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Savaitės
įvykiai

Libano prezidentas Gemayel 
paprašė JAV, kad jos paremtų 
savo ginklų jėga Libano vyriau
sybę, jei jos priešai pradėtų 
prieš ją ginkluotą puolimą, bet 
JAV šį prašymą atmetė.

Vakarinio Jordano kranto ara
bų vadai paragino PLO viršinin
ką Yasir Arafat surasti su Jorda
no karalium Hussein bendrą ke
lią derybom su Izraeliu dėl va
karinio Jordano kranto ateities.

Valstybės departamentas pa
tvirtino, kad JAV karo laivai pa
leido įspėjamuosius šūvius į ar
tėjantį prie karo laivų Irano 
lėktuvą ir žvalgybinį laivą Per
sijos įlankoj.

Graikijos vyriausybė siekia 
pradėti pasitarimus su Albanija 
dėl ten gyvenančių graikų gy
venimo sąlygų pagerinimo.

Paskutinieji JAV taikos prie
žiūros daliniai, saugojusieji Bei
ruto aerodromą Libane, buvo 
perkeldinti į Viduržemio jūroj 
plaukiojančius karo laivus.

Kinijos vyriausybė nutarė 
dėl augančio nedarbo ir kylan
čio pragyvenimo lygio leisti nau
doti namų apyvokos darbam 
samdomas moteris, nors anks
čiau dėl tariamo žmogaus išnau
dojimo tai buvo draudžiama.

Šveicarija didele balsų dau
guma pasisakė už visiems pri
valomą karo tarnybą ir atmetė 
siūlymą vietoj jos įvesti civilinę 
tarnybą tiem, kurie atsisakytų 
karinės tarnybos.

Sov. S-gos gynybos ministe
ris Dmitri F. Ustinov pareiškė, 
kad armija rėmė Čemenko iš
rinkimą partijos gen. sekreto
rium ir kad Čemenko skiria di
delį dėmesį krašto gynybos stip
rinimo reikalam.

J.T. žmogaus teisių komisijos 
posėdy Ženevoj JAV delegatas 
Richard Schifter apkaltino Sov. 
S-gą psichiatrijos naudojimu 
politiniam reikalam ir priminė, 
kad psichiatras Anatoli Korygin 
ir dabar dar yra laikomas psi-

KAZIMIERINES IŠKILMES ROMOJE
Kovo 3 ir 4 dienomis Romoje 

vyko gražios ir įspūdingos iš
kilmės, skirtos šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakčiai 
prisiminti.

Į Romą iš viso pasaulio 
laisvų kraštų suvažiavo lietuviai 
maždaug prieš savaitę. Jie čia 
lankė Romos istorines bei reli
gines vietas, dalyvavo pamal
dose.

Au d lene i ja pas popiežių
Kovo 3, šeštadienį, 11 vai. 

popiežius specialioje audiencijo
je priėmė lietuvius, suvažiavu
sius šiai iškilmei į Romą. Iš viso 
audiencijoje buvo apie 1,000.

Audiencija įvyko Palaiminimų 
salėje Vatikane. Salė didelė 
kaip kokia katedra. Aukštos lu
bos. Popiežius šioje salėje pri
ima diplomatus.

Dar prieš 11 vai. visi sku
bėjo į audiencijos salę. Rūmų 
saugumas ir policija patikrino 
įeinančius, kad kas neįneštų 
kokios bombos ar ginklo.

Salėje susirinko visi lietuviai 
vyskupai, esą už Lietuvos ribų. 
Iš Amerikos buvo vysk. V. Briz
gys, vysk. K. Salatka iš Oklaho- 
mos, vysk. A. Deksnys iš Vo
kietijos, vysk. V. Bulaitis iš 
Afrikos, vvsk. P. Marcinkus iš 
Vatikano. Buvo suvažiavę apie 
60 lietuvių kunigų iš viso lais
vojo pasaulio.

Audiencija užtruko 45 minu
tes. Ją aprašė Vatikano dien
raštis L’Osservatore Romano 
pirmame puslapyje, duodamas 
labai daug vietos. Ją paminėjo 
ir The New York Times sekma
dienio laidoje.

jų savo liaudies instrumentais.
Lygiai 11 vai. į audiecijos 

salę įžengė popiežius, palydėtas 
šveicarų gvardijos ir sargų.

Popiežius ėjo labai lėtai, lai
mindamas, sustodamas, pasikal-

sosto sustojo popiežius, o lietu
viai vyskupai iš abiejų pusių. 
Vyskupas Brizgys angliškai pa
sakė sveikinimo kalbą, kad lie
tuviai visada liks ištikimi Baž
nyčiai.

Popiežius atsakė lietuviškai. 
Kalbėjo apie šventės reikšmę. 
(Popiežiaus kalbas vėliau iš
spausdinsime ištisai).

Po popiežiaus kalbos buvo 
fotografuojamasi. Atskirai su
kvietė kunigus. Čia buvo pri
statytas kun. Antanas Račkaus
kas, šiemet švenčiąs savo ku
nigystės auksinį jubiliejų. Po
piežius jį pasveikino (Šią nuo
trauką spausdiname Darbinin
ko 3 puslapy).

