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Sov. S-gos prezidentui Juri 
V. Andropov po daugiau kaip 5 
mėn. trukusios ligos mirus, ko
munistų partijos generalinių 
sekretorium, politbiurui pasiū
lius, centro komitetas išrinko 
partijos senosios gvardijos- narį 
ir Brežnevo patikėtinį Konstan
tin U. Čemenko.

Popiežius Jonas Paulius II, 
priimdamas Suomijos ambasa
dorių, pareiškė, kad santykiai 
tarp Rytų ir Vakarų turi pagerė
ti ir kad branduolinių ginklų 
sandėliai turi būti sumažinti, 
nes kitaip globalinio karo pavo
jus nesumažės.

Valst Departamento paskelb
tas pranešimas apie žmogaus 
teisių būklę pasauly nurodo, kad 
Sov. S-ga nesilaikė tarptautiniai 
priimtų žmogaus teisių standar
tų, nes jos piliečiai ir toliau bu
vo įkalinami už pareikštas nuo
mones, religinių pareigų atliki
mą, darbo unijų organizavimą 
ir taikos bei nusiginklavimo 
skelbimą.

J. T. telekomunikacijos unija, 
prie kurios priklauso 120 valsty
bių, savo konferencijoj sutarė 
sudaryti naują sistemą pasau
lio aukšto dažnumo radijo ban
gom paskirstyti. Sistemos pri
taikymas pareikalaus pasaulio 
aukšto dažnumo bangų radijo 
siųstuvų ir priimtuvų pakeitimo.

Viceprezidentas Bush, vado
vavęs JAV delegacijai buv. Sov. 
S-gos prezidento Andropovo lai
dotuvėse, tarėsi su naujuoju 
partijos gen. sekretorium Čer- 
nenko ir pareiškė, kad pasitari
mas buvęs draugiškas.

Libano prezidentas Gemayel 
pareiškė pasitikįs JAV jam tei- 
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tartį, jei Libano politinių ir re
liginių grupių vadai sutiks at
naujinti pasitarimus dėl Libano 
ateities.

JAV pasižadėjus atitraukti 
savo taikos priežiūros dalinius 
iš Libano į Viduržemio jūroj 
plaukiojančius karo laivus, jų 
pavyzdžiu pasekė Britanija ir 
Italija, o Prancūzija savo da
linius paliks Libane tol, kol 
galutinai paaiškės J.T. nusista
tymas tuo reikalu.

Aukšč. teismo pirmininkas 
Warren E. Burger pareiškė, kad 
Amerikos advokatų teikiama 
teisinė pagelba yra pasidariusi 
per brangi ir gali pasidaryti vi
suomenei neprieinama ir netekti 
jos pasitikėjimo.

Egipto prezidentui Mubarak 
ir Jordano karaliui Hussein be
silankant JAV, prezidentas Rea
gan pažadėjo rūpintis, kad Jor
danui būtų parduota 1600 prieš
lėktuvinių raketų.

Lenkijos vyriausybė atidėjo 
kovo mėn. turėjusius įvykti par
lamento rinkimus, nes Solidaru
mo unija žadėjo juos boikotuo
ti. Be to, ji nutarė iškelti bylą 
buv. min. pirmininkui Piotr Ja- 
roszewicz ir jo pavaduotojui 
Tadeusz Wrzonszczyk už užima
mos padėties piktnaudojimą, 
krašto ūkio sugriovimą ir įsisko
linimą Vakarų bankam.

Partizanai, veikią prieš Nika
ragvos vyriausybę, nušovė vy
riausybės malūnsparnį su 10 
žmonių įgula, kuri visa žuvo ir 
užmušė 26 vyriausybės karius.

Panamos prezidentas Ricardo 
de la Espriella staiga atsistaty
dino nenurodęs priešasties. Jo 
pareigas perėmė vicepreziden
tas Jorge Illueca.

Kinija, siekdama gauti tvir
tos užsienio valiutos, pasisiūlė 
sandėliuoti Europos valstybių 
branduolinių reaktorių atmatas 
už 5.45 bil. dol.

TARDĖ EILĘ KUNIGŲ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 59

Po kun. Sigito Tamkevičiaus 
arešto pasipylė eilė tardymų. 
Tardpmi kunigai, tikintieji, jau
nimas ir net vaikai.

KGB darbuotojus labiausiai 
domina šie klausimai:

a. ar pažįsta kun. S. Tamke- 
vičių? Kaip jį charakterizuoja?

b. apie ką jis kalbėjo pamoks
lo metu?

c. ar tardomas asmuo są
moningai pasirašė po pareiški
mais dėl jaunimo diskriminaci
jos, kun. Alf. Svarinsko ir kun. S. 
Tamkevičiaus išlaisvinimo?

d. ar kunigas iš sakyklos per
skaitė pareiškimo tekstą dėl 
jaunimo terorizavimo?

e. kas rinko parašus?
Po tardymo saugumiečiai sku

ba įrodinėti, kad kun. S. Tam- 
kevičius ir kun. Alf. Svarinskas 
teisingai areštuoti, kad jie tei
singai kaltinami sąmoningu ta
rybinės valdžios santvarkos juo
dinimu bei šmeižimu, kad TSRRS 
esanti pilna sąžinės laisvė ir už 
religinius įsitikinimus niekas ne
persekiojamas ir neterorizuoja
mas.

Į tardomųjų pateiktus dėl 
religijos persekiojimo patirtus 
konkrečius faktus saugumiečiai 
nekreipia dėmesio ir nė vieno iš 
tų laktų į protokolus neįtraukia, 
o tardomajam - reikalaujant, 
sako, kad tai bylos neliečia.

Protestuodami dėl neteisėtų 
kun. Sigito Tamkevičiaus ir kun. 
Alf. Svarinsko suėmimų, pasi
piktinę tokių “faktų” nagrinė
jimu ir bijodami, kad vėliau ap
klausos protokolai nebūtų su- 
klastojami, prirašant valdžios 
pareigūnam naudingus kun. S. 
Tamkevičiaus asmenį liečian
čius “parodymus”, tikintieji ma
siškai atsisakė pasirašyti po tar
dymo protokolais. Tai ypač ne
patinka saugumo darbuotojam.

Komitetas neturi veikti
Valkininkai. Varėnos rajonas. 

1983 birželio 8 čekistai Pilelis 
6 valandas tardė Valkininkų kle
boną, TTGKK narį kun. Algį 
Keiną. Tardytojas klausinėjo 
apie TTGK komitetą, jo veiklą, 
dokumentus, santykius su kuni
gais.

Tardomasis atsisakė liudyti 
apie komiteto veiklą. Tardymo 
metu Pilelis tvirtino, kad ko
mitetas neturi veikti, ir grasini
mais bei šantažu bandė pri
versti kunigą išstoti iš TTG 
Katalikų Komiteto.

Sutinka Išstoti, jei išleis 
Į misijas

Necingė. Varėnos rajonas. 
1983 birželio 30 Vilniaus saugu
me buvo tardomas TTGKK narys 
kun. Kazimieras Žilys. Tardė 
saugumietis Rainys.

Kun. K. Žiliui buvo pateikti 
klausimai: “Nuo kada esate ko
miteto narys? Kas pasiūlė įstoti 
į komitetą? Kuo pasižymi komi
teto veikla dabar? Ar kun. Sigi
tas Tamkevičius nebuvo komite
to iniciatorius? Ar vyksta komi
teto susirinkimai? Kas dabar 
galėtų būti komiteto vadovu? 
Ar skaitė “LKBK”? ir t.t.

Kun. Žilys pareiškė, kad visi 
komiteto nariai yra lygūs ir turi 
tas pačias teises. Į klausimus, 
liečiančius konkrečią komiteto 
veiklą, tardomasis kalbėti atsi
sakė. Tardymo metu kun. K. Ži
lys užtikrino, kad nieko antita- 
rybiško nei kun. Alf. Svarins
ko, nei kun. S. Tamkevičiaus 
veikloje nematė.

Tardytojas kaip šmeižimą nu
rodė TTGKK pareiškimo vieną 
sakinį, kur kalbama, kad suimi

nėjami uoliausi Lietuvos kuni
gai.

Kun. K. Žilys atsakė: “A. Sva
rinską aš laikau uoliausiu. Lie
tuvos kunigu. Pats kartais dėl 
ramybės nutyliu tikinčiųjų per
sekiojimo faktus. Reiškia — ne 
visada, ne visur atlieku tinka
mai savo pareigas, o kun. A. 
Svarinskas netyli... Argi 
faktų iškėlimas yra antitarybinė 
veikla?” — paklausė kun. K. Ži-

Saugumiečiai reikalavo, kad 
kun. K. Žilys išstotų iš komite
to. Kun. K. Žilys pareiškė, kad 
sutinka išstoti iš komiteto su 
ta sąlyga, jei valdžia išleis dirb
ti į misijas — Ukrainą ar Mol
daviją.

“Jei norite, kad kita respub
lika priimtų jus į misijas, pri
valote dabar pat parašyti pa
reiškimą”, — kalbėjo tardytojas 
Rainys.

Kun. K. Žilys parašė pareiš
kimą, pakartodamas, kad iš ko
miteto pasitrauks su sąlyga, jei 
bus įvykdytas jo prašymas dėl 
misijų.

Vėliau tardymuose TTGKK 
nariam buvo rodomas kun. K. 
Žilio atsakymo pareiškimas, ne
nurodant atsistatydinimo prie
žasties.

KĮauslmai buvo neteisingi
Josvainiai, Kėdainių rajonas. 

1983 birželio 28 - 29 Vioniaus

Vasario 16 New Yorko miesto valdybos rūmuose buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės 
šventė. Burmistras Koch lietuvių delegacijai įteikė proklamaciją. Į miesto valdybos rūmus 
buvo suvažiavę daug lietuvių, Maspetho Lietuvos vyčiai atvyko net specialiu autobusu. Nuotr. 
L. Tamošaičio

BALTIEČIŲ PRANEŠIMAS APIE 
PABALTIJO MILITARIZAVIMĄ

Baltiečių Pasaulinės Santal
kos (Baltic World Council) pra
nešimas apie sovietų karinių pa
jėgų ir branduolinių ginklų kon
centravimą Baltijos valstybėse 
susilaukė ypatingo Vakarų spau
dos dėmesio. Pranešimas buvo 
paskelbtas sausio 16 Stock- 
holme, “pasitikėjimą ugdančių 
priemonių ir nusiginklavimo 
Europoje” konferencijos išva
karėse. V. Vokietijos dienraštis 
Die Welt šiam pranešimui pa
skyrė visą puslapį sausio 16 
laidoje. Išsamūs straipsniai taip 
pat pasirodė Londono Daily 
Telegraph (sausio 17), Christian 
Science Monitor (sausio 26) ir kt. 
skiltyse.

Baltiečių pranešimas re
miasi Vakarų žinių agentū
rų daviniais ir daugelį mėnesių 
užtrukusiu padėties Pabaltijo 
valstybėse tyrimu. Jo išvada: 
karinė koncentracija Pabaltyje 
yra grynai ofenzyvinio pobū- 

saugumo komitete buvo tardo
mas TTGK komiteto narys, Jos
vainių parapijos klebonas kun. 
Leonas Kalinauskas.

Tardymu metu’kun. L. Kali
nauskas į daugelį klausimų atsi
sakė duoti parodymus, nes 
patys klausimai buvo neteisingi, 
kaip pvz. “Ką galite pasakyti 
apie šmeižikiškus TTGK komi
teto dokumentus?”

Kunigą Sigitą Tamkevičių 
tardomasis apibūdino kaip uolų 
ir pamaldų kunigą. Po tardymo 
protokolo kun. L. Kalinaus
kas pasirašyti atsisakė. Tardy
mas truko apie 5 valandas.

Birželio 29 tardytojas Rainys 
kalbinėjo kun. L. Kalinauską 
atsisakyti komiteto veiklos ir 
raštu atsistatydinti iš jo, nes 
priešingu atveju jam gręsia 
suėmimas kaip ir kun. Svarins
kui bei kun. Sigitui Tamkevi- 
Čiui. Į pagalbą perauklėti kun. 
L. Kalinauską buvo atėję du 
čekistai. Šie bandė aiškinti BK 
17 straipsnį, kalbėjo, kad, at
sisakius nusikalstamų veiksmų, 
nebaudžiama ir tt. Po dviejų 
valandų, nieko nelaimėję, čekis
tai pažadėjo rugpjūčio 12 atva
žiuoti į Josvainius, o iki to laiko 
kun. L. Kalinauskas privalo 
apsispręsti.

KGB nuolat tardo ir kitus 

siais būdais šantažuodami, kad 
jie kuo 
TTGKK.

greičiau išstotų iš
(nukelta į 2 psl.)

džio; sovietų militariniai planai 
krizės atveju numato visos Skan
dinavijos ir vidurio Europos už
ėmimą. Iš aštuonių sovietinių 
oro desantų divizijų dvi yra Bal
tijos karinėje apskrityje, kuri 
apima Estiją, Latviją, Lietuvą 
ir “Kaliningrado sritį” (Rytprū
sius). “Baltijos raudonosios vė
liavos laivynas”, kurio koman
dos punktas yra Pilavoje (vad. 
Baltiske), šiuo metu yra galin
giausia jūrinė pajėga Baltijos 
jūroje, kurioje švedų ir suomių 
laivynai turi grynai defenzyvinį 
vaidmenį. Baltijos srities “oro 
armija” apima tris divizijas su 
405-iais lėktuvais.

Baltiečių Pasaulinės Santal
kos nuomone, sovietinių pajėgų 
telkimo Pabaltyje ofenzyvinį 
pobūdį aiškiausiai įrodo raketų 
bazių gausumas. Riboto nuoto
lio SS5 branduolinės raketos 
esančios pakeičiamos SS20 vi
dutinio nuotolio raketomis. Pa-

NEKALBĖK KĄ ESI PARAŠIUSI, 
IR TUOJ BŪSI LAISVA

(Su jumis nekalbėsiu)
10-tą tardymo mėnesį Pilelis 

parodo mano nuotrauką ir klau
sia, ką aš galėčiau apie tai, pa
sakyti. Atviruko didumo savo 
nuotrauką pamačiau pirmą 
kartą ir supratau, kad padidino 
iš mažos — pasinės, o šią rado 
kratos metu.

Kad neįpainiotų naujų žmo
nių, pasakiau: “Jei tai neliečia 
mano bylos ir jūs mano parody
mų neprotokoluosite, aš pasaky
siu, ką žinau apie šią nuotrau-

Pilelis užtikrino: “Suodu tar
dytojo žodį, kad tai neliečia by
los ir neprotokoluosiu.”

Pasakiau, kad tokio dydžio 
savo nuotrauką matau pirmą 
kartą, ją kažkas padidino iš 
pasinės nuotraukos ir padaugi
nę pasidalijo, taip, kad tą nuo
trauką galėjo turėti ir manęs 
nepažįstantys.

Kai baigiau kalbėti, čekistas 
ėmė viską protokoluoti. “O kur 
jūsų žodis?” — paklausiau jį. 
Ęilelis ironiškai šypsodamasis 
pasakė: “Čia ir yra visa juridinė 
gudrybė!” “Jei melą jūs laikote 
juridine gudrybe, tai protesto 

sai su jumis nebekalbėsiu”.
Tylėjau 2 savaites. Į tardymus 

ateidavo 2-3 čekistai ir prokuro- 

baltijo valstybėse šiuo metu 
yra apie 174-ios branduolinių 
raketų bazės. Die Welt išspaus
dintame žemėlapyje tirščiausia 
tokių bazių koncentracija ran- 

doma tik viena raketinė bazė 
— prie Šiaulių. Kariniai aero
dromai pažymėti prie Klaipėdos, 
Kauno, Šiaulių ir Vilniaus.

Pranešime rašoma, kad “di
džiausia pasaulyje branduolinė 
jėgainė pradėjo veikti Ignalino
je sausio 1 nepaisant lietuvių 
mokslininkų protestų. Jie nu
rodė, kad jėgainė neturi prie
monių atvėsinti ir sulaikyti su
terštą vandenį iš reaktoriaus 
šerdies. Toks radioaktyvus van
duo nukreipiamas tiesiai į Drūk
šių ežerą, o sistemai sutrikus 
upėmis pasiektų Baltijos jūrą.

Ryšium su Pabaltijo militari
zavimu, imtasi ypatingų prie
monių pasienio srityje. Visas 
pasienis, nuo Lietuvos pietryčių 
smaigalio iki Rygos įlankos ir 
Oselio ir Dago salų paskelbtas 
uždrausta karine zona, kuri vie
tomis ištysta iki 20 kilometrų. 
Plačios uždraustos zonos supa 
ir ne pasienio srityje esančius 
ypatingus įrengimus. (Elta)

ras Bakučionis ir bandė mane 
prakalbinti, bet man visiškai ty
lint, po 2 savaičių bylą uždarė.

Pilelis visą laiką juokėsi iš 
manęs, kad aš nieko neišmanau 
ir nežinau juridinių plonybių, o *

(Terorizavo net gatvėje)
Kai bylą uždarė, lengviau at

sidusau: “Ačiū Dievui pasibaigė 
liudininkų terorizavimas!” Če
kistai Gudas ir Vincas Platins- 
kas, prisidėjo ir Pilelis^ ypač 
terorizavo mano brolį. O Bronę 
Kibickaitę net gatvėje susitikęs 
čekistas Vincas Platinskas tero
rizavo: “Tavo vieta kartu su 
Nijole — kalėjime!”

Laisvėje pasilikę artimieji 
visada išgyvena daug daugiau 
skausmo ir rūpesčių nei suimta
sis. Kadangi atsisakiau advo
kato, pati susipažinau su savo 
byla. Iš daugybės apklaustų liu
dininkų (trijų “LKB Kronikos” 
aprašytų faktų), nežiūrint čekis
tų grasinimų, visi kaip vienas 
paliudijo, kad tie faktai yra tei
singi.

O 1975 birželio 16-17 mane 
teisė už “šmeižtą”, neturėdami 
nė vieno liudininko ... Į teismą 
mane lydėjo 6 kareiviai — sar
gai, kai net žmogžudžius sau
go tik 1 ar 2 kareiviai.

Labai bijojo, kad mano gyni
mosi kalba ir paskutinis žodis 
neišeitų į viešumą. Teismo pra
džioje prokuroras Bakučionis, 
turėdamas rankose voką su 
mano gynimosi kalba ir pasku
tiniu žodžiu, kurių man nepasi
sekė iš KGB rūsių slapta išsiųs
ti, iškilmingai pasakė: “Nekalbėk 
šiandieną to, ką esi pasiruošusi 
kalbėti ir eisi laisva iš teismo 
namo!”
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(Šiandien aš kalbėsiu)
Prokuroras aukščiausiame 

teisme siūlo man laisvę, kad tik 
tylėčiau. Kaip jie bijo tiesos žo
džio! Jam atsakiau: “Aš ne spe
kuliantė ir savo įsitikinimais ne
spekuliuoju. Šiandieną aš kal
bėsiu!”

Prokuroras išbalo ir nuleidęs 
galvą atsisėdo. Salėje sėdėjo tik 
6 čekistai, mane saugojo rusai 
kareiviukai, kurie nė žodžio ne
mokėjo lietuviškai, specialiai 
parinkti, kad nesuprastų, ką 
kalbėsiu teisme. Paklausiau tei
sėjo, kodėl salė tuščia. Jis mela
gingai užtvirtino, esą, teismas 
slaptas ... “O kodėl liudininkus 
tuoj po apklausinėjimo išvejate, 
juk ir slaptame teisme jie turi 
būti iki teismo pabaigos. Ir aš 
reikalauju, kad jie pasiliktų sa
lėje, nes jie man reikalingi”.

Teisėjas piktai sušuko: “Tylėk! 
Aš čia šeimininkas, ką noriu tą 
darau!” Jam atsakiau, kad nei 
jis, nei aš nesame šeimininkai, 
o visiems reikia laikytis įstaty
mų. Tada teisėjas pagrasino: 
“Dar žodį pasakysi, ir išveši- 
me tave! Nuteisime tave be ta
vęs” “Galite išvežti, — sutikau, 
— bet tada jūsų teismas bus tri
gubai neteisingas: be žmonių, 
be liudininkų ir be manęs. Koks 
gi tai bus teismas?!.”
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(Sėdėjo jie išblyškę) 

labai apgailestavo. Kai pradė
jau savo gynimosi kalbą, proku
roras. teisėjas ir tarėjai nuleido

(nukelta į 2 psL)

gg s
H



DARBININKAS • 1984 vasario 24, Nr. 8

February 15, 1954

THE SECRETARY OF STATE 

WASHINGTON

George P- Shultz

j

Dr. Stays BackisCharge d‘Affairs* of Lithuania.

WASHINGTON© SVEIKINIMAS 
LIETUVIAM

Savaitės 
{vykiai

Dear Mr. Chargė d‘Affair**t
It i* with great pleasure that X extend to you and to th* 

Lithuanian people th* sincere gra*tings and warnest beet wishes 
on th* sixty-sixth anniversary of th* independence of Lithuania.

Th* United Stata* do** not recognise th* illegal 
incorporation, by fore* of ana, of th* State* of Lithuania, 
Latvia and Estonia into th* Soviet Union. A* President Keegan 
stated in hi* aessage connenorating th* 1922 recognition of th* 
Baltic State* by th* United States, th* Anerican people “share 
th* just aspirations of th* Baltic nation* for national 
independence, ” and w* uphold th*ir right to detemin* their own 
national destiny, free of «xt*rnal coercion- We reaein deeply 
concerned by the continuing violation* of hunan rights and 
freedoa* that occur in Lithuania and it* two Baltic neighbor*, 
and w* offer our syapathy and support to th* aen and woaen and 
their fasilies who suffer persecution for religious and 
democratic political belief*.

The struggle by Lithuanian* and their friend* to gain 
liberty.for their honeland ha* been difficult, and will 
probably renain so. Yet a* the effort* of th* patriot* and 
their colleagues in the nineteenth century were rewarded by th* 
independence which they proclaimed on February 16, 1918, so can 
we hope and trust that today’s struggle.for Lithuanian 
self-deternination nay also be justly successful in the future.

Spėliojama, kad JAV karo laivų 
artilerija, apšaudydama druzų 
ir palestiniečių pozicijas Liba
ne, sunaikino vieną vadovietę, 
užmušė Sirijos generolą ir su
gadino 30 artilerijos baterijų.

Rumunija patvirtino, kad 
Ploesti petrocheminiam fabrike 
gruodžio 7 įvykęs Sprogimas, 
kurio metu , buvo užmušta apie 
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100žmonių. Cheminės pramonės^ “REZISTENCIJOS INTERNACIONALAS 
PRIEŠ SOVIETINį TOTALITARIZMĄministeris ir jo pavaduotojas 

dėlto buvo atleisti iš pareigų.
V. Vokietijos žaliųjų partiją 

sukrėtė jos atstovo parlamente 
ats. gen. Gert Bastian pasitrau
kimas iš partijos. Jis pasitraukė 
dėl didelio nesutarimo partijoj 
ir partijos priešamerikinio nu
sistatymo.

Malaysijos karalium penkerių 
metų terminui penkios paveldi
mųjų didikų šeimos išrinko Ja- 
hore sultoną Mahmood Ish- 
ander, kuris 1977 buvo rastas 
kaltu dėl medžioklės metu žmo
gaus nušovimo.

Egiptas ir Marokas sutarė at
naujinti diplomatinius santy
kius, kurie buvo nutraukti Egip
tui pasirašius taikos sutartį su 
Izraeliu.

Popiežius Jonas Paulis II 
paskelbė encikliką—
Salvitici Doloris, teigiančią, 
kad fizinė, protinė ir moralinė 
kančia sudaranti paslaptį, kuri 
gali vesti į žmogaus tobulėji
mą ir išganymą.

Irano prezidentas Hojato- 
lislam Ali Khamenei pagrasino, 
kad Iranas sustabdysiąs alie
jaus išvežimą į Vakarus per Per
sijos įlanką, jei JAV aktyviai įsi
jungtų į Irano - Irako karą.

Izraelis įspėjo Libaną, kad 
sutarties su Izraeliu nutrauki
mas atpalaiduosiąs Izraelį nuo 
Libanui duotų pažadų.

Irako ir Irano karo lėktuvai 
puolė vieni antrų civilių žmonių 
gyvenamus miestus.

Libano druzai privertė Libano 
armiją pasitraukti iš kalnų į ry
tus nuo Beiruto ir pasiekė Vi
duržemio jūrą prie Khalide 
miesto.

Švedija vėl medžioja svetimą 
povandeninį laivą prie jos 
Karlskrona karo laivyno bazės 
ir išmetė gilumos bombas.

Afganistano armija, sumažėju
si bevAjLpusiau dėl dezerty- 
ravimo^^^įkdo jaunų vyrų 
medžiokles.

Pakistano mokslininkas Abdul 
Qadin Khan pareiškė, kad Paz 
kistanas gali pasigaminti priso
tintą uranijų ir atominę bom
bą, bet prezidentas patikiną* 
kad atominiai ginklai nebus ga
minami.

Šv. Kazimiero sukakčiai iš
leistas lipinėlis, lengvai pri
klijuojamas ant vokų ir siun
tinių. Visas lipinėlis auksi
nės spalvos. Išleido Liet. 
Kat. Rąliginė Šalpa. Natūra
laus dydžio.

Praėjusiais metais Prancūzi
joje įsisteigė organizacija, 
vardu “Rezistencijos Inter
nacionalas”, kurios pagrindinis 
tikslas yra kovoti prieš “sovieti
nį totalitarizmą”. Nors organi
zacijos steigėjai žino, su kokio
mis sudėtingomis problemomis 
šiandien grumiasi pasaulis, jų 
manymu, “šiuo tragišku metu 
pagrindinė grėsmė laisvei kyla 
iš sovietinio imperializmo, atvi
rai skelbiančio savo užmojį do
minuoti pasaulį”. “Rezistencijos 
Internacionalas” siekia apjungti 
milijonus išeivių, koordinuoti 
antitotalitarinę veiklą, teikti

Iš L.K. Bažnyčios Kronikos Nr. 59
(atkelta iš 1 psi.)

Raštiškai {spėja
Kirdeikiai, Utenos rajonas. 

1983 liepos 11 Vilniaus saugu
me buvo tardomas Kirdeikių pa
rapijos klebonas kun. Zenonas 
Navickas. Tardytojas įrodinėjo, 
kad kun. Z. Navickas nemoka 
klebonauti. Kaltino, jog savo pa
moksluose šmeižia valdžią, barė, 
kam gina kun. Alfonsą Svarins
ką ir kun. Sigitą Tamkevičių, 
platina jų nuotraukas.

Baigiantis tardymui, čekistas 
perskaitė kun. Z. Navickui raš
tišką įspėjimą, kuriame nurody
ta, kad jei ir toliau taip elgsis, 
jam bus iškelta baudžiamoji by
la.

Po įspėjimu kun. Z. Navickas 
nepasirašė.

Tardo kun. Tamkevičiaus 
brolius

Krikštonys, Lazdijų rajonas. 
1983 burželio 29 iŠ darbovietės

Argentinai pareikalavus, Bra
zilija areštavo ten nuo 1977 
gyvenantį Argentinoj veikusių 
Montonero partizanų vadą Ma
rio Eduardo Firmanich.

Egipto prezidentas Mubarak 
patarė JAV pradėti tiesiogines 
derybas su PLO, bet prez. Rea
gan pareiškė, kad PLO pirma 
turi pripažinti Izraeliui teisę 
būti ir paklusti J.T. tuo reikalu 
rezoliucijai.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTORINIO GYVENIMO

Kazakevičius. Jis apžvelgia lite-
& * l

— Pavergtoj Lietuvos Mūšio 
mėnesio spėudąįe džiaugiamasi 
keliomis užbaigtomis didelėmis 
statybomis: Kaune baigti statyti 
Politechnikos instituto pramo-

esančios įrengtos patogios audi
torijos ir laboratorijos. Vilniuje 
Studentų miestelyje atidarytas 
didžiausias Lietuvoje dengtas 
spmrto stadijonas, Kėdainių rajo
ne užbaigtas didelis vaikų dar- 
želis-lopšelis, Alytuje atidaryta 
didžiulė universalinė parduotuvė, 

Kėdainiuose baigti statyti keli 
penkiaaukščiai gyvenamieji 
namai.

— Kauno radijo ir televizijos 
fabrikas paleido apyvarton nau
jos konstrucijos, daug galinges
nį aparatą, naują “šilelį”.

— Verkių mokslininkų rū
muose buvo paminėta profeso
riaus istoriko Igno Jonyno 100 
metų gimimo sukaktis.

— Respublikinėje Vilniaus 
bibliotekoje suruošta spaudinių 
paroda paminėta kraštotyrinin
ko Felikso Bugailiškio 100 metų 
gimimo sukaktis.

— Spaudos žiniomis, Alytuje 
veikia 118 saviveiklinių ratelių, 
kuriuose savo meninius sugebė
jimus ugdo pustrečio tūkstančio 
jaunuolių.

— Šakiuose yra įsikūręs cir
kas “Šypsena”, kuriam vadovau
ja Juozas Endriukaitis. Cirkas 
turi apie 30 aktorių, dažnai pa
ruošia naujas programas, gast
roliuoja ir kaimynystėje.

— Rusų kalba pavergtoje Lie
tuvoje leidžiamo dvimėnesinio 
žurnalo “Litva literaturnaja” 
1983 metų paskutinis numeris 
buvo skirtas išeivijos lietuvių 
kultūrinio veikimo įvertinimui. 
Platoką apžvalgą parašė išeivijos 
gyvenimo “žinovas” Vytautas 

medžiaginę ir politinę paramą 
demokratinėms pajėgoms tota
litarinėse šalyse, padėti diktatū
rinių režimų aukoms, rinkti ir Kuznecovas, gerai pažįsta dau- ‘ 
skleisti informaciją iš totalitari- gelį lietuvių patriotų, su kuriais 
nių, atrasti naujų veiklos meto- jis susidraugavo konclageriuose. 
dų, ir pasiekti tarptautinių or- Daugelis žymių asmenų įsijungė 
ganizacijų pripažinimo. į rėmėjų komitetą, kurio sąra- i

še matome Europos Parlamento . i
Pe,zis‘enc?°.s narius Nicolas Bethel (Anglija), į

las skelbiasi, kad jame atsto- ęarĮo Ripa di Meana ir Enzo 
vaujamos įvairios visuomeninės, ,Beattiza (Kalija); D. Britanijos 
politinės ir religinės išeivių iš 
totalitarinių šalių srovės. Lie
tuvių atstovas organizacijoje — 
Ričardas Bačkis. Organizacijos 
tarptautinis prezidentas yra

į Lazdijų milicijos skyrių buvo 
iškviestas Vladas Tamkevičius. 
Čia saugumo darbuotojas jam 
išrašė šaukimą į Vilnių daly
vauti liudininku suimto brolio 
kun. Sigito Tamkevičiaus by
loje. Kartu buvo išrašytas šau
kimas tardymui ir broliui Albi
nui Tamkevičiui, gyvenančiam 
Seirijuose.

1983 birželio 30 Vilniaus sau
gume Vladą ir Albiną Tamkevi
čius tardė tardytojas V. 
Bau mil a. Tardytoją domino, kas 
paskatino brolį Sigitą tapti 
kunigu, iš kur jis gaudavo kny
gų, ar dažnai atvažiuodavo, ar 

' nebuvo nervingas, ką kalbėjo 
per dukters Birutės jungtuves ir 
t.t. Tardymas truko maždaug 
tris valandas.

Kaunas. 1983 liepos pradžioje 
Kauno saugume buvo tardomas 
Stasys Tamkevičius. Tardytojas 
klausinėjo, kas brolį paskatino 
rinktis kunigo kelią,z iš kur gau
davo knygų, kas jį rėmė, kai 
mokėsi Kauno kunigų seminari
joje ir t.t. Tardymo metu buvo 
bandoma aiškinti broliui, kad 
kun. Sigitas Tamkevičius 
šmeižė valdžią. Stasys Tamkevi
čius tai paneigė pareikšdama^ 
kad jie- visi iš mažens buvo 
mokomi pareigingumo. Brolis 
nieko nešmeižė, tik stengėsi są
žiningai eiti kunigo pareigas.

■- *

mas grafomano epite^, kiek progom. 546-5454. 157-54 Jamaica Ave^
teigiamiau vertina dailininkų N.Y.
kūrybą. Iš viso V. Kazakevi
čiaus prognozė išeivijos lietuvių 
kultūrai yra'pešimistiška, nes 
gyvybės šaknys tėra tėvų 
žemėje. Žurnalas iliustruotas

riniais, paimtais iš jo iliustruo
tų K. Donelaičio “Metų1*. Kai 
kurie mūsiškiai, laftkęsi kartą 
ar kelis kartus pavergtoje Lietu
voje, ir nemokėjo prikąsti liežu
vi o (ten yra gera patarlė — 
lietuvi, prikąsk liežuvį), turbūt 
nesitikėjo, kad jų komplimentai 
okupacinei sadtverkai bus ci
tuojami rusiškame žurnale ir 
kad jie patys bus įjungti į iš
gamų Antano Bimbos ir Stasio 
Jakubkos grupę. Štai tas sąra
šas . nemokėjusių prikąsti liežu
vio: dailininkai V. K. Jonynas 
(šis atvirai ir viešai pagarbino 
komunistų partiją), V. Vizgirda, 
Vyt Ignas, poetas Jonas Mekas, 
aktorius Stasys Pilka, žurnalis
tas Vyt. Zalatorius. Čia pravarti 
dar viena lietuviška patarlė: 
“Nekišk liežuvio prie apšarmo
jusios geležies — prišals”. 
Tai šios patarlės nepaisiusiems 
mūsų turistams iškištas liežuvis 
įšalo į sovietinių pagyrų balą ir 
tuo suteršė kai kurių šiaip gar
bingų asmenų biografiją. Negi 
jie norėtų visada būti kartu su 
A. Bimba ir St. Jakubka?

— “Gimtasis Kraštas” prane
ša, kad šių metų pradžioje Vil
niuje būsianti išleista Stasio 
Santvaro poezijos rinktinė “Bu
vimo pėdsakai”. Amerikoje tuo 
pačiu vardu yra išleistas aštun
tasis St. Santvaro eilėraščių rin
kinys. Rinktinė būsianti su 
Vytauto Kubiliaus įvadu ir V. K. 
Jonyno iliustracijomis. pr. N.

Vladimiras Bukovslds. Organiza
cijos vykd. komiteto pirminin
kas, buvęs politkalinys Edvardas 

parlamento narį Winston S. 
Churchill, AFL-CIO pirmininką 
Lane Kirkland, U FT (JAV-ių 
Mokytojų Federacijos) pirmi
ninką Albert Shanker^ žymius 
rašytojus — Eugenejonesco 
Fernando Arrabal, Pierre Em
manuel, Sydney Hook, Bernard 
Henry-Levy, Claude Roy, Miun
cheno universiteto dekaną Ni
colas Lobkowicz, smuikininką 
Yehudi Menuhin, ir kt. Norį 
tapti nariais-rėmėjais rašo šiuo 
adresu: Internationale de la Re
sistance, 102, avenue des 
Champs Elysees, 75008 Paris, 
France. (Elta)

NEKALBĖK
(atkelta iš 1 p si.)

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

galvas ir akis. Sėdėjo jie visi iš
blyškę, nė karto nepakeldami 
akių, kaip mirti nuteisti nusi
kaltėliai. Labai norėjosi tuos jų 
veidus nufotografuoti. Vargšai, 

• jie suprato darantys nusikal
timą! Tai pastebėjo net rusai 
kareivėliai, kurie po teismo ma
nęs paklausė: “Kas čia buvo per 
teismas? Jau antri metai kaip 
mes lydime teisiamuosius, bet 
nieko panašaus teisme nematė
me. Tai jūs buvote prokuroras, 
o jie visi lyg mirti nuteisti nusi
kaltėliai! ... Ką jūs per teismą 
kalbėjote, kad jie visi buvo taip 
išsigandę?..”

Antrą teismo dieną, per mano 
paskutinį žodį, teisiantys mane 
taip pat sėdėjo išbalę ir nulei
dę galvas. Melskimės, kad Ge
rasis Dievas būtų jiems, kaip ir 
mums, gailestingas.

(Bus daugiau)
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VALDAS C. DUOBA, lietuvis cdvoketes. 357 LarkheM Reed.. Eatf

I '/.M-.': £/-. 1 ; ' -ii

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ave. (prie Foro«t 
P*wėy StJ* Woodhav«n, N.Y. 11421. Suteikia garbingaB laidcHuva«J: 
Koplyčios parūpinamos viso** miesto dalyse. Tai. 296-2244.

------------------- -------—---------------------- - ■ . . ■ L. .. ..i .. "i

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia. Air- 
conditioned, A. Ai Balton-Baftrūna*, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043. J!

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tetaoira, Jr. laidotuvių dirgktorlus, New
ark office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Ave ), telef. 344-5172. 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras iaMomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

' -- --------- -• — i, 'I L ■■■■II. .u,, N'

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūilų 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 klijentais.

to

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. ,821-6440. 9alė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina. £fet

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.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 

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

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
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.

is

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 val. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠ0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas KezyS, 217-25 54th 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. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

Į0R

-

asolino 
MEMORIALS

■ 66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
u - GAUSI PARODŲ SALĖ

ęCį:.

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

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

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VŽ 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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Lelijų šventojo garbei
Artėjame prie šv. Ka

zimiero didžiojo jubiliejaus — 
kovo 4 sueina 500 metų 
nuo jo mirties. Sukak
tį švenčiame įspūdingai ir 
didingai. Reikia pasidžiaugti, 
kad lietuviai suprato reikalą ir 
taip plačiai, tokiu mastu suren- 

S

r

ir Lietuva išnešta į viešumą, pri
minta visam pasauliui. Ir tai pa
darė lietuviai, gyveną už Lietu
vos ribų. Okupuota Lietuva Jo 
nebūtų galėjusi padaryti.

Okupuotoje Lietuvoje šv. 
Kazimiero sukaktis bus prisi
minta tik bažnyčiose, tik pa
moksluose. Bet kokios kitos di
desnės iškilmės ten bus uždraus
tos. Senais laikais, kai buvo 
baigta šv. Kazimiero koplyčia, 
kai buvo į Vilnių atnešta popie
žiaus .dovanota vėliava, ten 
vyko nepaprastai didelės iškil
mės, procesijos, studentų vaidi
nimai. Visas miestas gyveno 
vienu dideliu džiaugsmu, kad 
štai lelijų šventasis, tas dangiš
kas Lietuvos globėjas, yra jų 
sostinėje. Kiek buvo gėlių prie 
jo karsto ir kaip gražiai giedo
jo chorai! Tiesiog dangaus an
gelų giesmės nusileisdavo to
mis dienomis į Lietuvos sostinę. 

. DąJ^ar visa okupuota Lietuva 
bus prie radijo aparatų ir su pla
kančia širdimi, su ašaromis aky
se seks visas transliacijas, kas 
dedasi Šv. Petro bazilikoje Ro
moje.

Romoje kovo 4 vyks nepapras
tos iškilmės. Iškilmingas pamal
das tik lietuviam laikys pats 
popiežius Jonas Paulius II. Jis 
bus apsuptas tik lietuvių dvasiš
kių, jis ir komuniją dalins tik 
lietuviam. Iš laisvojo pasaulio 
suvažiavę lietuviai užgiedos lie
tuviškas giesmes. Bus ir lietu
viškas pamokslas Lietuvai ir 
viso pasaulio lietuviam.

Tikrai tai didelis lietuvių tau
tos pagerbimas, reikalų suprati
mas ir tinkamas jos iŠaukštini- 
nimas. Prisimenant senus laikus, 
unijas, prisimenant, kad šv. Ka

zimieras buvo ir Lenkijos kara
laitis, Lenkijos karaliaus sūnus, 
galėjo šias iškilmes sujungti su 
lenkais. Tikrai tai būtų skaudinę 
lietuvius, bet popiežius, pats 
lenkas būdamas, visada randa 
paguodos žodžius Lietuvai, tam 
vieninteliam katalikiškam kraš
tui, kuris neša sovietinės imperi
jos vergiją ir yra taip žiauriai 
persekiojamas dėl savo religinių 
įsitikinimų.

Tą dieną, kovo 4, iš erdvės 
atplausk paguodos žodžiai vi
sai pavergtai tautai. Visa tauta 
vėl pamatys savo šventąjį ant 
balto žirgo su lelijomis rankose.

lietuvių padaryta. Juk lietuvių 
pastangomis Vatikano paštas 
išleido šv. Kazimiero ženklą šiai 
sukakčiai prisiminti. Pašto 
ženklų išspausdinta 950,000. 
Koks didelis skaičius! Ir tie 
ženklai keliaus po visą pasaulį 
ir primins Lietuvą. .

Pačioje Amerikoje ta proga 
bus iškilmės bent keliose kated
rose — Hartforde, Philadelpbi
joję, Chicagoje, Bostone. Pamal
dose dalyvaus kardinolai, vys
kupai, aukštieji bažnyčios dig
nitoriai. Ir spaudoje ir per radi
ją bus prisiminta sukaktis ir ką 
reiškia šv. Kazimieras Lietuvai.

Centrinis šv. Kazimiero sukak- > 
čiai rengti komitetas išleido me
dalį. Irgi lietuvių dailininko 
— Petro Vaškio—sukurtą. Ir kaip 
plačiai pasklis medalis.

Centrinio komiteto rūpesčiu 
išleidžiama visa eilė atvirukų 
su šventojo atvaizdais. Daugiau
sia jie visi sukurti lietuvių dai
lininkų.

