė ir 
padarė tai, kad jis galėjo vado
vauti Karaliaučiaus lituanisti
niam seminarui, kur buvo paren
giami evangelikai kunigai. Jis 
mėgo lituanistiką. Kai 19 am
žiaus pradžioje kilo susidomė
jimas lietuvių kalba, jis pasireiš
kė kaip sumanus kalbininkas, 
parašė ir išleido sisteminę lie
tuvių kalbos gramatiką, kuria 
pasinaudojo ir kunigai ir tie, 
kurie norėjo išmokti lietuviškai. 
Taip pat suredagavo ir išleido 
Vokiškai-lietuviška ir lictuviškai- 

vokišką žodyną (1870-1874). 
Kaip evangelikų kunigas jis per
redagavo ir išleido Biblijos ver
timą 1858, papildė ir išleido 
oficialų lietuvišką giesmyną.

Karaliaučiaus universitetas 
už nuopelnus lituanistikos 
mokslui 1875 jam suteikė gar
bės daktaro laipsnį, o Prahos 
Čekų mokslo akademija išrinko 
jį savo nariu.

Tuo metu, kai susidomėta 
lietuvių kalba, pradėta rinkti 
lietuvių liaudies dainos, pasa
kos. Jau kalbininkas Schleiche- 
ris, besimokydamas lietuvių kal
bės M. Lietuvos kaime, rašė, 
kaip gaila, kad toji kalba grei
tai išnyks. Visi manė, kad lietu
viai nutautės, išnyks, taip žus 
mokslui brangi kalba.

Taip 1879 buvo įkurta L*itau- 
ischc literarische Gesellschaft 
— Lietuvių literatūrinė draugi

jos tikslas ir buvo rinkti 

lietuvių kalbos paminklus, 
skelbti juos, puoselėti visą li
tuanistiką. Prie tos draugijos 
priklausė to meto kalbininkai, 
kurie mokėjo lietuviškai, visi 
šviesieji M. Lietuvos liętuviai

Ši draugija ir kitos 
kos draugijos, įkurtos 
jau kėlė lietuvišką judėjimą, 
gaivino tautinę sąmonę, o dėme
sys lietuvių kalbai ugdė lietu
vių prestižą.

lietuviš- 
Tilžėje,

Laisvės sąjūdžiai Europoje
Devynioliktas amžius buvo 

tautų atbudimo amžiaus, išsi
vadavimo iš priespaudų amžius. 
Tą tautų laisvės idėją kėlė ro
mantikai poetai. Toks Bayro- 
nas net vyko kariauti už graikų 
laisvę. Graikų laisvės kovos 
prieš turkus jaudino Europą, 
graikai išsivadavo iš priespau
dos 1829, o 1830 Belgija atsisky
rė nuo Olandijos. Šveicarijoje 
Mazzini įkūrė net kelias draugi
jas — Jaunosios Vengrijos, Jau
nosios Lenkijos, Jaunosios Itali
jos ir net Jaunosios Europos. 
Tautinis atgimimas palietė Če
kiją, airius, po nisų-turkų karo 
išsilaisvino iš turkų jungo Ser
bija, Bulgarija, Rumunija. Itali
ją sujungė Garibaldi. Jo ka
riuomenėje kariavo ir lietuviai- 
aušrininkas Vištelis, dail. Adal
berto Staneikos tėvas ir kiti.

Pirmoji inteligentų karta
Po baudžiavos panaikinimo. 

Šiek tiek atkiltus lietuviškam 

kaimui, iš to kaimo išaugo pir
moji lietuviška inteligentų kar
ta. Daugiausia jų išaugo iš Ma
rijampolės gimnazijos, paskui 
iš Šiaulių gimnazijos. Jie studi
javo Maskvoje ir Petrapilyje. 
Studentus ir paveikė tas Euro
pos tautų sujudimas. Jie pajuto 
reikalą turėti savo tautinį laik
raštį, kalbėti apie tautos reika
lus. Pajuto, kokią skriaudą darė 
lenkai nutautindami lietuvius 
dvarininkus, visą aristokratiją. 
Jie pajuto būtinybę, gelbėti lie
tuviškąją ugnelę, kuri ruseno tik 
kaimo trobelėje.

Lietuviai studentai jau kalbė
josi savo tarpe lietuviškai, o tai 
buvo tiesiog neįprasta, nes jie 
buvo išlavinti kalbėti ir rašyti 
rusiškai, lenkiškai. Kad labiau 
priprastų prie savo lietuvių kal
bos, Maskvos studentai leido 
hektografuotą laikraštuką “Auš
rą”, o Petrapilio studentai — 
“Kalvį melagį”. Tai buvo dau
giau pramogos laikraštėliai, bet 
drauge jau būrė lietuvius aplink 
save.
Dr. Jono Basanavičiaus vaidmuo

Dr. Jonas Basanavičius, Auš
ros pirmasis redaktorius ir 
vienas iš sumanytojų, gimęs 
1851 lapkričio 23, Marijampolės 
gimnaziją baigė 1873. Išvyko 
studijuoti į Maskvą, metus stu
dijavo istoriją ir archeologiją, 
paskui perėjo į medicinos fakul
tetą. Studijuodamas mediciną, 
naudojosi valdiška stipendija. 
Medicinos mokslus baigė 1879 
birželio 19.

lietu- 
tauto- 
istori- 
reika-

Jau gimnazijoje būdamas ir 
studijuodamas, jis rinko 
viškas dainas, lietuvišką 
saką, studijavo Lietuvos 
ją, rūpinosi lietuviškais
lais. Įsikūrus minėtai Lietuvių 
literatūrinei draugijai Tilžėje, 
jis ir kiti Maskvos studentai pa
siuntė entuziastingą sveikinimą, 
tikėdami, kad ši draugija pagrei
tins lietuvių tautinį atbudimą. 
Tai buvo Basanavičiaus pirmieji 
ryšiai su Mažąja Lietuva.

Baigęs mediciną, per vasarą 
vertėsi gydytojo praktika savo 
gimtajame kaime. Jis norėjo dar 
metam gauti stipendiją, kad ga
lėtų pasitobulinti medicinoje ir 
taip pasilikti prie universiteto 
rengtis profesūrai. Tos stipendi
jos negavo. Tada vienas bulga
ras gydytojas, jo draugas, pa
kvietė važiuoti į Bulgariją, kuri 
ką tik buvo atgavusi savo nepri
klausomybę, nusikračiusi turkų 
priespaudos. Basanavičius kvie
timą priėmė. Rusijoje bijojo pa
silikti, ries būtų reikėję atidirb- 

, ti už gautą stipendiją. Valdžia 
galėjo paskirti jį kur nors gydy
toju toli nuo Lietuvos ir nuo vi
sų lietuviškų reikalų.

Dr. Jonas Basanavičius j Bul
gariją išvyko 1879 gruodžio 22. 
Išvyko į Lom Palanką, kur tuoj 
gavo ligoninės direktoriaus

laiką domėjosi lietuviškais rei
kalais. rašė lietuviškus istori
nius straipsnius, dažniausiai 
rašė apie praeitį, bet draugi' 

kėlė ir aktualius klausimus.

Straipsniai 
“Lietuviškoje Ceitungoje” 
Martynas Šėmius Klaipėdoje 

leido “Lietuvišką Ceitungą”. Jis 
buvo karštas patriotas, susipra
tęs lietuvis. Iš pradžių uoliai 
rėmė lietuviškus reikalus, 
spausdino Basanavičiaus ir kitų 
susipratusių lietuvių raštus. Bet 
redaktorius Šėmius neturėjo 
drąsos santykiuose su vokiečiais. 
Jis vengė užrūstinti juos. Straips
niuose dažnai buvo prisiminti 
kryžiuočiai ir jų kraugeriški 
darbai.

Dr. Jonas Basanavičius jam 
pasiuntė straipsnį “Apie įsteigi
mą Ragainės pilies”. Jį išspaus
dino Šėmius savo “Lietuviškoje 
Ceitungoje”. Tada Basanavičius 
pasiuntė ilgesnį straipsnį, para
šytą 1880 “Apie senovės Lietu
vos pilis”. Redaktorius išsigando 
ir po 3-4 numerių spausdinimą 
nutraukė, nes ir ten buvo nuo
lat minimi kryžiuočių Ikirbariš- 
ki darbai.

Basanavičius tokiu redakto
riaus elgesiu buvo skaudžiai 
įžeistas. Basanavičius tikėjo, 
kad tokie istoriniai straipsniai 
patarnaus Prūsų lietuviam, gai
vins jų tautinį susipratimą; taip 
sulaikys nuo suvokietėjimo. Su
laikyti germanizaciją tada norė
jo ir kiti veikėjai, net dr. Jur
gis Sauerveinas., vokietis, kuris 

‘ mokėjo lietuviškai, uoliai dėjosi 
prie lietuvių tautinio judėjimo.

(Bus c/dugidu)
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DAILININKĖS 
VESTUVĖS 
MENO 
GALERIJOJE

“Menas yra mano sužadėti
nis ... Todėl aš šiandien apsi
rengusi balta suknele” — pa
prastai paaiškino dail. Vida 
Krištolaitytė savo parodos ati
darymo metu. Tikrai su šia bal
ta suknele ji kažkaip išsiskyrė 
iš kitų šaltą ir vėjuotą lapkri
čio vakarą susirinkusių žmonių.

Į Chicagos Jaunimo Centro 
Čiurlionio galeriją lapkričio 23- 
osios vakarą susirinkusiem to 
dailininkės posakio kaip ir už
teko. Galerijos sienos buvo nu
kabintos drąsiais, kartais beveik 
grubiais dažų mostais nutapy
tais paveikslais . .. Beveik saky
tum, kad tai ne moters... Tik 
priartinus akis prie paveikslo, 
kažkas sulaiko, priklijuoja. Ir 
pagauna kažkoks jausmas . .. 
Miškas, Pajūris, Gėlės ... Pa
veikslai be žmogaus .. . Gal tad 
ir Menas, tas dailininkės suža
dėtinis, užėmė tą specialią 
vietą kiekviename gamtovaizdy 
— kiekviename miške, kiekvie
name pajūry .. . Gal žmogaus 
nė nereikėjo, kai Menas — suža
dėtinis . . .

Parodos ruoša rūpinosi Marija 
Remienė, pirmininkė Putnamo 
seselių rėmėjų, kurie, besirūpin
dami tų lietuvaičių vienuolių 
krikščioniškų-tautinių darbų rė
mimu, kartkarčiais visuomenei 

Metai nauji, rūpesčiai seni 
(atkelta iš 3 psl.)

viškų knygų. Jos yra visiem bū
tinos, nes tik tokiu būdu palai? 
kyšime savo kūrybinį dinamiš
kumą.

Linkime jaunimo organizaci
jom kuo daugiau patraukti jau
nimo į savo eiles ir kuo dau
giau pasisavinti įvairios litua
nistikos, labiau pažinti lietuviš
kus reikalus ir labiau į juos įsi
jungti.

Norime kad šiais metais būtų 
kuo įspūdingiau ir prasmingiau 
paminėtos visos lietuviškos 
šventės, pradedant nuo Vasario 
16. Į jas pakvieskime įtakingų 
amerikiečių, sudarykime sąly
gas, kad šventės būtų paminė
tos ir amerikiečių spaudoje.

Lietuvos nepriklausomybės 
proga surenkime priėmimus 
Lietuvos draugam, kad jie pa-

TRISDEŠIMT AŠTUNTOJO
AUKŠTO DIPLOMATIJA
(atkelta iš 3 psl.)

gen. sekretorius nekalbėjo. Bet 
jo nuomonė čia jau seniai žino
ma, kaip žinomas ir pasaulinės 
viešosios nuomonės spaudimas į 
tuodu lyderius, kad juoęlu susi
tiktų.

