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Savaitės 
įvykiai

1 MOKINIAI DRĄSIAI 
i Iš Lietuvos K. Bažnyčios

Gynybos departamento komi
sija, tyrusi Beirute įvykdyto JAV 
taikos priežiūros dalinių būsti
nės sprogdinimo aukų priežas
tis, priėjo išvadą, kad JAV 
kariuomenė yra nepakankamai 
pasiruošusi kovoti su tokio mas
to teroristiniais veiksmais.

Hondūre veikianti Nikaragvos 
demokratinių pajėgų partizanų 
vadovybė persiorganizavo taip, 
kad bet kuriuo metu, ji .galėtų 
pasiskelbti laikinąja Nikaragvos 
vyriausybe. Jos keturių narių 
vadovybę dabar sudaro: vyriau
sias vadas Adolfo Calero Por- 
tocarrero, kariuomenės vadas 
Enrique Bermudez, susižinojimo 
viršininkas Edgar Chamorro 
Coronel ir civilinių tarnybų vir
šininkas Indalecio Rodriguez 
Alaniz.

JAV, siekdamos pade
monstruoti savo pasiryžimą gin
ti Pietų Korėją, vasario 1 vyk
dys ten bendrus karo pratimus, 
kuriuose dalyvaus visų ginklų 
rūšių 147,000 JAV ir 60,000 P. 
Korėjos karių.

Valst. sekr. Schultz painfor

Perez de Cuellar, kad 1984 pa
baigoj JAV7 pasitrauks iš Unesco, 
bet patikino, kad JAV7 dalyvavi
mas kitose J.T. organizacijose 
bus sustiprintas.

Argentinos teismas pradėjo 
nagrinėti bylą prieš buv. Argen- 
tirira^karmės'juntosvadus," buv.' 
prezidentus gen. Jorge Rafael 
Vide la ir Roberto E. Viola už jų 
valdymo metu įvykusius politi
nius žudymus, įkalinimus ir 
kankinimus.

Kinija yra pasiruošusi tartis 
dėl kultūrinių mainų su JAV7. 
Kultūrinius pasikeitimus ji 
buvo nutraukusi balandžio 
mėn., kada JAV’ suteikė politi
nę globą Kinijos tenisininkei 
Hu Na.

Vakarų Berlynas pasirašė su 
Rytų Vokietija sutartį, pagal 
kurią Vakarų Berlyne veikian
tieji geležinkeliai bus valdomi V7.

karo sąjungininkų susitarimą 
visi Berlyno geležinkeliai buvo 
pavesti tvarkyti Rytų Vokietijai.

Kalbama, kad prezidentas 
Reagan sausio vidury užmegs 
diplomatinius santykius su Va
tikanu ir ambasadorium paskirs 
dabar ten prezidento asmeni
nio pasiuntinio pareigas einantį 
diplomatą William A. Wil
son. Amerikos Bažnyčių taryba 
ir Moral Majority organizaci
jos vadas Jerry Falwell šiam žy
giui nepritaria.

Valst. sekr. Schultz susitarė 
sausio 18 Stockholme susitikti 
su Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
riu Gromyko. Ten susirinks Hel
sinkio aktus pasirašiusių valsty
bių užs. reik, ministerial gink
lų kontrolės ir kitiem reikalam 
aptarti.

JAV nesenai išdėstytos Eu
ropoj skrajojamosios raketos jau 
gali būti reikalui ištikus panau
dotos V. Vokietijoj 9 ir Brita
nijoj 11 raketų.

Lenkijos vyriausybė dėl gy
ventojų protestų atidėjo iki va
sario mėn. numatytą maisto 
produktų kainų pakėlimą.

Britanija atrado, kad sovietų 
bloko valstybės duoda atsiliku
siom valstybėm žymiai mažesnę . jg sadistai žiauriai nukankino 
už jų skelbiamą paramą: pav. 
Sov. S-ga painformavo J. T., 
kad per 1976-1980 ji suteikė 
paramos už 44 bil. dol., bet iš 
tikrųjų buvo suteikta -tik už 8 
bil. dol. Be to, paramą gaunan
čios valstybės turinčios Sov. S- 
gai grąžinti Žymiai didesnes už 
jų gautas paskolas sumas.

Tarybiniai vadovai
Ignoruoja įstatymus

TSRS Generaliniam Sekreto
riui J. Andropovui

Tėvų, gyvenančių Lietuvos 
TSR, Lazdijų rajone, Kapčia
miesčio apylinkėje

1983 gegužės 10 Kapčiamies
čio vid. mokyklos pedagogų ta
rybos nutarimu iš mokyklos 
buvo pašalinti trys XI klasės 
mokiniai: Alma Žibūdaitė, Gin
tas ir Vytas Sakavičiai už ta
riamus viešosios tvarkos pažei
dimus prie Lietuvos TSR Aukš
čiausiojo teismo rūmų Vilniuje.

1983 gegužės 3-6 Vilniuje 
LTSR Aukščiausiojo teismo bu
vo teisiamas kun. Al f.. Svarins
kas. Sužinoję apie vykstantį 
teismą, minėti mokiniai gegužės 
4 nuvyko į teismą. Nors spaudo
je buvo skelbiama, kad teismas 
atviras, tačiau į salę buvo į- 
leisti tik kunigo brolis ir sesuo. 
Visi kiti žmonės buvo nustumti 
už kelių šimtų metrų nuo teis
mo rūmų. Žmonės buvo gąs
dinami, grūdami į milicijos ma
šinas ir vežami už 40 km į 
miškus. Daug, ypač jaunimo, 
buvo areštuotų. Jų tarpe ir Gin
tas Sakavičius buvo nubaustas 
už “viešosios tvarkos pažeidi
mą” 50 rūb. administracine 
bauda ir tik už tai, jog, mili
cijai įsakius nesirodyti prie teis
mo, Gintas Sakavičius kartu su 
būriu jaunimo ir žmonių lūku
riavo melsdamiesi už teisiamą 
dorą ir gerą kunigą.

Minėti trys, moksleiviai, kaip 
ir visi esantys, milicijos ir sau
gumo pareigūnų buvo kolidjami, 
terorizuojami, grasinami ir bau
ginami. Vidaus reikalų skyriaus 
darbuotojai užrašinėjo visų ten 
esančių pavardes, mokymosi ir 
darbo vietą, ir buvo įsakyta pa
šalinti juos iš mokyklų ar dar
baviečių.

Mes kreipiamės į Jus, kad iš
aiškintumėte mums niekaip ne
suprantamą politiką — melu ir 
teroru apgaudinėti dorus ir ne
kaltus žmones. Juk jaunoji karta, 
nepatyrusi pokario žiaurumų, 
pati matydama ir stebėdama 
atsakingų valstybinių darbuo
tojų klaidas, labai kritiškai pra
deda vertinti ir jų skelbiamas 
idėjas bei principus.

Jaunimas yra atviresnis ir im
lesnis tiesai, gėriui ir huma
nizmui. O moksleivių pašalini
mas iŠ vidurinės mokyklos tai 
visiškas kelio užkirtimas i moks
lą ir darbą.

Tad ar galėsime priversti mo
kinius gerbti tarybinius įstaty
mus, jų tarpe TSRS konstituci
ją, kuri garantuoja teisę į moks
lą ir darbą, nepaisant rasės, 
tautybės ir įsitikinimų, jei 
tys tarybiniai vadovai juos 
noruoja?

Juk šitoks susidorojimas 
nekaltais moksleiviais gali 
šaukti platų pasipiktinimo 
gars į viso jaunimo tarpe.
1983. V. 14'
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Nužudė mokinę
Židikai (Mažeikių rajonas). 

1983 balandžio 11 Kekinės miš-

IV kl. mokinę Dalę Milvidaitę 
iš Vižančių apyl., Skliaustės 
kaimo. Rankos ir kojos nu
pjautos, viena akis išlupta, ant
roji subadyta, oda išpjaustyta 
šachmatine forma, kraujas iš 
kūno išspaustas. Ekspertai nu
statė, kad kankinimas tęsėsi 
apie 3 vai.

Mergaitė buvo tikinti, tik- 
prieš mętus priėmusi Pirmąją 
komuniją. Artimieji buvo susita
rę su Židikų parapijos klel>onu 
laidoti ją l>alandžio 16 d. 12 
vai. Moky klos vadovai, mokyt. 
Alberkienė, apylinkės pinninin- 

laidoti religiškai. Mokytojai iš 
kambario išnešė kryžių, šventųjų 
paveikslus ir žvakes. Mokyt. 
Priedosikienė išdidžiai pareiškė, 
-kad “visus šventuosius išbrau
kėme iš kambario”. .

Mėgina atkalbinėti, kad 
nelankytų bažnyčios

Pilviškiai. 1983 m. prieš Vely
kas Pilviškių vid. mokyklos pio
nierių vadovė mokyt. Bakaitienė

Bobinaitę į pionierių kambarį. 
Mokytoja klausinėjo, ar mergai
tė tikrai eina į bažnyčią ir gieda 
jaunimo chorelyje. Šiai atsakius 
teigiamai, mokytoja reikalavo 
išduoti einančias į bažnyčią ir 
giedančias drauges bei mėgino 
atkalbėti, kad daugiau į bažny
čią neitų. ..

Klasės auklėtoja Muraškaus- 
kienė per vokiečių kalbos pa
moką užsipuolė mergaitę, kodėl 
ji be pionierių kaklaraiščio. 
Mergaitė atsakė, kad nenešio
ja .todėl, jog yra tikinti. Po to 
Reda buvo iškviesta pas direk
toriaus pavaduotoją Sniečkienę.

(nukelta į 2 psl.)mergaitę nuo bažnyčios lanky

KlairtArlnc Lraštn nrisiitinvima nri#» T »«*•Klaipėdos uostas. Sausio mene r ~ 
New Yorke tas minėjimas bus

JAV KATALIKŲ KONFEI 
APIE ĮKALINTUS LIETU

JAV katalikų konferencijos 
generalinis sekretorius prel. Da
nielius Hove pasiuntė laišką 
JAV Valstybės departamento i 
sekretoriui George Schultz apie 
lietuvių kunigų Alfonso Svarins
ko ir Sigito Tamkevičiaus įka
linimą. 1983 gruodžio 27 datuo
tame laiške jis rašo:

“JAV katalikų konferencijos 
vardu išreiškiu mūsų gilų ir 
rimtą rūpestį dviejų Lietuvos 
kunigų, kun. Alfonso Svarinsko 
ir kun. Sigito Tamkevičiaus, nu
teisimu kalėti.

“Daug Amerikos katalikų yra 
sujaudinti jų bendratikių nega
lėjimu kituose kraštuose laisvai 
praktikuoti savo religiją bei 
apaštalavimą. Raginu, kad kun. 
Svarinskui ir kun. Tamkevičiui 
būtų suteikta amnestija ir kad

Italijos vyriausybė painforma
vo Libaną, kad ji sumažins Lt* 
bane laikomus taikos priežiūros 
dalinius iki 1100 karių, bet ne* 
numato visai pasitraukti.

ir Lietuvos pasiuntinybės Wash
ingtone vardu.

Liūdna, kad šiemet Naujųjų 
Metų proga nel>egirdėsit Lietu- 
vos diplomatijos šefo ministę- 
rio Stasio Lozoraičio sveikini
mo, nes netikėtai jis mirė Kūčių 
rytą. Lietuvos diplomatinė ir 

Netvarkyk procesijų konsularinė tarnyba, visa lietu- 
f 1983 Pilviškiuose per Velykas 
procesijoje dalyvavo nemažai

kad užaugu^ niekur

' ateistams.
Ona Trimirkienė, kuri tvarkė 

pfrocesįjos jaunimą, gavo tokio 
turinio raštą:
i “Drg. Trimirkienei Onai
J Š. m. balandžio 14 d. 11 vai. 
Jūs esate kviečiama į Pilviškių 
Apylinkės vykdomąjį komitetą, 
įas vykdomojo komiteto pirmi-: 
Įinką. Atvykimas punktualus. 
Vykd. k-to pirmininkė”.

Parašo bei antspaudo nebuvo.
Ona Trimirkienė nenuvyko.
Po to gavo raštą:
“Gerb. Trimirkienei
Prašome š.m. balandžio 15 

d. 12:30 vai. atvykti į mokyklą 
pakalbėti vaiko auklėjimo klau
simu”.

Pasirašė mokyklos direktorius 
J. Jenušaitis.
^Parašo nebuvo. Buvo tik tri
kampis antspaudas.

Kabinete, į kurį buvo nuvesta 
O. Trimirkienė, buvo susirinkę: 
mokyklos direktorius J. Jenušai
tis, direktoriaus pavad. Snieč- 
kienė ir Pilviškių apylinkės pir
mininkė Krinicinienė. Visi jie 
buvo nusiteikę O. Trimirkienę 
’auklėti’

Brangfls tautiečiai, brangios 
tautietės,

Naujųjų Metų proga nuošir
džiai sveikinu jus visus, paverg
tos tėvynės brolius ir seseris,

vių išeivija su gilia pagarba jį 
minim. Nuo pat Lietuvos oku
pacijos pradžios, 1940.VI.15, 
ministeris Lozoraitis energingai 
rūpinosi Lietuvos nepriklauso- valstybių padėties”. JAV-ėse, 
mybės atgavimu ir tuo reikalu 
darė žygių, siekdamas, kad 
tarptautinėj plotmėj nebūtų 
pripažinta Lietuvos okupacija 
ir būtų išlaikytas užsieny liku
sios Lietuvos diplomatinės tar
nybos vieningumas bei tęstinu
mas. Po jo mirties Lietuvos dip
lomatinė tarnyba tęs tokioj pat 
dvasioj savo veiklą Lietuvos 
nepriklausomybės ir laisvės by
loj, siekdama, kad Lietuvos 
valstybės tarptautinis pripažini
mas būtų išlaikytas, kaip Lietu
vos okupacijos nepripažinimo

Sutikdami Naujuosius Metus, 
su dėkingumu prisimenam, kad 
1983 metais JAV7 prezidentas ke
liais atvejais priminė atskirai 
Lietuvos okupacijos nepripaži
nimą ir lietuvių tautos padėtį 
ir kelis kartus tai pareiškė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos atžvil
giu. JAV prezidento Reagan pa
reiškimas, kad JAV patvirtina 
pripažiiųjx$ę» Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybės, 
buvo praneštas 1983 liepos 29 
Jungtirūų Tautų nariam; £ ?

Wash- 

saugumo ir 
rencijoj,
pos
Jungtinių Tautų fonone, kur vi
sumos susirinkimo 38-osios sesi
jos metu III-ame komitete Ame
rikos atstovas kalbėjo apie Bal-

— Euro- 
v Yorke --

sprendimo teisę, Ženevoj — J.T. 
žmogaus teisių komisijoj, kur 
JAV atstovas pabrėžė^ kad 
“JAV nėra pamiršusios Baltijos

Europoj 1983 dažniau negu 
anksčiau buvo minimi Sovietų 
Sąjungos nusikaltimai Lietuvoj 
jos tarptautiniam pasižadėji
mam. Įvairių kraštų parlamen
tarai, organizacijos, spauda, ka
talikų vyskupai smerkė per
sekiojimus Lietuvoj ir reiškė 
protestus dėl kunigų nuteisimo, 
reikalaudami jų paleidimo į 

JAV prezidentas Ręagan 
1983XII.9 Žmogaus teisių die-— 
nos ir savaitės proklamacijoj, 
minėdamas nusižengimus žmo
gaus teisėm pareiškė, kad 
“. . . Sovietų Sąjungoj kilnūs 
vyrai ir moterys, siekią, kad 
būtų puoselėjama pagarba žmo- W 
gaus teisėm, dažnai yra apšau
kiami protiniais ligoniais ir vai- fį-
džios uždaromi į psichiatrines O
institucijas . .. Visoj Rytų Euro- B
poj ir Baltijos valstybėse dar
bininkų teisės ir kitos pagrin- fi
dinės žmogaus teisės, kaip žo- O
džio, susirinkimų, religijos lais
vė ir laisyq apsafflMpwdrmd tri-

mas proklamaciją, prezidentas 
Reagan nurodė “ .. .paaštrėjimą 
represijų prieš tautines ir reli
gines grupes Sovietų Sąjungoj, 
įskaitant žydus, baptistus, Lie
tuvos katalikus”. Šia proga pa
minėtina, kad Vatikano radijas 
1983 balandžio mėnesį perdavė 
popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
maldą, kuria jis prašė, kad “lie
tuvių tauta turėtų galimybės 
išpažinti savo tikėjimą visiškoj 

* Išeivijos lietuviai 1983 ener
gingai veikė, kad tarptautinėj 
plotmėj būtų iškeliami Sovietų 
Sąjungos nusikaltimai Pasauli
nės žmogaus teisių deklaraci
jos ir Helsinkio baigiamojo akto 
bei kitų Sovietų Sąjungos pasi
rašytų tarptautinių užsiangaža
vimų nuostatam. Didesni pasie
kimai šioj srity stiprina lietuvių 
veikėjų ryžtą energingai veikti
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

Miškinis. Gimęs 1005 metais, A. 
Miškinis priklausė prie ryškiųjų 
nepriklausomoje Lietuvoje iš- tie eilėraščiai, kur poetas atsi-

?X

S į

3.