Lietuvių komiteto pastango
mis ir Šv. Kazimiero gyvenimo 
aprašymai išleidžiami angliškai, 
vokiškai, ispaniškai, portugališ- 

tiek metų visi pamatys, kad to 
lelijų šventojo tėvas buvo tikras 
senovės lietuvis, Lietuvos val
dovas, o motina — iš galingos 
Habsburgo karalių giminės, 
austrė.

gresu nebesusišaukia.
Didelė dalis kongresinės me

džiagos mėnesių mėnesiais ga
nėsi po periodikos dirvonus. 
Pavyzdžiui, Okupuotos Lietuvos 
jaunimo sveikinimas jau tiek 
visur spausdintas, kad norintieji 
galėjo jį mintinai išmokti. Buvo 
eibės reportažų, net daug pla
tesnių, iš stovyklos Oberline, 
iš studijų dienų Trente, pradinių 
ir baigminių iškilmių Chicagoj

Visa tai prisimindami, dėko
jame visiem iškilmių rengėjam, 
kurie nesigailėjo nei laiko, nei 
triūso. Juk į Romą iš Amerikos 
nuvažiuos pati didžiausia lietu
vių ekskursija. Ir kiek reikėjo 
triūso, kol ji buvo suorganizuo
ta, sutelkta programa. Ir visa 
tai skiriama šv. Kazimiero gar
bei. ...

Besidžiaugdami tuo, neuž
mirškime ir savo vietovėse pa
gerbti šventąjį. Ir dar daugiau 
— įsigykime ir literatūros, ir 
šventojo paveikslų, ir medalį.

Š v. Kazimieras, skulptoriaus Aleksandro Marčiulionio specia
lus kūrinys šiem jubiliejiniam šv. Kazimiero metam. (nukelta į 4 psl.)

ilgiau išlikti. Antra — žurna
las jaunimo, kaip tik tokio, ku
ris kongrese dalyvavo. Trečia, 
sukaupta viskas, išdėstyta chro
nologine tvarka. Ketvirta, gau
siai ir neblogomis nuotraukomis 
iliustruota (net 62 nuotraukos!). 
Ir penkta, viskas išspausdinta 

užpildę 289 asmenys (tarp jų 
184 mergaitės, tad mergaičių

vusio kongreso dalyvio, karšti 
jausmai pravėso ir jau gimsta 
nostalgija.

Yra keletas ir dar neskaitytų 
(bent man) temų. Pvz., redakci
jos pokalbiai su akademinės 
programos vedėja Oberline Bi
rute Bubliene ir panašias pa
reigas turėjusia Trento universi
tete Gabija Petrauskiene. Abi 
apie jaunimą atsiliepia opti
mistiškai, savo optimizmą (o kai 
kur, ypač G. Petrauskienė, ir 
kritiką) logiškai pagrindžia, įro
dydamos jaunimo kongresų 
svarbą. Gaila, abi pokalbininkės 
įsimylėję veiksmažodį atsiekti ir 
daiktavardį atsiekimas. (Redak
cijos talkininkų tarpe įrašytas

torius

riečio , su Viešpaties metais ir 

žiaus vidurkis —21.33 m.). 
Negalėdamas visų 69 anketos 
klausimų žurnale gvildenti, skel
bia tik atsakymų' į svarbiau
sius klausimus (tikėjimas, verty
bės, tėvai, dabartinė Lietuva, 
ryšiai su lietuviais, lietuvių kal
ba, ateitis) duomenis. Atsakymų 
suvestinių duomenys prakalba 
šaltai, aiškiai, daugeliu atvejų 
bauginančiai. Lyginant su 1972 
m. duomenimis, beveik visur 
slystelta į neigiamąją pusę. Kun. 
dr. K. Trimako statistiką turėtų 
gerai pastudijuoti LB viršūnės 
ir visi kiti veiksniai.

Ak, jau visą kongresinę me
džiagą sugromulojus, dar randi 
Mildos Palubinskaitės apybrai- 
žėlę “Basos kojos” (išgyvenimai 
lakstant pajūryje), Lietuviškos 
Širdies “Sugrįžimą”, tris Gintos 
Remeikytės eilėraščius (ATEI- 

ti ■' - -------- ",

TIES premijuotus) ir keletą laiš
kų redakcijai.

Lietuviškos Širdies “Sugrįži
mas” tai mane ne juokais su
graudino. Rašo studentė, užkly
dusi į lituanistinės , mokyklos

~ kiemą ir su didžiausiu nusivy- _ . . ■, 4 . - » ; ,
Fittia SgfcOmt? šmglgUSiaffit Mykoh ‘ AikangeMar Aikange- 
mokinius bei jų tėvus. Štai .pa
sakojimo trečiuoju asmeniu ci
tata:

“Ji pažvelgia į mokyklą. Į tą 
vietą, kur važiavo kas šeštadie
nį dvylika metų. Atsimena pra
eitį. Taip, jie irgi karts nuo kar
to kalbėdavo angliškai, bet tik 
paerzinti tėvus, kurie verčiau 
mirtų, negu į juos prabiltų ang
liškai (pabraukta cituojant). Ji 
apsidairo ir prieky savęs pamato 
naują kartą žmonių. Vaikai ne
bemoka lietuviškai, ta negimto
ji jų kalba. Jie nesupranta, ką 
reiškia būti lietuviais, ir realy
bėje jiems nesvarbu. Nesvarbų 
ir jų tėvams, kurie hipokritiš- 
kai vaikus veža ‘pas lietuvius’

Į

nebaigtu, dar bus tęsinys) LL 
pradeda kazimierinius metus.

Jei reiktų premijuoti apžvel
giamojo LL numerio vieną 
straipsnį, mano , premija tektų 
Antano Saulaičio, SJ, reportažui 
iš Romos “Džiaugsmingai Vieš
paties vardu'*. Aprašomas 33- 
čiasis Jėzaus Draugijos seimas, 
įvykęs 1983.IX.2 - X.25, naujo 
jėzuitų generolo rinkimai, apta
riamas išrinktasis Peter Hans 
Kolvenbacb, SJ. Jei būčiau klau
siamas, kas šiame reportaže taip 
gražu, negalėčiau atsakyti. Arba 
atsakyčiau, kad viskas. Autorius 
ne tik intriguojančiai prabyla 
apie įvykį, bet, tartum nejučia, 
tartum tarp kitko, prasitaria ir 
apie jėzuitų ordiną, apie Ro
mą, popiežių. Reportažas ne
baigtas. Būtų gera sulaukti ne 
vieno, o kelių tęsinių.

Aniceto Tamošaičio, SJ, 
straipsnis “Krikščionio sąjungi
ninkas” su didele pagarba ir 
nemažesniu įsitikinimu iškelia 3-.

lą Mykolą), visokius stebuklus 
dariusį per tūkstančius metų 
net ir prieš Kristų. Tik straips
nio pradžioje cituojamas “toks 
lietuvių priežodis, paverstas net 
daina” tai gal ne lietuvių prie
žodis, o Adomo Dambrausko- 
Jakšto eilėraščio posmas.

Italės Chiaros Lubich mąsty
mų grandinėj šį kartą duoda
mas patrauklus gabaliukas “Bū
ti panašiam į Kristų”. Anktes- 
niam vertėjui kun. A. Sabui 
mirus, jau kuris laikas vertėju 
pasirašinėdavo asmuo, tedėda- 
maš K.P. inicialus. Bespėlio- 
damas, kas verčia (nes nebe-

AUŠRA NAUJOS 
GADYNĖS TEKA
AUSROS 100 METŲ 
SUKAKČIAI PRISIMINTI

PAULIUS JURKUS
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Taikus sugyvenimas su 
kaimynėmis tautomis

Susipažinimą su Aušros prog
rama pratęsiame toliau. Šalia 
minėtų programos punktų iš
kyla ir taikus sugyvenimas su 
kaimynėmis tautomis.

Aušros visa veikla ėjo į cent
rą, į save, į savo tautą, — jos 
atgaivinimas, išryškinimas pa
šaukimo ir didžiųjų idealų. Ra
šydami daug apie Lietuvos pra
eitį, palietė ir Lietuvos kaimy
nus. Visi jie buvo skriaudę Lie
tuvą, ardę, užkariavę jos žemes, 
net atplėšų visokiais būdais.

Po tų visų negandų aušrinin
kai suprato, kad tie dalykai yra 
labai ir labai nutolę. Istorinės 
Lietuvos neprikelsi. Jie kalba tik 
į etnografinę Lietuvą, į tuos 
žmonės, kuriuos jungia lietuvių 
kalba. Tad savaime piršosi min
tis, kad reikia sugyventi taiko
je su kaimynais. Tačiau neven
giama ir prisiminti praeitį, vo-

vokiečių ordino žiaurumus, kai 
jie užkariavo aistišką giminę 
prūsus.

Daugiausia pasakyta 
prieš lenkus. Į Suprantama, 
nes lenkiškumas buvo įsiskver
bęs į lietuviškas gyvenimo for
mas, į bažnyčią, į viešąjį gyve
nimą. Reikėjo jį iššluoti. Rekė-

Ir pasisakydami prieš lenkus, 
jų smelkimąsi į lietuviškąjį gy
venimą, jie pabrėžė, k^ reika
lauja sau lygių teisių su kito
mis tautomis. Jie nori kaip ir 
lenkai tvarkytis, savaip tvarky
tis, atmetant svetimos kultūros

Aktualūs dabarties reikalai
Nors aušrininkai ir idealiza

vo praeitį ir apie ją rašė, ta
čiau ir dabartis rado sau vietą 
Aušros puslapiuose? Jau su pa
čiu pirmuoju numeriu gale buvo

A traukos, apžvalgos, svarbesnių 
dalykų apibūdinimas.

Vėliau atsiranda vienas kitas 
straipsnis praktiškais reikalais. 
Paliečiama daug praktiškų, ūkiš
kų reikalų. Tačiau į juos nesigi- 
nama.

Eilėraščių forma
Nuo pat pirmojo numerio 

Aušroje randame daug eilėraš
čių. Spausdinami ir senesnieji 
autoriai, bet štai Aušros bendra
darbiai suprato, kad apie kilnius 
tautos idealus geriausia kalbėti 
eiliuota forma. Dauguma Auš
ros bendradarbių rašė eilėraš
čius. Jiem atrodė, kad tikras 
žodis į lietuvių širdis bus poezi
jos žodis. Dėl to ir paprastus 
publicistinius straipsnius jie 
sueiliuodavo.

Aušros poezijos pagrindiniai 
motyviai buvo Garsios praeities , 
iškėlimas, gimtosios kalbos 
aukštinimas, garbinimas, bran
ginimas, Lietuvos gamtos gro
žio apdainavimas, kaimo gyve
nimo idealizavimas, inteligenti
jos rengimas dirbti savo tautai. 
Visa tai yra apgaubta tikėjimu 
į šviesią Lietuvos ateitį, apgaub
ta ir džiaugsminga veiklos nuo
taika.

Poezijos forma buvo dar 
netobula, primitivi, ir jos kalba 
dar buvo skurdi, bet visa nulė
mė uždeganti ir pagaunanti Auš
ros dvasia.

Aušroje pasireiškusių poetų 
grupė yra gana didelė. Štai jie 

kas-Vištelis -r- Lietuvis (1837- 
1912), Jurgis Saverinas-Girėnas 
(1831-1904), Silvestras Gimžaus
kas (1844-1897), Juozas Miliaus
kas-Miglovara (1845-1937), Me
čislovas Davainis — Silvestravi
čius (1849 - 1919), Stanislovas 
Dagilis (1843 - 1915), Petras Ar
minas - Trupinėlis (1853 -1885), 
Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis 
(1863 - 1938), Liudmila Mali- 
nauskaitė-Eglė (1864 - 1928), 
Juozas Andziulaitis - Kalnėnas 
(1864 -1916), Jonas Mačys-Kėkš- 
tas (1867 - 1902).

Aušroje pasireiškė ir didysis 
tautinio atgimimo dainius Jonas 
Mačiulis - Maironis (1862 - 
1932).

Bendradarbius apžvelgiant
Minėjome, kad Aušra buvo 

subūrusi apie 70 bendradarbių. 
Iš jų apie 20 yra sukūrę jau 
išliekančius literatūrinius kūri
nius. Kokia tai buvo Aušros do
vana savo tautai. Jei nebūtų 
buvę Aušros, tie kūriniai vargu 
būtų atsiradę. O kiti autoriai, 
kaip Maironis, galėjo nueiti į 
lenkų literatūrą.

čia iš arčiau apžvelgsime 
pačius pagrindinius Aušros 
bendradarbius. Jų gyvenimai 
liudija ir pačią epochą, iškelia 
laiko sunkumus. Kartu parodo, 
kaip anose sąlygose jie sugebė
jo dirbti Lietuvai. Jie savo veik
la išryškino tautos siekimus, 
prisidėjo prie tautos apjungimo 
ir jos kelių tiesimo.

Dr. Jonas Basanavičius 
(1851 -1927)

Jau nuo seno pirmuoju aušri
ninku laikome dr. Joną Basana
vičių. Sutapo jis su Aušra, su 
lietuvių tautiniu atbudimu, su 
Lietuvos nepriklausomybės 
aktu, kurį jis pirmas pasirašė ir 
viešai perskaitė. Jis buvo dar 
didelis tautosakos rinkėjas, iš
leidęs bent kelis tomus, buvo 
mokslininkas istorikas, tyrinėjęs 
lietuvių tautos praeitį, iš kur ji 
atėjusi į dabartinę vietovę. Va
diname jį ir lietuvių tautos pat
riarchu, nes jis vienas iš pirmų
jų toje tamsiausioje naktyje žie
bė tautinę ugnelę ir ėmė kalbėti 
lietuviškai.

Bet devyniolikto amžiaus vi
duryje daug kas pakito. Lietuva 
buvo sukrėsta dviejų nepasise
kusių sukilimų, prispausta spau
dos draudimo, didžiulių kitų 

draudimų. Rusai manė, kad 
tai bus paskutinės lietuvių die
nos, tos išlikusios saujelės.

Buvo panaikinta ir baudžiava. 
Žmonės ėmė praldusti. Jau ga
lėjo savo vaikus leisti į mokyk
lą. Ir tie vaikai galėjo baigti 
aukštąjį mokslą, nebereikėjo, 
kad jie turėtų bajorystės doku
mentus.

1875 metais mirė vyskupas 
Motiejus Valančius, paskutinis 
žemaičių rašytojų, kultūrininkų 
žmogus. Po jo nebeatsirado kito 
tokio įtakingo žemaičio. Keitėsi 
gyvenimas ir Žemaitijoje.

Tuo metu iškyla Suvalkija. 
Suvalkija turėjo geras derlinga^ 
žemes, greičiau prakiuto, ekono
miškai susitvarkė. Jau galėjo

Apie jį jau yra gana daug . vaikus leisti į mokyklą. Ir Mari- 
prirašyta. Ir dar bus daug ra
šoma. čia prisiminsime tik pa
grindinius jo gyvenimo darbus, 
datas, kas nulėmė jo gyvenimo 
kelią.

Kaip žinome, ilgą laiką visam 
lietuvių tautos kultūriniam, lite
ratūriniam ir visuomeniniam 
gyvenimui vadovavo žemaičiai. 
Jie ir padėjo pagrindus toli
mesniam tautos augimui, jos su- 
lietuvėjimui. Pagrindiniai tų pa
matų akmenys buvo Simanas 
Daukantas ir vyskupas Motiejus 
Valančius.

* jampolės gimnazija buvo neper- 
toliausia. Taip iš Marijampolės 
gimnazijos, kiek vėliau iš Veive
rių mokytojų seminaruos ateina 
lietuviškoji inteligentų karta.

Vienas iš pirmųjų toskartos 
žmonių ir buvo dr. Jonas Basa
navičius, iš savo gimtojo kaimo 
išnešęs lietuvišką žodį per visas 
mokyklas, universitetą, jį įverti
nęs spaudoje ir jam suteikęs pir
mąją vietą lietuviškame gyveni
me.

Dr. Jonas Basanavičius gimė 
1851 lapkričio 23 Ožkabalių 
kaime, Bartininkų valsčiuje, 
Vilkaviškio apskritoje. Tėvas x 
buvo prasilavinęs Žmogus, pasi
turįs ūkininkas, renkamas net į 
vaitus.

(Bus daugiau)
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NAUJIEJI ŽURNALAI

rų valdymo metų. 16-tame am
žiuje turkai iš nereikšmingos 
vietovės išugdė klestintį preky
bos miestą su 80,000 gyventojų. 
Sarąjevas. ypač išgarsėjo 1914,

Sarąjevas, Bosnijos ir Herce
govinos sostinė, yra modernus

Mileliai, Lockport, IL; Bronius ir 
Bronė Nainiai, Lemont* IL; Biru
tė Pratarataitė, East Malvern, 
Australia; Aleksandras Radiiua, 
Baltimore, MD; Adolfas ir Albina 
Sabučiai, Brockton, MA; A. 
Šilbajoris, Richmond Hill, NY; dr.

Baltimore, MD; Jonas Vyšniaus
kas, Baltimore, MD.

$2.00: Antanas ir Anelė Vosy 
liai, Los Angeles, CA.

Dar prieš oficialų atidary
mą. Sarajeve buvo pradėtos ledo

Po $100.00: K. Bačiauskas, 
Woodhaven, NY; Jurgis Budzei-

ir kitų pasikėsintojų nuotrau
komis, pareiškimais, reikme-

las Principas ten nušovė Austri
jos sosto įpėdinį Ferdinandą, šis 
atentatas įžiebė Pirmąjį pasau
linį karą. Pasikėsinimo vieta 
atitinkamai paženklinta. Šali
gatvyje įrėžtos dvi pėdos — iš 
ten Principas Šoko prie pravava- 
žiuojančio austrų kronprinco 
automobilio. Šalia per Miljac- 
kos upę esantis tiltas pavadin
tas Principo vardu. Čia pat Mla-

Po $1,000.00: Stefanija 
Akavickienė, Waukegan, IL; Ruth

Po $60.00: dr. Stanys ir Mari
ja Ankudai, Baltimore, Ml); John 
ir Anne Bogdan, Raleigh, NC, 
Alfommn ir Aleksandra Cipkoi,

Baltimore, MD; Vincas Dailydė 
Baltimore, MD; Gediminas it Sigi 
ta Damaliai, Libertyville, IL; K.
J. Norvilą, Brooklyn

Aukų gruodžio mėnesį 
surinko:— Calgario, Alberta, Lietu

vių draugijos valdybą sudaro 
pirm. J. Kilotaitis, sekr. Loreta 
Kazanavičienė ir ižd. A. Wana-

$250.00); kun. Juozas Grabya, 
Watervliet, NY $100.00; Kazys ir 
Juzelė Laukaičiai, Hinsdale, IL 
$100.00; John R. ir Suzanne Leslie 
Price, Seattle, WA $125.00; Regina 
E. Raubertienė $100.00 (viso. 
$300.00).

$300.00; Petras Lelia, Toronto, 
Canada $30.00 (viso $300.00).

$100.00: H. ir J. Kaciliauskai, 
Lement, IL $25.00; M. ir F. Macke- 
vičiai. Lockport, IL $25.00.

$50.00: Elizabeth Navikas,

—Juozas Krištolaitis iš Hamil
tono yra paskirtas Kanados LB 
atstovu į Lietuvių Tautinių šo
kių komitetą. Šiemet rengiama 
septintoji laisvojo pasaulio lie
tuvių tautinių šokių šventė. Ji 

1-?.Ple'!eIande.

Adolfas ir Sofija Jelioniai 
Darien, IL; Gražina Renter, Dan

$109.81: Zita Prašmutaitė, 
Melbourne, Australia.

$1,600.00: Vytautas ir Graži
na Kamantai, Grand Rapids, MI 
$700.00 (viso $1,505.00).

$1,500.00: dr. Rimvydas ir 
Milda šilbajoriai, Columbus, OH 
$150.00 (viso $1,050.00).

Po $1,000.00: Anicetas 
Grigaliūnas, Chicago, IL $250.00 
(viso $750.00); Virgil ir Ramona 
Norkai, Naperville, IL $250.00

Pagal pasižadėjimus 
gauta:

Žinoma, aš nepriklausau nuo 
savo vaikų malonės, jie num 
nieko neduoda, ir man iŠ jų nie
ko nereikia, bet nesinorėtų su

nina Galinančiai — anūko Aro 
Jono Galinančio gimtadienio 
proga, Chicago, IL; Vytautas ir

tas, Chicago, IL $250.00 (viso 
$500.00).

$520.00: kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, Forest Park, IL $400.00 
(viso $500.00).

Po $500.00: Alg. T. Antanai-

Wethersfield, CT; a.a. Justino 
Ulaičio atminimui (Algis ir LiŪda 
Rugieniai $30.00, Danutė Jankie- 
nė $20.00, auka $10.00, Robertas 
Jansauskas ir Jansauskienė 
$10.00, Jurgis ir Marija Kasevi- 
čiai $10.00, John ir Claire Kessel 
$10.00, Kazys ir Roza Ratauskai 
$10.00, viso $100.00); V. Vebeliū 
naa, Richmond Hill, NY.

šimtą 5000 m ir vienuoliktą 
10,000 m nuotoliuose. Iš Kauno 
į Chamonix buvo nuvykęs sporto 
Lietuvoje pradininkas Stepas 
Garbačiauskas, sporto spaudos 
atstovas. Jis bėdoje pagelbėjo 
latviams, nešė jų vėliavą per ati
darymo iškilmes.

Antrieji olimpiniai žiemos 
žaidimai įvyko 1928 St Moritze, 
Šveicarijoj. Čia dalyvavo Kęstu
tis Bulota (Kauno LFLS), ir 500, 
1500 ir 5000 metrų čiuožimuose 
įsirikiavęs į trisdešimties ge
riausiųjų tarpą. Iki šiemet Bu
lota buvo vienintelis Lietuvos 
sportininkas, dalyvavęs olimpi
niuose žiemos žaidimuose. Pra
ėjo 56 metai, kol Sarajeve 
pasirodė kįtas sportininkas iš 
Lietuvos — Algimantas Šalna, 
biatlono specialistas. Atvyko ir 
treneris Albertas Jakubauskas.

JAV LB Baltimore apylinkė 
NY; $590.00; JAV LB Cleveland 

Petronėlė Staniškienė, Baltimore, apylinkė $120.00 (viso $320.00); 
MD; Alfonsas ir dr. Marija Svote- JAV LB Detroit apylinkė $208.00 
liai, Baltimore, MD. (viso $1,558.00); JAV LB

Hartford apylinkė $50.00 (viso 
$1,840.00); JAV LB Lemont 
apylinkė $583.00; JAV LB Seattle 
apylinkė $20.00 (viso $70.00); JAV 
LB Woodhaven apylinkė $370.00 
(viso $850.00); JAV LB Worches- 
ter apylinkė $15.00 (viso $1,- 
195.00).

no, kaip pasirodys JAV rinktinė, 
prieš ketverius metus Lake Pla
cide pateikusi staigipeną ir baig
mėje nugalėjusi Sovietų Sąjungą. 
Šį kartą amerikiečiai pasirodė 
blankiai. Pralaimėję pirmąsias 
rungtynes prieš Kanadą 2-4, jie 
prapylė Čekoslovakijai 1-4, o su 
nestipria Norvegija sužaidė tik 
lygiomis 3 - 3. JAV ledo rituli
ninkai Sarajeve palaidojo viltis 
patekti į baigmines varžybas dėl 
medalių. Tuo tarpu Sovietų Są
junga, jau be latvio Balbierio, 
žaidžia kaip iš vadovėlio, ir ne-

Lsbai dėkojame visiems auko
tojams ir aukų rinkėjams. Antram 
įmokėjimui i.m. rugsėjo Vd dar- 
trūksta $33.000.00. čekius ir 
perlaidas praėome raityti ir siųsti: 
Lithuanian World Communi
ty Foundation. 5620 So. Cla
remont Ave., Chicago, IL 
6O636.

tikimo homitrta*, 
Jonan Kai^aliAnat, pirmininkai

lyną, čia atsakymas trumpas, 
logiškas, nebauginantis.

Vytauto Kasniūno erotinės 
apysakos “Jis apvylė mano vie
nuolišką meilę” spausdinamas 
antras tęsinys. Dar keturi intri
guojantys, gyvų dialogų pusla
piai, išgerta bene penkies stik
linės (nežinau, kokio dydžio) na
minio vyno, bet buvusios (tuo
met tik būsimos) vienuolės mei
lė dar neapvilta. Spėju, kad 
Andriaus ir Janinos konfronta
cija įvyks sekančiam tęsiny ...

Nina Gailiūnienė recenzuoja 
Antano Rublio knygą “Raktas j 
Senąjį Testamentą”, o A.R. tik 
labai teigiamai —pristato” Avos 
Saudargienės kelionių knygelę 
“Vėjas iš Rytų”.

Gedimino Vakario skiltis "Tė-1 
vynėje” priglaudusi 15 gabalų

Kaip įprasta, olimpiniai žai
dimai nėra vien sportinė kova. 
Ta proga netrūksta kultūrinių 
įvykių: teatro spektakliai, kon
certai, parodos. Išleistas 80 pus
lapių kasdienių kultūrinių ren
ginių katalogas. Iš viso pasau
lio vaikai atsiuntė apie 20,000 
piešinių sporto tema, iš kurių 
komisija atrinko 2000. Šioje pa
rodoje išstatyta apie 50 Sovietų 
Sąjungoje gyvenančių vaikų 
darbų. Lietuviškų pavardžių ne
matyti, bet estiškų ir latviškų 
yra. Didelė Bosnijos -ir Herce
govinos dailininkų ir skulptorių 
paroda 1974-1984, Nobelio li
teratūros premijos laureato Ivo 
Andičo romano Tiltas per Dri- 
ną eksponatai: rankraščiai, 
kritikų straipsniai, vertimai į 
svetimas kalbas. Yra ir sportiš
kų pašto ženklų paroda.

O kaip atrodo dabartis? Olim
piniame žiemos žaidimams Sara- 
jevąs (jame 450,000 gyventojų) 
pasiruošė kaip nuotaka vestu
vėms. Daug olimpinių vėliavų, 
plakatų, informacijos būstinių 
atvykėliams, visur išdykęs vil
kiukas Vučko — Sarajevo žai
dimu talismanas. Jis skrieja 
slidėmis, čiuožia, lekia rogutė
mis ... Vienoje aikštėje vyrai 
laiko didžiulę vilkiuko galvą —

Olimpiniai žiemos žaidimai 
Sarajeve atvilnijo ir kitokių pri
siminimų. Prieš 45 metus vasa
rio mėnesį Zakopanėje įvyko pa
saulio slidžių pirmenybės 1939. 
Tada jas stebėjo ir penki žur
nalistai iš Kauno. Atnaujinus 
diplomatinius ryšius su Lenki
ja, tai buvo pirmoji Lietuvos 
sporto korespondentų kelionė 
pas pietinį kaimyną. Dabar Sa
rajeve vieną vakarą restorane 
prie stalo atsisėdo taip pat pen
ki žurnalistai, bet tik vienas lie
tuvis, o kiti: kanadietis, norve
gas, rumunas ir egiptietis. Kita
taučiam buvo įdomu sužinoti, ką 
reiškia Lietuvos sportininko Al
gimanto Šalnos pavardė — 
esą, ji gerai tinka olimpiniams 
žiemos žaidimams . ..

Paskui spygliavome, kur treni
ruojasi tokio nežiemiško krašto, 
kaip Egiptas, slidininkai — ar tik 
ne nuo piramidžių? Į tai egip
tietis atsakė: “Argi nežinote, 
kad piramidžių viršūnės yra pa
dengtos sniegu?”

Tarp Zakopanės ir Sarajevo

manis su Aleksandrovu gavo 
bronzos medalį, be to, latviai Ki- 
purs ir šnepsts užėmė ketvirtą 
vietą.

ATSAKYMAS
Gerai, kad sumanėt visus fi

nansinius reikalus sutvarkyti 
prieš vedybas. Nuėję pas vietinį 
advokatą, pasakysit jam, ko pa- 
geidaujat. Jis Tamstom surašys 
vadinamąjį “prenuptial” susi
tarimą, kuriame kiekvienas iš 
Tamstų atsisakys įstatymų jam 
arba jai pripažįstamos dalies 
(statutory share) kitos pusės pa.- 
^lęųne.JMa% fedęyjįęnas Jęętato-:

tarp penkių iš Kauno į Lenkiją 
nuvykusių žurnalistų, vienai 
buvo jauniausias, tai bemeti 
Jugoslavijoj, jau nelietuviškoje 
draugėje, atsivertė kita medalio 
pusė...

Kęstutis Čerkeliūnas

pusės būtų painformuojamos, 
kiek turto kita pusė turi.

Be to patarčiau, perkant “con- 
dominiumą” Floridoj, painfor
muoti advokatą, kuris Tamstom' 
atstovaus, pervedant “popie
rius”, nekilnojamojo turto doku
mentai turi būti taip sudryti,

Olimpiniai žiemos žaidimai 
vyksta jau 60 metų. 1924 Cha
monix, Prancūzijoj, buvo su
rengtas tarptautinis žiemos 
sporto spektaklis, kurį po vie- 
nerių metų Tarptautinis olimpi
nis komitetas pripažino pirmai
siais olimpiniais žiemos žaidi
mais. Dalyvavo 16-kos valstybių 
sportininkai. Buvo ir latvis

Aukos gautos 
1983 m. gruodžio mėnesį:

$4.000.00: dr. Virginia M. Hek

tografuoti? Senojo Sarajevo šir
dis, Baščaršijos prekyvietė, 
taip pat įsijungė j olimpinį rit
mą. Mažose patalpose dirba 
batsiuviai, siuvėjai, auksa
kaliai, 
mirga 
daug 
Aplink mečetės; iš minaretų 
giedotojas tikinčiuosius ragina 
maldai,-

nis, Milford, DE; P. Dambraus
kas, Hot Springs, AR; kun. Anta
nas Dranginis, Baltimore, MD; 
Vida Grayson, Tenafly, NJ (viso 
$150.00); Ipolitas ir Gina Janu
sai, Detroit, MI; Jonas ir Jadvy
ga Kalniečiai, Baltimore, MD; 
Jonas Prakapas, Bakersfield, CA; 
kun. Jonas Velutis, Chicago, IL; 
Augustinas ir Stefa Virkučiai, 
Hartford, CT; Ona ir Stefa 
Vismontaitės, Hartford, CT.

Po $20.00: Anne Marie Mar
shall, Seattle, WA; Vytautas ir 
Birute Rauckai, Detroit, MI; 
Alfonsas Sekanas, Baltimore, 
MD; Juozas ir Kazimieras Snieč* 
kai, Cleveland, OH; Vytautas 
Vaškys, Cronsville, MD.

iš jūsų turi “atskirą” pusę. Tei
siškai tai vadinasi “tenants in 
common”. Jei dokumentuose 
būtų parašyta “tenants by the 
entirety” arba “joyt tenants” 
(survivorship), tada, nepaisant 
“prenuptial” sutarties, vienai 
pusei mirus, visas nekilnoja
masis turtas Floridoj tektų “gy
vajam”, o ne mirusiojo vaikam 
arba anūkam. Svarbu, kad advo
katas, kuris Tamstom surašys 
“prenuptial” sutartį, ir tas, ku
ris Tamstom “perves” doku
mentus Floridoj, žinotų aiškiai, 
ko pageidaujat.

dangas ir Lydia Griauzdės, Chica
go, —IL; Egidijus ir Vida 
Radveniai, Los Angeles, CA (viso 
$500.00).

$150.00: Juozas J. Dėdinas, 
Chicago, IL

Juozas ir Birutė Skrinskai, East
lake, OH.

Po $500.00: Povilas Baltis, 
Mililani Town, Hawaii; Jonas ir 
Bronė Vašiai, Dedham, MA.

(atkelta iš 3 psl.) 
iš italų, bet iš. anglų kalbos), 
buvau nusprendęs, kad tai (kun.) 
K(azimieras) P(ugevičius). Pasi
rodo, vertėju besąs Kostas Pau
lius. Matote, kaip slapyvardžiai 
sumaišo skaitytoją!

“Šeimos” skiltyje Juozas Ž. 
užklausia kunigą Joną, kaip jis 
turėtų šiame pasauly manytis, 
kad su savo gera, tikinčia kata
like mergaite sukūręs šeimą, 
tiesulaiiktų nelemto kai kurių 
savo draugų likimo? Kunigas 
Jonas čia tiekėjam visokių bai
sybių apie “marnastis * svieto” 
pripasakoja, kad, atrodo, Juozas 
2. apie, vedybas jau liausis sva- 

, jojęs .. .Visai panašų klausimėlį 
“Jaunimo” skyriuje Redaktoriui 
iškelia Rasa, tik ji, jei-vedyboms 
ncpasirvžfn žada stoti i viennn-

$15.00: Algis ir Danutė 
Rudžiai, Detroit, MI.

Po $10.00: J. ir E. Andriuliai, 
Woodhaven, NY; Juozas Bradtt- 
nas, Baltimore, MD; Vytautas 
Eringis, Baltimore, MD; Jonas 
Gutauskas, Baltimore, MD; Mr. ir 
Mrs. Jance, Flushing, NY; Vin
cas Ketams, Baltimore, MD; Ireni- 
jus Krasauskas, Baltimore, MD; 
Leonas ir Stasė Matvėkai, Det
roit, MI; Juozas Misevičius, 
Baltimore, MD; Vylius ir Antani
na Nastopkai, Baltimore, MD; 
Regina Padolskienė, Worcester, 
MA; Juozas Palubinskas, 
Baltimore, MD; Albinas Balčiū
nas, Baltimore, MD; Petras ir 
Jadvyga Putriai, Detoit, MI; Algis 
ir Eva Skudiinskai, Baltimore, 
MD; Mykolas Veliuona, Baltimo
re, MD; Bronius Zetkus, Crons
ville, MD.

Po $5.00: Teresė Baltikauskie- 
nė, Baltimore, MD; Stasys Erin
gis, Timonium, MDr Adomas 
Gerasimavičius, Worcester, MA; 

Algimantas Janulis, Detroit, Ml; 
Steponas Karvelis, New Buttaio, 
MI; Adomas Lenra, Baltimre, 
MI); Kazys ir Dalia Navasaičiai, 
Detroit, MI; AHona Olson, liber
ty vilk, Ik V. O. Samatauakas, 
Miami, FU Antanas Svajauakaa, 
Haltimore, MI); Sofija Vičiulknė,

sianti savo santaupas ir turtą 
savo vaikam ir nieko prieš ne
turi, kad aš savo santaupas ir 
turtą palikčiau saviesiem. Mano 
vaikai sako, kad mano būšimoji 
taip tik dabar šneka, o kai 
aš ją vesiu, ji giedos visai kitą 
giesmę. Sako reikia teisiškai “ap
sisaugoti”, bet niekas nežino, 
kaip tai reikia padaryti.

Ar reikia tuos reikalus atlikti 
per advokatą, ar užtenka vieno 
kitam pasižadėjimo? Labai pra
šom mum patarti.'

- T' k

Lietuvos aktualijų. Gal būtų 
geriau, kad G. Vakaris nurody
tų, kuris gabalas iš kurio tenykš
čio laikraščio ar žurnalo paim
tas. Vienaip ar antraip, tai vi
sada įdomi Lietuvos įvykių bei 
vietovių aprašymų mozaika.

“Kalbos” skyriuje Juozas Vaiš- 
nys, SJ, aiškina lyginamųjų po
sakių, išplėstų dalyvių, pusda- 
lyvinių ir padalyvinių aplinky
bių skyrybą. Jei ne redakto
riaus teikiami aiškūs pavyzdžiai, 
būtų sunku net terminuose susi
gaudyti, nes, pakelkite rankas, 
kas bežinote, ką reiškia “pusda* 
lyvinės ir padalyvinės aplin
kybės”?.

Apie pora puslapių užima J. 
Pr. sulasytos pasaulinės krikš
čionių gyvenimo žinelės.

ir du anūkus. Vaikai turi gerus 
darbus, ir jiem, atrodo, nieko 
netrūksta.*' Anūkai dar jauni.

Mano Žmona mirė prieš 6 
metus. Viskas buvo mūsų abiejų 
vardu, ir, kai ji mirė, viskas 
žinoma, pasiliko mano vardu. 
Kai ji buvo gyva, daug kartų 
kalbėjom apie testamento suda
rymą, bet vis neprisiruošėm. 
Žmona vis sakydavo, kad, jei ji 
mirtų pirma, aš, girdi, kitą kartą 
vesčfeu ir jos sunkiai uždirbtus 
pinigus atiduočiau savo naujai 
žmonai, o vaikam tada nieko 
netektų. Iš to mudu, ypatingai 
aš, pasijuokdavom.

Taigi praėjo 6 metai nuo 
žmonos mirties, ir aš dabar su
maniau vėl vesti. Mano “busi
moji” už mane yra 5 metais jau
nesnė, yra 60 su viršum metų 
amžiaus. Turi du vaikus ir tris 
anūkus.

Mudu nutarėm, kad vedę va
žiuosim į Floridą, ten nusipirk- 
sim “condominiumą” abiejų 
vardu ir gyvensim, gaudami dvi 
pensijas, kaip ponai. Nei man 
jos pinigų reikia, nei jai — mano. 
Tačiau mano vaikai susirūpino. 
Sako, antroji tėvo žmona, jų pa
motė, viską išvilios iš senio ir, jį 
Pagyvenusį, jų motip&s suŲiu- 
pyta Jurta ati<įw$ sąvo/vaikaių^.

siuvėjai, 
sidabrininkai, visur 

olimpiniai suvenyrai, 
tžkandinių, restoranų.
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SU ŠV. KAZIMIERU IŠEINAMA 
Į DIDŽIĄSIAS KATEDRAS
inPHILADELPHIA, PA. Tai bus gana didelė religinė* 

tautinė manifestacija. Komite-

■ miero mirties sukaktis yra labai 
E gera proga išreikšti jam padė- 
I ką už gausias malones ir mal- 
I dauti, kad ir ateity savąją tau- 
I tą, o ypač pavergtuosius brolius 
I ir seses, užtartų pas AukšČiau-
I siąjį. Galimas dalykas, kad išei- t.
I “ vijoj nebus nė vieno lietuvių dėmesį^kad būtų Papildyta
I telkinio, kuris nepaminėtų šios
I metais ir religiniu bei tauti-
I niu požiūriu imponuojančios su-
I kakties.
I Kai kurios kolonijos, norėda- 
I mos su šventuoju plačiau supa-
I žindinti kitataučius ir atskleisti
I okupantų daromas skriaudas,
g šv. Kazimiero sukakties minėji-
I mą perkelia į didžiąsias įvairių
i kontinentų katedras. Į tų kolo-
I nijų1 eiles rikiuojasi ir Philadel-
I phija. Sukakties minėjimui yra
I sudarytas gana gausus komite-
I tas. Į jį įeina visų trijų lietuviš-
I kų parapijų (Šv. Andriejaus, Šv.
I Jurgio, šv. Kazimiero) klebonai
I bei vikarai ir penkiolikos kolo-
I nijoj egzistuojančių organizacijų
I atstovai. Komiteto branduolį

sudaro: B. Krokys — pirm., 
į G. Mačiūnienė — vicepirm., A.
I Gečys—ižd., M. Lepera—sekr.,
I T. Gečienė — reklamai anglų
I kalba ir amerikiečių svečių kvie-
Į rimui, B. Vaškaitis — garsini

mui lietuviškoj spaudoj, V. Ma
tonis — patarėjas muzikiniam 
reikalam, R. Raubertaitė — 
svečių priėmimui (jai talkins G. 
Mačiūnienė ir kitos). Vėliau bus 
sudarytos įvairios komisijos:

i transportacijos, mašinų pastaty- 
[ . mo, tvarkos palaikymui kated

roj ir t-t
r Minėjimas įvyks kovo 17, šeš

tadienį, Šv. Petro ir Povilo ka-
| tedroj, talpinančioj apie 1,200
F žmonių. 2 vai. popiet vargonų

virtuozas iš New Yorko Jonas 
Žukas, atliks žymiųjų kompo
zitorių-kūrinius. 2:45 vai. Phila- 
delphijos arkivyskupijos kardi
nolas John Krol, asistuojant 
daugeliui vietinių ir svečių ku
nigų, aukos mišias, kurių metu 
giedos plačiai žinoma sol. Marytė 
Bizinkauskaitė, sopranas, ir 
seselių kazimieriečių, atvykusių 
iš Villa Joseph Marie,Holland, 
Pa., choras, vadovaujamas sese
lės Johanuos. Lietuviškas gies
mes giedos jungtinis minėtų pa
rapijų choras, pritariant mūsų 
kalbą mokantiem. Kardinolas 
pasakys pamokslą..

Į liturgines iškilmes yra pa
kviestas vysk. V. Brizgys, Phila- 
delphijos miesto ir Pennsylvani- 
jos valstijos žymūs pareigūnai. 
Po pamaldų katedros klebonijos 
patalpose komitetas aukštiem 
svečiam ir kunigam ruošia už
kandžius. Specialioj audiencijoj 
kardinolui Krol bus įtektas šv. 
Kazimiero sidabrinis medalis.

lis skaičius kitataučių. Minėji
mui pasisekus, jų respektas mum 
pakils, ir, reikalui esant, grei
čiau susilauksim iš jų efektyvios 
pagalbos mūsų reikalam.

Komitetas kreipia ypatingą

tedra. Prašo visus kolonijos ir 
plačių apylinkių lietuvių kilmės 
žmones minėtą Šeštadienį rezer
vuoti iškilmėm katedroj. Lau
kiama nemažai svečių iš Penn-

Gečienė ruošia išsamų straipsnį 
apie šv. Kazimierą “Catholic 
Standart and Times”, plačiai 
arkivyskupijoj skaitomam sa
vaitraščiui. Tame laikrašty bus 
dedami ir skelbimai, kviečią 
amerikiečius gausiai dalyvauti 
koncerte ir iškilmingose pamal
dose. Ji bando kontaktuoti ir ne
religinius laikraščius, tikintis, 
kad ir ten bus galima pagarsin
ti mūsų šventąjį. Tuo pačiu rei-

CHICAGO, ILL
Vakaras adventiniam 

susikaupimui
Gruodžio 10 vakaras buvo 

skirtas adventiniam susikaupi
mui. Cicero vysk. M. Valančiaus 
ateitininkų sambūris tą vakarą 
buvo surengęs tradicinę progra
mą, kuri prasidėjo mišiomis 
bažnyčioj, o vėliau buvo perkel
ta į parapijos salę.

