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PRISIMINIMAI
Tavo gailestingumas lydi 
maste per visas mano 
gyvenimo dienas
(Ps. 22, 6)

JŪS ESATE NUSIKALTĖLIAI

Prezidentas Reagan, infor
muodamas kongresą apife JAV*
būklę, pasidžiaugė pasiektais 
laimėjimais ūkinėj srity ir atsta
tyta JAV garbe, ir ragino abi 
partijas imtis naujų žygių 
biudžeto deficitui sumažinti.

Sov. S-gos prezidentas Andro
pov nėra niekur per 5 mėn. pasi
rodęs, bet jo kandidatūra į Aukš
čiausiąją tarybą vėl buvo iš
statyta, jam net nedalyvaujant 
kandidatų nominavimo susirin
kime.

Izraeliui kelia rūpesčio padaž- 
nėjęs žydų vykdomas terorizmas 
prieš arabus. Nesenai buvo išaiš
kinta, kad karingai nusiteikę žy
dai bandė išsprogdinti maho
metonų labai garbinamą Uolos 
katedrą (iš kur Mahometas 
buvęs paimtas j dangų) ir Al 
Aksa mečetę senojoj Jeruzalėj.

JAV delegacijos pirmininkas 
derybose su Sov. S-ga dėl stra
teginių ginklų apribojimo Ed
ward L. Rowny pareiškė, kad, 
prieš Sov. S-gai nutraukiant tas 
derybas, abi pusės buvo beveik 
priėjusios prie pagrindinių kliū
čių nugalėjimo, ir kad JAV7 yra 
pasiruošusios abejas derybas 
(dėl strateginių ir vidutinės toli- 
našos branduolinių ginklų apri
bojimo) sujungti.

Lenkijos vyriausybė pakėlė 
maisto produktų kainas TO prOc., 
bet gyventojai kainų pakėlimą šį 
kartą sutiko palyginti ramiai.

Žvalgybos organai Įsitikino, 
kad JAV ir Prancūzijos kareivi
nių Libane sprogdinimus spalio 
23 įvykdė nuo Libano šiitų at
skilusi islaminė Amai grupė, ku
riai vadovauja buv. mokytojas 
Hussein Musawi. Jie yra susi
koncentravę Libano Baalbek 
mieste, kur juos globoja ir saugo 
Sirijos armija. Sprogdinimo pla
ną yra paruošusi Irano ambasa
da Sirijoj.

Kanados min. pirmininkas 
Pierre Elliott Trudeau siekia 
konferencijos su Sov. S-gos pre
zidentu Andropov. Savo tuo rei
kalu laiške Andropov be įprastų 
išpuolių prieš Vakarus pareiškė 
viltį netolimoj ateity susitikti su 

B Trudeau.
Prezidentas Reagan pritarė

nuolatinės erdvės stoties staty
dinimui, kurios pastatymas ir 
išlaikymas iki šio amžiaus pa
baigos kaštuotų apie 30 bil. 
dol.

JAV žvalgyba paskelbė, kad 
Rytų Vokietijoj buvo pastebėtos 
naujos, daug taiklesnės SS-22 
raketos.

Izraelis stengėsi įtikinti ten 
besilankiusį Vakarų Vokietijos 
kanclerį Helmut Kohl negink
luoti Saudi Arabijos, bet kancle
ris pareiškęs, kad tas reikalas 
bus sprendžiamas Vokietijoj, o 

■ ne Izraely.
Prancūzija įsakė savo kariuo

menės daliniams Cade išplėsti 
savo veiklos bazę per vieną 
paralelę, kad prezidento Hissen 
Habre priešam liktų mažiau te
ritorijos veikti.

Libano prezidentas Gemayel 
buvo sutikęs priimti atgal į Li
bano armiją iš jos pasitrauku
sius druzų karius ir kelti juos į 
aukštesnį laipsnį normalia tvar
ka, bet Sirijos remiami druzai 
šį siūlymą atmetė ir pateikė 
naujų reikalavimų.g

Prezidentas Reagan vėl pasiūlė 
už 220 mil. dol. apginkluoti 
Jordano armijos brigadą, kuri 
galėtų būti panaudota draugin
gų arabų valstybių Persijos 
įlankoj gynybai, bet Jordano ka
ralius Hussein pabrėžė, kad ši 
brigada tarnaus tik savisau
gai ir kitų arabų valstybių gy
nimui, jei jos to prašys.

i

Kybartai protestuoja
Suėmus kun. Sigitą Tamkevi- 

čių, 1983 birželio 30 Kybartų 
bažnytinis komitetas pasiuntė 
pareiškimą Lietuvos TSR pro
kurorui ir Kauno bei Vilkaviš
kio vyskupui L. Poviloniui.

Pareiškime išdėsto, kad kun. 
Tamkevičiaus veikla niekada 
neprieštaravo konstitucijai, kad 
žmones mokė tik gero, jaunimą 
skatino gerai mokytis, gerbti tė
vus, mokytojus, vyresniuosius.

Prašo prokurorą paleisti kuni
gą, kad jis galėtų grįžti į dar
bą.

Pasirašė 20 bažnytinio komite
to narių.

Visoie Lietuvoje renkami 
parašai

Visoje Lietuvoje buvo 
renkami parašai ir su pareiš
kimais siunčiami TSKP gene
raliniam sekretoriui J. Andropo
vui ir kitoms aukščiausios val
džios įstaigoms.

Atskirai buvo rašomi pareiš
kimai dėl kun. Alf. Svarinsko 
nuteisimo, atskirai ir dėl kun. S. 
Tamkevičiaus suėmimo. Daug 
pareiškimų buvo parašyta bend
rai protestuojant prieš abiejų 
kunigų areštą.

Kronika pateikia tokių pareiš
kimų 4 pavyzdžius.

-dūk mes auginame duoną ..
Pirmame pareiškime sakoma, 

kad jau kun. Svarinskas nu
teistas ir kad iškelta byla kun. 
Tamkevičiui, Kybartų parapijos 
klebonui.

Toliau pareiškime taip rašo
ma:

“Kun. S. Tamkevičius yra vie
nas iš geriausių Lietuvos kunigų, 
o jo antitarybinis bei antikons
titucinis kaltinimas yra neteisin
gas. Lietuvos kunigų suėmimus 
mes traktuojame kaip mūsų, ti
kinčiųjų, persekiojimą; o juk 
mes auginame duoną, dirbame 
gamyklose — mumis remiasi 
valstybė.

Reikalaujame nedelsiant pa
leisti nuteistą kun. Alf. Svarins
ką ir suimtą kun. S. Tamke- 
vičių.”

Kaip ilgai tikintieji bus 
diskriminuojami?

Antrame pareiškime pradžioje 
konstatuoja, kad kun. Svarinskas 
jau nuteistas, o kun. Tamkevi
čius suimtas. Toliau rašo:

“Ką visa tai reiškia? Kaip il
gai bus tyčiojamasi ir diskrimi
nuojami tikintieji?’ Nejaugi tai 
ir yra jūsų atsakymas į 50,000 
Lietuvos tikinčiųjų prašymą pa
leisti nekaltai suimtąjį kun. Al
fonsą Svarinską?

Grąžinkite Lietuvai mylimus 
ir brangius kunigus — Alf. Sva
rinską ir S. Tamkevičių!”

Konstitucija leidžia pareikšti 
kritiką

Trečiame pareiškime pradžio
je taip pat konstatuojama apie 
kunigų suėmimą, nuteisimą. To
liau rašo:

“Mums nesuprantama, už ką 
yra suimti ir teisiami tie kuni
gai? Kiek mums teko girdėti jų 
sakomų pamokslų ar Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Komiteto pareiš
kimų, jie nė vienu žodžiu ne
pasisako prieš valstybę ar prieš 
jos santvarką.

Mūsų spauda, aprašydama 
kun. A. Svarinsko teismą, nenu
rodė nė vieno nusikaltimo prieš 
valstybę ar jos santvarką, už ku
rį šis kunigas buvo nuteistas. 
Kalbama bendrom frazėm: anti
konstitucinė, antitarybinė 
veikla, Šmeižimas. Bet kokia 
veikla, nepasakoma.

Tie kunigai savo pasisaky

muose tik gynė tikinčiųjų teises, 
kėlė viešumom faktus, nurodan
čius tikinčiųjų diskriminavimą 
įvairiose gy venimo srityse, kėlė 
aikštėn ateistų savivaliavimą, 
užgaunantį tikinčiųjų teises ir 
jausmus. Tų faktų kėlimas vie
šumon negali būti traktuojamas 
valstybės ar jos santvarkos šmei
žimu.

Jūs savo kalboje š.m. birželio 
15 pasakėte: “Mūsų šalyje visi 
turi vienodas teises ir vienodas 
pareigas visuomenei.” TSKP 
centro komiteto sekretorius K. 
Černenka savo kalboje birželio 
14 pasakė: “Visiem žinoma, kad 
mūsų konstitucija garantuoja 
sąžinės laisvę. Komunistai — 
nuoseklūs ateistai, bet savo pa
žiūrų niekam neprimeta. Mūsų 
metodas — švietimas, įtikinėji
mas, propaganda.”

Teisingai pasakyta, o prak
tikoje — kitaip. Visose Lietuvos 
mokyklose iš mokinių pareika
laujama pasirinkti: jei lankysi 
bažnyčią, jei nebūsi komjaunuo
lis, — taigi ateistas, — tai į jo
kią aukštesnę mokyklą neįstosi. 
Ar tai ne diskriminacija ir ateiz
mo primetimas? O kunigai to
kius ir jiems panašius tikin
čiuosius diskriminuojančius 
faktus pareiškė viešai, tai jie 
kaltinami valstybės- ir jos’san
tvarkos šmeižimu, antikonsti
tucine veikla, suimami ir teisia
mi.

Vasario 16 — Lietuvos nepriklausomybės šventė. Lietu
vos šaulių Sąjunga 1932 metais išleido specialų leidinį ‘‘Va
sario 16-toj i”, kurį redagavo Petras Babickas. Tam leidiniui 
viršelį nupiešė dail. Vaclovas Kasčiuška. Čia ir matome tos 
knygos viršelį.

ŠV. KAZIMIERO IŠKILMĖS ROMOJE
#

Artėjant kovo 4, šv. Kazimiero 
— Lietuvos globėjo, šventei ir 
500 m. sukakčiai nuo jo mir
ties, Sukakties komitetas prane
ša, kokia iškilmių tvarka Romo
je ir Vatikane yra sutarta iki šio 
laiko (vasario 1).

1. Iškilmingos mišios Šv. Pet
ro bazilikoje, atnašaujamos po
piežiaus Jono Pauliaus II. bus

Jus, kaip valstybės vadovą, 
prašome padaryti viską, kad ti
kintieji nebūtų diskriminuoja
mi, o už teisingą kritiką suim
ti kunigai — Alf. Svarinskas ir 
Sigitas Tamkevičius — būtų pa
leisti.”

Jūsų areštavimas—dar vienas 
išpuolis prieš tikinčiuosius
Dar kitame pareiškime 

sakoma: ;
“Tokį LTSR aukščiausiojo 

teismo kaltinimą laikome ne
teisingu. Kun. S. Tamkevičius, 
kaip ir kun. A. Svarinskas, yra 
vienas iš uoliausių kunigų mūsų 
tautoje.

Savo pamoksluose jis gynė 
Bažnyčios ir valstybės autori
tetą, skelbė blaivybę, sąžinin
gą žmonių požiūrį į darbą, jau
nuomenės dorinimą, Dievo ir 
Bažnyčios įstatymų vykdymą.

Jūsų areštavimas — tai dar 
vienas išpuolis prieš Lietuvos 
katalikų Bažnyčią ir jos uoliau
sius kunigus.

Gerb. prokurore, nors tarybų 
valdžia neatsižvelgė į 45 tūks
tančių tikinčiųjų liudijimą, kad 
kun. A. Svarinskas neteisingai 
patrauktas baudžiamon atsako
mybėn,protestuodami reikalau
jame* kad neteisingai baudžia-

(nukelta į 2 psl.)

kovo 4, 10 vai. Visa mišių 
liturgija su popiežiaus pamoks- 
lu-pareiškmu skiriama lietu
viam. Mišiose asistuos ir komu
niją dalins lietuviai vyskupai su 
kunigais. Ofe^toriumo metu 
leidžiama mum nešti tris aukas. 
Mišių laiku giedamos try s gies
mės: Pulkim an kelių; Jėzau, 
pas mane ateiki; Marija, Marija 
arba Sveika, Marija, motina

(J klausimus neatsakinėsiu)
Po kratos 3 čekistai nuvežė 

mane į KGB,o kiti, likę mano 
bute, be brolio ir be manęs, jo 
kambary padarė kratą, nieko 
ten “Nelegalaus” nerasdami.

Mane tardyti pradėjo kratai 
vadovavęs papulkininkis Petruš
kevičius. Į jo klausimą: “iŠ kur 
gavai Kroniką?”

Atsakiau: “Į bet kokius klau
simus liečiančius bylą neatsaki
nėsiu, nes jūs patys esate nusi
kaltėliai, grubiai laužote ele
mentariausias tikinčiųjų teises, 
garantuotas konstitucija, Žmo
gaus Teisių Deklaracija, įstaty
mais. Tuo reiškiu protestą prieš
šią bylą. Nusikaltėliams daryti 
nusikaltimą nepadėsiu!”

“Už tai uždarysime tave į 
psichiatrinę ligoninę, — grasi
no Petruškevičius, — ten bus 
100 kartų baisiau nei kalėjime!”

Kai neišsigandau, jis žadėjo 
mane išleisti į laisvę, jei pasa
kysiu iš ko gavau “LKB Kro
niką”. Tylėjau.

(Čekistai per tardymus 
nusikalsta)

Taip čekistai per tardymus 
nuolatos nusikalsta ir visi jie tu
rėtų būti patraukti į baudžia
mąją atsakomybę, pagal BK 
187 straipsnį: Vertimas duoti 
parodymus — Asmens, da
rančio- kratą ar parengtin į tar
dymą, vertimas duoti apklausos 
metu parodymus, pavartojant 
grasinimus ar kitokius neteisė
tus veiksmus, — baudžiamas 
laisvės atėmimui iki 3 metų. 
Ta pati veika, susijusi su smurto 
pavartojimu ar/pasityčiojimu iš 
apklausiamojo asmenybės, — 
baudriama laisvės atėmimu nuo 
3 iki 8-rių metų.

Bet tai tik ant popierio, o tik
rovėje, per visą Lietuvos okupa
cijos laikotarpį, čekistai sąmo
ningai laužo šį straipsnį ir nė 
vienas iš jų nebuvo patrauktas į 
baudžiamąją atsakomybę, nes 
viskas pas juos pagrįsta melu, 
klasta.

(Nuvedė į požemį)
Nieko neišgavęs per tardymą, 

čekistas Petruškevičius liepė ka
reiviui mane nuvesti į KGB 
požemį — tardymo izoliatorių. 
Uždarė vienutėje. Atėjusi mote
ris mane iškrėtė, atėmė viską, 
net kryželį nuo kaklo, rožan
čių, medalikėlį. Po to pervedė 
mane į atskirą kampinę kamerą, 
kurioje vieną išlaikė apie 17 
parų. Nors kameroje buvo labai 
karšta, trūko oro, mano nuotai
ka buvo labai gera, kad mane 
suėmė vieną ir nieko neįpainio
jau. Dėkodama Dievui giedojau 
giesmes, o kareiviai-sargai daužė 
į kameros duris ir šaukė kad nu
tilčiau.

Kai jų nepaklausiau, jie parašė 
izoliatoriaus viršininkui rapor
tą, o patys dejavo: “Na ir atvežė 
mums ilgai grojančią plokštelę, 
niekaip neišjungti . . .”

Neužilgo ėmė man labai slink
ti plaukai ir kristi svoris. KGB 
turi būdus nualinti tardomuo
sius, manydami, kad, nusilpus 
i

Dievo. Kad susidarytų geres
nis įspūdis, giedojimui vadovau
ja Grandinėlė (iš Clevelando). 
specialiai Ritos Kliorienės Šiam 
uždaviniui paruošta. Giedojimui 
bus diriguojama ir pritariama 
Grandinėlės orkestro. Visi lietu
viai prašomi bazilikoje spiestis 
apie Grandinėlę ir nuoširdžiai 
prisidėti savo balsais. Baziliko
je reikia susirinkti 30 min. prieš 
mišių pradžią, kad būtų laiko 
trumpai repeticijai. Mišias Vati-

(nukelta į 2 psh)

fizinėm jėgom, ir valia nu
stips ... Bet jie nežino, kad ir 
pats silpniausias, atsirėmęs į 
Kristų, yra nepalaužiamas.

(Dovydas ir Galijotas)
Petruškevičius tardė mane 

apie 2 mėn. ir, neprakalbinęs 
bylos klausimais, mano bylą ati
davė. Mane pradėjo tardyti tar
dymo poskyrio viršininkas Rim
kus. ' .

Jis taip pat visą laiką pašino 
psichiatrine ligonine ir tyčiojo
si iš tikinčiųjų: “Bailiai jūs 
visi . .. Kai tik pas mus pakliū
nate, visi kaip zuikiai į krūmus 
bėgate: tylite, į klausimus neat- 
sakinėjate, parodymų neduoda-
te... Revoliucijonieriai teisme 
tribūną darydavo, rėždavo tiesą 
į akis, o jūs — bailiai...”