W:
■ -t>

» s

J. Aisčiu ir B. Brazdžioniu savo 
knygomis “Varnos prie plento”, 
“Keturi miestai” A. Miškinis 
įėjo į Lietuvos poetų elitą ir 
pasižymėjo formos ir turinio 
originalumu. Sovietinėje oku
pacijoje A/ Miškinis keletą me- i 
tų turėjo atkentėti Sibiro trem- j 
tyje. Grįžęs iŠ tremties į tėvynę, ; 
poetas nusilenkė “visagalinčiai 1

į Lietuvos gamtą. 1983 metais 
Ą. Miškiniui paskirta Lietuvos

— Valstybinė RTbarmomja 
kelis koncertus gruodžio pra
džioje surengė Vilkaviškio, Ky-

’ *****
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Savaitės 
įvykiai

Kinijos min. pirmininkas 
Zhao Ziyang, lankydamasis JAV, 
pasirašė technologinio ir pramo- 
ninio bendradarbiavimo sutar- 
tį Ir paragino JAV laikytis savo Poetės Antanas Miškinis 
pažadų ginkluojant Tfivaną.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein pasirašė su ten gyve
nančių kurdų partizanų vadu 
Jalal Talabani sutartį, pagal ku
rią kurdai pažadėjo sustabdyti 
ginkluotus veiksmus, o Irakas 
suteikė kurdam platesnę auto
nomiją.

Tunise dėl duonos kainų pa
kėlimo įvyko didelės riaušės, 
kurių metu žuvo 25 žmonės.

Turkija geros valios ženklan 
pažadėjo per du mėn. atitraukti 
iš Kipro 1500 karių.

Nigerijos kariuomenė įvykdė 
jau penktą sąmokslą prieš vy
riausybę ir nuvertė prezi
dentą Shehu Shagari. Valdžią 
perėmė gen. Mohammad Bahari, 
kuris suspendavo konstituciją 
ir politinių partijų veiklą ir 
pagrasino uždaryti į kalėjimą 
bė jokio teismo kiekvieną kyši
ninką ir savo užimamos vietos 
piktnaudotoją., . -

PLO pirmininkas
Arafat, nepaisydamas paskutinių 
pralaimėjimų Libane, vis dar ir 
toliau atmeta prezidento Rea
gan Art. Rytų taikos planą ir 
ryžtasi ir toliau kovoti už nepri
klausomą Palestiną.

Prancūzija atitraukė iš Beirute 
laikomų taikos priežiūros da
linių 482 karius ir perkėlė juos 
į pietinį Libaną, kur tos pa
čios valstybės (JAV, Britanija, 
Prancūzija ir Italija) sudaro J.T. 
taikos priežiūros dalinius.

Naujųjų metų dieną kilusi 
audra palietė sovietų okupuotos 
Estijos pajūrį ir užtvindė Lenin
gradą, nutraukdama elektros 
energiją ir paraližuodamą visą 
susisiekimą.

Prezidentas Reagan prisiėmė 
visą kaltę dėl Beirute per tero
ristų spalio 23 įvykdyto sprog
dinimo metu patirtas JAV karių 
aukas.

[ “ (atkelta U I psi.)

Pirmiausia Trimirkienė pati 
paklausė kokiu tikslu yni i^- 

į kviesta, ką padarė jos sūnus, 
II kl. mokinys Virginijus Trimir- 
ka. Ką nors užmušė, pavogė ar 
pasigėrė? Išgirdusi atsakymą, 
kad jos sūnus geras, drausmin
gas mokinys, tik patarnauja prie 

į altoriaus, Trimirkienė atsakė, 
kad ir jiems jau yra laikas pa- 

Į galvoti apie amžinybę, Matyda
mi, kad N. Trimirkienė yra są
moninga katalikė ir ateistiniam 
auklėjimui nepasiduos, pradėjo 
gąsdinti milicijos iškvietimu ir 
grasinti, kad, jeigu ir toliau tvar
kys procesiją, bus patraukta 
baudžiamojon atsakomybėn.

kurioje buvo kaliwna apie tris 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią sle
giančius kryžius: a) Bažnyčiai 
Lietuvoje atimtos visos teisės 
lx?i laisvės; b) per vadinamuo
sius dvidešimtukus valdžia tie
siogiai kišasi | Bažnyčios tvar
kymą bei valdymą; c) persekio
jami, tardomi ir- kalinami tie

Daugvirtossu Mopartatyti-
.. . ...»y ; ...u .J-:.? - •x-.-t-.’.- 1 .j
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Sov. S-gos prezidentas And
ropov nedalyvavo nei gruodžio 
pabaigoj įvykusio partijos cent
ro komiteto, nei aukščiausios ta
rybos posėdžiuose.

Čekoslovakijos Hradec Kra- 
love fabriko 24 darbininkai pa
siuntė prezidentui Gustav Hu- 
sek peticiją, protestuojančią so
vietų branduolinių raketų išdės
tymą Čekoslovakijoj ir reika
laujančią jas išmontuoti, o vals
tybės parlamentas savo posėdy 
reikalavo, kad Sov. S-ga ir to
liau tęstų derybas su JAV dėl 
branddttįį^ių raketų sumažini
mo Europoj.

Ę^Vokietija likvidavo vos pra
dėjusį ten reikštis nepriklauso
mą taikos sąjūdį ir didesniuose 
miestuose įvykdė eilę areštų.

Sov. S-gos prezidentas Andro- šmeižikiško turinio pamokslus, 
pov nusiskundė, kad dėl blogos Paskaitos pradžioje J. Urbo 
gamybos Bko,, į;^ęparduota , nąs paprašėįĮnokinių išklad$i|

Jokių kolektyvinių pareiškimų 
negali būti

Kybartai. 1983 gegužės 10 į 
Kybartų K. Donelaičio vid. mo
kyklą atvyko Vilkaviškio rajono 
vykd. komiteto pirm. pav. Juozas 
Urbonas. Jo atvykimo tikslas 
— 8-11 klasių mokiniams iš
aiškinti, jog TSRS tikėjimas tik
rai yra laisvas, o Kybartų pa
rapijos klebonas kun. Sigitas 
Tamkevičius teisingai pa
trauktas baudžiamojon atsa
komybėn pagal LTSR BK 63 
str. I d. už tarybinės santvar
kos šmeižimą bei juodinimą, ku
rį jis. vykdė, panaudodamas

000 radijo aparatų, 1.5 mil. 
laikrodžių, 250,000 fotografijos 
aparatų ir 160,000 šaldytuvų.

Pietų Afrikos teismas nuteisė 
Simonstown jūrų bazės viršinin
ką Dieter Gerhardt kalėti iki 
gyvos galvos, o jo žmoną 10 m. 
kalėjimo už šnipinėjimą Sov. fi
gai.

Irane vykstant uždarytos ko
munistų partijos narių teismui 
dėl šnipinėjimo Sov. S-rgai, Sov.

teikti klausimus, pabrėždamas, 
jog kitose įstaigose jam jau teko 
kalbėti, tikintieji savo replikom 
ir klausimais trukdė, ^,'i^

J. Urbonas pateikė keletą kun, 
S. Tamkevičiaus pamokslo iš
traukų. Vienoje kalbama apie 
tai, jog per 7 jo darbo Kybar
tuose metus bažnyčią lankančio 
jaunimo skaičius žymiai išaugo; 
J. Urbonas pasakė, kad tai šių 
metų Verbų sekmadiėnio pa- 

S-gos komunistų partijos orga- mokslo ištrauka ir, kreivai šypr 
sodamasis, pridūrė: ■

— Turbūt jūs patys galėtu
mėte paliudyti, jog tai melas. 
Per šį laikotarpį bažnyčią lan
kančio jaunimo skaičius net la
biau sumažėjo.

Per salę nusirito nepasitenki
nimo ir tylių replikų banga. Sis 
J. Urbono melas buvo pernelyg 
ryškus.

Po to pateikė Velykų šventėj 
proga sakyto pamokslo citatą,

nas Pravda pareikalavo, kad 
Iranas sustabdytų prieš Sov. 
S-gą nukreiptą agitaciją.

Borneo salos šiaurinėj daly 
esąs ir Britanijai priklausęs 
Brunei sultanatas pasiskelbė 
nepriklausomu ir pasivadino 
Brunei Darussalam. Jis yra gar
sus aliejaus pramone ir vidu
tinėm aukščiausiom pasaulyje 
jos gyventojų metinėm paja
mom, siekiančiom 20,000 dol.

■X:
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rūšies lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA Silver M Baking Co. Urtgviška Jr 
europiėtiika dMoaa Ir pyragai, žventėms, vestuvėms bei pokyti*** 
taL Dalia Radžiūnas, eav. - 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 1l368.Tolef. 779-5156.

pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus Ir tax shatters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-8962-3.

mo laisvę.

“Tikintieji gali laisvai melstis, 
o Tamkevičius nori matyti Baž
nyčią tokią, kokia ji buvo bur
žuaziniais ar fašistų okupaci
jos metais! TSRS Bažnyčia at
skirta nuo valstybės, tačiau ti
kintieji gali laisvai melstis ir 
kokių dar papildomų teisių čia 
reikia?! — skambėjo J. Urbono 
paaiškinimas.

“Taip pat S. Tamkevičius mal
dos namuose rinko parašus! Pa- LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
reiškimus gali rašyti kiekvienas; ^r8^i8dlenial8 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
bet tik asmeniškai. Jokių kolek
tyvinių pareiškimų negali būti. 
Asmeniškai rašyti galite kad ir 
jūs ir kam norit: popiežiui, And
ropovui ar net man”, toliau 
dėstė lektorius.

“Mes daug kartų Tamkevičių 
įspėjome ir net labai gražiai pra
šėme baigti tą veiklą, tačiau, 
kaip matot, mūsų kantrybės tau
rė jau persipildė”, — užbaigė 
kalbą J. Urbonas.

Baigus kalbėti, mokiniai pa
teikė eilę klausimų: t
— jĮei sakote, kad. nesikišate j 

Bažnyčios vidaus kanoninę veik-; 
lą, tai kodėl mūšų parapijos vi
karą kun. Joną Matulionį vadi
nate ne kunigu, o “dainininku 
iš prigimties”? Juk ne jums 
spręsti, ar jis tikras kunigas, ar v 
ne? Jis yra baigęs neakivaizdi
nę seminariją ir yra vyskupo į- 
šventintas kunigu. J. Urbonas 
paaiškino, kad neakivaizdinės 
seminarijos jie nepripažįsta . ..

— O kodėl jūs patys verčia
te mus vaidmainiauti, prievarta, F 
net bauginimu versdami stoti į 
pionierių ar komjaunimo organi- ■ 
zacijas?

— Versti jokiu būdu negalima. 
Jei kartais mokytojai ir pabara 
ar pagąsdina, tai tik dėl to, kad 
jų nervai yra riboti.

Į klausimą, kodėl kun. Alf. 
Svarinsko teismo metu į salę 
nebuvo įleidžiami atvykę jo 
draugai bei pažįstami, kodėl jo
je sėdėjo vien kompartijos at
stojai, Urbonas atsakė, kad 
kiekviena salė turi tam tikrą 
kvadrątūrą ir gali sutalpinti tik 
tiek žmonių, kiek yra vietos. 
O be to, jei salėje būtų sėdė
ję tikintieji, jie neabejotinai gir
dėtų ir teisiamojo, ir kaltin
tojo kalbas ir būtų buvę suin
teresuoti perduoti netikslią in
formaciją. '

— Kodėl jau kelintas kartas
mus tardo saugumiečiai, o vieną 
mergaitę bandė net užsiverbuo
ti? /- i

— Kodėl mane mokytojas už 
tai, kad nesirišau kaklaraiščio, 
iš mokyklos išvarė ir tėvus fa
šistais, buržujais išvadino, liepė 
į užsienį važiuoti?

| šiuos klausimus J. Urbonas 
nieko aiškaus atsakyti negalėjo. 
Stengėsi nudailinti, jog tai tik 
eiliniai mokytojų pasikarščiavi
mai.

— Tai gal netinkamą moky
tojų elgesį galėtų rajono švieti
mo skyrius apsvarstyti? — pa
klausė viena mergaitė.

Tačiau J. Urbonas į klausimą 
neatsakė.

Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 817

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v.p.p.iš WSOU,89^ FM. Dr.J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ. 07060. Teief. (201)753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY Laisvės Žiburys, sekmadieniais Ski0 
vai. ryto WHB1 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė^ Bays ide, 
N.Y. 11364- Tel.’ 212 229-9134.

> LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR- NEMOKAMAI 

^jŠfAYbiii fVlsAŠ'il a^iMes He^-York. 
NEW JERSEYIR CONNECTtCUT VALST(JO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

Fa sol i qo
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66’86 80 ST , MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
- GAUSI PARODŲ SALE

u*:

KVECAS
JONAS 

1933 +197 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Pr Įeinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Ave. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI

| LIETUVĄ

Šiuo ir baigėme Kronikos Nr. 
58 spausdinimą. Praleidome, 
skyrių “Bažnyčia sovietinėse 
respublikose*.'. Kitame , Darbi
ninko numeryje pradėsime

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAV1MA

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, ft Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Dėmesys Mažajai
Kiekvieną kartą, minėdami 

Klaipėdos krašto prisijungimą 
prie Didžiosios Lietuvos, su pa
garba ir meile prisimename ir 
Mažąją Lietuvą, tą neatskiriamą 
dalį nuo Lietuvos, kuri liko sve
timąjį; pavergta ir_prispaustą.

Iš istorijos žinome, kad vokie
čių karingas ordinas — kryžiuo
čiai 1231 metais persikėlė per 
Vyslą ir pradėjo karo žygį prieš 
prūsus, prieš lietuvių brolius. 
Jie užkariavo prūsus, pavergė, 
kraštą kolonizavo vokiečiais. 
Jie tarėsi, kad nori apkrikštyti 
Lietuvą. Tikrumoje jie norėjo tik 
užkariauti, pavergti lietuvius. Jų 
tikslas buvo užimti visas Balti
jos jūros pakrantes iki pat šiau
rės.

Istorija kitaip riedėjo. Lietu
va apsikrikštijo ir be kryžiuočių 
pagalbos, o 1410 Vytautas Di
dysis sutriuškino ordino galybę. 
Po to jie nebeatsigavo. 1422 
padaryta Melno ežero taika 
nustatė sienas, kurios išsilaikė, 
iki 1919 metų nepakitusios. Tai
kos sutartimi kryžiuočiam teko 
plačios lietuviškos sritys ir Klai
pėdos kraštas.

Lietuvių broliai prūsai pama
žu išnyko. Vieni suvokietėjo, 
kiti išmirė. Gi Nemuno kairiaja
me krante plačiai gyveno lietu
viai. Jie ir* sudarė tą Mažąją 
Lietuvą. Pirmą kartą Mažosios 
Lietuvos terminas panaudotas 
Simano Grunau Prūsijos istori
joje 1526, vėliau vadino — Prū
sų Lietuva arba net — Lietuva.

Karalius Vilhelmas I (1713- 
1740) įkūrė Gumbinės apygardą, 
kuri ir buvo labiausiai lietuviš
ka. Jis įkūrė net tris kariuo
menės pulkus lietuviškais var
dais. Kunigai turėjo sakyti pa
mokslus lietuviškai lietuvių gy
venamose srityse. Bet tuo metu 
įsigalėjo vokiški dvarai, o lie
tuviai liko baudžiauninkai, su
vargę, suskurdę. Kaimai daina
vo, kalbėjo lietuviškai. Apie

~ ■ II ■■■ ■■ I ■ .............. UI....... .

AUŠRA NAUJOS
GADYNĖS TEKA
AUŠROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

------ — PAULIUS JURKUS ' ' -

7.—
Kai Lietuviškos Ceitungos re

daktorius Šėmius atsisakė tęsti 
Basanavičiaus pilių aprašymą, 
Basanavičius ėmė galvoti, kad 
reikia tokio laikraščio, kuris tik
tų visai Lietuvai.

Apie tokį laikraštį ir kiti gal
vojo. Čia pirmieji atsirado du 
šaunūs vyrai, kurie skaitė Basa
navičiaus straipsnį apie lietuviš
kas pilis. Tie du vyrai suprato, 
kad Basanavičius yra pajėgiau
sias tokį laikraštį redaguoti. 
Vienas iš jų buvo poetas And
rius Vištelis-Višteliauskas, o 
antras — klaipėdietis Jurgis 
Mikšas.

Leidinys prieš Aušrą
Anksčiau minėjome- rašytoją 

J. I. Kraševskį, kuris rašė len
kiškai Ir daug temų ėmė iš Lietu
vos mitologijos, rūpinosi lietu
viškais reikalais. Jis buvo pa
rašęs knygą “Vitolio raudą”, 
kur palietė Lietuvos mitologiją.

Lietuvai
Gumbinę, Įsrutį, Tilžę kalbėjo 
suvalkietiškai, o Klaipėdos kraš
te — daugiau žemaitiškai.