Savo nuomonę gen. sekreto
rius tuo klausimu pareiškė, kai 
tik buvo sugrįžęs iš pasimaty
mo su Andropovu. Tada jis sakė: 
“Aš tikiu, kad pasaulinis spau
dimas padės pagreitinti šį susi
tikimą, kuris, mano nuomone, 
turėtų įvykti kaip galima grei
čiau. Betgi, iš kitos pusės, 
problemų rimtumas reikalauja, 
kad tam būtų tinkamai pasiruoš
ta. Mano įsitikinimu, būtų ne
protinga versti juos susitikti po 
savaitės, mėnesio ar dviejų. Dir
va turi būti paruošta, kad toks 
susitikimas būtų tikrai naudin
gas ir sėkmingas.”

Diptomatas nuo 1940
Kai Saugumo Taryba jį re

komendavo į JT gen. sekretorius 
ir generalinė asamblėja 1981 
gruodžio mėnesį jį patvirtino 
penkerių metų terminui, kurį jis 
pradėjo 1982 sausio 1, Javier Pe
rez de Cuellar, advokatas ir kar
jeros diplomatas, tuo metu buvo 
JT gen, sekretoriaus asmeniu 
atstovu Afganistano reikalam.

Savo diplomatinę karjerą jis 
pradėjo 1940 Peru užsienio rei
kalų ministesrijoj ir įvairiais lai
kotarpiais ėjo aukštas pareigas.

Dail. Vida Krištolaitytė savo darbų parodoje Čiurlionio ga- 
flerijoje Chicagoje. Nuotr. Jono Tamulaičio

suruošia ką nors neeilinio, kul
tūriško. Pirmininkė parodą ir 
atidarė, tardama, kad Chicaga 
dailininkės iš New Yorko atvy
kimu tapo praturtinta.

Kalbai pakviesta, Marijos Re- 

justų mūsų dėkingumą ir mū
sų rūpestingumą.

Švęskime ir šv. Kazimiero me
tus. Centrinis komitetas rengia 
kelionę į Romą, paskui Darbo 
dienos savaitgalį iškilmes Toron
te, kur bus pastatyta speciali 
opera.

Linkime, kad šv. Kazimieras 
būtų tinkamai paminėtas kiek
vienoje lietuviškoje parapijoje, 
lietuviškoje kolonijoje, jaunimo 
organizacijose, mokyklose, sto
vyklose. Tegu tie šv: Kazimiero 
metai atgaivina ir mūsų dvasinį 
gyvenimą!

Visi tad labiau pasiaukokime 
lietuviškiem reikalam, remkime 
savo spaudą, palaikykime visa 
kas lietuviška ir įtraukime jau
nimą į darbą.

Tegu būna Dievo palaima per 
visus šiuos metus visuose mūsų 
darbuose!

Perez de Cuellar yra buvęs 
Peru ambasadorium Venecueloj 
ir Šveicarijoj. Buvo pirmu savo 
šalies ambasadorium Sovietų Są
jungoj ir Lenkijoj 1969-1971. 
Prieš tai jis yra buvęs Peru am
basados sekretorium Prancūzi
joj, D. Britanijoj, Bolivijoj ir 
Brazilijoj.

Jo ryšiai su Jungtinėmis Tau
tomis prasidėjo 1946, kada jis 
buvo Peni delegacijoj pirmojoj 
JT g en. asamblėjos sesijoj ir 
paskui delegacijose nuo 25-osios 
iki 30-osios sesijos. 1971-1975 
buvo nuolatiniu Peru ambasado
rium. 1975 JT jį paskyrė specia
liu gen. sekretoriaus atstovu Kip
ro reikalam. Tame poste jis iš
buvo iki 1977. 1981 jis atsistaty
dino iš pasekretoriaus pareigų, 
kurias ėjo nuo 1979, bet pasiliko 
gen. sekretoriaus atstovu Afga
nistano reikalam ir ryšium su tuo 
lankėsi Pakistane ir Afganistane.

Perez de Cuellar yra dėstęs 
diplomatinę ir tarptautinę teisę 
Peni akademijose. Yra baigęs 
teisės mokslus Katalikų uni
versitete Limos mieste, kur jis 
gimė 1920 sausio 19. Parašė 
knygą “Manual de Derecho 
Diplomatico” (Tarptautinės tei
sės vadovas), kuri išspausdinta 
1964. Jis yra (vedęs Marcela 
Temple ir augina du vaikus. Su 
žmona jis dabar dažnai keliauja 
po pasaulį, ofichdiai ar su spe
cialia misija.

mienės žodžiais,-“rėmėjų rėmė
ja”, Balfo pirmininkė Marija 
Rudienė išreiškė džiaugsmą, 
kad “dailininkė ..; vėl grįžo 
pas mus”, kad “suteikė mum 
progą pasigėrėti jos darbais”, ir 
pacitavo pačios Vidos žodžius, 
jog ji “grįžtanti prie pradžios, 
prie pagrindų, prie žemės, prie 
vandens”.

Nors paveiksluose žmonių ne
buvo, dailininkė žmones verti
no ... Ypač tuos, kurie atėjo 
ir domėjosi jos darbais; dar la
biau tuos, kurie ją kvietė . .. 
Ji net teigė, jog jos draugai ame
rikiečiai dailininkai New Yodte

PROVIDENCE,

Tebesimeldžiame lietuviškai
Lietuvių Šv. Kazimiero para

pijos ilgamečiui klebonui kun. 
V. Martinkui mirus, per neilgą 
laiko tarpą įvyko eilė pasikeiti
mų. Nauju klebonu tapo kun. dr.
V. Cukuras ir taip parapija iš- i 
liko lietuvių rankose. Kun. prof. 
St. Ylai Putname mirus, jo pa
reigas perėmė kun. dr. V. Cukų- 
ras. Ir vėl likome be lietuvio 
kunigo. *

Laimei pertrauka nebuvo il
ga. Rugpjūčio 8 kun. Izidorius 
Gedvilą perėmė Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebono parei
gas. Kun. L Gedvilą atvyko iš to
limos Montanos, kurioje nuo 
1951 dirbo septyniose vietovėse: 
Billings vienus metus vikaru, o 
kitose šešiose — klebonu. Per 
33 metus, praleistus kitataučių 
tarpe, jis neatitrūko nuo savųjų 
“šaknų”, išlaikė svetimybėmis 
nesuterštą gimtąją kalbą ir gra
žiuosius lietuviškus papročius. 
Nuo jaunystės įprastos talkos 
būdu jis tęsia reikalingus patai
symus parapijos pastatuose.

Kun. I. Gedvilai perėmus pa
rapijos vadovavimą, jau įvyko 
keletas sėkmingų renginių. Va
saros metu vyko mažoji gegu
žinė, o lapkričio 6 metinė para
pijos vakarienė. Dideliam sa
vanorių būriui talkinant, para
pijos komitetui energingai va
dovaujant, parapiečių ir jų 
draugų pabendravimas buvo 
nuoširdus, o pajamos gausios.

Vakarienės programa vyko 
lietuvių kalba. Tai priklausė nuo 
klebono ir dalyvaujančių kuni
gų. Kun. dr. A. Jurgelaitis, OP, 
pradėjo taikliu lietuvišku žo
džiu. Buvęs klebonas kun. dr. V.

pija* stiprėja. Maloniai jautėsi 
kun. A. Kacevičius, dabar jau 
pensininkas, po daugelio metų 
“sugrįžęs” į savo parapiją. Da
lyvavo ir kun. Petraitis iš Put
namo.

Vakarienės metu surinkti 54 
parašai po peticija, prašant Da
riaus-Girėno sukaktuvinio pašto 
ženklo.

A. Vaiiuškis

VLIKO SEIMAS

sutiko1983 lapkričio 12-13 VLIKO 
seimas posėdžiavo Detroite- 
Southfield, Mich., Dievo Apvaiz
dos Parapijos Kultūros Centre. 
Dalyvavo 38 atstovai ir būrys 
svečių, kurių tarpe buvo ALTOs 
pirmininkas dr. K. Šidlauskas 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės' 
krašto valdybos pirmininkas 
dr. A. Butkus. Seimo metu buvo * 
plačiai apžvelgta tarptautinė AR ADVOKATAS REIKALINGAS? 
padėtis ir Lietuvos laisvinimo 
problema. Apie “Vakarų Euro- KLAUSIMAS 
pos tarptautinę politiką Sovietų > 
Sąjungos atžvilgiu” pranešimą 
padarė Lietuvos atstovas Vati
kane, Stasys Lozoraitis, Jr. Lie
tuvos laisvinimo problemą gvil
deno simpoziumo dalyviai — 
inž. L. Grinius, dr. K. Karve
lis, A.J. Kasulaitis, ir dr. D. Kri
vickas. Apie VLIKO susikūri
mą kalbėjo vienas VLIKO 
steigėjų ir pirmosios valdybos 
vicepirmininkas, agr. B. Gai- 
džiūnas. Tautos Fondo klausi
mais pranešimus padarė T. F. ta- , 
rybos pirmininkas A. Vakselis, 
T.F. valdybos pirmininkas J. 
Giedraitis ir Kanados T.F. pir
mininkas A. Firavičius. VLIKO 
veiklą vietinėje ir tarptautinėje 
plotmėje išsamiai apšvietė 
VLIKO pirmininkas dr. K. Bo
belis, išreiškęs viltį, kad penktojo 
organizacijos dešimtmečio bė
gyje subyrės sovietinė imperija ■ 
ir bus atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė. Papildomus pra
nešimus padarė VLIKO nariai:

nienė ir V. Jokūbaitis, ir ELTOS 
prancūzų kalba redaktorė: Biru
tė Venskuvienė. Seimas praėjo 
darnioje ir pakilioje nuotaikoje.

(Elta)

sakėsi jai pavydį, kad ji kilusi iš 
lietuvių, nes jos tautiečiai nesi- 
gąilį triūsų suruošti. jos meno 
parodą kažkur gerokai toli nuo 
jos būstinės -— New Yorko.

Tikrai, amerikiečiai dailinin
kai gali pavydėti, kol bus-tokių, 
kaip Marijos Remienės vadovau
jami Putnamo seselių rėmėjai, 
kurie nesigaili triūso pakviesti 
menui-sužadėtiniui ar dailei — 
sužadėtinei .atsidavusių asmenų 
ir jiem-jom iškelti vestuves 
meno galerijoj ...

A.D.

VISI
DRAUGE 

VYKSTAME.

Į ROMĄ

ŠV. TĖVAS JONAS PAULIUS II 
DALYVAUS LIETUVIŲ IŠKILMĖSE 
ROMOJE MININT ŠV. KAZIMIERO 
500 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ 
1984 KOVO 4

((vykstama ii visų didesnių JAV ir Kanados miestų vasario 26 grįžtama kovo 5 arba 
12. Užsakyti autobusai, lėktuvai (Pan Am), viešbučiai (Romoje — Sheraton Roma, 
luxury hotel), maistas ir daug kitų priedų. Kelionės sųlankos ir smulkesnės informacijos 
gaunamos agentūroje Vytis arba įvairiuose miestuose pas žemiau išvardintus asmenis:

BALTIMORE, MD. — A. Juškus; BOSTON, MASS., — kun. A. Kontautas; BROOKLYN, 
N.Y.—kun. J. Pakalniškis; CHICAGO—T.T. jėzuitai; CLEVELAND—kun. G. Kijauskas, S.J.: 
DETROIT — J. Urbonas; ELIZABETH, NJ. - kun. P. Žemeikis; HARTFORD, CONN. — 
D. Grajauskienė; HOT SPRINGS, ARK. — kun. P. Patlaba; MONTREAL CANADA — J. 
Plečaltis; NEW YORK — kun. V. Palubinskas; SHENANDOAH-FRACKVILLE PA. —E. Vab 
čaltienė; WATERBURY, CONN. — A. Paliulis; WOODHAVEN-RICHMOND HILL, N.Y. 
— M. Šallnskienė; WORCESTER, MASS — P. Molls.