“Nesijuokite iš tikinčiųjų, 
— patariau jam, — geriau pasi
imkite Šv. Raštą ir paskaitykite 
skyrelį apie Dovydo kovą su 
Galijotu. Tai labai tinka dabar
tiniam atvejui. Jūs — KGB, sim
boliškai, šiandieną esate tas 
Galijotas: tūkstančiai dar
buotojų, šimtai tūkstančių jūsų 
agentų — informatorių, jūs tu
rite visas geriausias sekimo-pa- 
siklausymo priemones, jūsų ži
nioje1 visa jėga — kariuomenė, 
milicija, kalėjimai, psichiatri
nės, o žmonių mulkinimui jūs 
specialius^ mokslus baigėte ir 
20 metų praktiką tam turite; 
o mes — tikintieji, silpnesni už 
Dovyduką ne tik laidyklės su 
akmenuku neturime, bet jūs 
mums ir kryželius nuo kaklo 
nutraukėte. Tačiau mes, kaip ir 
Dovydukas, prieš jus einame 
Galybių Viešpats vardu, ir jei 
Gerasis Dievas to panorės — 
bus tribūna (kalba teisme), tik 
truputį palaukite ...”

Gerasis Dievas palaimino, ir 
ypatingai slapto teismo (salėje 
sėdėjo tik keli čekistdai) smulk
menos — tai, ką per teismą 
kalbėjau, labai greit tapo žino
ma plačiam pasauliui.

“Jei Dievas už mus, tai kas 
gi prieš mus?!” Jis išsirenka kas 
pasaulyje menka, kad sugėdintų 
tuos, kurie mano esą šis tas . .. 
Jam vienam garbė, padėka ir 
meilė per amžius!

Jūs sergate didybės manija)
Apie 2 mėn. su manimi vargo 

Rimkus ir, nieko neišgavęs, 
mane tardyti perleido tardymo 
skyriaus viršininko pavaduoto
jui Kažiui.

Pačią pirmą dieną čekistas 
Kažys, negavęs atsakymo į bylą 
liečiantį klausimą, ėmė šaukti: 
“šizofrenike tu!”

“Pasirodo, kad jūs ne tik tar
dytojas, bet ir genialus psichiat
ras? — nustebusi jo paklau
siau. — Jūs vos mane pamatęs 
taip užtikrintai diagnozuo
jate ...” \

“Taip, aš psichiatras, — pa
tvirtino Kažys, — ir'kai veža į 
dumiu namus, pirmas pasi
rašau.” “Kiek aš žinau\šizofre- 
nikai dažniausiai serga didybės 
manija. Kadangi jūs save laikote 
genijumi, labai tiktų jums susi
rūpinti savo sveikata.” — pata
riau jam.

Kažys iš piktumo išbalo ir ėmė 
lakstyti po kabinetą. Po to ėmė 
gąsdinti ir grasinti, net Lietu
vos partizanų nuotraukas rody
ti, kurios su mano byla visiškai 
nieko In'ndro neturėjo.

Tardė visą dieną, o kai karei
vis vakare parvedė į saugumo 
rūsį — kalėjimą, paprašiau po
pierio ir parašiau prokurorui 
protesto Į\ueiškimą, kopijas gi 
— KGB pirmininkui ir tardy
mo skyriaus viršininkui.

(Bus daugiau)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Sauliaus Šaltenio pjesė 
“Škac, mirtie” keliauja po už
sienį. Vaidinimas su pasisekimu 
buvo statomas Vengrijoje, Bul
garijoje, Rumunijoje, Slovaki
joje. Slovakijoje buvo atspaus
dinta spalvota programa su 
trumpa lietuvių dramaturgijos 

į, apžvalga. Paminėti dramaturgai 
, V. |ųrėvė, B. Sruoga, P. Vaičiū
nas, J. Grušas, Jst. Marcinkevi- 

. čius, K. Saja, S. Šaltenis.
-r Paskirtos Kultūros ministe

rijos premijos teatralams. Jas 
įgavo solistas V, Noreika, akto- 
t riai R. Adomaitis, Gabrėnaitė, 

R. Blėdis, O. Pjaulokas, I. Kaz
lauskaitė.

J Savaitės |
: įvykiai |
fege^WSlGOOOO»OCCO SC &

Sov. S-ga, siekdama įbauginti 
Ameriką, pasiuntė į Atlanto 
vandenyną skrajojančiom SS- 
N-21 raketom ginkluotus po
vandeninius laivus, šios raketos 
JAV taikinius galės pasiekti per 
10 min.

Prezidentui Reagan nesutikus 
padidinti JAV įnašų Pasaulio 
bankui iki 1 bil. dol. per metus, 
Europos valstybės žada pačios 
sutelkti reikalingus pinigus, bet 

—už tai numato neleisti Ameri
kos firmom dalyvauti atsiliku
siose valstybėse už banko pini
gus vykdomuose projektuose.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Gromyko pareiškė, kad Va
karai turi iš pagrindų pakeisti 
santykius su Sov. S-ga, nes kitaip 
galima prieiti prie karo.

Popiežius Jonas Paulius II 
vieton mirusio New Yorko ar
kivyskupijos valdytojo kardi
nolo Terence Cooke paskyrė 
Scranton h vyskupą; John * - O’ 
Connor.

Valst sekr. Shultz, atvykęs į 
Salvadorą, dar kartą pareika
lavo vyriausybę ir prieš ją vei
kiančius partizanus sustabdyti 
žmonių žudynęs, nes kitaip JAV 
nesutiks teikti pagelbos.

Meksikos gyventojai yra įpra
tę prie valdininkų kyšininkavi
mo, tačiau buv. Mexico City po
licijos viršininko Arturo Durazo 
Moreno korupcija nustebino ir 
juos. Jis, per savaitę gaudamas 
65 dol. atlyginimo, įvairiais ne
švariais būdais sugebėjo su
kaupti daugiau kaip 600 mil. 
dol. vertės turtą, bet turėjo bėg
ti iš krašto ir slapstytis.

__ Sov. S-gos Baškirų autonomi
nėj respublikoj buvo pašalinta 
160 komunistų partijos pareigū
nų už savo pareigų apleidimą.

Afganistano pabėgėliai tvirti
na, kad Kabule buvo areštuoti 
du komunistų partijos pareigū
nai už sąmokslą sugadinti lėktu
vą, kuriuo turėjo skristi krašto 
prezidentas Babrak Karmai.

JAV yra susirūpinusios dėl 
padidėjusios Sov. S-gos veiklos 
JAV Vietname įrengtos Cam- 
Ranh Bay karo laivyno ir De- 
Nang aviacijos bazėse, kurias 
aptarnauja išimtinai sovietų 
personalas.

Rytų Vokietija paskutiniu me
tu labai stengiasi įsiteikti Vaka- 

. ram: ji leido JAV ambasadon at-' 
vykesieo 6 vokiečiam išvykti į 
Vak. Berlyną, vėliau išleido 12 
vokiečių, įsiveržusių į Vakarų 
Vokietijos misiją Rytų Berlyne, 
o dabar paleido iš kalėjimo dvi 
vokietes Barbei Bohley ir Ulrike 
Pappe, kurios buvo laikomos ka
lėjime už suteikimą informaci
jos vakarų aktyvistam.

Afganistane sovietų karo lėk
tuvai, puldami į šiaurę nuo Ka
bulo esančius kaimus, užmušė 
per 100 civilinių gyventojų.

Izraely gyvenąs Boris Zavu- 
rov pareiškė, kad Sov. S-gos 
KGB 1977 vertė jį ir jo du. sū-

vieną —• Panevėžin ir Šiaulių 
teatralams. Nė vienos premijos 
nepaskirta Kauno ir Klaipėdos 
teatralų aktoriams.

— Kinematografininkų sąjun
goje išsamiau panagrinėtas fil
mas “Skrydis per Atlantą”. Fil
mas įvertintas teigiamai.

— Smolensko apylinkėse, Ru
sijoje, jau kelinti metai dirvas 
sausina lietuvių melioratorių 
grupė. Jie yra labai pasiilgę 
savos kalbos. Tai nenuos
tabu, kad “Lietuvos an
samblio” atvykimas buvo 
tikra šventė. Okupantai į Lietu
vą siunčia rusus “specialistus”, 
o lietuvius siunčia į Rusiją.

— Spaudos žiniom, Vilniuje 
jau 20 metų veikiąs “Draugys
tės” Icnygynas. Jis Vilniaus 
mokslininkus, žurnalistus, dak
tarus, inžinierius aprūpinąs 
knygomis ir žurnalais svetimo
mis kalbomis.

— Vilniuje išleistas “Lietuvių 
tarybinės enciklopedijos” XI to
mas. Jame sutelpa dalis “Š” rai
dės ir “V” raidė iki žodžio 
“Vaisius”. Spaudoje skelbiama, 
kad jos leidžiama 75 tūkstan
čiai egzempliorių. Tačiau į už
sienį išsiųsti ji bendru, paštuose 
paskelbtu, potvarkiu uždrausta.

Tarybinėje enciklopedijoje 
greta reikalingų neutralių žinių 
yra prikimšta ir niekam nerei
kalingo sovietinio šlamšto — ra
šoma apie nieko nenuveikusius 
revoliucijos veikėjus, apie nie
kam nežinomus komunistinius 
pogrindininkus, net apie namus' 
į kuriuos kadaise praeidamas 
Leninas žvilgtelėjo .. . Spaudoje 
skelbiama, kad dvyliktasis (pas
kutinis) tomas išeisiąs 1985

metų vasarų. Enciklopedija ten 
redaguojama ir leidžiama labai 
lėtai, nors prie jos dirba šimtai 
redaktorių ir tūkstančiai bend
radarbių.
~ Vilniaus kompozitorių na

muose naujų kūrinių perklauso
je susipažinta su dviem kūri
niais: su O. Balakausko “Alber- 
tiana” instrumentiniam an
sambliui ir su V. Montvilos 
“Sonata” vargonams.

— Sausio 6 Vilniuje mirė et
nografė, menotyrininkė, Vilniaus 
dailės instituto ir Vilniaus uni
versiteto docentė Halina Kai- 
riūkštytė-Jacynienė. palaidota 
senosiose Bernardinų kapinėse 
šalia brolio dail. Kairiūkščio.

Buvo gimusi 1896 metais. Bend
ruosius ir dailės bei muzikos 
mokslus ėjo Maskvoje, Vokieti-

riche (1928). Svarbiausias jos

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios 
Kronikos

mi kunigai — A. Svarinskas ir 
S. Tamke vi čius — būtų paleisti 
ir prašome neterorizuoti uoliai 
savo pareigas einančių kunigų.

Mes savo pūslėtomis rankomis 
uždirbdami duoną visiems va
dovaujantiems, reikalaujame, 
kad būtų palikta tikėjimo 
laisvė.

yra Izraely, padaryti Pravdoj 
viešą pareiškimą, apkaltinantį 
Anatolį Ščaranskį, kad jis bend
radarbiauja su JAV ČIA.

Irako karo lėktuvai paskandi
no Persijos įlankos šiaurinėj 
daly 5 Irano laivus ir numušė 
vieną kovos lėktuvą.

:¥:

KVECAS
JONAS 
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VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road., Eaet

_ - 3^,-
f. ■ ■ -- ■-
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sertacinis darbas “Pažaislis”.
Daug straipsniųx yra paskelbusi 
apie dailės parodas, yra kai SHALIN8 FUNERAL 4«OM£, Ircm 84-62 Jomoieo Avo. (prto Forest 
kurių “Liaudies meno** knygų 
bendraautorė.

— Lietuvos spaudoje pami
nėta poeto-satyriko Teofilio Til
vyčio 80 metų gimimo sukaktis.

— Vilniaus operos ir baleto 
dirigentui Chaimui Patašinskui 
suteiktas sovietinis Lietuvos 
liaudies artisto garbės vardas.

ŠV. KAZIMIERO IŠKILMĖS ROMOJE
(atkelta iš 1 psl.) ,

kano radijas transliuos į Lietu
vą. Bus TV atstovai.

2. Kovo 4 jau bus išleistas 
Vatikano pašto ženklas, skirtas 
Šv. Kazimierui pagerbti, kurio 
projektą, R. Viesulo paruoštą, 
įteikė šv. Kazimiero sukakties 
komitetas.

3. Kovo 4 vakarą Sheraton 
Roma viešbutyje įvyks pobūvis. 
Jame dalyvaus kviesti Romos ir 
Vatikano svečiai. Pasirodys 
Grandinėlė. Į planuojamų eks
kursijų išlaidas pobūvio mokes
tis neįskaičiuotas.

4. Speciali lietuviams audien
cija su popiežiumi iki šiol nėra 
Vatikano raštu užtikrinta dėl 
svarbių priežasčių, ne mus lie
čiančių. Ji bus kovo 1, gal 2, 
gal 3. Lietuviai, esą Romoje, 
gaus bilietus įėjimui. Audienci
jos metu pasirodys Grandinėlė.

5. Kovo 1, 10 vai., Šv. Jono 
bazilikoje mišias aukos arkiv, 
P. Marcinkus; kovo 2, 10 vai., 
Maria Maggiore bazilikoje lie
tuviams mišias aukos vysk. V. 
Brizgys; kovo 3, 16 vai., lietuvių 
kunigų šventinimai Šv. Kryžiaus 
bazilikoje, celebruojant vysk. A.

... Deksniui. Šių mišių metu gieda- 
~~mos^ lietuviškos giesmės.

6. Lietuvių kolegija pasisve
čiavimui priims visus lietuvius,

pavaišindama pagal savo finan
sines galimybes.

7. Romoje susirinkę lietuviai 
apie visus įvykius bus nuolat in
formuojami.

8. Informacija apie šventę 
kitataučiam rūpinasi St. Lozo
raitis, Jn. Visai lietuvių komisi
jai Romoje vadovauja prel. L. 
T ulaba.

9. Iš New Yorko su Vyties eks
kursijomis (vienos savaitės ir 
dviejų savaičių) vyksta per 400 
lietuvių, jų tarpe 160 iš Pennsyl- 
vanijos kasyklų rajono.

Milžiniškoje Šv. Petro bazili
koje rinksis įvairių tautybių ka
talikai, tad lauktina nemažai 
mūsų kaimynų lenkų, kurie šv. 
Kazimierą taip pat plačiai ger
bia.

Tikimės, kad šios iškilmės bus 
reikšmingos išeivijai ir okupuo
tai Lietuvai. Vyr. sukakties ko
mitetas ir komisija Romoje dir
ba tiek, kiek leidžia jėgos, gali
mybės ir visuomenės, parama. 
Yra daug asmenų ir grupių, nu
sipelniusių didelės padėkos 
širdy ir viešai. Ji nebus pa
miršta.

■X A

Šv. Kazimiero sukakties 
komiteto vardu

COSMOS PARCELS EXPRESS
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P’way St ), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpinamos visos* miesto dalyso* T«A 286*2244.
. „g LijR11 ■ ■ . i" '.r .. ‘ . i m

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL 'HOME S Mod*rni koplyčia, Air 
conditioned, A. J. BaHon-Baltrūnas, Licensed Manager and Noter* 
Public, 660 Grind St.. Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BU YUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių dhektorius, New
ark office. 426 Lafayette St (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SUNUS JONAS, say. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821*6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities Inc., One State St Plaza, N.Y.CM N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 

. ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665.

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 WŠOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Din adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

Miestai ir skaičiai
Kronika skelbia, kad parašai 

ir toliau renkami. Šiame nume
ryje surašo šias vietoves su pa
sirašiusiųjų skaičiais:

Dotnuva — 136, Vidiškiai — 
170, Dūkštas — 448, Imbradas
— 86, Veisėjai — 475, Kirdei
kiai — 161, Sintautai — 110, 
Skirsnemunė — 50, Santaika — 
571, Meteliai — 618, Seirijai
— 371.

Vištytis — 145, Viešvienai — 
89, Paringys — 1559, Girdžiai
— 279, Raseiniai — 36, Balbie
riškis— 406, Prienų raj. — 1020, 
Kėdainiai — 1142, Anykščiai — 
415.

Utena — 828, Druskininkai — 
453, Prienai — 2996, Šakiai
— 1717, Kybartai — 1145, Po
ciūnėliai — 76, Spitrėnai — 
42, Užpaliai — 454, Salakas — 
136, Laipalingis — 351.

Virbalis — 128, Vilkaviškis — 
1149, Gižai — 87, Riečiai — 
35, Krosna — 419, Liubavas— 
474, Pilviškiai — 335, Butri
monys 341, Šimkaičiai — 139, 
Gražiškiai — 535.

Bartininkai — 604, Vilnius
— 1024, Šiauliai — 1255, Uk- 

x mergė — 489, Zarasai — 522,
Biržai — 2345, Telšiai — 1007, 
Garliava — 317, Rudamina — 
224, Leliūnai — 218.

Smalvos — 78, Skaudutiškės
— 325, Kapčiamiestis — 754, 
Kudirkos Naumiestis — 357, 
Jurbarkas — 479, Simnas — 627, 
Igliauka — 161, Gudeliai — 85, 
Šeštokai — 163, Leckava — 31.