Įspūdingos buvo pamaldos Šv. 
Antano parapijos bažnyčioj. Mi
šias aukojo kun. Kęstutis Tri
makas. Prieš jas bažnyčia buvo 
pritemdyta, ir tokioj prieblandoj 
įžygiavo būrys Cicero ateitinin
kų su žvakutėmis. Tuomet pa
laipsniui užsidegė šviesa visoj 
bažnyčioj. Čia prasmingus žo
džius pasakė sol. Bernardas Pra
puolenis, kuris vėliau dar skaitė 
ir kai kurias kitas maldas bei 
vadovavo bendram giedojimui.

Adventiniam laikotarpiui pri
taikytą pamokslą pasakė kun. K. 
Trimakas.

Bažnyčioj įvairias maldas 
skaitė Juozas Arštikys, Rasa 
Šulaitytė, Vida Kuprytė, Au
drius ir Darius Rūbai. Visą pro
gramą bažnyčioj paruošė ir var
gonais grojo Aldona Prapuole- 
nytė. f

Tuomet gana gausus susirin
kusių būrys (buvo apie 150) 
perėjo į Šv. Antano parapijos
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Originaliu būdu paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė
Vasario 12, sekmadienį, Stam- 

fordo, Conn., LB apylinkės val
dyba First Presbyterian bažny
čios salėje surengė Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą.

Visas minėjimas vyko anglų 
kalba. Jį pradėjo apylinkės pir
mininkas Gitas Žemaitaitis, kal
bą pasakė Gintė Damušytė. Ji 
kalbėjo apie 20 minučių.

Antroje dalyje buvo vaidini-

Kazluko Mugė
Hartfordo skautų-čių 

tininldjos Kaziuko mugę 
šia kovo 11 tuoj po 9 vai. lie
tuviškų pamaldų Švč. Trejybės 
parapijos svetainėje.

Kasmet stengiamasi mugę 
kuo nors praturtinti, paįvairinti, 
šiemet bus svečiai: iš Worces- 
terio — Bronius Naras ir Romas 
Jokubauskas su meniškais me
džio drožiniais, Giedrė Kulpie- 
nė iš New Yorko su gintaro ir 
sidabro papuošalais, Saulė Ša
tienė iš R.I. su kilimėliais ir ta
keliais. R. ir L. Zdaniai daly
vaus su rankdarbiais, gi Milda 
Liaukienė demonstruos mar
gučių marginimo meną. Kai ku
rie iš jų su savo darbais Hart
forde pasirodys pirmą kartą.

Aišku, bus ir vietos skautų

vie
nio-

mas. Purchase valstybinio 
universiteto teatralų grupė su
vaidino ‘Thoughts in the Mar
gins — Voices of Soviet Dis
sent”. Visa medžiaga paimta 
i pogrindžio laikraščio — “Per
spektyvų”. Mintys paimtos iš 
Skuodžio ir Pečeliūno teismo. 
Į anglų kalbą vertė Vita Matu- 

3 saitienė.

I
 Pabaigoje padėkos žodį tarė 

pirmininkas G. Žemaitaitis.
Vaidinimas praėjo gana 

sklandžiai ir patraukliai. Visas 
minėjimas užtruko apie pusarit- 

<3^-ros valandos. Po minėjimo buvo 
užkandžiai ir kavutė. Atsilankė

i ir vietinės spaudos atstovai.
1 Žmonių buvo gerokai per šimti-
i nę-

A. BaČkis pradėjo vykdyti 1983

SESELES STASĖS

jo bei
Plačios apimties minėgitoas

Dalį M sudėjo p^f ir

ka. Todėl komitetas ir toliau 
apleliuęja į lietuvišką visuo
menę, prašydamas finansinės 
pagalbos. Norintieji aukoti če
kius prašomi rašyti Committee 
to Honor Saint Casimir ir juois 
siųsti ižd. Alg. Gečiui, 9660 
Pine Rd., Philadelphia, Pa. 
19115, arba nunešti į komitete 
dalyvaujančių parapijų kleboni
jas.

Galim būti veik tikri, kad visų 
nuoširdžiomis pastangomis 
/užsibrėžti tikslai bus pasiekti. 
Iškilmingai pagerbsim savo tau
tos globėją ir kitataučiam paro
dysim savo tautinės grupės 
pajėgumą. B.V.

salę, kur susėdo prie kuklių 
vaišių, paruoštų S. Tamošiūnie
nės su savo talkininkėmis.

Buvęs sambūrio globėjas Juo
zas Arštikys, kuris vėliau vado
vavo visai programai, pakvietė 
kun. Trimaką palaiminti valgius 
ir tada buvo pasivaišinta.

Po užkandžių buvo pristatyti 
į salę atsilankę žymesnieji sve
čiai, kurių tarpe buvo ateiti
ninkų veikėjai K. Pabedinskas, 
dr. Al. Norvilas, kun. A. Rut
kauskas, dr. P. Kisielius, dr. A. 
Damušis ir kiti.

Jaunuosius ateitininkus pa
sveikino Ateitininkų Tarybos 
pirm. dr. Adolfas Damušis. Jis 
kvietė jaunuosius pažvelgti į 
save ir pažiūrėti, ar turimas koks5 
talentas, ir toj srity dirbant pa
dėti kitiem. Ragino nepaklausyti 
blogų draugų, nepasiduoti nei
giamai aplinkai. '

Tada buvo atsisveikinta su 
moksleivių ateitininkų eiles pa
liekančiai s,< kurie jau pradėjo 
studijas. Tokių buvo trys: Rasa 
Šulaitytė, Dana Norkutė ir Vy
tas Šulaitis. Jiem buvęs ilgame
tis kuopos globėjas ir Ateiti
ninkų Federacijos vadas dr. Pet
ras Kisielius įteikė prisiminimui 
po knygą.

Meninė dalis buvo skirta ✓
“Aušros” 100 metų*sukakčiai 
paminėti. Programą, kurią pa
ruošė sambūrio globėja Ona Šu- 
laitienė, atliko jaunieji ateiti
ninkai: Rūta Tamošiūnaitė, 
Danguolė Vilutytė, Juozas 
Vilutis, Violeta Rūbaitė, Tomas 
Tiknius ir talkininkė iš Mar
quette Parko — Zita Dubaus- 
kaitė. Ši dar tik 8 metų amžiaus 
mergaitė turi didelių gabumų 
deklamavime ir labai gerai 
moka lietuvių kalbą. Ir kiti 
programos dalyviai įdėjo daug 
pastangų ir darbo, išmokdami 
sunkius tekstus iš senutės “Auš
ros”. Rengiant šią programą, ir 
patys jaunieji nemaža pasitobu
lino lietuvių kalbos žinojime.

(eš.)

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno Putname seselės 
šventė pastaruoju metu retai 
pasitaikančią šventę. Gruodžio 
8, Marijos Nekalto Prasidėjimo4 
šventės dieną, amžinais vienuo
lės įžadais pasišventė Viešpa
ties tarnybai seselė Stasė Nor- 
mantaitė. Ji jau keletą metų yra 
vienuolė, bet vienuolinius įža
dus darydavo kas metai viene- 
riem metam.

Šventė prasidėjo vienuolyno 
koplyčioj mišiomis, kurias kon- 
celebravo 7 kunigai, vadovau
jami kun. dr. V. Cukuro, vie-

lietuviam, nes seselės varo gilią 
vagą ir lietuvybės baruose.

Mišių metu seselė Stasė davė 
amžinų įžadų priesaiką, gavo 
pašventintą vienuolinį žiedą, 
kaip simbolį Kristaus sužadėti
nės, ir vienuolyno vyresniosios 
seselės Aloyzos buvo viešai pri
imta nare į vienuolyną. Se
selė Stasė, jos tėvas ir sesuo ne
šė prie altoriaus aukojimui skir
tus duoną ir vyną. Visos sese
lės ir dalyviai giedojo šiai iš
kilmei parinktas giesmes;

Tuoj po pamaldų seselę Stasę 
sveikino asmeniškai šventės. 
dalyviai, kurių buvo apie šimtą. 
Po to buvo bendri pietūs di
džiajame vienuolyno valgomaja
me. Pietūs pradėti ir užbaigti 
pritaikytomis maldomis, kurias 
sukalbėjo kun. Cukuras. Pietų 
metu vienuolyno vyresnioji sės. 
Aloyza sveikino seselę Stasę,

skaitė kun. R. Krasauskas, kun. 
V. Cukuras ir prel. V. Balčiū
nas. Pamoksle kun. Cukuras pa
sidžiaugė, kad jauna mergina 
pakluso Aukščiausiojo pašauki
mui ir tapo vienuole. Jis už- 
tįkrino, kad Aukščiausias duos ....
jatjėgę, o vienuolyno seselės.
ir vienuolyno įstaigų kapelionai seselių ir iškilmėn susirinkusių 
teiks visokią galimą pagalbą 
naujai pasišventėlei. Arkivysk. 
Jurgis Matulaitis, kurio šventu
mas jau užtikrintas, o jo prie
žiūroj įkurta ši vienuolija, padės 
seselei Stasei jos nelengvame 
kely. Tikima, kad iš seselės pa
sišventimo bus naudos ir visiem

Jo tėvai yra teisininkas Pra
nas ir mokytoja Magdalena Šu- 
laičiai, plačiai besireiškią lietu
viškoj veikloj Chicagoj.

Povilas Mieliulis, kuris yra 
Chicagoje veikiančios VI. Jakū- 
bėno Draugijos valdybos narys, 
sukūrė oratoriją “2000 metų”, 
kuri su pasisekimu buvo atlikta 
didelio instrumentalistų ir vo
kalistų kolektyvo sausio 8 “Tė
viškės” parapijos salėj. Šią dau
giau negu valandą užtrukusią 
oratoriją dirigavo pats autorius. 
P. Mieliulis yra įsteigęs Jakubė- 
no vardo vokalinį ansamblį, ku
ris pirmą kartą pasirodė čia 
minimame koncerte. Kūrinio 
“2000 metų” tekstas yra para
šytas naudojantis Luko evange-

vardu.
Seselė Stasė, gimusi 1953 East 

Hiram, Maine valstijoj, turi dar 
gyvenančius tėvus (buvę DP), 
4 seseris ir 2 brolius. Pradinį 
ir vidurinį m'okslą baigė gim
tajame mastely. 1975 įstojo į 
seselių vienuolyno noviciatą. 
1977 birželio 15 tapo vienuo
le ir kas metai vis pakarto
davo vienuolinius įžadus. Vie
nuolyne, padėdama seselėm pa
grindiniuose namuose, Matulai
čio namuose ir Neringos vasa
ros stovykloj, dar studijavo ligo
nių slaugymo mokslą. Baigė Šv. 
Juozapo kolegiją Hartforde ir 
gavo gailestingosios sesers dip
lomą. Dabar jos pagrindinis 
darbas yra Matulaičio namų 
globotinių slaugymas. Dėl sese
lės Stasės rūpestingumo ir švel
numo ji labai mėgstama visų, 
ypač jos globojamųjų. Tarp kita 
ko ji mėgsta muziką ir skambi
na pianinu.

Aukščiausiojo palaimos ir ge
ros sėkmės linkim seselei Stasei 
ir pažadam jai savo pagalbą, 
kiek mes tai galėsim padaryti 
ir kiek ji tos pagalbos reika
laus.

— Kun. Jonas Kubilius, Dauk
šių parapijos (Vilkaviškio vys
kupijoj) klebonas, sulaukęs 81 
m. amžiaus, mirė vasario 2. 
Kunigu buvo įšventintas 1931. 
Tai jau trečias šiais metais oku- 
puotoj Lietuvoj miręs kunigas.

— Kun. Pranas Dauknys iš 
Melboumo,. Australijoj, Šv. 
Tomo Akviniečio popiežiškame 
universitete Romoj vasario 3 
apgynė disertaciją ir gavo teolo
gijos daktaro laipsnį. Disertaci
jos tema: “Katalikų Bažnyčios 
Lietuvoj pasipriešinimas religi
jos persekiojimui”.

— Kanados LB krašto valdy- 
bon išrinkti: Vytautas Bireta, 
Ramunė Jonaitienė, Juozas Kriš
tolaitis, Rasa Lukoševičiūtė-Ku- 
rienė, Herbertas Stepaitis ir Al
gis Pacevičius. Taip pat valdy- 
bon įeis buvusi pirmininkė Jo
ana Kuraitė-Lasienė.

— Algirdas J. Kasulaitis nuo 
šių metų pradžios pakviestas 
naujuoju ‘Tėvynės Sargo” žur
nalo redaktoriumi. Praėjusius 
aštuonerius metus “Tėvynės 
Sargą” redagavo pedagogas 
Petras Maldeikis. “Tėvynės Sar
gas” yra politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas, leidžiamas lie-

Naujas redakcijos adresas: 894 
East 223rd St, Euclid, Ohio 
44123.

— Vilius Bražėnas, nuoširdus 
ir patvarus kovotojas prieš ko
munizmą, su paskaitomis apke
liavęs visą Ameriką, kovo 13, 
antradienį, 8 vai. vak. kalbės 
tema “Stop financing commun
ism!” Holiday House, Route 22, 
Monroeville, Pa.

— Kasparas Stangvilius, sava
noris kūrėjas, gimęs 1897 lie
pos 8 Barzdžiuose, mirė 1984 
sausio 21 miesto ligoninėj Ba
den-Baden, V. Vokietijoj.

ir skaučių stalai. Naujausių lie
tuviškų knygų, žurnalų ir plokš
telių atveš V. Vaitkus iš Water
bury. Savo stalą taip pat turės 
ir Danutė Grajauskienė.

Alkiui ir troškuliui numalšinti 
veiks kavinė su skaniausiais 
pyragais, pyragaičiais, tortais. 
Nuo. 11:30 vai. bus galima pasi
sotinti namuose gamintomis 
dešromis, troškintais kopūstais, 
kugeliu. Kaip ir kasmet, kiekvie
nas turės progos išbandyti savo 
laimę veikiančioj loterijoj.

Kovo 11 skirkime Hartfordo 
lietuviškos skautuos rengiamai 
Kaziuko mugei. Ne tik patys da
lyvaukime, bet pakvieskime ir 
atsiveskime ir kitataučius.

J.B.

Trumpai

A a. Bronius šulaitis, iš Lie
tuvos gautos telegramos žinio
mis, mirė ir sausio 12 palaido
tas Kybartuose, kur jis gimė ir 
ilgai gyveno. Buvo sulaukęs 64 
m. amžiaus. Chicagos apylinkė
se gyvena jo trys broliai: Al
fonsas, Juozas ir Edvardas su . 
šeimomis. Velionis buvo nese
niai Ciceroje mirusio Antano 
šulaičio sūnus.

Vytas Ruginis, iš Cicero kilęs 
aktorius, buvo paminėtas Sun- 
Times Kups kolumnoj sausio 9 
(ten jo pavardės viena raidė iš
spausdinta klaidingai). Rašoma, 
jog jis pasižymi Broadway vai
dinime "The Real Thing”.

Dr. Dalia Sulienė (Digrytė), 
(Digrytė), išlaikiusi valstybinius 

. medicinos praktikos egzaminus, 
atlieka rezidenciją Sheidy Side 
ligoninėj Pittsburgh, Pa. Dalia 
prieš 5 metus yra atvykusi iš Lie
tuvos pas savo vyrą Leoną, taip 
pat medicinos gydytoją, kuris 
šiuo metu darbuojasi Chicagoj.

J. Kr.

— Ramunė Račkauskienė, 
PLB švietimo ir tautinio auklė
jimo komisijos narė, yra įsteig
to PLB švietimo priemonių tel
kimo centro direktorė. Ramunė 
Račkauskienė renka įvairiose 
laisvojo pasaulio lietuviškose 
mokyklose naudojamą mokymo 
medžiagą — priemones. Ši me
džiaga bus sukataloguota ir pri
einama visom lietuviškom mo
kyklom.

— Toronto skautai Lietuvių 
Namuose surengė lietuviškos 
skautuos 65-rių metų sukakčiai 
paminėti koncertą. Dainavo so
listė E. Blandytė iš Chicagos 

, ir solistė O. Blandytė-Jameikienė 
iš, Floridos. Jom akomponavo 
muz. J. Govėdas. Taip pat E. 
Blandytė deklamavo ir skaitė 
beletristinius kūrinius. Po to 
vykusiose vaišėse kalbėjo vy
riausias skautininkas v.s. Sigitas 
Miknaitis iš JAV, įteikęs dova
nas O. Indrelienei ir Abromai- 
tienei. Vakarienės metu irivo- 

£ kacįją sukalbėjo kun. A. Simana-
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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 eilėraščių rin
kinys "Marių vėjui skambant”. 
Kaina 4 dol. šios, o taip pat 
ir kitos lietuviškos knygos bei 
plokštelės gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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. < r r

vičius, OFM, vadpvavo V. 
Skrinskas.

— Nauji fi^rbininko skaityto
jai: F. Veršulis, W. Germany, 
St. Kundrotas, W. Germany. 
Užsakė kitiem: J. Bagdas, Doug-. 
laston, N.Y. — I. Laučka, Co
lumbia, SC. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. Atnau
jinant — visiem 15 dol. metam.

Al i .y W r-- .r,__ _  --
' —-(.-t:
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Br. Kviklys, Vilkaviškio vys-

I storini s veikalas, jrištas. 16 
dot
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understand I .ithuanian but are interested in the Lithuanian

communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. ll$07

DARBININKO SKAITYTOJAM

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 įlietam

Vardes Ir pavardė 

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus

metam.

Siunčiu už prenumeratą

Spaudaiparemti

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYTI GAUNA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE UKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”
Atsiimti galima “Lito” biistlnėje adresu:

864111141h St

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

racŲoje. Medalis bronzinis, jdė*

bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

IŠPARDAVIMAS

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa- 
sąkojimai iš Lietuvos laisvės ko- M. Karaša, Gyvenimo sfl? 

kuriuose. Įrišta. 12dol.
Ę. Juciūtė, Pėdos mirties zo- 

noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

toriaus »

Blvd
Brooklyn, N.Y. 11207.

KNYGOS

; Laisvės Kovotojų Sąjungos, įna
šas j antinacinę rezistenciją.

ta — 15dol. I
Dr. Wilhelm Storost—Vydū

nas, Sieben Hundred - Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehun- 
gen. Įrišta.14 dol. ‘ l . -

A. Saudargienė, Vėjas iš Rytų. 
Kelionėsaprašymai, įrišta. 5 dol, 

, K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant, Tylos dovana. Lyrikai 
Po 4 dpi.;

Stasys Santvaras, Buvimo 
pėdsakai, aštuntoji lyrikos kny-

tg kį -

•_ mės šaknys. Romanas. 10 dol.
E. K. Vidžiūnienė, Vieno va

karo melancholija. Novelės. 7 
dol.: . ;; y

Iz. Straukas, Nuo Linkuvos

IV tomai. įrišti. Po l5 dol.

Surma, Philadėf^Ma, Pa., A?

K. Jankevičius, Westminster, t

Po 8 dol. —B.Blazaitis,Bald- 
win, N.Y., E. Vainauskienė,

Arlington, Mass. į

sąrašas. Didelio formato. 20 
dol.

Gi^alVr;«EAr?.“‘aS<:?a^a' Milford, Del.x Lopas, Wib 
"“" J’f”ton- Conn, P. Budvidis, Hamil-

G kn ton, Ont, J. Olkovikas, Man-
’ .°■ diester, N.H., J. Lapšienė, lįed- 

puotoj Lietuvoj. 10.00 dol. ham, Mass., R. Verba, St Poters-

Po 5dol. — dr. V. Avižonis
s,Mas-

lyn, N. Y., E. Ramonas, Los An-

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja r Darbininko admi-

H raida.78 dot - 7 nri Beadi, ^a., H. Koch, Glen-
II Pasaulio Lietuvių JOienos.

5doir’ /
Br. Raila, Kitokios Lietuvos

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. 7 / J? 'A gfl

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos;' lietuviškos muzikos plokš
telės ir suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoj. 341

P. Melnikas, Pakirsta šaka. ”jg!and Blvd ’ Brf«kI>n- N Y-
Romanas. Kietais viršeliais. 8 
doO-U <

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

Vysk. V. Brizgys, II Vatikano 
mintys ir lietuviai susirinkime.

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

jos knygos, lietuviškos muzi- 
kos plokštelės ir įvairūs suveny-

BrooHyn,N,Y. 11207
... * . ... ..

LITHUANIAN COOKERY 
On tnglM, 31» pagM, prtse • dol)

Varde*, onwards
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KAI IŠEINAMA NEGRĮŽTAMAI
Kiekvieno susipratusio lietu

vio iškeliavimas į aną pasaulį 
palieka mūsų išeivijoj didelę 
ir sunkiai užpildomą spragą.

Justinas Gečtaiskas paliko šį 
pasaulį praėjusių metų spalio

gąli jo užmiršti. Jo netekimas 
buvo ypatingai skaudžiai pąjus- 
tas Philadelphijos lietuvių visuo-. 
menės ir šeimos praėjusių šven
čių metu. Kiekvienas bičiulis ir 
draugas, sveikindamas šeimą 
tolau visiem džiaugsmingų 
švenčių metu ir linkėdamas lai
mingų ateinančių metų, tuoj 
stabtelia ir pagalvoja, i kaip čia 
išsireikšti, lead savo linkėjimais, 
užuot šeimą paguodus, dar la
biau jos nesugraudinus.

Justino Gečiausko pasigenda
ma dėl to, kad, nors jis ir buvo 
baigęs aukštuosius mokslus ir 
ėjęs Lietuvoj atsakingas parei
gas, nielcada tuo nesididžiavo: 
buvo kuklus, paprastas, su visais 

■. lygiai nuoširdus ir draugiškas. 
Visi, nesvarbu, kokių jie būtų 
pažiūrų ar išsilavinimo, mėgo 
su juo pasišnekėti, pabendrau
ti. Jis buvo visų ir visiem drau
gas, nes, kaip savo nekrologe

per Lietuvių Bendruomenės ra
dijo valandą tos valandos pro
gramos vedėjas Henrikas Savic
kas išsireiškė, “Justinas Gečiaus- 
kas buvo ramaus bado, nuosek
laus protėviam ir tylaus darbo 
žmogus, kurio įnašas į mūsų 
lietuvišką veiklą per eilę metų 
buvo tikrai didelis. Jis dirbo 
įvairiose pareigose, kur tik jis 
jautėsi būsiąs reikalingas..Pas
taraisiais metais, nors' ir am-

vavo, viskuo domėjosi, vis
kuo rūpinosi, o jo nuomone ir 
patarimais visi naudojosi”:

Jeigu Justino taip pasigenda 
Philadelphijos visuomenė, tai 
juo labiau jo pasigenda sava 
šeima, ypač pasigedo jo tokiu 
laiku, kaip praėjusios šventės, 
nes jis buvo šeimos žmogus. 
Jei jis buvo paslaugus, draugiš- 
kas ir malonus kitiem, tai juo 
labiau savo šeimai. Geriausiai 
jis visada jautėsi namie savo 
šeimoj, kurią jis ypatingai my
lėjo, ypač savo dukraites Gin
tarę ir Aušrą, kurių pirmoji stu
dijuoja mediciną, o antroji, iš
vykusi metam į Konstancos uni
versitetą Vokietijoj, — vokiečių f

MIRĖ VLADISLAVA STRIUGIENĖ
Vasario 15, trečiadienį, 12 vai. 

po sunkios ir ilgos ligos mirė 
Vladislava Striugienė-Rimdžiū- 
tė. Palaidota vasario 18 iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Liko 
dukra Danutė Striugaitė-Sum- 
mers, pas kurią velionė ir 
gyveno.

Velionė buvo gimusi 1912 spa
lio 2 Šlapelių kaime, Joniškio 
valsčiuje, Šiaulių apskrityje. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
pateko į Vokietiją ir po karo gy
veno pabėgėlių stovykloje Rot- 
tenburge, Bavarijoje. Į Ameriką 
atvyko’ 1950 ir apsigyveno Cle- 
velande. Į New Yorką persikėlė 
1960.

Susirgusi pergyveno dvi 
dideles operacijas. Nuo Kalėdų

Vladislava Striugienė

jau gulėjo Stony Broock ligoni
nėje, kur ji ir mirė. Toje ligo
ninėje kaip vyresnioji gailestin
goji sesuo dirba ir jos dukra Da-
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ir estradinės muzikos vienete — 
— “Jinai ir trys gintarai.”

■i
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VLADAI STRIUGIENEI

mirus, jos dukrų, Danutę Striugaitę-Summers, mūsų 
vieneto “Jinai ir trys gintarai” narę, nuoširdžiai užjau
čiame.

Vytautas Daugirdas — vadovas
Zenonas Jurys
Stasys Janušas
Felix Shapiro
Juozas Jakutavičius

VLADAI STRIUGIENEI
po sunkios ir ilgos ligos mirus, jos dukrą, Danutę 
Striugaitę-Summers, šiose liūdesio ir sielvarto dienose 
nuoširdžiai užjaučiame.

Gertruda, Raimundas, Edvardas ir Juozas 
Jakutavičiai

1

AGOTAI STEPANAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnų Antaną Stepanauską ir žmoną 
Nelę, bei kitus artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame.

Rūta ir Mečys JauniSkiai

i

1
TADUI TALLAT - KELPŠAI

mirus, jo sesarj dr. Ireną Gledrlkienę su vyru Stasiu, 
dukrą su šeima ir Eugeniją Klupšlenę nuoširdžiausiai 
užjaučiame.

Rūta ir Mečys JauniSkiai

kalbą ir tarptautinę prekybą. 
Jis be galo džiaugėsi ir didžia
vosi kielcvienu jų pasisekimu ir 
nekantriai laukė, kol jo® baigs 
mokslus ir išeis į subrendusio 
žmogaus savarankišką ^gyve
nimą. Deja, to nesulaukė.

Nepaprastai pasigenda Justi-

džių paunksnį sėdintį nuolat

per dienų dienas. Vėlgi stebėjau

savo tautai.

giminių per ilgesnį laiką vis
ko atsitinka, gi mum, beveik 
prieš 25 metus su Gečiauslcų 
šeima susigiminiavusiem, 
tarpusavio santyldai yra visą 
laiką išlikę šilti ir draugiški 
— mes visą laiką esam jautę- 
si net daugiau negu giminės, 
daugiau negu susigiminiavę tik 
mūsų vaikų vedybomis. Mes nie- 
kada nesam bodėjęsi vieni ki
tais; priešingai, su malonumu 
laukdavom to laiko, kada vėl su
sitiksim ir vėl galėsim maloniai 
pabendrauti.

Kad dar daugiau būtų paryš
kintas Justino, kaip žmogaus 
ir susipratusio lietuvio, charak
teris, pravartu čia prisiminti 
dr. Vinco Maciūno atsisveikini
mo žodį artimųjų ir kaimynų 
vardu. Pradžioj dr. Maciūnas 
paminėjo, kad, nors jie abu 
vienu metu studijavo Lietuvos 
universitete teisės mokslus (taip, 
dr. Maciūnas yra studijavęs 
ir teisę, A.M.) ir nors abu vė
liau Vilniuj dirbo labai arti vie
nas kito (Justinas Gečiauskas 
buvo Vilniaus centrinio pašto 
viršininkas, o dr. Maciūnas — 
Vilniaus universiteto bibliotekos 
vedėjas), bet nei Kaune, nei Vil
niuj jiem netekę susipažinti.

“Susipažinom”, kalbėjo toliau 
dr. Maciūnas, “tik Philadelphi
joj, bet irgi ne tuoj. pat. Tiesa, 
aš greitai pastebėjau jį, uoliai 
besidarbuojantį visuomeninėj 
veikloj: Bendruomenės ir kitų 
organizacijų valdybose, talki
nantį įvairiuose parengimuose, 
renkantį aukas Vasario 16-osios 
minėjimuose. Greitai susidariau 
apie jį vaizdą pareigingo visuo
menininko, kuris tą visuomeni
nės pareigos jausmą sugebėjo 
įskiepyti ir savo sūnui Algi
mantui.”

“Galutinai su velioniu suartė- 
jom prieš porą metų, kai atsi
kėlėm jo kaimynystėm Rašomą-

jis darbuodavosi savo garai pri
žiūrėtame darže, kaip Jis, kas 
vakaras nepamiršdavo palaistyti 
gėlių ir daržovių, kaip tvarkin-

ne mašina nupjaudavo savo

vodavau, kaip jis ir nepavargs
ta, būdamas Jau tokio senyvo 
(87-erių metų, A.M.) amžiams.”

“Na, o vakarop susitikdavom 
abipus tinklinės tvoros, skirian
čios mūsų sodelius, ir nuošir
džiai pasikalbėdavom apie 
viską, pasidalindavom praeities 
prisiminimais, . pasvarstydavom 
ir dabarties reikalus.**

“Labiausiai man imponuoda
vo jo didelė dvasinė pusiausvy
ra: jis mažai jaudindavosi, ne
pykdavo ir su simpatingu atlai
dumu žvelgdavo į gyvenimo įvy
kius. Ilgas ir įvairus gyvenimas 
jį buvo daug ko išmokęs, o 
ypač dvasinės ramybės. Tai ir jo 
ilgo gyvenimo vakaras buvo 
giedraus ir saulėtas. Ta jo giedra 
užkrėsdavo ir kitus, bent mane”.

Kai čia pat Philadelphijoj jau 
beveik prieš dešimtį metų tariau 
atsisveikinimo žodį prie savo 
draugo Antano Vasio karsto, 
prisiminiau vieną vietą iš Vin
co Krėvės apsakymų. Ją ir dabar 
pakartosiu. Ten senas sodžiaus 
išminčius Vainoras, sėdėdamas 
kaimo kapinaitėse, šiaip kalbėjo 
savo jauniesiem klausytojam:

“Betgi aš vis juntu, kad ten 
kažkas gyvena ir gana. Te, kry
žius ir tasai , rodos, gyvas. 
Tik gyvybė ten kitoniška, rami, 
ne tokia, kaip žmonių tarpe. Sė
di ten žmogus, ir vis rodosi, 
kad štai štai vienas akimirks
nis — ir tu sužinosi didelę 
didelę paslaptį, ir būsi tokis pat 
ramus. Neberūpės tau tada nei 
javai, nei gyvuliai, nei bitės.”

Ir Tau, Justinai, niekas čia 
neberūpi, nes Tu jau sužinojai 
tą didelę didelę paslaptį.

A. Masionis

PALAIDOTAS KUN. J. KINTA
Sausio 4 Putnamo seselių 

tvarkomuose Matulaičio globos 
namuose miręs kun. Jonas Kinta 
savo testamente pageida^įp būti 
palaidotas iš Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčios Pa
terson, N.J., Kalvarijos kapinėse, 
kur prieglaudą rado ir daugelis 
jo buvusių parapiečių su vikaru 
kun. Vytautu Demikiu.

Mirusiojo kūnas sausio 6 bu
vo atgabentas į Patersoną ir pa
šarvotas Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Čia 7:30 
vai. vak. už jo vėlę buvo atlai-’ 
kytos pamaldos, kuriom vado
vavo Patersono vyskupijos Pas
saic dekanato vikaras Msgr. 
John Morris, asistuojamas šios 
parapijos administratoriaus 
kun. Jacob M. Pallivathukkal, 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
Nėwarke klebono prel. Jono Šar- 
naus, Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos Elizabethe klebo
no kun. Petro Žemeikio, Lietu
vių Religinės Šalpos direkto
riaus kuh. Kazimiero Pugevi- 
čiaus, Aušros Vartų parapijos 
Manhattane klebono kun. Vytau
to Palubinsko ir amerikiečio ku
nigo. Be jų, pamaldose dalyva
vo Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapijos Kearny kle
bonas kun. Domininkas Pocius 
ir Šv..Mykolo lietuvių parapi
jos Bayonne klebonas kun. Ma
tulis, Tėvų pranciškonų vienuo
lyno Brooklyne Tėvas Benvenū- 
tas Ramanauskas, o laidojimo 
dieną to vienuolyno viršinin
kas Tėvas Leonardas Andrie- 
kus ir dar per 20, daugiausia 
lietuvių kunigų.

Bažnyčia buvo pilna su velio
niu atsisveikinti atėjusių jo bu
vusių parapiečių. Nesenai susi
daręs parapijos choras labai 
gražiai pagiedojo lietuvių ir 
anglų k. giesmių. Pamaldom pa
sibaigus, parapiečių vardu su 
velioniu atsisveikino parapijos 
tarybos ilgametis pirmininkas 
George Yesolitis anglų kalba, o 
parapijos Šv. Kazimiero siikak-

tuvėm paminėti komiteto pirmi
ninkas ir pagrindinis lietuviškų 
reikalų parapijos tvarkytojas 
Antanas Masionis lietuvių k. 
Be jų, Šv. Vardo draugijos var
du anglų k. atsisveikino jos pir
mininkas Anthony Yuskaitis.

Šią dieną velionio karstas 
buvo laikomas atidaras, ir para- 
piečiai galėjo praeidami su savo 
buvusiu klebonu paskutinį kartą 
atsisveikinti. Ta proga už velio
nio vėlę buvo užprašyta daug 
mišių.

Šeštadienį, sausio 7, toj pat 
bažnyčioj Patersono vyskupas 
Frank Rodimer su eile koncele- 
bruojančių kunigų aukojo mi
šias. Mišių skaitymus angliškai 
atliko A. Yuskaitis, o lietuvių 
kalba — Linas Eitmanas. Mi- 
šiom patarnavo nuolat tas pa
reigas lietuviškų mišių metu at
lieką broliai Paulius ir Raimon
das Meižiai.

Buvusio parapijos klebono 
kun. Viktoro Dabušio paruoš
tą pamokslą, pačiam kun. Dabu- 
šiui dėl nesenai buvusio širdies 
sutrikimo negalint dalyvauti, 
paskaitė čia labai dažnai lietu
viam parapiečiam talkinąs kun. 
Kazimieras Pugevičius. Pamoks
le buvo priminta kunigystės pa
skirtis būti tarpininku tarp Die
vo ir žmonių ir paties Kris
taus kunigui suteikta konšėkra- 
cijos galia nuolat aukotis už 
žmones. Nuolat gerėjant žmo
nių medžiaginei būklei, žmoni
ja yra atsidūrusi dideliam dva
siniam skurde, o daugelis tautų, 
jų tarpe ir lietuvių, kenčia bai
sesnius už pirmųjų krikščionybės 
amžių tikinčiųjų persekiojimus. 
Dėlto kunigo darbas yra žymiai 
pasunkėjęs ir yra reikalingas 
nuolatinės Kristaus palaimos.

\
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sr-La Salette kolegiją

versitete, South Orange, N.J. 
Jį baigęs, 1927 įstojo į Newar- 
ko vyskupijos kunigų seminari
ją Darlington, N.J. Baig
damas teologinius mokslus, pa-

linti ii parapijos pavadinimo

sindamos spėliojamu katalikų

Lietuyoje” ir gavo magistro 
laipsnį. Kunigo darbą pradėjo 
1931 vikaru šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijoj Elizabethe, o 
kiek vėliau Sopulingosios Dievo 
Motinos lietuvių parapijoj Har
rison, N.J. Iš čia kun. Kinta 
1935 buvo paskirtas Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos, Pater- 
sone administratorium, 6 vėliau 
ir klebonu.

čia kun. Kinta dirbo net per 
35 m., kol 1971 pasitraukė į 
užtarnautą poilsį. Bet ir būda
mas pensininku kun. Kinta, kol 
sveikata leido, talkino tos pat 
parapijos klebonui kun. Vikto
rui Dabušiui. Susilpnėjus svei
katai, 1981 persikėlė į Matulai
čio globos namus Putnam, 
Conn., kur ir užmigo amžinajam 
gyvenimui. t

Būdamas rūpestingu parapi
jos reikalų tvarkytoju, jis 1961 
pastatydino naują parapijos 
bažnyčią su sale, nes senosios 
medinės bažnyčios, parapijai iš
tarnavusios net 50 metų, drau
dimo bendrovės atsisakė 
drausti. Jo rūpesčiu buvo patai
syta klebonija, nupirkta žemės 
sklypas automobiliam pastatyti 
ir padaryta kitų patobulinimų. 
Be to, parapijos sodely buvo 
pastatydintas lietuviškas kry
žius ir Švč. Mergelės Marijos 
statula. Jo klebonavimo metu 
parapijoj veikė eilė parapinių 
draugijų, kol,’ parapiečių eilėm 
dėl mirties ir persikėlimo gyven
ti į saugesnes ir erdvesnes vie
tas mažėjant, kelios jų turėjo 
savo veiklą sustabdyti.

Į Kalvarijos kapines velionį 
palydėjo daugybė žmonių ir eilė

Savo vaikams* kurie, baigę • 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestus,užprenumeruok Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovana.

visų parapiečių pagarbą ir ; 
meilę, lydėjusią jį per visus jo 
veiklos šioj parapijoj metus ir 
dabar, paskutinėm jo žemiškos | 
kelionės dienom.

Velionis liūdesy paliko seserį 
Connie Nawickas, brolį Alfredą fe 
ir visus parapiečius. 1H;

BOSTONO RENGINIAI

Kovo 5 — Elenos Vasyliū- 
nienės dailės darbų parodos ati
darymas Cambridge Public 
Library.

Kovo 10 — 7:30 vai. vak. kre
dito unijos Taupa metinis susi
rinkimas So. Bostono Lietuvių 
D-jos salėj.

Kovo 18 — Baltų D-jos kon
certas First and Second Church 
salėj, Bostone.

Kovo 18 — 10:15 vai., ryto 
Šv. Kazimiero mišios, komunijos 
pusryčiai, minėjimas salėj po 
bažnyčia.

Kovo 24 — Laisvės Varpo pa
vasarinis koncertas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

Balandžio1 — 10:15 vai. ryto 
mišios. Po mišių koncertas salėj ?

i t'

F

Balandžio 1 — Minkų radijo 
valandėlės 50 metų sukakties 
koncertas.

Balandžio 8 — šv. Petro lie
tuvių parapijos So. Bostone 80 
metų sukakties minėjimas ir pa

ku riigų. Laidotuvių dalyviam rapiečių sueiga, 
parapijos tarybos rūpesčiu 
buvo paruošti laidotuviniai už-' 
kandžiai parapijos salėj.

Nors velionis kun. Kinta buvo 
gimęs ne Lietuvoj ir augęs sve
timuose kraštuose, bet visą gy
venimą liko ištikimas savo tau
tai ir rūpinosi lietuvių kalbos 
išlaikymu jo vadovaujamo] pa
rapijoj. Jam niekada nekilo 
klausimo, kuria kalba, lietuvių 
ar anglų, turi būti laikomos pa
maldos didžiųjų švenčių metu, 
nes parapija buvo sukurta tar
nauti lietuvių reikalam. Savai
me suprantama, kad ir šioj pa
rapijoj, kaip ir kitose, dėl visiem 
žinomų priežasčių ilgainiui tu
rėjo būti įvestos ir anglų k. pa
maldos. Lietuvių tradicijos šioj 
parapijoj buvo laikomos ne tik 
tinkamoj pagarboj, bet ir kiek
viena proga praktikuojamos. At
siradus naujų imigrantų bangai,

Gegužės 6 — Motinos dienos 
minėjimas. Rengia LMF Bostono 
klubas.

Gegužės 13 — 3 vai. vakaras 
su poetu Stasiu Santvarų ir pia
nisto Vytauto Bakšio piano kon
certas First and Second Church 
salėj, Bostone.

Gegužės 20 — Šv. Kazimiero 
minėjimas Šv. Kryžiaus katedroj 
Bostone.

BOSTON MASS — WLYN 1380 
AM bangos sekm. nuo 8 tori 8:45 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass.

mes Darbininkas. DidelislletuvBkų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais -10:00 v«L ryto to WCAV- 
FM banga 90.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (517) 585- 
7209.

‘Aipber Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
Balandžio 18 —$1114.00
Gegužė® 9 — 1114.00
Gegužė® 14 —1335.00
Gegužė® 30 —1381.00
Birželio 11 —1315.00
Birželio 18 — 1528.00
Birželio £0 —1381.00

Spalk>3

Llepo® 9 —$1618.00
Liepos 18 —1361.00
Rugplūčlo 1 — 1381.00
RugpiOčIo 13 — 1528.00
Rugsėjo 5 —1381.00
Rugsėjo 17 —1127.00
Rugsėjo 26 _ —1142.00

— 31288.00
Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 18 dienų — {vairūs marėrutal — 

Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.
Prlo ėlų grupių galima jungtis H VISŲ AMERIKOS IR 

KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vedovel.

Registracijos, Informacijos relkelu skambinkite: 
1 ■ 800 - 722 — 1300 (Toli Froo) 

Ii Massechusetts Ir Kenedos: 1 -617 - 268 - 8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127
įsteigei vedoveuje: Aldone ADOMONIS Ir Albine RUDŽIŪNAS. 
Norintiems etslkvlestl gimines etostogoms — sutverkome 
dokumentus.
Prices ere besed on double occupancy and are subject to change
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Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus kovo 11, per skau
tų rengiamą Kaziuko mugę. Pa
maldos skiriamos Šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakčiai pri- 
simiąti ir jį pagerbti. Visas jau
nimas kviečiamas kuo gausiau 
dalyvauji pamaldose ir gražiai 
pagiedoti.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, vasario gale vyksta į Los 
Angeles, kur lietuvių šv. Kazi
miero parapijoje praves trijų 
dienų religinį susikaupimą, sa
kydamas pamokslus. Taip pat 
po to aplankys ir savo bičiulius, 
gyvenančius Los Angeles artu
moje. Šį religinį susikaupimą 
pravesti turėjo Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. Jis labai džiau
gėsi, kad bent kartą pamatys 
Los Angeles ir gražiąją Cali- 
forniją. Šiai kelionei rengėsi, 
buvo ir lėktuvo bilietą nusipir
kęs, bet gražiosios Californi- 
nijos jis nebematė, nes mirė 
sausio 30.

Ekskursija į Romą 1švykšta' 
vasario 26, sekmadienį, iš Ken
nedy aerodromo, Pan Am lėktu
vų linija. Vienas lėktuvas iš
skrenda 6:45 v.v., o kitas 10:30 
v.v. Visoje ekskursijoje yra per 
500 žmonių. Tai pati didžiausia 
lietuvių ekskursija, keliaujanti 
vienu metu. Jai vadovauja Ro
mas Kezys, Vyties agentūros 
direktorius. Viena grupė iš Ro
mos grįžta kovo 5, o kita kovo 12.