Čia lietuvių kalbos mokėsi 
ne vienas kalbininkas vokietis. 
Toks kalbininkas Augustas 
Schleicheris, per vieną vasarą 
išmokęs lietuviškai, rašė, kad 
labai gaila, jog tokia brangi 
lietuvių kalba turės išnykti. Vė
liau Tilžės gimnazijos mokyto
jas Gizevijus, suvokietėjęs mo
zūras, pamilęs lietuvių liaudies 
dainas, išmoko lietuviškai ir su 
dideliu gailesčiu kalbėjo apie 
lietuvius, jų buitį, visada juos 
užstodamas.

Bet ir tose sąlygose čia dar 
reiškėsi lietuviškoji kultūra ir 
lietuviškoji kūryba.

Paskutinis ordino magistras 
Albrechtas metė vienuolišką ap
siaustą ir 1525 perėjo į protes
tantizmą, įkūrė kunigaikštiją. 
Iki tol kryžiuočiai nesirūpino ti
kėjimo platinimu, lietuviam ne
statė bažnyčių, nesakė ir lietu
viškų pamokslų. Gi kunigaikštis 
Albrechtas uoliai platino protes
tantizmą. Jis 1544 įkūrė Kara
liaučiaus universitetą, įsakė, 
kad pamokslai būtų sakomi 
žmonėm suprantama kalba. Jis 
iš Didžiosios Lietuvos kvietė 
jaunuolių, kad čia išsimokslinę 
būtų protestantų kunigais. Tada 
ir nukeliavo į Karaliaučių 
Martynas Mažvydas. Jis čia 1547 
metais ir išleido pirmąją lietu
višką knygą — Katekizmą.

Čia, Mažojoje Lietuvoje, ir 
prasidėjo lietuviškoji spauda. 
Čia juk gyveno ir Kristijonas 
Donelaitis (1714-1780), pirmasis 
lietuvių rašytojas — klasikas.

19 amžiuje prasidėjus tauti
niam atbudimui, Mažoji Lietu
va virto visos veiklos priebėga, 
tikra darbo ir kovos stovykla. 
Čia buvo spausdinami visi 
draudžiami laikraščiai, daugy
bė lietuviškų knygų, kurios gai
vino visą Lietuvą.

Knyga lietuvių tarpe turėjo di
delį pasisekimą. Ją į lietuvių 
kalbą išvertė Andrius Vištelis ir 
savo lėšomis išleido 1881 Poz
nanėje. Andrius Vištelis pasira
šė J.A.W. Lietuvio slapyvardžiu. 
Tuo slapyvardžiu jis vėliau daug 
rašė Aušroje.

Vištelis, norėdamas parodyti, 
kad čia yra įvelta daugiau žmo
nių, pažymėjo, kad išleista 
“kasztu dro J.L Kraszewskio”. 
Bet tikrumoje jis sumokėjo vi
sas sąskaitas ir vėliau net skun
dėsi, kad žmonės neperka jo kny
gų. Suprantama, tokios knygos 
dar buvo per sunkios lietuviui 
skaitytojui, kuris suprato tik 
maldaknygės litanijas ir kantič- 
kų giesmes.

Vištelis, ugningas, didis pa
triotas, dalyvavęs 1863 metų su
kilime ir dėl to turėjęs pasi
traukti iš Lietuvos, blaškėsi 
Prūsijos valdomose žemėse. 
Tuo metu gyveno Poznanė-

Gruodžio 28 Romoj palaidotas 
Lietuvos diplomatijos šefas mi
nisteris Stasys Lozoraitis. Bū
damas Vakarų pripažintas dip
lomatas, velionis iki paskutinio 
atodūsio galėjo gyventi nepri
klausomos Lietuvos teritorijoj 
— lietuviškoj pasiuntinybėj. Jis 
buvo pašarvotas savo darlx> 
kabinete, karstas pridengtas Lie
tuvos trispalve. Žymiajam vals
tybininkui atiduoti paskutinės 
pagarbos į pasiuntinybė susirin
ko lietuvių būrys.

Velionio sūnus Stasys Lozorai
tis, taip pat diplomatas ir Lie
tuvos atstovas prie Vatikano, 
savo atsisveikinimo žodyje pa
minėjo, kad jam, ilgai dirbu
siam kartu, sunku kalbėti apie 
tėvą. Reikia didesnio nuotolio, 
tada bus galima tiksliau pama
tyti visus, nors ir artimo žmo- 
gaus bruožus. Sūnaus nuomone, 
yra žmonių, kurie uždega kitų 
širdis, yra asmenų, kurie apšvie
čia kitų protus. Tėvas priklausė 
antrajai grupei. Jis mėgo, mokė
jo kiekviem) problemą išnagri
nėti, apsvarstyti ir ją kitiems 
gerai išaiškinti.

Tokią nuomonę patvirtina 
tiys faktai. Nepriklausomoj Lie
tuvoj santykiams su Lenkija įsi
tempus, Stasys Lozoraitis, 
prieš daugelio natūralų nusista
tymą, siūlė vengti susidūrimo, 
bet ieškoti būdų, kaip susitarti 
su pietų kaimynu. Karo metu, 
1942, ne viename laiške nuro
dinėjo, kokia būsianti karo eiga. 
Atrodo, kad jau tada Lozoraitis 
savyje buvo pergyvenęs vėles
nius įvykius. Ypač krinta į akis 
jo perspėjimas, kad Lietuva ne
išvengs antrosios okupacijos. 
Pagaliau pokario metais Lozo
raitis įspėjo, kad okupacija bū
sianti ilga, dėl to tautos egzis
tencijos apsaugojimui reikalin
gos visos patriotinės jėgos, rei
kia taupyti žmonių gyvybes. Tu
rėdamas savo aiškią nuomonę,

Po II pasaulinio karo rusai 
neatsižvelgė į lietuvių aspiraci
jas, į istorinį .palikimą,. dalį.tę, 
krašto, kuris ir buvo lietuviš
kiausias, tiesiai prijungė prie 
Rusijos ir drastiškai pakeitė vi
sus vietovardžius, kad jų lietu
viška kilmė nedrumstų pavergėjų - 
sąžinės.

Istorija vėl suksis. Visi pasau
lio lietuviai su meile prisimins 
visus tuos, kurie anapus Nemu
no dainavo lietuviškai ir audė 
lietuviškas drobes. Visada my
lės ir brangins juos, vertins jų 
kūrybinius žygius ir jų laisvės 
troškimą. Visada visi lietuviai 
sieks to paties — sujungti Mažą
ją Lietuvą su Didžiąja Lietuva. 
Ir tai įvyks kada nors, nes 
teisybė ir tiesa turi laimėti.

je. Ta lietuviška spauda, lei
džiama Tilžėje ir Klaipėdoje, jį 
atviliojo į tuos miestus.

Žmogus iš Klaipėdos 
krašto

Višteliui teko susitikti klaipė
dietį Jurgį Mikšą. Jis buvo visai 
suvokietėjęs. Buvo baigęs Tilžės 
gimnaziją. Džiaugėsi vokiečių 
kultūra, didžiavosi jos milita- 
rine jėga, nematė ir nesuprato, 
kaip vokiečiai sistemingai ger
manizuoja Mažąją Lietuvą. No
rėdamas atsikratyti viso, kas 
gali priminti jam lietuvišką 
kilmę, jis savo pavardę rašė go
tiškomis raidėmis Georg Mick- 
schas.

Vištelis jį sutiko gal Tilžėje, 
gal Klaipėdoje ir nepaprastai 
paveikė. Vištelis sakosi, kad jo 
vienas raštas taip paveikė Jur
gį Mikšą, “jog jis pradėjo jaus
tis lietuvininku”. Savo pavardę 
ėmė rašyti lotyniškomis raidė
mis ir jau pasirašė — Jurgis 
Mikszas. Dar daugiau — jis 
ištrynė visur vokiškai parašytą 
savo pavardę arba sunaikino 
bet kokius raštus su vokiška 
pavarde.

Konvertito uolumas
Visi konvertitai yra perdėtai 

uolūs. Toks buvo ir Jurgis Mik
šas. Tartum norėjo atsiteisti 
už tuos metus, kai dėjosi su vo
kiečiais, pats būdamas tikni 
lietuviu.

Juodu ir kreipėsi į Basanavi
čių, • kad šis imtųsi redaguoti

LAIŠKAS IŠ ROMOS

MINISTERIO STASIO LOZORAIČIO LAIDOTUVĖS

diplomatas Lozoraitis noriai 
klausėsi ir kitų nuomonių.

Stasys Lozoraitis, jaunesnysis 
sakė: “Nereikia šiandien tiktai 
liūdėti. Tėvas į mirtį žiūrėjo la
bai ramiai, su viltimi. Neseniai 
savo užrašuose jis pažymėjo: 
“Kapai — tai paslaptingo ir 
gražaus gyvenimo kalnų viršū
nės”. Stasys Lozoraitis dabar 
yra to gražaus pasaulio dalis.

Kitas kalbėtojics, dr. Albertas 
Gerutis, atsisveikino su velioniu 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
ir Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenės vardu. Pasak dr. Ge
ručio, ministeris Lozoraitis viso
mis aplinkybėmis buvo pasigėrė
tinos išmonės ir nekintamo nuo
seklumo valstybės vyras.

Jo mirtyje gruodžio 24 Ge
rutis įžiūri tam tikrą simboliš
kurną. Gruodžio 25 — Vakarų 
civilizacijos Kūrėjo bei Skelbėjo 
sukaktis. Tos šventės dvasia bei 
idealai neaplenks ir mūsų Tė
vynės bei Tautos. Didžiojo dai
niaus Maironio žodžiais, “O vie
nut Lietuva juk atgims gi kada, 
ne veltui ji tiek iškentėjo”, bai
gė savo žodį dr. Gerutis.

Prie karsto Lietuvos pasiunti
nybėje dar kalbėjo Ričardas

Ministeris Stasys Lozoraitis kalba New Yorke 1956 metais. 
Kairėje — Lietuvos gen. konsulas Jonas Budrys.

tokį pirmąjį laikraštį. Mikšas 
jau kaito lietuviškais patrioti
niais jausmais. Kad toks laik
raštis galėtų išeiti, jis sumanė 
išmokti raidžių rinkimo amato.

Tuo metu nebuvo linotipų. 
Spaustuvės viską rinko ranko
mis. Spaustuvėse buvo dėžutės 
—“kasos"— su raidėmis. Reikė
jo imti raidę po raidės ir sudė
ti žodžius, eilutes, sustatyti pus
lapius. Jurgis ir pasišventė, rin
kėjo amato mokėsi Ragainėje 
Albano ir Kibelkos spaustuvėje.

Ir čia į talką atėjo tas suki
limo dalyvis Andrius Vištelis. Jis 
Mikšui davė 20 dolerių, O tai 
tuo metu buvo nemaži pinigai, 
— Mikšas galėjo net porą mė
nesių maitintis.

(Plačiau su Šių vyrų gyveni
mu susipažinsime vėliau, kai 
kalbėsime apie Aušros redakto
rius ir bendradarbius.)

Šie du įkaitę vyrai suprato, 
kad tik dr. Jonas Basanavičius 
geriausiai pažįsta lietuviškus 
reikalus, labiausiai yra pasiruo
šęs tokiam darbui. Jiedu ir su
sirišo su dr. Jonu Basanavi
čiumi, kuris tuo metu buvo 
Prahoje.

Basanavičiui tai buvo didelė 
ir svarbi pagalba. Jis pats gy
veno toli nuo Lietuvos. Jis jxits 
anksčiau buvo ieškojęs spaustu
vių Prahoje ir kituose miestuo
se, liet ten tokių spaustuvių 
nebuvo. Lietuviška spauda tel
kėsi prie Lietuvos sienos. Ma
žojoje Lietuvoje — Tilžėje, Klai

Bačkis, Pasaulio ir Prancūzijos 
Lietuvių Bendruomenių vardu, 
ir prel. Vincas Mincevičius, Ita
lijos lietuvių vardu. Pastarasis 
pažymėjo, kad ministeris Lozo
raitis sielojosi ir ryžtingai kovo
jo, kad būtų atitaisyta negarbin
gų kaimynų padaryta didžiulė 
skriauda taikiai, darbščiai, kul
tūringai ir tikinčiai lietuvių tau
tai. Velionis iki paskutinių savo 
žęmiško gyvenimo dienų buvo 
Lietuvos valstybingumo ir suve
renumo simbolis.

Po kalbų prel. Audrys Bač
kis sukalbėjo maldas, karstas 
buvo išvežtas į bažnyčią. Pa
maldos įvyko netoli pasiuntiny
bės esančioj Švento Kūdikėlio 
Jėzaus Teresės bažnyčioj. Prie 
jos durų iš lauko pusės buvo pa
kabinti trys didžiuliai vainikai, 
perjuosti trispalviais kaspinais. 
Ir gėlės atitiko nepriklausomos 
Lietuvos spalvas. Šiuos vaini
kus parūpino Lietuvos diploma
tinė tarnyba, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ir Italijos lietu
viai. Daug kitų vainikų buvo pa
dėta prie karsto.

Mišias celebravo Europos 
lietuvių katalikų Vyskupas An
tanas Deksnys, koncelebrantai 

pėdoje, Ragainėje. Ten spaustu
vininkai turėjo įvairių reikalin
gų ženklų, turėjo praktikos 
spausdinti lietuviškus leidinius. 
Ir štai į pagalbą ateina žmogus 
iš to krašto, gerai mokąs vokiš
kai, pažįstąs to krašto papro
čius ir dar mokąs raidžių rin
kimo amatą. Kokia tai buvo 
didelė ir drauge tikra pagalba. 
Gali sėdėti Prahoje, o ten mik
lios rankelės surinks tuos pus
lapius, rūpestingai, su vokišku 
kantrumu ir precizija atbaigs 
darbą ir pasirūpins jo išsiunti
mu.

Kokia tai didelė paslauga 
buvo dr. Jonui Basanavičiui! 
Mikšas ir pasidarė tokia techniš
ka Aušros figūra, kuris rūpino
si visais Aitros reikalais, surin
kimu, išsiuntimu. Taip Aušros 
pirmojo numerio tituliniame la
pe buvo įrašyta: “Dėl redakci
jos atsiliepia J. Mikszas Ragai
nėj”. Tai buvo lyg koks atsa
kingasis redaktorius.

Andrius Vištelis buvo reika
lingas savo ugningu tempera
mentu, savo dideliu dinamišku
mu — veikti, kariauti dėl lietu
viškų reikalų. Nebuvo jam sunki 
bet kokia auka lietuviškam rei
kalui, nes jis pats degė Lietu
vai.

Pats Basanavičius taip kalba 
apie Aušros įsteigimą:

“Prahoj dar esant, pr.ulžiojv 
1883 m. susitariau su \’išteliu 
ir J. Mikšu išleisti, po mano

buvo prel. Audrys Bačkis ir kun. 
Algimantas Bartkus.

Savo pamoksle vysk. Deks
nys sakė: “Kai Lietuvos žemėje 
buvo užgesinta didžioji laisvės 
šviesa ir pati laisvė pagrobta, 
beliko tik maži laisvės žiburėliai, 
bešviečią Lietuvai tolimoje 
žemėje. Tai Nepriklausomos Lie
tuvos pasiuntinybės laisvame 
pasaulyje. Tie šviesūs žiburiai 
už Lietuvos ribų skelbė ir tebe- 
skelbia gyvą Lietuvos nepriklau
somybės juridinę laisvę. Jo 
Ekscelencija ministeris Stasys 
Lozoraitis, svetimiesiems oku
pavus Lietuvą, dar 43 metus 
švietė Nepriklausomos Lietuvos 
diplomatų poste, palaikydamas 
mūsų tautoje laisvės ugnį”. Vys
kupas pacitavo ištrauką iš Pu
tino eilėraščio Vivos plango, 
mortuos voco: “Einu į laisvę, 
didelę ir plačią, kuri priims ma
ne kaip lauktą svečią. Pro pilkus 
sutemų rūkus einu pas brolius 
ir draugus”.

“Ir mes, broliai — sesės Kris
tuje, palydėdami šiandien Stasį 
Lozoraitį, buvusį Lietuvos užsie
nio reikalų minister), atiduoda
me jam užtarnautą pagarbą, 
kaip ištikimam patriotui, ir 
paskutinį krikščionišką patar- 
navimąz^les meldžiamės, prašy
dami jo sielai amžino atilsio. 
Nes Viešpats švento Jono Ap
reiškimų knygoje tarė: Nuo šiol 
bus palaiminti mirusieji, kurie 
miršta Viešpatyje. Taip, — sa
ko Dvasia, — jie turi atsilsėti 
nuo savo vargų, nes jų dar
bai juos seka”, — tokiais žodžiais 
vysk. Deksnys baigė pamokslą.

Pamaldose dalyvavo apie 50 
žmonių. Buvo lietuvių ir iš kitų 
kraštų: JAV, Prancūzijos, Šveica
rijos, Vakarų Vokietijos.

Po religinių apeigų bažnyčioj 
miništerio Stasio Lozoraičio 
karstąs pradėjo savo paskutinę 
iceiionę į Romos kapines. Ve
lionį ten palydėjo tik jo šeimos 
nariai.