Audiencijos metu popiežiui 
buvo įteiktos ir įvairios dova
nos. -

Vyčiai svečiavosi pas 
vysk. Marcinkų

Po audiencijos Lietuvos 
čiai aplankė vysk. P. Marcinkų. 
Sveikinimo kalbą pasakė vyčių 
pirmininkė Loreta Stukienė ir 
įteikė jam dovaną — iš medžio 
išdrožtą vyskupišką lazdą, kurią 
puošia lietuviškas rūpintojėlis.

vy-

riausio jubiliejinio komiteto iš
leistus paveikslus, S. Sužiedė
lio knygą apie šv. Kazimierą ir 
sidabrinį šv. Kazimiero medalį.

Vyčių audiencija pas vysk. 
Marcinkų užtruko irgi tris ket
virčius valandos.

Šventinami lietuviai kunigai

Šeštadienį 4 v. popiet Šv. 
Kryžiaus Jeruzalėje bazilikoje 
buvo šventinami du lietuviai 
kunigai: Juozas Kakanavičius iš 

- Toronto ir Staniškis iš Phila- 
delphijos. Šventino vysk. A. 
Deksnys, jam asistavo vysk. V. 
Brizgys ir vysk. K. Salatka. 
Šventinimo apeigose dalyvavo 
apie 30 lietuvių kunigų ir pil
na bazilika tikinčiųjų.

NIJOLĖS 
SADŪNAITĖS 
PRISIMINIMAI

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

ETAPAS — KALINIŲ

viešai paskelbė apie psichiatri
jos piktnaudojimą.

Ispanijos vyriausybė numa
to pasiųsti į Kosta Riką ir Ni
karagvą apie 100 savanorių tech
niškai paramai vykdyti.

JAV pietinės srities karinių 
pajėgų vadas gen. Paul F. Gor
man senate liudydamas pareiš
kė, kad Meksikos vyriausybėj 
ir visuomenėj yra įsigalėjęs ky
šininkavimas ir kad per atei
nančius 10 metų Meksika suda
rys JAV didžiausią saugumo pro
blemą, nes Meksikoj įsigalė
jusi vienos partijos sistema vyk
do kairiųjų interesam atstovau
jančią vidaus ir užsienio poli-

Sov. S-gos civilinės aviacijos 
ministeris Boris P. Bugajev pa
reiškė, kad JAV ir jų sąjungi
ninkės, varžydamos sovietų ke
leivinių lėktuvų nusileidimus, 
vykdo prieš Sov. S-gos oro liniją 
Aeroflot atvirą provokaciją ir te
roro veiksmus.

Kambodijoj prie Tailando sie
nos, kur netoliese yra įrengta 
40,000 pabėgusių Kambodijos 
gyventojų stovykla, vyko didelės 
kautynės tarp Kambodijos parti
zanų ir vyriausybės kariuome
nės.

Lenkijos slapta veikiančios 
Solidarumo unijos radijo stotis 
ragino gyventojus boikotuoti 
birželio mėn. įvyksiančius vieti
nio pobodžio rinkimus.

Borneo salos šiaurės rytuose 
esančio Brunei sultonato sulto-

dalyvaujant, buvo įvesdintas Sir 
M ūda Hassanal Bolkiah. Iš Bri 
tanijos atsiskyręs Brunei buvo 
priimtas 159-ju I T. nariu.

(nukelta i 3 psi.)

Grandinėlės ansamblis. Jis dar 
prieš popiežiaus audienciją pa
grojo keletą lietuviškų melodi-

Kovo 3, šeštadienį, 11 vai. popiežius Jonas Paulius II priėmė lietuvių delegaciją atskiro
je audiencijoje. Pasakė lietuviškai kalbą ir nusifotografavo su ten buvusiais lietuviais 
vyskupais, su kunigais ir kitais lietuviais, atvykusiaisi iš įvairių pasaulio vietovių į šias 
dideles iškilmes Romoje. Iš kairės: prel. Jonas Balkonas, P.A., arkivysk. Paulius Marcin
kus, vysk. Antanas Deksnys, vysk. Vincentas Brizgys, popiežius Jonas Paulius II, arkivysk. 
Karolis Salatka, arkivysk. Jonas V. Bulaitis. Nuotr. Vatikano dienraščio L’Osservatore Romano.

DIDŽIUOJAMĖS KANKINIAIS KUNIGAIS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 59

Kun. Alfonsas Svarinskas iš 
įvairių kalėjimų parašė keletą 
laiškų. Apie juos ir kalba šis 
Kronikos numeris, pateikia svar
besnes laiškų ištraukas.

Mini, kad laišką rašęs vasario 
mėnesį, bet jo niekas negavo.

Kitam laiške jau mini, kad už

ilgam laikui, o gal ir visam. 
Laiške rašo:

“Bet šiuo atžvilgiu aš su 
Šventraščio Jobu kartoju: “Die
vas davė. Dievas atėmė . . . Te-

būna Jo šventa valia!”
Tame siunčiamame laiške 

cenzūros buvo išbraukta 15 ei
lučių.

Kitas laiškas yra iš birželio 7 
dienos. Rašo iš etapinės kelio
nės.

Pradžioje prisimena, kad jį 
apklausinėjo dėl kun. Sigito 
Tamkevičiaus teismo. Atsisakė 
kalbėti, nes gėdingas teisminis 
susidorojimas su žmonėmis. 
Laiške rašo:

“Pasirodo kad dabar teisybės

mažiau negu prieš 30 metų. Su
tikau žmogų, kuris nužudė savo 
žmoną ir gavo 9 metus. Vagių 
daug pakeliui, bet jie gauna 2- 
3-4 metus ir retkarčiais dau
giau”.