Kęstutis Čerkeliūnas, kuris 
dabar gyvena Miunchene, Vo- 
kietijojė, ir dirba Radio Liberty, 
buvo nuvykęs į žiemos olimpi
nius žaidimus Sarajeve, Jugos
lavijoje. Darbininkui jis parašė 
savo įspūdžius, kuriuos šiame 
numeryje spausdiname. Dar iš 
Miuncheno jis paskambino tele
fonu į Darbininko redakciją, 
kad redakcijai išsiuntė repor
tažą. Darbininko redakcija ir 
visi skaitytojai dėkoja už šį 
reportažą, kuris, kaip ir visi jo 
rašiniai apie sportą, pasižymi 
dideliu tikslumu.

Kun. Ladas Budreckas sukū
rė naują kūrinį — “Giesmę 
į Kristų”, vienam balsui su var
gonų palyda ir kartu keturiem 
mišriem balsam a cappella. Kū
rinį išspausdino saleziečių 
spaustuvė Romoje, finansavo 
kun. Jonas Ruokis, platina Ame
rikos Liet. Kat. Kunigų Vienybė, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Kaina — 50 et. 
Kun. L. Budreckas dabar pasto
viai gyvena Providence, R.I. Jis 
buvo atvykęs į Apreiškimo pa
rapiją ir čia pavadavo atosto
gaujantį kun. Joną Pakalniškį. 
Būdamas čia, apsilankė ir 
Darbininko redakcijoje. Į Pro
vidence išvyko vasario 16.

Kun. Antanas Račkauskas va
sario 26 išvyksta su bendra 
lietuvių ekskursija į Romą. Grį
žęs tuoj išvažiuoja dviejų savai
čių atostogų į Sunny Hills, Fla., 
kur jis turi įsigijęs savo namus.

Bridges vasario mėn. numery
je buvo prisiminta Lietuvos ne
priklausomybės šventė, o kovo 
mėnesį prisimenamas šv. Kazi
mieras. Į šį numerį bus įdėta 
gana daug iliustracijų, surištų 
su Šv. Kazimieru, šį mėnesinį 
informacinį laikraštį redaguoja 
Demie Jonaitis, jai talkina Da
lia Bulvičiūtė.

i

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ
BLYNŲ BALIUS
ruošiama* vasario 26, sekmadieni, 12:30 v.
Apreiškimo parapijos salėje.
Bua lietuviški (vairumai, bendra* dainavimas, 
kokteili*, loterija.
Auka - 5 dol.

Ruošia Ir vl*ua atsilankyti kviečia
Liet. Kat. Moterų Sąjunno.t 29 kuopa

Tradicinis Užgavėnių blynų 
balius bus vasario 26, sekmadie
nį, 12:30 v. Apreiškimo parapi
jos salėje. Bus lietuviški įvairu
mai, bendras dainavimas, 
kokteilis, loterija. Blynų balių 
ruošia ir visus atsilankyti kvie
čia Liet Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopa.

J.V. Roland iš San Francisco, 
Calif., jau eilė metų už dides
nę sumą užsisako lietuviškų 
knygų. Šiais metais užsisakė už 
123 dol. Jis yra trečios kartos 
lietuvis, gimęs Scranton, Pa. Ne
žiūrint, kad skaito ir angliškąją 
spaudą, neužmiršta ir lietu
viškosios.

S. Jurskytė iš Philadelphji- 
jos, Pa., apmokėdama savo ir 
brolio prenumeratas, pridėjo 20 
dol. auką apsudai. Darbininko 
administracija dėkoja už auką.

Valerija Tysliavienė-Vaivadai- 
tė, ilgametė Vienybės laikraščio 
leidėja ir redaktorė, sunkiai sir
gusi, mirė vasario 18, šeštadie
nį, 6 v.r. Buvo gimusi 1914 
vasario 16 Philadelphijoje. Po 
pirmojo didžiojo karo gyveno 
Vilniuje, kur lankė Vytauto Di
džiojo gimnaziją. Grįžo į 
Ameriką 1927. Nuo 1935 
dirbo Vienybės redakcijoje, ište
kėjusi už Juozo Tysliavos. Plačiai 
veikė ir muzikos srityje, organi
zavo didelius koncertus.

Hartford, Conn., minint šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kaktį, didžiajame koncerte kovo 
3, šeštadienį, 2 vai. popiet Bush
nell auditorijoj šalia kitų 
programos atlikėjų šoks ir jung
tinė tautinių šokių grupė* kurion 
įeina NewYorko Tryptinis, New 
Haveno Vėtra ir Hartfordo Ber
želis.

Kun. Antano Račkausko 50 
metų kunigystės jubiliejaus pro
ga išleidžiamas jo pagerbimui 
iliustruotas leidinys, kuriame 
bus sveikinimai ir skelbimai. 
Kas nori šiame leidinyje įdėti 
sveikinimą ar skelbimą, prašom 
kreiptis į Pranę Ąžuolienę —tel. 
296-1205. Bilietus ir pakvieti
mus į pagerbimo pietus tvarko 
Apolonija Radzivanienė, tel. 
441-9720.

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS” TEKSTAS
“Auszra”, Lietuvos atgimimo 

laikraštis, pilnai perspausdin
tas dviejuose tomuose. Tai Lie
tuvių Istorijos Draugijos reda
guotas leidinys. Du 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.

AUKA ŠV. KAZIMIERO 
SUKAKTIES KOMITETUI

Šv. Kazimiero misijoje, kuriai 
vadovauja lietuviai pranciško
nai St. Petersburge, Fla., vasa
rio 19 per lietuviškas mišias 
antros rinkliavos metu šv. Kazi
miero jubiliejaus darbam pa
remti surinkta aukų 757.25 dol.

Šv. Kazimiero sukakties ko
mitetas laukia, kad ir kitos pa
rapijos atsilieptų su auka.

POSĖDŽIAVO ŠV. KAZIMIERO

Centrinis šv. Kazimiero jubi
liejaus komitetas posėdžiavo 
vasario 12 Religinės šalpos į- 
staigoje. Pirmininkas Vytautas 
Volertas išsamiai painformavo,

Popiežiui aukojant mišias, 
bus nešamos specialios aukos — 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos vienas numeris — ori-

u leidiniu 
. Angliškai

Kalbėta apie šv. Kazimiero 
giesmių leidinį, čia painformavo

Daug dalykų dar nebuvo gali
ma išspręsti. Jie bus tvarkomi 
Romoje.

ginalas, Lietuvos gintaras. Tą 
gi ntarą atsiuntė Lietuvos po- 
grindis. Jame gražiai įgravi- 
ruota — “Lietuvos tikinčiųjų

Vinco Kastenio dviejų metų 
mirties sukaktuvinės mišios bus 
vasario 25, šeštadienį, 11 vai. 
r. pranciškonų vienuolyno kop- 
lyčiojb. Visi velionio bičiuliai ir 
draugai kviečiami mišiose daly
vauti.

Dail. Adomo Galdiko sukur
tas šv. Kazimiero paveikslas bus 
išleistas didesnio formato, kad 
žmonės galėtų jį įsirėminti ir 
pasikalbinti savo namuose. Pa
veikslas yra sukurtas prieš ko
kius 25 metus. Jo originalas ka
bo pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne. Paveikslo išleidimą 
finansuoja Lietuvių Kunigų Vie
nybė.

“Kovo Ketvirtoji” — tai lau
reato rašytojo Jurgio Gliaudos 
parašyta knyga apie šv. Ka
zimierą. Ją netrukus išleis Dar
bininkas, įsijungdamas į šv. Ka
zimiero mirties 500 metų sukak
ties minėjimą. Spausdinimo iš
laidom sumažinti renkamos au
kos. Visi aukojusieji gaus šią 
knygą tuoj pat, kai tik bus 
išleista. Paskutiniu metu tam 
tikslui po 25 dol. aukojo kun. V. 
Kriščiūnevičius iš Southfield, 
Mich, ir A. Kairys iš Chicagos, 
III. Nuoširdus ačiū.

Vytės Nemunėlio - Bernardo 
Brazdžionio vaikų eilėraščių 
rinktinė — “Mažųjų dienos” 
spausdinama pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Knygą 
leidžia Los Angeles ateitininkai 
sendraugiai, šiam darbui sudarę 
specialų komitetą. Knyga jau 
sulaužyta, jau perskaitytos ir 
korektūros. Knyga turės 208 
puslapius. Į ją sudėta būdin
giausi vąikiški eilėraščiai iš ke- 
letos Vytės Nemunėlio-Bemardo 
Brazdžionio rinkinių. Iliustraci
jos irgi paimtos iš tų rinkinių. 
Iliustruota daugiausia Vlados 
Stančikaitės ir Domicėlės Tara- 
bildienės.

Iš Metropolitan operos ruūmų 
vasario 25, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bus transliuojama Stravins
ky trys kūriniai: “Le Sacre du 
Printemps”, “Le Rossignol” ir 
“Oedipus Rex”. Kitą šeštadienį 
bus transliuojama Wagnerio 
opera “Tannhauser”.

Parduodama delikatesų krau
tuvė Richmond Hill rajone. Ga
lima pirkti tik krautuvę arba ir 
visą namą. Kl'ijentų 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 auto 
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— 
843-6677.

sukurta eilė naujų giesmių šv. 
Kazimiero garbei. Nutarta visas 
giesmes išleisti viename leidi
ny.

Painformuota, kaip plati
nama S. Sužiedėlio knyga, Ro
mas Kezys painformavo apie 
rengiamą kelionę, kas padaryta, 
dabar daroma. Viso jo suorgani
zuotoje ekskursijoje skrendaJ5 
žmonių.

Pasidžiaugtą n 
apie Šv. Kazihri 
parašė Philip Skabęlkis. Knygu

 

tė iliustruota, turi |6 puslapių

Painformuota api šv. Kazi

 

miero albumą, antologiją, leidi
nius ispanų, portugalų, vokie
čių ir italų kalbomis. Tomis kal
bomis išeina šv. Kazimiero gy
venimo aprašymai.

Painformuota apie operos pa
statymą Toronte.

"VALENTINAS VILNIUI” PER
NEW YORK TIMES RADIJO STOTIS

Pradžioje pasakė, kad lietuviš
kai šis miestas vadinamas Vii- 
nius,.bet šiaip daugiausia varto-

Kaip buvo Darbininke skelb- bės šventė, kurią ši radijo valan- 
ta, vasario 14, Valentino dieną, dėlė per eilę metų vis prisiminė, 
per New York Times radijo sto-. Tai šventei drauge skiriama ir ši 
tis Robert Shermano progra- programa, 
moję “From the Listening 
Room” nuo 11 vai. iki 12 vai. 
buvo speciali programa — “Va
lentine to Vilnius”. Programa jamas žodis “Vilna”. Ir jis toli- 
buvo skirta ir Lietuvos nepri
klausomybės šventei prisiminti. 
Ji buvo skelbta visuose laikraš
čiuose, kurie deda radijo progra
mas, ir buvo pažymėta, kad tai 
“Valentine to Vilnius”. Pa
prastai yra pažymima, kad tai 
Bob Shermano radijo valandėlė. 
Dabar, norėdami pritraukti 
daugiau klausytojų, pažymėjo, 
kam ta valanda skirta.

Robert Sherman programą 
pradėjo trumpu žodeliu, kad 
šiandien yra speciali diena; ko
kia diena, sako, tuoj paaiškės. 
Pačioje pradžioje buvo muzika. 
Leopold Gudowskio kompozici
ją “Senoji Viena” pagrojo Jascha 
Heifetz. Prie tos muzikos buvo 
prijungta ir arija iš Moniuškos 
operos “Halka”. Dainavo Teresė

Po to jau Robert Sherman pa
sakė, kad tai “Valentine to Vil
nius”, kad visi šie menininkai 
yra gimę Vilniuje, ir Leopold 
Gudowski, ir Jascha Heifetz ir 
Teresė Žilis-Gara ir kompozito
rius Moniuška gyveno Vilniuje 
ir ten sukūrė operą “Halką”. 
Tuoj priminė, kad po poros die
nų bus Lietuvos nepriklausomy-

Parduodamas skoningas lietu
viškas tautinis kostiumas. 
Skambinti 296-0140.

IŠVYKA KANADON
rengiama Lietuvos vyčių 110 kuopos Maspethe

IŠVYKSTAMA: balandžio 27, penktadlan|, 7 vai. vak. Autobusai išvykata nuo V. 
Atalmalnymo paraplįos **16* Ir Woodhaven Blvd. Ir Jamaica Ava. sankryžos.

ORJŽTAMA: balandžio 30, pirmadienį, 8 vai. vak.
KAINA: 179 dol. asmeniui, miegant dviem kambary
(SKAITOMA: Specialios iv. Kazimiero jubiliejinė* mišios Prisikėlimo lietuvių parapijos 

bažnyčioje Toronte sekmadlenj.
Kelionė šešiais moderniais autobusai*.
Nakvynės 3 naktie pirmos klasės moteliuose.
Aštuonl valgiai (3 pusryčiai, 3plet0a, 2 vakarienės) (skaitant vakariene 
Skyion Tower (600 pėdų virš Niagara krioklio) Ir lietuvišką bufetą Toronte. 
Llnkamavakerla šeštadienio vakare.
Vyno gamyklos apžlOrėJImae šiaurinė) New Yorko velatljoa daly.
Toronto Ir Niagara Falls miestų apžiūrėjimas.

RESERVACIJAS reikia padaryti Iš anksto. Paskutinė diena sumokėti pinigus — 
balandžio 4.

REZERVACIJAS PRIIMA:
Jonas Adomėnas 212 497-5212
Helen Matuilonla 212 326-3398
Lottie Ulrich 212 478-7842
Adele Dauxlckaa 212 398-3158 arba 212 544-1787

Prie New Yorko miesto valdybos rūmų - rotušės vasario 16 
švenčiant Lietuvos nepriklausomybės šventę, pirmą kartą 
buvo iškelta ir Lietuvos vėliava. Lietuvos vyčiai stovi su savo 
organizacijos vėliava. Nuotr. L. Tamošaičio

buvo pagrota Čaikovskio melan
choliška serenada. Įdomu tai, 
kad kartais buvo sunku pasaky
ti^ ar čia žmogaus balsas, ar 
instrumento. Kūrinys ilgokas, 
įdomus, sodrus.

Vėl buvo pasakota apie muzi
kinį gyvenimą Vilniuje, kaip jie 
ten reiškėsi. Į programos pabai
gą pagrojo A. Schnaiderio prieš 
kokią 3O.metų įrekorduotąplokš- 

f___  telę — Johann Straus so “Vienos
mesnėje programoje vartojo tik sekmadieniaiTai buvo nuotai- 
Vilna.

Pažymėjo, kad iš Vilniaus yra 
kilę eilė žymių muzikų. Čia da
bar su juo studijoje esą Alek
sandras Schnaider ir jo teta Kla
ra Rackmore. Pirmasis yra 
smuikininkas ir dirigentas, 
antroji — smuikininkė. Roberto 
Shermano motina buvo Nadzia 
Weisenberg, žymi pianistė, mi
rusi prieš metuš.

Programos vedėjas abu įvedė į 
prisiminimus apie Vilnių. Abu jie 
žydų kilmės. Su meile ir entu
ziazmu pasakojo apie muzikinį 
gyvenimą Vilniuje žydų šeimose. 
Kiekvienoje šeimoje buvo piani
nas, ir visi mėgo muziką, visi 
jos mokėsi. Klara sakėsi, kad 
jau 3 metų buvo paruošta muzi
kiniam gyvenimui, nuo 4 metų 
lankė konservatoriją Petrapilyje 
ir ten išgirdo, kaip groja smui
ku Jascha Heifetz. Tad nežino
jo,-ką jis grojo, tik vėliau, išgir
dusi tą patį kūrinį, suprato, kad 
tai buvo “Carmen fantazija”. 
Ir tuoj buvo sugrota ši fantazija.

Toliau Klara papasakojo, kaip 
ji, būdama 8 metų, vyko kon
certuoti į Kauną. Važiavo arkliu. 
Koncertavo taip pat ir Marijam
polėje. Prisiminė savo kaijerą ir 
Amerikoje. Ir čia iš plokštelės

kinga polka. Pirmuoju smuiku 
grojo pats Aleksandras Schnai- 
der; kaip programos vedėjas 
pranešė, grojo ir jo styginis or
kestras.

Programos metu kokia porą 
kartų buvo prisiminta, kad po 
dviejų dienų bus Lietuvos ne
priklausomybės šventė. Ir bai
giant programą, tai buvo pri
siminta ir pasakyta, kad iš Vil
niaus yra kilę eilė žymių muzi
kų. Ir programą abu dalyviai 
dar užbaigė šiltais ir senti
mentaliais prisiminimais apie 
Vilnių.

Šią programą parengiant ir 
organizuojant, aktyviai daly
vavo dr. Jonas Lenktaitis, kuris 
jau bene 9 metai per šias abi 
New York Times radijo stotis 
suorganizuoja programą Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga. Tokia buvo jo idėja — 
prisiminti įvairių tautų muzi
kus, kilusius iš Vilniaus ar ten 
ilgesnį laiką gyvenusius. Dr. 
Jonas Lenktaitis iš anksto kon
taktavo Robert Shermaną, padė
jo visą programą įrašyti į garso 
juostą. Pačioje programoje dr. J. 
Lenktaičio pavardė nebuvo 
paminėta, (p.j.)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

visi modemiški žvejybos įrengi 
mai, moksliniams tyrimams rei 
kalingos laboratorijos.

Me

Savaitės 
įvykiai

Izraelio karo lėktuvai per ke
lias dienas puolė palestiniečių 
ir druzų pozicijas į rytus nuo 
Beiruto, o didelė tankų ir šar
vuotų autovežimių žmonėm ga
benti vora iš Libano Amali upės 
pozicijų vykdė žvalgybą Beiru
to kryptimi.

8000 JAV jūrų pėstininkų iš
plaukė į šiaurės Atlante vyksi- 
mus 3 savaičių karo pratimus.

Vakarų diplomatai ir žurna
listai yra įsitikinę, kad Sov, S- 
gos komunistų partijos gen. sek
retorius serga emfizema, dėl ku
rios plaučiai negali suteikti 
žmogaus kūnui reikalingo oro 
kiekio.

Britanijos 9 kariai, 9 mėn. gy
vendami Antarktikoj, kur vėjas 
siekia 100 mylių per vai., o tem
peratūra nukrinta iki 60 žemiau 
nulio, tirs šalčio įtaką į žmogaus 
fizinei ir psichologinei būklei.

Tarp Irano ir Irako paskuti
nėm dienom vyko aršios kauty
nės, abiem pusėm padariusios 
didelių nuostolių, bet nei vienai 
pusei neatnešusios laukiamos 
pergalės.

Sov. S-gos Helsinkio grupės 
narys fizikas Juri F. Orlov baigė 
7 m. kalėjimo bausmę ir pradėjo 
5 m. tremtį Jakutijos respubli-

— Kompozitoriui Algimantui • vo MM 
Raudonikiui jų ^0 metų am- torius 
žirnis svdoikties proga suteiktas 
sovietinisLietūvosnusipelniusio 
artisto garbės vardas.

^Pritik kiek laiko miręs ope- 
ros'solistas Antanas 6įndeika 
pagerbtas memorialinę lenta, 
prikalta Vilniuje prie namo, ku
riame paskutiniais savo gyveni
mo metais solistas gyveno.

— Kijeve įvykusiame kinemo- 
tografų suvažiavime buvo paro
dytas R. Vabalo sukurtas fil
mas “Skrydis per Atlantą”. Ten 
parodyta ir daugiau Lietuvos 
kino studijos pagamintų filmų.

— Suomijos šiaurėje rengia
masi statyti Arktikos kultūros 
centrą-muziejų. Projekto kon
kurse dalyvavo ir dvi Lietuvos 
architektų grupės. Jų projektas 
laimėjo garbės premiją.

— Spaudoje paskelbtos 1982 
83 metų komjaunimo premijos 
Jų gana daug ir jų dydis ne 
paskelbtas (matyt, yra nedi
delės). Rašoma, kad komjauni 
mo premijos skiriamos už kū 
rinius, komunistiškai auklėjan

nai,mimmi net mokstsmakai 
tačiau jų- pavardžių nėskel 
biama.

šventė įkurtuves: Vilniuje, stu
dentų miestelyje užbaigtas 1000 
lovų turinčios poliklinikos inks
tų persodinimo korpusas, naujos 
poliklinikos atidarytos Pasvaly
je, Marijampolėje (šį miestą ten

trobelė”, “Stebuklingoji radas
ta”,.“Karklo švilpa*’, dvi įdo
mios atsiminimų knygos: “Pro 
vaikystės langą” ir “Vargai 
vartus kilnoja”. Rašytojos nekro
logą spaudoje paskelbė Rašytojų 
sąjungos .valdyba, jautrų atsi-

dėlės klinikas atidarytos Kaune 
Kaimui skiriamos ambulatorijom 
įsikūrė naujuose pastatuose — 
Babtuose, Naujamiestyje, Suba- sveikinimo žodį parašė poetas 
čiuje, Gelgaudiškyje, Varduvoje.
Didelė ligoninė planuojama sta
tyti Šiauliuose.
--- Sausio 29 , eidama 89- 

uosius metus, Anykščiuose mirė 
rašytoja Bronė Buivydaitė (Mi- 
čiulienė) — Tyrų Duktė. Buvo 
gimusi 1895 Svėdasuose. Gim
naziją lankė Voroneže. Baigusi

Antanas Dalinga

*— Kauno dramos teatre pasta
tyta O. Mikulėnaftės debiutinė 
pjesė “Visada tas pats*’. Režisa
vo G. Padegimas. Pagrindinius 
vaidmenis atliko 60 metų Šven
čius aktorius V. Eidukaitis ir 
Regina Varnaitė. , Pr. N.

JUOZO ANDRIUŠiOReal Estate, namų pardavimas, visų rišlų apdreu- 
dknai, tncomeyax pUdymas. Istsiga veikia naujoj vietof — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. TeleL 847-2323 
(namų tolei. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. 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 — SHver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor- 
taL Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156. A

NUTEISIA IR IŠVEŽA KAIP 
DIDŽIAUSIĄ NUSIKALTĖLĘ

(atkelta iš 1 psl.)

vežė į KGB rūsius, tik šį kartą 
labai trumpam — vos porai die-

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities Inc., One State St Piaza,N.Y.CM N.Y. 10094. 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.

viai ir du šunes. Visus kitus — 
keliasdešimtis kriminalistų vyrų 
išrikiavo už manęs ir juos saugo
jo tik/keli kareiviai bei pora šu
nų. Kaliniai stebėjosi ir klausi
nėjo, kur mane laikė, kad esu to
kia išbalusi1 ir išsekusi, nors ir 
jie patys ne ką geriau atrodė.

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

grasinę “Atsisveikink su Lie 
tuva, daugiau jos nebepamatysi 
Tu mūsų rankose, ką norim, si 
tavimi padarysime
nu” išvežė į Vilniuje esantį Lu
kiškių kalėjimą.

Ten mane uždarė į cementinę 
spintą — vienutę, kur galima tik 
sėdėti, aplink sienos, o prieky — 
durys. Kiek pasėdėjus, pradedi 
dusti dėl oro trūkumo, bet tai 
nieko nejaudina — “ne į kurortą 
atvažiavai”, — tyčiojasi pri
žiūrėtojai.,..

Išlai^ toįe spintoje kelias va
landas, kareiviai mane nuvarė į 
“varną”, jau pripildytą krimi
nalinių nusikaltėlių. Mane, kad 
atskirtų nuo jų, įgrūdo į “var
no” geležinę spintą —- vienutę,

var- (Kalinių vagone)
Po 10 mėn. gyvenimo KGB 

požemyje — kalėjime vėl pama
čiau, kad tebežaliuoja medžiai 
ir žolytė, aplink tiek erdvės, ir 
dangus toks didelis, visai ne 
toks, koks matomas pro grotuo
tą langelį. Kokia laimė visa tai 
matyti! Ačiū Kūrėjui už tą gro-

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 WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Din adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Kitą dieną po teismo man 
davė trumputį pasimatymą su 
broliu Jonu Sadūnu. Prieš pasi
matymą kareivis, nuvarė mane į 
vienutę, kur KGB felčerė išren
gė mane nuogai ir viską nuodug
niai iškratė. Ta pati “medicini
nė procedūra” man teko ir po 
pasimatymo.

Brolis man atnešė tamsiai rau
doną rožę, kurią KGB prižiūrė- 

stojai ilgai>-jŲrėtė peržiūrėjo

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

Prancūzijoj kelias dienas vyko 
sunkvežimių vairuotojų streP 

paraližavęs autovežimių 
siekimą su Italija ir Šveicari

ja per Alpių kalnus; Šiuo' bū
du buvo protestuojama prieš 
Italijos pasienio muitinių tar
nautojų streiką.

Argentinos buv. karinės juntos 
viršininkas ir prezidentas gen. 
Leopoldo Galtieri buvo areštuo
tas ir yra tardomas, nes jis įsakė pertraukdavo mūsų kalbą, rei 
kariuomenei užimti Britanijos 
valdomas Falklando salas.

Prezidentas Reagan yra pa
siryžęs nelaukti kongreso suti
kimo ir išimties keliu teikti

SUSI

slėpė?! - ;
Per pasimatymą mane, su bro

liu pasodino atokiai, mus skyrė 
stiklo užtvara ir platus stalas, o 
kalinių sargas visą laiką nenu^ 
leido nuo mūsų akių VIS

kalaudamas kalbėti tik nereikš
mingais buitiniais klausimais, 
kitaip grasino pasimatymą nu
traukti.

Po pasimatymo brolis norėjo 
Salvadorui karinę paramą, kad perduoti man maisto ir rūbų 
kariuomenė galėtų sėkmingai 
kovoti su partizanais.

Nikaragvos vyriausybė pa
skelbė, kad krašto konstitucinio 
parlamento ir prezidento rinki
mai įvyks lapkričio 4.

Maskvos gatvės pasipuošė 
milžiniškais partijos gen. sekreto
riaus Černenko paveikslais, 
knygynų langai-rinktiniais jo 
pasakytų kalbų raštais, o polit- 
biuro nariai savo kalbose jį va
dina “tikru mūsų tautos sū
num”, “žymiu vadu”, “patyrusiu 
komunistu” ir “nepalaužiamu 
kovotoju” už partijos idealus.

Sov. S-ga per 1983 išsprog
dino 27 branduolinius užtaisus.

visus nuvežė į Vilniaus gele
žinkelio stotį. “Varnas” be lan
gų, nieko nematai, esi lyg gyvas 
palaidotas.

kelionei į Mordovijos kanclage

kistai liepė jam tai atnešti kitą 
dieną, o tada jam pasakė, kad aš 
jau išvežta, nors tai buvo sąmo
ningas melas — mane išvežė 
dieną vėliau.

(Kalinys — beteisis vergas)
Sovietų imperijoj kalinys ne 

žmogus, su juo elgiamasi kur 
kas blogiau nei su gyvuliu. Tai 
beteisis vergas, nekenčiamas ir 
nuolatos kareivių bei prižiūrėto
ju moraliai ir fiziškai kankina-
mas

da, nes visus paskubomis suvarė 
į n^bliese stovėįusj'vagoną. Ka
linių vagone, už storų geležinių 
grotų, atskiri užtvarai, uždaromi 
geležinėmis grotuotomis duri
mis ir užrakinami didele spyna. 
Mane uždarė' vieną į dvivietę 
užtvarą, o kriminalistus vyrus 
sukišo po, 8 ar net 12 į ketur
vietes užtvaras. Medinis suolas 
naktį atstoja lovą. Aš galėjau ant 
suolo atsigulti, o vyrai kaliniai, 
sugrūsti kaip silkės bačkoje, ne 
tik atsigulti, bet ir atsisėsti ne 
visi turėjo kur. Koridoriuje prieš 
mūsų užtvarus vaikščiojo 3 ka
reiviai — sargai. Prieš mano už
tvarą visą laiką stovėjo kareivis 
su šautuvu, nenuleisdamas nuo 
manęs akių, kad “neišgaruo
čiau” . .. Kareiviai keisdavosi

LįĘTUVįŠKP ąritlAMS PAMINKLAI <
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI < 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO 
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

rašolmo 

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

Phones: 326-1282 326-3150
TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECA$
JONAS 

1933 + I976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C

(Kelionėje tegu badauja)
Tai eilinis kankinimas — te- 

pabadauja kelyje! Prieš išvežant 
mane į konclagerį, 1975 birže
lio 20 ta pati KGB felčerė vie
nutėje mane iškrėtė, o kareiviai 
krėtė mano menkas maisto ir rū
bų atsargas. Jie nuplėšė nuo sal
dainių net popieriukus ir paėmė 
visus mano užrašus. Po to, pri-

(Saugojo net 4 kareiviai)
Atvežę į Vilniaus geležinkelio 

stotį, kareiviai su šunimis mus 
visus išvarė iš “varno”. Nuoša
liai, kad žmonės nepamatytų, 
mūsų laukė kalinių vagonas. 
Mus išrikiavo. Mane kaip “ypa
tingai pavojingą valstybinę nu
sikaltėlę” (taip sovietai vadina 
sąžinės kalinius) pastatė pirmą, 
mane saugojo 4 (keturi) karei-

jau po 4 ar 6 kartus teisiami, 
niekada nematė taip saugomų.

(Bus daugiau)

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.

Vasario 16 Lietuvos gen. konsulatas ir Vilkas New Yorke suruošė priėmimą. Nuotraukoje 
matome, kaip Pietų Afrikos gen. konsulas A. Hoppenstein (dešinėje) sveikinasi su 
Lietuvos gen. konsulu Anicetu Simučiu. Toliau į kairę — J. Simutienė ir Vliko vice
pirmininkai dr. Elena Armanienė ir dr. Jonas Stiklorius. Nuotr. L. Tamoiaicio

Iš Lietuvos 
K. Bažnyčios 
Kronikos

kė: “Jei ne mūsų klebonas kun. 
S. Tamkevičius, galbūt šiandien 
mano vaikai būtų tapę valkato
mis ir kalėjime sėdėtų. Tik jo dė
ka jie išaugo gerais ir sąžinin
gais. Ir jei būtų galima, aš mie
lai sutikčiau, kad šiahdien pat 
jūs mane areštuotumėte ar prie 
sienos statytumėte sušaudymui, 
kad tik paleistumėte kun. S. 
Tamkevičių. Jei aš mirčiau, tai 
tik du vaikai liktų našlaičiais, o 
dabar visa parapija ir net 
Lietuva neteko gero tėvo, 
visi tapome našlaičiais.
dabar mus gins?”

Ferencienė papasakojo 
diskriminacijos dėl tikėjimo fak
tų, iškėlė aikštėn jai žinomus 
partijos darbuotojų nusikal
timus, tačiau ir šį kartą
gurno darbuotojas į protokolą 
įrašė tik jiem rūpimus parody
mus, visa kita praleido negirdo
mis.

Ferencienė po protokolu ne
pasirašė.

visa
Mes

sau

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI

• VIEŠBUČIAI
• {DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ »

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

pramogoms.Be
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ir stiprinama tautinių tradicijų

atsta-

minavime. Tąja rezoliucija pra-

14

nybos rusų kariuomenėje. Bet

(Busdmagtait)

21 jis gavo 
į Bulgariją, 
kelionei. Jis

vardu moterų vienuolija — ka- 
zimiėrietės. Ir koks jų įnašas di-

laisvai ir _ t
tė Lietuvos valstybės nepriklau-

Sv. Kazimiero jubiliejaus išltil 
mė verčia kiekvieną pamąstyti

reikėjo atidirbti. Valdžia jį

Lietuvos geni konsulato ir VI iko suruoštame Vasario 16-tos priėmime New Yorke R. Žyman- "' " 
taitė-Peters skaito Valstybės sekretoriaus sveikinimą. Iš k. Laima Jankauskaitė, Sigita Alksni- 
nytė, R. Žymantaitė-Peters, Llietuvos konsulas Anicetas Simutis, Rasa Alksninytė, Nina 
Jankauskaitė. Nuotr. L. Tamošaičio .

grumtynėm su vis labiau plin
tančia pravoslavija, stačiatikių 
religija. Sv. Kazimieras tiesiog 
liudyte liudijo pasipriešinimą

1882 gruodžio 17 išvyko į užsie- 
pendiją reikėto tam atsiteisti — n j. Gruodžio 21 atvyko į Prahą ir

<£’ «■

-:a

■" - r

ryžtui ros

tuvių tautą. <
šv. Kazimieras buvo palaido

tas Vilniaus katedroje — seno- stačiatikių rel^i>i, rasų verž
lios Lietuvos pačioje širdyje, lumui. Jėzuitų pastangomis 17 

_ „svarbiausioje vietoje: Kai Lietu- amžiaus pradžioje Vilniaus 
va buvo pagoniška, čia buvo mieste prie rinkos buvo pastaty- 
šventykla, šventoji giria, degė ta Jv. Kazimiero bažnyčia, pir

moji baroko bažnyčia Lietuvo
je. Tai buvo architektūros še
devras, pastūmėjęs ir pakėlęs 
visą lietuvių architektūrą, prigy- 
dęs Lietuvoje, baroką. Jėzuitai 
sąmoningai pasirinko šią vietą, 
nes ten aplink turgaus aikštę 
buvo tiesiog cerkvė prie cerk
vės. Ir barokinis naujas pasta
tas nustelbė tas cerkveles". Jos 
sunyko, išliko tik kokios dvi.

Tad nenuostabu, kad ir pir
moje rusų okupacijoje ši bažny
čia buvo atimta ir paversta cerk
ve. Tai buvo kerštas istoriniam 
antirusiškam šv. Kazimierui.

Tą patį padarė ir komunisti
niai okupantai. Ir jie negailėjo 
užmiršti praeities —■- atėmė baž
nyčią ir pavertė savo šventove 

— ateizmo muziejumi.

Ir kas tik aplanko muziejų, 
kas pereina rotušės aikšte Vil
niuje, tas jaučia, kad vyksta 
grumtis tarp slaviškumo ir lietu
viškumo, ir kad čia šventojo 
vardas ir jo galia tebėra g^va.,^ 
" Eaiktri bėgant,'šv. Kazimieras 
vis labiau ir labiau išeina į 
liaudį ir sutampa su lietuvių 
tautiniu atgimimu. Štai Kauno 
kunigų seminarijoje būrelis lie
tuvių patriotų kunigų sudaro 
slapta Šv. Kazimiero draugiją, 
propaguoja jo kultą ir pasižada 
tarnauti Lietuvai, skleisti lietu
viškas knygas, kelti tautinį at
gimimą. Visa gyvastinga, lietu
viška — visa pradėta rišti su 
šv. Kazimiero kultu.

Štai šio amžiaus pradžioje, 
kai visur jau žydi tautinis at
gimimas, šv. Kazimiero vardu 
įkuriama draugija lietuviškom 
katalikiškom knygom leisti. Tai 
draugijai daug metų vadovavo

' šventoji ugnis. Čia gyveno ir 
krivių krivaitis. Sukrikščioni- 
nant Lietuvą, sąmoningai čia 
buvo pastatyta pirmoji katedra, 
kad tokių būdu sujungtų su pra
eitimi. Katedroje buvo ir kitų 
didžiųjų Lietuvos vyrų kapai. 

.,/ f.Tąip karąlaitis Kazimieras, nors 
pats nebuvo didžiuoju Lietuvos 

* kunigaikščiu, įaugo į Lietuvos 
istoriją, pasidarė jos dalimi ir 
iškilo viršum visų kunigaikščių, 

v. Jis šventumo aureole švyti visai 
tautai jau nuo Polocko stebuklo, 
kai baltas raitelis pasirodė Lie
tuvos kariuomenei ir ją per-

- vedė per Dauguvą (1518). Lietu
vos ir lietuvių tautos reikalai 
jungiami su šiuo karalaičiu Ka
zimieru. Didėjo kultas, gausėjo 
stebuklai. Taigi jis tautą krikš- 
čionino, dorino ją, darė ją ge
resnę, maldingesnę.

1636 jis buvo paskelbtas Lie
tuvos globėjas. Savaime tai darė 
įtakos ir didikam, ir visiem 

. miešti ečiam,ir vargdieniam. Ly- 
|7^^ risienl|sdE^d apie asketi- 

7«ą, šventumą, maldą, artimo, 
meilę. Anais laikais didikų ran
kos kartais buvo kietos vargšų 
atžvilgiu, o karalaitis Vilniuje 
juk ėjo ir dalijo išmaldas varg
šam. Ir tas labai giliai įsmigo 
į tautos pasąmonę — ir vargšai 
nėra užmiršti.

Šv. Kazimiero kultą labai stip- 
p riai propagavo jėzuitai, kurie 
’ tūo metu buvo mokyčiausi, įta

kingiausi vienųglj^U-.Jiem §v- 
Kazimieras buvo labai naudin
gas — jo pavyzdžiu galėjo 
turtingojo luomo jaunimą labiau 
dorinti ir vesti į gerą. Jėzuitai 
šventojo kultą išnešė už Lietuvos 
ribų, tuo pačiu populiarino ir 
Lietuvą.

AUŠRA NAUJOS
I GADYNĖS TEKA

AUSROS 100 METŲ 
SUKAKČIAI PRISIMINTI

........  PAULIUS JURKUS

» Ožkabalių apylinkės buvo se
noviškos ir gražios. Ten buvo ir 
piliakalnių iš senovės laikų. Ir 
jie žadino vaiko vaizduotę 
ir viliojo į praeitį. Jonas Basana
vičius nuo pat jaunų dienų pa
juto pašaukimą atidengti pilia
kalnių paslaptį, prikelti senovę.

Basanavičiaus tėvai nuspren
dė, kad Jonukas turi būti kunigu. 
Reikėjo jį leisti mokytis. Mokė 
jį ir kaimo mokytojas “darak
torius” ir Bartininkų zakristijo
nas, lankė jis ir Lukšių pra
džios mokyklą. 1865 bandė iš
laikyti egzaminus į Marijampo
lės apskrities mokyklos 1 klasę, 
bet nepavyko. Egzaminus išlaikė 
tik 1866. Marijampolės apskri
ties mokykla 1867 buvo paversta 
pilna gimnazija. Ją Basanavičius 
ir baigė.

Penktoje klasėje būdamas, at
sisakė važiuoti į Seinų kunigų 
seminariją. Teko jau tada pačiam 

f

uždarbiauti, verstis pamokomis, 
mokyti kitus.

Gimnaziją baigė 1873 sidabro 
medaliu. Jau būdamas gimnazi
joje, rinko žmonių pasakojimus 
apie savo apylinkės praeitį, už
rašinėjo dainas, kurias daug vė
liau išspausdino savo tautosakos 
rinkiniuose. Petro Kriaučiūno 
ir kai kurių mokytojų paveik
tas, ėmė rašyti eilėraščius lenkiš
kai ir lietuviškai, vertė ir iš 
lenkų kalbos į lietuvių kalbą.

Studijos Maskvos universitete
Gimnaziją baigęs, įstojo į 

Maskvos universiteto istorijos- 
filologijos fakultetą. Jį labai ža
vėjo istorija ir archeologija, bet 
šiame fakultete jis išbuvo tik 
vienerius metus. Nepatraukė 
profesoriai savo paskaitų turi
niu, be to, reikėjo jam verstis 
privačiomis pamokomis.

Perėjo j medicinos fakultetą ir 
tuoj gavo stipendiją. Ta stipen-

pasmerkė Baltijos valstybių 
okupaciją, priminė Sovietų Są-

prel. Dambrauskas — Adomas 
Jakštas. Ir kiek ta Šv. Kazimie
ro draugija gero nuveikė, kokia 1 
lietuvišką, krikščionišką šviesą 
atnešė į suvargusį,'suskurdusį . _ ,.... _
Lietuvos kaimą, t 77 laikais/ visa tauta yra sujungta

Amerikoje įsikūrė šventojo • didele meile šianą šventąjam.
Per tą meilę tauta skaidrėja, 
tobulina savo patriotizmą ir 

delis lietuvių tautai. Amerikoje krikščioniškąją meilę, 
įsikūrusios kitos vienuolijos, — 
pranciškonai, marijonai, savo 
provincijas pavadino jo vardu.

Taigi, šis šv• ICazimiero po
veikis, prasidėjęs praeito am
žiaus gale, vis didėjo ir didėjo 
ir davė labai gražius rezulta
tus — sustiprino ir lietuvišku
mą ir krikščionybę, pagilino pa
maldumą, ugdė dorybes

_ Nors Vilniuje nebus iškilmin
gų procesijų, bet vistiek žmo
nės pajus šią didelę sukaktį 
ir dar labiau pajus, ką reiškia 
jiem tas Vilniaus šventasis. 
Viskas susijungia drauge — ir 
Lietuvos senovė, ir krikščioniš- _ ____ ____ __________
kos dorybės, ir didis ryžtas teisė ir laisvė patiem pasirinkti 
triūsti savo tautos labui, ir krikš- tokį valdymosi būdą, kokio jie

.s čioniškąja meile nušviesti visus, nori, be svetimųjų įsikišimo. Be

rie gaunami apie žmogaus teisių 
ir pagrindinių, laisvių pažęidi- 
mus Lietuvoj, Latvijoj bei Esti
joj, ir būtų pareikštas JAV-bių 
susirūpinimas, kad Baltijos 
valstybių gyventojam būtų už
tikrinta laisvo apsisprendimo

^.7. T

dija buvo 360 rublių metam ir Literarische Gesellschaft 
100 rublių kelionėm. Lietuvių literatūrinė draugija.