Punia — 268, Jonava — 406, 
Pajevonys — 1705, Griškabū
dis — 227, Kaunas — 7324, 
Lazdijai — 1848, Molėtai — 212, 
Panevėžys — 2672, Mažeikiai— 
671, Žagarė — 270, Alytus I ir 
II — 1098.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijenturą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ. UKRAINĄ ir f. t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų, katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS

40 East 49th Street 
(Corner of Madison Ave.) 

New York, N.Y. 10017 
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151 

713 270-7995 
612 432-3939 

AL 4-5456 
CH 3-2583 

617 268-8764 
203 367-2863 

WA 5-2737 
884-1738 
374-6448 

616 361-5960 
201 342-9110 
203 232-6600 

FO 3-8569 
213 727-0884 

LO 2-1448 
373-8783 

305 532-7026
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756-1688 
432-5402 

•17 796-2M8 
Rl 3-0440

Houston, Texas 77074 
Apple-Valley, Min. 55124 
New Yor, N.Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mess. 02127 
Bridgeport Conn. 06610 
Chicego, ILL 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Irvington, N.J. 07111 . 
Grand Rapids, Mich. 49505 
Hackensack, N.J. 07801 
Hartford, Conn. 08108 
Lakewood, NJ. 08701 
Montebedo, CA 90840 
New Haven, Conn. 08511 
Newark, N.J. 07106 
Miami Beech, Fla. 33139 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh. Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Woreoeter, Maes. 01607 
Youngstown, Ohio 44603

7078 Blsaonnet
72 County Road No. 42 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
393 West Broadway 
1880 Seaview Ave. 
2501 West 69 St 
6089 State Road 
1082 Springfield Ave. 
1541 Plainfield Ave. NE 
194-B Main St.
1839 Park St. 
241 Fourth Street 
827 So. Third Street 
1329 Boulevard 
696 Sanford Avenue 
1352 Washington Ave. 
1214 N. 5th St.
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 
555 Cook St 
1807 Belneke Rd.
22 Carietad Street 
309 W. Federal Street

ra sol i po 

A MEMORIALS v
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS' 

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

. — GAUSI ĖARODŲ SALĖ .

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos 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
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONES

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Vasario 16-oji
Ir štai mūsų kalendoriai vėl 

rodo vasario 16-tą — Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
dieną, didelę Šventę visai lietu
vių'tautai.

Visada susimąstome ties ka
lendoriumi. Metai vis eina ir ei
na, didėja okupacijos ir prie
spaudos laikas, o mes pradeda
me pavargti. Atrodo, kad visa 
beprasmiška, tiesiog visas triū
sas daros niekam nereikalin
gas.

Iš kitos pusės, paskaitę Kro
niką ar Aušrą, Lietuvoje lei
džiamus pogrindžio laikraščius, 
staiga atgyjame ir vėl kupini 
energijos įsijungiame į šventą 
darbą Lietuvai. Vieni kitus pa
drąsiname, ieškome naujų prie
monių, kaip iškelti Lietuvos by
lą, kaip pasauliui priminti, kad 
Lietuva yra okupuota ir kad ji 
turi būti laisva.

Pasitinkant Vasario 16, susi
renka daug minčių ir daug jaus
mų. Viso čia nesurašysi. Jauti 
tik viena, kad tai didelė šventė. 
Džiaugies, kad tauta apsispren
dė būti nepriklausoma.

Lietuvos nepriklausomybės 
i aktasryra visos eilės įvykių re
zultatas. Tauta pareiškė savo 
valią — nutraukia visus uniji
nius ryšius ir atstato savo ne
priklausomybę. Atstato ne isto
rinę Lietuvą, bet etnografinę 
Lietuvą.

Todėl ir sveikiname šią di
džiąją Lietuvių tautos šventę, 
sveikiname visus, kurie dabar 
su tokiu dideliu pasišventimu 
ir tokia meile dirba, tiesiog 
tarnauja savo tautai, stengda
miesi sutrumpinti jos vergijos 
dienas.

Šią didžiąją Šventę pasitin
kant, dera apžvelgti ir mūsų vi
suomeninius žygius, kiek jie pa
deda Lietuvos išlaisvinimui.

Dera pažvelgti ir į save, kiek 
mes kiekvienas asmeniškai esa
me įsijungę į šį šventą laisvi
nimo žygį.

Visi pastebėme, kad būna mo
mentų mūsų visuomeniniame 
gyvenime, kada labiau pabrė
žiame savo individualinius inte
resus, kartais net ambicijas, nu
stelbdami ar net užmiršdami 
tautos reikalus. Imame vienas 
kitam pavydėti, imame nepasi
dalinti darbais, įtarti vienas ki
tą, net ir paniekinti, kad tas ar 
anas čia kišasi, juk tai ne jo 
darbas.

Lietuvos vadavimas yra dide
lis ir sunkus ir sudėtingas. Nie
kada čia nebus per daug dar-^ 
bininkų. Visi turime sutilpti 
ir nesibijoti, kad tas ar anas 
paglemš mūsų darbus. Tiek 
daug reikalų, tiek daug darbų, 
darbelių, tegu tik eina, tegu 
tik judina ir dirba.

-o-
Kiek mes kiekvienas įsijun

giame į šį laisvinimo žygį? No
rime pasiteisinti, kad esame 
kuklūs žmonės, kad nieko čia 
negalime padaryti. Taip nėra. 
Visi yra reikalingi ir visi yra 
svarbu s. Gal kaip tik to vie no 
nežymaus žmogaus auka ir pasi
šventimas ir nulems visa. Kiek
vienas galime paremti savo 
auka. Kiekvienas. Tad nebūki
me šykštūs šios didžios šventės 
metu. Aukokime pagal savo pa
sirinkimą, kam kas labiau patin
ka. Aukų reikia daug, visi tai 
suprantame.

—Savo aplinkoje ir savo na
muose visada palaikykime lietu
viškus papročius, kalbėkime lie
tuviškai ir savo brangią gražią 
kalbą perduokime jaunimui.

Visur ir visada būkime savo 
tėvynės ambasadoriai ir šauk
liai — dirbkime ir šaukime, kad 
Lietuva reikalauja laisvės.

Valstybės departamento vie
šųjų reikalų biuras sausio mėn.

politiką Baltijos valstybių at- 
žvilgiu. Pareiškimas padalintas 
į septynis skyrius: Background; 
Helsinki Final Act and US poli- 

yto Estijos, Latvi-

statement; The value of US poli
cy; Baltic diplomatic representa
tion; Policy applications; Effect 
on US-Soviet relations.

Pareiškime sakoma: Amerika 
nepripažįsta nelegalaus 1940 m. 
jėga padaryto Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Dalis Ameri
kos politikos tų okupuotų kraš
tų atžvilgiu yra pripažinti ir 
vesti biznį su diplomatinėmis 
paskutiniųjų Baltijos šalių vy
riausybių atstovybėmis. Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos atstovybių 
šefai naudojasi Amerikoje pil
nomis diplomatinėmis privilegi-

Visa tai galime padaryti. Tik 
pagalvokime, jei nebūtų Ameri
kos lietuvių, laisvojo pasaulio 
lietuvių, jei nebūtų to nuolati
nio šauksmo, beldimosi, kas 
tada būtų iš pavergtos Lietu
vos?! Kokia ten būtų didelė 
priespauda!

Metai iš metų giedrėja ir švie
sėja. Vergijos pančiai pamažu 
dyla. Tik turėkime kantrybės, 
tik visi dar karščiau; dar uoliau 
dirbkime Lietuvos labui.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia yra Nashua, N.H. Prie jos labai gerai ma
tomoje vietoje kas dieną iškeliamos Amerikos ir Lietuvos vėliavos. Si nuotrauka da
ryta sausio mėnesį. Nuotr. K. Daugėlos

Amerikos parama 
valstybių laisvei turėjo platų 
visų partijų pritarimą nuo 1940 
m., kada ji buvo paskelbta. Pa
aiškindamas mūsų pažiflrą Hel-

jomis ir imunitetu. Svarbioji jų 
vaidmens dalis yratoL 
svarbiausiojo tikslo - 

konferencijoje 1980 m. JAV 
delegacijos vicepirmininkas pa
sakė: “Amerika nepripažįstą ne
legalaus inkorporavimo ginklo 
jėga Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos valstybių į Sovietų Sąjun
gą. Aš taip pat primenu IV t 
principo (teritorinis valstybių 
integralumas) pareiškimą, kad 
jokia okupacija ar teritorijų pri
jungimas, prieštaraujantis tarp
tautiniams įstatymams, nebus 
pripažintas legaliu. Ir aš norė
čiau pakartoti savo vyriausybės 
pastovų interpretavimą, kad ši 
sąlyga taikytina ir Baltijos vals
tybėms”.

1983 m. liepos mėn. 61 metų 
sukakties nuo trijų Baltijos 
valstybių de jure pripažinimo 
proga JAV ambasadorė Jungti
nėse Tautose įteikė prezidento

Helsinkio deklaracijoje ir tvirti
na: vist žmonės visada turi tei
sę pilnoje laisvėje nuspręsti; ka
da ir kaip jie nori tvarkyti savo, 
vidaus ir užsienio politiką, be 
kišimosi iš šalies, ir siekti, kaip 
jie nori, savo politinio, ekono
minio, socialinio ir kultūrinio iš
sivystymo”. Todėl JAV vyriau- ’ . 
sybė niekad nėra pripažinusi jė- apmokamos iš^Estijos, Latvijos 
ga padaryto Baltijos valstybių ir Lietuvos vyriausybių lėšų, 
inkorporavimo į Sovietų Sąjun
gą ir to nepadarys ateityje, šia 
proga mes norime pakartoti šią 
politiką, minėdami sukaktį nuo 
1922 m. JAV trijų Baltijos 
valstybių pripažinimo. Tai da
rydami, mes pademonstruojame 
savo įsipareigojimus Jungtinių 
Tautų Chartos tikslams ir prin
cipams, pasaulio taikos ir lais
vės principams”.

Amerikos nutarimas remti

kurios buvo įšaldytos Amerikoj 
1940m. .... ;

Mūsų politika Baltuos valsty
bių atžvilgiu yra išreiškiama ke
liais būdus: valstybės sekreto- 
rius kasmet, paskelbia Tautinės 
dienos sveikinimus Baltijos 
tautoms per jų Charges d'affai
res, ir departamento aukštesnie
ji atstovai dalyvauja oficialiuo
se Tautinės dienos priėmimuose 
trijose pasiuntinybėse; mes pa
laikome žinių ir informacijų 
plaukimą Baltijos žmonėms 
per Amerikos Balsą, ir Laisvės 
radijo transliacijas; mes 
pakartojame visomis tinkamo
mis progomis savo politiką lega
liai nepripažinti prievartinio 
trijų šalių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą; mūsų ambasadorius 
Maskvoje ir Amerikos kabineto 
lygio valdininkai nelanko Balti
jos valstybių.

Sovietų Sąjunga pilnai žino
jo mūsų politiką nuo jos pa
skelbimo. 1940 m., ir mūsų tų 
pozicijų Q j skelbimas • r. nepalietė

kurso,.Laikas;nUolaiko mes tu
rime su Sovietų Sąjunga reika
lų tokiais klausimais, kaip šei
mų sujungimas asmenų, gy
venančių Baltijos valstybėse, ar 
dėl kriminalinių investigacijų 
klausimų. Tačiau reikalas palai
kyti su sovietais ryšius specifi
niais klausimais; mūsų nuo
mone, nesumažina nepripažini
mo politikos tikslų ar nuošir
dumo.

Gyvenkime taip, kad ateities 
kartos mūsų nekaltintų, jog 
nesugebėjome aukotis Lietuvai 
ir ją išvaduoti!

AUŠRA NAUJOS
GADYNĖS TEKA
AUŠROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

........................ PAULIUS JURKUS =====

Pirmąjį Aušros numerį ap- 
■h žvelgėm plačiau, nes jis istori

nis — didžiųjų tautinių ištakų 
pati pradžia. Nuo jo viskas 
prasidėjo. Tai pirmoji sniego 

J gniūžtėj mesta į didelį sniego 
klodą, kuris, paliestas tos 
gniūžtės, ima griūti ir griūti, 
kol pilnai atidengia kalną — kol 

4 pabudina tautą.
Pirmasis numeris davė stilių 

ir kitiems Aušros numeriams. 
Per visus trejus metus buvo pa
našiai tvarkomi visi numeriai.

Aušros redaktoriai
Minėjome, kad Aušros karš- 

žj . čiausi judintojai, tie "pasiutė
liai” buvo Andrius Vištelis ir 
Jurgis Mik.šas. Pirmas iš Didžio
sios Lietuvos, antras — iš Ma- 

1 žosios. Taigi — apjungė visus 
lietuvius, kurie buvo dviejų ga
lybių okupuoti. Jie suprato, kad 

S už ,ujs kur kas pajėgesnis yra

dr. Jonas Šliūpas. Jis rėmėsi is
torija, ją studijavo, apie ją rašė. 
Tad ir kreipėsi į jį, kad jis 
būtų Aušros pirmuoju redakto
riumi.

Dr. Jonas Basanavičius tuo 
metu gyveno Prahoje. Dar gili
no studijas, daug skaitė biblio
tekose, rinkdamas medžiagą Lie
tuvos praeičiai tyrinėti. Tuo 
metu jis Prahoje ir vedė ir turė
jo kitų asmeninių sunkumų — 
turėjo ieškoti darbo.

Jis redagavo Aušrą nuo 1 iki 
7 numerio. Pasiųsdavo medžia
gą Jurgiui Mikšui, ir tas jau pa
darydavo visą numerį..

Kaip to meto įstatymai reika- 
labo, turėjo būti ir atsakingasis 
redaktorius, ir tokiu buvo Jurgis 
Mikšas nuo pat pirmojo nume
rio. Pirmojo numerio pirmame 
puslapyje buvo įrašyta: "Dėl 
redakcijos atsiliepa J. Mkikszas 
Ragainėj”.

Redaguoja Jonas Šliūpas
Tuo metu Tilžėje pasirodė 

Jonas Šliūpas. Jis buvo dar 
tik studentas, bet jau pasireiš
kęs savo griežtu ir gana dide
liu patriotizmu (griežtumas jo 
reiškėsi santykiuose su lenkais). 
Rusijoje už savo socialistinę 
veiklą jis buvo pašalintas iš uni
versitetų. Slapta perbėgo sieną, 
atsidūrė Vokietijoje, iš ten nu
važiavo studijuoti į Šveicariją. 
Tikėjosi gauti paramą, bet jos 
negavo. Turėjo pasitraukti dėl 
ekonominių sunkumų. Tad^ jis 
ir atvyko į Tilžę ir, kai pasitrau
kė dr. Jonas Basanavičius, 
perėmė Aušros redagavimą. Jis 
suredagavo tik tris numerius, 
nuo 1984 kovo mėn. — 3 nr. 
iki 6 nr.

Vokiečiai sekė jį ir įtarė, kad 
jis revoliucionierius. O tai buvo 
Bismarcko laikai, kai buvo 
tramdomi visokie revoliuciniai 
gaivalai. Jie buvo išvejami iš 
krašto. Taip nutiko ir su Jonu 
Šliūpu — vokiečiai jį išvarė kaip 
nepatikimą, niekam nereikalin
gą žmogų, o gal net ir pavo
jingą. Tada Jonas Šliūpas atvy
ko Amerikon ir čia Baltimorės 
universitete baigė medicinos 
mokslus.

Redaktoriai iš M. Lietuvos
Dabar į redagavimą įsijungia 

M. Lietuvos atstovai. Martynas 
Jankus, gimęs ir augęš netoli 
Rambyno, Bitėnuose, jau daly
vavo visame tautiniame judėji
me, rašė lietuviškas knygeles, 

leido lietuviškas dainas. Nuo 
pat pradžios pritapo ir prie 
Aušros.

Išvykus Jonui Šliūpui, jis ir 
atskubėjo į talką — perėmė Auš
ros redagavimą. Jis redagavo 
nuo 1884 nr. 4 iki 1885 nr. 8. 
Jam daug kur padėjo Jurgis Mik
šas. Kartais sakoma, kad jie abu 
redagavo.

Bet ir Jurgis Mikšas turėjo 
perimti redagavimą, kai visai 
pasitraukė Martynas Jankus. J. 
Mikšas redagavo nuo 1885 m. 
nr. 9 iki 1886 nr. 5.

Paskutinius du numerius — 
1886 m. nr. 5 ir 6 suredaga
vo Juozas Andziulaitis, vėliau 
Amerikoje baigęs mediciną ir 
čiaX gyvenęs, ir Juozas Mačys- 
Kėkštas, poetas.

Aušra sustojo 1886 m. su 6 
numeriu.

Kodėl Aušra sustojo?
Kaip gi nutiko, kad Aušra gy

vavo taip trumpą laiką? Kodėl ji 
sustojo?

Pirmiausia ją pakirto ekono
miniai sunkumai. Jau nuo pat 
pradžios Aušrai teko skursti, 
vargti. Ji neišsivertė iš prenu
meratų. Nuolat trūko lėšų. Pra
džioje jie buvo pažadėję, kad 
kiekvieno mėnesio trečią savaitę 
Aušra pasirodys, bet gyvenime 
buvo kitaip. Aušra vėlinosi ir vė
linosi. Teko vėliau išleisti jung
tinius numerius.

Aušra pinna buvo s^uisdina- 
ma Ragainėje, paskui perkelta 
į Mauderodės spaustuvę Tilžė

je. Iš čia turėjo pasitraukti. 
Tada padėtį gelbėjo Jurgis 
Mikšas, pats įkūręs savo spaus
tuvę ir Tilžėje spausdinęs 
Aušrą. Bet Mikšas subankruta
vo. Niekas jam neskolino pini
gų. net artimieji draugai. Gal 
bijojo konkurencijos. Jo spaustu
vėlė buvo išlicituota. Taip už
sidarė ir Aušra.

Buvo bandymų ir buvo kalbų 
atgaivinti Aušrą, bet jos neat
gaivino.

Tikrai buvo galimybių atgai
vinti ir leisti toliau Aušrą. Jau 
visuomenė buvo išjudinta. Kas 
kartą vis labiau ir labiau plito 
tautinis atgimimas.