Tą dieną Romoj buvo pavasa
riškas oras, nors naktį prieš tai 
griaudėjo perkūnai. Į laidotuves 
atvykę lietuviai puoselėjo viltį, 
kad ir Lietuvai išauš tikras pa
vasaris, dėl kurio taip rūpinosi 
velionis Stasys Lozoraitis. Jo du 
sūnūs, pasižadėję eiti tėvo taku, 
perėmė tėvo paliktą dvasinį tur
tą, kuris priklauso ne vien tik
tai šeimai, bet ir visai lietuvių 
tautai.

Kęstutis Čerkeliūnas

rėdymu, literarišką laikraštį, 
kuriam vardą “Aušros” sutei
kiau; tikslas jo — lietuvius 
pabudinti iš miego. . . Tokiu 
būdu, man su Vištelium, kaipo 
literatams, su J. Mikšu, apsiė
mus spausdinimą bei platinimą 
laikraščio prižiūrėti, susitelkus, 
teko mums trims prie lopšio 
“Aušros” stovėti.” (Pr. Naujokai
tis, Lietuvių literatūros istori
ja, I tomas, 364 psl.)

Kitur teigiama, kad Aušros 
vardą davė Jonas Šliūpas. Taip 
juk visada nutinka, — kai kas 
pasiseka, tuoj atsiranda visas 
būrys sumanytojų, talkininkų. Iš 
kai kurių Vištelio pasakojimų 
gali suprasti, kad jis buvo tas 
iniciatorius spausdinti laikraštį 
lotyniškomis raidėmis, kad ir 
vardą pridėjęs. Tas pats Vištelis 
dar mini, kad Mikšas pirmasis 
kalbėjęs apie tokio laikraščio 
leidimą.

Basanavičius sakosi tą vardą 
parinkęs. Reikia prisiminti, kad. 
kai jis studijavo Maskvoje, 
ten lietuviai studentai leido 
“Aušrą”. Tai buvo simboliška. 
Tas simbolizmas palietė ir tada 
tautinio laikraščio sumanytojui. 
Juk buvo gūdžiausia naktis tiek 
Didžiojoje, tiek Mažojoje Lietu
voje. Aušros vardas ir tiko la
biausiai nusakyti leidėjų troški
mus.

(Rus daugiau)
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KODĖL IŠKILO TOKIOS PROBLEMOS?
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Vinjetes piešė Paulius Jurkus

AIDAI UŽBAIGĖ 1983 METUS

zimiero kolegijos istorijoje

vai

MUSŲ SKYRIAI

Knygoje “Šv. Rašto kraštuose’ 
kun. prof. -A. Rubšys skaityto

šiame laikrrttyH duoti poataktalmų 
Ir patartam tetototata ktaualmala Dar
bininko akattytojam. KlauataMl ahR-

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

Poezijos šiam numeriui patei
kia Vladas Šlaitas. Beletristikos 
vietoje spausdinama Pr. Dom. 
Girdžiaus ištrauka iš parengto 
spaudai veikalo apie Maironį. 
Ištrauka pavadinta “Sutanos ir 
kaklaraiščiai”.

Lietuvių klubas leidžia biule
tenį “Lietuvių Žinios”. Sureda
gavęs Nr. 92 ir baigęs savo ka
denciją,-pasitraukė redakcinis 
kolektyvas: A. Krulikienė, K. Me- 
reckis, J, Švedas ir P. Stanelis. 
Nuo 1984 sausio\l biuletenio 
redagavimą perėm\ Stasys Vaš-

... JOS 673-8220 
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...........633-0090 
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..........475-7430 
215 WA 5-8878 
...602 942-8770 
.------- 381-8800 
.. 301 5894464 
.------- 257-6320 
......... 4754746

ksuskss —' Attomey-«t-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Cantro St, 
Boston, MA 02132

St. Petersburg© Balfo 143 sky
rius užbaigė 1983 vajų. Dosnūs 
lietuviai suaukojo 4,000 dol. Au
kos pasiųstos Balfo centrui. Šiais 
metais aukas rinko: L. Žvynienė, 
O. Petrikienė, R.A. Plepiai, N.

Dail. Viktoras Vizgirda sausio 14 sulaukia 80 metų, čia 
jį matome praeitų metų 13-toje dailės parodoje Kultūros 
Židinyje prie savo paveikslo — Kazlų Rūda. Sveikiname 
sukaktuvininką! Nuotr. A. Reivytienės

Autorius ne vien tik savo eru
dicija, bet taip pat ir gyvu bei 
labai nuoširdžiu pasakojimo sti
liumi pririša skaitytoją. Skaity
tojas nė nepajunta, kaip įdomiai 
perskaito senovės kraštų bei 
miestų istorijas, kurių Šiaip jau 
gal niekas neprisiverstų perskai
tyti. Kun. prof. A. Rubšio sti
lius patraukliai skaitytoją pririša 
ir sukausto. Ne taip jau didelis 
skaičius autorių tai pajėgia pa-

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL — 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St......................... ...
Allentown, Pa. — 126 Ttlghtnan Street ....... .........
Baltimore 31, Md. —- 1828 Fleet Street ................ ..........
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .........
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue.......... .............
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue ......
Chicago, Ill. 60629 — 2608 West 69 Street......... ..........
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Aveaue......
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd. .......................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue..........
Herkimer, N.Y. McKennan Rd. ............................ .............
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue.......
Chester, Pa., 19013 —2819 W. 3 St.................................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue.......
New York, 3, N.Y. — 78 Second Avenue ......... ..............
New York, 3. N.Y. — 324 E. 9th St............. ......... ...........
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St. ................
Phoenix, Arix. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy 
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ............ ............
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave........ ..........
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ...................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street ........ .

vimus (conditions),

paminima ir Martyno Liuterio 
500 metų gimimo sukaktis ta 
proga paskelbtu pop. Jono Pau
liaus II laišku apie šio religi
nio revoliucionieriaus, suskal
džiusi© Katalikų Bažnyčią, vaid
menį dabarties šviesoje. Apie 
Karlo Markso (taip pat jubi
liato — 100 m. nuo jo mirties) 
ekonomiką rašo Juozas Pažemė- 
nas. Tai studijinis straipsnis, iš- 
keliąs jo revoliucines idėjas so
cialinėje plotmėje. Alg. Šešplau- 
kis baigia savo straipsnį apie 
krikščioniškąją Vakarų literatū-

mano. Meniškai apipavidalino 
Tėv. Placidas Barius, OFM, ir 
Birutė Kidolienė. Nuotraukos 
Antano Rubšio. Spausdino 
Pranciškonų spaustuvė, 
Brooklyn, N.Y. Kaina 10 dol.

Romoje esančioje Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijoje po 
karo apsigyveno būrys lietuvių 
kunigų ir klierikų. Dalis klie
rikų pradėjo teologijos studijas 
Gregorianumo universitete ir 
kitose bažnytinio švietimo įstai
gose. Teologijos studijas ši klie
rikų grupė baigė 1948-1949 
mokslo metais, ir jos nariai bu
vo įšventinti kunigais. Tai buvo

Navickienė, direktorės D.-BbbeP 
lienė ir J. Gerdvilienė, skyriaus 
valdyba, kurią sudaro pirm. V. 
Kleivienė, yicepirm. S. Lungys, 
sekr. O. Galvydienė, ižd. V. 
Kriaučiūnas ir narė A. Šukienė.

savo kelionėmis Italijoje, Irake, 
Irane, Turkijoje, Tunisijoje, 
Egipte, Jordanijoje. Tai tik dalis 
jo biblinių kelionių.

Autorius lakiu stiliumi ne 
vien tik nupasakoja turisto iš
gyvenimus, peržvelgia asmeniš
kus prisiminimus, bet, panau
dodamas savo studijose įgytas 
žinias, veda skaitytoją į viso 
dėmesio centrą — Dievo įkvėptą 
kūrinį, Šventąjį Raštą. Autoriui 
rūpi, kad skaitytojai praplėstų 
savo akiratį, pamatytų Švent
raščio knygose atsispindintį 
tikėjimo ir visos paslaptingos iš
ganymo istorijos gyvąjį vyksmą 
konkrečiose lankomųjų kraštų 
gyvenimo sąlygose.

kurių
Tamstų vaikų statybininkas tu
rės laikytis, statydamas namus.

Bendrai turiu pasakyti, kad, 
prieš perkant tuščią sklypą, rei
kia tuos reikalus ištirti, kad vė
liau nebūtų staigmenų. Rašant

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

Karužiene., Jurgis Zaikauskas 
supažindina su išgarsėjusiu ba
leto šokėju — Australijos lietu
viu Juozu Janušaičiu.

Be to, recenzuojamos šios 
knygos: Birutės Pūkelevičiūtės 
“Marco Polo Lietuvoje” —- Pr. 
Visvydas; Lidijos Šimkutės “Pri
siminimų inkarai” (eil.) — Se
suo Ona Mikailaitė; K. Barė- 
nžx7 ‘Bėraįjib  f bži criftibtaž b (TOma- 
nas) — Marija Stankus-Sauiai- 
tė; Jono Avyžiaus “Degimai” — 
Scrib.

Numeris iliustruotas Adomo 
Galdiko paveikslų nuotrauko
mis.

“Rakto į Senąjį Testamen
tą” pirmajame tome autorius, 
panaudojęs Šv. Rašto studijų 
duomenų gausą, labai priei
namai ir nuoširdžiai aiškina 
centrinę Šv. Rašto charakte
ristiką — būtent, kad čia pir
moje eilėje turima reikalo su ti
kėjimo istorija.

Reikia būti atviriem. "Raktas į 
Senąjį Testamentą” nėra taip 
lengvai skaitomas kaip kelionių 
įspūdžiai "Šv. Raštą kraštuose L 
Tačiau atlygis mielas. Pasijunti 
labiau susipažinęs su mūsų ti
kėjimo giliausiomis šaknimis.

Abi knygos aprūpintos nau
dotų šv. Rašto skaitinių ro
dyklėmis, dalykų ir vardų ro
dyklėmis. Ką jau bekalbėti apie 
paties autoriaus originalias ir 
autentiškas foto nuotraukas. 
Spaudos atžvilgiu jos paruoštos 
tobulai. Orientacįjai talkina ir 
profesionališkai pagaminti že
mėlapiai.

Apie šias abi knygas "Darbi
ninke” anksčiau iš esmės yra ra
šęs kun. prof. dr. V. Cukuras.

piamiau tai atžymėti. Kurso 
draugų tarpe turint Šv. Rašto 
specialistą, pasiūlyta, kad jis 
parašytų veikalą —- įvadą į šv. 
Raštą. Kurso draugai įsipareigo
jo tai išleisti “Krikščionis Gy
venime” knygų serijoje.

Svarstant šio plano įgyvendi
nimą, nei pats autorius nei lei
dėjai greičiausiai nepramatė, 
kad čia buvo tik didelio darbo 
graži pradžia. Kun. prof. Anta
nas Rubšys pradėjo tą veikalą 
rašyti ir susidarė net du tomai 
“Rakto į Naująjį Testamentą”.

Dabar štai išleistas atskiras 
tomas apie autoriaus keliones 
“Šv. Rašto kraštuose”. Įvadui į 
Senąjį Testamentą skiriami net 
trys tomai. “Rakto į Senąjį 
Testamentą” pirmoji dalis — 
Sandora ir Mesijas —jau anks
čiau pasiekė skaitytojus. Antro
ji dalis irgi turėtų greit pasiro
dyti, o trečiosios rankraštis jau 
užbaigtas.

Aidus leidžia lietuviai pran
ciškonai. Redaguoja Leonardas 
Andriekus, OFM. Metinė prenu
meratos kaina 20 dol. Adresas: 
Aidai, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

Žurnalui dabar labai reikalin
gi nauji prenumeratoriai.

1 A.K.

būtinai įtraukti klauzulę, kad 
pirkimas-pardavimas priklausys 
nuo to, ar bus gautas statybai 
reikalingas leidimas (building 
permit); kitaip pirkėjas turi teisę 
nepirkti ir atgauti savo įmokė
tus pinigus. Ar taip buvo pada
ryta Tamstų vaikų atveju, neži
nau.

Patariu Tamstų vaikam tuoj 
susisiekti su savo advokatu, ku
ris tvarkė jų pirkimo reikalus, 
ir jį paklausti dėl visų rūpimų 
reikalų. Manau, kad jau jie 
bus tai padarę, kai tik išgirdo, 
kad jų statybininkas negauna 
statybai reikalingo leidimo.

numerį skaitytojai turėjo gauti 
prieš Naujuosius Metus, jeigu 
paštas kur nesukiiudė.

Aidų Nr. 6 paminėtos dvi 
sukaktys: 50 metų nuo Vaižgan
to mirties ir 90 metų nuo dail. 
Adomo Galdiko gimimo. Apie 
Vaižgantą rašo V. Natkevičius, 
iškeldamas jo asmenybę ir vei
kalų personažus. Apie Galdiką 
išspausdinti du straipsniai: 
Meilos Kairiūkštytės — apie šio 
dailininko kūrybos raidą ir Ro
mo Viesulo — apie jo pedago
ginę mįslę, nes, būdamas grafi
kos specialistas ir ją dėstyda
mas Kauno meno mokykloje, 
pats nieko išliekančio šioje 
srityje nesukūrė, bet visą kūry
binę liepsną atidavė tapybai. 
Šiame Aidų numeryje taip pat

Apžvalginėje žųrųąįp dalyh 
je kun. Matas Gyvas apžvelgia 
naująjį bažnytinės teisės kodek
są, K. T. aprašo “Ateities” aka
deminiame savaitgalyje Chi- 
cagoje keltas patriotines idėjas, 
L. Andriekus — Galdiko dailės 
parodą New Yorke, dr. Jurgis 
Gimbutas — Lituanistikos 
instituto suvažiavimą To
ronte, T. Viktoras Gidžiūnas — 
Seserų kazimieriečių vienuoliją 
(75 m. sukaktis). Genovaitė Ka- 
zokienė aprašo savo patirtį, 
bendraujant Kaune su M. K. 
Čiurlionio seserim Valerija

KLAUSIMAS
Mūsų sūnus ir marti nusipir

ko netoli ežero, apie 80 mylių 
nuo New Yorko miesto, sklypą 
namam pasistatyti. Mokėjo 
$64,000 už daugiau negu akrą 
žemės. Turėjo savo advokatą, 
kuris jiem surašė pirkimo-par
davimo popierius ir dalyvavo 
prie dokumentų perleidimo. Mū
sų vaikai mokėjo grynais.

Po kelių mėnesių, kai vaikai 
pasisamdė kontraktorių (rango
vą) ir susitarė su juo dėl kai
nos, prasidėjo jų rūpesčiai. Ran
govas jiem pranešė, kad jis ne
galįs gauti leidimo (permit) na
mam statyti, kad sklypo mata
vimai neatitinka miestelio rei
kalavimų, kad, girdi, esą reika
linga su visokiomis įstaigomis 
tartis ir net yra galimybės, kad 
reikėsią kreiptis teisman.

Mes ir mūsų vaikai esam nu
stebę ir labai susirūpinę. Pir
ko sklypą už grynus pinigus, 
jokių “mortgage” tam sklypui 
ftęra, sklypas labai didelis, jo

ti. Kodėl tokios problemos iš
kilo?

Manom, kad visokių įstaigų 
pareigūnai gal kyšių nori, o gal 
pats kontraktorius nori su mies
to valdininkais kyšiais pasida
linti. Nesuprantam, kokios čia 
gali būti problemos. Juk vaikai 
ir advokatą turėjo pasisamdę. 
Jei dabar yra problemų, jis tu
ri už jas atsakyti. Ar ne?

Mes jau metų metais skaitom 
“Darbininką” ir visuomet skai
tom Tamstos patarimus. Ar ne
galėtum Tamsta mum paaiš
kinti, kokios rūšies yra tos pro
blemos, apie kurias kalba kon
traktorius, ir ką reikia daryti, 
kad galima būtų jas sutvarkyti 
ir namus pastatyti be didelių 
atidėliojimų ir išlaidų.

ATSAKYMAS
Tamstos man tesakot, 

kontraktorius yra Tamstų 
kam pranešęs, kad sklypo mata
vimai neatitinka miestelio rei
kalavimų. Iš to sprendžiu, kad 
Tamstų vaikai turės kreiptis į 
miestelio “zoning board”, prašy
dami, kad jiem būtų suteiktas 
vadinamasis “variance”. Mat, 
visi miestai ir miesteliai turi 
savo įstatymus, kurie vadinasi 
“zoning laws”; tie įstatymai nu
mato, kad, statant naujus\na- 
mus, turi būti prisilaikoma tam 
tikrų reikalavimų. Pavyzdžiui, 
kad “priekis” (frontage) iš ežero 
pusės turi būti nemažesnis už 
tam tikrą nurodomą “dydį”, ar
ba, kad iš šalies (from the 
side) turi būti nemažiau kaip 
tiek ir tiek pėdų, ir panašiai.