Toliau mini, kad Vilniuje jis 
daug meldėsi, kalliėjo rožan
čių įvairiomis intencijomis. Per 
gavėnią ėjo stacijas. Dėkoja 
Dievui, kad gali melstis. Ypač 
gerai nuteikia stacijos, kad gali 
savo menką auką, pagal šv.

(nukelta į 2 psl.)

KANKINIMAS
Labai nustebo, sužinoję, kad 

sovietų imperijoje yra dar sąži
nės kalinių, ir visi keikė sovietų 
valdžią, kuri, anot jų vienintelė 
kalta, kad jie dabar taip nu
žmoginti.

Kareiviai šaukė, kad nesikalbė
tume, negalima, bet vėliau ir 
juos tas pokalbis sudomino. 
Daugumos širdyse dar liko žmo
giškumo kibirkštėlė, tik labai 
apnešta neapykanta ir įvairiau
sio blogio pelenais — ateistinio 
auklėjimo pasėka.

(Kalinio davinys)
Kelyje — etape kaliniui duo

dama parai kepaliukas juodos 
labai rūgščios ir neiškepusios 
duonos (tokią duoną duodavo 
ir KGB rūsiuose ir konclagery- 
je, — tai specialiai kaliniams 
kepama duona), kurios užval
gius ima skaudėti skrandis, lyg 
ugnis degtų; ir keletą mažų — 
piršto didumo, ištižusių ir labai 
sūrių žuvyčių — kilkių.

Aš to davinio neimdavau ir 
nevalgydavau, kad vėliau nesi- 
kankinčiau, nors laisvėje būda
ma viską galėjau valgyti ir nie
kada skrandžio negalavimų ne
žinojau, buvau visai sveika.

(Kareiviai tyčia neduodavo 
vandens)

Kaliniai gi, užvalgę kilkių, 
prašydavo vandens troškuliui 
numalšinti, o kareiviai tyčio- 
davosi iš jų ir tyčia po kelias 
valandas gerti neduodavo — te- 
pasikankina! Vagone kildavo 
toks triukšmas ir keiksmai —- 
tikras pragaras. Pagaliau, sočiai 
pasityčioję, kareiviai atnešdavo 
bidoną vandens.

Kaliniai atsigėrę netrukus im
davo prašyti, kad išvestų į tuale
tą. Vėl kareiviai kankindavo 
kalinius ir keletą valandų tyčia 
jų nevesdavo.

Kiek daug žiaurumo 18- 
20 m. amžiaus kareivėlių širdy
se! Jie beveik visi su komjauni
mo ženkliukais — “Lenino anū- 
kai". Keikia ir blevyzgoja visai 
nenusileisdami kriminalistams. 
Tokia yra komunistinė moralė.

Išvežus mus iš Vilniaus, po 
kiek laiko sustojome, ir mūsų 
vagonas kelyje prastovėjo visą 
parą. Maisto davinio kitai parai 
niekas nebedavė, nes nebuvo 
numatyta, kad kelionė į Pskovo 
kalėjimą užtruks dvi paras. Ir 
taip išsekę kaliniai buvo privers
ti badauti. Po ilgų mano malda
vimų kareiviai sutiko kaliniams 
išdalyti tai, ką aš iš maisto dar 
turėjau, bet tai buvo tik lašas 
jūroje.

(Etapas - kalinių kankinimas)
Etapas — tai ypatingas kali

nių kankinimas: kelionė specia
liai ištempiama iki mėnesio ar 
net dviejų, kai normaliai tam 
užtenka dviejų - trijų parų.

Kalinių vagonai perpildyti. Jie 
gi visi beveik be perstojo rūko 
blogiausią tabaką-machorką, o 
vagono koridoriaus langeliai 
dieną neatidaromi, stiklai mati
niai, kad žmonės nematytų už 
grotų vežamų išbalusių kalinių, 
todėl vagonas pilnas melsvų 
dūmų, taip už kelių Žingsnių 
nieko nematyti. Nepratusiam 
prie rūkalų svaigsta galva, pyki
na, lyg apsinuodijus.

Naktį šalta, nes atidaro lan
gelius. Dauguma kalinių labai 
menkai apsirengę, o naktys, net 
vasarą, dažnai drėgnos ir Šaltos, 
ką jau bekalbėti apie žiemą.

Vyrus politkalinius veža kartu 
viename užtvare su kriminalis
tais, kurie iŠ jų visaip tyčiojasi, 
viską atima ir dar primuša. Ka
reiviai tik pakursto ir juokiasi.

nes sąžinės kaliniai sovietų vadi
nami “fašistais” — mušk tokį!

(Kriminalinių karių moralė)
Kriminaliniai kaliniai nusirito 

į tokią amoralumo bedugnę, 
kad, būdamas su jais viename 
vagone, jauti didžiausią morali
nę kančią, nekalbant jau apie 
tuos, kuriems tenka kartu su 
jais konclageriuose būti. Tas 
paskutiniu metu sovietuose tapo 
kasdieniniu reiškiniu.

Čekistai dabar visiem grasi
na: “Pasodinsime kartu su kri
minalistais!”, arba “Uždarysime 
į psichiatrinę ligoninę!”, arba 
“Pasamdysime žmogžudžius, ir 
nužudys šią naktį tave! Ir neliks 
tavęs!...”

(Perveža į pakelės kalėjimus)
Kol mane nuvežė į Mordovi

jos politkalinių moterų griežto 
režimo konclagerį, pakelyje te
ko po 6 ar 4 paras pabūti 
Pskovo, Jaroslavlio, Gorkio, Ru- 
zajerkos ir Potmos kalėjimuose
— persiuntimo punktuose.