Stipendija turėjo tokią isto- Maskvos lietuviai studentai pa- 
. riją. Vilniaus generalguberna

torius Maravjovas, kuris nu
malšino 1863 metų sukilimą, 
žiauriai bausdamas žmones, juos 
kardamas, tremdamas į Sibirą, 
yra tos stipendijos steigėjas. Jis 
visą laiką stengėsi lietuvius at
skirti nuo lenkų. Tada tikėjosi 
bus lengviau lietuvius surusin
ti. Jis ir suorganizavo šią sti
pendiją, jos administravimą pa
vedė Varšuvos mokslo apygar
dai. Stipendija buvo skiriama 
tik lietuviam, kad jie galėtų stu
dijuoti rusiškuose universitetuo
se. Stipendija Basanavičius pa
sinaudojo visą mokslo laiką, Iš 
jos galėjo pragyventi, nereikėjo 
ieškoti privačių pamokų. Kaip 
rašo Mikalojus Katkus savo 
“Balanos gadynėje”, Basanavi
čius tada gyvenęs geriau nei kiti 
studentai, nes turėjęs valstybinę 
stipendiją.

Maskvoje palaikė ryšius su 
dar neorganizuotais lietuviais 
studentais, labiausiai susidrau
gavo su Vincu Pietariu, kuris 
taip pat studijavo mediciną. Su 
Petru Vileišiu, kuris studijavo 
kalnų inžineriją, norėjo pralauž
ti spaudos draudimą. Jiedu pa- 

knygutę išspausdinti negavo; ■ 
Būdamas studentu Maskvoje, 

jau ėmė bendradarbiauti lenkiš
koje spaudoje.'

1879Tilžėje jsikūrė Litauischc

siuntė tai draugijai entuziastin
gą sveikinimą tikėdami, kad ši 
draugija tyrinės lietuvių lite
ratūrą ir tautosaką ir taip pa
greitins lietuvių tautos atgimi
mą. Tai buvo Basanavičiaus 
pirmieji ryšiai su Mažąja Lietua.

Kodėl išvyko į Bulgariją?
Medicinos fakultetą Basanavi

čius baigė 1879 birželio 19. Jis 
norėjo dar vienerius metus gau
ti stipendiją ir pasilikti prie chi
rurgijos katedros profesūrai 
ruoštis. Tuo reikalu jis padavė 
prašymą.

Belaukdamas atsakymo, jis 
grįžo tėviškėn jau kaip medici
nos daktaras. Trumpai gydė Ož
kabaliuose, Vilkaviškyje,- Alek
sote. Visą laiką rinko lietuvių 
tautosaką. ’ .

1879 rugsėjo 20 grįžo į Mask
vą. Ten gavo neigiamą atsaky
mą stipendijos reikalu, bet su
tikta, kad jis pasiliktų prie chi
rurgijos katedros. Mėgino Mask
voje verstis gydytojo praktika.

Tuo laiku Bulgarija ką tik 
buvo atgavusi nepriklausomybę.

sukaktis.Tuo reikalusenatorius

senato, komisijos- pirmininkas, 
vasario 3 ir 7 kalbėjo senate 
ir kvietė savo kolegas senatorius 
jungtis su juo Lietuvos 
nepriklausomybės dienai senate 
paminėti vasario 21. Jis pabrėžė, 
kad, nežiūrint sovietinio režimo 
priespaudos, lietuviai savo 
krašte ', tvirtai pareiškia savo 
tautinę tapatybę ir pasididžiavi
mą savo tautinėmis tradici
jomis. Senatorius Zorinsky 'va- 
sario 8 pareiškė, kad “mes turim 
kovoti už lietuvių tautos lais
vę ir nepriklausomybę”, pridur
damas, kad “JAV-bėm priklauso 
kreditas, jog jos niekuomet 
nepripažino sovietinės aneksi- 

, jos, o lietuviai amerikiečiai tol 
• nenurims, kol jų broliai už gele
žinės uždangos bus jų pavergė-' 
jų persekiojami, deportuojami, 
ištremiami, kalinami ar grū
dami į psichiatrines ihstituęi- 
jas > --J; " •

' iPaminėti dalykai rodo, kid

tuvių veiksniai, organizacijos 
f; svetur, pavieniai lietuviai ir Lie^ 

tuvoš; diplomatinė ir konsulari- 
nė tarnyba ryžtingai veikia, pri- — 

.mindami pasauliui lietuvių 
tautos neteisėtą okupa- > 
ciją ir siekdami, kad Vaka- ’ 
rų pasaulis Lietuvos 
laisvės byla daugiau domėtųsi 
ir dažniau Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės ir nepriklauso
mybės atgavimo reikalą keltų. 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
reikalu šia proga noriu pridurti, 
kad jos veikla nėra nutrūkusi.

(nukelta į 4 psl.)

reikėjo atidirbti. Valdžia jį apsigyveno. Toliau gilino 
būtų paskyrusi kur nors gydyto- medicinos studijas, dirbo tai 
ju į tolimiausią Rusijos kampelį, Prahoje, tai Vienoje.

Prahoje jis susipažino Čekijos 
vokietę Gabrielę Eleonorą Mohl, 
kuri buvo gimusi 1861 gruodžio 
1 (dešimt metų jaunesnė už 
jį). Basanavičius ją vedė 1884 
gegužės 15 ir tada išvyko vėl į 
Bulgariją. Pradžioje dirbo Ele
noje, paskui buvo perkeltas į 
senąją vietą Lom Palankoje. Ten 
buvo labai daug darbo. Per- 
sidirbęs 1886 vasario mėnesį 
susirgo plaučių uždegimu, o 
po to —- dėmėtąja šiltine. Jį 
išgelbėjo tik žmona, labai rūpes
tingai slaugydama.

1887 rugpjūčio 7 jį vienas bul
garas peršovė dviem kulkom. 
Jį pakvietė pas ligonį, ir kai šis 
išėjo, bulgaras atsiliko iŠ paskos 
ir peršovė Jį. Kodėl peršovė, liko 
neišaiškinta. Spėjama, kad Basa
navičių palaikė rusų politikos 
^plgarijoje Šalininku.

Dr. Jonas Basanavičius tuoj 
išvyko gydytis | Vieną. Po kelių 
mėnesių jis pasveiko, bet viend 
kulka taip ir pasiliko ir visą 
amžių buvo įvairių ligų priežas
timi.

o jį traukė didžiųjų miestų bib
liotekos, kur jis galėtų tyrinėti 
Lietuvos praeitį.

1879 lapkričio 
kvietimą atvykti 
gavo net pinigus
apsisprendė išvykti į Bulgariją. 
Tai buvo nelegalu, nes už stipen
diją liko neatsilyginta. Žinojo 
ir tai, kad jis praranda teisę 
sugrįžti į Rusiją. Išvykdamas ti-v 
kėjosi, kad ten bus laisvas, ten 
galės labiau pasitarnauti lietu
vių tautai.

Taip 1879 gruodžio 22 jis iš
vyko į Bulgariją. Į fcom Palan
ką jis atvyko 1880 vasario 7 ir 
tuoj buvo paskirtas departamen
to gydytoju ir ligoninės vedėju.

Gyvenimas Bulgarijoje
Basanavičius buvo judrus ir 

socialus. Jis įsitraukė ir į bulga
rų visuomeninį, politinį ir kultū
rinį gyvenimą. Bendradarbiavo 
jų spaudoje. Dėl politinių intri
gų jis 1882 gegužės 29 išvažia
vo iš Lom Palankos, trumpam 
sustojo Vienoje ,kur dirbo uni- , -

(Bulgariją apie 400 metų vitfdė versiteto Ubhotekųjė ir klini- 1888 medicinos reikalais ap- 
turkai). Bulgarijai trūko inte- koše. važiavo Bulgariją* ^*ug rašė
ligentų, trūko gydytojų. Vienas Tų metų rudenį slapta buvo naujai; atsiradusioje bulgarų

gydytojas, pasiūlė Jam važiuoti į dėti broliui išvengti karinės ter- bulgarų, liaudimi, jos etnograti- 
BulgarŲą. / . ‘ .

Basanavičius buvo susirūpinęs broliui padėti negalėjo. Tada 
dėl savo ateities. Už gautą sti-
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Taip dabar atrodo šv. Kazimiero karstas Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Antakalny.

Šv. Kazimiero metam

SV. KAZIMIERO MIRTIS IR JO KAPAS

:; . : ■ h ■ .* r ■ ....... * .

f tiesiu į Tavo Šventą Karstą, 
tnantį Antakalnio tyloj . .
ekad grožiopilnatis nevargstaKurį . .K -

Ir skęstu visada Dangaus maldoj.

Gyvybėsšiluma, žodžiu sultingu, 
Lietuviškos minties jėga brendu ... 
Kelia Tavp jaunystės reikalingu— 
lt gėrio šventų tiesą surandu,

J. ... *••

Iš čia, iš šito Aušros Vartų miesto, 
Maldos tyloj dangaus skliautais skridai, 
Nešei Aukščiausiajam jaunystės žiedų— 
Ir ten garbės vainiką suradai . ..

' ■" ' „ ’’r . ’ f. ■ .-

Dangaus gėles po Tavo kojų barsto— 
šventieji angelai šventų minioj ...
Rankas tiesiu prie Tavo Švento Karsto, 
Su prašymu maldavimų tyloj.

Kovo 4 sueina 500 metų kaip 
mirė šv. Kazimieras. Ta didelė 
sukaktis su reikiamu iškilmin
gumu bus paminėta lietuvių. 
Šia proga ir prisimename tas 
aplinkybes, kaip mirė šv. Kazi
mieras, kur mirė ir kur buvo pa
laidotas.

Mirė Gardine
Į Lietuvą šv. Kazimieras vėl 

grįžo 1483 metų vasarą, bet nie
ko nežinoma, ką jis čia viešai 
veikė. Jau buvo plačiai pasi
reiškusi jo liga — džiova.

Keista, kad džiovos ligos ne
turėjo nei gediminaičiai, nei 
Habsburgų giminės. Šv. Kazi
miero motina Elzbieta buvo nuo
stabiai stiprios sveikatos mote- 
rist, :galėjo lengvai pakelti ano 
meto vargingas keliones. Ji nuo
lat lydėdavo savo vyrą karalių 
Kazimierą, kuriam dažnai teko 
važinėtis valstybės reikalais po 
Lenkiją ir Lietuvą.

Kiti istorikai mano, kad džio
vą karalaitis gavo dėl savo as
ketiško gyvenimo. Kaip ten be
būtų, karalaitis kasdien geso.

Karalaičio tėvas, sužinojęs 
apie pablogėjusią sūnaus svei
katą, tuoj išskubėjo Lietuvon. 
Karalaitis Kazimieras jau sun
kiai sirgo. Tuo metu jis buvo 
Gardino pilyje.

Gardinas buvo svarbi Lietuvos 
valdovų pilis. Čia nuolat susto
davo ir gyvendavo visi Lietuvos 
valdovai.

Gardino pilyje ir mirė šv. 
Kazimieras 1484 kovo 4, vos iš
aušus dienai. Tai buvo ketvir
tadienis po Pelenų dienos.

Šioje pilyje ir šv. Kazimiero 
senelis Jogaila'prieš 50 metų 
mirtinai persišaldė besiklausy
damas lakštingalų giesmės. Vė
liau Gardine mirė ir karalius 
Steponas Batora (1586).

Įvairiose kronikose irkazimie- 
rinėje literatūroje dažnai rašo
ma, kad šv. Kazimieras miręs" dos spalvos, kiti — juodos spal- 
Vilniuje. Tačiau dauguma isto- vos violetiniam fone, o treti 
rikų teigia, kad mirė Gardine. 
Ir prof. Zenonas Ivinskis teigia 
tą patį, kad mirė Gardine.

Palaidotas Vilniuje
Palaidoti karalaitį atvežė į 

Vilnių. Palaidojo katedroje, nes 
čia buvo palaidotas ir Vytautas 
Didysis. Tai buvo garbingiausia 
vieta visoje Lietuvos valstybėje.

Buvo palaidotas katedros 
rūsyje. Kaip rašo istorikai, palai
dotas paprastame kape.

Po 120 metų šv. Kazimiero 
karstas buvo perkeltas iš kapo į 
altorių. Ta proga pirmą kartą 
buvo atidarytas šventojo kars
tas. Tai buvo padaryta prie liu
dininkų, kurie surašė atitin
kamą protokolą. Iš to protokolo 
aiškėja, kad karstas buvęs drėg
noje vietoje, nes darbininkai, 
karstą išimdami, permirkusias 
plytas galėjo rankomis ardyti, 
nereikėjo nei įrankių. Tačiau 
šv. Kazimiero kūnas rastas nuo
stabiai gerai išsilaikęs. Prie gal
vos buvo rasta šv. Kazimiero 
mėgiamiausia giesmė — Omni 
die, die Mariae . . .

Pastato koplyčią
Karalaičio tėvas Vilniaus ka

tedroje statė jam koplyčią ir ją 
pavadino Švč. Marijos vardu. 
Koplyčiai vieta buvo parinkta 
katedros kairėje pusėje. Tačiau 
karalius savo pažado netesėjo. 
Koplyčią baigė tik šv. Kazimiero 
brolis Zigmantas Senasis. Toje 
koplyčioje dar buvo palaidotas 
Aleksandras, šv. Kazimiero bro
lis, didysis Lietuvos kunigaikš
tis ir Lenkijos karalius. Vėliau 
čia palaidojo ir karalienę Bar
borą. Koplyčia pradėta vadinti 
karališkąja.

Koplyčia visgi atrodė per 
menka šventajam karalaičiui 
pagerbti. Karalius Zigmantas

FILATELIJOS PARODA LITHPEX VI
Toronto lietuvių filatelistų 

draugija ruošia vien tik lietu
vių filatelistų draugijos parodą 
LITHPEX VI, kuri įvyks balan
džio 14-15 Toronto Lietuvių 
Namų Mindaugo salėje. Vardas 
Lithpex yra padarytas iš angliš
ko pavadinimo — LITHuanian 
PHilatelic Exhibition. Paroda 
yra rengiama paminėti Lietuvos, 
globėjo šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukaktį. Į šią parodą 
yra kviečiami Kanados ir JAV fi
latelistai dalyvauti su savo įvai
riais pašto ženklų rinkiniais. Re
gistruotis prašoma iki kovo pa
baigos.

Šv. Kazimiero retai sukakčiai 
paminėti Toronto lietuvių fil. 
draugija yra paruošusi filatelinį- 
suvenyrinį voką su šv. Kazimie
ro atvaizdu, kuris kovo 4 bus 
antspauduojamas Toronto 
pašte su specialiu antspaudu. 
Šis suvenyrinis vokas yra sukur
tas dailininko P. Vaškio. Vokai 
yra įvairūs: vieni — vien tik juo- 

—juodos spalvos melsvam fone. 
Šv. Kazimiero suvenyriniai 
vokai bus naudojami ir per 
LITHPEX VI — filatelijos paro
dą.

J. Tumo-Vaižganto 50 m. mir
ties proga buvo suruoštas minė
jimas Lietuvių Namuose. Vaiž
gantas buvo kunigas, visuome
nininkas ir rašytojas tautinio 
atgimimo ir laisvos Lietuvos

LAISVĖS ATSTATYMO VEIKLA
(atkelta ii 3 psl.)

Sovietam Lietuvą okupavus, 
nuo 1940 LDT savo veiklą deri
no išvien su Lietuvos vyriausy
bės paskirtu diplomatijos šefu, 
buvusiu Lietuvos užsienio rei
kalų ministeriu Stasiu Lozorai
čių, ėjusiu tas pareigas iki mir
ties — 1983.XH.24. Po jo mir
ties pagal velionio valią tas pa
reigas teko perimti šiuos žodžius 
kalbančiam. LDT ir toliau tęs, 
kaip lig šiol, savo veiklą, ginda
ma Lietuvos teises ir interesus.

LDT, lietuvių veiksniai, orga- 

Vaza pradėjo statyti naują kop
lyčią ir ją pavadino šv. Kazi
miero vardu. Ją statė žymus 
architektas Dankoers. Koplyčią 
freskomis išpuošė italų dailinin
kas Delbene. Tuo metu šv. Ka
zimiero karstas buvo laikomas 
Goštautų-Katkevičių koplyčioje.

Į naują koplyčią šv. Kazimie
ro karstas buvo perkeltas 1636 
rugpiūčio 14. Karstas buvo per
keltas su didele iškilme. Tada 
pop. Urbonas VIII paskelbė Šv. 
Kazimierą Lietuvos globėju.

Šv. Kazimiero relikvijos buvo 
nešamos Vilniaus miesto gatvė
mis, kurios buvo išpuoštos ar
komis ir vainikais. Kazimiero 
vėliavą pakaitomis nešė Lietu- 

laikais. Jis buvo didelis kovoto
jas už lietuvybę ir savo profe
sijoje daug nukentėjo'nuo lenko- 
manų ir lenkiškai nusiteikusios 
vyskupijos vadovybės. Tuolaiki
nis Vaižganto literatūrinis įna
šas buvo labai didelis, nes jis 
pasižymėjo dailiosios literatūros 
vaizdeliais; jis turėjo labai dide
lį talentą kurti vaizdus, o ne 
pinti įvykius.

Tautinio atgimimo veteranui 
— Vaižgantui paminėti Toronto 
liet. fil. draugija yra 'išleidusi 
suvenyrinius vokus. Jų yra dve
jopų — juodų ir mėlynų. Vokai 
su pašto ženklu buvo antspau
duoti Toronto pašte su filateli- 
niu antspaudu ir Vaižganto mir
ties data (IV-29).

Dar yra šiek tiek likę S. Da
riaus ir S. Girėno filatelinių 
vokų. Visų aukščiau išvardintų 
vokų kaina: 5 už $1.00; su paš
to ženklu ir Toronto specialiu 
pašto antspaudu — 75c. Kas no
rėtų jų įsigyti, prašome kreip
tis į Tor. liet. fil. draugijos 
sekr. K. Kaminską, 25 Norma 
Cres., Toronto, Ont. M6P 3G9.

Toronto liet. fil. draugijos su
sirinkimai vyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 4 vai.

Bloor St. W., posėdžių kamba
ryje.

K.K.

nizacijos ir visi lietuviai, besi- 
reiškią Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo veikloj, 
yra labai dėkingi JAV-bėm. jų 
vyriausybei, kongresui ir vi
siem, kurie kreipia dėmesį į 
mūsų laisvės bylą ir jos eigoj 
padeda. Ypačiai su giliausia pa
garba reiškiamas dėkingumas 
sesėm ir broliam tėvynėj, kurie, 
būdami nežmoniškoj priespau
doj, stengiasi išlaikyti tai, ,kas 
lietuvių tautai brangiausia, ir 
rodo mūsų tautos gyvastingumą. 
Didingos idėjos nemiršta kaip 
žmonės. Gyvuos ir Lietuva!

vos didikai senatoriai. Iškilmin
goje procesijoje dalyvavo pats 
karalius Zigmantas Vaza, popie
žiaus nuncijus Filonardi ir abu 
Lietuvos vyskupai — Vilniaus 
Abraomas Vainius ir Žemaičių 
— Jurgis Tiškevičius.

Procesijai pasibaigus, šv. Ka
zimiero karstas buvo padėtas į 
naujos koplyčios altorių.

Tai buvo lyg šventojo kanoni
zacijos užbaiga. Karstas ten ir 
buvo per 300 metų. Porą kartų 
dėl karų pavojaus jis buvo išga
bentas ir paslėptas, paskui vėl 
sugrąžintas į altorių.

1953 metais komunistai iŠ ti
kinčiųjų atėmė Vilniaus .katedrą 
ir ją pavertė paveikslų galerija 
ir koncertų sale. Atėmė ir šv. Ka
zimiero koplyčią. Šv. Kazimiero 
karstas tada buvo perkeltas į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią Anta
kalnyje ir ten padėtas didžia
jame altoriuje, (p.j.)

TheSOOth Arovosarv 
of the death of StCaamr

Toronto lietuvių filatelistų 
draugija išleido voką su šv. 
Kazimiero atvaizdu. Pieši
nys paimtas iš skulptoriaus 
Petro Vaškio medalio projek
to. Piešinys užspaustas voko 
kairėje pusėje, pats voko 
dydis 3 1/2x6 1/2 colio.

NAUJI ŠV. KAZIMIERO 
ATVIRUKAI

Nek. Pr. Marijos seserys Put
nume, Conn., šiai šv. Kazimiero 
sukakčiai prisiminti, išleido 4 
atvirukus.

Spalvotas, nedidelis, deda
mas į maldaknygę. Čia panau
dota dail. Zenono Kolbos sukur
tas šv. Kazimiero vitražas, ku
ris yra pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje Kennebunkpor- 
te. Maine.

Dail. Vytauto Igno — lino 
raižinys — šv. Kazimieras, kurį 
užsakė pranciškonai ir kurio ori
ginalai kabo A. Galdiko vardo 
galerijoje Bnxjklyrie ir pranciš
konų vienuolyne Kennebunkpor- 
te. Sulenkiamas atvirukas. Si
dabrinės spalvos gilumos fonas, 
pats atvirukas atspaustas juo
dai.

Dail. Vytauto Igno — šv. Ka
zimieras — detalė iš jo monu
mentalios grafinės kompozici
jos "Lithuania”. Atvinikas, kurį 
galima siusti paštu. Paveikslas 
išspausdintas šalia vietos adre
sui. t

Sąlankėlė su Šv. Kazimiero 
gyvenimo aprašymu. Priekyje iš- 
spuusdintas lx‘sinH'ldžiąs šv, Ka
zimierais.

Šv. Kazimiero koplyčia 19 amžiaus pradžioje. Čia šv. Kazimie
ro karstas išbuvo per 300 m etų. Koplyčią ir Vilniaus 
katedrą komunistai atėmė iš tikinčiųjų ir pavertė pa
veikslų galerija ir koncertų sale, gi Šv. Kazimiero karstas 
1953 gegužės mėn. buvo perkeltas į Š v. Petro ir Povilo bažny
čia Antakalny, Vilniaus priemiesty.

- - - - . - — ■ f

ŠV. KAZIMIERO ŽENKLAI

Puikūs keturių spalvų šv. Ka
zimiero ženklai jau platinami. 
Juos piešė dail. Antanas Tamo
šaitis, žymus lietuvių tautodai
lės žinovas. Ženklus išleido Lie
tuviškosios Skautybės Fondas.

Ženklely šv. Kazimieras nu
pieštas taip, kaip jis buvo vaiz- 
duojamas liaudies mene -— su 
kryžiumi ir lelija rankoje. Fone 
matome lietuviško stiliaus var
pinę ir trobelę, dešinėje žemai 
— tų laikų vytį. Apačioje įra
šas — šv. Kazimieras ir loty
niškai “S. Casimiruš — Patro
nus Lituaniae”, ir datos.

Tai trečias ženklas, pieštas 
žymių lietuvių dailininkų ir iš
leistas LS Fondo.

Ženkliuką galima gauti pas 
Lietuviškosios ‘ Skautybės 
Fondo atstovus vietovėse arba 
pasiunčiant savo vardu adre
suotą voką su pašto ženklu 
ir pinigais. Mačiausias užsaky
mas — 3 dol. už 3 lapusf 
Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
Aleksas Danasas, 29 Welles Ave., 
Dorchester, Mass. 02124. ’

Lietuviškosios Skautybės 
fondo išleistas šv. Kazimiero 
ženklas. Piešė dail. Antanas 
Tamošaitis. Čia spausdiname 
truputį padidintą.

Prašome įsikyti ženkliukų ir 
juos lipinti ant vokų. Tegu ir 
kiti žino, kad mes minime šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kaktį. (k.n.)

NEW LONDON, CONN.
J

Lietuviškoj veikloj

Mūsų maža kolonija dar ma
žėja. 1983 metų bėgyje amžiny
bėn i škeliavo J onas Jasys-Ežerie- 
tis ir Antanas Zavadzkas. Veik
li dr. Miko ir Audronės Pakščių 
šeima išsikėlė į Washington, 
D.C.

Likusieji energingai jungiasi į 
visuomeninę veiklą. Sausio pra
džioje tradicinės vakarienės me
tu Vauxhall Inn buvo pamini- 
ta kun. Adolfo Klimanskio ku
nigystės 30 metų sukaktis. Pa
linkėta sėkmės tolimesniame 
darbe ir įteikta kukli simboli
nė dovanėlė.

Vasario 12 ten pat įvyko Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo minėjimas. Mišias aukojo 
kun. dr. V. Cukuras. Su juo kon- 
eelebravo kun. dr. Z. Smilga.

Kun. Cukuras savo pamoksle 
iškėlė šv. Kazimiero laikų krikš
čionybės ir lietuvybės požiū
rius palyginant su šiais laikais.

N

Malonu buvo matyti ankstes
nės kartos ir mišrių šeimų atsto-

vus, kuriem prelegantas trumpai 
paaiškino anglų kalba šio minė
jimo prasmę ir supažindino su 
šių dienų Lietuvos padėtimi.

Lietuvybės išlaikymui ir Lie
tuvos laisvinimo reikalam 15 as
menų suaukojo per 400 dol.

A.P.

Visi-ittviTukni išspausdinti 
gražiai, tvarkingai, ant gero po
pieriaus, pritaikyti laiškų rašy
mui, siuntimui kaip pašto atvi
rukai.

BALTIMORĖS ŽINIOS

Šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukaktis iškilmingai bus minima 
Šv. Alfonso bažnyčioje kovo 4, 
sekmadienį, su mišiomis 11:30 
vai. ryto. Mišias aukos Baltimo
re* arkivyskupas William D. 
Borders. Su juo koncelebruos 
Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
klebonas kun. Antanas Drangi
nis, kuris pasakys pamokslą. 
Per mišias giedos Dainos choras. 
Klebonas visus kviečia gausiai 
dalyvauti šiose pamaldose.

Sofija Mandravickienė-Mon- 
roe, ankstesnės kartos lietuvė, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
savo namuose Hollins gatvėj, 
netoli Lietuvių svetainės, sausio 
30. Ji buvo miela lietuviškų 
pamaldų ir renginių lankytoja. 
Už jos sielą gedulingos mišios 
Šv. Alfonso bažnyčioj buvo au
kojamos vasario.. 2. Palaidota 
New Cathedral kapinėse. Nuliū
dime liko sūnus Bernardas, ku
ris |M'r eilę metų ją globojo.

Jonas Obelinis
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POLITINIŲ STUDIJŲ IŠVADOS

Šešioliktosios metinės politi- 
•................. '■-ę-- ■ .

nės studijos, įvykusios 1984 
sausio 28-29 Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėj, svars
tė irdiskuttavo šias temas: “OSI 
ir KGB sandėris — tiesai ieško
ti ąr Maskvai pasitarnauti?” 
(Daiva Kezienė iš New Yorko, 
“Americans for Due Process” 
narė), “Rezistencinis paliki
mas” (dr. Kazys Ambrozaitis iš 
Chicagos, JAV LB tarybos prez. 
pirm.), “Istorijos ratas sukasi” 
(Linas Kojelis iŠ Washingtono, 
Baltųjų Rūmų štabo narys); 
simpoziumai — “Jaunimo poli
tinės veiklos sritys” (studentai 
— Algis Avižienis, Rita Burei
kaitė, Milda Palubinskaitė ir 
Gintaras Prišmantas), “Lietuvių 
bendruomenės veikla išeivijoj” 
(JAV LB X-osios tarybos na
riai — Vytautas Černius, Rim- • 
tautas Dabšys ir Juozas Kojelis); 
anglų kalba sesija svarstė išplės
tą temą “Reagano užsienio po
litika ir Baltijos valstybių prob
lema” (Alex Alexiev, dr. Ansis 
Blakis, Dave Balsiger, Aino 
Lauri, Linas Kojelis, Art Wil
kens ir dr. Jack Wheeler, jų 
tarpe svarstybų kolektyvą su
darė knygų ir studijų autoriai, 
Sovietų Sąjungos ir Baltijos 
valstybių problemų specialis
tai).

Abi dienas dalyvavo gausi 
auditorija, visi turėjo teisę daly
vauti diskusijose. Paskaitas ir 
simpoziumus moderavo Vytau
tas Vidugiris, Gintaras Grušas, 
Mykolas Naujokaitis ir Leonar
das Valiukas. Studijų programą 
atidarė Rimtautas Dabšys, pe
riodinių studijų reikšmę ir praš
inu aptarė dr. Zigmas Brinkis, 
užsklandos todį tarė P. Algis 
Raulinaitis. Studijų programą 
paruošė JAV LB Vakarų ąpy-
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L.A. sambūrio valdybos ir Baltų 
Laisvės Lygos lietuvių sk. 
Paruošiamiem programos dar
bam vadovavo Edmundas Ar- 
bas, LFB L.A. sambūrio pirmi
ninkas.

Iš paskaitose, simpoziumuose 
ir diskusijose pareikštų minčių 
galima formuluoti tokias iš
vadas:

; 1. Minėdami rezistentus ir ko
votojus dėl Lietuvos laisvės, 
semiamės patys sau jėgų. Tai ne 

. ašaros prie kapo, bet tautinis 
pabudimas ir rezistencinis pasi
ryžimas.

2. Stebėdami pavergtos Lietu
vos gyvenimą, aiškiai matom, 
kad religijos teisių gynimas yra 
kartu ir tautos teisių gynimas. 
Lietuvoj pastebimas ryškus reli
ginis renesansas. Išeivija turi 
surasti kelių jam skatinti. Rezis
tencijai Lietuvoj išeivija iki šiol 
nerodė pakankamo dėmesio.

Lietuvos ateistai tautinėj rė
žis tencijon nedalyvauja.

3. Atsiliepiant į Sibiro kanki
nio jaunuolio Juliaus Sasnausko 
žodžius, kad Lietuvos dvasinis 
didingumas pasireiškia “ne vien 
savo amžių palikimu; mūsų epo
cha nemažiau didinga ir herojiš
ka už praėjusias”, 1984-uosius 
metus reiktų skelbti Sv. Kazi
miero ir Nijolės Sadūnaitės me
tais. Tai būtų “amžių paliki
mo” ir “mūsų epochos herojiz- 
mo” prasminga simbiozė.

4. jAV-bėse ir Europoj kuriasi 
palankios nuotaikos Baltijos 
valstybių bylai kelti tarptauti
niuose forumuose. PLB-nei ir

Los Angelėje sausio 28-29 buvo surengta politinių studijų 
savaitgalis. Nuotraukoje matome LB tarybos narius, disku
tuojančius Lietuvių Bendruomenės veiklą. Iš k. Vytautas 
Černius (kalba), Vytautas Vidugiris (moderatorius), Rim
tautas Dabšys ir Juozas Kojelis. Nuotr. L. Kauto

Vlikui reikėtų nustoti tartis, 
kaip savo tarpe susitarti, bet 
tartis, kaip tas palankias nuo
taikas išnaudoti Lietuvos lais
vės labui. Jaunesniuoju partne
riu PLB-nės ir Vliko pasitari
muose turėtų dalyvauti PLJS.

Pasaulio lietuvių jaunimas, 
paveiktas įvykių Lietuvoj, rodo 
didelio susirūpinimo lietuvių 
tautos likimu.

5. Globaliniu mastu veikian
čių organizacijų centrai neturėtų 
savo vardu vykdyti veiklos at
skiruose kraštuose, kur jau vei
kia organizuotos lietuvių bend
ruomenės. Tai iššaukia nesusi
pratimus ir nesantaiką. Centri
nės organizacijos turėtų būti 
idėjų pasiūlytojos, projektų kū
rėjos, veiklos skatintojos ir ko
ordinatorės. Tiesiogiai atskiruo
se kraštuose jos veikia tik ten, 
kur stipriau organizuoto lietu
viško gyvenimo nėra arba kur 
bendruomenės taip silpnos, kad 
pačios vienos jaučiasi bejėgės.

6. Europa, yra militariškai ir 
moraliai sustiprėjusi ir pasiry
žusi pasipriešinti sovietų hege
monijai. Lietuva yra Europoj, 
tad didelę laisvinimo pastangų

Tai turėtų būti Vliko ir PLB su
tartinės veiklos projektas.

7. Kai kurios centrinis orga
nizacijos yra paskelbusios kon
krečius laisvinimo srity planus 
1984-iem metam. Svarbiausi, 
galį turėti istorinės reikšmės, 
planai yra:

a. Stengtis Lietuvos diploma
tinei tarnybai Didžiojoj Britani
joj ir Kanadoj gauti teisę per
sonalą papildyti diplomatinėj 
tarnyboj nedirbusiais žmonė
mis, kad būtų užtikrintas tų 
postų tęstinumas (PLB projek-

b. Organizuoti visų LB kraštų 
santalką, kad Europos Parla
mento rezoliucijai Baltijos vals
tybių klausimą kelti Jungtinėse 
tautose būtu duota eiga (PLB).

c. Rūpintis, kad JAV-bių vy
riausybė Baltijos valstybių bylą 
pateiktų ir gintų Jungtinėse 
Tautose (JAV LB).

d. Baltijos valstybėm Jungti
nėse Tautose išrūpinti oficialų 
stebėtojo statusą (Baltų Laisvės 
Lygos proj.).

e. Rūpintis, kad Australijoj 
būtų paskirtas Lietuvos garbės 
konsulas (PLB).

8. Pasaulio lietuvių visuome
nės tautinė-patriotinė pareiga 
sudaryti finansinį užnugarį tom 
organizacijom, kurios konkre
čius laisvinimo veiklos projek
tus turi, juos viešai skelbia, 
vykdo ir apie sėkmes ir nesėk
mes informuoja visuomenę.

menės, bet ir kitų bendrinių 
lietuvių organizacijų raktines 
pozicijas turėtų būti įtraukti 
vidurinės ir jaunesnės kartos 
žmonės, kurie be didesnio 
skausmo išlygintų tarporganiza- 
cinius nesusipratimus ir vykdy
tų lietuviškų jėgų konsofidact^ 
ją-

10. Politiniam tikslam siekti 
išeivija turi dirbti su mum pa
lankia krašto administracija, 
kad Baltijos valstybių bylai taip 
pat palankiai nuteiktų spaudą, 
viešąją opiniją ir biurokratiją. 
Tuo tikslu Washingtone ir New 
Yorke yra reikalingi apmokami 
tarnautojai. Geravalis idealiz
mas, nelydimas sugebėjimo

Politinių studijų savaitgalis Los Angelėje buvo surengtas

vičius, J. Vaičeliūnas, J. Varana
vičius ir St Varanka.

jo 1-2. Rengimo komiteto pir
mininku yra dr. Juozas Songai
la. Spaudai informuoti yra su
daryta komisija, kurion įeina

Nuotraukoje matome akademinį jaunimą, kuris svarstė temą 
“Jaunimo politinės veiklos sritys”. Iš k. Algis Avižienis 
(kalba), Gintaras Grušas — moderatorius, Gintaras Prišman- 
tas, Milda Palubinskaitė ir Rita Bureikaitė. Nuotr. Alf. Vilko

dirbti, teigiamų rezultatų neat
neša. .

11. OSI, bendradarbiaudama 
su KGB vadinamųjų karo nusi
kaltėlių bylose, pažeidžia JAV- 
bių teises ir konstitucijos nor
mas ir netiesiogiai talkina KGB 
žmogaus teisių pažeidime tiem, 
kuriem pasisekė iš tiesioginės 
sovietų kontrolės ištrūkti. “Ame
ricans for Due Process” darbuo- 
buotojom, Rasai Razgaitienei ir 
Daivai Kezienei, priklauso ypa
tinga padėka už jų pasišventu
sį darbą, o Vliko, LB-nės ir Alto 
jungtinis komitetas, kuris orga
nizuoja finansinį gynybos užnu
garį, turėtų būti visų lietuvių 
remiamas.

12. Visos organizacijos bend
ru sutarimu turėtų paremti Bal
tų Laisvės Lygos idėją pagamin
ti anglų kalba “Baltic Holo
caust” filmą, kuris istoriškai 
teisingai pavaizduotų bolševikų 
ir nacių okupuotoj Lietuvoj įvy
kius nuo 1940 metų iki dabar. 
Filmo pagaminimas kainuotų 
iki 100,000 dolerių.

13. Amerikiečių organizacija 
“Ban the Soviet Coalition” sie
kia sovietus dėl jų tarptauti
nių nusikaltimų išjungti iš olim
pinių žaidynių. Toj koalicijoj 
jau dalyvauja 150 organizacijų, 
jų tarpe Amerikos Lietuvių Ta-

Lyga ir kt. Visuomenė turėtų 
BAN akciją paremti.

14. Į lituanistinių mokyklų 
programas nedelsiant įvesti 
stiprų visuomeninių mokslų 
kursą, kur jaunimas būtų ruo
šiamas praktiškai vykdyti su 
Lietuvos laisvinimu susijusius 
darbus. Visuomeninių mokslų 
pamokose naudojamos lietuvių 
ir gyvenamojo krašto kalbos.

J- Kj.

LOS ANGELES, CALIF.

Šv. Kazimiero, Lietuvos ir Los Tėv dr. Leonardas Andriekus, 
Angeles lietuvių parapijos glo
bėjo, šventė kovo 4, sekmadienį, 
bus iškilmingai minima. Šiemet 
dar sukanka 500 metų 
nuo šio šventojo mirties., 10:30 
vai. ryto iškilmingos mišios šv. 
Kazimiero garbei. Gieda sustip
rintas parapijos choras ir solis
tai, vadovaujant komp. Br. Bud- 
žiūnui. Pamokslą sako Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Kalbės 
ir kardinolas Timothy Manning. 
Sveikins Lietuvos gen. konsu
las inž. V. Čekanauskas. Kardi
nolui bus įteiktos dovanos: si
dabrinis šv. Kazimiero medalis 
ir lietuviška stula. Visos iš
kilmės bus filmuojamos. Po pa
maldų prie bažnyčios bendra 
nuotrauka su kardinolu. Organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis, o nariai — su unifor
momis. Moterys ir mergaitės 
prašomos pasipuošti tautiniais 
drabužiais. Prieš šias iškilmes 
tris vakarus, pradedant kovo 1,

BALTIC DELIGHT TOURS — 1984

| kainą {skaitoma kelionė Finnalr lėktuvu, trys valgiai Pabaltijo kraštuose, kelionė M$ 
George OTS laivu ii Helsinkio j Taliną Ir atgal, sutikimo vakarienė Helsinky Ir pusryčiai, 
Pabaltijo kraštuose kasdien dvi apžiūrėjimo ekskursijos, {skaitant Kauną Ir Trakus. Keleiviai 
nakvos Helsinky Toml, Taline Viru, Rygoj Latvia Ir Vilniuj Lietuva viešbučiuose. Išvykimas IŠ 
JAV vakarinio pakraščio pagal asmenišką susitarimą.

TRUMPESNĖS KELIONĖS — 5 NAKTYS VILNIUJ, 2 NAKTYS RYGOJ, 2 NAKTYS HELSINKY. IŠ
VISO 10 NAKČIŲ IR 11 DIENŲ.

GRjŽTA
KAINA IŠ NEW YORKO 
ARBA MONTREALIOKELIONĖS NR. IŠVYKSTA

401 Gegužės 30 Birželio 9 $ 1394
402 Birželio 13 Birželio 23 $ 1566
403 Birželio 27 Liepos 7 S 1566
404 Rugpjūčio 8 Rugpjūčio 18 $ 1566
405 Gruodžio 26 Sausio 5 $ 1175

ILGESNĖS KELIONĖS — 5 NAKTYS VILNIUJ, 2 NAKTYS RYGOJ, 3 NAKTYS TALINE, 3 NAKTYS
HELSINKY. IŠ VISO 14 NAKČIŲ IR 15 DIENŲ.

410 Gegužės 30 Birželio 13 S 1538
411 Birželio 13 Birželio 27 $ 1710
412 Birželio 27 Liepos 11 $ 1710
413 Rugpjūčio 8 Rugpjūčio 22 $ 1710

Dėl informacijų kreiptis Į Stephanie Horton. Tel. 212 683*9500

UNION TOURS, INC. 6 East 36 Street, New York, N.Y. 10016
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Politinių studijų savaitgalyje, kuris įvyko sausio 28-29 Los 
Angeles mieste, kalbasi iš k. dr. Kazys Ambrazaitis — JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmininkas, Vytautas Vidugiris — 
Pasaulio Skautų Brolijos vyr. skautininkas ir Linas Kojelis — 
Baltųjų Rūmų štabo narys. Nuotr. Alf. Vilko

OFM, Brooklyno lietuvių pran
ciškonų vienuolyno viršininkas, 
Aidų žurnalo redaktorius ir poe
tas, vadovaus susikaupimo tri
dieniu.!. Šeštadieninės mokyklos 
mokiniai dalyvauja rašinių apie 
šv. Kazimierą konkurse. 75, 50 
ir 25 dol. premijos bus įteikia
mos birželio 17, šv. Kazimiero 
garbei skirtoje Lietuvių dienoje.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos metinė apyskaita išspaus
dinta parapijos leidžiamame 
dvisavaitiniame laikraštėly 
“Lietuvių Žinios”. Per 1983 me
tus turėta 189,818.56 dol. pa
jamų ir 145,875.18»dol. išlaidų.

Bernardas ir Aldona Brazdžio- 
niai sausio 10 atšventė vedybi
nio gyvenimo 50 metų sukaktį. 
Gauta popiežiaus sveikinimo te
legrama ir palaiminimas. Tele
gramą pasirašė kardinolas A. 
Casaroli.

Leonas Oksas, sulaukęs 75 
metų amžiaus, gruodžio 3 buvo 

pagerbtas Tautinių namų salėj. 
Susirinko 100 su viršum bičiu
lių pasveikinti sukaktuvininko, 
kuris uoliai reiškiasi Los An
geles lietuvių visuomeninėj 
veikloj.

Antanas ir Ona Razučiai sausio 
20 savo šeimos rately atšventė 
50 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Kaziuko mugė, rengiama Los 
Angeles^ skautų ir skaučių, įvyks 
kovo 11, sekmadienį, tuoj po lie
tuviškų pamaldų parapijos mo
kyklos kieme ir salėse.

Birutės ir Raimondos koncertas 
bus kovo 24, šeštadienį, 7:30

Riverside Dr., Los Angeles, 
Calif.

Metinėm parapijos rekolekci
jom, kurios įvyks balandžio 11- 
15, vadovaus Tėv. Vytautas Bag-' 
donavičius, marijonas iš Chica- 
gos. — L.Ž.K.

— Juno, Fla., Naujų metų 
sutikimo baliaus komitetas iš 
gauto pelno 20 dol. paskyrė 
Darbininkui paremti. Ačiū už 
kilnią iniciatyvą.