Nieko nežinau apie Tamstų 
vaikų sklypą ir negaliu pasakyti, 
dėl kurios priežasties jiem buvo 
atsisakyta duoti leidimą namam 
statyti. Paprastai, jei “trūksta” 
nedidelio pėdų skaičiaus miesto 
arba miestelio “reikalavimam” 
patenkinti, — kreipiamasi į va
dinamąjį “board of appeals” 
ir prašoma, kad būtų suteiktas 
“variance”, t.y. kad būtų lei
džiama namus pastatyti, ne
paisant trūkstamojo pėdų skai
čiaus. Toks prašymas dažniau
siai yra patenkinamas. Jis ir jo 
svarstymas trunka apie mėnesį 
laiko.

Kadangi Tamstų vaikų skly
pas yra prie ežero, gali dar bū
ti, kad prie numatomos namų 
statybos kabinasi vadinamoji 
“konservavimo komisija”, t.y. 
tie pareigūnai, kuriem yra pa
vesta rūpintis "vandenimis”: 
ežerais, prūdais ir pan. Jei ta 
vieta, kurioj Tamstų vaikai nu
sipirko sklypą, yra tos komisi
jos jurisdikcijoj, jie gali kabin
tis ir nustatyti įvairius reikalą-

Lietuvių klubo narių metinis 
susirinkimas įvyks sausio 14, 
šeštadienį, 2 vai. popiet.

Klaipėdos atvadavimo minėji
mą rengia St. Petersburg© Pa
langos jūros šaulių kuopa. Sau
sio 15, sekmadienį, 1 vai. po
piet Šv. Vardo bažnyčioj mišios 
už Klaipėdos atvadavimo kovoj 
1923 žuvusius karius, savano
rius, šaulius ir partizanus. Sau
sio 17, antradienį, 3 vai. popiet 
Lietuvių klubo salėj paskaita 
ir meninė programa.

“Žibintas”, Št. Petersburg© 
vaidintojų grupė, sausio 19, ket
virtadienį, 6 vai. vak. Lietuvių 
klubo salėj suvaidins A. Kairio 
trijų veiksmų komediją “Testa
mentas”. Režisorė: Dalila Mac- 
Idalienė. Vaidina: E. Krasaus
kienė, A. Kusinskis, Ir. Kusins- 
kienė, A. Mušiūnienė, VI. Rač
kauskas, St. Staponkienė, A. 
Ulbinas, S. Vaškienė ir St. Vaš- 
kys. “Žibinto” vaidintojų grupė 
šią komediją vaidino lapkričio 
25 Chicagoj, VI-ojo teatro festi
valio metu. Aktorius A. Ulbi
nas už vaidybą buvo apdovano
tas žymeniu.

L.Š.S.T. Romo Kalantos šau
lių kuopos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 24, antradienį, 3 
vai. popiet Lietuvių klube.

“Harmonija”, jaunų dainini- 
ninkų kvartetas, atvyksta iš New 
Yorko ir vasario 3, penktadienį, 
6 vai. vak. koncertuos Lietuvių 
klubo salėj. Koncertą rengia St. 
Petersburgo LB apylinkė.

Kūčių vakaras Lietuvių klu
be pradėtas 6 vai. vak. Klubo 
pirm. A. Gudonis * pasveikino 
gausiai susirinkusius dalyvius 
(apie 400) ir programai vado
vauti pakvietė A. Kamienę. Cho
ristai, vadovaujami muz. P. Ar- 
mono, sugiedojo 4 giesmes. Po 
kun. V. Zakaro, OFM, maldos, 
dar 3 giesmes sugiedojo visi da
lyviai. Tarp choro giesmių A. 
Kamienė įterpė deklamacijas. 
Vaišių paruošimui vadovavo 
Purtulienė.

Lietuvių klubo choras, vado
vaujamas muz. P. Armono, spa
lio 21 pradėjo naują sezoną. 
Šiuo metu chore dainuoja 50 
choristų. Gruodžio 9 choro pir
mininku perrinktas St. Vaškys. 
Atskirų balsų grupių seniūnais 
išrinkti: L. Robertson, J. Lašins- 
kienė, J. Purtulis ir B. Gaižaus-
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PLB VISUOMENINU 
REIKALŲ KOMISIJOJ
Gruodžio 10 New Yorke posė

džiavo naujai PLB valdybos 
patvirtinta PLB visuomeninių 
reikalų komisija. Pirmajam po
sėdy dalyvavo visi komisijois 
nariai. Alg. Gečys (pirminin
kas), Juozas Danys (pirm, pava
duotojas), vicepirmininkai dr. 
Kazys Ambrozaitis, dr. Bronius 
Nemickas ir Gintė Damušytė. 
Specialiu kvietimu posėdy svečio 
teisėmis taip pat dalyvavo JAV 
LB visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Jonas Urbonas ir JAV LB 
atstovė “Americans for Due 
Process” vienete DaivaKezienė.

Posėdžio metu nutarta stip
riai remti Europos Parlamento 
priimtos rezoliucijos įnešimą į 
Jungt. Tautų dekolonizacijos 
komitetą, šiuo reikalu bus ar
timai bendradarbiaujama su 
BATUNo organizacija, ir į akciją 
bus įjungtos visos PLB priklau
sančios kraštų bendruomenės. 
Apgailestauta, kad kai kurie 
kiti mūsų laisvinimo veiksniai 
šiuo klausimu dar nėra davę 
BATUNo planam savo prita
rimo. Pritarta Baltų amerikie
čių laisvės lygos (BAFL) spau
doj iškeltam siūlymui Pabaltijo 
valstybėm išrūpinti oficialaus 
stebėtojo statusą prie Jungt 
Tautų. Posėdžio dalyvių pa
geidauta, kad minimu klausi
mu pirmiausia būtų suderintos 
laisvinimo veiksnių, BATUNo ir 
BAFL nuomonės.

Svarstyta reikalingumas - ir 
svarba užtikrinti ilgalaikį Lietu
vos diplomatinės tarnybos tęsti
numą Kanadoj ir D. Britani
joj. LB pastangom šiuo klau
simu buvus sėkmingom J AV-ėse, 
bus stengiamasi, kad panašaus 
laimėjimo būtų sulaukta Kana
doj ir D. Britanijoj. PLB ir to
liau rūpinsis Lietuvos garbės 
konsulo Australijai paskyrimo 
reikalu.

. Posėdy specialus dėmesys bu
vo skirta&o pagalbos teikimui 
Lietuvos pogrindžiui, sąžinės 
kaliniam ir jų šeimom. Konsta
tuota, kad mūsų laisvinimo 
veiksniam šioj srity mažai be
sidarbuojant, PLB šiam klausi
mui privalo skirti ypatingą dė
mesį.
. Nutarta atnaujinti prieš kele
tą metų ruoštas PLB, JAV LB, 
Kanados LB ir Pasaulio Liet. 
Jaunimo Sąjungos konferencijas 
politiniais klausimais. Ateinan
čiai politinių studijų konferen
cijai parinktas New Yorko mies
tas. Konferencija įvyks šį pava
sarį. Joj dėmesys bus skiriamas 
Europos Parlamento rezoliucijos 
pravedimui Jungt. Tautose ir ti
kėjimo persekiojimui Lietuvoj.

Posėdy detaliai buvo išdisku
tuotos PLB valdybos priimtos 
gairės PLB - VLIKo atstovų pa
sitarimui. Konstatuota svarba 
siekti Šių dviejų institucijų san
tykių greito išlyginimo.

D. Kezienė ir J. Urbonas pa
informavo apie jų neseniai tu
rėtus apsilankymus valdžios į- 
s taigose Specialių Investigacijų 
įstaigos (OSI) reikalu. Po ilges
nių diskusijų prieita nuomonė, 
kad iki šiol' vykdytą akciją būti
na stiprinti ir privalu imtis nau
jų priemonių OSI bendradarbia
vimui su KGB nutraukti. Ko
misija pritarė surengimui moks
linės konferencijos vokiečių oku
pacijos laikotarpiui Lietuvoj nu
šviesti. Šios konferencijos pra-

nešimai būtų išleisti atskira 
knyga. Konferencijos sėkmin
gumą užtikrintų tuo klausimu

mas iš Vokietijos archyvų. PLB 
ieškos lėšų kelių mokslininkų 
pasiuntimui darbuotis Vokieti
jos archyvuose.

rūpinimas leidiniais apie Lietu
vą Europos, Australijos ir P. 
Amerikos bibliotekų, steigimas 
jaunimo politinio darbo inter-

tuvą liečiančiuose informaci
niuose leidiniuose, JAV LB pa
ruoštų radijo programų anglų 
kalba panaudojimo galimybės 
Kanadoj, D. Britanijoj, N- Ze
landijoj ir Australijoj, Lietuvos
sienų klausimai ir t.t.

Posėdis tęsėsi 6 valandas.
’ PLB valdybos spaudos ir 

informacijos komisija

STIPRUS RELIGINIS SĄJŪDIS 
SOVIETŲ VALDŽIAI KELIA RŪPESTĮ

Reuterio žinių agentūra pa
skelbė ilgą pranešimą apie 
smarkiai sugriežtintas represi
nes priemones prieš tikinčiuo
sius ir jų religines bendruo
menes Sovietų Sąjungoj, Andro
povui perėmus valdžią. Kaip 
šios represinės politikos naujau
sią ir akivaizdų pavyzdį, Reu- 
terio agentūra pamini lietuvio 
kun. Sigito Tamkevičiaus nutei
simą Vilniuj laisvės atėmimu, 
primindama, kad už panašius 
primestus kaltinimus gegužės

HARTFORD, CONN.
“Berželio” koncertas

Hartfordo Berželio tautinių 
šokių grupė nuoširdžiai visus 
kviečia į jų metinį koncertą- 
balių, kuris įvyks vasario 4, šeš
tadienį, 7 v.v. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje, 396 Church St.j 
New Britain, Conn. 1'

Bilietus įsigyti ir stalus re
zervuoti prašome pas Liną Ba
nevičių, tel. 523-1155 arba pas 
Liną Balsį teL 729-9708. Bilie
tų kaina yra 7 dol. suaugu
siom ir 3 dol. studentam ir 
moksleiviam.

Programą atliks Berželio šo
kėjai. Po programos bus šokiai, 
grojant Terri-Martin orkestrui 
ir veiks pačių šokėjų paruoštas 
užkandos bufetas.

Šio vakaro pelnas skiriamas 
padėti padengti Berželio išlai
das, vykstant į Septintąją tauti
nių šokių šventę šią vasarą.

Iki malonaus pasimatymo 
mūsų koncerte-baliuje vasario 4.

Birželio šokėjai

mėnesį Lietuvoj sunkia kalėjimo 
bausme buvo nuteistas taip pat 
ir kun. Alfonsas Svarinskas.

Abu nuteistieji lietuviai kuni
gai buvo prieš penkerius metus 
Lietuvoj įsisteigusio Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti Katalikų Komite
to nariai. Abiejų lietuvių kuni
gų įkalinimu, apkaltinus juos 
tariama antivalstybine veikla, 
kaip ir kitomis represinėmis 
priemonėmis, rašo Reuterio 
agentūra, sovietai siekia nuslo
pinti stiprų religinį sąjūdį Lie
tuvoj. Stebėtojai mano, jog 
Maskva bijo, kad katalikiškoj 
Lietuvoj gali kilti panašūs įvy
kiai, kaip kaimyninėj Lenkijoj.

Sovietų Sąjungos konstitucija, 
rašo agentūra, formaliai užtikri
na visiem savo piliečiam sąži
nės laisvę ir teisę išpažinti sa
vo tikėjimą, tačiau gyvenimo 
tikrovė liudija visai ką kita. 
Religinės bendruomenės yra 
slopinamos ir varžomos, tikin
tieji šalinami iš darbo.

Sovietinei valdžiai, pažymi 
Reuterio agentūra, didelį rūpes
tį taip pat kelia jaunimo tarpe 
■augantis religingumas, kuris 
akivaizdžiai paneigia komunistų 
.pranašavimą, kad socialistinėj 
valstybėj ir santvarkoj reli
gijai yra lemta žūti.

LIETUVIŲ SODYBA CLEVELANDE
Gruodžio 8 buvo prakasta 

žemė šešių aukštų Lietuvių So
dybos pastatui, apie 9 mylios 
nuo Clevelando lietuvių centro 
— Dievo Motinos parapijos ir 
Lietuvių Namų. Po dviejų metų 
didelių pastangų buvo gauta fe
deralinės valdžios 3.4 mil dol. 
paskola 40 m. iš 9 1/2% ir kas
metinė pusės milijono subsidija 
būtų nuomom. Tai yra istorinis 
įvykis. Lietuvių Bendruomenės 
socialinis skyrius gavo tokią pa
skolą iš Housing and Urban De
velopment departmento. Paskola 
išduota Human Services Coun
cil of U.S.A., Inc. Ohio chapter 
vardu.

Gruodžio 8 d., 1 vai. popiet 
HUD atstovai, burmistras, ran
govas ir jo bendradarbiai bei 
apie 50 lietuvių buvo liudinin
kai žemės prakasimo pastatui, 
kuris bus pastatytas prie Ridge 
kelio, netoli 91 kelio. Kitoje ke
lio pusėje yra išsidriekę didžiu
liai Pine Ridge apartmentai. 
Žvarbus ir šaltas oras prakasi
mo ceremonijas labai sutrumpi
no ir jos buvo tęsiamos Lietu
vių Namų didžiojoje salėje, kur 
dalyvavo per šimtinę svečių ir 
oficialių pareigūnų.

Po kun. G. Kijausko invoka- 
cijos oficialiai daliai vadovavo 
Br. Snarskis, nešęs didžiausią 
šio projekto darbų krūvį. Jis pa
sakė ilgą apžvalginę kalbą, nu
rodydamas visus sunkumus, ku-

riuos sutiko nuo projekto pra
džios iki šių dienų. Dėkojo as
menim, kurie visokiais būdais 
padėjo projektą prastumti iki 
žemės prakasimo apeigų. Per
skaitė telegramą iš Toronto lie
tuvių, kurie panašų projektą 
Kanadoje jau yra įvykdę. Buvo 
daug kalbėtojų, bet visi, kaip 
dažniausiai amerikiečiai daro, 
kalbėjo trumpai.

Thomas Snavely, to paties 
vardo statybos bendrovės prezi
dentas, džiaugėsi, kad ilgai už
sitęsusi netikrumo agonija jau 
praeityje. Tikisi, kad žiema ne
bus labai baisi ir Sodybą pa
statys per 8-9 mėnesius. Į svei
kinimų grandinę jungėsi ir kiti 
HUD atstovai. Dr. A. Butkus, 
LBKrašto valdybos pirmininkas, 
pabrėžė, kad LB yra šio pro
jekto sponsorius ir kad be jojų 
mes čia nebūtume susirinkę šio 
įvykio švęsti. Kalbėjo ir Dana 
Čipkienė, būsimos Sodybos ad
ministratorė.

Lietuvių Sodyboje galės apsi
gyventi asmenys 62 metų am
žiaus ir vyresni, arba dėl kokio 
invalidumo anksčiau išėję į pen
siją. Iš 82 butų 62 bus su 
vienu miegamuoju, o 20 pritai
kyti viengungiam. Bus priimami 
asmenys, galį patys save aptar
nauti. Jie nebūtinai turi būti 
iš Ohio valstijos.

(VR-MŽ)

Kdh. Jonas Lukošius, Pike-

mirė gruodžio 22. Velionis bu-

nigu įšventintas 1935. Tai sep
tintas Telšių vyskupijoj ir še-

Rašytojas Anatolijus Kairys (viduryje) su Los Angeles Lie
tuvių Fronto Bičiulių sambūrio valdyba, kuri 1983 gruodžio 3 
suorganizavo jo literatūros vakarą. Iš k. E. Arbas — pirm., 
B. Vainienė, A. ' Kairys, S. Šakienė ir dr. Z. Brinkis. 
Nuotr. Alf. Vilko

LOS ANGELES, CALIF
Kalėdų šventės Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijos bažnyčioj 
praėjo iškilmingai ir nuotaikin
gai. Giedojo parapijos choras su 
solistais, vadovaujant komp. Br. 
Budriūnui. Nors diena buvo lie
tinga, žmonių atsilankė gausiai. 
Jie parapijai remti suaukojo arti 
21,000 dol.

Lietuvos Dukterų balius įvyks 
sausio 14, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. parapijos salėj. Įdomi pro
grama, skani vakarienė ir tur
tinga loterija. Loterijoj bus lei
džiamas ir kun. J. Domeikos iš 
Tucson pieštas paveikslas.

Lietuvių Fondo balius įvyks 
sausio 21, Šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero parapijos 
salėj. Programoj dalyvauja so
listai? AL Vaivadąįtė, irA>.įP;ū^ 
da- Jiem akomponuos muz. O. 
Metrikienė.

“Vieno vakaro melancholija” 
— tai Rūtos Klevos Vidžiūnie- 
nės novelių rinkinys. Su knyga 
supažindinimas įvyks sausio 22, 
sekmadienį, 12:30 vai. popiet 
Tautinių Namų salėj. Kalbės 
rašytoja Alė Rūta. Popietę ren
gia LB Vakarų apygardos valdy-

ba, Žurnalistų S-gos skyrius ir 
Lietuviu radijo valandėlės
klubas.