Po kelių parų kelionės mus iš 
vagono kareiviai grūste išgrūs- 
davo, silpnesnius dažnai ir koja 
paspirdami, atseit, “greičiau!”. 
Nuvarę sugrūsdavo į “varną”, 
kuris veždavo į kalėjimą. Sau
lės įkaitintas juoda skarda deng
tas “varnas” buvo prigrūdamas 
sausakišmai kalinių. Jame lyg 
krosnyje karšta. Žmonės dūsta. 
Kankina troškulys. Užtirpsta są
nariai, nes žmogus negali pasiju
dinti. Į. vienvietę spintą kartu 
su manimi uždarydavo dar vie
ną kalinę. Kankindavomės, pra- 
kaituodavom, kol kalėjimas mus 
priglausdavo.

Kalėjimai visi taip pat perpil
dyti. Kamerose kalinių virš nor
mos. Kol pralaisvina kamerą 
naujai atvežtiesiems, tenka lauk
ti ir vos ne pusdienį prasi- 
kankinti “varne”.

Išsodinę patalpina į bendrą 
kamerą, iš kurios po kiek laiko 
iškviečia pagal BK straipsnius
— už ką nuteistas. Tada iš
krečia ir išskirsto po kameras.

( Kalėjimų kamerose baisu)
Kalėjimų kameros niūrios, 

purvinos, dažnai pilnos viso
kiausių parazitų — blakių, blu
sų, utėlių, tarakonų, o kiemeliuo
se, kur išveda pasivaikščioti per 
parą pusvalandžiui, yra ir žiur-_ 
kių. Kamerose šalta ir drėgna, 
nes į jas saulės spindulys ne
prasiskverbia — languose kelių 
eilių surūdijusios grotos, o iš 
lauko skylėta skarda ne tik ne
praleidžia dienos šviesos, bet ir 
oro. Todėl kamerose dieną ir 
naktį dega elektra.

Pskove mane visai savaitei už
darė kalėjimo rūsyje į vienutę. 
Kamera žema su drėgnomis mūro 
sienomis, cementiniu grindiniu, 
i kurį pritvirtinta tuščia (be pa
talynės) surūdijusi geležinė lova. 
Įvedant man išdavė seną, pur
viną ir suplyšusį čiužinį. Čia 
pat, kameroje, grindinyje skylė 
tualetui. Langelis užkaltas 
skarda, visą laiką dega elekt
ra.

(Baisus maisto davinys)
Konclageriuose ir kalėjimuose 

maitina taip, kad iŠ bado nenu- 
mirtumei. Iš ryto geležiniame 
dubenėlyje keli šaukštai vande
nyje išvirtų pigiausių kniopų 
košės, be jokių riebalų ir puode
lis dmmzlino vandens — arba
tos; pietums — samtis skysto vi
ralo “balandos” ir vėl keli šaukš
tai košės, virš kurios užpila su

(nukelta j 2 psl.)
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS JAV KONGRESE

1484 _ $V. KAZIMIERO METAI — 1984

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 66-ta metinė sukak
tis buvo šiltai paminėta JAV 
Kongrese.

Vasario 21 buvo minėjimas 
Senate. Čia sen. Charles H. 
Percy (resp., IL) pasakė dau
giau kaip ketvirtį valandos už
trukusią kalbą, primindamas 
Lietuvos garbingą praeitį, sun
kų sovietinį pavergimą; ypač 
pabrėžė grubų religijos perse
kiojimą. Pažymėjo, kad dabarti
nė prievarta Lietuvoje yra gerai 
žinoma Amerikai, kad JAV nie
kada nepripažins Lietuvos už
grobimo, visada remdama Lie
tuvos žmonių laisvės siekimus.

| Savaitės |L J
Tarp Irako ir Irano paskuti

niu metu vyko didelės ir labai 
aršios kautynės, bet, atrodo, kad 
nei vienai pusei nepavyko lai
mėti lemtingos pergalės.

Jordanas nutraukė diplomati
nius santy kius su Libija už tai, 
kad ten buvo sunaikinta Jordano 
ambasada.

Argentinos ginkluotų pajėgų 
aukščiausia taryba įsakė areštuo
ti buv. karo aviacijos viršininką 
brig. gen. Bazilio Lami Doze ir 
karo laivyno vadą adm. Jorge 
Anaye už karo aviacijos ir karo 
laivyno įvėlimą į Falkland© salų 
invaziją.

Sov. S-gos milicijos sargybos 
buvo pastatytos prie marksisti
nio istoriko Roy Medvedev ir fi
ziko Sacharovo žmonas Jelena 
Bonner butų. Jų judėjimas nėra 
suvaržytas, bet neleidžiama už
sienio korespondentam į saugo
mus butus užeiti.

JAV paskyrė diplomato Wil
liam H. Twaddell vadovaujamą 
misiją prižiūrėti P.. .Afrikos, ir 
Angolos karinių pajėgų atsipalai
davimą iš pietinio Angolos pa
sienio ir prižiūrėti karinių pa
liaubų vykdymą.

Valst. departamentas paragino 
Nikaragvą įsileisti tarptautinius 
stebėtojus į lapkričio 4 vykdysi
mus prezidento ir konstitucinio 
parlamento rinkimus.