ŠV. KAZIMIERO 500 M. JUBILIEJAUS
CENTRINIS KOMITETAS

VYT. VOLERTAS, PIRM.
KUN. ALG. BARTKUS, KOORDINATORIUS ROMOJE

Techniškus kelionės reikalus tvarko

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC. 
2129 KNAPP ST. 

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

(naujai užsirašę gall skambinti “collect”)

Mūsų sūnus yra inžinierius. 
Tarnybos reikalais jis važinėjo 
po visą Ameriką. Eina ypatin
gai svarbias pareigas ir yra la
bai atsidavęs ne tik savo dar
bui, bet ir savo įmonei. Dirbo 
antvalandžius, o bendrovei su
mažinus inžinierių skaičių, mūsų 
sūnus atliko ne tik savo paties, 
bet ir kitų, atleistųjų inžinierių, 
darbus. Prieš pusmetį jis buvo 
pasiųstas į kitoj valstijoj savo 
darbdavio turimą fabriką in- ’ 
spekcijai. Ten tarėsi su inžinie
riais ir vietine administracija.

Vieną dieną, rodydamas ki
tiem, kaip turi būti atliekamas 
tam tikras darbas, jis išsinarino 
nugarą taip bjauriai, kad negalė
jo atsilenkti. Teko išgulėti lovoj 
beveik tris savaites, paskui dak
tarai įsakė daryti visokius prati
mus: plaukti baseinuose ir pa
našiai. Praėjo pusmetis, o jo 
padėtis mažai tepagerėjo. Grįžo 
į darbą, nepaisydamas daktarų 
patarimo dar ilsėtis, nesilanksty-. 
ti. Daktarai jam pasakė, kad ne
žinia, ar nugara kada nors tik
rai ir pilnai atsitaisys, kad grei
čiausiai reikėsią daryti operaci
ją ir panašiai.

Nuo pat pirmos susižeidimo 
dienos bendrovė sūnui moka 
pilną algą, o jo draudimas ap
moka visas gydymosi išlaidas. 
Tačiau mes vis bijojom, kad kada 
nors bendrovei įgris. mokėti ir 
kad sūnus pasiliks bent iš dalies 
invalidas. Kas tada’ atsitiks? 
Žinom, kad bendrovė turi viso
kių draudimų tokiem atvejam, 
bet negi ji gali mokėti per visą 
gyvenimą?

Sūnus yra tik 32 metų am
žiaus. Ar turėtų jis kreiptis į 
advokatą? Ar geriau palaukti, 
kol įmonė nustos jam mokėti? 
Prašom patarimo.

Tėvai

Popiežius Jonas Paulius 11:^. 
“Pusė mano širdies priklau
so Lietuvai”

ATSAKYMAI
Kadangi nėra abejonės, kad 

sūnaus “susižeidimas” yra “su
rištas” su jo darbu (arising in 
and out of the course of employ
ment), bendrovės draudimo 
įstaiga (insurer arba self-insurer) 
yra pilnai atsakinga už visas jo 
gydymo išlaidas. Taip pat, jei jis 
dabar arba ateity negalėtų at
likti savo pareigų, dėl to, kad 
yra nedarbingas, bendrovė arba 
jos draudimo įstaiga jam turėtų 
mokėti savaitinį atlyginimą. De
ja, vadinamasis “workman’s 
compensation” atlyginimas 
nėra labai aukštas; jis yra žy
miai mažesnis negu Tamstų sū
naus normalus atlyginimas. 
Taip pat yra tam tikra sumos 
limitacija, t.y. tam tikras maksi
mumas, kurį pasiekus, nebegali
ma toliau gauti kompensacijos. 
Tačiau daugumas valstijų neturi 
limitacijų, kai tarnautojas arba 
darbininkas yra visiškai ir “vi
sam laikui” nedarbingas. Tokiu 
atveju jis gali gauti kompensa
ciją per. visą gyvenimą. Tai va
dinasi “total and permanent 
disability”.

Dėl advokato. Kadangi Tams
tų sūnaus įmonė jam moka pil
ną atlyginimą, patarčiau Tams
tom sužinoti, ar įmonė pranešė 
apie savo tarnautojo — Tamstų 
sūnaus — industrinį susižeidimą 
reikalingai įstaigai. Daugumoj 
valstijų ši įstaiga vad&asi “In
dustrial Accident Board”. Jei 
yra jai pranešta ir jei sūnus ne 
tik grįžo į darbą, bet gauna pil
ną atlyginimą, mano nuomone, 
Tamstom šiuo tarpu advokatas 
nėra reikalingas. Ar jis bus 
Tamstom vėliau reikalingas, 
priklausys nuo reikalo eigos.

Skaityk ir platink 
Darbininką!
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POVILAS DARGIS PAGERBTAS 
PITTSBURGHE IR CHICAGOJE

Lyg gražią tradiciją mes 
tęsiame, pagerbdami mūsų žy
mūnus jų amžiaus bei visuome
ninio darbo sukakčių progomis. 
Tuo mes parodome dėkingumą 
už jų pasiaukojimą, idealizmą 
dirbant lietuviškuose dirvo
nuose. Gyvenimo kelyje besku
bėdami, kartais vienas kitą pa
barame, įsikarščiavę piktesnį 
žodį pasakome, užuot keliavę 
vienu plačiu keliu, išsibarstome 
klystkeliuose. O kad mes širdy 
blogio nenešiojame ir vienas ki
tam atleidžiame, parodome 
tada, kai sueiname būryje pa
gerbti iškiliųjų žmonių.

Ypatingai iškilius pagerbimus 
surengė įvairios organizacijos, 
minint Povilo Dargio vestos ra
dijo programos 50 metų sukaktį 
bei eilę kitų sukakčių. Pagerb
dami Povilą Dargį, mes surin
kome vaižgantiškus deimantus 
jo šakotoje veikloje. Jis žymus

visuomenininkas, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje prezidentas, 
spaudos darbuotojas, lietuviškų 
radijo programų vedėjas. Lietu
vių Žurnalistų Sąjunga jį išrin
ko garbės nariu. Platūs jo dar- 

• bų ir veiklos barai, plačiais 
keliais suplaukė žmonės, norė
dami pareikšti padėką ir pa
garbą.

Pittsburghe pagerbimą orga
nizavo SLA kuopa, Sandara ir 
lituanistinių mokyklų mokytojos 
seselės vienuolės. Pittsburgho 
miesto burmistras specialia 
proklamacija paskelbė Povilo 
Dargio dieną. Sveikinimų buvo 
gausybė iš įvairių organizacijų, 
pavienį asmenų, laikraščių re
daktorių ir amerikiečių politikų, 
kultūrininkų.

Chicagoj Povilo Dargio pa
gerbimą surengė Alto centras, 
apjungiąs daug organizacijų. 
Sveikintojai iškėlė jo nuopelnus

visuomeninėje veikloje, spau
doje, radijo programose. Pager
bimą vainikavo dėkingumas. Jo 
nueitas kelias šviečia pavyzdžiu 
mum visiem, kaip reikia veikti, 
dirbti, aukotis. Įvairiaspalviai 
šviečiąs tolerantiškumas — tai 
jo ne iš žodynų puslapių iš
moktas ir kartojamas žodis, bet 
gyvas nuo rytmečio aušros iki 
žvaigždėto vidurnakčio.

Povilo Dargio meilė Lietuvai, 
sesei ir broliui lietuviui — tai 
neišsemiamas šaltinis jėgų, įga
linęs atlikti tiek daug darbų, 
įvairių įsipareigojimų, plačioj 
skalėj vadovaujančiuose postuo
se. Pareiškę Povilui Dargiui dė
kingumą, linkėjimus palydėję 
šampano šūviais, išsinešėme jo 
gyvenimo ilgų metų vaizdus, 
mus skatinančius dirbti lietuvy
bės klestėjimui.

Vyt Kasniūnas

i

S v. Kalėdų ir Naujų Metų proga Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas sveikina visus lietuvius plačiai 
pasklidusius laisvame pasaulyje, laisvės išsiilgusius są
žinės kalinius okupuotoje tėvynėje ir Sibiro tremties 
kankinius. Visiems Imkime dvasinės ramybės, o kenčian
tiems vergijoje — stiprybės ir vilties.

B ALF* as dėkoja visiems veikėjams, rėmėjams, lietu
vių spaudai ir radijo valandėlėms, kurių darbo, pastangų 
ir paramos dėka galime sėkmingai tęsti lietuvių šalpos 
darbą. Džiaugiamės, kad šių metų bėgyje, kaip ir ilgus 
metus praeityje, galėjome padėti daugeliui nelaimingųjų 
už Geležinės Uždangos ir įvairiuose pasaulio kraštuose, 
įnešarU broliškos meilės šilumos jų tamsesnėse buities 
valandose.

Pasitikėdami lietuvišku jautrumu artimui nelaimėje ir 
giliu tautiniu susipratimu, su stipriomis viltimis žen
giame į Naujuosius ir BALF'o veiklos 40-tuosius sukaktuvi
nius metus.

, ‘‘Y

BENDRO AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠALPOS FONDO CENTRO VALDYBA

Maria Rudienė, pirm, 
kun. Ansas Traki s 
kun. Antanas Zakarauskas 
Aldona Daukienė 
Albinas Dzirvonas 
Ona Jokūbaitienė 
Kostas Čepaitis 
Faustina Mackevičienė

Bankete pagerbiant Povilą Dargį jo vedamos radijo progra
mos 50 metų sukakties proga. Iš k. Povilas, ir Gertrūda Dar
giai, SLA sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Walter Karaveckas.

ATEITININKŲ TARYBOS POSĖDIS

Ateitininkų Federacijos vado
vybės pareigų perdavimo posė
dis įvyko gruodžio 26 Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Posėdis 
prasidėjo mišiom 12 v. Po to bu
vo Ateitininkų federacijos vado 
pareigų pardavimas naujam fe
deracijos vadui dr. Kaziui Peru
kui.

WORCESTER, MASS.
X c

Kariuomenės šventė

Po trumpos pertraukos ir leng
vo užkandžio prasidėjo buvu
sios ir naujosios Ateitininkų 
tarybos posėdis.

Naują Ateitininkų federacijos 
tarybą sudaro:

Nijolė Balčiūnienė, Sės. Mar
garita Bareikaitė, Daiva Barš- 
kėtytė, Birutė Bublienė, Vaclo
vas Kleiza, Romualdas Kriaučiū
nas, Česlovas Masaitis, Algis 
Norvilas, Juozas Polikaitis, Vac

lovas Šaulys, Vytautas Šoliūnas, 
Jonas Vaitkus, Vytautas Vygan
tas, Jonas Žadeikis, Arvydas Žy- 
gas.

Be to, į tarybą įeina Ateiti
ninkų federacijos naujas ir buvę 
federacijos vadai, dvasios vadas, 
sąjungų pirmininkai.

Į Ateitininkų federacijos revi
zijos komisiją išrinkti: Janina 
Lieponienė, Kazys Pabedinskas 
ir Jonas Račkauskas.

TĖVYNĖS DIENA DUESSELFORFE
Duesseldorfo ir jo apylinkių Jiem patiko senoji lietuviška

lietuviai, spalio 8 paminėjo Tė
vynės dieną.

Šventė pradėta pamaldomis, 
kurias laikė kun. Konstantinas 
P. Gulbinas. Pamaldų metu dar
niai sugiedotos lietuviškos gies
mės. Buvo padrąsinti garsiau ir 
harmoningiau giedoti ir truputį 
besivaržantieji. Mat, vargonų 
muziką lydėjo stiprus Spies- 
Gailiūtės sopranas. Kelias gies
mes ji sugiedojo .solo. Tai di
delio lietuviškb susipratimo 
žmogus. Į šventę ji atvyko savo 
lėšomis, kad padėtų tautie
čiam pagiedoti ir su jais pabu
votų bendram vakare.