Bet Aušros nebeatgaivino ir 
tik dėl to, kad visuomenėje jau 
reiškėsi ideologiniai skirtumai, 
prasidėjo visuomenės diferenci- 

t

acija.
Jaunoji lietuvių inteligentų 

karta mokėsi rusiškuose univer
sitetuose, o jie buvo perrūgę 
socializmu, net jr nihilizmu. 
Brendo revoliucinės idėjos. Vis
kas sparčiai kairėje.

Ir tokių inteligentų vis dau
gėjo — augo social išlipė, libera
linė lietuvių inteligentija.

Iš kitos pusės — Aušra palie
tė ir Kauno Kunigų seminariją 
ir lietuvius kunigus. Ir ten spar
čiai plėtėsi patriotizmas. Atsi
rado didelių kunigų patriotų, 
uolių spaudos platintojų.

Juos veikė tradiefia. Juk kuni
gai buvo broliai Juškos, juk ir 
Baranauskas dainavo lietuviškai 
apie Lietuvą, gi Valančius, jau 

vyskupas, kokius buvo nudirbęs 
didelius darbus savo tautai.

Dar ilgus dešimtmečius po 
Valančiaus mirties kunigai di
džiavosi, kad jie buvo įšventin
ti Valančiaus, kad jį matė gyvą, 
su juo kalbėjo. Jo sukurti knyg
nešiai, blaivybės idėjos, jo liau
diškumas betarpiai veikė jauną
ją kunigiją. Ir jie pasijuto to
kie pat patriotai, kaip ir kiti 
studentai, išėję iš liberalinių 
universitetų. Ir jie norėjo ma
tyti savo dalį Aušroje — tą 
krikščionišką Aušrų.

Jau su pačiu pirmuoju Aušros 
numeriu kunigų tarpe kilo ne
pasitenkinimas, kam Vitolio 
Rauda buvo sulyginta su Šv. 
Raštu. Aušrą redagavo ir Jonas 
Šliūpas, kuris buvo ir ateistas ir 
bedievis. Ir tai pasireiškė Auš
roje.

K Dešinieji, visa kunigija ir kiti 
jų draugai,, buvo konkreti jėga. 
Tiesa, jaunieji kunigai patriotai 
dažnai buvo slopinami ir perse
kiojami lenkų kunigų, bet jau
nieji greitai priėjo prie žmonių, 
su dideliu pasisekimu skleidė 
tautinio atgimimo idėjas, nes 
turėjo ir konkrečias galimybes — 
jie kasdien susitikdavo žmones 
ir gyvu Žodžiu, savo pavyzdžiu 
ugdė ir kėlė tautiną susiprati
mą. Tokie kunigai buvo Dam
brauskas, Juozas Tumas ir dau
gybė kitų.

Taigi — su Aušros sustojijnn 
jau išeina ir socialistinė lietuvių 
spauda ir grynai katalikiškos 
ideologuos SĮMuda.

(Bus daugiau)



Išvežami Vokietijon ir Vokieti-

me

KOTRYNA CKIGMTTifc

švelniai

Jei dar žaizdų paliko jie, 
Tegu užgydo jas NAUJI 
tr TAS, KURS užgimė Betliejuj!

Skyriuje “Nukankinti ir nužu
dyti bei mirę LLKS veikėjai” 
duodama po keletą eilučių apie 
tuos drąsius vyrus.

KIEK NAUDOS IŠ TO 
PALIKIMO TURĖS GIMINĖS?

Kas aukoja, 
Tas Lietumi vaduoja!

Skyriaus “LLKS atidaro duris 
į vakarus” autorius dr. Algir
das Vokietaitis Lietuvos Laisvės

nas, Jurgis Jalinskas, Jonas Mil
dažis ir Jonas Vasys. Poskyriai: 
Slaptoji spauda — pagrindinis 
pasyviosios rezistencijos gink

is lietuvių rezistencijos prieš 
okupantus mažai turim rašinių. 
Turim kelias atsiminimų kny
gas iš lietuvių kančių ir išgy
venimų Vokietijos kacetuose ar 
Sibiro tremty, tačiau beveik 
neturim knygų Ipie pačią lietu
vių rezistenciją ir jos kovą prieš

Išgirsi skambant pratisai'
Šventos nakties ŽVAIGŽDĖS sonetą 
Te jo gaivinantys garsai 
Atras Širdies kertelėj vietą.

Balya — BERNE
LI UMI$IOS.Šežiasdeftmt pen- 
kerienu metams suėjus nuo pir
mų Bernelių mišių, 1918 metais 
švęstų tėviškės bažnyčioje. BNG 
and Co. leidinys. Leidinio mece- ■ 
natai — Dalia ir dr. Jonas Mau
rukai. Viršelis — dail. Jono Ra- 
čilos. Atspausta 600 egz. Spau
dė VI. Vijeikio spaustuvė Chi- 
cagoj. 24 psl. Kaina 2 dol. Už
sisakoma šiuo adresu: 9038 
Chardon Rd., Kirtland, Ohio 
44094.

Jau iš skrido 
Ir savo lizdą 
Susikūrė— 
Šarma galvoj 
Žvaigždėm pražydo 
Tik Lietuvon
Dar akys žiūri... 
Ir tu lyg kryžkelėj 
Sustoji, 
Bet tik trumpam 
Atsikvėpimui--------
Ak, metai,. metai!— 
Pagalvoji, 
Ir mintys plaukia 

Atminimuos.

to laikraščio: sakom gal kas 
nors bus parašyta, kuo mes ga
lėsim pasinaudoti. Rašėm 
Tamstai asmeniškai, Darbininke 
nurodytu adresu, bet atsakymo 
nesusilaukėm. Gal Tamsta neat
sisakysi mum patarti ir pareikš
ti savo nuomonę.

Skaitytojai, Illinois

Kalėdų džiaugsmo kupini, 
Sugaus vidurnakčio varpai 
— Širdie, ar tu nepavargai 
Juk taip mylėjai ir kentėjai 
Paklaus išeidami SENI.

-Toliau yra “Epilogas”, dar 
keliolika puslapių angliškai 
apie Lietuvos praeitį, knygos 
santrauka ir bibliografija.

Tai tikrai istorinė knyga, ku
rią visi, o ypač lietuvių jauni
mas turėtų perskaityti ir pa
matyti, su kokiu pasišventimu 
ir pasiaukojimu lietuviai dirbo, 
kad apsaugotų lietuvių tautą 
nuo sunaikinimo, kokias kan
čias kentėjo už tuos patriotinius 
darbus.

Praskrieja metai. Atkalė na 
širdis juos ' 
Tartum varpas dūžius. 
Kiek daug per juos mes 
išgyvenom!
O gal daugiau 
Juose sudužo? 
Kaip ta jaunystė, 
Skriejus vėju 
Pašešupiuos
Brangiausio krašto, 
Kur tu gyvenimą 
Pradėjai,
Kad laimės siektumei Bekraštės 
Deja, likimo vingiai 
Staigūs, 
Klastinga laiko 
Karusėlė— 
Ne kartą rodės 
Viskas baigės— 
širdis tačiau 
Ne tiek pakėlė...
Vaikai kaip paukščiai

Po Kūčių vakaro rimties 
Gal apie LIETUVĄ svajosi- 
Nuvyk šešėlius nuo minties 
Ir kelk į dangų savo dvasią

Birutė Šlajutė-Nalienė —KAL
NŲ GĖLYTĖ. Čikaga 1983 m. 
— “Aušros” metai. Išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo Taryba. Iliustravo Diana 
Kizlauskienė. Spaudė Draugo 
spaustuvė. Tiražas 100 egz. 32 
psl. Kaina 2 dol.

Tai poemėlė vaikam. Ją su
daro šie skyreliai: Rytmetė- 
lis, Miške, Bam buri, Skrendam, 
Kalnuose, Pajūris, Sudiev, Na
mo, namo. Turinys nesudėtin
gas: ryto metą vaikutis su meš
kiuku išbėga į laukus, atsiduria 
miške, susitinka su kiškučiais ir 
voverytėm, mato nykštuką, 
skrenda su debesėliais į kalnus, 
skina kalnų gėlytę... Pagaliau:

Papūtęs vėjelis 
Paglostė mane, 
— Dievuli, nejafrgi

“Daug metų nuėję už vakaro 
ribos”, rašo autorius. “O pirmą
sias vaikystės Bernelių mišias 
tebeatsimenu. Šalta, žvaigždėta 
naktis. Mes, visi Šeši vaikai, vie
nas prie kito prisiglaudę, dvie
jų arklių rogėse, skubame į Ber
nelių mišias.”

“Anų dienų džiaugsmą ne- 
lemties debesys prislėgė. Berne
lių mišių vadovės — šaunios 
sesers vyras, sūnus ir abi duk
terys, išėję turėtos laisvės ginti, 
į namus nebegrįžo. Ji pati Si
biro leduos užmigo. O pirmoji 
Bernelių mišių šventė meilės ir 
atminimų šviesa tebešviečia. 
Joks pavergėjas jos neatėmė ir 
niekad neatims.”

Toji autoriaus minima meilės 
ir atsiminimų šviesa šviečia ir iš 
visų eilėraščių, kurių knygutėj 
yra trylika. Toj atsiminimų švie
soj prieš vyresnio amžiaus skai
tytoją iškyla ir pats autorius, 
anuo metu jaunimo mėgtas 
jaunas poetas. Ir dabar jis ei
liuoja neblogai, o norėtųsi, kad 
būtų spalvingesnis ir šviežesnis.

Cituojanti pirmąjį posmą iš 
pirmojo eilėraščio “(Mus 
šaukia”):

Ilga kelionė...
Ir tolstam, ir vėl minty-riarno 

sugrįžtam— ;”:i Ų
Žali pavasariai, sidabro siūlų 

rudenys,
Žiemos bučiuota žemė, 

vasaros kaitra,
O mes kelionėje su tremtinio 

našta.

(Šie eilėraščiai parašyti praėjusių švenčių metu ir at
siųsti giminėm į New Yorką)

ATSAKYMAS
Mano nuomone, nėra prasmės 

palikti dideles sumas pinigų 
okupuotoj Lietuvoj gyvenan
tiem. Pirmiausia — reikia neuž
miršti, kad 40% palikimo “su-

EILERASCIA
EILĖRAŠČIAI IŠ LIETUVOS

nai yra prikišama, jog jie buvo 
nacių kolaborantai. Tad Lie
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjun
ga pasiryžo išleisti anti nacinės 
rezistencijos aktyvių narių 
prisiminimus, kaip buvo dirba
ma ir ko siekiama. Knygos ra
šinių autoriai yra ne tik daly
vavę toj rezistencinėj kovoj, bet 
taip pat išgyvenę baisius nacių 
kankinimus: gestapo tardymuo
se, koncentracijos stovyklose ir 
kalėjimuose.

“Laisvės besiekiant” knyga 
jau yra pas knygų platintojus. 
Knygos įvadas paimtas iš anti- 
nacinės rezistencijos Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos po
grindžio laikraščio “Laisvas Žo
dis”, kuris nušviečia, kas yra 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga ir kokie jos tikslai:

“Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga susikūrė vokiečių oku
pacijai prasidėjus, pasistatyda
ma tikslą — siekti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės at
statymo. Nesurišta nė su viena 
politine grupe ar partija, ji su
būrė jaunosios kartos žmones, 
kurie Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymą pastatė 
aukščiau už visus kitus reikalus. 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga subūrė tuos žmones, kurie 
pasiryžo kovoti ir aukotis už tai,

kė laikinoji Lietuvos vyriausy
bė. Nuo čia ir prasidėjo anti- 
nacinė rezistencija. Šiame sky
riuje yra keli poskyri a i: 
Istorinis susitikimas, Mano 
priesaika ir darbas po jos, San
tykiai su pirmuoju tarėju gen. 
Kubiliūnu, SS legionas, Prof. S. 
Kairio kelionė Latvijon, Kelionė 
į Berlyną, Įkaitų suėmimai. Ma
no areštas ir žiaurus tardymas,

Zenono Ivinskio veikalas 
“šventas Kazimieras” — tinka
miausia skaityba pradedant su
kaktuvinius Šv. Kazimiero me
tus. Iliustruota. 4 dol. Persiun
timui pridedamas 1 dol. Ši ir ki
tos lietuviškos knygos bei plokš
telės gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Prie Kūčių stalo susirinkę, 
Pasidalinkim plotkele— 
Gimtosios žemės duonele— 
Ir mintimis apstkabinkim 
Be žodžių —jų ir nereikės: 
Širdis mums laimės palinkės,- 
Tegu suteiks ją Kūdikėlis 
Iš savo vargšės Prakartėlės 
Ir mums atneš Naujus metus, 
Neblogės nius gal būt už tuos, 
Kuriuos palydim amžinybėn!

gija, kuriai atstovauja New Yor
ke advokatų firma Wolf, Pop
per & Jones, ir advokatai, įvai
riose valstijose tarnaują kaip 
Wolf, Popper & Jones firmos 
“vietininkai”. Taigi 40% Tamstų 
sunkiai uždirbtų ir sutaupytų 
pinigų išeina ant vėjo.

Iniurkolegija, kaip man jau 
teko daug kartų aiškinti, yra so
vietų valdžios įstaiga, kuri turi 
išimtinę teisę atstovauti oku
puotoj Lietuvoj gyvenantiem 
palikuonim (heirs). Sovietijoj 
pilietis negali pasirinkti advoka
to, kuris jam atstovautų ir su 
kuriuo jis galėtų susikalbėti dėl 
honoraro. Tik Iniurkolegija ga
li atstovauti asmenim, kurie 
gauna palikimus iš užsienio..

Antra — kai palikimas atsi
duria Iniurkolegijos rankose, 
doleriai padedami į sovietų vals
tybinį banką. Sovietijoj negali
ma turėti dolerio savo kišenėj. 
Jei sovietų pilietis yra pagau
namas su doleriu jo žinioj, jis 
laikomas nusikaltėliu ir sodina-

KLAUSIMAS
Mudu su žmona esam senyvo 

amžiaus. Man jau sukako 76 
metai, o žmona yra 5 metais 
jaunesnė už mane. Laikas susi
rūpinti savo reikalais. Turėjom 
vieną dukrelę, bet ji mirė su
laukusi tik 26 metų amžiaus, 
netekėjusi, be vaikų. Artimų gi
minių Amerikoj neturim. Lietu
voj žmona turi tik vieną pus
seserę su šeima, o aš turiu bro
lį, kuris yra našlys ir vaikų ne
turi. Brolis yra už mane 9 me
tais jaunesnis.

Kai mudu su žmona apskai- 
čiavom savo turtą, net nuste- 
bom. Namai, už kuriuos mokė
jom tik 26,000 dolerių, dabar 
verti net $135,000; be to, tu-: 
rim “condominiumą” Floridoj, 
kurio vertė yra maždaug 
$100,000. Na, turim nemažai ir 
santaupų, nes abu dirbom ir 
taupėm. Pradėjom labai kukliai, 
o dabar, senatvėj, kai tų pini
gų lyg taip ir nereikia, jų yra 
nemažai.

Turim sudarę pas advokatą 
savo testamentus: aš — vieną, 
žmona — kitą. Viską palikom 
pusiau — pusę žmonos pus
seserei ir jos šeimai, kitą pusę 
— mano broliui. Tik dabar su
sirūpinom, kaip tokią sumą po 
mūsų mirties reikės pervesti į 
Lietuvą? Kiek naudos iš to turės 
mūsų giminės, o kiek to pinigo 
pasigrobs rusai? Ar nepakenks 
mūsų giminėm, kai rusai suži
nos, kiek jie turi turto, kad jie 
yra “kapitalistai”? Žmonos pus
seserės vaikai yra gerai išsila
vinę: vienas — gydytojas, o ki
tas eina svarbias pareigas vienoj 
įmonėj. Ar jiem nepakenks pali
kimą gauti ir tuo pačiu pasi
daryti “buržujais”? Norim jiem 
gero, o sakom — gal jiem pa
kenksim.

Mudu su žmona buvom kelis 
kartus nuvažiavę į Lietuvą su 
pilnais lagaminais, privežėm 
jiem visokių gėrybių. Nupirkom 
net 4 automobilius, kiekvienam 
po vieną. Paskui, kitą kartą nu
pirkom žmonos pusseserei ir 
mano broliui po kooperatyvinį 
butą. Žmonos pusseserės vaikai 
turi savo neprastus butus. 
Rodos, dabar jiem nieko ne
trūksta, o kaip bus ateityje — 
nežinia.

Galvojam ir šiaip, ir taip, 
ir vis negalim nutarti, ar palik
ti testamentus tokius, kokie jie 
yra, ar juos keisti. Esam labai 
susirūpinę, ar mes gerai pada
rėm.

Skaitom Tamstos patarimus

šio Lietuvių Komiteto buvo 
slaptai per Baltijos jūrą mažu 
žvejų laiveliu pasiųstas į Švedi
ją. Daugely poskyrių aprašo sa
vo veiklą Švedijoj, slaptas kelio
nes per Baltijos jūrą į Lietuvą, 
apie radijo tarnybą pogrindy, 
apie ryšius su Vyriausiu Lietu
vių Komitetu ir vėliau Vyriau
siu Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu, apie bandymus perkelti 
lietuvius laivais per Baltijos 
jūrą į Švediją, kada artėjo bol
ševikai prie Lietuvos ir jau bu
vo Lietuvoj, kaip jis buvo vo
kiečių karo laivo pagautas, su
imtas, kalintas Latvijoj ir vėliau 
Vokietijoj, Stutthofo koncent
racijos stovykloj, kaip pateko 
pas bolševikus, kada buvo be są
monės, ir vėliau išsigelbėjo.