Grenadoj prasidėjo buv. jos 
vadų, kaip min. pirmininko Ber
nard Coard, buv. kariuomenės 
vado gen. Hudson Austin ir kitų 
teismo byla už jų valdymo metu 
saloj vykdytas žudynes.

Sov. S-gos komunistų partijos 
gen. sekretorius Čemenko buvo 
paskirttas ir vyriausiuoju sovietų 
ginkluotų pajėgų vadu.

Kultūros Židinyje vasario 19 iškilmingai buvo paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės Šventė. Scenoje matome sve
čius, rengėjus ir programos dalyvius. Iš k. kun. V. Palubins
kas, senatorius Alfonse D’Amato, Peter Wytenus, Martin 
Knorr, Rūta Dragūncvičiūtė, Alfonse Marcelynas, Algis 
Sperauskas, Frcdcrich Schmidt, Aleksandras Vakselis. Nuotr.

Pažymėjo savo ryšius su lietu
viais, išryškindamas, kad jam 
malonu padėt lietuviam, ener
gingai kovojantiem dėl laisvės.

Vasario 22 buvo minėjimas 
Atstovų rūmuose. Čia visų pir
ma maldą sukalbėjo vysk. Vin
centas Brizgys, prašydamas dan
gaus palaimos tiem, kurie jun
giasi į Lietuvos išlaisvinimo pa
stangas. Pagrindinę kalbą At

DIDŽIUOJAMĖS KANKINIAIS KUNIGAIS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 59
(atkelta iš 1 psl.)

Paulių, prijungti prie Kristaus 
atperkamosios aukos.

Iš Vilniaus buvo išvežtas ge
gužės 27, penktadienį, 8 v.v. 
Pskove buvo šeštadienį. Po pie
tų buvo pačiame, kalėjime- Čia 
sąlygos labai baisios. Blakės, 
uodai, utelės. Kameroje 16 žmo
nių.

Kelionė buvus nesunki, nes 
turėjęs šiek tiek maisto. Pake
liui vienas skurdžius paprašė 
padovanoti megztinį. Atidavęs.

Jis tik vienas politinis kalinys. 
Kalbos ir keiksmai baisiausi.

Irane buvo įvykdyta mirties 
bausmė 10 aukštų karininkų, 
priklausiusių prie uždraustos 
komunistų partijos. Taip pat 
buvo nužudyta ir eilė Maskvai 
ištikimos Tudeh partijos vadų.

Sovietų žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad du JAV turistai 
Meir Schweiger ir Michael 
Strick buvo ištremti iš Sov. S- 
gos už “sionistinio charakterio 
veiklą”. Anksčiau už panašią 
veiklą buvo ištremti du anglai.

Beirute sprogstančio sviedinio 
skeveldros buvo užmuštas ten 
veikęs jėzuitų kunigas amerikie
tis James M. Finnegan.

Rytų Vokietijos min. pirmi
ninko Willi Stopf seserėčia Ing
rid Berg su savo vyru Hans, 
dviem jų vaikais ir vyro motina 
JAV ambasadoj Čekoslovakijoj 
pasiprašė politinės globos. Ne
patogiai pasijautęs min. pirmi
ninkas savo giminaitės išsižadė
jo ir pareiškė su ja santykių 
nepalaikęs.

Lenkijos Solidarumo unijos 
teisinis patarėjas Wladyslaw Si
la Nowicki pasiuntė min. pirmi
ninkui gen. Jaruzelski laišką, 
protestuojantį advokato Maciej 
Bednarkiewicz areštavimą už 
tai, kad jis gynė policijos nuo
vadoj mirusio jaunuolio Grze
gorz Przemyk reikalus.

stovų rūmuose pasakė kongres- 
manas Frank Annunzio (dem., 
IL), pabrėždamąs Lietuvos teisę 
į laisvę.

Minėjimuose dalyvavo iš Chi- 
cagos nuvykę Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovai Petras Bu
čas ir Mykolas Pranevičius. 
Vysk. V. Brizgį į Kongreso rū
mus atlydėjo kun. dr. T. Žiūrai
tis. Dalyvavo Lietuvos atstovas 
dr. St. Bačkis su žmona, dr. D. 
Krivickas su žmona, dr. K. Jur- 
gėla, P. Petrutis, dr. J. Genys, 
M. Samatienė. Lietuviai buvo

Sutiko vieną latvį studentą, ku
ris už spekuliaciją buvo nuteis
tas dviem su puse metų.

Toliau rašo;
“Ką galėjau, dirbau Dievo 

garbei, Bažnyčios ir Tėvynės 
gerovei. Todėl nieko negailiu, 
tik kad Viešpats nekaltintų, jog 
mažai padariau. Melskitės už 
mane, kad kaip kunigas visuo
met būčiau veidu į Dievo ir 
Bažnyčios priešus”.

Birželio 11 kun. Alfonsas Sva
rinskas buvo atvežtas į kalinimo 
vietą, į lagerį. Lagerio viršinin
kas atsiuntė pranešimą, kur buvo 
jo adresas. Parašyta, kad per 
metus galima gauti dvi banda- 
roles po 1 kg. Galės parašyti po 
2 laiškus per vieną mėnesį, gaus 
vieną asmeninį pasimatymą per 
metus. Laiškų galės gauti be 
apribojimo. Praėjus pusei baus
mės, tai yra po 3 ir pusės metų, 
bus galima pasiųsti vieną 5 kg. 
siuntinį.