6 vai. vak. rinkomės i šios 
V 

bažnyčios, pavadintos Šv. Mari
jos Rožančiaus vardu, salę. Pro
grama tęsėsi daugiau nei. dvi 
valandas. Ji sutraukė apie pus
antro šimto dalyvių.

Susirinkimą atidarė ir svečius, 
dalyvius bei programos atlikė
jus pasveikino ponia Boehm. 
Organizacinė našta teko p. Gul
binui ir Vokietijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos sekretoriui R. 
Gumuliauskui.

Neilgą referatą skaitė Kultū
ros draugijos valdybos pirmi
ninkas Algirdas Palavinskas. Jis 
išdėstė savo pastebėtus dvasinių 
vertybių perkainojimus istorijos 
eigoj. Be to. jis pastebėjo, kad 
idealais piktnaudžiauja dema
gogai, mobilizuodami mases 
savo dažnai nešvariem kėslam 
įgyvendinti. Prisimenam vyres
nieji, ką reiškė tėvynė III-ajame 
reiche ir ką ji dabar reiškia 
šių dienų vakarietiškam jauni
mui. Tada ji buvo aukščiau vis
ko, šiandien — kabaretinis fe
nomenas, psichopato simpto
mas. Daugumai dabartinio jau
nimo nebeegzistuoja jokie idea
lai. Tai prisisotinusios visuo
menės vargo nemačiusio, išpai
kinto jaunimo pseudofilosofija.

Tačiau to nerasi pas tremti
nių, pabėgėlių, emigrantu vai-

daina, melancholiškos melodi
jos. Pasirodė meistriškai atlie
kąs savo partijas sekstetas. (Mes 
kažkodėl įpratę vadinti kvarte
tu ar sekstetu atlikėjų skaičių. 
Čia gi išgirdom akademinį seks
tetą, kurio kiekvienas asmuo 
labai šlifuotai atliko savo par
tiją.) O ir dainos nebe tos; ku
rias neseniai ar dar ir dabar ply
šauja jaunimas, grįždamas iš 
pasilinksminimo paryčiais 
namo. Tai senosios raudos, ba
ladės ar dar kitaip vadintinos 
senovinės dainos.

Šiam sekstetui idėją davė 
Olandijoj apsigyvenęs p. Kapla- 
nas. Jis konsultavo dainininkus, 
taisė tarseną; mat, šie jaunuo
liai lietuviškai nekalba. Matyt, 
jo parinktas ir sekstetui vardas: 
“Daina”. Kiek^triūso, kiek repe
ticijom laiko paaukojo šie Lietu
vą pamilę jaunuoliai, težino tik 
jie patys. Ir net keista: šitokio 
meninio kolektyvo mes, lietu
viai. be abejo, turį savo tarpe pa
kankamai ir neblogų dainininkų, 

suorganizuoti nepajėgiam.
Ponia Boehm dainininkam į- 

teikė po gėlę, publikai palydint 
katutėmis.

Dvi lietuviškas balades, paly
dint gitara, meniškai padekla
mavo Kęstutis Ivinskis.

Programos pabaigai sugiedo
jom “Graži tu mano . . .” ir Lie
tuvos himną. .

Susirinkimą pasveikino laiš
ku, pats negalėdamas asmeniš
kai dalyvauti, Europos Parla
mento narys, mum jau gerai pa
žįstamas iniciatorius Lietuvos 
interesam ginti, Otto von Habs- 
burgas. Tai jo dėka į Europos 
Parlamentą buvo įneštos rezoliu
cijos, liečiančios Pabaltijo oku
pacijos pasmerkimą. “Aš ir to
liau dėsiu visas pastangas, kad 
Europos Parlamente Jūsų tėvy
nės klausimas nebūtų pamirštas. 
Jum. p. Gumuliauskai, ir Jūsų 
žemiečiam siunčiu kuo geriau-

Dr. Vinco Kudirkos šaulių^ 
kuopa, “Nevėžio” ir “Neringos” 
tuntų skautai ir skautės lapkri
čio 20 šventė Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 65 metų sukak
tį. Organizuotai ir su vėliavo
mis dalyvavo Šv.! Kazimiero • pa
rapijos bažnyčioj 10 vai. mišio
se, kurias aukojo ir pamokslą pa
sakė kleb. kun. A. Miciūnas,
MIC. Giedojo parapijos vyrų 
choras, kurio didelę dalį sudaro 
šauliai. Vadovavo ir vargonais 
grojo O. Keršytė.

Po mišių šventoriuj prie, žu- 
vusiem už Lietuvos laisvę pa
statyto paminklo trumpom apei
gom vadovavo Dr. V. Kudirkos, 
šaulių kuopos pirm. A. Zenkus.

Maironio Parke tolimesniam 
šventės minėjimui vadovavo 
šaulių kuopos pirm. A. Zenkus. 
Sugiedojus Lietuvos himną, su
darytas garbės prezidiumas. Pa
grindinę paskaitą apie lietuvių 
kovas pradedant XIV šimtme
čiu ir baigiant dabarties kovo
mis skaitė prof. Česlovas Ma
saitis iš Putnam, Conn.

Užbaigus minėjimą, į salę su 
vėliavomis įžygiavo skautai ir 
skautės. Iškilmingos sueigos 
metu vyko pakėlimai į aukštes
nius laipsnius, apdovanojimai 
ir programėlė, kurią atliko jie 
patys. Pabaigoj visi padainavo 
Lietuva brangi ir baigė tradi
cine Ateina naktis.

Visi buvo pakviesti prie sesių 
šaulių paruoštų kuklių vaišių.

J.M.

WATERBURY, CONN.
Lietuviškoje veikloje

Vasaros išvykom pasibaigus, 
prasidėjo gyvesnė veikla salėse. ’ 
Viriną rudens balių spalio-1 

surengė Lietuvių Bendruomenės 
.Waterburio apylinkė. Atsilankė 
nemaža svečių ir iš kitų vieto-.
vių. Programą atliko “Harmoni
ja” iš New Yorko.

Lietuvių klubo 91 metų su
kakties minėjimas įvyko spa
lio 9.

Lietuvių Moterų Federacijos 
Waterburio klubo suruoštas ba
lius įvyko spalio 22. Programą 
atliko Hartfordo tautinių šokių 
ansamblis “Berželis”.

Šv. Juozapo parapijos meti
niai pietūs įvyko lapkričio 6. 
Žmonių prisirinko pilna salė.

Lietuvių Fronto Bičiulių Wa
terburio sambūrio susirinkimas 
Paliulių namuose įvyko lapkri
čio 12. Susirinkime ir vaišėse

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietuvos 
vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

dalyvavo ir L. F. Bičiulių centro 
valdybos-vicepirmininkas inž. 
Vytautas Volertas su žmona. 
J. Paliul ienė pranešė, kad naujo 
ji valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. Jadvyga Paliulienė, 
sekr. Vaclovas Kuzmickas, ižd.
Juozas Muraška.

Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties minėjimo komi
teto pirm. inž. V. Volertas lap
kričio 13 Šv. Juozapo parapijos 
salėj skaitė paskaitą apie šv. Ka
zimierą ir minėjimo programą. 
Kadangi V. Volertas yra plačiai 
visų žinomas kaip rašytojas ir 
nepailstantis visuomenininkas, 
tai pasiklausyti susirinko pilna 
salė žmonių.

Lietuvos kariuomenės minėji
mas vyko lapkričio 20.

Šv. Juozapo parapijos choro 
banketas ir koncertas vyko lap
kričio 26.

V.K.

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

šęs įdomią knygą “Kelionė ap
link pasaulį”. 423 puslapių kny
goj sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Knyga su persiuntimu tik 3 
dol. Gaunama Darbininko ad-

• 

ministracijoj.

kus. Mes žinom tėvynės vertę. 
T Čia labai tinka kiek pratęstas 

vokiškas priežodis:“Pinigus pa
metei — nieko nepametei, ryžtą 
pametei — daug pametei, tėvy
ne praradai — visko netekai

f Meninę programą atliko gru
pė olandų jaunimo, l ai Lietuva 

3 susidomėjusi 'jaunimo grupė.

sius linkėjimus.“
Po oficialiosios programos 

dar ilgai skambėjo lietuviškos 
dainos, o jas pakeitus dviejų 
akordeonu šokiu muzikai, šo-

4 g,

kom tai valsą, tai polkutę.
Skirstėmės jau po vidurnak

čio, su gera nuotaika.
Rimantas Gumuliauskas

Vl-tąjį teatro festivalį surengęs komitetas. Iš k. Antanas Valavičius, Birutė Jasaitienė, J AV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė, Apolinaras Bagdonas, Matilda Marcinkienė, 
pirmininkas Anatolijus Kairys ir Juozas Šlajus. Teatro festivalis įvyko Chicagoje 1983 lapkri
čio 24-27. Nuotr. Z. Degučio

— Vysk. Antanas Deksnys 
gruodžio 22 kartu su kardino
lais, vyskupais ir Romos kurijos 
nariais dalyvavo kalėdiniame 
susitikime su popiežium Jonu 
Paulium II. Po pagrindinės kal
bos Šv. Tėvas atskirai pasimatė 
su visais audiencijos dalyviais, 
šia proga vysk. A. Deksnys jam 
išreiškė nuoširdžius lietuvių lin
kėjimus. Popiežius parodė dide
lį dėmesį dabartiniam lietuvių 
rūpesčiam ir kartu su Šv. Kalė
dų linkėjimais prašė visiem 
lietuviam perduoti jo apaštalinį 
palaiminimą.

— Lietuvos atstovui Washing
tone ir poniai Bačkienei Kalėdų 
švenčių ir Naujų Mc ų proga 
atsiuntė sveikinimus JAV pre
zidentas ir ponia Reagan, vice
prezidentas ir ponia Bush, vals
tybės sekretorius ir ponia 
Schultz, JAV protokolo šefė ir 
ponas Roosevelt, Apaštališkasis 
delegatas, Washington© arki
vyskupas, Washington© bur
mistras ir ponia Barry, Balti- 
morės burmistras. Lietuvos at
stovas irgi pasiuntė sveikinimus 
bei linkėjimus aukštiesiem svei
kintojam. Švenčių proga O. ir S. 
Bačkiai taip pat pasikeitė svei
kinimais su daugelio kraštų am
basadoriais bei atstovais.

— PLB Visuomeninių reikalų 
komisijos posėdy, įvykusiame 
gruodžio 10 New Yorke, pasi
skirstyta pareigomis: pirm. 
Algimantas Gečys, pirmininko 
pavaduotojas Juozas Danys, 
vicepirmininkai dr. Kazys 
Ambrozaitis, ir dr. Bronius Ne- 
mickas, sekr. Gintė Damušytė.

— Vasario 16 gimnazijoj Vo
kietijoj Kalėdų atostogos prasi
dėjo gruodžio 17. Po atostogų 
pamokos prasideda sausio 9.

— USSR News Brief (Briuse
lis, 1983 lepkričio 15) žiniomis 
Henrikas Jaškūnas perkeltas iš 
specialaus režimo į griežtą re
žimą toje pačioje stovykloje (VS- 
389-36). Toks pat perkėlimas 
buvo pasiūlytas ir Baliui Ga
jauskui, bet jis atsisakė įteikti 
prašymą. (E)

— Vokietijos Baltiškosios 
Draugijos delegatų susirinki
mas lapkričio 5 Lueneberge 
išrinko dr. Otto von Habsburg, 
prof. dr. Wilhelm Hahn ir prof, 
dr. Theodor Oberlaender šios 
draugijos (Baltische Gesell
schaft in Deutschland) garbės 
prezidiumo nariais. Tuo susirin
kimas įvertino šių asmenų pa
stangas įgyvendinti laisvo apsi
sprendimo teisę Pabaltijo valsty
bėse.