— Lietuvių Fondo taryba pa
tvirtino šios sudėties valdybą: 
dr. Antanas Razma — pirminin
kas, Marija Remienė — pirm, 
pavaduotoja, dr. Jonas Račkaus
kas — vicepirm., Alė Stepona
vičienė — sekr. ir reikalų vedė
ja, Kazys Barzdukas — ižd., na
riai — Ofelija Baršketytė, Rūta 
Juškienė, Antanas Juodvalkis ir 
dr. Antanas Gintaras Razma.

— Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos visuomenininko pre
mijai skirti komisiją sudaro: dr. 
Juozas Meškauskas, Grasilija 
Meiliuvienė, Bronius Polikaitis, 
adv. Rimas Domanskis ir dr. 
Petras Kisielius. Premiją finan- 
suosuoja kun. dr. Juozas Pruns- 
kis. Kandidatus siūlyti iki ba- fe; 
landžio 1 dr. J. Meškauskui, g 
6623 So. Francisco Ave., Chica- < 
go, Ill. 60629^ J

— Lietuvių Fronto Bičiulių B 
poilsio ir studijų savaitė vyks B' 
lietuvių pranciškonų vasarvie- g 
tėję Kennebunkport, 
tęsis vieną savaitę: 
18-25. : - j ■ •

■ Į * i . .

— Kaziuko mugė, 
Hartfordo skautų, įvyks kovo 11.

Maine, ir 
rugpjūčio

rengiama

— Gavėnios rekolekcijos Put- 
nam, Conn., moterim prasideda g" 
kovo 16, penktadienį, 8 vai. vak. g 
baigiasi kovo 18. Vyram prasi- 
deda kovo 31, šeštadienį, 10 ę 

vai. ryto, ir baigiasi balandžio 1. 
Abejos baigiasi sekmadienį po |Į 
pietų. Registruotis 1 203 928- 8 
5828. Abiejom rekolekcijom va- B 
dovaus seselių kapelionas kun. B 
dr. V. Cukuras. ||

— Studetam ir dirbantiem jau- I| 
nuoliam (18-30 m.) gavėnios 
susikaupimas-rekolekcijos orga- 'g 
nizuojama pas Putnamo seseles. 
Pradžia balandžio 7 d. 10 vai. 
ryto, pabaiga balandžio 8 su 
pietumis. Vadovaus kun. A. 
Saulaitis, SJ, ir seselė Ignė. Re
gistruotis iš anksto 1-203-928- 
5828 arba laiškeliu (I.C.C., Put
nam, CT 06260).

— JAV ir Kanados LFB buvu
si centro valdyba, dėkodama 
Darbininkui už FB darbų pami
nėjimą ir bendradarbiavimą, 
baigdama darbą, paaukojo 100 
dol. Nuoširdus ačiū už spaudos 
talkos įvertinimą.

— LB St. Petersburg apylin
kės valdyba per savo iždinin
ką P. Zelbą, įvertindama Dar
bininko pastangas lietuvybės iš
laikyme, laikraščiui stiprinti 
paaukojo 25 dol. Nuoširdus 
ačiū.

— Waterbury, Conn. Lietuvių 
Moterų Federacijos Waterburio 
klubas per savo iždininkę A. Pa- 
liulienę Darbininkui stip
rinti atsiuntė 20 dol. auką. 
Ačiū lal>ai.

fe

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Adams, Laguna Niguel. 
Calif., A. NoruŠis, Philadelphia. 
Pa. Užsakė kitiem: V. Ūselis, 
Flushing. N.Y. — G. Montvila, 
Brookfield. Conn., A. Kaz
lus, Cleveland, Ohio —Z. Jaku
lis. Rocky River, Ohio, ir A. Pas- 
konis, Dowers Grove, 111. Svei
kinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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Laiškas iŠ Sarajevo (2)

LIETUVIS
SU AUKSO MEDALIU

Prieš olimpinius žiemos žaidi
mus Sarajevo gyventojai būgš
tavo dėl oro. Jokio sniego lopo 
mieste ar slėnyje, temperatūra 
kaip pavasarį, kartais sodriai 
palydavo .. . Net ir aplinkiniuo
se kalnuose minkštėjo, seko 
sniego danga. Tur būt, ne vie
nas sarajevietis ėjo į mečetę, 
cerkvę ar katalikų bažnyčią pra
šyti dangaus pagalbos. Pra
amžius maldų išklausė — Sara
jevas sugrįžo. į žiemos ritmą: 
smarkiai atšalo, sniegą pasekė 
pūgos, ir kai kurias alpines var
žybas reikėdavo ne kartą atidė
ti.. . Sąlygos nebuvo idealios, 
nes įmanoma patvarkyti sniegą, 
bet kaip pralaužti rūko uždangą, 
kaip nutildyti vėjo siautulį?

Lietuvius tėvynėje ir užsieny
je ypač domino biatlono (šaudy
mo ir slidinėjimo) varžybos, 
kuriose dalyvavo kaunietis Algi
mantas Šalna. Po 56 metų per
traukos tai antrasis lietuvis 
olimpiniuose žiemos žaidi
muose. 1928 St. Moritze pirmuo
sius ledus pralaužė Kęstutis Bu
lota (Kauno LFLS), čiuožęs 500, 
1500 ir 5000 metrų nuotolius.

Algimantas Šalna, savo spor
tinį kelią pradėjęs Ignalinoje, 
dabar yra vienas pajėgiųjų 
biatlonininkų pasaulyje. 1983 
pasaulio pirmenybėse Antersel- 
voje, Italijoj, Sovietų Sąjungos 
atstovai nelaimėjo nė vieno me
dalio 10 ir 20 kilometrų rungty
se, bet 4x7,5 km estafetėje dėl 
pergalės atkakliai varžėsi su 
Rytų Vokietija. Iš pradžių Jan
gas (RV) aplenkė Bulyginą (SS), 
bet antruoju lenktyniavęs Šalna, 
taikliai šaudęs ir ypač greitas 
slidžių vėžėse, skirtumą išlygi
no, pralenkė antrąjį Rytų Vokie
tijos šaudantį slidininką 
Roetschą ir nutiesė kelią SS per
galei.

Šiemet sausio mėnesį Šalna 
dalyvavo pasaulio biatlono tau
rės varžybose Falune, Švedijoj 
ir 10 km nuotolyje užėmė ant
rą vietą, o 20 km — devintą. 
“Jei netapsiu olimpiečiu, many
siu, jog buvau ne sportinin
kas, o tik fizkultūrininkas”,

anksčiau sakė Algimantas šalna. 
Jo troškimas išsipildė.

Sarajevo žaidimų laikraštis 
Olimpijski Informator vasario 
9-tos laidoje dalyvių sąraše lie
tuvio pavardę taip įrašė: Algiu- 
mantas Shalna.

Bjelašnicos kalno papėdėje, 
Igmano miške vykdomos biatlo
no varžybos buvo lyg pernykščių 
pasaulio pirmenybių Italijoje 
kopija: 10 ir 20 km rungtyse 
SS sportininkai liko be medalių. 
10 km triumfavo Kvalfossas 
(Norvegija) per 30.53,8 min., 2. 
Angereris (Vakarų Vokietija), 3. 
Jacobas (Rytų Vokietija). Šalna 
užėmė penktą vietą. Jo laikas 
— 31.20,8 min. 20 km rungty
je pirmame šešetuke nė vieno SS 
biatlonininko. Čia taip pat vo
kiečių ir norvego grobis: 1. An
gereris (Vakarų Vokietija), 2. 
Roetschas (Rytų Vokietija), 3. 
Kvalfossas (Norvegija).

4x7,5 km estafetėj laukta Nor
vegijos, Rytų Vokietijos ir So
vietų Sąjungos trikovės, bet 
nutiko kitaip. Rytų Vokietija iš
krito iš pajėgiausio trejetuko. 
Jos vietą užėmė ir bronzos me
daliu pasipuošė Vakarų Vokieti
ja, kurios didysis ramstis buvo 
jau auksą ir sidabrą laimėjęs 
Angereris. Rytų Vokietija turėjo 
pasitenkinti nedėkinga ketvirtą
ja vieta. Buvo gaila veterano Ull- 
richo (RV), 26 metų, kuris 1980 
Lake Placide suspindėjo dviem 
aukso ir vienu sidabro meda
liais. Po Sarajevo Ullrichas dau
giau nerungtyniaus, bet medalio 
pabaigtuvėms negavo, nes ir 20 
km rungtyje užėmė tik penktą 
vietą. Prieš metus vėžiu mirė jo 
žmona, ir po to Ullrichas jau 
ne tas ...

Nuo 1968 Grenoblyje SS jau 
penktą kartą iš eilės laimėjo 
olimpinę 4x7,5 km estafetę — 
šiemet pergalę iškovoti padėjo 
kaunietis Šalna. Jis rungtyniavo 
trečiuoju ir išlaikė pirmavimą, 
nors ir turėjo sunkumų šaudy
damas stačiom. Antrą vietą už
ėmė Norvegija.

Algimantas Šalna — pirma
sis lietuvis, olimpinėje sniego ir

ledo šventėje pasipuošęs meda
liu. Be to, penktoji vieta 10 
km rungtyje yra taip pat didelis 
individualus pasiekimas. Daug 
nuopelnų turi ir treneris Alber
tas Jakubauskas, Sarajeve jaut
riai sekęs savo auklėtinio kelią 
į triumfą.

Užsienio žurnalistai ne kartą 
pažymėjo, kad Šalna yra lietuvis 
iš Kauno. Tik vienas pranešė
jas įsismaginęs suklydo, nes 
Kauną pavadino Lietuvos sosti
ne . . .

Po sėkmingo tėvynainio pasi
rodymo Sarajeve dervinė turkiš
ka kava atrodė švelni, kaip na
mie per pusryčius įprastas 
Nestle niekalas. Drauge su olim
piniu talismanu vilkiukiu Vučko 
norėjosi strimgalviais lėkti nuo 
aukšto Bjelašnicos kalno . . .

Kestutis Čerkeliūnas

SĖS. GERTRŪDOS PASIŠVENTINIMO 
50 METŲ SUKAKTIS PUTNAME
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

vienuolyno seselių, Putname, 
seselė Gertruda E. vasario 8 
minėjo savo vienuolinio gyveni
mo 50 metų sukaktį.

Iškilmės pradėtos mišiomis 
vienuolyno, koplyčioje, 11 vai. 
ryto. Mišias aukojo vienuolyno 
kapelionas kun. dr. V. Cukuras, 
koncelebruojant dar 5 kunigam. 
Mišių lekcijas skaitė: prel. V. 
Balčiūnas ir kun. R. Krasauskas. 
Kun. Cukuro pamokslas priminė 
analogiją: žvaigždė vedė Tris 
Karalius (išminčius) pasveikinti 
pasaulio Išganytojo, tikėjimo 
žvaigždė-šviesa vedė ir veda se
selę Gertrūdą vienuoliniu gyve
nimu. Mišių metu sės. Gertruda 
atnaujino savo vienuolinius 
įžadus.

Po pamaldų iškilmės dalyviai 
susirinko bendriem pietum se
selių valgomajame. Pietūs pra
dėti atitinkama malda, sukal
bėta kun. Cukuro. Jubiliatę svei
kino vyresnioji seselė Aloyza, 
taip pat ir dalyviai, linkėdami 
jai sveikatos ir pajėgumo daryti 
visiem gera ir visiem nešti tikė
jimo šviesą.

Seselė Gertruda gimė 1908

Klavinių kaime, Utenos valsč. ir 
apskrityje. Šeimoje buvo 6 bro

liai ir 4 seserys, kurių dar vie
na sesuo yra vienuolė, o vienas 
brolis buvo kunigas jėzuitas. 
Vaikystėje lankė savo tėvo ve
damą pradžios mokyklą. 1933 
įstojo į Marijos Nekalto Prasidė- ' 
jimo seselių (žinomų vargdienių 
seselių vardu) vienuolyno novi- 
cijatą Marijampolėje. 1934 davė 
vienuolinius įžadus. Lietuvoje 
daugiausiai gyveno Kaune ir 
buvo bendrabučio tvarkytoja. Į 
JAV atvyko 1937 ir dirbo su ki
tomis čia atvažiavusiomis sese
lėmis: Marianapolyje, Villa 
Maria, pagrindiniuose namuose, 
Putname, vėliau Toronte ir 
Montreal y. Dirbo vaikų daržely
je, taip pat dažnai padėdama 
Dainavos jaunimo stovykloj. 
Bent 3 metus dirbo seselių 
spaustuvėj, padėdama prie lau
žymo, rišimo, ekspedijavimo ir 
pan. Dabar jau 7 metai yra 
Matulaičio namuose, kur vis dar 
padeda seselėm ir ten globo
jamiem, nors sveikata jau daug 
ko neleidžia daryti.

Linkime seselei Gertrūdai 
sveikatos, Aukščiausiojo palai
mos ir būti pajėgiai nešti tikė
jimo šviesą kiekvienam sutikta
jam.

J. Kr.

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolyno Putname seselė 
Gertruda E. sausio 8 pami
nėjo savo vienuolinio gyve
nimo auksinį jubiliejų. Nuotr. 
J. Kriaučiūno

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS
LITUANISTIKOS KATEDRAI

Aukos gautos 1984 m. 
sausio mėnesį:

$1,500.00: Juozas ir Eugenija 
Pažeminai, Queens, NY (viso $2,- 
500.00).

$500.00: a.a. Rasos Grigana- 
vičiūtės atminimui — K.M., Chi
cago, IL.

$250.00: Anne J. Whalen, Spar
ta, NJ.

$200.00: a.a. dail. Juozo Pau- 
tieniaus 5 m. mirties atminimui — 
Stasė Pėutienienė, Cicero, IL.

$100.00: Stasio Ciniko atmini
mui — Zofija Cinikienė, Chicago, 
IL; Jurgis ir Julija Gyliai, Chica
go, IL; Ignas Kazlauskas, Great 
Neck, NY (viso $125.00(: Jonas ir 
Branguolė Paroniai, Chicago, IL; 
Petras ir Anelė Povilaičiai, Great 
Neck, NY; Edvardas Varekojis, 
St. Petersburg Beach, FL.

$50.00: Almis Kuolas, Duxbu
ry, MA; Henrikas ir Irena Miklai, 
Great Neck, NY (v>so $100.00(.

140.00: Kostė Garbauskienė, 
Great Neck, NY.

$25.00: a a. Juozo Ožinskio 
atminimui — Albina Ožinskienė, 
Willowick, OH; Raymond ir Renie 
Stewart, Moorestown, NJ.

$20.00: V. Butkys, Great Neck,

NY; Eufemija Cibienė, Great 
Neck, NY; Kazimieras ir Geno
vaitė Galinauskai, Dorchester, 
MA; Ona Kukarskienė, ' Bal
timore, MD; A. Merkelis, Great 
Neck, NY; Anthony Plienis, Chi
cago, IL; Juozas ir G. Valaičiai, 
Great Neck, NY; Jonas ir įremia 
Vilgaliai, Great Neck, NY (viso 
$50.00).

$15.00: Vytautas Žukas, Great 
Neck, NY.

$10.00: Narcizas Gintalas, Bal
timore, MD; Tadas ir Ina Jasai
čiai, Great Neck, NY; Johana Ro
kienė, Great Neck, NY; Viktoras 
Sauka, Baltimorel MD; Juozas ir 
Zita Saurusaičiai. Baltimore, MD.

$5.00: V. Norkus, Great neck. 
NY.

Aukų sausio 
mėnesį surinko:

JAV LB Baltimore apylinkė 
$50.00 (viso $640.00(: JAV LB 
Great Neck apylinkė $430.00: 
JAV LB Brighton Park apylinkė 
iŠ viso surinko $2.260.00.

NuoAirdus ačiū aukotojams ir 
aukų rinkėjams. Čekius praėome 
raftyti ir siųsti: Lithuanian 
World Community Founda
tion. 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636.

I>ėAų tolkimo komitetas, 
• Jonas Kavaliūnas, pirm.

Dalyvauja žymūs JAV 
valdžios pareigūnai

Baltų Laisvės lyga Los Ange
les Ambassador viešbutyje kvie
čia kovo 17 trečiąją Žmogaus 
teisių konferenciją, kurioje suti
kimus dalyvauti jau davė trys 
žymūs Amerikos valdžios pa
reigūnai. turi itakos užsienio 
politikos formavimui:

1. Elliott Abrams, valstybės 
sekretoriaus asistentas žmogaus 
teisių reikalam. Laisvės lygos 
įtaigojamas, E. Abrams 1982 
atsilankė į Lietuvos pasiuntinio 
Washingtone dr. Stasio Bačkio 
suruoštą Vasario 16-osios pri
ėmimą pasiuntinybėje, pasakė 
kalbą ir pakėlė tostą už Lietu.- 
vos nepriklausomybę. Ilgesni 
laiką iki tol pasiuntinybės pri
ėmimuose dalyvaudavo tik 
aukštesnių administracijos pa
reigūnų žmonos.

2. Carl S. Gershman, nuola
tinis Amerikos delegatas Trečia
jame (Dekolonizacijos) Jungtinių 
Tautų komitete. 1983 rugsėjo — 
spalio mėnesį C. Gershman 
Jungtinėse Tautose turėjo aštrų 
susikirtimą su rusų delegatu 
O. Trojanovsky Baltijos valsty
bių klausimu. Jis pakartotinai 
stipriais argumentais užatakavo 
Sovietų Sąjungą dėl neteisėtos 
Baltijos valstybių aneksijos ir 
dėl brutalių žmogaus teisių pa
žeidimų okupuotose Baltijos 
valstvbėse.

Šių metų pradžioje. Baltų 
Laisvės lygos pirmininkui Val
džių: Pavlovskiui lankantis 
Gershmano įstaigoje, jis paža
dėjo ir šias metais oficialiai 
painformuoti visus Jungtinių 
Tautu narius, kad Amerika ne- 

C-

pripažįsta Baltijos valstybių 
okupacijos.

3. Spencer Oliver. JA\ Kong
resinės komisijos Helsinkio susi
tarimų vykdymui sekti štabo di
rektorius. Rimo Cesonio liudiji
mu (Cesonis buvo oficialus 
A m tu iko s delegacijos narys) 
Madrido konferencijoje Spencer 
() I i ve r įspūdingiausiai gynė 
Baltijos valstybių teisę į nepri
klausomybę ir aštriausiai smer
kė įvykdytą sovietų uzurpaciją.

Šios Žmogaus teisių konferen
cijos dalyviai galės girdėti siu 
asmemu pareiškimus, kelti klau
simus ir vesti diskusijas.

Aimuikos baltam konferenei 
joje ststovaus irgi stiprios jė
gos. dr. \ \ tautas Vardys, Okla- 
homos universiteto po I i ii n i ij 
moksli) d e parlament o \ ('dejas, 
daugelio knygų ir studijų an* 
I ori us, žymiausias Amerikos 
baltų soviotologas: dr. Olgerts 
P:Uv|f)V\kl\ PjkjĮlho I

Latvių federacijos prezidentas, 
ir Lembit Savi, Pasaulio Estų 
tarybos prezidentas.

Tikimasi, kad šiai konferenci
jai “News media” skirs reikia
mą dėmesį. Tos pačios dienos 
vakare Ambassador viešbutyje, 
dalyvaujant visiem svečiam, į- 
vyks banketas. Kaip ir kitais 
kartais, po banketo yra progų 
su valdžios pareigūnais ir kitais 
svečiais pasikalbėti privačiai.

Ta pačia proga šaukiamas ir 
metinis Baltų Laisvės lygos su
važiavimas. Aukotojai, už kiek
vieną šimto dolerių auką gauna 
vieną balsą. Suvažiavime bus 
duodama veiklos apyskaita ir 
renkama lygos vadovvbė 
1984 metam.

J. Kj.

BUFFALO, N.Y.
Lietuvos šventė

Vasario 16-tąją Buffalo lietu
viai paminėjo vasario 12 Inter
national Institute patalpose. 
Minėjimą atidarė ir susirinku
sius pasveikino lietuvių klubo 
pirmininkas dr. A. Gamziukas. 
Kadangi dauguma atsilankiusių 
buvo lietuviškai nekalbą, todėl 
jis kreipėsi į juos abiem kal
bom. Savo kalboje jis pabrėžė 
ypatingą svarbą ir reikalingumą 
supažindinti amerikiečius su 
dabartine padėtimi okupuotoj 
Lietuvoj ir bendrai su komuniz
mo žiaurumais.

Pirmininkas supažindino su 
dr. Gražina Slavėniene, pagrin
dine kalbėtoja. Ji kalbėjo 
angliškai. Kalbos tema buvo dr. 
J. Basanavičiaus Aušra, kuri tik 
ką užbaigė minėti savo šimti
nę sukaktį. Prelegentė išdėstė 
Aušros sukeltą lietuviuose tauti
nio atbudimo jausmą ir jos be
galinę reikšmę Lietuvos nepri
klausomybės atgavimui. Ji pa
brėžė, kad reikia turėti viltį, 
jog ir dabartinė gausi okupuotos 
Lietuvos pogrindžio spauda at
liks panašų uždavinį.

Po kalbų buvo pertrauka, ku
rios metu klubo šeimininkės 
pavaišino kava ir savo keptais 
pyragais.

Meninei programos daliai va
dovavo Milda Newman. Ją atliko 
vietinis jaunimas. Slavėnų sūnus 
padeklamavo Maironio eilėraštį, 
Michalskių dvi dukros ir sūnus 
pagrojo pučiamaisiais instru
mentais keletą dalykėlių, o New- 
manų dukrelė pašoko. .Audronė 
Mažeikienė angliškai paskaitė 
lietuvišką pasaką ir lietuviškai— 
ištrauką iš istoriko V'. J.iulevi- 
čiaus straipsnio — Šventasis Ka- 
žirnienis.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalam surinkta 300 dol. su vir * r rsum. 1 1

1984 KELIONĖS J LIETUVĄ
9-18 dienų kelionės, įskaitant 11 dienų Lietuvoje

SPECIALI 13 DIENŲ KELIONĖ SU 11 NAKČIŲ LIETUVOJE 
(du pilni savaitgaliai su giminėmis ir draugais)
#314: kovo 14-26 .............  $1,199

FINNAIR via JFK

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#710 B: liepos 10—27 .........................................  $1,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 .........................................$1,999
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
#508 B: gegužės 8-24 ............................................$1,769
#612 B: birželio 12-28 ................... $1,899
#918 B: rugsėjo 18- spalio 4................................$1,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK 6 Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
#429: balandžio 29— gegužės 11 .......................$1,699
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj 
ALITALIA via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
#508A: gegužės 8-19..............................................$1,379

#612A: birželio 12-23 ..........  $1,649
#710: liepos 10-21 .................................................. $1,649
#807: rugpjūčio 7-18 ..............................................$1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29.................... $1,489

6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte
LUFTHANSA via JFK Boston
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) —$439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#507: gegužės 7-18..............................................$1,289
#604: birželio 4-15..................................................$1,639
#710A: liepos 10-21............................................... $1,639
#814A: rugpjūčio 14-25..........................................$1,639
#904: rugsėjo 4-15...................................... $1,639
#101: spalio 1-12 ................................................... $1,289
6 dienos Vilniuj. 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

11 DIENŲ — LIETUVA IR LENKIJA

#925: rugsėjo 25 - spalio 5 ...................................$1,279
6 durnos Vilniuj. 3 Varšuvoj 
ALITALIA via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 
#917: rugsėjo 17 - 26 ..........  $1,259

6 dienos Vilniuj . 2 Helsinky 
FINN AI R via JFK

9 DIENOS — LIETUVA IR SUOMIJA 
#427: balandžio 27 - gegužės 5......................$1,129
#511: gegužės 11-19 .............  $1,229
6 dienos Vilniuj, i Helsinky 
FINN AIR via JFK

Dėl broilūros Ir daugiau Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 Auburn St.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969 - 1190

—. ■ .... ................. ............................ ; !.. . ... »
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Jaunavedžiai — Bernadeta Tutinaitė ir Linas Rimkus.

PRISIMENANT GRAŽIAS 
VESTUVES K. ŽIDINY

Kaip susituokė B. Tutinaitė ir L. Rimkus

MOTERYS DIPLOMATINIŲ
MISIJŲ ATOŠVAISTĖJ

Lawrence Eagleburger, vals- žmonas užsieny, kyla moters-

Darbo Šventės savaitgalį 
daugelis lietuvių traukė į pajūrį, 
į kalnus ar ilsėjosi savo na
muose. Tačiau buvo nemažas 
būrys lietuvių, kurie važiavo į 
New Yorko miesto patį centrą, 
į Brooklyną; važiavo atšvęsti 
dviejų jaunų lietuvių — Ber
nadetos Tutinaitės ir Lino Rim
kaus — jungtuvių.

Vestuvės įvyko Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Trimito 
giesme lydimi, įžygiavo pamer
gės ir pabroliai. Prie altoriaus 
Linas pasitiko Bernadetą, kurią 
palydėjo brolis Petras (prieš 
penkerius metus mirė tėvelis Jo
nas Tutinas). Mišias aukojo lie
tuvių pranciškonų provinciolas 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, ir 
koncelebrantai — parapijos kle
bonas kun. Jonas Pakalniškis ir 
kun. Antanas Račkauskas. Šven
to Rašto skaitinius skaitė pa
mergė Daina Penkiūnaitė ir pa- 
brolys-Prana-s -Pranekevtčtus, o 
tikinčiųjų maldą pamainomis 
perskaitė panrergė Rasa Raz- 
gaitienė ir pabrolys Tadas Kli
mas. Trečioji pulko pora, Rita 
Bobelytė-Thomann ir Linas Ko
jelis, atnešė aukas prie altoriaus.

Apreiškimo parapijos choras, 
kuriam vadovauja muzikas Vik
toras Ralys, puikiai sugiedojo 
mišias, kurių šventišką rtuotai- 
ką ypač pakėlė solistai Nerija 
Linkevičiūtė-Kasparienė ir Pet
ras Tutinas.

Po mišių jaunieji ir pulkas iš
vyko fotografuotis, o svečiai su
gužėjo į Kultūros Židinį Brook- 
lyne. Čia jų laukė užkandžiai 
ir dosnus baras. Nekantriai lau
kiančius pulko nuramino kvies
lys dr. Petras Kisielius. Jr., o 
sugrįžusius jaunuosius su vynu, 
duona ir druska sutiko jaunųjų 
tėvai Eleonora Tutinienė, dr. Ka
zimieras ir Aldona Rimkai, kurie 
jauniesiem palinkėjo ilgo, lai
mingo vedybinio gyvenimo.

Pavalgius vakarienę, iš kvies
lio sužinojome jaunųjų nuopel
nus. Bernadeta, gimusi ir augu
si Brooklyne, dėsto matematiką 
ir kompiuterių mokslus Goucher 
kolegijoje prie Baltimorės. Pra

Jaunieji ir jų pulkas. Iš k. Bernadeta ir Linas Bitukai, Daina Penkiūnaitė, Pranas Pranckevi
čius. Rita Bohclytė-Thomman, Linas Kojelis, Rasa Razgaitienė ir Tadas Klimas.

dėjusi mokslus New Yorko uni
versitete, Bernadeta įsigijo ma
tematikos magistrą ir daktaratą 
Rutgers universitete. New Jer
sey valstijoje. Linas, Čikagietis, 
baigęs politinius mokslus, o vė
liau John Marshall vardo teisės 
mokyklą, buvęs Draugo redak
toriumi, šiuo metu dirbti Ame
rikos Balso lietuvių skyriuje 
Washingtone.

Abu jaunieji nuo mažens reiš
kiasi lietuviškoje veikloje. Dau
gelyje metų yra dirbę ateitinin
kuose — Bernadeta New Yorke, 
o Linas Chicagoje — dalyvavę 
įvairiose valdybose, vadovavę 
stovyklose. Jaunieji net "įsižiū
rėjo” į vienas kitą ateitininkų 
parengime — tai New Yorko 
tradiciniame kaukių baliuje, 
tame pačiame Kultūros Židi
nyje!

Taip pat su sąmojumi prista
tytas pulkas: vyriausia pamergė 
(ir beveik piršlė) Daina Penkiū
naitė iš Washington©, vyriausias 
pabrolys Pranas Pranckevičius, 
Lino senas draugas ir kaimy
nas iš Chicagos, pamergės Ra
sa Razgaitienė, Bernadetos 
draugė nuo pat gimnazijos laikų, 
ir Rita Bebelytė-Thomann, Ber
nadetos pusseserė, pabroliai — 
Tadas Klimas iš Rochešterio bei 
Linas Kojelis iš Washington©.

Kvieslys Petras Kisielius per
skaitė sveikinimo laiškus bei 
telegramas, kurių nemažai gauta 
iš Lietuvos. Lino buvęs bendra
darbis poetas Kazys Bradūnas 
pagerbė jaunuosius eilėraščiu.

Jaunosios Bernadetos tėvų 
vardu sveikino jaunosios brolis 
Petras, kuris, prisimindamas 
mirusį tėvą, pasakė, jog Berna
deta, tėvo praminta “mano mi
lijonas”, suteikė tėvam daug 
džiaugsmo. Brolis Petras taip 
pat pasakė, jog tėvas, nors ir ne
bėra jo mūsų tarpe, tikrai kartu 
švenčia šią ypatingą šeimos 
švente. V

Lino tėvas, sveikindamas jau
nuosius ir susirinkusius svečius, 
atskleidė šeimos paslaptį: Rimkų 
šeima tik dukart buvo Brookly
ne — pirmą kartą po Antrojo 

tybės pasekretoris politiniam 
reikalam, sausio 17 valstybės 
departamente skaitė paskaitą 
“Būsimi posūkiai Amerikos už
sienio tarnyboj”.

Priėmimą ir paskaitą organi
zavo The Government Affairs 
Committee ir The Hospitality 
and Information Service. Ka
dangi buvo keliama ypačiai mo
terų problemos, tat ypatingą 
iniciatyvą reiškė ir gausiai daly
vavo Association of American 
Foreign Service Women. Ją su
daro diplomatinių misijų šefų 
žmonos bei Šiaip užsienio tarny
boj buvusios ir esančios parei
gūnės. Jų kvietimu dalyvavo 
Ona Bačkienė.

L. Eagleburger pabrėžė, kad 
dabar jau yra svarstomas misijų 
šefų žmonų atlyginimo klausi
mas ir taip pat diplomatinėse 
misijose dirbančių pareigūnių 
darbo perspektyvos. Jų, kaip 
moterų, pareigos ir tarnybiniai 
pasireiškimai negalės būti nu
stelbiami.

Šių dienų gyvenime daug mo
tėm turi savo profesijas ir sėk
mingai jose dirba. Jų vyram 
vykstant į diplomatinius postus, 
jos turi atsisakyti savo užimamų 
vietų bei profesijų ir vykti kartu 
į vyrų postus. Tos, kurios mėgs
ta socialinį bendravimą, priė
mimus, draugystes, jaučiasi lai
mingos, bet priešingu atveju 
profesijos moterys pasijunta 
kažko netekusios, praradusios 
profesines iniciatyvas ir tik 
atodaira į savo vyro pareigas 
ir krašto ~ sėkmę jas palaiko. 
Šiuo klausimu yra gražiai pasi
sakiusi Mrs. Alhegelan, Saudi 
Arabijos ambasadoriaus žmona: 
“We may be the last group of 
women in the world whose 
greatest wish is the success of 
our husbands and our count- 
nes .

Be to, kiek liečia diplomatų 

pasaulinio karo atvykus į Ameri
ką, kai Lino dar nebuvo, ir ant
rą kartą Linui jau sukuriant 
šeimą.

Jaunųjų vardu svečius pasvei
kino Linas. Jis pasakė, kad ne
tiesa, ką kai kurie sako apie ve
dybinį gyvenimą, kad meilė yra 
iki mirties, nes meilė amžina. 
Linas taip pat padėkojo tėvam 
už meilę, kantrybę, suteiktas 
galimybes, o svečiams, kad ne
pabijojo ilgų nuotolių.

Svečių netrūko. Jų suvažiavo 
iš viso relinio pakraščio, iš to
limos Chicagos, Toronto, Cleve
land©. Buvo ir nemaža Berna
detos kolegų iš Goucher kole
gijos bei New Yorko ir Rutgers 
universitetu. 4-

Vestuvių puota ilgai tęsėsi, 
smagiai ir gyvai grojant latvių 
jaunimo orkestrui. Taip pat ne
kartą suskambėjo lietuviška 
daina, kuri nenutrūkdavo, net 
orkestrui pradėjus šokiam groti.

Linkime Bernadetai ir Linui 
darnaus , meilės pilno vedybi
nio gyvenimo ir ištvermės lietu
viškam darbui. — “Ir aš ten bu
vau. midų, vyną gėriau ...”

Dalyvė 

motinos problema šeimos at
žvilgiu. Vaikai svetimame kraš
te yra reikalingi ypatingos ato
dairos, motinos nuolatinio 
bendravimo, kad jie svetimame 
krašte nenutoltų nuo savo kraš
to bei šeimos gyvybinių intere
sų.

Reprezentaciniai įsipareigoji
mai diplomatiniam gyvenime 
yra būtini. Kaip vyro, taip ir 
žmonos dalyvavimas sociali
niame gyvenime turi ypatingos 
reikšmės.

Todėl valstybės departamen
tas studijuoja moterų padėtį vi
sų rimtumu, ir 10-ties metų lai
kotarpy numatomi dideli pasi
keitimai. Pirmiausia numato
mas aukštesnių postų paskirsty
mas ne tik vyram, bet ir mo
terim. Be to, studijuojamas už
sienio diplomatų šefų žmonų 
atlyginimo klausimas, kuris tub 
tarpu dėl biudžetinių sunkumų 
dar kiek atidedamas. Dabar at
lyginimus gauna tik Jugoslavi
jos, Japonijos ir Izraelio misijų 
šefų žmonos.

Taip pat keliamas vyro ir 
žmonos, kurie dirba užsienio 
tarnyboj, postų suderinimas. 
Vienam keliantis į kitą kraštą, 
numatoma ir kitam parūpinti 
vietą ten pat, kad tuo būdu 
lengviau būtų sprendžiamos 
šeimyninės problemos.

O.G.

SUNNY HILLS, 
FLA.

Daugelis mūsų švenčiame 
savo draugų ir pažįstamų var
dadienius, gi rečiau gimtadie
nius, nes dažniausiai gimimo 
datos nežinomos. Mum, Sunny 
Hills gyventojam, jau ne kartą 
šventusiem savo bičiulių gimimo 
dieną, nereikia priminti, kada 
tas ar kitas mūsų bičiulis išvydo 
pasaulį.

Sausio 29, sekmadienį, Com
munity Center patalpose prie 
gėlių puokštėmis išpuoštų stalų 
sėdėjo apie septyniasdešimt 
žmonių. Tame skaičiuje buvo 
nemaža svečių amerikiečių. Jie 
visi atvyko pagerbti Ką? O gi 
retu sutapimu mūsų kolonijoje 
apsigyvenusių aštuonių taip va
dinamų “naujagimių”, gimusių 
sausio mėnesį. Viduržiemio šal
čių užgrūdyti mūsų sausininkai 
iki šiol išsilaikė gražioje sveika
toje. Darniai ir balsingai nu
skambėjo jiem sugiedoti Ilgiau
sių metų linkėjimai.

Sumanymas Švęsti visų aštuo
nių gimtadienį kartu kilo sausi
ninku žmonom. Pritardamos to- C
kiam renginiui, tuoj prisidėjo ir 
kitos ponios, siūlydamos savo 
paslaugas. Todėl ta proga ruoš
tos vaišės buvo itin gausios.

Visas pobūvis praėjo jaukioje 
ir žaismingoje nuotaikoje. Kū
mos gimtadienininkam įteikė 
dovanų po buteliuką organiz
mą gaivinančių vitaminų. Po to 
Elena Lukienė pasveikino kiek
vieną atskirai,* sąmoningai nu
spalvindama jų būdingus 
charakterio bruožus. Elena 
Lukienė pasižymi ypatingai sub
tiliu humoro pajautimu, todėl 
jos taiklūs linkėjimai "naujagi
miam” pobūvio dalyvių tarpi' 
sukėlė nuoširdaus juoko. Pro
gramą paįvairino keliom dai
nom muziko V. Mamaičio veda
mas “Antros jaunystės” chorelis. 
Pabaigoje Sofija Kačinskienė 
padėkojo visiem į k\ ietimą atsi- 
liepusiem svečiam ir savo atsi
lankymu pagerbusiem mūsų 
gimtadienininkus. Kartu pa
reiškė padėką visom poniom, 
prisidėjusiom prie šios šventės 
paruošimo.

Miela buvo klausyti šokių 
plokštelių muzikos. Ji pasižymė
jo melodingumu, buvo netrauki 
ir nedirgino klausos. Jos garsai 
sklido salėje keldami nuotaiką 
ir viliodami šokio mėgėjus pasiū
buoti šokiu muzikos ritme. 

i

Šiuo rašiniu linkime mūsų 
gimtadienininkam geros sveika
tos. Linkime', kad Sunny Hills 
saulelė, siunčianti savo gaivi
nančią šilumą, dar ilgai ilgai 
jiem nenaši leistų ir šviestų jų to
limesniam gyvenimo kelyje.

S.K.

factual size shown). Bronze 
$10.00. Add $1.00 for postage 
and handling. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 
11207.
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Lithuanian Cookery, by L Sinkevičiūtė. One of the largest 
collections of Lithuanian traditional recipes. $8.00

Introduction to Modem Lithuanian, by A. Klimas, Dambriūnas, 
W. Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. $10.00

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas $8.00 
Lithuanian-English, by Piesarskas, Svesevičius. $8.00 t 
Lithuanian Self-Taught, by Variakojytė $4.00
Lithuanian for Beginners, by A. Rinkūnas. $4.00, Teacher’s manual 

$3.00, Workbook A $2.50, B $3.00 and C $3.00
Lithuanian record with text $6.00
Mind Against the Wall: Essays on Lithuanian Culture, by 

Rimvydas Šilbajoris. $10.00
Saint Casimir, by Ph. Skabeikis. $1.00
Lithuania 700 Years, by Dr. A. Gerutis and others. $16.00
Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania, 1982. 

$5.00
700 Jahre Deutsche-Litauischer Beziehungen (in German), by

W. StorosUVydūnas. $14.00 *
Wenn die Sovjets kommen (in German), by R. Raid. $12.00
Lithuanians we shall be. Lithuanian language Grammar with 

workbook, by M. B. Tamulionytė. $25.00
The USSR-German Aggression Against Lithuania, by B. Kasias. 

$15.00
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. $15.00
Pioneer Prince in USA, by S. Maziliauskas, $10.00
History of Lithuania, by J. Končius $4.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania, by J. Končius $3.00 
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
Lithuanian Pioneer Priest, by W. Wolkovich $6.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00.
Encyclopedia Lituanica, by S. Sužiedėlis & A. Kučas. 6 vol. 

$130.00.
The Living Testament of Faith & Courage in Siberia. $5.00
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. $8.00
Lithuania the European Adam, by J. Ehret. $3.00
Manyland Presents Their Best, by S. Zobarskas, $6.00
Eternal Dream, by L. Andriekus. $6.00
We Will Conquer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliauda $5.00
The Lithuanian Woman, by B. Novickienė. $5.00
Basanavičius: the Patriarch of Lithuania, by A.E. Senn. $10.00 
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $11.00.
Lithuania Under Soviet Occupation , by J. Prunskis. $9.00.
Lithuanian Easter Eggs by A. Tamošaitis, $25.00
Lithuanian National Costume, by A. and A. Tamošaitis. $26.00
Puzinas, Color Monography, Album. $25.00
A Color Odyssey, Album — A. Galdikas $16.00
The Way of Nations, Album .— J. Juodis. $8.00
An Infant Bom in Bondage — Meditations on Liberty from 

the Siberia. $7.00
Archbishop George Matulaitis, by Dr. A. Kučas. $15.00
My Lithuanian Coloring Book. Vol. 1 and 2, $2.50 each.
Map of Lithuania. $6.50.
Amber (Lithuanian Gold), by Patty C. Rice. $29.00
Catholics in USSR occupied Lithuania. $4.00

Please add $1.00 for postage and handling.

These and other Lithuanian-English books, records, auto 
, stickers, Lithuanian and USA Flags, T. Shirts with Lithuanian 
Emblems and various'other souvenirs are available at:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

INTRODUCTION TO
MODERN LITHUANIAN by L. 
Dambriūnas, A. Klimas, W.R. 
Schmalstieg. You'll enjoy 
owning this Grammar and 4 
Cassettes with an orchestral

ST. CASIMIR'S
COMMEMORATIVE

JUBILEE version of the Lithuanian and 
MEDAL USA National Anthems. Gram-

mar — $10.00, Cassettes —- 
$20.00. Postage and handling 
$1.00. Available at Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH. 458 PAGES)

Parašyta J. Purino. A. Geručio. J. Jakšto. A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik angly 
kalba. Platina: Darbininkas. 341 Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years’* už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavarde ..................................................................... .....
Numeris, gatvė ..... ....... ............. ..................................................

Miestas, valstija. Zip............................. .......... ................................