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

Kybartai įspūdingai meldžiasi 
už kun. Sigitą Tamkevičių
Birželio 5 Kybartų bažnyčioje 

buvo švenčiama Tėvo diena. 
Gausiai susirinkę vaikai ir jauni- 

. mas eilėraščių posmais ir gėlė
mis sveikino savo tėvus, dėko
dami jiem už tėvišką meilę ir 
rūpestį.

Tėvo dienos paminėjimas Ky
bartų bažnyčioje įprasta šven
tė, tačiau dabar ji turėjo kitą at
spalvį. Skaudu buvo žiūrėti į 
vaikų bei tėvų skruostais rie
dančias ašaras, kai visos parapi
jos vardu gražiausiais posmais 
bei maldomis buvo dėkojama ir 
prašoma Dievo pagalbos saugu
mo požemy kenčiančiam Kybar
tų parapijos dvasios Tėvui kun. 
Sigitui Tamkevičiui.

Dar labiau širdį vėrė vaizdas, 
kai tėvai vaikų dovanotas gėles 
nešė ir dėjo prie mylimo kle
bono klausyklos. Nepraėjo nė 15 
minučių, ir klausykla paskendo

- - - -----—

ETAPAS — KALINIŲ

KANKINIMAS
(atkelta iŠ 1 psl.)

kvapu riebalų, ar duoda gaba
liuką žuvies. Nuo to maisto ka
liniai dažnai apsinuodija. Aš taip 
pat daug kartų buvau tuo maistu 
apsinuodijusi. Vakare vėl keli 
šaukštai košės ir arbata. Be to, 
dienai duoda pusę kepaliuko 
duonos, kurios, dėl blogos jos 
kokybės valgyti negalėdavau.

Valdyti paduoda per duryse 
esantį langelį “karmušką”. Su 
kaliniais griežtai uždrausta 
maisto dalintojams kalbėtis, Ša
lia jų dažnai stovi kareiviai.

(Kaliniai — tik skeletai)
Visi kaliniai išsekę, melsvai 

blyškusia oda aptraukti skeletai. 
Jie dažnai juokauja: “Išliktų tik 
kaulai, o mėsa vėliau ataugs . .

Išvežant iš kalėjimo, vėl krata 
ir vėl “varnas”, stotis, geležinės 
grotos vagone. į mano užtvarą 
jau sausakimšai prigrūsdavo kri- 
minalisčių. Taip kelionė tęsia
ma.

Be Pskovo, dar teko pabūti 
Jaros1 avi io, Gorkio, Ruzajevkos 
ir Potmos kalėjimuose, kur ma
ne uždarydavo vienoje kameroje 
su kriminalistėmis — žmbgžu- 
dėinis, vagilėmis ir pan. nelai
mingomis moterimis kalinėmis.

(Bus daugiau)

pakviesti nusifotografuoti su 
Ats. rūmų pirm. T. O’Neil, su 
sen. Percy bei kongr. Fr. An
nunzio.

P. Bučas ir M. Pranevičius 
turėjo progos ilgiau pasikalbėti 
atsilankę į sen. Percy ir kongr. 
Annunzio įstaigas. Be to, nuvy
ko į Amerikos Balsą, kur P. Bu
čas įkalbėjo pranešimą Lietuvos 
žmonėm apie minėjimo eigą, 
apie išeivijos lietuvių, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastangas sie
kiant Lietuvai laisvės.

ALT inf.
*

gėlėse. Tai aiškiai bylojo didelę 
tikinčiųjų kybartiečių meilę bei 
solidarumą kančioje su brangiu 
dvasios Tėvu.

Ėjo keliais aplink bažnyčią
Birželio 6 Kybartų bažnyčioje 

įvyko mėnesio nuo kun. S. 
Tamkevičiaus suėmimo paminė
jimas. Ta proga mišias konce- 
lebravo trys kunigai. Bažnyčia 
vos pajėgė sutalpinti čia susirin
kusius tikinčiuosius.

Po mišių visi susirinkusieji 
procesijos būdu, kalbėdami ro
žančių, ėjo keliais aplink baž
nyčią, prašydami Dievo Motinos 
pagalbos kun. S. Tamkevičiui 
ir visai parapijai kantriai pakelti 
būsimus išbandymus.

Persekiojamoje tautoje turi 
kentėti kunigai

Liepos 6 pasimelsti už suim-
1 m tąjį kun. S. Tamkevičių į Ky
bartų bažnyčią vėl susirinko 
minia tikinčiųjų. Nuo 7 v.v. 
buvo Švč. Sakramento adoraci
ja. Susirinkę ištisą valandą mel
dėsi. 8 v.v. buvo iškilmingos 
mišios už kalinamą kun. S. 
Tamkevičių. Mišias koncele- 
bravo 6 kunigai. Buvo pasakyti
2 pamokslai.
- Per. pamokslą nuliūdusius 

kybartiečinskunigaspajdrąsinOY 
“NeliūSėfcite, kacT suėmė du 

geriausius Lietuvos kunigus. 
Mes turime jais didžiuotis ir 
džiaugtis. Būtų keista ir nesu
prantama, jei persekiojamoje už 
tikėjimą tautoje nekentėtų kuni
gai. Šiandien mes jau turime 
du^kunigus kankinius. Didžiuo- 
kimės jais ir džiaukimės!”

Po mišių kunigai, mergaitės, 
apsirengusios tautiniais drabu
žiais, ir visi tikintieji pajudėjo, 
keliais eidami aplink bažnyčią. 
Pabaigoje į dangų pakilo gies
mė “Marija, Marija . .. Paleng
vink vergiją . .. Išgelbėk nuo 
priešo baisaus .. . .”