— Vokietijos LB tarybos 
rinkimų komisija lapkričio 22 
paskelbė balsavimų į Vokietijos 
LB tarybą rezultatus. Išrinkta 
15 asmenų: Andrius Šmitas, 
kun. Alfonsas Bernatonis, Vin
cas Bartusevičius. Alina Grinie
nė, Marija Šmitienė, Jonas Va
liūnas, Kęstutis Ivinskis, Živilė 
Vilčinskaitė, Mečys Buivyš, Jus
tinas Lukošius, Vingaudas Da
mijonaitis, dr. Jonas Norkai- 
tis, Juozas Sabas, dr. Vilius 
Lenertas, Arminas Lipšys. 
Kandidatais liko: Walter Vitkus 
Eugenija Lucienė, Rimantas Gu- 
muliauskas\ Antanas Siugž- 
dinis, Vytautas Bernotas. Ričar
das ^mjįzegolskis.

Mirė poetas Antanas Miškinis
Gruodžio 16 okupuotoje Lie

tuvoje mirė poetas Antanas Miš
kinis. Palaidotas gruodžio 20 
Antakalnio, kapinėse.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J.B. Lukas, New Haven. 
Conn.. K. Kiaunė. Jamaica Es
tates. N.Y. Užsakė kitiem; Ed. 
T. Senken. Ozone Park. N.Y. 
— P. Link. Hewlett. N.Y. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsaką tojam. Naujiem 
skaity tojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam lik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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danji prenumeratos mokestį,

įvairius patarnavimus ar Šiaip

. Puzipo, Rinktiniai raštai

Sėlius. Už abu tomus 35 dol.
B. Kviklio, Kauno arkivysku

pija. Gausiai iliustruota, įrišta..

New Yorko Atletų Klubo krepšinio C komanda, žaidusi Chicagoje Pasaulio Lietu
vių Sporto Pirmenybėse. IŠ k. klūpo: V. Marijošius, R. Vebeliūnas, P. Budraitis, J. 
Jankauskas, T. Vebeliūnas, D. Remeza, M. Nemickas, D. Marijošius; stovi — treneris Pat 
Tomey, V. Milukas, M. Marijošius, A. Nemickas, P. Naronis, A. Lileika, D. Stankū
nas, W. Sidas ir treneris Juozas Milukas.

!S

Slidinėjimo pirmenybės
Š. Amerikos pabaltiečių ir lie

tuvių slidinėjimo pirmenybės 
įvyks vasario 4 ir 5 dienomis

Devils Elbow Ski Resort, Betha
ny, Ont. (apie 60 mylių į šiau
rės rytus nuo Toronto). Varžy
bas vykdo Toronto estų slidinė
jimo klubas “Kalev”.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų 
pasekmių.

Dalyvių registracija iki sausio

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol. 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

25 atliekama šiuo adresui Mr. 
Arvu Oiling, 31 Jellicoe AveV 
Toronto, Ont. M8W 1W2. Tel. 
416 255-0783.

Lietuvių slidinėtojų daly
vavimą koordinuoja ir lietuvių 
pirmenybių išvedimu rūpinasi 
<ŠALFASS-gos slidinėjimo komi
tetas, vadovaujamas Mečio Em- 
pakerio, 6 Robin Hood Rd., Is
lington, -Ont. M9A 2W7. Tel. 
416 231-1487.

JAV gyveną slidinėtojai dar

dinėjimo komiteto vicepirm. Vy
tenį Čiurlionį, 19755 Upper Ter
race,Euclid, Ohio 44117. Tel. 
216 481-1525. -

-<-■
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DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam < -

Vardas ir pavardė

Adresas ................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. ♦ 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $.
Už kalendorių $.
Spaudai paremti $.

naujausi
LEIDINIAI

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

B. Andrisunas, Hot Springs

A

Tavo aukos laukia Tėvynė!
Paremk tas organizacijas, kurios 
rūpinasi Lietuvos išlaisvinimu!

NAUJAUSIOS
KNYGOS

E. Juciūtė, I gar ko s 
- 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.

Pr. Naujokaitis, Saulėleidis, 
eilėraščiai. 4 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.

V. Kavaliūnas, Dalia. 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
kupiją. Gausiai iliustruota, įriš-

Po 25 dol. — I. Banaitienė, 
Woodhaven^ N.Y., Z. Kra
sauskas, Chicago, Ill.

20 dot — R. Janowslca, Nor
ristown, Pa-

17 dol. — P. Kwarinskas, Lake 
Worth, Fla.

Po 15 dol. — J. Arlauskas, 
New Britain, Conn., B. Kasias, 
Wyoming, Pa., M. Kleinaitis, St 

* Petersburg, Fla., A. Rugys, Lan
tana, Fla., S. Kačinskas, Sun
ny Hills, Fla., dr. J. Gustaitis, 
Cranton, Pa., P. Turulis, New 
York, N.Y., W. Botscharow, New
ton, Mass.

Po 10 dol. —J. Strazdas, To
ronto, Ont., kun. B. Pacevičius, 
Toronto, Ont., V. Grajauskas, 
Jeffersonville, N.Y., M. Zmui- 
dzienė, Thompson, Conn., S. 
Gorodeckas, Escondido, Calif., 
V. Sužiedėlis, Brockton, Mass., 
kun. P. Sabulis, Waterbury, 
Conn., J. Skudzinskas, Dorcehs- 
ter, Mass., J. Liaukus, St. 
Petersburg Beach, Fla., J. Stri- 
jauskas, St. Petersburg, F-la., 
K. Gruzdas, Quincy, Mass., J. 
Dabrega, Brockton, Mass.; V. 
Laugalis, Niantic, Conn., P. Si- 
manauskas, Hartford, Conn., B. 
Vilčinskas, New Britain, Conn., 
K., Narkevičius, Arlington, 
Mass., N. Gimys, Brooklyn, N.Y., 
A. Vaičiulis, West Mifflin, Pa., 
A. Pietaris, Kearny, N.J., dr. E. 
Lenkauskas, Pepper Pike, Ohio, 
kun. A. Babonas, Detroit, Mich.,

ington, D.C., dr. G. Grinis, 
Flossmoor, Ill., A. Bliudžius,

Lexington, Mass., D. Brazdžio 
nis. Los Angeles, Calif.

Po 5 dot — A. Grigaliū
nas, Miami, Fla., A. Mackevi- 
čius, Jamaica, N.Y., V. Birutis, 
Moriches, N.Y., S. Bobelis, 
Plainview, N.Y-., J. Masiliūnas, 
So. Boston, Mass., J. Tamašaus
kas, Worcester, Mass., J. Šaulys, I 
Branford, Conn., L. Krasauskas, * 
Waterbury, Conn., U. Bradūnas | 
Waterbury, Conn., N. Arminas, i 
Kearny, N.J., J. Gliauda, West^ 
Covina, Calif., M. Naruševičius, S 
Paterson, N.J., K. Waitelis, St f 
Petersburg Beach, Fla., J. Mie-^ 
žaitis, Ormond Beach, Fla., K. | 
Jonynas, Rego Park, N.Y., F. Va- į 
saitis, Thompson, Conn., A^| 
Mankus, Whitting, N.J., A. Seti-g 
kas, Old Saybrook, Conn., A. | 
Kvietkauskas, Lindęn, N.J., J.| 
Zdanys, West Hartford, Conn.,T 
F. Misiūnas, Maywood, N.J., B.x 
Garankštis, Rego Park, N.Y., Z.,| 
Ratas, Merrick, N.Y., L. Špokas,| 
Woodhaven, N.Y., J. Juodis, Ger-2 
mantown, N.Y., E. Urbelis, Rich
mond Hill, N.Y., E. Cibas, Mil
ton, Mass., A. Pakštienė, Center
ville, Mass., A. Liutkevičius, 
Norwood, Mass., B. Kovas, Nor
wood, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci-

v Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
W® DELIVER 

298-4130

Numeri*, gatvė ........

Miestą*, valstija, Zip

86-01 114th St. 
Richmond Hill, N.Y. 

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

Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

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

DEXTER PARK

Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna^- 
šas_ į_ antinacinę rezistenciją.
Minkštais viršeliais 12 dol., įriš
ta— 15 dol.

Dr. Wilhelm Storost--Vydū- 
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litaui^cher Beziehun- 
gen. Įrišta. 14 dol.

A. Saudargienė, Vėjas iš Rytų. 
Kelionės aprašymai, įrišta. 5 dol.

Balys Gaidžiūnas, Bernelių 
, mišios, kalėdiniai eilėraščiai. 2 

dol.
Stasys Santvaras, Buvimo 

pėdsakai, aštuntoji lyrikos kny
ga. Įrišta. 12 dol. ’

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

R. K. Vidžiūnienė, Vieno va
karo melancholija. Novelės. 7 i i aui.

Iz. Straukas, Nuo Linkuvos 
iki Čikagos. Atsiminimai. 8 dol.

P. Melnikas, Pakirsta šaka. 
Romanas. Kietais viršeliais. 8 
dol.

K. Ostrauskas, Gundymai. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

J. Ehret, Lithuania, The Euro- 
pean Adam. Angliškai. 3.50 dol.

Vysk. V. Brizgys, II Vatikano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 
Kietais viršeliais, 6 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai, , 
eilės. 6 dol.

K. Kaminskas, Po svėtįmu 
dangum, eilėraščiai. 4 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

L. Kerulis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. Didelio formato. 2Q

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

G. Tautvytis, Gyvenimas oku
puoto]' 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 Sowjets 
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.

LITHUANIAN COOKERY
(In Englishr318 pages, price 8 dol.)

Agronomas Is. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 6 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Peraluntlmea- 
Poetaga 60 c.

Vardas, pavardė

AMBER HARVEST 
Fresh fruits and vegetables 

PARDUOTUVĖ

Gaiima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

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

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
riuo pirmadienio 
iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

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

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

FEDERALINE KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ LIETUVIAM

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

Skyriai Chicagoje, III. ir St. Petersburg, Fla.

— Kiekviena taupoma sąskaita KASOJE apdrausta iki 100,000 dolerių,

KASA už paprastas taupomas sąaka Kas moka 9%

Už IRA pensijų indėlius dabar moka 11%

Už didelius Ir mažus Certlfikatus duoda klek galima 
aukščiausius procentus.

rūšių paskolas ir mortgičius. u

Tiesioginiai priima arba keičia Sočiai Security 
pensijos čekius.

Duoda Money Orders Ir keičia asmeniškus arba algos 
Čekius.

KASOS jatalga veikla savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vakaro, o 
penktadieniais Nd S vai. vak. ir šeštadieniais Iki 5 vai. vakaro.

Vitus kviečiame dėti santaupas | lietuvišką KASA.
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vų rūmuose. Šio įstatymo pro
jektą įnešė ir jį pravedė Mass, 
atstovas William J. Glodis iš 
Worcesterio.

Atstovas William J. Glodis di
džiuojasi esąs lietuvių kilmės. 
Ir tai yra pavyzdys visiem, 
kaip reikia mylėti savo tėvų 
ar protėvių kraštą.

_ Massachusetts gubernatorius 
M. S. Dukakis rugsėjo 26 pa
sirašė įstatymą, jog vasario 16 
visada bus minima kaip Lietu
vos nepriklausomybės diena.

gubernatorius kiekvienais me
tais privalo skelbti vasario 16- 
ąją kaip Lietuvos nepriklauso
mybės dieną. Tas įstatymas yra 
pravestas Mass, senate ir atsto-

Graži kalėdinė vakaronė
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubas gruodžio 18 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje surengė 
ronę-kūčias su 
ma. Salė buvo 
kai išpuošta.