8 ® DARBININKAS 9 1984 kovo 2, Nr. 9 1484 — SV. KAZIMIERO METAI — 1984 
--------------------------------- 4 ....... .. .............. ........... . ------------

J ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

j LONG PLAYING — STEREO — HI-FI 
LITHUANIAN RECORDS

Aras, Toronto vyrų choro 12 dainų — 10.00
Nerija, Cle ve lando mergaičių 14 dainų — 10.00
Pavasaris, Šalčių 12 lietuviškų duetų —10.00

U Nauja diena, Šalčių 12 lietuviikų duetų —10.00
Kur bakūžė samanota, R. Daunoro 15 dainų —10.00
Dainuok ir šok, J. Nakutavičiaus-Striugattės 20 dainų — 12.00 

'Ą Vytis, i. Mažeikaitės Ir Vyties orkestro 10 dainų — 12.00 
•|g Harmonija, New Yorko kvarteto 14 liet dainų —10.00 
B Gina Čapkas*čapkausklenės 10 dainų - arijų —10.00

Kalėdos, Montrealio lietuvių choro 14 liet giesmių — 10.00 
Penktoji dainų šventė Toronte 2 plokštelės — 12.00 
Tarp tostų Ir dainų, R. Kaspučio 10 šokių-dainų — 9.00 
V. Kablys, solisto 17 dainų • arijų — 8.00
K. Yakut is, solisto 10 dainų-arijų — 6.00
Sodžiaus garsai, 12 J. Stankūno kūrinių, solo-choras — 5.00 
Laša laiko lašai, Brocktono choro 8 dainos su kantata — 6.00 
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 šokių ir dainų — 6.00
Užaugau Lietuvoj, 11 lietuviškų dainų — 6.00
Dainuojam su Lione, Sol. L Juodis 16 dainų — 5.00
Lietuvos prisiminimai, Sol. L Jodis 14dainų su gitara — 5.00
New Yorko vyrų choro 16 dainų — 4.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 12 dainų-giesmių 6.00
Kur gintarai, Montrealio jaunimo ansamblio 16 dainų — 10.00
J. Rajauskaitės piano rečitalis — 6.00
Dainos ir arijos, J. Armonienės 15 dainų-arijų — 5.00
Dainos ir šokiai, J. Gaižausko 14 dainų - šokių — 8.00 
Religiniai momentai Washingtono Šiluvos koplyčioj — 4.00 
Lithuanian Language Record Course su žodyniliu — 6.00 
Lenkiškų polkų rinkiniai, plokštelė — po 6.00
Lauksiu tavęs ateinant, Montrealio vyrų okteto 17 d. — 10.00 
Kasetės gaunamos šių plokštelių: Sol. G. Čapkauskienės — io.OO 

ir Sodžiaus Garsai — 6.00
Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 

sąskaitą. Kartais užsakoma plokštelės, kurios išparduotos, f Persiuntimui pridedamas 1.00.

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, NY 11207

PLOKŠTELIŲ
PASIRINKIMAS

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com
munity. It is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian but are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ....................................................................................

Numeris, gatvė ................................................ .....................................

Miestas-, valstija, Zip ............................................................................

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS

Štai mūsų poetų eilėraščių 
rinkiniai:

A. Tyruolis, Žvaigždynų so
natos. Kietais viršeliais. 9 dol.

V. Alantas, Paversmiai. Kie
tais viršeliais. 10 dol.

K. Grigaitytė, Tylos dovana.
4 dol.

K. Grigaitytė. Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St. Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai. 
6 dol.

K. Bradūnas, Prierašai. 6 dol.
Pr. Naujokaitis, Saulėleidis. 4 

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

dangumi. 4 dol.
E. Juodvalkė, Pas kų žiedas 

žydi. 6 dol.
A. P. Bagdonas, Žodžiai j tolj.

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimu inka- 

rai. 6 dol.
F. Kirša, Šventieji akmenys. 

3 dol.
Perši untimni pridedama už 

kiekvieną knygą po 50 c.
Užsisakant čia minimas poe

zijos knygas, administrac ija pri
des dovanai dar kitą poezijos 
knygą, kuri čia neminima.

Visos sios knygos, lietuviš
kos muzikos plokšteles ii sava*- 
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 34 1 H i ghland 
Blvd., Brooklyn, \ Y I 1207

1. Pinmis literatūros vakaras. 
Savo kūrinius įkalbėjo S. San
tvaras ir A. Gustaitis.

2. Antras literatūros vakaras. 
Savo kūrinius įkalbėjo A. Kar
velytė, A. Sešplaukis, G. Tulaus- 
kaitė, A. Kairys ir J. Vaičiū
nienė.

3. Trečias literatūros vakaras. 
Savo kūrinius įkalbėjo A. Ba
ronas, K. Bradūnas, H. Nagys, 
B. Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema- 
Katiliškienė.

4. Ketvirtas literatūros vaka
ras. Savo kūrinius įkalbėjo Jo
nas Aistis.

5. B. Pūkelevičiūtė — Antrie
ji Žirginėliai. Keturios pasakos 
vaikams.

6. 28 rinkinys. Įkalbėjo ar į- 
dainavo: S. Graužinis, J. Pet
rauskas, V. Dineika, Karo mo
kyklos choras. Vėliavos nuleidi
mas su orkestru ir malda Kau
no Karo Muziejaus sode.

7. Toronto lietuvių choras Var
pas. Dir. S. Gailevičius. Openj 
ištraukos ir liaudies dainos.

8. Jurgis Petrauskas — V. Di
neika. Linksmieji broliai. Hu
moristinių dainų rinkinys.

9. Lietuvių tautiniai šokiai.
13 įvairiu šokiu.v c c

10. Bosas S. Citvaras. Operų 
arijos ir dainos.

11. A. Šabaniauskas. 12 šokių 
dainų rinkinvs Nr. 10, su or-

C

kestru. įdainuota Londone. C
12. A. Šabaniauskas. 12 šokių 

dainų rinkinys Nr. 11, su orkest
ru. įdainuota Londone.

C

13. A. Šabaniauskas. 12 šokių 
dainų rinkinys Nr. 18, su or
kestru. įdainuota Londone.

14. A. Šabaniauskas. 26 šokių 
dainų rinkinvs Nr. 26, su or
kestru. Įdainuota Londone.

15. B. Tamošiūnienė, O ra
munėle, pasakyk. 12 šokių dai
nų rinkinvs.

Q

16. B. Tamošiūnienė. Svajonių 
sūkuryje. 12 šokirj daimi rinki
nys.

17. A. Dvarionas, baritonas.
12 šokių dainų rinkinys.

18. D. Dolskis. Palangos jū
roj nuskendo mano meilė. 12 šo
kių dainų rinkinys.

19. Lietuviškų dainų rinkinys. 
Įvairūs chorai. Nr. 3.

20. Gieda “Tėviškės" parapi
jos choras, akomponuoja komp. 
prof. V. Jakubėnas.

21. S. Baras. Operų ari
jų ir liaudies dainų rinkinys.

22. Operų arijų ir liaudies 
dainų rinkinvs Nr. IV, su cho- 
rak.

23. Operų arijų ir liaudies 
dainų rinkinvs Nr. V. su cho-

*

rai s.
24. Operų arijų ir liaudies dai

nų rinkinvs Nr. \ I, su chorais.
C

25. Operų arijų ir liaudies 
dainų rinkinvs Nr. AII?’**?u

C >

chorais.
Kiekviena plokštelė kainuoja 

tik 8 dol. Užsakant plokšteles, 
prašom pažymėti eilės numeri.

Taip pat galima įsigyti J. Kar
velio knygą "Prekybininko keliu 
— atsiminimai nuo 190o • iki 
1975 metu". Kaina 15 dol.

Užsakymus siųsti adresu: Mr. 
J. Karvelis, 9141 Carlyle Ave.. 
Surfside, Fla. 33154.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modern Lith
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
- 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

Šios ir kitos lietuviškos kny-
gos bei lietuviškos muzikos 
plokštelės, o taip pat ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją! <

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. AvsNuMMklMė sutiko 
člamo lolkračtyjo duoti ęoolčklnlmw 
Ir patarimą teisiniais Mausima is Dar- 
blnlnko skaitytojam. Klausimai slys- 
tini jos adresu: Dr. M. L. čvol- 
kauskss — Attornoy-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centro St, 
Boston, MA 02132

SKYRYBOS IR VAIKŲ GEROVE

KLAUSIMAS
Mūsų sūnus ir jo žmona iš

siskyrė prieš trejus metus. Jie 
turi dvi dukreles: viena yra 
dabar 8 metų, kita — 6 metų 
amžiaus. Skyrybos, kaip pa
prastai, yra labai nemalonus įvy
kis. Juodu tąsėsi per teismą, 
marti vis norėjo iš sūnaus 
išspausti paskutinį centą. Teis-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

mas jai paskyrė juodviejų namus 
ir geroką sumą pinigų mergai
tėm išlaikyti, šią sumą sūnus 
moka kas savaitę. Teismas jam 
leidžia mergaites lankyti. Pa
prastai jis jas pasiima pas save 
per savaitgalius. Šiokiomis die
nomis dėl mokyklos jis negali jų 
lankyti, nes baigia darbą po 6 
vai. vakaro. Kai jis ateina vaikų, 
jos paprastai jau jo laukia prie 
namų. Į vidų jis neina.

Sūnus jau seniai mum sako, 
kad norėtų mergaites pasiimti

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

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai is Lietuvos laisvės ko
vą, J. Jaskaiisko apysaka is Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios. A. Žemaičio "Lietu 
vos vaizdeliai arba to paties au 
loriaus Nutolusios dūmos 
(bumam.i Darbmmko admmi * 
nu įjoj, 34 1 Highland Blvd., 
Brook R n, N \ I ! 20 7

Zenono Ivinskio veikalas 
“Šventas Kazimieras” — tinka
miausia skaityba pradedant su
kaktuvinius sv. Kazimiero me
tus. Iliustruota. 4 dol. I’(>rsiun- 
timui pridedamas 1 dol. Ši ii ki
los lietuviškos knygos bei plokš
teles gaunama Darbininko a<l- 
ministr.u i.joj<\ 34 1 Highland 
Blvd , Brookh n. \ Y 1 1207

Po 3 dol. — M. Zakarevičius, 
Edmonton, Atla., B. Žemaitis, 
Worcester, Mass., R. Bielkevi- 
čius, Brockton, Mass., S. Mazilis, 
Fishkill, N.Y., A. Zikas, Canton, 
Mass.

Po 2 dol. — J. Juodis, St. 
Petersburg Beach, Fla., J. White, 
Avon Park, Fla., C. Dradauskas, 
Moscow, Pa., E. Gaižutis, Wood
haven, N.Y., H. Kazimeraitis, 
Florence, Mass., J. Baškauskas, 
Brockton, Mass., B. Vaičiūnaitė, 
Roselle, N.J., H. Gineitis, St. 
Petersburg Beach, Fla., K. Pal- 
čiauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Trainovich, Arlington, 
Mass., A. Bacevičius, Newton, 
Mass. F. Gagas, Brook
lyn, X.Y., A. Sabalis, Roches
ter, N.Y., K. Kuzas, Chicago, Ill, 
E. Mikai auskienė, St. Petersburg 
Beach, Fla., V. Malakas, Wel
lington, N.J., J. Jackūnas, Pater
son, N.J., P. Johnson, Rich
mond Hill, N.Y., V. Gamziukas, 
Buffalo, N.Y., J. Vasys, Dedham, 
Mass., V. Sakalauskas, Costa 
Mesa, Calif., P. Puidokas. 
Rochester, N.Y., S. Karmazinas,

Woodhaven, N.Y., J. Sirvinskai- 
tė, Brockton, Mass., L. Jocys, 
Winnisquam, N.H., V. Kligy.s, 
Edison, N.J., T. Augulis, Bloom
field, N.J., P. Ablomienė, Hart
ford, Conn., P. Spakauskas, E. 
Hartford, Conn., V. Abraitis, 
Palm Coast, Fla., H. Dousa, 
Watertown, Mass., M. Savickas, 
Nashua, N.H., P. Judickas, Hot 
Springs, Ark., V. Akelaitis, Cle
veland, Ohio, I. Norbutas, So. 
Boston, Mass., A. Andrews, 
Roselle, N.J., A. Ūselis, Ridge
wood, N.Y., E. Žiūrys, Wethers
field, Conn., B. Karmazinas, 
Groton, Conn., A. Pakalka, Rich
mond Hill, N.Y., P. Švitra, 
Woodhaven, N.Y.

Po 1 dol. — O. Belvertaitė, 
Chicago, III., J. Gailiūnas, Athol, 
Mass. . A. Gobužas, Blau
velt, N.Y., J. Dialtuva, Provi
dence, R.I.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

pas save, jei mes sutiktume 
jas prižiūrėti po mokyklos, kol 
tėvas grįžta iš darbo. Mum vis 
atrodydavo, kad mergaitės turi 
būti su savo motina, kuri nedir
ba ir sėdi namie. Mes jau esam 
senyvo amžiaus, ir, nors savo 
anūkėles labai mylim, mum būtų 
per sunku užsikrauti tokią at
sakomybę.

Prieš kurį laiką mergaitės pra
dėjo savo tėvui pasakoti, kad pas 
jas apsigyveno svetimas vyras, 
kad jis valgo kartu su jomis ir 
kad jos jo nemėgsta. Nežinojom, 
ką galvoti. Nutarėm palaukti ir 
pažiūrėti, kas bus toliau. Neži
nojom, ar tas vyras jaunas, ar 
senas, ir kas ten dedasi.

Vieną vakarą po darbo mūsų 
sūnus nutarė nuvažiuoti pas 
dukreles po vakarienės, apie 9 
vai. Mat, buvo vienos jų gimta
dienis. Taigi jis pasiėmė dovaną 
ir nuvažiavo. Kai grįžo, buvo la
bai pasipiktinęs. Sako, kad pas

(nukelta į 10 psl.)

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

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

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.
L

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

, Nori 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, tėj. Mi 7-6637.

i ~........................... i i —

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS j LIETUVĄ IR 
{VAIRIUS USSR KRAŠTUS, NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

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

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

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

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

MŪSŲ SKYRIAI

Miami Beach. Fla. 33139 — 1'201 17 St................................................................................................. 305 6<3-8'220
Allentown, Pa. — 1'26 Tilghman Street .....................................................................................................  435-1654
Baltimore 31. Md. — 18'28 Fleet Street ..........  342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ....................................................................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .................................................................................................... 895-0700
Chicago 22. III. — 12-41 No. Ashland Avenue ................................................................................ 488-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street .................  925-2787
Chicago, 111. 60622 — 2222 West Chicago Avenue ..........................................................................  312 227-4850
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Bd............................................................................................. 216 845-6078
Detroit 12. Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .........................................................................................365*6780
Herkimer. N.Y. McKennan Rd................................................................................................................. 315 866-3*339
Hamtramck. Mich. — 1 1339 Jos. Campau Avenue ......................................................................................365-6740
Chester. Pa., 19013 — 2819 W. 3 St. .....................................................................................  302 478-2871
Los Angele ; 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ..............................................................    385-6550
New York. 3, N.Y. — 78 Second Avenue ............................................................................................ .302 4<S*28« I
New York, 3. N.Y. — 324 E. 9th St.............................................................................. 475-7430
Philadelphia. Pa. 19123 1013 N. Marshall St....................................   215 WA 5-8878
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black ( anas on Hws.......................................................................602 942-JC <0
Rahway. N.J. — 47 East Milton Avenue ............................... -....................................................    .381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave.................................   301 589*4464
South River. N.J. — 41 Whitehead Avenue .........  254-6320
Syracuse, N.I. 13204 — 515 Marcellus Street 4.5-9,40
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ NEW YORKE

Priėmimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo šventė prasidėjo gra
žiu priėmimu, kurį vasario 16 
surengė Lietuvos gen. konsula
tas ir Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo komitetas gražiuose 
namuose — The Park 900, Park 
Ave., prie 79 St Ten priėmimas 
buvo ir praėjusiais metais. Pa
talpas parūpino Regina Žyman- 
taitė-Peters, nes tuose namuose 
ji pati su šeima gyvena.

Čia prisirinko svečių apie šim
tinę. Svečius pasitiko ir pasvei
kino Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis su ponia ir Vliko 
vicepirmininkai: dr. Elena Ar- 
manienė ir dr. Jonas Stiklorius.

Žodį tarė Lietuvos gen. kon
sulas, prisimindamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
šventės prasmę ir svarbą. Har
monijos kvartetas, vadovauja
mas Viktoro Ralio, padainavo: 
Du broliukai kunigai, Lietuvos 
laukai, Kur bėga Šešupė, Oi tu 
ieva, ievuže. Regina Žymantaitė- 
Peters perskaitė Valstybės sekre
toriaus sveikinimą Lietuvos at
stovui Washingtone dr. A. S. 
Bačkiui.

Priėmimas prasidėjo 6 v .v. ir 
užsitęsė per porą valandų.

Pamaldos bažnyčioje
Vasario 19, sekmadienį, buvo 

iškilmingos pamaldos Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Orga
nizacijos dalyvavo su vėliavo
mis. Mišias koncelebravo kun. 
J. Pakalniškis, kun. A. Račkaus
kas ir. svečias kun. dr. J. Gra- 
bys, kuris pasakė tai dienai pri
taikytą pamokslą.

Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas Viktoro Ralio. Solo 
giedojo Petras Tutinas — Kaip 
grįžtančius namo paukščius, 
muzika J. Strolios, ir Mečys Raz- 
gaitis — savo sukurtą giesmę į 
šv. Kazimierą.

Prieš mišių pabaigą kalbėjo ir 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis.

Po mišių daug kas atvyko į 
Kultūros Židinį, kur žemutinėje 
salėje veikė Vacio Steponio va
dovaujama lietuviška virtuvė. 
Čia daug kas pietavo, šneku
čiavosi ir laukė akademinės 
šventės dalies.

Visos programos vedėja buvo 
Rūta Dragūnevičiūtė. Ji laisvai 
kalba abiem kalbom ir sumaniai 
bei drąsiai vadovavo visai pro
gramai. Buvo pasipuošusi gražiu 
tautiniu kostiumu. Ji tuoj ir pra
nešė, kad programa keičiama ir 
pristatė JAV senatorių Alfonse 
D’Amato.

Senatoriaus kalba
Jis atsiprašė, kad dabar turįs 

kalbėti, nes reikia jam greitai 
išeiti. Esąs užimtas. Senatorius 
kalbėjo kokia 20 minučių. Kalbė
jo paliesdamas dabarties aktua
lijas, ryškindamas komunizmo 
pavojų, jo veržimąsi visur, pagy
rė dabartinę administraciją, kuri 
visom pastangom nori sustabdy
ti komunizmo veržimąsi. Liepė 
nesiduoti lengvai propagandai 
ir ja netikėti—komunistai yra 
tautų pavergėjai.

Baigė prisimindamas, kad 
Amerika nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos ir kad vieną dieną 
vėl sugrįš laisvė visiem Sovietų 
S ąj u n go s pavergtiem kraš tam, 

Jo kalba kelis kartus buvo per
traukta plojimais. Pasakęs 
kalbą, tuoj ir atsisveikino su 
garbingais minėjimo svečiais ir 
išskubėjo iš salės.

Kaip įprasta, sveikino ir Lie
tuvos gen. Konsulas Anicetas Si
mutis, prisimindamas Pabaltijo 
kraštus, jų turėttas laisves. 
Trumpą žodelį tarė ir angliškai.

Kiti sveikintojai
New Yorko valstybės guberna

toriaus Cuomo išleistą prokla
maciją paskaitė jo atstovas 
Johnny Niekos. New Yorko vals
tybės senatorius Martin Knorr 
perskaitė senate priimtą rezoliu
ciją Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga. New Yorko miesto 
tarybos atstovas Walter Ward 
perskaitė miesto tarybos rezoliu
ciją ir New Yorko miesto bur
mistro Koch išleistą proklama
ciją.

Visi jų sveikinimai įteikti ren
gėjam arb^programos vadovei.

Buvo pristatyti ir atsilankę 
svečiai. Buvo paminėtas New 
Yorko valstybės assemblyman 
Frederich Schmid, kuris nuolat 
atsilanko į lietuvių didžiąsias 
šventes.

dentui ir kongresui. Rezoliucija 
prim ta visų rankų plojimu.

Tada Aito pirmininkas visiem 
padėkojo už programą, už atsi
lankymą, už aukas. Sceną pa
puošė Paulius Jurkus.

Programos metu po paskaitos 
dar bugo perskaitytas Liet Kat. 
Federacijos pirmininko S. Kup
rio laiškas, kuriame Lietuvos 
gen. konsulą sveikina jo sukak
ties proga. Konsulą pakvietė į 
sceną ir jam Petras Ąžuolas į- 
teikė šv. Kazimiero sukakties 
medalį.

Dar buvo paskaitytas ir kitas 
laiškas — Švietimo Tarybos. 
Laiške pranešta, kad Maironio 
lituanistinei mokyklai paskirta 
1600 dol. auka. Lėšos gautos iš 
Lietuvių Fondo, čekį priėmė 
mokyklos tėvų komiteto atstovas 
Algis Jankauskas.

Minėjimas užsitęsė apie tris 
valandas. Ir tai jau gerai, 
nes kartais neužtekdavo nei 
keturių valandų. Publikos atsi
lankė apie 500.

Po programos dar žmonės sve
čiavosi žemutinėje salėje, o Auš
ros kambaryje Altas surengė 
priėmimą programos dalyviam 
ir savo svečiam.

Pr ie Kultūros Židinio visą 
dieną plevėsavo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos.

p.j.

Vasario 16, Lietuvos nepriklausomybės šventės metu, New Yorke buvo surengtas priėmimas, 
kuriame dainavo ir .Harmonijos kvartetas. Nuotraukoje — iš k. Petras Tutinas, J; Simutienė, 
Viktoras Ralys, Birutė Malinauskienė, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis ir Astra 
Butkutė. Nuotr. Tamošaičio •

ANTANUI MASIONIUI 75 METAI

Šventės minėjimas K. Židinyje
Čia programa prasidėjo 3 v. 

su nedideliu pasivėlinimu. Mi
nėjimą trumpu žodžiu pradėjo 
šių metų Alto pirmininkas Al
girdas Sperauskas.

Iškilmingai įneštos organiza
cijų vėliavos, sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai, įspū
dingą invokaciją, prisimindamas 
praeitį ir šventuosius vyrus, su
kalbėjo kun. Vytautas Palubins- 

4 kas.

PHILADELPHIA, PA.

J. Žuko vargonų koncertas

Po sėkmingai atlikto vargonų 
koncerto Baltimorės, Md., ka
tedroje (iš tos katedros muzi
kos direktoriaus gautas padėkos 
laiškas ir kvietimas antram kon
certui), vargonų virtuozas muz. 
Jonas Žukas, nepraėjus nei pus
mečiui vėl rengiasi naujam kon
certui. Šis koncertas ivvks kovo C *
18, sekmadienį. 2 vai. po piet 
Philadelphijos Šv. Petro ir Povi
lo katedroj, kur tą dieną šio 
miesto ir apylinkių lietuvių vi
suomenė rengiasi iškilmingai 
minėti šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktį.

Muz. Jonas Žukas koncertam 
ruošiasi labai rūpestingai, tam 
pašvęsdamas daugybę valandų. 
Muzikos kūrinius pagrindinai 
išstudijavęs namuose prie piani
no, beveik kiekvieną dieną va
žinėja į Apreiškimo parapijos 
bažnyčią. Čia prie vargonų pra
leidžia 3 ar daugiau valandų. 
Besiruošdamas koncertam, jis 
būna sau griežtas ir neatlaidus. 
Netenka stebėtis, kad jo koncer
tų lankytojai nebūna apvilti.

Muz. Jonas Žukas į Philadel
phijos katedrą atvyksta su pa
saulinio garso muzikų kūriniais.

P. Palvs
J

... ............... - ■ ■

Svečio kalba
Po pertraukos buvo svečio iš 

Chicagos inž. Jono Jurkūno pa
grindinė kalba. Kalbėjo jis aiš
kiai, sugestyviai, liesdamas dau
giausia netolimos praeities rei
kalus, tautos išsilaisvinimo pa
stangas. Prisiminė Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, 
kaip jis buvo sudarytas ir ką jis 
veikė, ką reiškė tautai. Prisiminė 
partizanines tautos kovas, ku
rios pareikalavo daug aukų ir 
užgrūdino tautą nuolat priešin
tis. Prisiminė dabarties reikalus, 
skatino visus darniau sugyventi 
ir daugiau aukotis Lietuvos rei
kalam. Priminė, kad reikia pini
ginių aukų, o jos nėra tokios 
gausios, nors patys lietuviai 
jau gerokai yra praturtėję.

Dainuoja solistė
Pinną kartąNevv Yorko lietu

viam pasirodė Regina Žyman- 
taitė-Peters kaip solistė. Jai 
akomponavo Metropolitan ope
ros dirigentas William Vendice.

Solistė padainavo šias dainas 
bei operų arijas: Dove šono, 
iš op. "Figaro vestuvės” — Mo- 
zarto, Kur bakūžė samanota — 
St. Šimkaus, Debesėliai — J. 
Stankūno, Tu Che Di Gel, iš ope
ros "Turandot — Puccini, 
M ama— Mascagni. Pabaigai — 
Mano si<4oj šiandien šventė — 
J. I allat-Kelpšos.

Bisui padainavo itališką dai
nelę Non ti seordar di me — iš 
to paties vardo filmo. Dainos 
autoriai — De Curtis-Furno.

likrai bugo malonu Reginą 
Žymant ai tę-Peters pamatyti 
scenoje ir ją išgirsti. Ji turi stip
rų skardų balsą, gražiai jį ap
valdžiusi, laisvai atlieka net ir 
sunkiasarijas. Moka gražiai 
šeimoje laikytis. ,

įteikta gėlių. Paskaityta rezo
liucija. kuri bus pasiųsta Ame
rikos vvriausybės nariam, prezi

KEARNY, N.Y.
Tautos šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyko vasario 12. Lie
tuvių parapijos klebonas kun. D. 
Pocius atlaikė pamaldas ir pasa
kė patriotišką pamokslą. Vargo
nininkė Genovaitė Mazur su 
choru' giedojo lietuviškas gies
mes ir Lietuvos himną. Padėjo
me vainiką prie lietuviško kry
žiaus.

Po pamaldų vykome prie Kear
ny miesto rotušės, kur buvo iš
kelta Lietuvos vėliava, giedant 
Lietuvos himną. Dalyvavo gru
pė uniformuotų JAV karo vete
ranų, miesto konsilmanai. Mies
to burmistras Mr. Hill perskaitė 
gražią proklamaciją. Šią gražiai 
įrėmuotą proklamaciją jis įteikė 
lietuvių parapijos klebonui kun. 
D. Pociui, kuris šia iškilme ir rū
pinosi.

Lietuvių parapijoj
Sausio 30 miesto ligoninėj 

mirė pranciškonas Tėv. dr. Vik
toras Gidžiūnas. Jau kelerius 
metus jis kiekvieną savaitgalį 
atvykdavo iš Brooklyn o į Kear
ny. Šeštadieniais klausydavo iš
pažinčių, o sekmadieniais 10 
vai. aukodavo lietuviškas mišias 
ir pasakydavo gražius pamoks
lus. Šios kolonijos lietuviai la
bai pasigenda šio malonaus ku
nigo. S.S.

Antanas Masionis vasario b 
atšventė 75 metų amžiaus su
kaktį.

Gimęs knygnešio — mokytojo 
šeimoje, visą gyvenimą pašventė 
lietuviškai mokyklai. Vytauto 
Didžiojo Universitete studijavo 
germanistiką, lotynų kalbą ir 
literatūrą, pedagogiką ir 
psichologiją. Vokiečių ir lotynų 
kalbas dėstė Kretingos gimna
zijoje ir Lazdijų valstybinėje 
gimnazijoje, kur taip pat buvo 
direktoriumi, 1944 pasitraukė į 
Vokietiją. Uchtėje būvo Vinco 
Kudirkos gimnazijos mokytojas, 
anglų kalbos kursų suaugusiom 
vedėjas ir stovyklos vertėjas. 
Amerikoje įsikūręs neužilgo vėl 
pradėjo dirbti mokytojo darbą 
Milford High School New Jersey 
valstijoje. Čia per 15 metų dėstė 
vokiečių ir lotynų kalbas, taip 
pat dažnai aplankydavo viduri
nes ' mokyklas su pašnekesiais 
įtaigoti mokinius mokytis sveti
mų kalbų, ypatingai vokiečių 
kalbos.

Švietimo Tarybos pakviestas 
Rytinio pakraščio lituanistinių 
mokyklų inspektoriumi, tas pa
reigas ilgus metus ėjo su dideliu 
entuziazmu ir atsidėjimu: lankė 
mokyklas, rengė mokytojų kon
ferencijas, dalyvavo stovyklose 
— visuomet su nuoširdumu ir 
išmintimi bei savo pavyzdžiu 
ragindamas ir įtaigodamas tė-
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Antanas Masionis. Nuotr. R.Kisieliaus

vus, mokytojus ir . mokinius vis 
didesnėm pastangom , vis stro
pesniam darbui.

Šalia profesijos A. Masionis 
jau nuo moksleivio dienų yra 
veiklus ateitininkas, buvęs 
Moksleivių Sąjungos pirminin
kas. Nuo pat jaunystės bendra
darbiauja Ateityje, Šaltinyje, N. 
Romuvoje, Lietuvos Mokykloje, 
Drauge, Darbininke ir kituose 
lietuviškuose laikraščiuose ir 
žurnaluose. Neretai jis kelia lie
tuviškus reikalus ir amerikiečių 
periodikoje. Pasitraukęs iš nuo
latinio darbo mokykloje, jis 
daug rašo įvairiomis temomis, 
daug laiko skiria lietuviškiem 
reikalam. Ypatingai jam rūpi

lietuviškų parapijų darbas.
Per Masionio klases yra per

ėję gausios eilės jaunuolių. Su 
daugeliu savo buvusių mokinių 
jis palaiko glaudžius ryšius. Kai 
kurie iš jų gyvena Lietuvoje, 
kiti išsisklaidę po visą pasaulį. 
Jis dosnus savo pagelba ir nuo
širdumu ir niekada neatsisako 
išklausyti, nuraminti, patarti, 
paskatinti. Jis yra laukiamas 
svečias lituanistinėse mokyklo
se, didelis ramstis lietuviškame 
gyvenime.

Nuoširdžiai sveikiname jį su
kakties prga ir linkime daug 
giedrių metų ir jėgų būti mum 
taip reikalingu skatintojų ir 
vadovu. D.B.

-fc.
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NEWARKE PAMINĖTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

GREAT NECK, N.Y.
Paminėta tautos šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 66-tas metines Great 
Necko lietuviai paminėjo vasa
rio 18 vakare Elks salėj. Susi
rinko apie 50 vietos ir apylin
kių lietuvių.

LB Great Necko apylinkės 
pirm. Henrikas Miklas pradėjo 
minėjimą. Sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus, invokaciją su
kalbėjo Tėv. Placidas Barius, 
OF M.

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
Rasa Razgaitienė. Ji vaizdžiai 
nušvietė laisvės ir nepriklauso
mybės sąvokas, o taip pat sun
kias mūsų tautos kovas.

Great Nedęp lietuviai nors ne
gausūs, bet dosniai aukoja Lie
tuvos laisvės kovai paremti. Į- 
skaitant loteriją, aukų surinkta 
1000 dol.

Jaunimas paruošė meninę 
programą. Danutė Miklaitė pa
skaitė Maironio Kur bėga Šešu
pė. Rasa Vilgalytė paskaitė 
Aisčio Kelionė. Justas Vilgalys, 
Viktoras Lora ir Darius Kudžma 
su gitaromis paskambino ir pa
dainavo įvairių lietuviškų me
lodijų.

Po programos vyko sudė
tinės jaukios vaišės.

Vasario 19 St. Aloysius baž
nyčioj buvo aukojamos mišios 
už Žuvusius ir kenčiančius dėl 
Lietuvos laisvės.

Kostė Garbauskas

Vietos LB apylinkės ir vietos 
Lietuvos vyčių 29 kuopos valdy
bos vasario 12 surengė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
minėjimą, kuris buvo pradėtas 
mišiomis bažnyčioje. Mišias 12 
vai. dieną aukojo Tėv. Klemen
sas Žalalis, OFM, o pamokslą 
pasakė šios parapijos klebonas 
prel. Jonas Sharnus, primin
damas dabar okupuotoje Lietu
voje vykdomus tikinčiųjų perse
kiojimus ir kunigų Svarinsko ir 
Tamkevičiaus įkalinimus. JAV ir

moterų grupės palyda įnešė Unis 
Labauskas ir Skripta. Mišių 
skaitymus atliko apylinkės val
dybos nariai inž. architektas Al
girdas Bražinskas ir Viktoras 
Jokūbaitis. Aukas prie altoriaus 
atnešė apylinkės pinu. Danguo
lė Didžbalienė ir sekr. Regina 
Brazinskaitė. Prieš mišias buvo 
sugiedotas Amerikos, o jom pa
sibaigus — Lietuvos himnas. 
Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninko Klemenso Bagdonavi
čiaus.

Mišiom pasibaigus, visi rinko
si į parapijos salę, kur apylin
kės pirmininkė pradėjo minėji
mą. Įnešus JAV ir Lietuvos vė
liavas, invokaciją sukalbėjo 
prel. Scharnus, JAV’ ir Amerikos 
himnus, Danutei Kiaušaitei va
dovaujant ir muzikui Kl. Bag- 
danavičiui pianu pritariant, su
giedojo visi susirinkusieji. Pir-

mininkė supažindino su šios 
dienos paskaitininke Ina Nava- 
selskyte, kuri čia pasirodė pir
mą kartą ir apie ją mažai kas 
ką težinojo. Pasirodė, kad jau
noji paskaitininke yra lankiusi 
16 Vasario gimnaziją Vokieti
joje, bet ją baigė Vakarų Berly
ne, kur būdama artimai susipa
žino su Rytų Berlyno gyvenimu. 
Žurnalistiką ir politinius 
mokslus studijavo Londono ir 
Bostono universitetuose, o da
bar dirba vienam Manhattano 
banke, artimai bendradarbiauja 
su Amnesty International ir su 
Batumi.

Jos paskaitos mintys daugiau
sia ir siejosi su šių organiza
cijų atliekamais darbais. Pa
skaitininke dėstė savo mintis 
gana gyvai ir įtikinamai. Jos lie
tuvių kalba skambėjo gražiai ir 
taisyki ingai. Paskaitininkės 
mintys buvo labai Šiltai sutiktos 
ir jai nesigailėta plojimų.

Regina Brazinskaitė perskaitė

Rūta Didžbalytė, jaunasis Al
girdas Bražinskas ir Viktoras 
Jokūbaitis. Kiekvienas galėjo į- 
teikti auką jo pasirinktam lais
vinimo veiksniui, LB, Altai ar 
Vlikui,

Birutės Vaičiūnaitės ir Algir
do Bražinsko vadovaujama tau
tinių šokių grupė Lipsna dviem 
išėjimais gyvai ir grakščiai su
šoko 6 šokius: blezdinginį jon
kelį, suktinį, čigonėlį, vakaruš
kas, lenciūgėlį ir subatėlę. Šo
kius akordeonu palydėjo čia 
ir tolimesnėse vietose daug lau
rų už akordeonu grojimą laimė
jusi Rūta Raudytė.

Minėjimui pasibaigus žmonės 
dar kelias valandas šnekučiavo, 
vaišindamiesi apylinkės valdy
bos paruošta kava ir eilės po
nių suaukotais kepiniais ir įvai
riais užkandžiais.
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— Vasario 16-osios gimnazijoj 
Vokietijoj šiais mokslo metais 
13-oje klasėje yra tik 4 abitu
rientai: Gintarė ir Artūras Kot- 
kiai, Brigita Preusaitė ir Roma
nas Dirgėlas.

g

Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. o vyčių veikėja Helen 
Radish — JAV kongresui ir 
aukštiem pareigūnam skirtą re
zoliuciją, kuri surinkusiųjų 
buvo vieningai priimta.

Uūss inimo reikalan# 
lėj buvo surinkta 839

Ši suma nėra galutinė, nes ne
galėjusieji minėjime dalyvauti 
šią sumą padidins vėliau. Au
kas rinko Regina Brazinskaitė.

— Lily Monkus, lietuvės ak
torės. nuotrauką ir platų jsa- 
lankų aprašymą išspausdino 
“Chicago Tribune” vasario 3. 
Giriama jos vaidyba ir pažy- 
Mfaia. kad per visą laiką nepra
leido nė vieno spektaklio. Ko
medija statoma Chieagoj ym 
dvejus metus. Dalsar vaidinama 
"Forum” teatre. 5620 So, Har
lem.

g

fe 
s?-

fe

W-1

m
fe;'



10 • DARBININKAS • 1984 kovo 2, Nr. 9 1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984

OBERAMMERGAU
BALTIC „LA
TOURS 1984

11 DIENŲ — BAVARIJA, AUSTRIJA IR KALNAI 
Kelionė A-1 z gegužės 19 - 29 ..«. $1,549
Aplankoma Miunchenas, Spitzlngsee, Salzburg, Viena, Insbrukas 
ir Kristaus Kančios vaidinimas Oberammergau

10 DIENŲ — PILYS, KATEDROS IR REINAS
Kelionė B-2: birželio 30 • liepos 9 $1,579
Plaukiama Rolno upe, aplankoma Ruedesheim, Heidelberg, 
Wuerzburg, Nuernberg, Rothenburg, Salzburg, Miunchenas ir 
Kristaus Kančios vaidinimas Oberammergau

5 DIENOS — ILGO SAVAITGALIO KELIONES
Keliaujantieji Europoj arba grįžtantieji iš kelionės Lietuvoj 
Frankfurte gali pasirinkti vieną iš trijų ilgo savaitgalio kelionių 
aplankyti Miunchenu ir Kristaus Kančios vaidinimų Ober
ammergau.
Kelionė D-5: birželio 22-25 ...........  ............ «... $ 439
Kelionė D-6: liepos 20 - 24 ......................................................$ 439
Kelionė D-7: rugpjūčio 17 - 21 ............................................... ! 439

2 naktys Oberammergau, 2 naktys Miunchene

Visos kelionės su LUFTHANSA via JFK & Boston

Dėl brošiūros ir kitų informacijų kreiptis:
BALTIC TOURS 

293 AUBURN ST.
NEWTON, MASS. 02166 

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

NUOTAIKINGA 
PLOKŠTELĖ

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

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

PLOKŠTELĖ 
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.

——— i

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

k- " ■■................................. ............................... ■ *  — i— i ■■■..

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Vardas ir pavardė ..................................................................

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

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

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

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

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

NAUJAUSIOS
KNYGOS
Laisvės besiekiant. Lietuvos 

Laisvės Kovotojų Sąjungoskįna- 
Šas į antinacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol., įriš
ta — 15 dol.

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

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

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

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

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”
Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

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

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

KOTRYNA (.RK.AlTYrt:

TYLOS
- -. - tp. 7;.

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 eilėraščių rin
kinys “Marių vėjui skambant”. 
Kaina 4 dol. Šios, o taip pat 
ir kitos lietuviškos knygos bei 
plokštelės gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

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

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

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

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

K. Ostrauskas, Gundvmai. 
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. e •
J. Rūtenis, Šventieji dūmai, 

eilės. 6 dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

dangum, eilėraščiai. 4 dol.
Persiuntimui pridedamas 1 

dol.
Šios ir kitos lietuviškos nau

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

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Puzino, Rinktiniai raštai.
I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

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

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

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

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

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

Pr. Naujokaitis, Saulėleidis, 
eilėraščiai. 4 dol.

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

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

A. GailiuŠis, Visaip atsitin
ka. Novelės. 6 dol.

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

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

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

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

M. Karaša, Gvvenimo sū- 
kuriuose. įrišta. 12 dol. V

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

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

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

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

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

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

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

S. Y’los, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. ~

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

TEISINIAI PATARIMAI
. .. f

(atkelta iš 8 psl.)
buvusią žmoną apsigyveno jau
nas vyras, su kuriuo ji gyvena, 
ir kad jis esąs senas jos pažįs
tamas. Mūsų sūnus nenori, kad 
mergaitės dabar ten gyventų, 
kol tas vyras ten gyvena. Aš ma
čiau, kad sūnus labai susijaudi
nęs ir todėl kitą dieną, kai jis 
buvo darbe, paskambinau buvu
siai marčiai ir su ja pasikalbė
jau. Pasakiau, kad ji negalinti 
pas save laikyti svetimo vyro; 
kad tai negerai mergaitėm, kad 
taip nepadoru. Ji man atsakė, 
kad tai nėra mano reikalas ir 
kad aš nesikiščiau į jos gyveni
mą: kad ji gyvensianti su kuo 
nori, ir baigta. Pasakiau apie tai 
sūnui, kai grįžo iš darbo. Tas 
ir ant manęs supyko, bet žadėjo 
šiuo reikalu pasikalbėti su savo 
advokatu.

Kitą savaitę sūnus nuėjo pas 
savo advokatą ir grįžęs mum pa
sakė, kad advokatas mano, jog 
mergaičių negalima bus atimti 
iš jų mamos, nepaisant to, kad ji 
gyvena viešai su kitu vyru, už 
kurio nėra ištekėjusi. Mes nega
lim to suprasti. Kaip galima 
mergaites auginti tokioj atmos
feroj? Juk jos jokios moralės ne
išmoks. Gal dabar dar nepilnai 
supranta, kas dedasi, bet greit 
pradės suprasti. Jei būtų berniu
kai, gal taip nesirūpintume, bet 
jos yra mergaitės, ir jom reikia 
rodyti gerą pavyzdį, o ne ištvir
kimą. Mes sutiktume jas pri
žiūrėti, kol tėvas darbe, kad tik 
teismas jas atiduotų mūsų sūnui. 
Vis tiek mum širdį skauda, juk 
mūsų anūkėlės.

Pasakyk Tamsta mum, ar gali 
taip būti, kad teisėjas sutiktų 
leisti mergaitėm gyventi su iš
tvirkusia mama? Žinom, kad 
dabar pasaulis yra ne toks, koks 
buvo, kai mes buvom jauni. 
Žinom, kad jauni žmonės gy
vena dabar be principų ir be at
sakomybės. Bet juk čia įveltos 
nekaltos jaunos mergaitės. Negi 
galima jom tokį bjaurų pavyzdį 
duoti?

Mes nebijom nei darbo, nei iš
laidų. Esam nusistatę mergaites 
gelbėti. Ar sūnaus advokatas 
žino, ką kalba?

Pasipiktinę tėvai

ATSAKYMAS
Jei Tamstų sūnaus advokatas 

jam pasakė, kad nebus lengva 
mergaičių globą (custody) at
imti iš jų motinos, jis teisingai jį 
painformavo.