Politinių studijų savaitgalis, 
rengiamas LB valdybos, Jauni
mo Siutingos, Baltų Laisvės Ly
gos ir Lietuvių Fronto Bičiu
lių, įvyks sausio 28-29, šeštadie
nį ir sekmadieni, didžiojoj para
pijos salėj. Šeštadienį svarsty- 
bos prasideda 9 vai. ryto. Sek
madienį svarstybų dalyviai da
lyvauja 10:30 vai. mišiose, ku
rios bus aukojamos už žuvusius 
ir dirbančius už Lietuvos laisvę. 
Salėj svarstybos tęsiamos 12:30 
vai. popiet. Iš tolimesnių svečių 
dalyvauja Daiva Kezienė iš New 
Yorko ir dr. Kazys Ambražai
tis iš Chicagos. — L.Ž.K.

— Paryžiuj, Bedfordo viešbu
ty, vadinama “Septynių grupė” 
gruodžio 8 surengė vakarą su
pažindinti prancūzų visuomenę 
su dail. M. K. Čiurlioniu. Bu- 

~vo rodomos paveikslų skaidrės, 
perduodamos ištraukos iš Čiur
lionio muzikinės kūrybos.

VISI
DRAUGE

VYKSTAME

į ROMĄ

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

II:Popiežius Jonas Paulius 
“Pusė mano širdies priklau
so Lietuvai“

Išvykstama iš 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 sąlankos 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. Jėzuitą i; 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. 
Piečattls; NEW YORK — kun. V. Palubinskas; SHENANDOAH-FRACKVILLE PA. —E. Vai
da lt lenė; WATERBURY, CONN. — A. Paliulis; WOODHAVEN-RICHMOND HILL, N.Y. 
— M. Šallnskienė; WORCESTER, MASS — P. Molls.

SV. 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) 769-3380 

(naujai užatratą gali skambinti “collect”)

1983 metais miręs kunigas.
— Arifas Žukauskas, lietuvis 

Jūrininkas, gruodžio 23 paliko 
sovietų žvejybos laivą “Seda” 
ir Kanarų salose, Ispanijoje, pa
siprašė politinio prieglobsčio. . 
Ispanijos užsienio reikalų 
ministerija pranešė, kad A. Žu
kauskas liks Ispanijoj, kol bus 
išspręstas jo likimas. Reuterio 
spaudos agentūra pranešė, kad 
sovietų laivas “Seda” iš Santa 
Cruz De Tenerife uosto išplau
kė be Žukausko.

— “Ateities” žurnalo redaga
vimą nuo sausio 1 iŠ kun. dr. 
Kęstučio Trimako ir jo vadovau
to redakcinio kolektyvo perėmė 
Stasė Petersonienė.

— Ann Jillian (Nausėdaitė) 
gruodžio 21 buvo išskridusį su 
Bob Hope ir kitais keliais artis
tais į Libaną atlikti kalėdinės 
programos amerikiečiam ka
riam.

— Clevelando teisingumo rū
muose švenčių proga buvo iš
statytos keturios eglutės, pa
puoštos lietuviškais ornamen
tais. Jas papuošė' Žalgirio šau
lių kuopos narės E. Šarkaus-

kino I. Muliolis, A. Korsakas ir 
E. Pranokus.

— Vasario 16-osios minėjimą
Clevelande vasario 12 rengia

— Seinų bazilikoje nūo 1983 
spalio 16 kiekvieną sekmadienį 
vyksta lietuviškos pamaldos. 
Mišias lietuvių kalba aukoja 
Smalėnų parapijos klebonas 
kun. Jonas Macekas. Ir visus ki
tus religinius patarnavimus lie
tuviam jis suteikia jų gimtąja 
kalba. Taip patvarkė naujasis 
Lomžos vyskupas Julius Paetz, 
kurį 1983 pradžioj šios vysku
pijos ganytoju paskyrė popiežius 
Jonas Paulius II.

— Putnam, Conn., Nekaltai 
Pradėtos Marijos seserys ir Rė
mėjų centro valdyba Šv. Metam 
paminėti sausio 29 rengia susi
kaupimo dieną “Atpirkimo švie
sa — dabarties tamsoje”.' Pra
džia 10 vai. ryto. Susikaupimas 
baigtųsi mišiomis 3 vai. Prašo
ma pranešti apie dalyvavimą, 
kad seserys galėtų pasiruošti

— Kovo Ketvirtoji, tai laureato 
Jurgio Gliaudos parašytas ro
manas apie šv. Kazimierą. Šven
tojo mirties 500 metų sukakties 
proga Darbininkas šią knygą iš
leis ir renka aukas leidimo išlai
dom padengti. Prie leidimo pas
kutiniu metu prisidėjo: 50 dol. 
— Jonė ir Antanas Pumpučiai, 
Woodhaven, N.Y., 32 dol. — dr. 
A. Koncė, Mill Valley, Calif. 
Aukotojam nuoširdžiai dė
kojame.

— Patrick Buchanan, garsus 
kolumnistas ir buv. prezidento 
Nixono patarėjas, “The Wash
ington Times” gruodžio 1 pa
skelbė straipsnį antrašte “Nazi 
hunting — with guidance from 
the KGB”. Straipsny iškeliamas 
OSI bendradarbiavimas su 
raudonuoju saugumu ir iš to ky
lantieji absurdai. Autorius rei
kalauja, kad teismai nepriimtų 
jokių KGB pristatytų parodymų.

__ Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Kaminskas. M.D., Brook
line, Mass. Užsakė kitiem: B. 
Majauskas, San Mateo, Calif. —

S. Wilcinskui, Milford, (.onn. 
Sveikinam naujus skaitylojus ir

skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dot Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.



Mogenis,

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

Siunčiu už prenumeratą $. 
Už kalendorių $
Spaudai paremti S

Vardas ir pavardė

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

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”

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

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

296-4130

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

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

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

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

25 dol. — A. Kaselis, Point 
Pleasant, N.J.

Po 20 dol. — A. Zabela, Jer
sey City, N.J., V. Povilauskas, 
Astoria, N.Y.

Po 15 dol. — V. Rociūnas, 
Independence, Ohio, E. Juškevi
čienė, St. Petersburg Beach, Fla., 
Č. Masaitis, Thompson, Conn., 
P. Vainius, Point Pleasant, N.J.

Po 12 dol. — J. Kazlauskas, 
Stamford, Conn., V. Dragūnevi- 
čius, Mamaroneck, N.Y.

11 dol. — R. Jauniškis, East 
Northport, N.Y.

Po 10 dol. — V. Prižgintas, 
Los Angeles, Calif., P. Juška, 
Ho Ho Kus, N.J., A. Balsys, 
Kensington, N.J., A. Garbačiaus
kas, Chicago, Ill., P. Radvila, 
San Francisco, Calif., A. Dei- 
kis, Palm Beach, Fla., S. Mik
nius, New London, Conn., dr. 
J. Bachulus, Brunswick, Me., 
A. Sinkevičius, Queens Village, 
N.Y., J. Naujokaitis, Cleveland, 
Ohio, E. Baranauskas, Sche
nectady, N.Y., L. Tiškus, Clear
water, Fla., R. Ugianskis, New 
Fairfield, Conn., J. Skudra, East 
Chicago, Ill., J. Shatar, Water
bury, Conn., M. Karaska, Fred
ericksburg, VA, B. Majauskas, 
San Mateo, Calif., J. Starkus, 
Keamy, N.J., B.
Elizabeth, N.J., dr. T. Michals
ki, Waterloo, IA, A. Volodkevi- 
čius, Glendale, N.Y., A. Znotas, 
Keamy, NJ.

Po 8 dol. — B. Schmidt, Mil
ford, Conn., A. Griaudzė, Avon, 
Mass., J. Landsbergis, Rich
mond Hill, N.Y., J. Vaičkus, 
Kearny, N.J.

Po 7 dol. — S. Zacharka, 
Corning, N.Y., F. Laukaitis, 
Lynbrook, N.Y., A. Skėrys, 
Woodstock, Conn., J. Baltrus, 
Pittsburgh, Pa.

Po 5 dol. — R. Viliamas, 
Washington, D.C., dr. D. Har
mon, Falls Church, Va., E. Am
brazaitienė, Ormond Beach, 
Fla., American Lithuanian Citi
zens Beneficial Club, Provi
dence, R.I., S. Kontrimas, Or
mond Beach, Fla., F. Gabalis, 
Phoenix, Ariz., P. Žumbakis, 
Chicago, Ill., V. Maldutis, Lake 
Ronkonkoma, N.Y., B. Rama
nauskas, Woodhaven, N.Y., A. 
Balčytis, Chicago, Ill., D. 
Wolejszo, Haverhill, Mass., P. 
Gaubys, Sunland, Calif., A. Šer
mukšnis, Momingdale, Mass., 
kun. J. Vilčiauskas, Waterbury', 
Conn., J. Strungys, Waterbury, 
Conn., prel. J. Balkūnas, St. Pe
tersburg Beach, Fla., K. Urbšai- 
tis, St. Petersburg, Fla., V. 
Bruce, Shrewsbury, Mass., V. 
Žiaugra, Roslindale, Mass., A. 
Savičiūnas, Akron, Ohio, L. Ba
nis, Cleveland, Ohio, B. Strimai
tis, Mt. Carmel, Conn., P. Sta- 
nelis, St. Petersburg Beach, Fla., 
V. K. Lakickas, Woodhaven, 
N.Y., J. Pažemėnas, Queens Vil
lage, N.Y., J. Meškauskas, Brook
lyn, N.Y., B. Bobelis, Woodha
ven, N.Y., A. Zupka, St. Peters
burg, Fla., Mrs. Anninas, Water
bury, Conn., M. Žilinskienė,

DARBININKO SKAITYTOJAM

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

DEXTER PARK

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

Detroit, Mich., E. Laukys, Fort 
Salonga, N.Y., O. Balčiūnienė, 
Manahawkin, N.J., A. Stanke- 
vitz, Binghamton, N.Y., M. Ka- 
rečkienė, Woodhaven, N.Y., R. 
Petrauskas, Port Chester, N.Y.,
M. Povilaitis, Woodhaven, N.Y., 
B. Balnius, Detroit, Mich., A. 
Peštenis, Philadelphia, Pa., I. 
Eitmanas, West Paterson, N.J., 
R. Zaloom, Ramsey, N.J., A. Ci- 
žauskas, Falls Church, VA, E. 
Kemfert, Baltimore, Md., M. 
Aleksandravičius, Woodhaven,
N. Y., V. Galinienė, Richmond 
Hill, N.Y., A. Čepulis, Phila
delphia, Pa., P. Budriūnas, Sa
rasota, Fla., P. Kidolis, Hart
ford, Conn., A. Rugys, Paterson, 
N.J., kun. C. širvaitis, Holland, 
Pa., V. Rūtelionis, Rockville, 
Md., A. Ignaitis, Woodhaven, 
N.Y., J. Kisielius, New Haven, 
Conn., V. Vaškys, Crownsville, 
Md., J. Balčiūnas, New Britain, 
Conn., J. Karalius, Chicago, Ill., 
G. Kupčinskas, Walpole, Mass., 
A. Antanavičius, Worcester, 
Mass.

4 dol. — L. Kurkulis, Roches
ter, N.Y.

Po 3 dol. — D. Kasper, Brock
ton, Mass., B. Kukler, Bridge
port, Conn., B. Kuodis, Arling
ton, Mass., K. Balaišis, Cleve
land, Ohio, L. Vaičiūnienė, Chi
cago, Ill., L. Vencius, Haver
hill, Mass., V. Jasinskas, River
side, N.J., V. Anonis, Rego Park, 
N.Y., J. Palevičius, Hudson, N.H.

2.50 dol. — S. Kuprys, River
side, Ill.

Po 1 dol. — M. Zinke, Brook
lyn, N.Y., Sr. M. Imelda, Brock
ton, Mass., A. Paleckis, St. 
Petersburg, Fla., V. Ingelevičius, 
Fairfield, Calif.

Visiem aukotojam nuoširdžiai? 
dėkoja Darbininko administ
racija.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

NAUJAUSIOS
KNYGOS
Laisvės besiekiant. Lietuvos 

Laisvės Kovotojų Sąjungos įna-^'dol. 
šas į antinacinę rezistenciją.
Minkštais viršeliais 12 dol., įriš
ta — 15 dol.

Dr. Wilhelm Storost—Vydū-f 
nas, Sieben Hundred Jahre -į: 
Deutsch-Litauischer Beziėhun- 
gen. Įrišta. 14 dol.

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

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant, Tylos dovana. Lyrika.. 
Po 4 dol.

Stasys Santvaras, Buvimo 
pėdsakai, aštuntoji lyrikos kny- 
ga. Įrišto 8 dol.

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

R. K. Vidžiūnienė, Vieno va- 
karo melancholija. Novelės. 7 
dol.

Iz. {maukas, 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 svetimu 
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. Puzino, Rinktiniai raštai.
I ir II tomas, {rišti j Įdėtus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

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

E. Juciūtė,... I gark o s 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire.r 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, įrišto. 12 dol.

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

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

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

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

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

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

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

L. Kerulis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. Didelio formato. 20

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

G. Tautyytis, Gyvenimas oku
puoto) Lietuvoj. 10.00 dol.

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Bi\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.
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NEWS DIGEST - INTERNATIONAL

PUBLISHED ANO EDITED BY LITHUANIANS

WHY EVERY UTHUVUtiAN FAM ILY SHOULD READ 
NEWS DIGEST - INTERNATIONAL

20 YEARS AND IT IS DEVOTED TO INTERNATIONAL POLITICS

THE MAIN FEATURE OF ND-I IS THAT IT PUBLISHES 
INFORMATION GENERALLY NOT APPEARING IN THE DAILY

THE INFORMATION FROM BEHIND THE IROH CURTAIN.
NEWS DIGEST - INTERNATIONAL SHOULD BE SUB

SCRIBED BY EVERY LITHUANIAN FAMILY FOR THE FOLLOW
ING REASONS:

1. LITHUANIANS, LIKE THE REST OF CENTRAL-EAST 
EUROPEANS ARE THE VICTIMS OF INTERNATIONAL POLITICS 
AND COMMUNISM. ND-I SPECIALISES IN JUST THIS FIELD.

2. ND-I REGULARLY INFORMS ABOUT EVENTS IN 
LITHUANIA.

3. THE YOUNG GENERATION PREFERS READING IN 
ENGLISH. ND4 IS THE RIGHT MAGAZINE TO BRING IT CLOSER 
TO POLITICS AND TO LITHUANIAN AFFAIRS.

4. ND-1 IS PUBLISHED IN ENGLISH AND THIS IS THE 
BEST OPPORTUNITY TO SPREAD THE MESSAGE OF SUF
FERING LITHUANIANS AND THE DANGER OF COMMUNISM 
AMONG AMERICANS AND OTHER NATIONALITIES.

TO PROVE THAT THE ABOVE MENTIONED FACTS ARE 
RIGHT YOU MAY ORDER A SAMPLE COPY OF ND-I FREE OF 

^CHARGE, OR SUBSCRIBE TO THE MAGAZINE FOR 1983*84 
BY SENDING A CHEQUE FOR $6.00 TO THE FOLLOWING 
ADDRESS:

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL
P.O. BOX 535, PARRAMATTA, N.S.W. 2150, AUSTRALIA

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.

a

AMBER HARVEST 
Fresh fruits and vegetables 

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos iš Bruno’s kepyklos Chicagoj.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom. . 
Iki malonaus pasimatymo! :

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

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

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

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

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 8 dol.)

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

Užsakau "Lithuanian Cookery" už 8 dol. Poraiuntlmaa* 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Mlestae, valstija, Zip

Atidarą nuo 8 iki 7 vai 
riuo pirmadienio 
iki šeštadienio

iž?

FEDERALINE KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ LIETUVIAM

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

Skyriai Chicago)*, III. ir St. Petersburg, Fla.

— Klekvltna taupoma įskaita KASOJE apdrausta Iki 100,000 dolerių:

KASA už paprastas taupomas sąskaitas moka 9% 

Už IRA pensijų Indėlius dabar moka 11%

Už didėlius Ir mažus Certtflkatus duoda kiek galima 
aukščiausius procentus.

Vlttoms nariam* lengvom!* sąlygom!* suteikia visų 
ričių paskola* Ir mortglčlus.

Tiesioginiai priima arba keičia Social Security 
pensijos čekiu*.

Duoda Money Orders Ir keičia asmeniškus arbe algos 
čekiu*.

KASOS jstsigs veikla savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o 
penktadieniais Nei • vai. vak. Ir leėtadlenlals Iki 5 vai. vakaro.

Visus kviečiame dėti santaupas j lletuvlėkę KASĄ.

< i

-
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PALAIDOTAS ANTANAS BALČIŪNAS

SUNNY HILLS, FLA.

Gražų rudens rytą, gruodžio 
20, kada visi buvo užsiėmę 
švenčių ruošos darbais, staiga 
žinia perskriejo Sunny Hills 
gyventojus — nuo Širdies smū
gio mirė Antanas Balčiūnas.