Kotrynos Grigaitytės naujas 
eilėraščių rinkinys “Tylos dova
na” ką tik išėjo iš spaudos. 
Kaina 4 dol. Taip pat dar gau
namas ir anksčiau išleistas Kot
rynos Grigaitytės eilėniščių rin
kinys "Marių vėjui skambant”. 
Kaina 4 dol.. Šios, o taip pat 
ir kitos lietuviškos knygos bei 
plokštelės gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklvn. N.Y. 11207.

— Lituanistinių mokyklų auk
lėtiniam Amerikos Lietuvių Ta
ryba buvo paskelbusi *rašinių 
konkursą tema: “Kodėl aš turiu 
mylėti Dievą, tėvus ir Lie
tuvą”. Konkursą pravesti talki
no LB Švietimo Taryba. Skel
biami laimėtojai. Iš Marquette 
Parko lituanistinės mokyklos: 
M. Polikaitis, E. Tuškenytė, J. 
Jankauskaitė, V. Vėžytė, J. Ur
baitė. Iš Dariaus-Girėno litua
nistinės mokyklos: D. Vilutytė. 
Iš St. Petersburg© lituanistinės 
mokyklos: K. Kadis, A. Bobely- 
tė, N. Bilevičiūtė. Iš Los Ange
les lituanistinės mokyklos: T. 
Radvenis. Jiem premijom Iš
skirstyta 500 dol., kuriuos pa
aukojo kun. dr. Juozas Prunskis.

Ir štai paskutinis poemėlės 
posmas:

Bet kas atsitiko—
Jau nesuprantu:
Rankutėj laikau aš
Gėlytę kalnų . . .
Autorė eiliuoja lengvai, bet 

nerūpestingai. Neieško gerų 
rimų net ir tada, kada, atro
do, būtų taip lengva juos rasti. 
Rimuoja: spinduliai 
(o norėtųsi, kad būtų: spindu
liai — meiliai), laukus — gra
žus (o geriau būtų: laukus — 
puikus). Pasitaiko, kad berimuo- 
jant visai nebelieka rimo: dingo 
— paliko, būrys — girdi.

Blogas posmelis:
— Ei, Meškiuk,
Būk mandagus, 

Valgykjįik.
Kolei sotus.

Paskutinė posmelio eilutė ne
tiksliai kirčiuota. Gero posmelio 
pa vyzdžiu galėtų būti Šis:

—Juk kiekvienas
Pasakys—
Aš meškiukas,
Ne lokys!

kas šiandien yra visos Lietuvių 
Tautos karščiausias troškimas 
— besąlyginė laisvė. Nuo mažo 
pradėjusi, per dvejus su viršum 
sunkios okupacijos metus Lietu
vos Laisvės Kovotojų Sąjunga 
išaugo į galingą Nepriklausomy
bės sąjūdį, apimdama plačius 
Lietuvos gyventojų sluoksnius, 
pasiekdama tolimiausią Lietu
vos kampelį.. . Suburdama dau
giausia jaunuosius, Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga nie
kad nesiekė ir nesieks primesti 
kam nors savo valią, gerai ži
nodama, kad Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas reika
lauja visų lietuvių bendro dar-

spaudos leidiniai, Slaptos LLKS 
spaustuvės ir jų likimas, Admi
nistracija ir LLKS spaudos pla
tinimo tinklas, Slaptos spaudos 
darbuotojų kryžiaus keliai, LLKS 
pogrindinės spaudos leidinių 
furidk> ap^^a. Lietuviška po- 
grindinč spauda Kongreso ir 
Hooverio bibliotekose.

Skyriaus “Švediškoji 
unksmė nacių okupacijos 
tais” autorius — Vladas 
linskas. Skyriuje yra daug po
skyrių. Tai LLKS veiklos Švedi
joje darbai ir santykiai su įvai
rių kraštų diplomatais ir t.t.

Pirmuoju LLKS leidiniu buvo 
“Apžvalga”, pradėta leisti 1942 
metų pradžioj. Vėliau ėjo “Lais
vės Kovotojas”, “Laisvas Žo
dis” ir eilė kitų leidinių.

“Laisvės besiekiant” knygos 
turinį sudaro keli skyriai. Vie
nas iš jų — “Užmirškite apie 
bet kokią nepriklausomybę”. Tai 
vokiečių civilinės valdžios parei
gūno advokato Baumgartel pa
sakymas 1941 liepos pirmomis 
dienomis Povilui Žičkui, šio

“LAISVES BESIEKIANT 
KNYGĄ PASITINKANT
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
PHILADELPHIJOJE

Philadelphijos lietuviai ruo
šiasi iškilmingai paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
Minėjimas įvyks sekmadienį, 
vasario 19, šia tvarka:

10:30 vai. ryto šv. Andriejaus 
bažnyčioje bus aukojamos iš
kilmingos mišios, kuriose orga
nizacijos dalyvaus su savo vė
liavomis. Mišių metu giedos 
sol. Ona Pliuškonienė ir parapi
jos choras.

2 vai. p.p. Lietuvių Namų, 
2715 Allegheny Ave., didžioje 
salėje įvyks pagrindinis minėji
mas šu įdomia programa. Lietu
viškai kalbės LB Kultūros Tary
bos pirmininkė Ingrida Bublie
nė. Angliškai kalbą pasakys iš
kilus Washington© žurnalistas 
Warren Rogers, pirmas ameri
kietis, išdrįsęs kelti didžioje 
Amerikos spaudoje OSI įstaigos 
kolaboravimą su KGB rytų 
Europos imigrantų bylose. 
Invokaciją sukalbės' Šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Anderlonis.

Meninėje dalyje pirmą kartą 
Philadelphijos scenoje išgirsime 
sol. Guodą Puzinauskaitę, Cur
tis Institute of Music stipendi
ninkę, besiruošiantią magistro 
laipsniui balso lavinimo srityje.

LIETUVIAI
FLORIDOJE

Vasario 16 šventė
Lietuvių Bendruomenės Auk

sinio Kranto apylinkės valdyba 
rengia iškilmingą Vasario 16-o- 
sios minėjimą vasario 15 d. 12 
vai. Harris Imperial House res
torane, 50 N. Ocean Blvd., Pom
pano Beach, Fla.

Programoje numatyta oficia
lioji dalis, paskaita, meninė da
lis ir bendri pietūs. Visi LB apy
linkės lietuviai, jų svečiai ir ato
stogaujantieji yra maloniai kvie
čiami Vasario 16 minėjime da
lyvauti. ’

Vasario 12 d. 4 vai. popiet 
St. Coleman katalikų bažnyčioje 
US 1 ir SE 12th St., Pompa
no Beach kun. V. Pikturna Va
sario 16-osios šventės pro
ga aukos mišias. Prie vargonų 
— C. Grigutis. Pietinėje Flo
ridoje gyvenančius ir atostogau
jančius lietuvius maloniai pra
šome pamaldose gausiai da
lyvauti.

ROCHESTER, N.Y
Nepriklausomybės minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas rengiamas 
vasario 19. 11 v. ryto Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje mišios 
už mirusius ir gyvus Lietuvos 
laisvės kovotojus. Mišių metu 
giedos vietos lietuvių bendruo
menės choras, vadovaujamas 
Jono Adomaičio, vargonais gros 
Raimundas Obalis. Visos organi
zacijos pamaldose dalyvauja or
ganizuotai ir su savo vėliavomis.

3 vai. popiet parapijos salėje 
iškilmingas minėjimas, kurio 
metu Lietuvos laisvinimo klau
simu pranešimą padarys dr. Juo
zas Sungaila, svečias iš Toron
to. Meninę programą atliks sol. 
Jūratė Veblaitytė-Lichtenfield 
ir tautinių šokių grupė Laz
dynas. Vadovė Jadvyga Raginie- 
nė.

Rochesterio ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami vasa
rio 19 skirti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo minėji
mui ir kuo gausiau dalyvauti. .

Minėjimą rengia vietos ALT 
skyriaus valdyba. ‘

— Sausio 15 Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje pamaldų me
tu pravestoj BALFo naudai pi
niginėj rinkliavoj iš viso surink
ta 1,422 dol.

ŠV. Kazimiaro minėjimas
Šv. Kazimiero mirties 500 me

tų sukaktis šv. Jurgio parapi
joj bus minima kovo 3-4. Šeš
tadienį, kovo 3, 7 v. šv. Jurgio 
parapijos salėje Volungės choro 
koncertas. Vad. muzikė D. Vis- 
kontienė. Sekmadienį 11 vai. pa
maldų metu giedos tas pats Vo
lungės choras. Atvykusieji bus

Taip pat debiutuos Philadelphi
jos vyrų sekstetas, kuriam vado
vauja* Vytas Maciūnas. Maty
sime visuomet mėgiamas tauti
nių šokių grupes — Aušrinę ir 
Vakarinę, kuriom vadovauja Ei
mutis Radžius ir Kazys Raz- 
gaitis. Programai vadovaus jau
nosios kartos veiklūs atstovai 
Laima ir Vytas Bagdonavi
čiai. Minėjimo metu bus renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalam atsižvelgiant į aukoto
jo valią.

Philadelphijoje šalia Šv. And
riejaus yra dar dvi lietuviškos 
parapijos, kuriose LB apylin-

PATERSONE RUOŠIAMASI 
DIDELĖM IŠKILMĖM

Jei jau visos lietuviškos para
pijos rengiasi paminėti šv. Ka
zimiero mirties 500 metų sukak
tuves, tai tom parapijom, kurios 
turi jo vardą, pridera šias su
kaktuves atžymėti kiek ypatin
giau. Tai ir nori padaryti šv. 
Kazimiero parapija Paters one. 
Parapijos administratorius kun. 
J. Pallivathukkal, nors ir nelietu
vis, jau seniai susirūpinęs šią 
šventę kovo 4 atšvęsti gražiai ir 
iškilmingai. Jis“jau prieš pusę 
metų užkvietė Patersono vysku
pą Frank J. Rodimer atvykti į 
šventę ir koncelebruoti mišias 
su svečiais kunigais. Mišios bus 
ne 12 vai., kaip anksčiau buvo 
numatyta, bet 3 vai. popiet, nes 
vyskupas anksčiau negali at-

Šv. Kazimiero minėjimu rūpi
nasi ir parapijos taryba, vado
vaujama Jurgio Jasulaičio ir 
specialaus komiteto, sudaryto iš 
visų parapijos organizacijų. Pa
rapijoje šiuo metu vyksta atsi- 
jauniniirias. Jau išdėkbrilbti kle
bonijoje kai kurie kambariai, ir 
dabar perdažoma parapijos salė. 
Šiuos darbus finansiškai ir savo 
darbo jėga remia Lietuvos vy
čiai, kurie, prieš kokius šeše
rius metus Philip ir Marianne 
Skabeikių atkurti, dabar yra 
viena iš parapijos stipriausių 
organizacijų. Nors darbai vyk
domi talkos būdu, bet vistiek 
nemaža kainuos vien medžiagos.

pavaišinti kava ir pyragaičiais.
— Šv. Jurgio parapijos 75 

metų proga išleistą sukaktuvinę 
knygą “Šv. Jurgio parapija 
ir Rochesterio lietuviai” dar ga
lima gauti Šv. Jurgio parapijos 
klebonijoj (545 Hudson Ave., 
Rochester, N.Y. 14605) arba sek
madieniais žemutinėje parapijos 
salėje, spaudos kiosket*

— a.sb.
A. Tamošaitienės paroda
Balandžio 12 - 21 Sibley’s 

Ward Galerijoj, 4 aukšte įvyks 
Anastazijos Tamošaitienės kili
mų, juostų ir tautinių drabužių 
paroda. Globėjas — Sibleys 
krautuvių bendrovė, viena iš 
didžiausių Rochesterio mieste ir 
jo priemiesčiuose. Čia bus iš
statyti 25 įvairaus dydžio lietu
viški kilimai, tautiniai drabužiai 
ir juostos. Visi austi A. Tamo
šaitienės.

Atidarymas įvyks balandžio 
12 vakare. Atidarymo metu me
ninę programą atliks Lazdyno 
tautinių šokių grupė, vadovė 
Jadvyga Reginienė. O po to, 
Siblio vynas ir kiti skanumy
nai bei lietuvių moterų tortai. 
Parodos metu A. Tamošaitienė 
parodys juostų audimo ir ve
lykinių margučių dažymo meną.

Parodos organizatoriai ir glo
bėjai — Lietuvių tautinių šokių 
grupės Lazdynas komitetas: 
pirm. Jadvyga Reginienė, nariai 
— J.L. Laukaičiai, Vytis Lelis, 
Marija. Stankienė, Vlada Saba- 
lienė, Birutė Litvinienė ir Glo- 
ria Zlotkienė.

Reikia tikėti, kad šią retą pa
rodą pasistengs pamatyti ir Ro
chesterio lietuviai, gausiai atsi
lankydami į parodos atidarymą.

VI, Sabaiienė 

kės valdyba užprašė 
Mišias už Lietuvos laisvę. šv. 
Jurgio bažnyčioje raišio* bus au
kojamos vasario 16d.,7 vaL r. o 
Šv. Kazimierosekmadienį, 
vasario 12 d., 7 vai. ryto. 7

Minėjimo išvakarėse, šešta
dienį, vasario 18 d., 7:30 vai.

stotis WFLN-FM (95.7) duos pu- 
sės valandos kultūrinę program 
mą apie Lietuvą, kurią paruošė 

bos narys Edvardas Meilus. Jau 
septyniolikti metai iŠ eilės šį 

landį išrūpina LB apylinkės vai
dyba. Klausytojai labai prašomi 
parašyti stočiai padėkos laišku
čius šiuo adresu: WFLN 8200 
Ridge Ave., Philadelphia, PA 
19128.

Solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė

Jau dabar išlaidos siekia apie 
800 dol.

Prie šių darbų daugiausia yra 
prisidėję: dr. E. Vadeika, Kl. 
Praleika, G. Klimas, M. Balčie- 
tis, J. Scheibelhut, P. Trucilaus- 
kas, J. Balutis, A. Celencevi- 
vičius ir A. Rubonis. Iš moterų: 
J. Vadeikienė ir net dr. Vadei- 
kos motina vyr. Vadeikienė, E. 
Trucilauskienė, O. Balčietienė, 
B. Vasiliauskienė, B. Dowhen ir 
J. Kaminskienė.

Bus muzikos ir dainų
Rengiantis šiam minėjimui, 

pagyvėjo visa parapijos veikla. 
Čia mūsų menininkas Vytautas 
Gružas piešia atnaujintai salei 
šv. Kazimiero paveikslą. Choras, 
vargonininkės Eleonoros Wil- 
liams-Vaičaitytės vadovauja
mas, mokosi muziko Liudo Što
ko sukomponuotas naujas mi
šias. Jį suorganizavo iš Lietuvos 
vyčių Glee Club, kuris pasirodys 
banketo metu. Jai talkina buvęs 
parapijos vargonininkas Vincas 
Justas.

Banketas įvyks parapijos sa
lėje tuoj po mišių. Jame daly
vaus ir vyskupas Frank Rodi
mer. Čia vyskupui bus įteiktas 
šv. Kazimiero sidabrinis meda
lis. Prieš banketą bus lietuviškų 
dainų koncertas. Pagrindinę 
programos dalį atliks jauna, jau 
gerokai išgarsėjusi, solistė Ma
rytė Bižinkauskaitė, kuri, baigusi 
Bostono konservatoriją bakalau
ro laipsniu, gavusi pilną stipen
diją dabar garsiame Curtis 
Institute Philadelphijoje siekia 
magistro laipsnio iš operos.

AMERIKOS TEISINGUMAS— 
QUO VAGIS?

Seminaras, pavadintas “Ame
rikos teisingumas — Quo va- 
dis?” įvyko Georgetown uni
versitete Washingtone vasario

Buvo analizuojamos išpilieti- 
nimo ir deportavimo bylos, ku
rios yra keliamos Jungtinių Ame
rikos Valstybių Office of Special 
Investigation. Paskaitininkai 
daugumoje buvo teisės eksper
tai. Kviestinę publiką sudarė į- 
vairių etninių gnipių vadai ar- 
ba jų įgaliotiniai.

Seminaras buvo aukšto lygio, 
pateikta informacija buvo tiks
li ir kruopščiai paruošta. Semi
narą suruošė Americans for Due 
Process.

1984 vasario 10
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—Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos aštuonioliktasis sei
mas šaukiamas 1984 gegužės 
26-27 Cleveland, Ohio.

suvažiavime

GIESMĖ | ŠV. KAZIMIERĄ

Sausio 11 mirė Matilda Nor- 
kūnienė (Tilly Nūrken). Palaido
ta taip pat iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios sausio 14 tose pačio
se kapinėse.

pos įstaiga). Tikrai gera proga 
šv. Kazimiero Šventei išmokti 
naują giesmę. ,

-;G
Amerikos katdftų KHmmik 
tarp įvairių tautybių atstovavo ir iv. Jurgio Keturių parapijos 
atstovės šu savo twotodaile ir kepsniais. Iž k. I. Civinskiėnė, 
J. Kliorienė, K. Kasulaitytė ir A. Babickienė. Nuotr. Vlado
Bacevičiaus

■■ ■ ■■■ ■ *\ "

3h į^ręy (resp., 
linuose Lietuvos 

nepriklausomybės minėjimas į-

Marytė labai veikli muzikos sri
ty. Ji dalyvavo Baltimorės ope
ros konkurse, kur dalyvavo 220 
jaunų solistų - dainininkų. Ji 
Metropolitan operos konkurse 
jauniem dainininkam iš 160 da
lyvių laimėjo antrąją vietą. Ji 
priklauso prie Chautauqua 

- Opera Co. ir yra jau atlikusi 
daugiau kaip 30 įvairių rolių. Ji 
yra dainavusi operetėse ir ope
rose šiose rolėse: Mrs. Malloy 
— Hello Dolly, Mrs. Early — No, 
no Nanette, La Belezza — L’ 
Egisto, Rosalinda — Johann 
Strauss operoje " Šikšno -

navo Wilmington Grand Opera 
House, ^Wilmington, Delaware, 
atlikdama Zaidos rolę operoje 
Il,Turco in Italia. Marytė yra 
jau daug kartų koncertavusi ry
tinėse valstijose ir net Cleve- 
lande, Chicagoje ir Los Angeles, 
kur buvo gražiai įvertinta. Užtat 
ji yra laukiama ir Patersone.