Vakaronę pradėjo ir visai pro
gramai vadovavo pirm. Elena

kalėdinę vaka- 
gražia progra- 

gražiai šventiš-

Gilaus liūdesio nusiaubti 
mirus garbingajam Lietuvos Diplomatijos Šefui

A.A. STASIUI LOZORAIČIUI,

nuoširdžią užuojautą reiškiame brangaus velionio našlei 
Vincentai, sūnums Stasiui ir Kazimierui, visiems artimie
siems bei mūsų diplomatinės tarnybos nariams.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Vasyliūnienė. Aktorė-režisierė L.M.F. Bostono klubas jau ei- ? 
Aleksandra Gustaitienė su dide- lė metų rengia tokias bendras 
liu įsijautimu labai gražiai pa- kūčias. Tai labai 
skaitė Kalėdų Šventėm pritaiky
tus Zigmo Gavelio ir Ados Kar- 
velytės-Dubauskienės eilėraš
čius. z 

šv. Jurgio parapijos iš Nor
wood© kleb. kun. Vincas Valka- 
vičius ir artistė Ellen Rubin at
liko tolimesne meninę progra
mą. Kun. Valkavičius yra įdomi 
asmenybė. Jis savo stipriu balsu, 
Ellen Rubin pritariant arfa, pa
dainavo ir smuiku pagrojo ke
letą giesmių ir dainų. Ellen 
Rubin paskambino arfa keletą 
dalykų, šioj programoj jie atli
ko: Fritz Kreisler, Kazimiero 
Senkaus, Aleksandro Aleksio, 
Fausto Strolios, Jules Massenet, 
Benjamin Britten, J.S. Bach ir 
Charles Gounod kūrinius. Tai 
buvo įdomi ir labai gražiai at
likta programa. Pasirodo, kad 
arfa galima gražiai akomponuo- 
ti ir-solistam. Ji taip švelniai 
skamba, kad akomponuojant 
neužmuša solisto balso, kas 
kartais atsitinka su pianu, nors 
pianu kartais akompaniatorius 
gelbsti ir solistą.

Kun. V. Valkavičiui vadovau
jant, dar buvo visų susirinkusių 
sugiedota keletas kalėdinių 
giesmių.

Klebonui kun. Albertui Kon- 
tautui palaiminus valgius, susi
rinkę laužė kūčių paplotėlius ir 
valgė moterų klubo gražiai ir 
skaniai paruoštus kūčių valgius. 
Ši vakarienė buvo baigta malda.

lių Gaidelį. Po mišių parapijos 
salėjpirmųjų mirties metinių

si

svarbu. Jeigu 
moterų, kurios 
gimus išneša ant 
tai eilė mūsų 
išnykti. Tos

panašiųs paren- 
mt savo pečių, 
renginių turėtų

rodą Cambridge Public Library. 
Paroda tęsis dvi savaites.

Kovo 24, Šeštadienį, So. Bos-

Lietuvos Diplomatijos Šefui,
Ministeriui STASIUI LOZORAIČIUI

mirus, gilią užuojautą žmonai Vincentai, sūnums Stasiui 
ir Kaziui bei visoms Nepriklausomos Lietuvos pasiunti* 
nybėms ir konsulatams reiškia

JAV LB KRAŠTO VALDYBA

STASYS LOZORAITIS 
1898-1983

Lietuvos Respublikos vyras: Užsienio reikalų minis- 
teris (1934 - 1938), Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Italijoje (1939 -1940), Lietuvos Res
publikos diplomatinės tarnybos užsienyje šefas 
(1940 - T983).

Lietuvių tauta pagarbiai prisimena ir liūdi netekus 
iškilaus valstybininko.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia nuoširdžią 
užuojautą velionio žmonai P. Vincentai Lozoraitienei, 
sūnui, Lietuvos atstovui prie Šv. Sosto, Stasiui Lo
zoraičiui, jr., sūnui Kaziui Lozoraičiui su šeima, ir visiems 
giminėms bei artimiesiems.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1983 m. gruodžio mėn. 9 d. po Ilgos Ir sunkios Ilgos, 
širdies smūgio Ištiktas, Londone, Kanadoje, mirė mano 
brolis

ANTANAS JONYNAS.
Palaidotas gruodžio 14 d. Londono kapuose, Kana

doje, prie savo žmonos, kuri mirė 1984 m. Paliko su
augę duktė Dalia Ir sūnus Vaidotas, abu gyvena Ka
nadoje.

Valionis buvo gimęs 1911 m. kovo 17 d., baigė 
Kybartų gimnaziją, Karo Mokyklą, Ir ekonomijos moks
lus Vytauto Didžiojo universiteto Kauno.

Dail. Vytautas K. Jonynas

niškienė, Ona 
Ulpaitė. Žinoma, jom 
visos klubo narės. Jos 
sur ir visada. Bostono lietuviai 
turime būti jom dėkingi.

rtttgpjūčio 12 Minkų radijo 
programos gegužinė Romuvos

tono Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėj Laisvės Varpo pavasarinis 

| koncertas ir šios radijo progra- , 
mos 30 metų veiklos sukakties BOSTONMASS —WLYN 1390 
minėjimas. Programą atliks, iš bei*B0 eeim« nuo 8 Rd M8 ryto. 
Europos solistė Vilija Mozūrai- Minkei. M2 C, Broad

Lietuvių kalba yra 
seniausia kalba

Didžiajam dienrašty The Bos
ton Globe, skyriuje “Ask the 
Globe”, buvo klausimas: “Is the 
Lithuanian language truly the 
oldest of all European langua
ges?” Atsakymas duotas: “Lith
uanian is the oldest living In-y 
do-European language closest 
to Proto-Indo-European, the an
cestral tongue from which all 
the Indo-European languages 
evolved”.

satytė-Kollars ir smuikininkas 
Mykolas Kollars.

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

paalrlnkimM.
LAISVĖS VARPAS sefonadie* 

nlais 9:09- W^Ojmtryto » WCAV- 
FM banga 98A Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. TvUtonas (917) 589- 
7209.

BOSTONO RENGINIAI

Sausio 8, sekmadienį, 10 vai. 
Šv. Kazimiero bažnyčioj Brock- 
tone mišios už a.a. komp. Ju-

PETRUI PUSNIKUI
mirus, jo pusbrolį Kazimierą Bačauską, gimines ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

E. J. Sirusai

ANTANUI BALČIŪNUI
staiga mirus, jo žmoną Mariją, seserį Barborą Armonienę 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Kun. Juozas Pragulbickas
Kun. Antanas Račkauskas

ANTANUI BALČIŪNUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Marijai.

Dr. Regina ir Kazys Čiurliai-

MARIJĄ BALČIŪNIENĘ,

buvusią LB New Jersey apygardos valdybos narę, 
mirus jos brangiam vyrui Antanui Balčiūnui, nuoširdžiai 
užjaučia LB New Jersey apygardos valdyba:

Algis Alinskas 
Arūnas Bitėnas 
Rimantas Bitėnas 
Kazys Jankūnas 
Emilija Jūrevičiūtė 
Julius Veblaitis.

Mielam bičiuliui

ANTANUI BALČIŪNUI
mirus, jo žmoną Marytę, seseris Barborą ir Emiliją, brolį 
Juozą Ir kitus gimines giliai užjaučiame Ir kartu liūdime.

Petras ir Albina Normantai
Louir Regina Balsiai
Vytas ir Lina Kavoliai
Kazys ir Eugenija Kasperiūnai
Antanas Kasperiūnas
Jonas ir Judita Kasperavičiai

ISPILIETINIMO TEISMAI 
IR JŲ ATGARSIAI

— Spalio mėnesį įvyko išpilie- 
tinimo teismas New Yorke prieš 
latvį Elmars Sprogis. Sprendimo 
dar nėra. Tačiau savo poteis- 
minėj santraukoj ,OSI praneša, 
kad apeliuos jiem neigiamą 
sprendimą Juozo Kungio byloj.

— Lapkričio pradžioj buvo iš
kelta nauja išpilietinimo byla 
prieš Connecticut gyvenantį lat
vį Boleslavs Bogdanovs. Šis as
muo sunkiai serga vėžiu. OSI 
įstaigos advokatai buvo pilnai 
jteinformuoti apie jo kritišką 
padėtį, bet, nepaisydami to, vis 
vien iškėlė bylą.

— Lapkričio 14 Washingtone 
įvyko susitikimas su teisingumo 
departamento pareigūnais: As
sistant Attorney General Ste
phen Trott, OSI direktorium 
Neil Sher ir jo pavaduotoju 
Michael Wolf. Americans for 
Due Process kvietimu dalyvavo 

Į advokatai Ivers Berzins, David 
E. Springer ir Povilas Žumba- 
kis. Susitikime buvo iškeltos 
procedūrinės problemos. Tarp 
kitų temų buvo paliesta KGB 

j kooperacija, OSI advokatų etiški 
teisiniai nusižengimai ir JAV-ių 
Pabaltijo okupacijos nepripa-

I žinimo politika. Susitikimas 
įvyko dirbant su Baltųjų Rūmų

I Office of Public Liaison, kurio 
I etninių reikalų skyriui vadovau» 
' ja Linas Kojelis, ir su Baltųjų 
I Rūmų General Counsel’s sky- 
I rium. Laukiama atsakymo iš 
I teisingumo departamento.
I — Tą pačią dieną įvyko susi- 
I tikimas su kongresmanu Don 
I Ritter iš Pennsylvanijos. Jis įvy- 
I ko Americans Against Defa- 
I mation of Ukrainians pirminin- 
I kės Aleksandros Shwed pastan- 
I gom. Jos kvietimu dalyvavo ad- 
I vokatai Berzins, Springer ir 
Į Žumbakis ir Americans for Due 
1 Process atstovės Daiva Kezienė 

ir Rasą Razgaitienė. Kongresma- 
nas Ritter neseniai laišku krei
pėsi į kongresmaną Rodino, ku
ris vadovauja House Judiciary 
Committee, iškeldamas OSI nu
sižengimus ir prašydamas oficia
liai pradėti tirti OSI veiklą. 
Šio kongresmano akcija yra di
dele dalim ukrainiečių sunkaus 
darbo dėka. Etninės grupės yra 
skatinamos kontaktuoti savo 
vietinius kongresmanus, kad ir

i jie, paremdami kongresmaną 
1 Ritter, kreiptųsi į Rodino. Taip 

pat svarbi akcija būtų padėkos 
laiškai kongresmanui Ritter už 
jo drąsų laišką.

— Lapkričio 18 Clevelande 
buvo areštuotas ukrainietis John 
Demjanjuk, kadangi Izraelis 
pagal 1967 metų sutartį su Ame
rika pareikalavo jo išdavimo 
(“extradition”) dėl karinių nusi
kaltimų.. Po denatūralizacįjos 
teismo jam buvo atimta piliety
bė. Balandžio mėnesį buvo pra
dėtas deportacijos etapas. De
portacijos byla šiuo metu su
stabdyta, belaukiant teismo 
sprendimo dėl Izraelio prašymo. 
Teisėjas yra tas pats, kuris darė 
sprendimą atimti Demjaiųuk 
pilietybę.

— Demjanjuk byla yra sukėlu
si didelį Šusidomėjinuį Ameri
kos spaudoj. Gynybos advokatai 
teigia, kad liudininkai melavo, 
kad dokumentai buvo falsifikuo-

ti ir buvę KGB globoj. Tai ap
rašė Cleveland Plain Dealer 
laikraštis lapkričio 27 laidos 
pirmo puslapio straipsny, pava
dintame “Demjanjuk: žudikas 
sargas ar nekalta auka?” Tame 
pačiame numery aprašomas

lando, kuris savo asmeniškom 
lėšom padeda užmokėti Demjan
juk gynybos išlaidas, nes jis yra 
įsitikinęs jo nekaltumu. II-ojo 
pasaulinio karo metu Brentar 
tarnavo Amerikos kariuomenėj.

dirbo su Jungtinių Tautų Inter
national Refugee Organization. 
Cituojam jo pasisakymą: “So
vietai mirtinai bijo ukrainie
čių tautiškumo. Jie nori paro
dyti, kaip jie sugeba panaudoti 
mūsų valdžios įstaigas atlikti 
savo purvinam darbui”.