Ta žinia visus pritrenkė. Vie
ni kitus klausė, kodėl , dabar 
prieš šventes taip nutiko? Net 
a.a. Antano Balčiūno žmona 
nieko nenujautė ir tą rytą buvo 
išėjusi grybauti. Ilgai užtruko, 
kol moterys ją surado miške 
ir pranešė tą liūdną žinią.

Antanas Balčiūnas buvo gimęs 
1918 birželio mėnesį, Sunny 
Hills gyveno tik trejus metus. Jis 
čia buvo atsikėlęs iš New Jer
sey. Čia jis planavo ir kūrėsi 
ilgai senatvei, bet Dievo planai 
buvo kifoki.

Velionis buvo pašarvotas 
Chiplley miestely, kur lietuviai 
gausiai lankė du vakarus. At
sisveikinimas buvo gruodžio 22. 
Maldas sukalbėjo kun. kleb. P. 
Jaraška ir kun. A. Kardas. Ro
žančių kalbėjo abu kunigai, V., 
Rumšienė ir E. Lukienė. Atsi
sveikinimą pravedė F. Bočiū- 
nas, apibūdindamas velionį kaip 
malonų ir mielą Sunny Hills

gyventoją. Po to dar kalbėjo: 
E. Lukienė, H . Kačinskas, L. 
Adomavičių krikšto dukros: Jū
ratė ir Loreta, f? Rubavičius. 
Pabaigai sugiedota Marija, Ma
rija.

Gruodžio 23 buvo palaidotas 
iš šv. Teresėlės bažnyčios Sunny 
Hills kapinėse. Bažnyčioje buvo 
sugiedotos egzekvijos lotynų 
kalba. Giedojo abu čia esą 
kunigai ir vargonininkas V. Ma
ma i ti s. Abu kunigai ir mišias 
koncelebravo. Pamokslą pasakė 
kun. P. Jaraška. J kapus paly
dėjo per 30 mašinų.

Velionio žmona Marytė visus 
dalyvius pakvietė į Sunny Hills 
salę polaidotuviniam pietum.

V.D.

Didžiųjų švenčių eigoje
Kai daug kur Amerikoje buvo 

kovojama su šalčiu ir sniegu, 
tai Bostone Kalėdų naktį smar
kiai šalo, bet neturėjom sniego. 
Vykstant į Bernelių mišias Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čion, šaltas vėjas prie bažny
čios durų net stumdė žmones. 
Todėl ir žmonių į bažnyčią pri
sirinko ne daugiausia. Tačiau 
Kūdikėlio Jėzaus užgimimo mi
šios, chorui ir solistui Benedik
tui Povilavičiui giedant, džiu
gino visus ir net priminė Kalė
dų šventes mūsų tėvynėje Lietu
voje.

Išėjus iŠ bažnyčios, šaltas vė
jas greitai visus skubino į auto
mobilius.

Naujų Metų sutikimo vakaro 
oras buvo gražus ir ne taip šal
tas. Bostono parke ir eilėje kitų 
vietų vyko viešas Naujų Metų 
sutikimas su įvairiais pasirody
mais ir įvairiaspalvėmis raketo
mis, kurios nušvietė visą pa
dangę.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos surengtame Naujų Metų 
sutikime žmonių buvo mažiau 
nei kitais metais. Daugumą su
darė vėlesnieji ateiviai. Tačiau 
tas vakaras buvo labai jaukus, 
grojant geram orkestrui ir net 
skambant lietuviškai dainai. 
Dalyvavę šiame Naujų Metų su
tikime džiaugiasi, kad tai gal 
geriausias ir gražiausias sutiki
mas, koks kada yra buvęs.

pametęs. Stambo

savinin- 
gerojikui. Tai 

dvasia;
Gruodžio 18 “The Boston 

Herald’’ rašo apie rusų hockey 
žaidėją, kuris Stokholme buvo 
suimtas už “shoplifting” ir pra
leido kalėjime dvi paras. Re-

Diplomatinės Tarnybos ŠefuiDiplomatinės Tarnybos Šefui

STASIUI LOZORAIČIUISTASIUI LOZORAIČIUI

mirus, velionio žmonai Vincentinai, sūnums Stasiui ir 
Kazimierui bei Lietuvos Diplomatinės Tarnybos nariams 
reiškiame gilią užuojautą.

mirus, velionio žmonai Vincentinai, sūnums Stasiui ir 
Kazimierui bei Lietuvos Diplomatinės Tarnybos nariams 
reiškiame gilią užuojautą.

JURGIUI APANAVIČIUI
Clevelande mirus, jo dukrai Elvyrai Ošiapienei, tautos 
Fondo vaidybos narei, ir kitiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Tautos Fondas

Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos FondasBendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas

Komp. J. Gaidelio 
mirties sukaktis

Sausio 6 sukako metai, 
mirė komp. Julius Gaidelis. Tą 
sukaktį sausio 1 radijo progra
moje plačiai paminėjo Laisvės 
Varpas, vedamas Petro Viščinio. 
Lyg įvadą į tą minėjimą suda
rė komp. J. Gaidelio sukurta 
‘Malda už tėvynę”, atlikta Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
mišraus choro iš Brocktono dar 
tuo laiku, kai chorui vadovavo 
pats komp. J. Gaidelis.

kai

Mūsų Mielajam

Mielam Bičiuliui
A.A. 

ANTANUI BALČIŪNUI
užbaigus šią žemišką kelionę, jo žmoną Marytę ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Verutė ir Vincas Misiūnai

ANTANUI BALČIŪNUI
netikėtai ir nelauktai mirus, reiškiame gilią užuojautą 
Marijai Balčiūnienei, velionio seseriai Barborai Armonie
nei, broliui Lietuvoje ir visiem artimiesiem.

Jūratė Vakarietytė-Calise 
įnešė ir Jonas Vakariečiai 
Jonukas Jr.
Viktorija ir Loretta

Jamestown, Rhode Island

JONUI VALAIČIUI

mirus, jo sunui Jurgiui, Tautos Fondo Tarybos nariui, 
ir kitiems artimlesiems raiškiame gilią užuojautą.

Tautos Fondas

Nuoširdžiam biržiečiui

ANTANUI BALČIŪNUI

išėjus į Anapili nebesugrįžtamai, skausmo prislėgtai 
Marijai Balčiūnienei, buv. Sibiro tremtinei seseriai Barbo- 
rai Armonienei, broliui Lietuvoje ir visiem giminėm 
siunčiame mūsų nuoširdžios paguodos žodžius.

JONUI VALAIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui Jurgiui, 
žmonai Nijolei ir anūkams Giedriui ir Andriui.

* ■

Dantonas, Mirga, Tauras ir Daina Šulaičiai
Aleksandras ir Ona Šulaičiai _

Julius, Irena ir Audronė Veblaičiai
Union, New Jersey

Brangiam Tėvui ir Seneliui, Mokytojui

ANTANUI BALČIŪNUI

JONUI VALAIČIUI
mirus, dukterį Aldoną-Marytę, sūnus Jurgį ir dr. Joną, 
seserį M. Ulėnienę, brolį Juozą bei jų šeimas širdin
gai užjaučiame.

-Kibirkščiai irVilgaliai
e staiga mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai Marijai 

reiškia

Plačiau apie komp. Juliaus 
Gaidelio kūrybą ir veiklą kalbė
jo rašytojas Stasys Santvaras, 
išryškinęs jo šakotą kūrybą ir 
veiklą su chorais ir kitais voka
liniais vienetais bei solistais — 
dainininkais, kuriem jis dažnai 
būdavo akompaniatorium. Kal
bėtojas reiškė susirūpinimą, kas 
atsitiks su komp. J. Gaidelio 
gausia kūryba, kuri dabar yra 
Australijoje jo sūnaus Garso ži
nioje? Jei ta kūryba nebūtų 
išleista ar bent apsaugota, tai 
būtų didelis nuostolis mūsų tau
tinei kultūrai. Bet jos išleidimui 
reikia leidėjo ir lėšų, kurių 
nematyti.

i , St. Santvara kalba buvo pa
lydėta ištrauka iš komp. J. Gai
delio sukurtos mažosios siuitos 
fortepionui, kurią atliko pianis
tas Andrius Kuprevičius. Visam 
minėjimui toną davė įjungtas 
programos vedėjo P. Viščinio 
1979 balandžio 8 atliktas pasi
kalbėjimas su komp. J. Gaideliu 
apie jo ketvirtosios simfonijos 
atlikimą Chicagoje.

Taip mirties metinių proga 
komp. J. Gaidelis iškeltas ne tik 
savo kūryba, bet ir savo gyvu 
žodžiu, ' paliečiančiu mūsų 
kultūrinio gyvenimo aktualijas. 
Pasikalbėjimas palydėtas J. Gai
delio operos “Dana” finalu “Tė
ve mūsų”, atliktu Chicagos lie
tuvių operos su simfoniniu or
kestru. Vėliau dar perduota iš
trauka iš J. Gaidelio sonatos Nr. 
2 smuikui ir fortepionui, atlik
ta a.a. smuikininko Izidoriaus 
Vasyliūno ir pianisto Vytenio 
Vasyliūno. Tai pirmas komp. 
J. Gaidelio mirties minėjimas, 
plačiai tą mūsų muzikos kūrė
ją tūkstančiam Laisvės Varpo 
klausytojų girdint.

siėmimą, jis atsakęs, kad jam už 
žaidimą mokama. Taigi profe
sionalas žaidėjas. *

Gruodžio 19 “The Boston 
Herald” rašo, kad KGB infor
matoriai “randa” nacius, kurie 
niekada tokiais nebuvo. Patrio
tai amerikiečiai — estai, latviai 
ir lietuviai esą dažnai kaltina
mi kaip nacių kolaborantai, kuo 
jie tikrumoje nebuvę.

Gruodžio 23 /The Daily 
Transcript” rašo apie Paul Pez- 
wick, kuris yra inžinierius “Sea 
Shepherd II”, kad Quebec tei
sėjo buvo nubaustas $4000 už 
tai, jog norėjo sutrukdyti ruonių 
gaudymą. Jis yra lietuvių kilmės 
iš Nonvoodo, Mass. Tie ruonių 
gaudytojai gaudo mažus ruoniu
kus. Laivo kapitonas irgi buvo 
nubaustas.

“The Mirror” įdėjo Nijolės Sa- 
dūnaitės ir “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” lei - 
dinio fotografiją. The Mirror ra
šo, kad Nijolė Sadūnaitė pralei
do 3 metus darbo stovykloje ir 
3 metus ištrėmimo Sibire.

Pasikeitimai K. Pratapo 
stipendijų fonde

1964 mirusio bostoniečio Ka
zimiero Pratapo testamentu pa
liktą stipendijų fondą tvarkė jo 
paskirti globėjai: St. Klinga, Juo
zas Lėky s, Juozas Sakalauskas ir 
Edvardas Zaleskas. Vienam glo
bėjui mirus, o kitiem dėl senat
vės nepajėgiant; administruoti 
stipendijų išdavimo ir paskolų 
atgavimo, 1983 rugsėjo mėn. 
pasirašyta sutartis su North
eastern universitetu Bostone, 
kuriame profesoriauja Ed. Zales
kas. Pagal testamento nuorodas 
ir įstatymus, įkurtas “Protaps 
Estate Endowment” tame uni
versitete. Bus duodamos pasko
los iki 500 dol; lietuvių kilmės 
studentam, studijuojantiem 
Northeastern universitete. Stu
dentai, gavę paskolas anksčiau, 
turės jas grąžinti tam univer
siteto fondui. Dokumentaciją 
sutvarkė adv. dr. M. Šveikaus- 
kienė.

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

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis. 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

Genovaitė 
Henrikas 
Algis 
Vytas 
Rimas 
BITĖNAI

A.A.
JONUI VALAIČIUI

mirus, dukrai Aldonai, sūnums Jurgiui ir Jonui, gimi
nėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai

bruk BY-mniL
PusUigepaid both ways

Pranešame visiems draugams ir pažįstamiems, kad 
1983 m. gruodžio 23 d. po ilgos ir varginančios ligos 
mirė mūsų mylima dukrelė

IRENA BALČIŪNAITĖ - BEDRZICKIS,
gyvenusi Cape Cod, Hyannis, Mass. Palaidota gruodžio 
St. Francis kapinėse Centerville, Mass, su bažnytinė
mis apeigomis.

Didžiai dėkingi esame Lietuvių Bendruomenei už 
gėles, o visiems vietos lietuviams už psreikštą mums 
užuojautą, už aukas Irenos vardu Lietuvių Fondui, už da
lyvavimą šermenyse ir laidotuvėse Ir už visokią paramą 
ruošiant po laidotuvių vaišes.

Sunkioje valandoje mes pajutome, kad esame ne 
vieni.

Nuliūdę tėvai Olga ir Aleksandras Šlepavičiai

Mielai 
A.A. 

JULIJAI KAZENIENEI € V

mirus, jos dukterį Onutę Karašienę su šeima ir kitus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame Ir drauge liūdime.

Thrt'swhrt BflnKinfrBVimak^ /
Gr«n»i, prieinamai, privačiai, saugiaI, nemoka**
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings gLyx l* 4~ > 

Bsnk būdu. Ar jums remtis pinigus padėti | ban^” 

kg ar juos atsllartl, tai gailio ^NNcti namie bot;
kuriuo laiku. JOsų siuntą gavge, bankas tuoj j- 

traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir uMkrlnl-

7 "*••• pH”®*’
y / procentus,

' loldtlamus {statymą. \ iP^’Oėllongvo taupymooO- .•
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 2W-2SOO fl

arba rašykit paduotais adresais. ^0

SMMJ te

Irena ir Stasys Giedrikiai 
Pelagija ir Stepas Liveckiai
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DARBININKAS
212) 827-9645

YORKE

(212) 827-1352
(212) 827-1351
(212) 827-1350

Ml HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

I Redakcija 
Administr. 

Į Spaustuvė
I Vienuolynas ..(212) 235-5962 
! K. Ž. salė

Kultūros Židinyje šį savait
galį: sausio 14, šeštadienį, 6 
v.v. Klaipėdos prisijungimo prie 
Lietuvos minėjimas. Rengia 
New Yorko šaulių kuopa.

Kun. Jonas Kinta, ilgametis 
Patersono, N.J., lietuvių parapi
jos klebonas, sausio 4 mirė Put
nam, Conn. Pagal jo paties 
testamente išreikštą pageida
vimą laidoti parvežtas į Pater
sono Kalvarijos kapines, kuni
gų sekciją.

Klaipėdos krašto sukilimo ir 
prisijungimo prie Lietuvos mi
nėjimas bus sausio 14, šį šešta
dienį, 6 v.v. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Kalbą pasakys 
Ieva Jankutė, sukilimo dalyvio, 
Klaipėdos krašto patriarcho 
anūkė. Dainuos solistas Sta
sys Citvaras, dainavęs įvairiose 
operose ir garsiame kazokų cho
re. Jam akomponuos Viktoras 
Ralys. Po programos pabendra
vimas. (Žiūr. skelbimą.)

Liet Atletų Klubo metinis na
rių susirinkimas įvyks sausio 27, 
penktadienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinyje. Klubo valdyba prane
ša, kad narių dalyvavimas būti
nas.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 14, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per 
radiją-b<?1Thnsliuojama G. Puc
cini opera “La Boheme”. Pa
grindiniai solistai: Cotrubas, 
Daniels, Shicoff, Elvira. Diri
guoja Kohn.

Ieškomas pilno laiko patarnau
tojas techniškiem darbam lietu
viškoj įstaigoj. Turi laisvai val
dyti lietuvių ir anglų kalbą, 
mokėti gerai rašyti rašoma ma
šinėle, efektyviai komunikuoti 
telefonu ir raštu bei vairuoti. 
Darbo pareigos pagrindinai 
apima mašinraščio darbus, 
siuntų pakavimą bei prašymų 
pildymą ir išsiuntimą; adresų 
sąrašo vedimą, sąskaitybą, 
bibliotekos ir archyvo tvarkymą 
bei kitus administracinius rū
pesčius. Pamokos kompiuterio 
technikoj bus suteiktos pačioj 
įstaigoj. Darbo sąlygos bus ap
tartos su rimtais kandidatais. 
Siųsti reziume: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207.

PADĖKA
Lietuvių Atletų Klubo valdy

ba dėkoja visiem asmenim, 
kurie prisidėjo prie Naujųjų 
Metų sutikimo baliaus paruoši
mo. Taip pat dėkoja visiem 
atsilankiusiem į Naujųjų Metų 
sutikimo balių. Tuo pačiu atsi
prašo už visus trūkumus ar ne
sklandumus. Ačiū visiem.