Į koncertą ir banketą dar yra 
bilietų. Jų kaina tik 15 dol. 
Kviečiami ne tik Patersono lie
tuviai, bet fr iš tolimesnių 
apylinkių. Bilietus reikėtų ūžsi- 
s akyti prieš. vasario 20. < * Kreip- 
tiS; į kleboniją. Tėl.: 201 - 279- 
1922.

Mūsų mirusieji
Kūčių dieną mirė gera para

pietė, uoli Švč. Marijos soda- 
licijos narė, išbuvusi šioje orga
nizacijoje 25 metus, Ona Bell- 
Sadauskaitė. Mirė sulaukusi 75 
m. Paliko brolį Alfredą ir gau
sią šeimą: tris dukteris, ketu
ris sūnus, 20 vaikaičių ir 25 
provaikaičius. Į laidotuvių mi
šias susirinkę jos šeimos nariai, 
draugai ir pažįstami pripildė 
pilną bažnyčią. Palaidota To- 
toawoje Šv. Karsto kapinėse 
gruodžio 28.

JAUNIMUI SKIRTO 
KORINIO KONKURSAS

PLB švietimo ir tautinio auk- mašinėle, pasirašytas slapyvar- 
lėjimo komisija skelbia jauni
mui skirto romano bei apysakos 
konkursą.

Konkurso premija — 1,000 
dol. Premijos mecenatė — Rožė 
G. Jasinskienė.

Romano/apysakos konkurso
temos bruožai:

1) Kūrinio tema, kurią pasi
renka autorius/autorė, turi būti 
suprantama, tinkama šių dienų 
jaunimui, mielai jo skaitoma; 
skiriama jaunimui tarp 13 ir 18

'-metų (aukštesniosios mokyklos) 
amžiaus;

2) Premijos mecenatė pa
geidauja, kad kūriny būtų iš
kelta jaunimo kilnumo, grožio 
pamokoma mintis.

Kūrinio įteikimo taisyklės:
1) Kūrinys turi būti rašytas

Kompozitorius Bronius Bud- 
riūnas sukūrė giesmę į Šv. Ka
zimierą. žodžiai Irenos Frid- 
manaitės. Tos giesmės gaidas 
spausdinimui paruošė kun. La
das Budreckas. Jis ir daugiau
sia rūpinosi šios giesmės reika
lais ir jos išleidimu. Išleidimą 
finansavo kun. Antanas Rač
kauskas savo kunigystės 50 
metų jubiliejaus proga. Gaidas

Vieni išeina, kiti ateina
Nors negrįžta atgal apsigy

venti, bet parodo gražų gestą ir 
sentimentą savai parapijai. Toks 
gestas buvo padarytas Naujųjų 
Metų dieną, kai šv. Kazimiero 
parapijoje buvo pakrikštytas 
ketvirtos kartos lietuviukas. Se
niau Patersone gyveno Juozas ir 
Veronika Žiliai, prisidėję dar 
prie pirmosios bažnyčios staty
mo, priklausę prie lietuviškų 
organizacijų. Duktė Florence 
taip pat buvo veikli parapietė, 
giedojo bažnyčios chore. Duktė 
ištekėjo už lietuvio Eugenijaus 
Morris ir su tėvais išsikėlė iš 
Patersono į East Windsor, apie 
50 mylių nuo Pater
sono. Šių duktė Diana, ište
kėjusi už Brent Smith, išsikėlė 
gyventi į Floridą. Praėjusių Ka
lėdų švenčių metu Diana,, kuri 
dar visai gerai kalba- lietuviš
kai, atvažiavo su savo vyru i; 
naujagimiu sūnumi aplankyti 
tėvų ir senelių. Čia jie sugalvo
jo pakrikštyti savo naujagimį 
senelių kurtoje parapijoje ir jų 
aukomis statytoje bažnyčioje. 
Naujagimis buvo pakrikštytas 
labai iškilmingai, su mišiomis, 
Kristoforo vardu. Kun. Kazimie
ras Pugevičius, kuris tą sekma
dienį buvo atvažiavęs atlaikyti 
lietuviškų mišių, savo pamoksle 
paminėjo, jog šis įvykis yra tuo 
reikšmingas visai parapijai, kad 
net trečios kartos lietuviai ją 
prisimena ir tą prisiminimą 
atžymi tokiu reikšmingu aktu.

A. Masionis

džiu.
2) Slapyvardis užrašomas ant 

kartu su kūriniu siunčiamo už
klijuoto voko. Į voką įdedamas 
lapas su Šiomis žiniomis:kūrinio 
pavadinimas, tikrasis vardas ir 
pavardė, pilnas adresas ir tele
fonas.

3) Konkursiniai kūriniai yra 
atsiunčiami PLB švietimo ir 
tautinio auklėjimo komisijai iki 
1985 vasario 16 (pašto ant
spaudas) šiuo adresTNPLB Jau
nimo Romano/Apysakos Kon
kursas; PLB Būstinė, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636.

Premijuotas kūrinys tampa 
PLB švietimo ir tautinio auklė
jimo komisijos nuosavybe. Ver
tinimo komisija bus paskelbta 
vėliau. - 

tovė Brooklyne. Gaidos užima 
tik du nedidelio formato pusla
pius. Tiražas — 500 egz. kaina 
— 50 centų. Platina — /Kineti
kos Lietuvių Kunigų Vienybė. 
351 Highland Blvd., Brooklyn,
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kalbės vysk. Vincentas Brizgys. 
šiuo minėjimu, Amerikos Lietu
vių Tarybos paprašytas, rūpina
si kongresmanas Frank Annun- 
zio (dem., IL).

— Stamford, Conn., Vasario 
16-osios minėjimas įvyks vasario 
12, sekmadienį, 2 vai. popiet 
First Presbyterian Church pa
talpose, 1101 Bedford St. Pa
grindinė kalbėtoja bus Gintė 
Damušytė, Lietuvių Informaci
jos Centro darbuotoja iš New 
Yorko. SUNY universiteto stu
dentai suvaidins “Thoughts in 
the Margins: Voices of Soviet 
Dissent”.

— JAV Kongrese yra sudary
tas vadinamasis Ad Hoc komi- 
tetas ginti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Ukrainos reikalus. 
Paskutiniu meto prie to sąjū
džio prisijungus kongresmanam 
Dan Burton (dem., IN)-ir Sher
wood Boehlert (resp., N.Y.), 
jau susidarė visas šimtas Ad Hoc 
kongreso komiteto narių. Jų 
nuopelnas, kad kongrese buvo 
priimtos rezoliucijos ginant disi
dentus, o taip pat stengiantis 
palengvinti šeimų susijungimą.

— Vasario 16 minėjimas, ren
giamas Chicagos skautijoS, į- 
vyks vasario 12 Jaunimo Centro 
salėj. , .

< .**>^5- * S'įvz’Ii ė 9 •

— Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktį minint, Chicagos 
Šv. Vardo katedroj mišios bus 
aukojamos vasario 25, šešta
dienį, 1 vai. popiet Mišias au
kos ir pamokslą pasakys Chica
gos arkivyskupas kardinolas J.L. 
Bernardin. Pamaldas organizuo
ja Lietuvių Katalikų Federacijos 
iš įvairių organizacijų sudarytas 
komitetas.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba, pildydama 
apygardos atstovų suvažiavimo 
ir LB tarybos nutarimus, Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimą rengia Chicagos Jau
nimo Centre vasario 19.

— Eltos biuletenis vokiečių 
kalba po dešimties metų per
traukos vėl leidžiamas. Biulete
nį redaguoja Kazys Baronas. 
Adresas: Elta-Pressedienst, c/o 
K. Baronas, Mannheimer Strasse 
16, 6840 Huettenfeld, West 
Germany.

— Olandų laikraštis “Neder- 
lands Dagblad” lapkričio 29 
išspausdino straipsnį su foto
grafija apie Antaną Terlecką. 
Jame rašoma, kad minėtas lie
tuvis buvo nuteistas 1980. Ap
kaltintas dažnai vartojama ’’an
ti sovietine propaganda” ir po
grindžio spaudos platinimu. Pa
minima, kad Lietuvoj pogrindy 
leidžiama Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Rašoma ■ 
apie Terlecko ir jo draugų kali
nių pasiųstus laiškus popiežiui 
Jonui Pauliui II ir Amerikos 
prezidentui Ronald Reagan. Pa
tariama siųsti Terleckui atviru
kus ar laiškus.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: M. Mockapetris, Walnut 
Creek, Calif., B. Zaletorienė, 
Berwyn. III. Užsakė kitiem: D. 
Bobelienė, Massapequa Pk.» N.Y, 
dukrai L.T. Bobelytei, Tuvšou. 
Ariz. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 12 dol. Atnaujinant — vi
siem 15 dol. metam.
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BlvdDARBININKO SKAITYTOJAM

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu

FEDERALINE KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ LIETUVIAM

Vitus kviečiame dėti santaupas j lietuvišką KASĄ

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

Už kalendorių 
Spaudai paremti

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

»Atalo3»PM- 
MOAdeythrv FnOar 
Saturday IOAMIqIPW

S90AMto5 30PM
Mon . T«ua. W*d t Fri.
Th<xv-«30AMto7 30 PM
Saturday* 30AMX> 12Hoor»

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

Vardas ir pavardė

Adresas ________

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

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

hauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

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

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos.
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1

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

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

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

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

0 DEXTER PARK
PHARMACY SB 

Wm. Ąnaatari, B.8. ™ 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 

296-4130

Agronomas iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Grali dovana draugėm amerikietėm. Knyga tu 
plaatlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 puaL Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

lengvo taupymo bė» » 
do per pešti skamMnktt Mr. * 

Donahue M8-2500 91
arba rašykit paduotais adrėsata. H

Kiekviena taupoma sąskaita KASOJE apdrausta iki 100,000 dolerių

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.

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

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

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.

KASA už paprastas taupomas

Už IRA pensijų indėlius dabar moka 11JĄ

Už didelius Ir mažus Certlflkatus duoda kiek galima 
aukščiausius procentus.

Visiems neriame lengvomis sąlygomis suteikia visų 
rpšlų paskolas k mortglčhis.

Tiesioginiai priima arba keičia Social Security 
pensijos čekius.

Duoda Money Orders Ir keičia asmeniškus arba algos 
čekius.

86-01114th St. 
Richmond Hill, N.Y. 

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

būti žmogum. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

ši ir kitos lietuviškos muzi
kos- plokštelės^ naujausios lietu
viškos knygos tr įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

PLOKŠTELE 
IŠ VOKIETIJOS

Kur bakūžė samanota. Solisto 
Ričardo 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 ža
lią girelę, O, gimtine. 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.

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

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

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

3 jr.tr- į Š J?,* 9 1 1 • J ****pasisekimą. Ji tinka kaip dovana 
visiem, ypač draugam kitatau
čiam, jaunimui, kuriam lietu
viškai kartais sunkiau skaityti.

Knygos kaina 16 dol. Persiun
timo išlaidoms reikia pridėti 
1.50 dol. Knygą platina Darbi
ninko administracija.

KASOS jttaiga veikla savaitės dienomis nuo 9 vsl. ryto iki 8 vai. vakaro, o 
penktadlenlala iki S vai. vak. Ir šeštadieniais Iki 5 vai. vakaro.

tuvių prekių pasirinkimas ir ko
kybė nėra tokio standarto, kaip 
dolerinėse krautuvėse, bet jis yra 
geresnis negu “eilinėse” krau
tuvėse. Taigi, kai Tamstų gimi
nės norės nusipirkti kokią prekę 
tose certifikatinėse krautuvėse,

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELEJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”

“LITHUANIA 700 YEARS”
Ką tik išėjo iš spaudos nau

ja “Lithuania 700 Years” laida. 
Tai jau 6 laida. Knyga sudary
ta iš įvairių straipsnių, apima ir 
Lietuvos praeitį, ir dabarties 
problemas, ir kultūrinius reika-

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

Skyriat«Ucegoje, III. ir St Petersburg, Re.

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

savo valdžią, kodėl taip yra; 
jis negali valdžios traukti teis
man, jei jį valdžia skriaudžia, 
kaip tai yra daroma Amerikoj, 
kur teismai dažnai pripažįsta 
valdžios leidžiamus įstatymus 
nekonstitucionęIĮąi| 
tional) ir todėl negaliojančiais.

Prašot mano patarimo, aš jį 
Tamstom ir duosiu. Perrašykit 
savo testamentus tokiu būdu, 
kad vykdytojas galėtų okupuo
to) Lietuvoj gyvenantiem Tams
tų giminėm pasiųsti jų paliki
mą taip, kad giminės, o ne so-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persluntlmas- 
Postage 50 c.

Ar taip bus ir toliau ir koks 
būdas būtų tinkamiausias ir 
naudingiausias giminėm, Tams
tom mirus, niekas negali pasa
kyti. Tai būtų grynas spėlioji
mas. Todėl reikia duoti testa
mento vykdytojui užtenkamos 
laisvės nuspręsti, kokiu būdu 
palikimą7 pervesti okupuotoj 
Lietuvoj gyvenantiem palikuo
nim (heirs).

Tamstos sakot,' kad neturit 
nei vaikų, nei artimų giminių 
Amerikoj. Tamstos galėtumėt 
daug pasitarnauti saviesiem, 
palikdami tam tikras sumas lie
tuviškiem kultūriniam ir švieti
mo reikalam. Yra Balfas, yra 
Vlikas, yra fondų, yra lituanis
tinių mokyklų, yra kuriamos li
tuanistikos katedros Illinois ir 
Kento universitetuose. Aš nesa
kau, kad Tamstos skriaustumėt 
savo gimines. Tik sakau, kad 
jiem bus rfiažai naudos iš per 
didelių paliekamų sumų, o 
Tamstų įnašas į lietuviškus už
simojimus duos Tamstom dide
lio dvasinio pasitenkinimo ir 
atneš daug naudos saviesiem.

tis į valdžią,prašydami, kad 
jiem “tariamai” iš jų pačių pi
nigų išduotų certifikatų tom 
prekėm nusipirkti. Tokiu būdu 
certifikatus gaunantieji asme
nys visuomet priklauso nuo so
vietų valdžios malonės.

Yra buvę atsitikimų ir apie 
juos buvo rašyta Amerikos ir 
Kanados lietuvių ir kitų spau
doj, kad palikuonys, kurie gavo 
nemažus palikimus, dėl kurios 
nors priežasties pateko sovietų 
valdžios nemalonėn, ir tada 
“jų” sąskaitose esamas paliki
mo sumų balansas buvo konfis
kuotas. Kiek tokių atsitikimų 
yra buvę, sunku pasakyti, bet 
toks galimumas visuomet yra.

Sovietų valdžia keičia savo 
įstatymus, kada jai yra patogu 
ir naudinga tai padaryti. Sovie-

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičiŲ.

Norj įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELį, 212 Elderts Lane. Woodhaven, N.Y. 11421, tęl. Ml 7-6637.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

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

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

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

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

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
Laisvės besiekiant. Lietuvos 

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

Dr. Wilhelm Storost—Vydū- 
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litauischer Bėziehun- 
gen. Įrišta. 14 dot

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

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

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

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

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

LUYią, ^ « b gauti ir automobilius,
už dorėnus ir kunose Tamstos ■ *
užsakėt savo giminėm automobi-

’ J. Karka, Vytauto Didžiojo liūs ir kooperatyvinius butus. 
Universiteto studentų atsargos Yra ir vadinamųjų certifikatinių 
karininkų korporacija Ramovė krautuvių. Tų certifikatinių faau- 
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-
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vai. ryto Sv. Petro lietuvių pa 
rapijos bažnyčioje mišios Lietu 
vos intencija.

cijos jau daromos nuo seniau

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje, 3-čiame aukšte.

Vasario 16-oji
Pagal naujai priimtą įstatymą 

Massachusetts gubernatorius 
M. Dukakis vasario 16 10 vai. 
ryto pasirašys proklamaciją, 
skelbiančią Lietuvos nepriklau
somybės šventę. 10 vai. prie gu- 
bematūros bus iškelta Lietuvos 
vėliava. Tai tur būt bus pirmas 
toks atsitikimas, kad vasario 16 
prie State House* pati valdžia 
iškels Lietuvos trispalvę.

Tą pačią dieną 12 vai.-.prie 
miesto rotušės taip pat bus iš
kelta Lietuvos vėliava. Čia iš
kėlime dalyvaus Bostono 
naujas burmistras Raymond 
Flynn.

Lietuviai gausiai dalyvaukime 
abiejuose Lietuvos vėliavos pa
kėlimuose, nes tai yra mūsų 
garbės ir tėvynės meilės reika-

bos pirmininkas Joseph Tiemey. 
Bus meninė dalis.

Visos organizacijos prašomos 
dalyvauti bažnyčioje ir salėje 
su vėliavomis. O visi lietuviai 
turime rinktis, nes tai yra mūsų 
pareiga savo tėvynei.