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

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleid Road., East 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 516 366-3740. Namų telefone* vakarais 
tik išimtinai* atvejais 516 757-2671. New York© ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418, TeL 212 441-2811.

ALICE'S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gelių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamaica AveJ 
Richmond Hill, N.Y.

SHALINS FUNERAL HOME, Inc., 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.: 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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 — Silver Bell Baking Co. Lietuvišką 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.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino 
MEMORIALS v

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

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS

IŠ PAVERGTOS
LIETUVOS 
KULTŪRINIO 
GYVENIMO
— Jau kelinti metai Lietuvoje 

leidžiama “Literatūros pano
rama”. Joje apibendrintas žan
rines apžvalgas parašo tų sričių 
specialistai. Tos apžvalgos dar 
papildomos parinktomis ištrau
komis iš periodikoje spausdintų 
recenzijų. Tai gera parankinė 
knyga literatūros istorikams. Ši 
knyga paprastai išeidavo kitų 
metų viduryje. Tik nežinia dėl 
kurių priežasčių “Literatūros 
panorama — 82” išėjo tik šių 
1984 metų pradžioje.

— Nuo vasario 8 iki kovo 20 
Lietuvos akademinio operos ir 
baleto teatro baleto grupė 
gastroliuoja Švedijoje. Per pus
antro mėnesio bus surengta 31 
koncertas įvairiuose Švedijos 
miestuose, iš jų — septyni Stock- 
holme. Visai išvykai vadovauja 
operos ir baleto teatro direkto
rius sol. Virgilijus Noreika. Ba
leto ištraukų programas paruo
šė ir joms gastrolėse vadovau
ja baletmeisteris V. Brazdylis. 
Daugiausia bus rodomas L. De- 
libo baletas Copelija, pačių 
švedų vertintojų pavadintas 
brilijantu. Taip pat bus rodomos 
ištraukos iš Žizel, iš Šcedrino ir 
Čaikovskio baletų, taip pat iš 
lietuviškų J. Pakalnio, J. Juoze- 
liflno, V. Rekašiaus baletų.

Pr. N.

““ t
DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIM A \ ĮSOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VZ PATARNAVIMĄ

PILNAI APIMLU S TA IR kKRF.DITVOTA AGENTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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S v. Kazimiero sukaktis tikrai 
įspūdingai buvo paminėta. 
Daug kur katedrose ir bažny
čiose vyko iškilmingos pamal
dos, kuriose dalyvavo vietos 
vyskupai, sakė pamokslus, daly
vavo visose apeigose.

Didžiausios iškilmės vyko 
Romoje, Šv. Petro bazilikoje. 
Visa tai bus tiksliai aprašyta, 
pavaizduota nuotraukose. Visa 
bus ir aptarta ir įvertinta.

Tačiau šv. Kazimiero metai 
tik prasidėjo, ir iškilmės tik į- 
pusėjo. Kaip žinome, rudenį 
Toronte vėl susirinks daugybė 
lietuvių, ir čia bus antroji da
lis — čia bus šventojo kara
laičio garbei pastatyta naujai 
sukurta opera.

Dar yra ir daugiau įsiparei
gojimų ir užmanymų. Centrinis 
iškilmių komitetas yra sumanęs 
išleisti eilę veikalų. Vieni — 
informacinė literatūra kitom 
kalbom. Ir būtina tą literatū
rą paruošti ir išleisti. Šios rū
šies literatūros niekada nebus 
per daug. Dabar yra gera proga, 
tai ir reikia ištęsėti savo įsipa
reigojimus — pagaminti kuo 
daugiau informacinės literatū
ros. Jau pasirodė anglų kalba, 
ispanų kalba, portugalų kalba. 
Greitai turi pasirodyti vokie
čių kalba ir italų kalba.

Yra rengiama ir didesnė stu
diją, kurią rašo prof. P. Rabi
kauskas, SJ. Jis yra istorikas, 
prieina prie jėzuitų archyvų, 
ir jis tikriausiai parašys puikų 
darbą apie šv. Kazimierą ir jo 
laikus.

Rengiama išleisti paveikslų 
albumas. Tai bus šv. Kazi
mieras lietuvių liaudies mene 
ir lietuvių dailininkų kūryboje. 
Kaip tik šis jubiliejus daug 
kam davė progos susitikti su 
šv. Kazimiero tema ir ją 
spręsti įvairiose meno formose.

Šiais paskutiniais metais 
labai daug padaryta, sukurta 
visokiausių paveikslų, daugiau
sia sukurta vitražų, nes buvo 
statomos naujos bažnyčios ar

AUŠRA NAUJOS
GADYNĖS TEKA
AUŠROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

■ ' -......... PAULIUS JURKUS

Gyvenimas Lom Palankoje, 
Bulgarijoje, dr. Jonui Basanavi
čiui teikė ir nemaža sunkumų. 
Buvo daug tiesioginio me
diciniško darbo, nes jis plačiai 
organizavo krašto sanitarinę pa- 
gelbą. Kaip minėjome, 1886 va
sario mėnesį persidirbęs susir
go plaučių uždegimu. Tuo metu 
liga buvo tikrai sunki. Pagijęs 
nuo kareivių užsikrėtė dėmėtąja 
šiltine ir sirgo pusantro mėne
sio, 20 dienų buvo l>e sąmonės.