— Gruodžio 1 The Washing
ton Times laikrašty pasirodė 
straipsnis, pavadintas “Nacių 
medžioklė vadovaujant KGB”. 
Jo autorius yra plačiai žino
mas Patrick Buchanan, kurio 
skyrius pasirodo 125-iuose 
Amerikos laikraščiuose. Jame vėl 
figūruoja Demjanjuk byla. 
Straipsnis sustoja prie Frank 
Walus gėdingai pravestos bylos, 
apsako teisėjo sprendimą
Kungio byloj ir cituoja Izvesti- 
jos straipsnį, kuriame sovietai 
pabrėžia, kad jų tikslas karo nu
sikaltimų bylose yra apsaugoji
mas jų valstybės interesų. 
Straipsnis baigiasi klausimu: 
“Kodėl medžiaga, parūpinta 
KGB prieš natūralizuotus 
Amerikos piliečius, kurie yra 
pasišventę sovietų valstybės 
priešai, nėra mūsų teisingumo 
departamento traktuojama kaip 
neobjektyvi?”

— Tą pačią popietę per po
puliarią radijo programą Wa
shingtone The Buchanan-Bra
den Talk Show buvo paskirta 
valanda šiai temai. Šis Bucha
nan yra anksčiau minėto straips
nio autorius. Programos metu 
kalbėjo Demjanjuk advokatas 
Mark O’Connor ir veteranas 
Washington© žurnalistas Warren 
Rogers, kuris yra plačiai šią te
mą išnagrinėjęs ir kurio straips
nis “KGB: teisingumo departa
mento padėjėja” pasirodė pava
sarį Philadelphia Inquirer laik
rašty.

Individai ir grupės skatinami 
reaguoti į pasirodžiusius 
straipspius.
Americans for Due Process Inf.

NUOTAIKINGA 
PLOKŠTELĖ

Dainuok ir šok. J. Nakutavi- 
čiaus su Dana Summers-Striu- 
gaite, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėle, ateisiu. Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar
čiame, Kur gimtinė mylima. 
Pirmosios gėlės. Ispaniškos akys. 
O kam gi tu pabeldei. Gera 
būti žmogum. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Ši ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, naujausios lietu
viškos knygos ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y, I
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padarė Daiva Kezienė apie OSI

mo procesus. Kalbėjo labai su

vyto Alksninio

dų mažojoje sa

ELIZABETH, N.J.

surengė savo mokinių

zi-
n-

Jurgis Oniūnas atsiuntė Darbi
ninko redakcijai Londono The

šia mokykla tiesioginių 
turį mokytojai, mokinių

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N. Y. 11207

žiai ir tvarkingai paruošti. Čia 
dalyvavo suvažiavimo dalyviai 
ir svečiai.

M i šias aukojo ir pamokslą 
pasakė Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, prisimindamas ve-

čiulių veiklą visuomeniniame 
gyvenime. Žmonių buvo pilna

suvažiavimo Dainavoje nutari
mus.

Administr. ..... (212) 827-1351 
Spaustuvė ..... (212) 827-1350 
Vienuolynas .. (212) 235-5962 
K. Ž. salė ....  212) 827-9645

ininkė Re-

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
sausio 8, sekmadienį, Maironio 
lituanistinės mokyklos kalėdinė 
eglutė ir vaidinimas.

Darbininko redakcija dėkoja 
už gautus švenčių sveikinimus, 
linkėjimus ir dovanas.

Maironio lituanistinės mokyk
los žiemos šventė — kalėdinė 
eglutė su vaidinimais bus sausio 
8, šį sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje. Atvažiuos 
Kalėdų senis su dovanomis vai
kam, veiks vaikų ir suaugusių 
loterijos. Visi mokyklos bičiuliai 
kviečiami dalyvauti,. .....

Eugenijos Kezienės 75 nretų 
sukakties puota bus sausio 8, 
sekmadienį, 12:30, tuoj po su
mos, Apreiškimo parapijos apa
tinėje salėje. Bus ir įvairi pro
grama, kurioje dalyvauja Pau
lius Jurkus, Vytautas Strolia, 
Vitalis Žukauskas, Harmonijos 
kvartetas ir brolių Kezių orkest
ras. Puotą rengia visi jos vai
kai.

Klaipėdos prisijungimas prie 
Lietuvos bus paminėtas sausio 
14, šeštadienį, 6 v.v. Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Kalbą 
pasakys Ieva Jankutė, Martyno 
Jankaus, Mažosios Lietuvos pat
riarcho, anūkė, dainuos solistas 
Stasys Citvaras. Rengia šauliai, 
jiem talkina ramovėnai, birutie- 
tės, Mažosios Lietuvos Bičiuliai.

Apreiškimo parapijos baž
nyčioje mišios būną šeštadienio 
vakare 6:30, sekmadieniais 8, 
9:30 ir suma 11 vai. Savaitės 
dienomis mišios būna 8 ir 8:30

Antanas Jonynas, dailininko 
Vytauto K. Jonyno brolis, gyve
nęs Londone, Ont., Kanadoje, 
mirė gruodžio 9. Palaidotas 
gruodžio 14 Londone. Žmona 
buvo mirusi 1964. Liko dukra 
Dalia ir sūnus Vaidotas. Buvo 
gimęs 1911 kovo 17, baigęs Ky
bartų gimnaziją, Vytauto Di
džiojo Universiteto teisių fakul
teto ekonomijos skyrių, Karo 
mokyklą, tarnavo Pieno centre 
Kaune. — -

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 7, šį šeštadienį, L30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Beet- 
hoveno opera “Fidelio”. Pagrin
diniai solistai: Marton, Vickers, 
Mazūra. Diriguoja Tennstedt. 
Sausio 14, kitą šeštadienį, bus 
transliuojama “La Boheme”.

Ministerį Stasį Lozoraitį gra
žiai paminėjo New York Times 
gruodžio 28 dienos laidoje. Su
trauktai surašyta visi svarbieji 
ministerio darbai ir datos, tiks
liai surašyti ir likę šeimos na
riai.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ

New Yorko — R. Alinsidenė,

Poetės Kotrynos Grigaitytės 
nauja poezijoj knyga ‘Tylos do
vana” gaunama Darbininko ad
ministracijoje. Kaina 4 dol.

Dail. Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai atsiuntė rengiamai 
knygai apie šv. Kazimierą menę 
gražių ir vertingų savo kūrinių 
ir nuotraukų. Knygą redaguoja 
ir visą medžiagą telkia Paulius 
Jurkus. Visa gauta medžiaga per
fotografuojama. Fotografavimo 
darbus atlieka Liudas Tamošai
tis. Dabar turimos medžiagos są
rašas greit bus paskelbtas spau-

Lietuvoje ir visą dabartinę si
tuaciją.
* The New York Eagle, naujai 
pradėtas New Yorke leisti savai
tinis laikraštis, savo 2 numery
je įsidėjo Gintės Damušytės pa
rašytą straipsnį apie kun. Tam- 
kevičiaus nuteisimą Lietuvoje. 
Laikraštis gražiai redaguoja
mas ir tvarkomas. Jį leidžia 
advokatas Gillbert Di Lucia, 
kuris dažnai kontaktuoja Dar
bininko redakciją ir Liet. Re-

Nuoširdžią padėką Kotrynai 
Grigaitytei reiškia Darbininko 
administracija už 100 egzemp
liorių naujausio poezijos rinki
nio/Tylos dovana”. Darbinin
ko administracijoj taip pat gau
namas ir kitas K. Grigaitytės 
poezijos rinkinys “Marių vėjui 
skambant”. Abi knygos kainuo
ja po^^ dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Bridges, Lithuanian-Ameri
can Newsletter, Vol. 8, Nr. 1 
— sausio mėn. numeris — jau 
pasiekė prenumeratorius. Šiame 
numery rašoma apie smarkiai 
kylančią lietuvaitę artistę Ann 
Jillian, šv. Kazimierą, Lietuvių 
Bendruomenę, lietuviškų me
džio drožinių meną, spausdina
ma ištrauka iš K. Donelaičio 
“Metų” (Demie Jonaitis verti
mas), rašoma apie Lietuvos kal
vinistus ir Radvilas, minimas 
Klaipėdos atvadavimas. Žurnalą 
redaguoja Demie Jonaitis ir Da
lia Bulvičius. Išleidžiama 11 
numerių per metus. Metinė pre
numerata 5 dol. Administraci
jos adresas: Bridges, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

G. Vasilkovs iš Dayton, Ohio, 
atsilygindama už metinę Darbi
ninko prenumeratą, atsiuntė 50 
dol. Labai ačiū.

KLAIPĖDOS KRAŠTO
■

A
61-rių metų prie Lietuvos
Prisijungimo minėjimas 
bus sausio 14, šeštadienj, 6 v.v. 
Kultūros Židinio mažojoje salėje 
PROGRAMOJE:

InvokacHa—TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
Sveikina Lietuvos Gsn. konsulas A. SIMUTIS

LB N.Y. apygardos plftn. A. VAKSEU8 
Šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ skaito 1916 lapkričio 
30 Tlttėjo Ikurtoo PrOaų Tautinės Tarybos aktą 
Ir Martyno Gailinio straipsnio Ištraukas.
Paskaitą skaito IEVA JANKUTĖ, Martyno Jankaus 
anūkė

MENINĖJE DALYJE
Dainuoja sol tetas STASYS CITVARAS 
Akomponuoja muzikas VIKTORAS RALYS 

Po programos — pabendravimas 
įeinant aukojama

Minėjimą rangia Ir vlaua ataNankytl kviečia:
L&ST SIMO KUDIRKOS KUOPA NEW YORKE 
LKVS RAMOVĖS N.Y. SKYRIUS 
DLK BIRUTĖS DRAUGIJOS N.Y. SKYRIUS 
MAŽ. LIETUVOS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
MAZ. LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

o Liet Fronto bi-

Darbo posėdis
Mažojoje salėje darbo posėdis 

prasidėjo 2:30 v. Jį atidarė New 
Yorko sambūrio
nata Alinskienė ir pakvietė cent
ro valdybos pirmininką Balį 
Raugą^ Šis savo kalboje prisi-

sūvažiavimus. Jie buvo pradė
ti 1951. Prieš dešimtį metų tie 
suvažiavimai • nutrūko. Dabar 
vėl atgaivinami.
i Prisiminti ir tylos bei susi
kaupimo minute pagerbti šio 
Atlanta pakraščio mirę bičiu
liai: iš New Yorko — J. Bra
zaitis, dr. Br. Radzivanas, J. 
Šlepetys, A. Maceika, iš Phila- 
delphijos — K. Gasparėnas, A. 
Gaigalas.

Toliau posėdžiui pirminin
kauti pakvietė Antaną Sabalį, 
sekretoriauti — dr. Albiną 
Šmulkštį. Į prezidiumą pakvies
ti ir sambūrių piihiininkai.

Pirmiausia pranešimus pada
rė sambūriai: Juliaus Būtėno 
sambūrio V. Vaitiekūnas,

reikalus ir kviesdama visus pri
sidėti auka, kad visos bylos bū
tų laimėtos.

Apie Baltų lygos veiklą pra
nešimą atsiuntė iš Los Angeles 
J. Kojelis. Pranešimą perskaitė 
centro valdybos narė ~ Marija 
Raugienė. Į Laisvę fondo reika
lais pranešimą padarė dr. A. 
Šmulkštys.

Posėdžio programa buvo di
delė ir apkrauta, vos užteko 
laiko / numatytiem klausimam 
paliesti. Platesnėm diskusijom 
jau laiko nebeužteko, nes tuoj 
reikėjo pradėti literatūrinę po
pietę.