Mūsų mirusieji
Sausio 21 mirė Raimundas 

Mickūnas, 45 metų amžiaus. Jį 
labai plačiai net per du pusla
pius aprašė didysis dienraštis 
“The Boston Globe”. Jis mirė 
New England Medical Center li
goninėje, kada jis ten laukė 
aukotojo, kurio širdis būtų jam 
persodinta. Jo daktaras sakė, jog 
paskutinių trijų savaičių bėgyje

lė, broliai Česlovas ir Elmon- 
tas, o taip pat 2-jų savaičių 
vaikaitė. '

mauskas-Kas, prieš metus at
šventęs šimtąjį gimtadienį. Bos
tone jis turėjo nedidelį medici
niškų įrankių fabriką, kuriame 
dirbo ir keli lietuviai.

Buvo Tautinės S-gos veikėjas 
ir Bostono skyriaus garbės na
rys. Jo dėka S-gos skyrius turi 
savo namus So. Bostone, kuria
me vyko ir vyksta įvairūs lietu
vių kultūriniai renginiai.

sveikas ir nesiskųsdavo. Tą die
ną ant ežero ledo Žuvavo su 
savo šeimininke. Nuėjo kažko 
pasiimti prie automobilio. Kai il
gesnį laiką negrįžo, šeimininkė 
s&širūpino, ėjo pasižiūrėti. Rado 
prie automobilio sukritusį. Greit 
nuvežė į ligoninę, bet jis nebeat
sigavo.

Buvo pašarvotas Joe Cas
per laidotuvių koplyčioj. Sausio 
26 vyko paskutinis atsisveikini
mas su velioniu, kuriam vado
vavo inž. ir arch s-gos skyriaus

mo- 
i va-

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas rengiamas 
vasario 19, sekmadieni. 10:15

gu būtų atsiradęs “donor”, ta 
būtų buvusi tokia pirma opera 
cįja Bostone. Kitur tokios opera

A.A.
Inž. JONUI SAVICKUI

mirus, jo brangiai žmonąi Sofijai, dukteriai Reginai 
Algirdui Bražinskui ir jų šeimoms reiškiame nuošir 
džiausią užuojautą ir kartu liūdime.

Onutė, Rita ir Jackus Domai

Prie karsto stovėjo inžinierių 
garbės sargyba. Atsisveikinime 
gražiai apie velionį kalbėjo inž. 
Vytautas Tzbickas. Lietuvių B-

mergėje ir Vytauto Didžiojo Uni
versitetą Kaune. Buvęs aktyvus 
lietuvių bendruomenėje, vado
vavęs inž. ir arch, skyriui, Lie
tuvių Fondo narys, Balfo narys, 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos narys, apie 4 metus .buvo 
Cape Cod LB apylinkės pirmi
ninku.

Po mišių Šv. Petro lietuvių

bas kasmet susijaukia visuome
nės įvertiriiąiią ir pritarimo. 
Kartu tai yro tartum naujo tė
vų komiteto pasirodymas, jėgų 
ir sumanumo išbandymas.

Vakarų suruošimo būdas ir jų

VIENERI METAI BE A.A. 
VIOLETOS GRABNICKAITĖS

ne palaidotas Forest Hills kapi
nėse.

Nuliūdime liko Lietuvoje bro
lis dr. Kazys Mikalauskas, o taip 
pat eilė giminių Amerikoje, Ve- 
necueloje ir kitur.

O sausio 16 mirė vos 37 metų 
Eimutis Norkūnas.

1984 sausio trisdešimtą, rytui dar neišaušus, Sesuo 
Mirtis pasišaukė vieną šv. Pranciškaus brolių, Lietu
vos istoriką, kunigą, daktarą

VIKTORĄ GIDŽIŪNĄ, OFM. -
Būdamas ateitininkų dvasios vadu, Tėvas Viktoras 

stiprino mus šventais sakramentais, žodžiu ir savo gy
venimo pavyzdžiu nuteikdamas siekti tikėjimo, vilties ir 
meilės idealų.

Jis pažino visus, ir kiekvienas jautėsi jo tėviškos 
meilės artumoje geresnis ir didesnis.

Dalindamiesi neatšaukiamo atsiskyrimo skausmu su 
lietuviais pranciškonais, jungiamės maldose į gailestin
gumo Tėvą ir visokios paguodos Dievą (2 Kor 1,3).

1983 sausio 20 buvo tokia pat 
lietinga ir apsiniaukusi diena, 
kaip ir šiais metais. Tą dieną 
apie 10 vai. ryto Violeta atvyko 
į Holiday motelį mum padėti. 
Kartais ji atvykdavo su sesute 
Kristina ir broliuku Gintaru, 
kuomet būdavo laisvi nuo uni
versiteto pamokų.

Užbaigus ryto ruošos darbus, 
Violeta atnešė man į fhštinę 
apie tuziną visokių gražių svei
kinimo atviručių su vokais. 
“Imk diedukai, man jos nerei
kalingos”, •— pasakė išeidama.

Tos dienos popiety ji buvo at
sigulusi pailsėti. Atsikėlusi, 
linksmutė išvažiavo į Lake Wa
les miestuky esančią “Highlan
der” dienraščio leidyklą, kur ji 
dirbo laisvalaikiais;1?

New Yorko ir apylinkių 
ateitininkai

PADĖKA 
A.A. 

JONAS SAVICKAS, 
mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1984 sausio 9 ir pa
laidotas sausio 12 Holy Cross kapinėse, North Arling
ton, N.J.

Nuoširdžiai dėkojame Monsignorui Scharnui už at
kalbėtas maldas koplyčioje, už atlaikytas šv. mišias ir 
už palydėjimą į kapines.

Dėkojame solistei už jausmingas giesmes šv. mišių 
metu.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už at
silankymą paskutiniam atsisveikinimui koplyčioje ir pa- 
lydėjusiems į jo amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiem už užprašytas šv. mišias, už atsiųs
tas gėles, užuojautas per spaudą, laiškais ir žodžiu.

Dėkojame ponams Schmidtams už suruoštą gražų 
priėmimą grįžusiems iš kapinių.

Visiem dar kartą dėkojame.

Žmona, duktė, žentai ir anūkai

Tą dieną Violeta ir kitos dvi 
mergaitės buvo siųstos nuvežti 
laikraštį į Fedhaven pensininkų 
gyvenamą vietą, apie 16 mylių 
nuo Lake Wales į rytus. Tarp 
3 ir 4 vai. popiet, vis dar lie
tui lyjant, jos išvažiavo. Nuva
žiavus apie 9 mylias, prieš jas 
važiavusi mašina staiga sulė
tino greitį. Mašiną vairavusi 
mergaitė prispaudė stabdžius. 
Kelio slidumas permetė mašiną į 
priešingą kelio pusę, kuria atva
žiavo didelis "sunkvežimis. Mer
gaičių mašina pakliuvo po juo. 
Viena mergaitė mirė vietoj. Vio
leta mirė po kelių valandų nu
vežta ligoninėn. Trečioji, vaira
vusi mašiną, buvo sužeista ir 
liko gyva. . * ,

Lakę Wales mokykla 1983 
metų leidiny, “In memory” sky-

riūj >-išspausdino su' Violetos 
fbfografjja5 pristiiiififing: " ’ ‘n 
; ;-“Thė hearts of many of us 
tfere darkened when we learned 
that our “little American-Lith-
uanian girl naa aiso been Kiiiea 
in the same collision that took 
Jan Powell’s life. Whenever you 
heard the name Violeta Grab- 
nickas, the firts picture to enter 
your mind was an exhuberant 
smile that stretched from ear to 
ear. An active member of the 
Choral Department, Vie left our 
hearts full of harmony with 
her splendid sound and enthus
iasm. Although she is now gone, 
otir hearts and minds are filled 
with a smiling face at the mere 
mention of her name. Yes, Vie, 
we are proud to have known 
our “littJe-American-Lithuanian

Atliekami Jeronimo Kačinsko 
kūriniai

Vasario 13 d.. 8 vai. vakare 
Berklee Performance Centefsa- 
lėje bus atliekamas komp. Jero
nimo Kačinsko lietuviškas Trio. 
Kūrinys keturių dalių: Vidu
dienio darbai, Laukų daina, 
Lamzdžiai ir Sūkurys.

Šiemet Šv. Petro lietuvių pa
rapija švęs 80 metų sukaktį. 
Ta proga bus minima Šv. Ka- 
zinfiero 500 metų nuo jo mirties 
sukaktis. Be Bostono vyčių į- 
vykstančios šv. Kazimiero šven
tės kovo 18, sumanyta suruošti 
dar ir religinį koncertą balan
džio 1 po 10:15 vai. mišių 
Šv. Petro bažnyčioje. Tam tiks
lui yra pakviestas Bęxkl^ę:. muzi
kos kolegijos choras, Brian O’ 
Connell vadovaujamas.

Bus lotyniškai atliekamas 
specialiai šiai progai komp. Je
ronimo Kačinsko parašytas mo
tetas chorui. Tekstas iš šv. Kazi
miero mišių pirmo skaitinio.

Šv. Kazimiero ženklas
Lietuviškosios Skautybės 

Fondas Bostone išleido spalvo
tą šv. Kazimiero ženklą, lipdo
mą ant vokų. Ženklą piešė dail. 
Antanas Tamošaitis pagal seno
vinius lietuvių liaudies meno 
pavyzdžius. Ženklo gamybą 
tvarko dail. Julius Špakevičius.

Šis ženklas yra jau trečias iš 
LS Fondo leidžiamos žymiųjų

nes nauji komiteto žmonės vi
suomet turi naujų sumanymų. 
Vakarai visada būna kitokį, o 
tai ir patinka žmonėm.

Ir šių mokslo metų vakaras, 
suruoštas lapkričio 26, buvo 
daug kuo skirtingas nuo kitų. 
Jį suruošė ir pravedė naujos pa
jėgos: komiteto pirmininkas Ra
mūnas Kalvaitis, elektros inži
nierius, Glorija Adomkaitienė— 
Bostono miesto suaugusių švie
timo direktoriaus pavaduotoja, 
mokytoja — sekretorė,^ir Bro
nius Banaitis, pritaikomojo me
no dailininkas — iždininkas.

Programą atliko Bostone ma
žai kam girdėta gabi kanklinin
kė Mirga Bankaitytė iš Cleve
land©. Tai buvo aukšto lygio 
kanklių muzikos koncertas, kokį 
retai kur galima girdėti. Tenka 
pagirti rengėjus už suipanumą 
tokią puikią kanklininkę atsi
kviesti į Bostoną.

Baliaus svečiai buvo vaišina
mi įvairiais užkandžiais, po to 
pyragais ir kava. Viskas, žino
ma, buvo šeimininkių skaniai 
pagaminta, o tortų stalas savo 
gausumu stebino visus. Smagiai 
grojant latvių orkestrui, publi
ka įsilinksmino, nes ir ji buvo 
nekasdieniška. K.'S V:* ‘ ‘ ' " ’
vavo

Brangiam Tėveliui

TADUI TALLAT- KELPŠAI 
iškeliavus amžinybėn, dukrą Vitą Matusaitienę, žentą 
Vidmantą bei visus artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Irena ir Mindaugas Jankausko

CAPE COD, MASS
Tautos šventė

menė Vasario 16-ąją minės va
sario 19.12 vai. mišios Our Lady 
of Victory bažnyčioj, Centervil
le, Mass.

Po pamaldų tos pačios para-

1984 sausio 20 suėjo vleneri metai nuo Violetos* 
Marijos Grabnlckaitės tragiškos mirties. Šia proga reiš
kiame nuoširdžią padėką:

Šv. Dvasios bažnyčios klebonui kun. Be ne Savičiui 
už gražias ir iškilmingas pamaldas, atlaikytas tą dieną. 
Kun. Jul iul Danauskui Briusely, Belgijoj, Ir Vytauto bažny
čios klebonui Kauno už atlaikytas mišias, užprašytas 
mūsų giminių. Tautinių šoklų grupės vedėjai p. San- 
darglenei, Gėlytei Llnartienel, Jūratei Ir Jaunučiui LL 
nartams, p.p. Matuliams Ir visiems, papuošusiems a.a.

dalyvavusiems pamaldose Ir aplankiusioms a.a. Violetos 
kapeli Lake Worth kapinėse.

Amžiną atilsį duok jai, Viešpatie, Ir amžinoji švie
sa tegul jai šviečia.

Tėvai Milda ir Algis Grahnickai 
Sesutės Kristina ir Alina 
Broliukas Gintaras
Seneliai Marija ir Zigmas Grahnickai

LKM Akademijos New Yorko Židinio valdybos sekreto
riui, istorikui ir visuomenininkui

A.A.
Kun. dr. VIKTORUI GIDŽIŪNUI, OFM 

netikėtai išsiskyrus Iš lietuvių bendruomenės, reiškiame 
gilią užuojautą tėvam pranciškonam, giminėm ir bičiuliam 
bei visiem, kurie velionio’darbus vertino ir jį gerbė.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
New Yorko Židinys

butas iš Arlington, Mass. Raš. 
Jonas Rūtenis skaitys savo kūry
bą. Gros Cape Cod Filharmoni
jos orkestro trio, vadovaujant 
Vytautui Rastoniui. Deklamuos 
sesutės Aida, Žara ir Laisvy- 
da Janulaitytės.

Minėjimo metu bus renkamos 
aukos pagal aukotojo apsi
sprendimą L. Bendruomenei, 
Vlikui ar Altui. Po minėjimo vi
siem dalyviam užkandžiai ir ka
va. *

Irena Bederienė, 63 m. am
žiaus, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė. Po pamaldų Our Lady of 
Victory bažnyčioj gruodžio 27 
palaidota St. Xavier kapinėse, 
Hyannis, Mass. — vžp

ris lankė 
studentų 

iš kitur, dabar Bostone besimo
kančių.

Vakaro programas piešė dail. 
Vytautas Dilba, talkinant Ge
mai Philips. Taip pat ir salė 
buvo gražiai išpuošta.

Jau antri metai mokyk
lai sumaniai vadovauja Zita 
Krukonienė, o administratorės 
pareigas eina ilgametė mokyto
ja Juzė Lapšienė. Šiais metais 
mokykloje mokosi 74 mokiniai, 
dirba 11 mokytojų, kurių tarpe 
yra keturi jaunesnieji mokytojai, 
baigę tą pačią mokyklą. Dabar 
jie padeda mokytojam, o reikalui 
esant ir juos pavaduoja. Tokiu 
būdu mokykla tikisi prisiaugin
ti jaunų mokytojų ateičiai. Mo
kinių skaičius šiais metais, paly
ginus su praeitais, padidėjo 
15%. Mokykla veikia šeštadie
niais ir naudojasi mokyklos pa
talpomis So. Bostohe.

Prie šio vakaro paruošimo 
prisidėjo daug talkininkų, o jų 
tikrai ir reikėjo. Malonu buvo 
jausti rūpestingumą ir gražią 
tvarką. Smagu buvo matyti 
bendro darbo gražius rezultatus.

Tėvų komitetui, mokytojam ir 
pačiai mokyklai tikrai linkime 
geros sėkmės, (k.n.)

A. A.
JONUI VALAIČIUI

mirus, sūnums Inž. Jurgiui Ir dr. Jonui Ir kitiems 
giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

WATERBURY, CONN.
Danutės Venslauskaltės 

vakarienė
Danutė Venslauskaitė jau 25 

metus Vasario 16-tos proga ren
gia vakarienę savo motinos B. 
Venslauskienės prisiminimui. 
Ji padengia visas išlaidas. Visos 
pajamom skiriamos Vasario 16 
gimnazijai.

Jos rengiama vakarienė Šie
met bus vasario 16, ketvirta
dienį, 6 v.v. Greet St., 48 klube.

BOSTONO RENGINIAI
Vasario 12 Brocktono Lietuvių 

Taryba rengia Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo minėji
mą. 10 vai. pamaldos Sv. Ka
zimiero bažnyčioj. Po pamaldų 
vykstama į Mindaugo aikštę 
Lietuvos vėliavos pakėlimui. 3 
vai. popiet Sv. Kazimiero para
pijos salėj akademija, meninė 
programa ir vaišės.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas Bostone vyks 
vasario 19 So. Bostono Lietuvių 
Pil. D-jos salėj.

BOSTON MASS — WLYN 1M0 
AM bangos MkM. nuo S ftl 8:48

Broadway, Be. Boston, Haas 
ėt 117. TaM. N664BB. BiMuada 
mos DarMntokas. OMeUe IMavllką 
knygų pasMaklmae.

LAIBVtS VARFAB aatanadla- 
niaia fctt • 1B£ė rak ryta iš WCAV-
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«Uotu vos nepriklausomybės

buvo nuvežtas j Apreiškimo

Studentų Ateitininku Sąjun
gos naujojicentro valdyba yra

Valdyba nutarė visur sugyvin- 
ti studentų ateitininkų veiklų.

palikimas bus šviesiu žiburiu. 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
New Yorko Židinio vardu atsi-

mutiš, iškeldamas daugiau jo 
istorinius ‘ darbus, prisiminda
mas praeitį, kaip su juo susi
pažino. Toliau kalbėjo LB apy
gardos pirmininkas Aleksandras

*

s

Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
koncelebracinės mišios bus 11 
vai. Pamaldų metu žodį tars ir 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Pamokslą pasakys kun. 
dr. Juozas Grabys iš Watervliet, 
N.Y. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis. Akade
minė dalis bus 3 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Ten pagrindinę 
kalbą pasakys inž. Jonas Jurkū
nas išChicaeos.