Kaip Tamstos patys sakot, pa
saulis labai pasikeitė per pasku
tinius 20 ar net 10 metų. Elge
sys, kuris prieš 20 metų būtų 
buvęs visuomeniškai smer
kiamas, dabar dažnai laikomas 
“normaliu”. Įstatymai ir teisėjų 
pažiūros taip pat keičiasi.

iŠ esmės teismas, spręsdamas 
vadinamąsias “custody” (vaikų 
globos) bylas, atsižvelgia į tai, 
kas, teisėjo nuomone, būtų ge
riausia vaikam. Akstinas (cri- 
terior) yra vaikų gerovė. De
ja, teisėjo nuomonė ir senelių 
nuomonė šiuo reikalu retai su
tampa. Pastaraisiais metais visų 
valstijų teismai laikosi tos nuo
monės, kad moteris gali gyventi 
nekonvencialų gyvenimą, tokį, 
kokį Tamstos laikytumėt nepa
doriu, ir vis tiek būti gera moti
na. Jei Tamstų anūkėlės yra 
gerai prižiūrimos, motinos myli
mos ir neturi dvasinių konfliktų 
(emotional problems) dėl savo 
motinos gyvenimo būdo, teis
mas galėtų nesutikti jas “atimti” 
iš jų motinos. Jei mergaitės būtų 
daugiau kaip 12 metų amžiaus, 
teismas jų atsiklaustų ir į jų 
norus kreiptų dėmesį. Esant 
šitokio amžiaus kaip Tamstų 
anūkės, teismas greičiausiai nu
tartų, kad jom yra labiau 
reikalinga savo motinos negu 
tėvo arba senelių kasdieniška 
globa.

Nenorėčiau Tamstom pasa
kyti, kad negalima pakeisti mer
gaičių globos stovio. Esu turėju
si daug bylų, kuriose sugebėjau 
įtikinti teismą, kad vaikų gero
vė reikalauja jų globos klausimo 
persvarstymo. Galiu tik pasa
kyti, kad Tamstų aprašomomis 
aplinkybėmis Tamstų sūnaus 
advokato darbas būtų neleng
vas. Patarčiau pasitarti su psi
chologu, kuris specializuojasi 
išsiskyrusių šeimų vaikų progle- 
mose. Tokio specialisto nuomonė 
būtų labai svari teisme, kai būtų 
svarstomas Tamstų anūkių glo
bos (custody) klausimas.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuvių Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith
uanian Rights Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui........... US$.........

Pavardė, vardas.......................................................................
Adresas....................................................................................

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

FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ LIETUVIAM
\ ( s /

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

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

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

KASA už paprastas taupomas sąskaitas moka 9%

Už IRA pensijų indėlius dabar moka 11%

Už didelius ir mažus Certifikatus duoda kiek galima 
aukščiausius procentus.

Visiems nariams lengvomis sąlygomis suteikia visų 
rūšių paskolas ir mortgičius.

Tiesioginiai priima arba keičia Social Security 
pensijos čekius.

Duoda Money Orders ir keičia asmeniškus arba algos 
čekius.

KASOS jstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o 
penktadieniais iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais iki 5 vai. vakaro.

Visus kviečiame dėti santaupas j lietuvišką KASĄ.
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ŽINIOS

Istorinė Vasario 16-oji
Massachusetts senate ir atsto

vų rūmuose atstovo William J. 
Glodis didelėmis pastangomis 
buvo pravestas įstatymas, kad 
Mass, gubernatorius kiekvienais 
metais vasario 16 turės skelbti 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena.

Pagal tą- naują įstatymą vasa
rio 16 10 vai. ryto, nbrs ne
paprastai smarkiai lijo, lietuviai 
ne tik iš Bostono, bet iš Wor- 
cestėrio, Nonvoodo ir kitur rin
kosi prie Mass. State House. 10 
vai. prie šių valstybės rūmų 
Mass, atstovas William J. Glodis 
iškėlė Lietuvos vėliavą. Tai yra 
istorinis įvykis. Tada susirinku
sieji buvo pakviesti State House 
vėliavų salėn. Čia kalbėjo atsto
vas W. J. Glodis apie šią reikš
mingą dieną, primindamas, 
kad Lietuva ir kitos pavergtos

tautos ne tik turi teisę, bet pri
valo būti nepriklausomos. Jis 
perskaitė gubernatoriaus prok
lamaciją. Jam paprašius kalbėjo: 
Adomavičius ir Meilus Jr. iš 
Worcesterio, Bostono Alto skyr. 
pirm. Aleksandras Chaplik, dr. 
Algirdas Budreckis, Elena Va- 
syliūnienė.

Po kalbų šiuose rūmuose pir
mą kartą buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Tą pačią dieną 12 vai. vėl 
rinkomės į Bostono rotušę — 
City Hali. Taip smarkiai lyjant, 
Lietuvos vėliava nebuvo kelia
ma lauke ant stiebo, o įėjimo 
didžiojoj salėj, žmonėm laikant 
tą vėliavą už galų, ji buvo išties
ta. Čia kalbėjo Bostono burmist
ras Raymond Flynn. Jis perskai
tė savo proklamaciją, skelbian
čią vasario 16 Lietuvos nepri
klausomybės diena. Po keletą žo
džių pasakė kai kurie lietuviai. 
Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Tada visi susirinkę bur
mistro Flynn buvo pakviesti į 
jo įstaigą, kur buvo pavaišinti 
vynu, kalbėjosi su burmistru ir 
praleido valandėlę laiko.

Tai yra istorinė diena, nes pir
mą kartą iškėlėm vėliavą prie 
State House, ten skambėjo1

PADĖKA
A.A. 

ANTANAS BALČIŪNAS
1983 m. gruodžio mėn. 20 d. netikėtai ir staiga su šiuo pa

sauliu atsiskyrė mano vyras. Palaidotas gruodžio 23 d. Sunny 
Hills kapinėse.

Nuoširdi mano padėka golfininkams ir visiems, kurie 
pribuvo ištikus nelaimei: suteikdami pagelbą, ramindami mane 
nuo staigaus sukrėtimo.

Dėkinga gailest. sesutei E. ir M. Lukams už pirmą patarna
vimą sutvarkant visuose reikaluose ir šermeninėje.

Nuoširdi padėka Šv. Teresės bažnyčios kleb. kun. P. Ja- 
raškai už suteiktas religines apeigas, maldas šermeninėje, 
gedulingas mišias, pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą į 
kapines. Kun. A. Kardui už maldas, mišias ir dalyvavimą lai
dojimo apeigose. Kun. P. J a raškai, kun. A. Kardui, E. Lukienei ir 
V. Rumšienei už rožančiaus sukalbėjimą šermeninėje.

Dėkinga F. Bočiūnui už tartus žodžius apie velionį ir atsi
sveikinimo pravedimą šermeninėje, taip pat L. Adomavičiui, ak- 
toriui H. Kačinskui, E. Lukienei ir J. Zubavičiui už jūsų 
išreikštus nuoširdžius žodžius apibūdinant velionio gyvenimą, 
raminant ir guodžiant mane.

Dėkinga Loreta i Silv ia — krikšto dukteria i ir Jūratei Cal ise — 
Vakarietytėms, atsisveikinusioms visos Vakariečių šeimos var
du savo mylimą krikšto tėvą ir šeimos draugą.

Dėkinga muz. V. Mamaičiui ir choristams už gražų gie
dojimą atsisveikinant su velioniu šermeninėje, bažnyčioje 
gedulingų mišių metu ir palydėjimą į kapines. Karsto nešė
jams: V. Adomavičiui, V. Baltučiui, F. Bočiūnui, K. Kaspariū- 
nui, M. Lukui ir J. Zubavičiui.

Dėkinga už atsiuntimą gėlių, kurios puošė velionio kars
tą: velionio sesutei B. Armonienei ir šeimai, L.V. Adomavi
čiams, I.L Adomavičiams, O.V. Baltučiams, G. V. Beleckams, 
B.F. Bočiūnams, S.H. Kačinskams, G. K. Kaspariūnams, B.S. 
Meilams, V. F. Misiūnams, G. Rajeckui ir šeimai, L.A. Rajec
kams, O.H. Schubert, K. J. Strazdams, dr. M. ir A. Žemai
čiams ir J. Zubavičiui.

Esu dėkinga visiems Sunny Hills lietuviams, parodžiusiems 
daug šilumos: išreiškusiems užuojautą, lankiusiems velionį 
šermeninėje, daiyvavusiem mišiose ir palydėjusiems į amžiną 
poilsio vietą.

Širdingai ačiū L. Adomavičienei už lietuvišką žemę, atvežtą 
iš Lietuvos.

Dėkinga O. Baltutienei ir L. Adomavičienei už įdėjimą daug 
darbo paruošiant pomirtines vaišes. Taip pat visoms, kurios pri
sidėjo: M. Ambrulaitienei, B. Bočiūnienei, G. Beleckienei, J. Če- 
pukienei, V. Dėdinienei, A. Dulaitienei, S. Kačinskienei, E. Lu
kienei, O. Mamaitienei, V. Rumšienei, O. Schubert ir K. Straz
dienei.

Ačiū EI. Lukienei už padėkojimą mano vardu visiems daly
vavusiems.

Nuoširdi padėka: L. Adomavičiui, V. Dėdinienei ir K. Žu
kauskui už pranešimus ir gražius aprašymus spaudoje.

Dėkinga visiems, kurie užprašė mišias, maldas už ve
lionio sielą ir pareiškusiems ušuojautą per spaudą, laiškais, 
telegramomis ir telefonu.

Mano nuoširdi padėka G. K. Kaspariūnams už suteikimą 
man daug stiprybės, mane globojusiems, raminusiems ir pa
gyvenusiems pas mane per pačias mano sunkiausias dienas.

Jūsų visų maldos, nuoširdumas ir globa stiprino mane 
atsiskyrimo valandoje.

Pasilieku visiems dėkinga iš širdies, 
t

Liūdinti žmona Marija

Lietuvos himnas, o taip pat la
bai šiltai buvom priimti ir Bos
tono burmistro.

Tolimesnis Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimas 
vyko vasario 19. 10:15 vai. ry to 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioj So. Bostone buvo auko
jamos mišios už Lietuvą. Kun. 
kleb. Albertas Kontautas pasakė 
labai pritaikytą dienai pamoks
lą. Eilė organizacijų dalyvavo 
su vėliavomis. Gausiausiai or
ganizuotai ir su vėliava daly
vavo Lietuvos vyčiai.

2 vai. popiet minėjimas vyko 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj. Minėjimą pradėjo 
Alto skyr. pirm. Aleksandras 
Chaplik. Buvo įneštos vėliavos, 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, atsistojimo minute pa
gerbti žuvę už Lietuvos laisvę. 
Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Kontautas.

Minėjimo programai vado
vauti buvo pakviesta Reda Vei- 
taitė. Kongresmanas Moakley 
gražiai atsiliepė apie lietuvius, 
ir jų įnašas į Amerikos gyve
nimą esąs labai gražus. Reda 
Veitaitė perskaitė kongresmano 
Brian Donnelly laišką. Kongres
manas Donnelly daug dirbo 
kongrese, kol pravedė rezoliuci
ją, kad Lietuvos ir kitų okupuo
tų tautų reikalas būtų keliamas 
Jungtinėse Tautose. Trumpą 
žodį tarė Bostono mokyklų ko
miteto narys Joseph Casper, 
miesto tarybos narys Jafties Kel
ly. Veitaitė perskaitė Mass, gu
bernatoriaus ir Bostono burr 
mistro proklamacijas, o taip pat 
latvių sveikinimą.

Dienos prelegentas prof. dr. 
Česlovas Masaitis filosofiškai 
kalbėjo apie žmogaus laisvę, 
suteiktą paties Dievo.

Priimta rezoliucija, kuri bus 
pasiųsta Amerikos prezidentui,

Valstybės sekretoriui ir Mass, 
kongreso nariam. Buvo renka
mos aukos.

Meninę dalį labai gražiai atli-
ko tautinių šokių sambūris, ve
damas Gedimino Ivaškos, ir so
listas Benediktas Povilavičius, 
akomponuojant komp. Jeroni
mui Kačinskui.

šis Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas Bostone 
praėjo labai gražiai. Džiugu, 
kad į programą yra įjungiamas 
jaunimas. Programos vedėja Re
da Veitaitė gražiai atstovavo 
mūsų jaunimui. Ir ateityje rei
kia dėti daugiau pastangų, 
įtraukiant jaunimą ir ne tik žiūro
vais, bet ir vadovais. Jaunimas 
yra mūsų ateitis.

Vasario 16 Minkų ir Laisvės 
Varpo radijo valandėlės turėjo 
specialias tai dienai pritaikytas 
programas, daugiau angliškai. 
O vasario 19 dar perdavė šios 
dienos minėjimus.

Kaziuko mugė
Kalbame, kad mūsų ateitis 

yra mūsų jaunimas. Taip, jis yra 
ateitis. Jeigu nėra prieauglio, 
tai tokia tauta turi išnykti. Mes 
džiaugiamės skautų-čių greto
mis. Bostone jų tuntai yra 
gausūs.

Tradicinę Kaziuko mugę šiais 
.metais Bostono skautų ir skau
čių gausūs tuntai rengia kovo 
18 So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos salėse. Atidarymas į 
vyks 11:30 vai. ryto. Kaip ir 
kasmet, bus tikra mugė: pietūs, 
užkandžiai ir visokios gėrybės, 
kurių galės įsigyti pirkėjai. Taip 
pat bus surengtas vaidinimėlis.

Ši graži skautų tradicija į jų 
mugę sutraukia daug lankytojų. 
Kviečiame ir tikimės, kad taip 
bus ir šiais metais, o kad šei
mininkėm tą dieną nereikėtų 
gaminti pietų namuose, visi 
galės pavalgyti mugėj. Tik neuž
mirškime datos — kovo 18. 
Ateikime ir pabuvokime su 
gražiu jaunimu.

A. a. Raymond o Mickūnų at
minimui Tautos Fondui aukojo: 
30 dol. Stasė Šmitienė, 25 dol. 
dr. Bronius ir Genė Mickevi
čiai, 20 dol. Joseph ir Vita 
Hodges. T.F. nuoširdžiai dėkoja.

Aukos Tautos Fondui
A. a. inžinieriaus Jono Mika

lausko atminimui Tautos Fondui 
aukojo: 100 dol. — Anthony ir 
Marion Krauneliai, Quincy, 
Mass., po 50 dol. — D. ir T. 
Renkauskai, Toronto, Canada, 
P. ir R. Dūdai, Oak Park, Ill.,

Agronomui
TADUI TALLAT-KELPŠAI

netikėtai m irus, jo dukterį Vitą ir žentą Vidmą Matusaičius, 
sesutę dr. Ireną ir švogerį Stasį Giedrikius liūdesio 
valandoje užjaučiame jr su jais drauge liūdime.

Viktorija ir Juozas Gruodžiai

AL MARCEL —
ALFONS UI MARCELYNUI,

mūsų skyriaus nariui, jo žmonai Winifred staiga mirus, 
reiškiame gilią užuojautą.

New Yorko Sandaros skyrius, 
pirm. Česlovas Janušas
sekretorius — Vacys Steponis

NORWOOD, 
MASS.
Minėjo Šv. Kazimiero sukaktį

Šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukaktis Šv. Jurgio parapi
joj Norwoode, Mass., pradėta 
minėti- praeitų metų kovo 4. 
Tą dieną buvo šventa valanda 
pagerbiant Lietuvos globėją 
Šv. Kazimierą. Metų bėgyje šv. 
Kazimiero vardas kartu su para
pijos globėju buvo minimas 
mišių kanone.

Lapkričio mėnesį Lietuvos vy
čių Nonvoodo kuopa surengė 
šv. Kazimiero garbei koncertą, 
kurio programą atliko solistas 
R. Kazys Jakutis iš New Yorko.

Šiais metais kovo 4 vyčiai 
organizuoja autobusą į Hartfor
do katedrą. Čia bus aukojamos 
mišios šv. Kazimiero garbei. Su
važiuos lietuviai iš visos Naujo
sios Anglijos.

Kovo 11 Norwoode vyčiai ren
gia komunijos pusryčius po lie
tuviškų mišių. Šv. Kazimiera 
500 metų mirties sukakties mi
nėjimas baigiamas balandžio 8, 
sekmadienį, 2:30 vai. popiet 
bažnytiniu koncertu. Koncertą 
atliks kun. Vincas Valkavičius 
(smuiku ir balsu) ir arfistė Ellen 
Rubin. Jie atliks: Bach, Handel, 
Grieg, Schubert, Massenet ir 
Gounod kūrinius, o taip pat ke? 
lėtą lietuviškų giesmių. Koncerto 
pelnas skiriamas naujų vargonų 
fondui.

Norwoodo lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės šventę minė
jo vasario 12. Po lietuviškų mi
šių dalyviai susirinko į Fundato
rių salę, kur išklausė dr. Algirdo 
Budreckio įdomios paskaitos 
apie milžinišką darbą atstatant 
Lietuvą ir apie kultūrinę pa
žangą, kokia buvo pasiekta per 
tą trumpą laisvės laikotarpį.

Rengėjai vyčiai su parapiečių 
pagelba surinko 225 dol., kurie 
bus pasiųsti vyčių Lietuviškų 
reikalų komitetui. Kitais metais 
rinkliava būsianti kitai lietuvių 
organizacijai, dirbančiai Lietu
vos labui.

Atsikėlus į Norwoodą kun. 
Vincui Valkavičiui, parapija at
gijo, nes klebonas rūpinasi lie
tuviškais reikalais.

R.K.

po 30 dol. — P. ir J. Ambrazie
jai, W. Roxbury, Mass., K. ir D. 
Ječiai, Villa Park, Ill., po 25 dol. 
— J. ir V. Balčiūnai, Sharon, 
R. ir R. Beder, Westwood, D. 
Izbickaitė, W. Hartford, Conn., 
J. ir I. Rasiai, Cambridge, J, ir 
B. Vašiai, Dedham, B. ir I. Vel
tai, Milton, po 20 dol. — A. ir 
E. Bačiuliai, Quincy, E. t?ibas, 
Milton, J. ir A. Dabrilai, Dor
chester, A. ir A. Januškos, Mil
ton, B. Kriščiukaitienė, Cape 
Cod, dr. Bronius ir Genė Mic
kevičiai, Dorchester, po lOdol.— 
A. ir N. Ivanauskai, Mattapan, 
J. Kriščiukaitis, Avon, J. Lapšie- 
nė, Dedham, J. Leščinskienė, 
Dorchester, A. Lileikis, Nor
wood, A. Mažiulis, So. Boston, 
O. Merkienė, So. Boston, T. Stan
kūnaitė, So. Boston, A. ir G. 
Treiniai, W. Roxbury, 5 dol.— 
L. Lendraitis, So. Boston. Auko
tojam T.F. nuoširdžiai dėkoja.

Šv. Kazimiero minėjimas
Skelbtas šv. Kazimiero minė

jimas Šv. Kryžiaus katedroj Bos
tone gegužės 20 neįvyks. Jis 
atidedamas rudeniui, kad būtų 
galima geriau pasiruošti. Data 
bus pranešta vėliau.

Šį minėjimą rengia Bostono, 
Worcesterio, Lawrence, Nor
wood, Brockton, Lowell ir visų 
apylinkių lietuviai, kuriem va
dovauja parapijų klebonai. Vi
sose parapijose bus sudaryti 
specialūs komitetai. Norima, 
kad tas minėjimas būtų didin
gas ir labai gausus dalyvių skai
čiumi. Tai kartu ir lietuvių rep
rezentacija prieš amerikiečius ir 
dvasinę vyresnybę:

Prisimenant po mėnesio
A. A. ANTANĄ

Mano nuoširdi padėka velionio krikšto sūnui Antanui 
Kaspariūnui už užprašytas mišias su egzekvijomis.

Dlkinga kun. kleb. P. Jaraškai, kun. A. Kardui ir muz. V. Ma
maičiui už atgiedotas lotyniškai egzekvijas, kunigams už auko
tas mišias, kun. kleb. P. Jaraškai už jautrų pritaikytą pamokslą. 
Muz. V. Mamaičiui, taip pat visiems choristams už gražų 
giedojimą mišių metu ir kapinėse.

Dėkinga visiems Sunny Hills gyventojams ir svečiams, 
gausiai dalyvavusiems bažnyčioje mišiose, nuvykusiems Į ka
pines pasimelsti prie a.a. Antano kapo ir visiems už apsi
lankymą j a.a. Antano Ir mano namus užkandžlams.

Esu iš širdies dėkinga: L. Adomavičienei, O. Baltutienei, 
E. Lukienei, K. Strazdienei Ir A. Žukauskienei už skanius 
rūpestingai paruoštus užkandžius, pyragus prisimenant a.a. 
Antaną keturioms savaitėms praslinkus.

Ypatingą padėką turiu išreikšti Kl. Žukauskui, gražiai 
aprašuslam vellonlogyvenlmą Iš praeities, taip pat paskuti
nių metų gyvenimą Sunny Hills, Floridoje.

Reiškiu visiems pagarbą Ir pasilieku dėkinga

MA R1JA RALČ. IŪ\l E.VF

BOSTONO RENGINIAI

Kovo 5 — Elenos Vasyliū- 
nienės dailės darbų parodos ati
darymas Cambridge Public 
Library.

Kovo 10 — 7:30 vai. vak. kre
dito unijos Taupa metinis susi
rinkimas So._ Bostono Lietuvių 
D-jos salėj.

Kovo 18 — Baltų D-jos kon
certas First and Second Church 
salėj, Bostone.

Kovo 18 — 10:15 vai. ryto 
Šv. Kazimiero mišios, komunijos 
pusryčiai, minėjimas salėj po 
bažnyčia.

Kovo 24 — Laisvės Varpo pa
vasarinis koncertas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

Kovo 31 Bostono sporto klu
bas “Grandis” pradeda ledo 
rutulio turnyrą Burlington Ice 
Palace, Burlington, Mass., 9 vai. 
ryto. 7 vai. vak. taurių įteiki
mas laimėtojam ir banketas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sakm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Tolei. 268-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis lietu v ttkų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto ii WCAV-

Mielam bendradarbiui

TADUI TALLAT-KELPŠAI
staiga iškeliavus amžinybėn, dukrą Vitą Matusaitienę 
su šeima, sesserj dr. Ireną Giedrikienę su vyru, močiutę 
E. Klupšlenę ir visus artimuosius giliai užjaučiame liū
desio valandoje.

E.J. S i rusai

Skaityk ir platink 
Darbininką!

FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

Holidays”
MEMBER

1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Balandžio 18
Gegužės 9
Gegužės 14
Gegužės 30
Birželio 11
Birželio 18
Birželio 20

—$1114.00
— 1114.00
—1335.00

— 1361.00
— 1315.00
— 1528.00
— 1361.00 

Spalio 3

Liepos 9 
Liepos 18 
Rugpiūčio 1 
Rugpiūčio 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 

— $1268.00

— $1618.00
— 1361.00

— 1361.00
— 1528.00
— 1361.00
— 1127.00
— 1142.00

Kelionių ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — jvalrūs maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.

Prie šių grupių galima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toll Free)

Iš Massachusetts Ir Kanados: 1 - 617 - 268 - 8764
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116
South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlGNAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy end are subject to change
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Šv. Kazimiero 500 metų mir
ties 'sukaktis Apreiškimo para
pijoje bus paminėta kovo 4, šį 
sekmadienį, Šv. Kazimiero dieną. 
Iškilmingos pamaldos bus 11 
vai. bažnyčioje, 12 vai. minėji
mas parapijos salėje. Rašytojas 
Paulius Jurkus kalbės tema — 
Šv. Kazimieras mūsų tautoje. 
Bus ir meninė dalis — jauni
mas deklamuos eilėraščius, 
skirtus Šv. Kazimiero garbei. 
Vaišės. Minėjimą rengia parapi
jos kunigai ir taryba. .

Kaziuko mugė, rengiama New 
Yorko skaučių ir skautų, bus 
kovo 11 Kultūros Židinyje. 11 
vai. bus jaunimo mišios, po mi
šių mugės atidarymas. Visi kvie
čiami apsilankyti į šių metų 
mugę, nes ji pasižymės savo di
dumu ir savo įvairumu.

Winifred Marcelynas, Alfonso 
Marcelyno žmona, mirė vasario 
11 d. 7 v.v., išsiliejus kraujui 
į smegenis. Buvo pasirengusi va
riuoti su bendra lietuvių ekskur
sija Į Romą, jau krovė savo 
kelionei daiktus, kai ją ištiko li
ga. Liko vyras Marcel-Marce- 
Ivnas, kuris vra Amerikos Lietu- 
vių Tarybos narys, uoliai daly
vauja Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimuose, porą metų ta
rybai pirmininkavo. Liko sūnus 
ir dukra Su šeimomis. Velionė 
buvo gimusi Manhattane, čia 
užaugusi.

Dail. V. Žibaus tapybos kūri
nių paroda bus balandžio 7-8 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. .

Jaunimo pamaldos, skirtos šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kakčiai, bus kovo 11, sekmadie
nį, 12 vai. Kultūros Židinyje. 
Po pamaldų tuoj atidaroma Ka
ziuko mugė.

Solistas Kazys Jakutis kovo 4, 
sekmadienį, pakviestas Lietu
vos vyčių 12 kuopos, giedos Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioj, 
per 11 vai. mišias. Vargonais 
palydės pianistė Aldona Kepa- 
laitė. Neseniai K. Jakutis atliko 
sėkmingą koncertą Norwoode 
šv. Kazimiero garbei. Giedoda
mas Aušros Vartų parapijoj, 
K. Jakutis prisimins savo dėdę 
Kazimierą, o Aldona Kepalaitė 
— savo tėvelį Kazimierą Kepalą.

Petrui Jurgėlai, Lietuvos ka
riuomenės kapitonui, lietuviškos 
skautijos pirmūnui, popiežius 
Jonas Paulius II suteikė šv. Sil
vestro ordino kavalieriaus titu
lą. Specialų pergamentą pasira
šė kardinolas C.A Casaroli, Va
tikano valstybės sekretorius. 
Datuota 1983 lapkričio 10.

Dail. Elenos Kepalaitės paro
da vyksta Phoenix galerijoje, 
30 West 57 Street, Manhatta
ne. Paroda atidaryta vasario 28 
tęsis iki kovo 17. Parodoje yra 
išstatyta bronzos skulptūra iš 
jos 1961-1970 kūrybos laikotar
pio. Taip pat išstatytas ir Mar
tha Graham modemus biustas. 
Ši garsi šokėja dabar švenčia 
savo amžiaus 90 metų sukaktį ir 
yra prisimenama atskiromis šo
kių programomis. Taip pat iš
statyta ir Louis Horst, moder
naus išraiškos šokėjo, biustas, 
prisimenant 100 metų sukaktį 
nuo jo gimimo. Parodos proga 
išleista skoninga sąlanka su trim 
skulptūrų nuotraukom.

Šv. Kazimiero sukakties cent
riniam komitetui Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje vasario 19 
surinkta 500 dol. aukų.

Studentų ateitininkų pava
sario kursai rengiami kovo 16- 
18 Dainavoje. Kursų tema — šv. 
Kazimieras ir — Studentų per
ėjimas į jaunuosius sendraugius. 
Registruotis pas Algį Lukoševi
čių — 212 849 - 6082 ir pas 
Ramintą Pemkutę 312 426 - 
2120.

Naujoji studentų ateitininkų 
centro valdyba nori sudaryti 
naują narių sąrašą. Visos drau
govės prašomos tokį sąrašą su
daryti ir atsiųsti centro valdy
bos nariui Dariui Kudžmai, 254- 
20 Pembroke Ave., Great Neck, 
N.Y. 11020. Taip pat pridėkite 
ir narių adresus, telefonus, pa
žymėkite, kas iš jų yra draugo
vių vadovai.

V. Grajauskas iš Jefferson
ville, N.Y., užsukęs į Darbinin
ko administraciją, įsigijo lietu
viškų knygų už 100 dol. Jis la
bai mėgsta skaityti knygas. Ne
turėdamas naujai išleistų knygų, 
skaitąs turimas knygas ir antrą 
kartą.

Moterų vienybės susirinkimas 
bus kovo 6, antradienį, 7:30 v.v. 
įprastinėje vietoje, Congrega
tional bažnyčios salėje, 91 St. ir 
85 Rd. kampas Woodhavene. 
Visos narės prašomos dalyvauti.

Grace Katiles-Katilienė, gyve
nusi Woodhavene, N.Y., ilgametė 
Darbininko skaitytoja, savo tes
tamente Darbininko spaudai 
stiprinti paliko 100 dol. Amžiną 
atilsį mūsų spaudos geradarei.

V. Paulius, Allendale, N.J., ap
mokėdamas Darbininko metinę 
prenumeratą, atsiuntė 100 dol. 
Dosniam spaudos rėmėjui gili 
padėka.

Vilius Bražėnas, uolus keliau
jantis paskaitininkas ir pastovus 
kovotojas prieš komunizmą, ko
vo 6, antradienį, 8 vai. vak. 
skaitys paskaitą prieš komuniz
mo rėmimą: “Stop Financing 
Communism!” The Queensbury 
Hotel patalpose, 88 Ridge St, 
Glen Falls, N.Y., at Exit 18, 
1-87 Northway. Dėl rezervacijų 
skambinti: 518 668-5592 arba 
518 656-9242.

Alfonse M. D’Amato, JAV se
natorius iš New Yorko, JAV 
senate minint Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo sukaktį, 
pasakė lietuviam labai palankią

gressional Record.
Estijos nepriklausomybės 

šventės proga Estų Namuose 
New Yorke vasario 24 buvo pri
ėmimas estų veikėjam ir kvies
tiem svečiam. Svečius priėmė 
Estijos gen. konsulas Emst 
Jaakson ir Amerikos Estų Tary
bos pirm. Juhan Simonson. Es
tų veteranų organizacijos vardu 
Y’lo Anson įteikė Estijos konsu
lui E. Jaakson už nuopelnus 
medalį ir pažymėjimą. Kalbėjo 
ir estų konsulas. Priėmime iŠ 
Lietuvių dalyvavo Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke Anicetas 
Simutis su ponia, LMK Fede
racijos veikėja G. Žilionienė su 
wru, V. Čečetienė ir Darbinin- 
ko redaktorius kun. Kornelijus 
Bučmvs, OFM.

Dr. Bernadeta Tutinaitė-Rim
kuvienė, Columbia, Md., apmo
kėdama metinę Darbininko, pre
numeratą, atsiuntė 50 dol. Ačiū 
spaudos rėmėjai.

A. a. Jonui Valaičiui atminti 
Tautos Fondui paaukojo dr. Bi
rutė ir Jonas Petruliai 30 dol. ir 
Ona B. Mačiūnienė 20 dol. Au
kotojam T.F. nuoširdžiai dėkoja.

DIDŽIOJI EKSKURSIJA IŠVYKO

Istorinė lietuvių ekskursija į 
Romą, planuota ir organizuota 
ištisus metus, vasario 26 išvyko 
iš New Yorko. Jos tikslas — da
lyvauti šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukakties minkime 
Romoje kartu su popiežium Jo
nu Paulium II.

Dviem Pan American lėktuvais 
išvyko 500 žmonių. Didžiausią 
keliauninkų grupę sudaro She
nandoah slėnio lietuviai iŠ 
Pennsylvanijos — 160. Iš Cle-

svečiais. Iš Bostono ir apylin
kių yra 45, iŠ New Yorko ir New 
Jersey — 40, iš kitų .vietovių 
po mažiau. Iš Chicagos vyksta 
tik apie 15 asmenų. Ir tai stebė
tinai mažas skaičius iŠ didžiau
sios lietuvių bendruomenės lais
vajame pasauly.

Iš keliolikos vietovių keliauto
jai į New Yorką suvažiavo įvai
riom priemonėm įvairiais lai
kais.

K

ar

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į 
TRADICINĘ

KAZIUKO MUGĘ
KUR?

Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 

KADA?
kovo 11, sekmadienį
Pamaldos 12 vai., mugės atidarymas tuoj po mišių 

RASITE: medžio drožinių, gintaro, audinių, įvairių 
rankdarbių, lietuviško maisto produktų, meniškų 
tautodailės gaminių iš Lietuvos

VEIKS: lėlių teatras, vyr. skaučių kavinė, tėvų komiteto 
valgykla ir užeiga.

Visus kviečia
NEW YORKO SKAUTĖS ZR SKAC7TAZ

ŠV. KAZIMIERO MIRTIES 
500 METŲ SUKAKTIS
Apreiškimo parapijoje bus paminėta kovo 4, šį 
sekmadienj, šv. Kazimiero dieną.

11 vai. — šv. Kazimiero garbei pamaldos bažnyčioje
12 vai. — minėjimas parapijos salėje:

“Šv. Kazimieras mūsų tautoje” — kalbės rašytojas
PAULIUS JURKUS 
Meninė dalis 
Vaišės

Būtų gražu ir iškilminga, kad organizacijos bažnyčioje 
dalyvautų organizuotai ir su vėliavomis.

Minėjimo rengia Ir visus atsilankyti kviečia
PARAPIJOS KUNIGAI III TARYBA

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 3, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bus transliuojama Wagne- 
rio opera “Tannhauser”. Pagrin
diniai solistai: Tatiana Troya
nos, Richard Cassilly, Teresa 
Zylis-Gara. Diriguoja James Le
vine. Kovo 10, kitą šeštadienį, 
bus transliuojama Mozarto 
“Don Giovanni”.

“Kovo Ketvirtoji” — tai lau
reato Jurgio GI raudos parašyta 
knyga apie šv. Kazimierą. Šią 
knygą Darbininkas išleidžia įsi
jungdamas į šventojo mirties 500
metų sukakties minėjimą, velando vyksta 55 — tautinių 
Knygos leidimo išlaidom suma
žinti renkamos aukos. Visi 
aukojusieji gaus knygą, kai tik ji 
bus išleista. Paskutiniu laiku 
šiam tikslui aukojo: 15 dol. 
Lietuvos vyčių 96 kuopa, Day
ton, Ohio, 12 dol. A. ir I. Jasiai, 
Columbus, Ohio. Visiem auko- 
jusiem nuoširdžus ačiū.

A. a. kun. dr. Viktorui Gi
džiūnui, OFM, mirus, dr. Juozas 
K. Valiūnas vietoje gėlių prie 
velionio karsto paaukojo Tautos 
Fondui 25 dol. T.F. dėkoja.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
kovo 31, šeštadienį, 7 v.v. Kul
tūros Židinio mažojoje salėje, 
341 Highland Blvd., Brooklyne, 
rengia vakaronę, kurios metu 
visuomenę supažindins su Jono 
Rūtenio poezijos knyga “Šven
tieji dūmai”. Į vakaronę žada 
atvykti ir knygos autorius iš 
Cape Codo. Apie knygą kalbės 
kultūrininkas, visuomenininkas 
Kazimieras Jankūnas. Programai 
včidovaus šaulė sesė Vida Jan
kauskienė. Ji paskaitys iš kny
gos keletą eilėraščių. Po progra
mos — pabendravimas, kavutė. 
Knygą išleido S. Kudirkos šaulių

šokių ansamblis Grandinėlė su

John Galenski, direktoriaus 
padėjėjas techniniam reikalam 
JAV žemės ūkio departamente, 
neseniai įvykusiose ceremonijo
se buvo apdovanotas garbės 
pažymėjimu už gabumus tarny
boje. Šiuo metu jis yra ūkinės 
prekybos reikalų koordinato
rius. Galenski su žmona Debbie 
gyvena Annandale,VA. Jo tėvai 
Teklė ir Jonas Galenskiai gyve
na Parlin, N.J. Jie yra Tėv. Petro 
Baniūno, OFM, giminės.

V. Česnavičius iš Richmond 
Hill,-N.Y., apmokėdamas Dar
bininko prenumeratą, atsiuntė 
40 dol. Dėkojame rėmėjui.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 7, trečiadienį, 8 vai. vak. 
V. Atsimainymo parapijos salėj, 
Maspeth, N.Y. Kadangi tai yra 
Pelenų diena, tai 7 vai. vak. 
V. Atsimainymo bažnyčioj bus 
mišios ir pelenų dalinimas.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
nariai kovo 4, sekmadienį, šv. 
Kazimiero šventėj, dalyvauja 
organizuotai 11 vai. mišiose V. 
Atsimainymo parapijos bažny
čioj, Maspeth, N.Y. Po mišių 
vaišės ir programa parapijos sa
lėj. Šios šventės proga 30 kuo
pos narių gaus antrąjį Lietuvos 
vyčių laipsnį.

Vasario 16 lietuviai, tarp jų 
gausus Lietuvos vyčių 110 kuo
pos narių būrys, dalyvavo New 
Yorko miesto rotušėj, kur bur
mistras Koch įteikė Vasario 16- 
osios proga proklamaciją. Iškil
mės buvo filmuojamos ir paro
dytos per televizijos 31 kanalą 
vasario 17, penktadienį, 6:45 
vai. vak.

Marytė Šalinskienė, negalė
dama dalyvauti Lietuvių At
letų klubo surengtame Naujųjų 
Metų sutikimo baliuje, klubui 
paskyrė 100 dol. auką. Lietuvių 
Atletų Klubas M. Šalinskienei 
už šią auką nuoširdžiai dėkoja.

E. Sandanavičienė Brooklyn, 
N.Y., apmokėdama savo ir duk-

Abu lėktuvai pakilo iš tarptau
tinio J.F. Kennedy aerodromo. 
Pirmame buvo 130 asmenų, ant
rame — 370. Pirmosios grupės 
dalyviai vieną savaitę bus Ro
moj, o antrą savaitę lankys ki
tus Italijos miestus ir į New Yor- 
ką grįš kovo 12. Antroji grupė 
po savaitės buvimo Romoj į 
New Yorką grįš kovo 5. Visi šios 
grupės dalyviai bus apsistoję 
Sheraton Roma viešbuty.

Kelionę organizavo Šv. Kazi
miero mirties 500 metų sukak
ties komitetas, o techniškus rei
kalus tvarkė kelionių agentūra 
Vytis Brooklyne.

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS” TEKSTAS

“Auszra”, Lietuvos atgimimo 
laikraštis, pilnai perspausdin
tas dviejuose tomuose. Tai Lie
tuvių Istorijos Draugijos reda
guotas leidinys. Du didžiuliai 
tomai, įrišti, kamuoja 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.

įvairius spaudos darbus it- 
_ _____________ lieka lietuvių pranciškonų 

rų 3' Darbininko prenumeraūs, spaustuvė Brooklyne. Atlieką 
dar pridėjo 10 dol. auką laikraš- Svariai, flražlal Ir sąžiningai, 
čiui stiprinti. Ačiū labai.________ .Skambinti — 212 827-1350.

SVARBU VISIEM PENSININKAM

Bus dalinama sūris ir pieno 
milteliai

Iš Amerikos valdžios įstaigų 
yra gauta nemažas kiekis sūrio 
ir pieno miltelių. Visi tie pro
duktai dalinami nemokamai vy
resnio amžiaus žmonėm, kuriem 
reikalinga pagelba.

Visi tie. maisto produktai bus 
dalinami kovo 4, šį sekmadienį,

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, gintam ir kt.

Eglė Vainius, Real Estate par
davėja. dirba su R. T. Real 
Estate Agency, Inc., Bay Head,

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-

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas - condominium. Se
minole, Fla. Gerame stovyje ir 
prie krautuvių-bankų, kur pato
gu senes niem 
nauti. Tel.

žmonėm pasitar- 
1-813-360-3553.

COLLISIONQUEENS
CENTER INC. Expert auto 
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— 
843-6677.

2 v. popiet Apreiškimo parapi-

ro minėjimo). Kiekvienas turės 
lape pasirašyti. Taip pat reikia 
su savim turėti ir medicare 
numerį.

Iš valdžios įstaigų šiuos pro
duktus išrūpino Danutė Mikuls- 
kytė. Ji rūpinasi ir jų paskirs
tymu.

Visi prašomi nesikuklinti ir 
šia galimybe pasinaudoti.

STUDENTŲ ATEITININKŲ
PAVASARIO KURSAI
bus kovo mėn. 16-18 dienomis Dainavoje.
Kursų .tema — “Šv. Kazimieras” ir “Studentų perėjimas 
į jaunuosius sendraugius”

REGISTRUOTIS: pas Algį Lukoševičių—212 849-6083 
ir pas Ramintą Pemkutę — 312 426-2120

VISOMS STUDENTŲ ATEITININKŲ 
DRAUGOVĖMS

Naujoji centro valdyba nori sudaryti naują narių 
sąrašą. Visos draugovės prašomos tokį sąrašą padaryti 
ir atsiųsti adresu:

Darius Kudžma
254-20 Pembroke Ave.
Great Neck, N.Y. 11020

Pridėkite kiekvieno nario adresą ir telefono numerį, 
pažymėkite, kurie nariai vadovai.

IŠVYKA KANADON
rengiama Lietuvos vyčių 110 kuopos Maspethe

IŠVYKSTAMA: balandžio 27, penktadienį, 7 vai. vak. Autobusai išvyksta nuo V. 
Atsimainymo parapijos salės ir Woodhaven Blvd, ir Jamaica Ave. sankryžos.

GRĮŽTAMA: balandžio 30, pirmadienį, 8 vai. vak.

KAINA: 179 dol. asmeniui, miegant dviem kambary

ĮSKAITOMA: Specialios šv. Kazimiero jubiliejinės mišios Prisikėlimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje Toronte sekmadienį.

Kelionė šešiais moderniais autobusais.
Nakvynės 3 naktis pirmos klasės moteliuose.
Aštuoni valgiai (3 pusryčiai, 3pletūs, 2 vakarienės) įskaitant vakarienę 
Skyion Tower (600 pėdų virš Niagara krioklio) ir lietuvišką bufetą Toronte. 
Linksmavakarls šeštadienio vakare.
Vyno gamyklos apžiūrėjimas šiaurinėj New Yorko valstijos daly. 
Toronto Ir Niagara Falls miestų apžiūrėjimas.

RESERVACIJAS reikia padaryti Iš anksto. Paskutinė diena sumokėti pinigus — 
balandžio 4.

REZERVACIJAS PRIIMA:
Jone* Adomėnas 212 497-S212
Helen Matulionis 212 326*3398
Lottie Ulrich 212 478-7642
Adele Dauzickas 212 398-3158 arba 212 544-1787

j.
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