KLAIPĖDOS KRAŠTO
*

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

I nvokaclja — TĖ V. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM
Sveikina Lietuvos Gan. konsulas A. SIMUTIS

LB N.Y. apygardos pirm. A. VAKSELIS 
Šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ skaito 1918 lapkričio 
30 Tilžėje {kurtos Prūsų Tautinės Tarybos aktų 
Ir Martyno Gelžlnlo straipsnio ištraukas.
Paskaitų skaito IEVA JANKUTĖ, Martyno Jankaus 
anūkė

MENINĖJE DALYJE -
Dainuoja solistas STASYS CITVARAS 
Akomponuoja muzikas VIKTORAS RALYS

Po programos — pabendravimas 
{einant aukojama

Minėjimų rengia Ir visus atsilankyti kviečia:
LSST SIMO KUDIRKOS KUOPA NEW YORKE
LKVS RAMOVĖS N.Y. SKYRIUS
DLK BIRUTĖS DRAUGIJOS N.Y. SKYRIUS 
MAŽ. LIETUVOS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
MAŽ. LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

Pianistė Aldona Kepalaitė ne
seniai perėmė vargonininkės pa
reigas Aušros Vartų parapijoje, 
Manhattane, N.Y. šiuo metu 
vargonininkė intensyviai dirba 
su Lietuvos vyčių 12 kuopos ko
mitetu ruošdamiesi Nepriklau
somybės ir Šv. Kazimiero minė
jimam. Minėjimus rengia Lie
tuvos vyčių 12 kuopa.

Jonas P. Kedys, iŠ Australi
jos, leidžiąs žurnalą News Di
gest — International, Darbinin
kui parašė specialų straipsnį 
apie raketas Europoje ir jų 
reikšmę. Straipsnis greitai bus 
spausdinajnas Darbininke.

Mečys Razgaitis Kalėdų dieną 
giesmes solo ir su choru gie
dojo Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje ir Newarko Švč. Tre
jybės bažnyčioje. Šį sekmadienį, 
sausio 15, sumos metu Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje gie
dos šv. Kazimiero giesmę, kurią 
pats yra sukūręs.

Elena Legeckienė, anksčiau 
gyvenusi New Yorke, dabar 
gyvenanti pas savo dukrą prie 
Chicagos, prieš N. Metus atvy
ko į New Yorką, dalyvavo N. 
Metų sutikime Kultūros Židiny
je ir dar kurį laiką pasisvečia
vo, lankydama gimines ir pažįs
tamus. Buvo sustojusi pas Eleną 
Bublaitienę Woodhavene. Į Chi- 
cagą išvyko šios savaitės gale.

P. Skikūnas, Miami, Fla., pa
remdamas spaudą, atsiuntė 40 
dol. Ačiū labai.

Solistas Stasys Citvaras dai
nuos Klaipėdos prisijungimo 
minėjime, kuris bus sausio 
14, Šį šeštadienį, Kultūros 
Židinyje. Rengia New Yorko 
šaulių kuopa.

A.A. Reventai iš Houston, 
Texas, jau kežeri metai Darbi
ninką paremia stambesne auka. 
Ir šių švenčių metu atsiuntė 
50 dol. Ačiū spaudos rėmimam.

J. Kiškelis, Northampton, 
Mass., ne pirmą kaitų spaudą 
paremia stambesne auka. Ir šiais 
metais, atsilygindamas už meti
nę Darbininko prenumeratą, at
siuntė 50 dol. Ačiū labai.

Dr. A. Goeldnerienė, Flush
ing, N.Y., ir šiais metais ap
mokėdama Darbininko prenu
meratą, paaukojo 50 dol. Ačiū 
spaudos palaikytojai.

K. Kalvaitienė, Gaithersburg, 
Md., daugelį metų pridedant! 
stambesnę auką, ir šiais metais 
atsiuntė 50 dol. Ačiū spaudos 
rėmėjai.

A. Buivydienė, Bronx, N.Y., 
vietoj metinės prenumeratos at
siuntė 45 dol. Ačiū labai.

Dr. A. Flateris, Bethesda, Md., 
jau daugelį metų Darbininką 
paremia stambesne auka. Ir šiais 
metais atsiuntė 40 dol. Dėkoja
me už spaudos įvertinimą.

Marijona Skabeikienė atsto
vavo Amerikos Lietuvių Kata
likų Tarnybai gruodžio 6 Ame
rikos Italų Federacijos sušauk
to) konferencijoj Washingtone. 
Konferencija, skirta etninėm 
grupėm, nagrinėjo etninių gru
pių rūpesčius ir jų iškėlimą 
bei dažną ignoravimą Amerikos 
spaudoje.

Gintė Damušytė buvo pa
kviesta gruodžio 16 dalyvauti 
JAV Valstybės departamento 
patariamojoj sesijoj apie žmo
gaus teises. Sesijoj kalbėjo am
basadorius Max Kampelmanas, 
JAV delegacijos Madrido kon
ferencijoj pirmininkas, Elliott 
Abrams bei kiti Valstybės depar
tamento pareigūnai. Po visos 
programos G. Damušytė, kaip 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos darbuotoja, posėdžiavo su 
kitais departamento pareigūnais 
ir kėlė lietuviam rūpimus klau
simus. Sesijoj dalyvavo ir Lie
tuvių Bendruomenės atstovai 
Ramūnas Kondratas ir Virginija 
Gureckienė iš Washington©.

N.Y. skautai ir skautas bei 
Maironio mokykla nuoširdžiai 
dėkoja Kasos kredito unijai už 
auką naujai kalėdinei eglutei 
įsigyti.

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.

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.

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas - condominium. Se
minole, Fla. Gerame stovyje ir 
prie krautuvių-bankų, kur pato
gu senesniem žmonėm pasitar
nauti. Tel. 1-813-360-3553.

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
ting Service, {staigoj kreipiantis 
paminėti, kad norite būti E. Vai
nienės klijentaisr

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
liody works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue,. Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677. —

PRATĘSTA KULTŪROS ŽIDINIO Ir

1976 metais New Yorke pra
dėjo veikti Lietuvių Kultūros 
Fondas Inc., kurio ^tikslas ir' 
uždavinys buvo padėti tėvam 
pranciškonam prižiūrėti ir išlai
kyti Kultūros Židinį. Buvo iš
rinkta fondo taryba bei valdy
ba, kuri rūpinosi Židinio reika
lais. .Tai buvo firmas toks įvy
kis, kad dvasiškijoš nuosavybė 
buvo patikėta pasauliečių admi
nistracijai. Ilgainiui buvo išdirb
ta formulė, pagal kurią LK Fon
das ne tik užsiėmė kasdienine 
Židinio priežiūra, bet buvo įpa
reigotas jau savarankiškai veik
ti administracijos darbuose. Vie
nas svarbiausių fondo rūpesčių 
tapo Kultūros Židinio išlaiky
mas lietuviam ne tik dabar, bet 
ir ateityje.. Kad Židinio išsau
gojimo lietuviam pareiga turėtų 
teisinį pagrindą, 1979 metais 
buvo pasirašyta su tėvais pran
ciškonais sutartis. Pagal ją lie
tuvių visuomenė LK Fondo or-

V. Burneikienė, Hartford, 
Conn., apmokėdama 1984 m. 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė 50 dol. Ačiū labai.

K. Jurkevičius, Wethersfield, 
Conn., atsilygindamas už meti
nę Darbininko prenumeratą, at
siuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū.

A. Žvinys iš Medford, N.Y., 
atsilygindamas už Darbininko 
prenumeratą, atsiuntė 40 dol. 
Ačiū labai.

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- 
čiama, 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. 11207.

EUGENIJAI KEZIENEI 75 METAI
Pagerbimo vaišės Apreiškimo 
parapijos salėje

Kaip buvo skelbta, sausio 8 
vaikai savo motinai Eugenijai 
Kezienei surengė pagerbimo 
vaišes jos 75 metų sukakties 
proga. Eugenija Kezienė yra 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopos veikli pirmininkė ir 
daugelį įvairiausių renginių ap
tarnauja savo vaišėmis, rengda
ma pietus, kavutes ar iškilmin
gas vakarienes. Ir Apreiškimo 
parapijos patalpose kiek ji yra 
surengusi įvairiausių vaišių, lie
tuviškų kūčių, Užgavėnių.

Visa tai žmonės įvertino ir pa
rodė daug dėkingumo, daug ši
lumos.

Pamaldos bažnyčioje
Pirma bažnyčioje buvo pamal

dos, kurias koncelebravo tos pa
rapijos klebonas kun. Jonas Pa
kalniškis, drauge su kun. Anta
nu Račkausku ir svečiu, kun. 
Algimantu Keziu, SJ, kuris pa
sakė ir pamokslą, pasveikinda
mas mamą, palinkėdamas jai 
viso ko geriausio, taip pat kal
bėdamas apie moters vietą ir 
vaidmenį Bažnyčioje. Giedojo 
Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Viktoro Ralio.

Vaišės salėje
| žemutinę Apreiškimo para

pijos salę susirinko apie 150 
žmonių. Čia buvo jaukios, savy
binio pobūdžio vaišės. Patar
navo E. Kezienės nuolatinis šta
bas, moterys iŠ Kat. Mot. Są
jungos 29 kuopos. Vadovavo Ro
mas Kezys.

Pradžioje sveikinimo kalbas 
pasakė Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, LB apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vekse

priežiūrą, naudojimą ir admi- jų nėra desig I 
nistraciją. Židinio žemė ir pa-
statai liko pranciftonų nuosavy- KhMūhm Zkamo ava 
bėję, bet visos viešosios patsd- tautiną M
pos (ĮMStatas su abiem salėmis, be, turttų^ jei ne I

racijos namas, kiemas ir (važia
vimas) buvo už simbolinę nuo
mą perleisti Lietuvių Kultūros 
Fondo atsakomybėn.

ši sutariis buvo pasirašyta 3 
metų bandomajam laikotarpiui 
ir 1982 metais buvo pratęsta dar 
vieniem metam. Per tą laiką 
Židinio administracija vyko 
na sklandžiai, ir visuomenės pa 
tikėti LK Fondo darbuotojai sa
vo užduotį atliko be priekaiš
tų. Dėka pasišventusių darbi
ninkų bingo grupėse, visuome
nės aukų ir pajamų už patal
pas Židinio valdyba pajėgė ap
mokėti visas nuolatinės prie- 
žiūros išlaidas, samdyti prižiū
rėtojus ir likusį pelną padėti į
saugias santaupas.

Trūko tik vieno dalyko — pri
vilegijos aukojantiem Židiniui 
nurašyti savo aukas nuo mokes
čių. Po intensyvių pastangų ir šis 
reikalas buvo sutvarkytas. “Tax 
exempt” statuso įsigijimo proce
dūrai palengvinti buvo įkurta 
nauja korporacija Lithuanian 
Cultural Center Inc. vardu. 1983 
lapkričio 3 naujoji korpora
cija gavo teisę operuoti kaipo 
“Tax exempt” institucija. Ka
dangi šios naujos organizacijos 
tikslas ir uždaviniai yra tie pa
tys, specialiame susirinkime na
riai vieningai pritarė uždaryti 
ligšiolinį Lietuvių Kultūros 
Fondą ir savo narystę perkelti 
į Kultūros Židinio (Lith. Cul
tural Center) korporaciją. Tuo 
pačiu naujoji organizacija teisė
tai perėmė 4r Kultūros Židinio 
priežiūros darbus.

1983 gruodžio 17 Lithuanian 
Cultural Center Ine. vadovybė 
pasirašė su tėvais pranciško- ’ 
nais naują 3 metų sutartį, įsi
pareigodama ir toliau rūpintis 
Kultūros Židinio išlaikymu, lie
tuviškos veiklos puoselėjimu ir 
Židinio išsaugojimu lietuvių 
reikalam. Atsakomybė už šias 
pareigas yra didelė, bet ją neša 

lis, toliau sugiedota sukaktuvi
ninkei ilgiausių metų, pakeltos, 
šampano tautės. Prieš valgį in- 
vokaciją sukalbėjo tos parapijos 
klebonas kun. J. Pakalniškis.

Romas Kezys buvo suorgani
zavęs ir kultūrinę programėlę. 
Čia pietų pradžioje eiles apie 
motiną skaitė Paulius Jurkus, gi 
Harmonijos kvartetas padai
navo kelias dainas: Kur bėga 
Šešupė, Oi tu ieva ievuže, Lau
kai, Lietuvos laukai ir komišką — 
Kodėl aš tave myliu. Aktorius 
Vitalis Žukauskas čia papasako
jo keletą linksmų anekdotų ir 
paskaitė trumpą faljetoną kaip 
prie žmonos galima priprasti.

Feljetono autorė yra Gražina 
Opaitė-Boleckienė iš Brazilijos.

Gi Vytautas Strolia pavaizda
vo, kaip Sovietų Sąjungoje, oku
puotoje Lietuvoje svarbu turė
ti pažinčių. Jis turėjo net tele
foną atsinešęs ir vaizdavo, kaip 
jo namas dega, o jis skambinąs 
įtakingiem pažįstamiem drau
gam, gaisrininkam, kad gesintų 
namus. Beskambinant namas ir 
sudegė.

Sveikinimai
Persiritus pietum į antrą pu

sę, pradėjus kavą gerti, buvo ei
lė sveikinimų. Sveikino Ona 
Barauskienė—Moterų 29 kuo
pos vardu, šeimininkių unijos 
vardu, parapijos tarylxis vardu, 
Apolonija Radzivanienė — Pa
saulio Lietuvių Katalikių Orga
nizacijų Sąjungos pirmininkės 
dr. A. JanaČienės vardu, Liet. 
Kat. Moterų Kultūros Draugijos 
ir savo vardu. Petras Ąžuolas 
— Liet. Kat. Federacijos vardu, 
Bronė Spfldienė — Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 7 kuopos

mūsų, kol mes jį remsime, juo 

riaosias būdas tai įvykdyti yra 
tapti Židinio kotporacųos na
rių ir savų auka, nario mokes
čiu ir dalyvavimu korporacijos 

izacinėj struktūroj įsijung- 
i į Židinio išlaikytojų eiles.

Siųskite pasiteiravimus K. Ži
dinio adresu: 355 Hi^iland
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, arba 
paskambinkite narių vėrbavimo 
komiteto pirmininkei J. Pumpu
tienei 296-1939. Ji Jum atsiųs na
rio įstojimo instrukcijas. Jeigu 
jau esate aukoję Kultūros Židi
niui 100 ar daugiau dolerių, ta
da 10 dol. metinis mokestis pa
darys Jus aktyviu K. Židinio 
nariu. Jeigu esate iki šiol paau
koję mažiau, negu 100 dolerių, 
tai galite vienu kartu arba dali
mis tą auką padidinti.

Svarbiausia — kiekviena 
auka Židiniui, parašyta Lithua
nian Cultural Center Inc. vardu, 
yra nurašoma nuo valstybi
nių mokesčių. Jūsų aukos, tiek 
didelėj tiek mažos, bus labai 
vertingos tolimesniam Židinio 
išlaikymui.

Alą^š.

PLOKŠTELĖ 
IŠ VOKIETIJOS

Kur bakūžė samanota. Solisto 
R ičardo Daunoro įdainuotos 
dainos ir arijos. Pirmoj pusėj: 
Kur bakūžė samanota, Auki, ber
želi, Anoj pusėj Dunojėlio, Ėsk, 
karvute, Augau aš pas tėvelį, 
Neturiu aš namelių, Šią'naktelę, 
per naktelę, Išėjo tėvelis į Žą- 
hą girelę, O, gimttoe. Antroj 
pusėj arijos iš L. Van Beetho
ven, W.A. Mozart, A. Thomas, 
G. Verdi kūrinių. Su persiunti
mu gaunama už 12 dol. Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

vardu, Antanas Masionis — bu
vęs kaimynas ir jos vaikų moky
tojas, Lionginas Drangauskas 
— Perkūno choro vardu, Vytau
tas Alksninis — Kultūros Židi
nio administracijos vardu.

Visi įteikė dovanų. Gražius 
šventiškus pyragus įnešė moterų 
organizacija ir parapijos taryba.

Jaunųjų Keziu orkestras
Romas Kezys turi penkis sū

nus. Vienas iš jų yra išvykęs 
mokytis į kitą valstybę. Ketu
ri sudaro puikų orkestrą. Prisi
jungė ir Romas Kezys su akor
deonu. Pritariant savo sūnum 
trim gitarom ir būgnu, pagro
jo ir padainavo keletą nuo
taikingų dainelių. Įsijungė ir 
publika į dainavimą.

Baigiant vaišes, jautriu žo
džiu padėkojo ir pati sukaktu
vininkė E. Kezienė.

Vaišes pabaigus, dar daug kas 
liko pasikalbėti, o kiti ir pašoko 
prie brolių Keziu ir jų tėvo mu
zikos.

Visos vaišės buvo ir fotogra
fuojamos. o Daiva Kezienė visa 
užrašė į vaizdajuostę — video 
juostą.

Prie garbės stalo sėdėjo Čia 
esą sukaktuvininkės vaikai: kun. 
Algimantas Kezys, SJ, Danutė 
Wolosenko, Romas Kezys, ponai 
Alytai — Daivos Kezienės tėvai. 
Liet. Gen. konsulas A. Simutis 
su žmona ir LB apygardos pinn. 
A. Vakselis su žmona.

Visa buvo surengta neforma
liai, jaukioje nuotaikoje. Pager
biant E. Kezienę, drauge buvo 
pagerbtos ir tylios jos talkinin
kės ir darbininkės, kurių nuo
širdų darbą sutinkame beveik 
kiekviename lietuviškame ren
giny.

(Pd.)