Senatorius Alfonse D’Amato 
dalyvaus Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime ir pasakys kal
bą. Minėjimas bus vasario 19, 
sekmadienį, 3 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Rengia New Yorko 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Algis Sperauskas šiemet pir
mininkauja New Yorko Ameri
kos Lietuvių Tarybai. Jis ir rū
pinasi Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimu.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės dieną, vasario 16, New 
Yorko miesto valdybos namuose, 
City Hali, priėmimas ir prokla
macijos įteikimas bus 2:30 v. 
popiet. Kas gali, prašom at
vykti į miesto valdybos namus, 
kad būtų kuo daugiau lietuviš
kos publikos.

Šv. Kazimiero sukakties ko
mitetas yra užsimojęs atlikti į- 
vairius darbus. Rengiama kelio
nė į Romą, leidžiami įvairūs 
leidiniai, atvirukai, medaliai ir 
t.t. Rugsėjo pradžioje Toronte 
bus pastatyta šiai progai para
šyta opera “Dux Magnus”. Ko
miteteplanam įvykdyti reika
linga lėšų. Komitetas kreipėsi 
į lietuviškas parapijas, prašys 
damas pagalbos. Apreiškimo 
.parapijos bažnyčioje vasario 19 
pirmoji rinkliava ir bus 
skiriama šiam komitetui. 
Antroji jau bus parapijos reika
lam.

Wall Street Journal vasario 3 
savo plačios apimties vedama
jame įsidėjo nedidelį straips
nelį “Long-Lasting Divisions”. 
Pradžioje prisimenamas Sta
lino posakis apie popiežių: “Kiek 
jis turi divizijų?” Neturi kariuo
menės, tai ir neturi jokios galy
bės. Bus lengva sutvarkyti reli
giją. Bet taip neįvyko. Laikraštis 
perduoda žinią iš Stockholmo, 
kad Lietuvoje 130,000 tikinčiųjų 
pasirašė pareiškimą, protestuo
dami prieš dviejų, kunigų nu
teisimą. (Pavardžių nesumini. 
Tie kunigai yra kun. A. Sva
rinskas ir kun. S. Tamkevičius). 
Jie nuteisti už “antisovietinę 
veiklą”. Laikraštis rašo, kad 
toks skaičius protestuojančių 
prilygsta 13 divizijų kariuo
menės. Baltai nėra ginkluoti, 
bet jie turi stiprią pasipriešini
mo dvasią. Tai reiškia, kad 
valdančiai komunistų partijai 
sudaro labai daug rūpesčio. Pa
didėjęs spaudimas, dviejų kuni
gų įkalinimas ir rodo jų politi
kos klaidingumą. Taip sovieti
nė valdžia, kuri turi 183 divizi
jas, negali ramiai ilsėtis, kai 
žmonėse sklinda tokios nuotai
kos ir didėja neapykanta jai.

LB Great Necko apylinkės 
tradicinis Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas bus vasario 
18, šeštadienį, 7 v.v. įprasti
nėje vietoje — Elks salėje.

LITHUANIA 700 YEARS 
Or English, 4M pages)

Užrakau “Llttiranto 764 Yraro" už 16 dot Poralunthnaa*

Vardas, pavardė

Mloataa, valat|a, Zip.
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Tadas Talht Kelpša, agrono
mas, gyvenęs Patėrsone, N.J., 
staiga mirė vasario 6 rytą, ištik
tas širdies priepuolio. Jo žmona 
buvo mirusi prieš metus. Liko 
dukra Vita Matusaitienė su 
Šeima. Laidojamas vasario 9, 
Putname. Buvo 63 metų.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 11, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bus transliuojama Haende- 
lio opera “Rinaldo”. Pagrindi
niai solistai: Marilyn Home, 
Dano Raffanti, Samuel Ramey, 
Edda Moser. Diriguoja Mario 
Bernardi. Vasario 18, kitą šešta
dienį, 12:30 vai. popiet bus 
transliuojama Berlioz opera 
“Les Troyens”.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyriaus narių susi
rinkimas bus vasario 13, pirma
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny
je. Visi nariai prašomi dalyvau- 
vauti. Taip pat kviečiami ir 
tie, kurie nori įsijungti į šią 
kūrybingą veiklą. Jei būtų blo
gas oras, susirinkimas nukelia
mas į kitą pirmadienį, į vasa
rio 20.

Skulptorės Elenos Kepalaitės 
bronzos skulptūros paroda ren
giama vasario 28 - kovo 17 
Phoenix galerijoje, 35 West 57 
Street, Manhattane.

Liudvika Koppienė, Wood
haven N.Y., jau keleri metai 
Darbininkui vis skiria didesnę 
auką. Šiais metais atsiuntė 100 
dol. Ji savo aukomis remia įvai
rias lietuviškas įstaigas, o ypač 
Darbininką, kur jos vyras dau
gelį metų dirbo administracijos 
skyriuje. Dosniai geradarei nuo
širdžiai dėkojame.

Kun. A Račkausko kunigys
tės 50 metų jubiliejus bus pa
minėtas gegužės 27. Bus padė
kos iškilmingos pamaldos Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje ir 
vaišės Cordon Bleu salėje. Su
kakties proga leidžiamas ilius
truotas leidinys, kur bus sudėta 
ir įvairūs draugijų bei pavienių 
asmenų sveikinimai.

“VALENTINE TO VILNIUS”
Vasario 14, antradienį, 11 

vai. New York Times stotys — 
AM 1560 ir FM 96.3 — “In 
the Listening Room” programos 
rėmuose transliuos programą, 
surištą su Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimu. Programa iš
imtinai bus skirta Lietuvos sos
tinei Vilniui. Šios “In the 
Listening Room” programos di
rektorius yra Robert Sherman.

Pasikalbėjime dalyvaus ir 
savo pasirinktus kūrinius gros 
Vilniuje gimę smuikininkai Kla
ra Rockmore ir kamerinių or
kestrų dirigentas smuikininkas 
Aleksandras Schneider. Kiti 
muzikos kūriniai bus grojami 
Vilniuje gimusių kompozitorių: 
St. Moniuško, L. Godowski, Cui 
(rusų kompozitorius) ir kiti.

Visi prašomi klausyti ir para
šyti stočiai padėkos laiškelį, nes 
jau 9 metai kaip ši programa 
Lietuvą primena kitataučiam.

s,

Visas šias programas jau de
vinti metai organizuoja ir pro
gramai talkina dr. Jonas Lenk- 
taitis.

£

lyno vienuolyno viršininkas

Sveikindami su šv. Kalėdo
mis per Darbininką Kultūros 
Židiniui aukojo: Stasys ir Danu
tė Biručiai 30 dol., Henrikas 
Miklas 25 dol., Danutė ir Liu- 
taveras Siemaškos 25 dol.

Lietuvių Atletų Klutįp mergai
čių tinklinio B komanda vasa
rio 4 dalyvavo “Big Apple” tur
nyre. Be mūsų tinki ininkių ten 
dalyvavo “Pepsico” 4 komandos, 
“Big Apple” 2 komandos, Ring
wood, N.J., Ridgewood, N.J., 
po vieną komandą. Lietuvaitės 
turėjo 8 rungtynes, žaidė 16 
setų be pralaimėjimo ir B kla
sėje laimėjo pirmą vietą.

# A. a. Teodoros Šlepetienės 
mirties pirmųjų metinių mišios 
bus aukojamos vasario 26, sek
madienį, 11 vai. r. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje Brook- . 
lyne. Šeimos nariai maloniai 
kviečia pažįstamus bei draugus 
jose dalyvauti ir už velionę 
pasimelsti. .?■

Vinco Rasinio dviejų metų 
mirties sukaktuvinės mišios? buš 
vasario 25, šeštadienį, 11 vai. 
r. pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje. Visi velionio bičiuliai ir 
draugai kviečiami mišiose daly
vauti. f

Emilija Rastenienė savo vyro 
a.a. Vinco Rastenio dviejų metų 
mirties metinių prisiminimui 
Darbininko laikraščiui paaukojo 
50 dol. Darbininko administra
cija už auką nuoširdžiai dėkoja.

Liet Jaunimo Sąjunga vykdo 
rinkimus. New Yorke reikalingi 
kandidatai į tarybą. Siūlomas 
jaunuolis, jaunuolė turi būti 
tarp 16 ir 30 metų. Siūlyti Ni
dai Milukaitei, tel. 516 681- 
6172.

Parduodama delikatesų krau
tuvė Richmond Hill rajone. Ga
lima pirkti tik krautuvę arba ir 
visą namą. Klijentų dauguma 
lietuviai, lenkai ir rusai. Dėl in
formacijų skambinti vakarais 
tarp 8 ir 10 vai. 380-5285.

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. >

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. Įstaigoj kreipiantis 
paminėti, kad norite būti E. Vai
nienės klijentais.

■ • . ■_ . •........... .

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.

QUEENS* COLLISION 
CENTER INC. Expert rato 
body 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— 
84346H.

ko daug žmonių j gedulingas 
. pamaldas. Buvo koncelebraci
nės mišios, kuriom vadovavo 
provinciolas Tėv. Paulius Bal
takis, OFM. Visokoncelebravo 
28 kunigai. Pamokslą pasakė 
Tėv. Paulius Baltakis. Mišiose 
taip pat dalyvavo ir Brooklyn© 
vyskupas Francis j Mugavero, 
kuris taip pat tarė žodelį.

Solo giedojo Mečys Razgaitis. 
Karstą įnešant — M. Cibo “Vie
nuolio malda”, mišių metu —

mas suspaus.
Po pamaldų velionio palaikai 

buvo palydėti į Šv. Jono kapi
nes, kur pranciškonai turi savo 
paminklą ir savo sklypą. Paly
dėjo 30 mašinų.

Kapinėse kalbėjo velionio 
kurso ir mokslo draugas Tėv. 
Jurgis Gailiušis, OFM.

Palaidojus Kultūros Židinio 
mažojoje salėje buvo pietūs, 
kuriuos paruošė Vacys Steponis.

NEWARK, N J.
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas
Vietos LB apylinkės valdyba, 

susitarusi su Lietuvos: vyčių 29 
kuopos valdybą, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo minė
jimą rengia sekmadienį, vasario 
12, Švč. Trejybės parapijos sa
lėj, 207 Adams St, Newark,

12 vai. dienos metu bažny
čioje bus aukojamos mišios Lie
tuvos intencija. Pamaldom pasi
baigus, parapijos salėj įvyks 
minėjimas, kurio metu pagrin
dinę žodį pasakys Batuno direk- 
toriato narė Ina Nayaselskytė, o 
meninę programą atliks tautinių 
šokių grupė Liepsną, vadovau
jama Birutės Vaičiūnaitės.

Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo dar
bam paremti. Po minėjimo da
lyviai bus pavaišinti kava su 
užkandžiais.

GAUNAMASPILNAS 
“AUŠROS” TEKSTAS

“Auszra”, Lietuvos atgimimo 
laikraštis, pilnai perspausdin
tas dviejuose tomuose. Tai Lie
tuvių Istorijos Draugijos reda
guotas leidinys. tDu didžiuliai 
tomai, įrišti, kainuoja po 20 dol. 
Persiuntimui pridedama po 1.50 
dol. už kiekvieną tomą, šis svar
bus leidinys, o taip pat ir kitos 
lietuviškos knygos, lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn,N.Y. 
11207. 1 .

ŠV. KAZIMIERO MIRTIES 500 METŲ MINĖJIMAS 
CONNECTICUT ĮVYKS 

HARTFORDE
Kovo 4 d. Sv. Juozapo katedroj* bus daugelio vyskupų Ir kunigų koncolebnipjamoa 

Šv. MMIos. Vadovauja Harttotdo arkivyskupas John F. Whoalon.
Kovo 3 d. BushnoN audkorUojs, 144 Capitol Ave., 2 vai. popiet Įvyks koncertas. 

Programų aflks Toronto vyrų choras "Aras”, Čiurlionio ansamblio kanklių orkestras u 
CIs velendo Ir jungtine tautfnlų šoklų grupe.

Kovo 3 d. 4 vaL vok. Įvyks HkNmlngas banketas ”La Renaissance0 klube,

Par visąkovo mėnraj vyks lietuvių kultūrinė paroda Conn, valstijos mualajuje.
Bilietus geltona įsigyti $ anksto:
į koncertų (nuo 4 Iki 11 dek) pas J. Gursky —> taL (203) 020-0100.
I banketą (25 dek asmeniui) pas L Bolangor — tol. (203) 220-4002.
Kambarius galima užsisakyti "Parttvtow HHton" vtoibuty, 1 HHton Plata, paminint, 

kad dalyvaujate “Commemoration of St. Casimir". Tol. (203) 240-5411.
Dėl bendros Intormaejos skambinti pirmininkui I. Budriui — tol. (203) 403-0104.

___ ^„cenfro valdyba 
VEIKLOS posėdžiavo New Yorke

Yorko studentų. Į ją įeina: 
miųinkas — Arūnas Pempkus 
iš Washingtond, vicepirminin
kas — Algirdas Lukoševičius, 
iždininkas — Paulius Gudelis, 
sekretorius — Henrikas Šatins- 
kas, atstovas Federacijos valdy
boje — Linas Palubinskas iš 
Chicagos, korespondentas Ame
rikai ir Kanadai — Darius Kudž- 
ma, korespondentė Europai, P. 
Amerikai ir Australijai — Kris
tina Lukaitė iš Washington©, 
Stovyklų koordinatorė — Ra
minta Pempkutė iš Chicagos.

Naujoji centro valdyba posė
džiavo sausio 28 pas Algirdą 
Lukoševičių Woodhavene, N.Y. 
Dalyvavo visi valdybos nariai, 
išskyrus Ramintą Pempkutę ir 
Kristiną Laukaitę.

Kun. A Grigaitis, Amsterdam, 
N.Y., siųsdamas Darbininko 
prenumeratą, spaudai paaukojo 
45 dol. Ačiū. .

Ona jardcevieiūtė, New Yotk 
City, jau kelinti metai su dides
ne auka paremia Darbininko 
spaudos darbus. Šiais metais 
gauta 70 dol. Geradarei dėko
jame.

K. Čiurlys, No. Brunswick, 
N.J., mokėdamas metinę pre
numeratą, paskyrė 40 dol. Dė
kojame.

Vasario 1 Woodhavene, N.Y., 
pradininkų grupė, kurią sudaro 
P. Ąžuolienė, P. Ąžuolas, K. Ba- 
čauskas, I. Banaitienė-, M. Kli- 
večkienė, J. Klivečka, M. Lušie- 
nė, V. Steponis tarėsi, kaip 
pagelbėti ligos, senatvės, nelai
mės išliktiem lietuviam, gyve
nantiem Woodhavene ir netoli
mose jo apylinkėse.

Minėta grupė pramato tokią 
veiklą: lankyti ligonius namuo
se, ligoninėse, senelių prieglau
dose; užsakyti ir parnešti iš vais
tinės vaistų, jei ligonis pats to 
atlikti nepajėgtų; padėti nueiti 
pas daktarą ar pakviesti dakta
rą į namus; reikalui esant, iš
kviesti ambulansą; padėti tvar
kyti įvairius dokumentus; para
šyti laiškus; išrūpinti pašalpą ar 
paramą iŠ Amerikos valdžios 
įstaigų su amerikiečių “social 
workers” pagelba; mirties at
veju pasirūpinti laidotuvėmis;

ma Amerikos rytiniam pakraš- | 
čiui, kur studentų veikla yra Į 
gerokai apmirusi. |

.Sudaryti darbo planai. Pir
miausia kovo 16-18 Dainavoje Į 
bus ruošiami kursai. Vasarą, į 
kaip įprasta, bus rengiama sto- ] 
vykia. Dar tiksli data ir vieta j 
nenustatyta. Rudenį vėl bus j 
kursai. j

Informacijos reikalam per 
metus išleis keturis aplinkraš- į 
čius. Ten bus informuojama j 
apie Studentų Ateitininkų Są- j 
jungos veiklą, bus duodama i 
daug žinių iš Federacijos Veik
los. Taip pat išleis du Gau- 
deamus numerius. (Gaudeamus j 
— yra studentų ateitininkų kul
tūrinio pobūdžio leidinys).

Visi studentai bus raginami 
įsijungi į korporacijas, nes ki- j 
taip jų veikla gali visai sunykti ■ 

tai. Visi studentai ateitininkai

įsijungti į minėjimų rengimą, W 
dalyvauti minėjimuose ir kitus O 
skatinti dalyvauti. K

Kitas valdybos posėdis jau S 
bus Dainavoje kursų metu. k 

Po posėdžio centro valdybos g 
nariai turėjo progos susitikti su K 
New Yorko sendraugių valdyba E 
ir su New Yorko studentų E 
ateitininkų draugovės nariais. E
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GERA ŽINIA PENSININKAM I

nepamiršti ir moralinės para
mos reikalingųjų, su jais pa
bendrauti, paguosti.

Šiuo metu pradedama rinkti 
žinias, kam tokia pagelba reika
linga, ir prašo žinančius, kam 
pagelba reikalinga, pranešti 
šiuo telefonu: 212 296-3684.

Džiugu, kad į labdaros veik
lą, neskaitant pradžioje minėtų 
asmenų, jau įsijungė: H. Gražiū- 
nienė, A. Ignaitienė, J. Lauce
vičienė, B. Mačiūnienė, A. Pa- 
kalkienė, M. Karečkienė, A. 
Radzivanienė, E. Rastenienė, V. 
Cečetienė, G. Žilionienė.

Įsijungę į labdaros veiklą, 
dirbs savanoriškai, be atlygini
mo. Pageidaujama, kad daugiau 
jungtųsi į gerų darbų veiklą. 
Juo mūsų daugiau, tuo efektin
giau galėsime padėti artimui, 
nelaimės ištiktam.

Pradininkai