Prisimintas 
prof. J. Brazaitis

Literatūrinė popietė prasidėjo 
5 vai. . Ji buvo skirta prof. Juo
zui Brazaičiui prisiminti ryšium 
su jo leidžiamais raštais. Nese
niai pasirodė ketvirtas tomas.

Popietei vadovavo Paulius 
Jurkus. Jis išryškino mintį, kaip 
prof. J. Brazaitis visą savo gy
venimą skyrė Lietuvai. Prisimi
nė Darbininko redakcijoje pra
leistus metus, dabar išleidžia
mus raštus.

Salėje buvo pakabinta didelė 
profesoriaus nuotrauka, kuri 
nuolat kabo Darbininko redak
cijoje. Ant stalo buvo padėta 
3 Darbininko didžiuliai tomai. 
Vienas tomas buvo tų metų, kai 
prof. J. Brazaitis pradėjo dirbti 
Darbininke, antras profesoriaus 
mirties metų, trečias iš vidurio. 
Tie trys tomai simbolizavo jo 
22 metų darbą Darbininke. Ant 
tų tomų buvo padėti dabar lei
džiami jo raštai — iš viso 4 to-

Vladas Kalytis, Great Neck, 
N.Y., atnaujindamas Darbinin
ko prenumeratą, švenčių proga 
atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū.

W. Markalonis, Reynoldsvil- mai- Visa buvo perjuosta gražia 
le, Pa., apmokėdamas metinę 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė 50 dol. Ačiū labai.

Ryšium su šv. Kazimiero me
tais Darbininko administracija 
praneša, kad dar turi prof. Ze
nono Ivinskio parašytų knygų 
“Šv. Kazimieras”. Knyga buvo 
išleista 1955. Išleido Darbinin
kas, 222 psl., gausiai iliustruota. 
Kaina 4 dol. Kreiptis į Darbi
ninko administraciją. Persiunti
mui pridedamas 1 dol.

Natūralaus bičių medaus pri
einamomis kainomis galima 
gauti Darbininko spaudos kios
ke. Čia taip pat galima įsigy
ti kalėdinių kortelių, lietuviškos 
muzikos plokštelių, įvairių su
venyrų ir dovanėlių Kalėdom ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų ir kt.

Darbininko kalendorius 1984 
metam išsiuntinėtas visiem skai
tytojam. Kas norėtų įsigyti dau
giau egzempliorių, prašomi at
siųsti po 2 dol. išlaidom pa
dengti. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Eglė Vainius, Real Estate par
davėja, dirba su R. T. Real 
Estate Agency, Inc., Bay Head, 
New Jersey. Tel. 295-9700 (na^ 
mų tel. 295-8493). E. Vainienė 
priklauso prie South Monmouth 
ir Ocean County Multiple Lis-

yting Service. įstaigoj kreipiantis 
paminėti, kad norite būti E. Vai-, 
nienės klientais.

QUEENS COLLlSjCĮN 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting' 
— Welding — Frames straigh
tened Fiber glass wotfc. J<4n 
R. Chfcavich, 131*13 Hillside 
Avenue, Rfohmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00 — 
8434677.

lietuviška juosta, kuri simboli
zavo profesoriaus lietuvišką kū
rybą ir atsidavimą Lietuvai.

Po įvado Vytautas Volertas 
originaliu ir šmaikščiu žodžiu 
apibūdino dr. Juozą Girnių, šios 
dienos paskaitininką, jo minčių 
gilumą, jo filosofiją.

Dr. Juozas Girnius rašo mono
grafiją apie prof. J. Brazaitį. 
Jo paskaita ir buvo paimta iš to 
darbo. Paskaitė vieną skyrių 
— prof. J. Brazaitis literatūros 
mokslininkas.

Parašyta su dr. J. Girniui 
būdingu kruopštumu, giliai pa- 
jaučiant turinį ir lormą. Kalbė
jo apie valandą, ir niekam ne
pabodo. Tikrai buvo miela 
klausytis tos akademinės, pui
kios paskaitos.

Koncertinė dalis
Po trumpos pertraukos buvo 

koncertinė dalis. Čia Julius Veb- 
laitis smuiku pagrojo šiuos 
dalykėlius: Svajonė — Robert 
Schumann, Angelų serenada — 
Georg Braga, Gulbė — Saint 
Saens, Meilės skausmas — Fritz 
Kreisler, Humoreska — Anton 
Dvoržak, Serenada — Franz 
Schubert, Menuetas — Bocche
rini. Jam akomponavo muzikas 
Viktoras Ralys.

Koncertas buvo jaukus ir pa
trauklus, atliktas su įsijautimu 
ir su meile muzikai.

Baigiant programą, padėkota 
visiem dalyviam. Paskui buvo 
kavutė. Visas vaišes surengė ir 
suvažiavimą globojo New Yorko 
sambūris. Ir pats suvažiavi
ir popietė buvo tvarkinga ir gi
liai turininga, (p.j.)

HARMONIJA GIEDOJO 
ŠV. PATRIKO KATEDROJE

Šiemet prieš Kalėdų šventes 
New Yorke vyko daugybė kon
certų. Koncertavo chorai, solis
tai, instrumentalistai, orkest
rai. Koncertai vyko bažnyčiose, 
salėse, aikštėse, įmonėse, mo
kyklose.

Toks didelis koncertas buvo 
gruodžio 21, trečiadienį, ir Šv. 
Patriko katedroje. Koncertas 
buvo pavadintas “A City Sing
ing at Christmas”.

Atrankos būdu buvo pakvies
ta bent keli chorai ir pučia
mųjų orkestras, kuris grojo be
sikeičiant programom, palydėjo 
ir bendras giesmes. Grojo ir var
gonai. Dalyvavo Šv. Patriko 
katedros choras, 44-tos mokyk
los choras ir alumnai, New Yor
ko ispanų choras, Šv. Pankro 
bažnytinis vyrų ir berniukų 
choras, Harmonijos kvartetas, 
Jungtinių Tautų dainininkaj 
pabaigoje New Yorko gimnazi
jų jungtinis choras, kurį sudarė 
per 200 asmenų. Buvo ir solistų.

ko į Berkshire viešbučio vieną 
kambarį, kur biivo surengtas 
pasisvečiavimas su vienetu ir 
visais lietuviais. Dalyvavo ir po
ra amerikiečių, kurie mezgė ry
šius su katedra. Pasidžiaugta, 
kad tokioje garsioje katedroje 
šalia didžiulių,., rinktinių chorų 
atsistojo ir lietuviškos meniškos 
pajėgos ir buvo tinkamai įver
tintos. Vienas amerikiečių sve
čių pranešė, kad Harmonija tik
rai bus pakviesta ir kitais me
tais dalyvauti kalėdiniame kon
certe, nes kvartetas yra aukšto 
lygio ir pajėgus. (p.j.)

Harmonijos kvartetas koncer

 

to rengėjam buvo pasiūdytas 

 

Tada Harmoniją pakvietė raudi- 
cijai. Rengėjai labai įvertino 
Harmonijos pajėgumą ir nil 
kai ūmą ir leido atlikti net p 
kias giesmės.

Programa buvo taip sutva 
ta, kad prie presbiterijos kraš
to stovėjo programą atliekančio- 
ji grupė. Gi už jų prie didžio
jo altoriaus jau grupavosi kitas 
choras. Pirmajam besitrau
kiant, tuoj atėjo antras choras. 
Taip buvo sutaupyta daug lai
ko.

Lietuvių vienetas pakeitė di
doką vyrų ir berniukų chorą. 
Lietuviai buvo apsirengę kaip ' 
iškilmingam koncertui — for
maliai. Jų giedojimą pianu pa
lydėjo vieneto akompaniatorius 
Matas A. Yatkauskas.

Harmonija dvi giesmes pa
giedojo lietuviškai: Tyliąją nak
tį, Linksmą giesmę, abi Nauja
lio. Angliškai atliko: The Cradle 
Hymn, Gesu Bambino, Ave Ma
ria — Gounod-Bacho.

—Publika labai jautriai išklausė 
lietuviško giedojimo ir nuošir
džiai jiem plojo. Vienetas pada
rė gražų, šventišką įspūdį savo 
jaunatve, savu žvalumu.

Vienetą sudaro: Astra Butkutė 
— sopranas, Birutė Ralytė — 
Malinauskienė — altas, Viktoras 
Ralys — baritonas, Petras Tuti
nas — bosas.
’ Visas koncertas užtruko pus
trečios valandos. Katedra buvo 
pilnutėlė. Čia prisiminė'Šv. Raš
to žodžiai, kad visos tautos ir 
visos rasės garbins Viešpatį. 
Toks ir buvo šis koncertas.

Koncerte lietuvių buvo apie 
20-30. Po koncerto visi susirin-

Kalėdų eglutė

Čia veikianti šeštadieninė 
Vmęo Kudirkos mokykla gruo
džio 17, šeštadienį, šv. Petro ir 
Povilo\ parapijos ,mokyklos pa
talpose surengė savo mokinių 
paruoštą kalėdinę eglutę. Jos 
programos pažiūrėti susirinko 
visi su 
reikalų 
tėvai ir/ keletas apylinkės lietu
vių su/parapijos klebonu kuni- 

Žemeikiu ir jo padėjė
ju kupigu Juozu Pragulbicku.

Prpgramą pradėjo šios mo- 
kyklps mokinė Monika Šemaitė, 

as 
ii

i
* SVEIKINA MBI <

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas - condominium.. Se- Dr. Vytautas ir Valerija Avi* 
minole, Fla. Gerame stovyje ir žoniai sveikina Tėvus Praneiško- 
prie krautuvių-bankų, kur pato- nus i* visus savo bičiulius Šv, 
gu senesniem žmonėm pasitar- Kalėdų proga ir linki laimingų 
nauti. Tel. 1-813-360-3553. Naujų Metų visiem.

eikindama susirinkusius

>čių deklamuotojus: Gailutę 
ę, Liną Melinytę ir Vin

cą Šfuoginį, kurių kiekvienas 
išdekiamavo po gražiai išmoktą - 
eilėraštį.

Toliau mokyklos mokiniai su
vaidino jų pačių pastangom pri
taikytą ir jų padarytom dekora
cijom paįvairintą vaidinimą 
“Kaip pikčiurna pavogė Kalė
das”. Vaidinimui pagrindą su
darė dr. Seuss pasaka “How the 
Grinch stole Christmas”. Vaidi
nime dalyvavo: Rasa Kligytė, 
Kristina Sruoginytė, Vydas Ma
tonis, Mark Raugas, Andrius 
Sruoginis ir Tomas Šernas, o 
pasakotojų vaidmenis atliko Ra
munė Kligytė ir Monika Šemai- 
tė. Gana ilgus eilėraštinius mo
nologus be jokių sutrikimų pui
kiai atliko visi vaidintojai ir pa
sakotojos ir už tai tenka Juos vi
sus labai pagirti.

Vaidinimo metu atsiradęs Ka
lėdų senelis visus vaikus apda
lijo dovanėlėm. Šiose “apeigo
se” dalyvavo ir pora šeštadie
ninės mokyklos dar nelankan
čių vaikų. Už tai pagarba pri
klauso jų tėveliam, kurie sten
giasi iš anksto supažindinti savo 
atžalyną su lietuviška mokykla 
ir jos nuotaikom. LB Newarko 
apylinkės valdybos pirmininkė 
Danguolė Didžbalienė šia proga 
įteikė apylinkės auką mokyklai 
paremti (LB N.J. apygardos val
dyba šią pareigą buvo atlikusi 
kiek anksčiau). Būtą gražu, kad 
ir kitos LB apylinkės ir lietuvy
bės išlaikymu susirūpinusios 
organizacijos neužmirštų savo 
aukom paremti šią nedidelę, bet 
už išlikimą atkakliai kovojančią 
mokyklą.

KJ
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