Visose ligose jį labai rūpes
tingai slaugė žmona, beslau- 
gydamaji pati nusilpo.

Išėjęs iš ligoninės, 1986 metais 
sužino, kad užgeso “Aušra". Ba
sanavičiui tai buvo didelis smū
gis ir didis liūdesys. Jei nebū
tų sirgęs, tikriausiai Aušrą bū
tų išgelbėjęs. Paskutinis Aušros 
leidėjas ir redaktorius Jurgis 
Mikšas, bankroto prispaustas, 
visur kreipėsi, kad paskolintų 
pini ,u. Kreipėsi ir į Basanavi

remontuojamos senos, įvedant 
ir lietuviškų motyvų.

Albumas sutelks visą medžia
gą, kas šitoje srityje iki šiol 
yra padaryta. Lies tik lietuvius 
dailininkus. Kai kur bus įdėta 
įvairenybių ir iš kitų tautų in
terpretacijos.

Planuojama išleisti vienoje 
knygoje visas giesmes, kurios 
yra sukurtos šv. Kazimiero gar
bei. Ir čia pasidarys nemažas 
pluoštas visai naujų kūrinių. 
Dauguma sukurta paskutiniais 
metais.

Visi tie darbai bus pabaigti 
dar šiais metais. Visi jie į- 
prasmins Šv. Kazimiero metus ir 
paliks kaip paminklas ateičiai.

Būtų gera, kad atsirastų me
cenatų ir suorganizuotų naujus 
kūrinius šio šventojo tema. Tai 
gali būti vitražiniai langai, gali 
būti ir tapybos, grafikos dar
bai. Mūsų bažnyčios jau yra 
tiek apsitvarkę ir tiek pratur
tėję, kad tikrai gali kokį naują 
kūrinį šia tema suorganizuoti.

Daug kur jau minėta. Dar 
daug kur bus minima. Nepa
likime to reikalo užmarštyje. 
Būtina visiem ir visur paminė
ti šv. Kazimiero sukaktį. Kiek
vienoje bažnyčioje, salėje, kad 
per tokius minėjimus susidarytų 
didesnis entuziazmas palaikyti 
visa, kas lietuviška, -i

Šventojo minėjimus suren
kime ir ateinančios vasaros 
jaunimo stovyklose. Tikrai va
saros sezone stovyklauja labai 
daug jaunimo. Kokia gera proga 
nukeliauti į senovę, susipa
žinti ir su šventuoju kara
laičiu ir su Lietuva, ir su da
bartimi. Kad būtų lengviau aiš
kinti, užimti jaunimą, centrinis 
komitetas gal galėtų pagaminti 
skaidres, vaizdajuostę (Video), 
kur stovyklose mielai visi pa
žiūrėtų.

Taigi, iškilmės tik prasidėjo. 
Dar daug darbo prieš akis.

čių. o jis tuo metu gulėjo sirg
damas, kliedėdamas ir nieko ne
suprasdamas, kas dedasi tikro
vėje. Taip Jurgis Mikšas, iš nie
kur negavęs paskolos ir para
mos. bankrotavo. Taip užgeso ir 
Aušra.

Kiti metai atnešė Basanavi
čiui kitą nelaimę — jį peršovė 
dviem kulkom. Ir vėl žmonai 
buvo daug rūpesčio. Operuotis 
ir gydytis išvažiavo į Vieną.

O 1888 metais pasireiškė žmo
nos negalios. Basanavičius ir 
pats to nežinojo, kas buvo su ja 
atsitikę.

Prahoje jo būsi moji žmona 
gyveno priešais jo butą. Daž
nai ją matė trecio aukšto lan
ge, kaip ji žaidžia su kanarėle. 
Paskui ją matė gatvėje. Ji buvo 
su gedulo drabužiais ir ėjo į 
kapines lankyti savo motinos ka
po. Ji buvo neseniai mirusi. Mo
tina buvo džiovininkė, i r džiovos 
ligą perdavė savo dukrai.

KAZIMIERINĖS IŠKILMĖS ROMOJE
(atkelta iš 1 psl.)

Iškilmingos pamaldos 
Šv. Petro bazilikoje

Kovo 4, sekmadienį, jau 8 v. 
ryto iš viešbučio pajudėjo au
tobusai į Šv. Petro baziliką. 
Lietuviam buvo išdalyti patys 
geriausi bilietai, prie popiežiaus 
altoriaus, kad visi galėti) gerai 
matyti.

Žmonių prisirinko pilna ba
zilika, kokia 20,000. Visi žinojo, 
kas Čia vyksta, kokios tos iškil
mės. Vatikanas buvo išleidęs 
gražų leidinį — spalvotą ir 
iliustruotą lietuviškais vaizdais. 
Tame leidinyje pirmoje vietoje 
rašoma lietuviškai apie šv. Ka
zimierą, pagreičiui rašoma ir 
itališkai. Sudėtos lotyniškos mi
šių giesmės, taip pat ir lietu
viškos giesmės. Ir kaip nustem
bi su kokia pagarba ir meile 
visa tai išspausdinta, nėra ko
rektūros klaidų. Kiekvienas 
puslapis išspausdintas dviem 
spalvom. Spalvotas iliustracijos 
įdėtos šios: šv. Kazimiero kars
to Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje Vilniuje, Rūpintojėlio iš 
lietuvių koplyčios Vatikane, 
Kryžių kalno, Aušros Vartų Ma

Lietuviai nepaprastoje audiencijoje pas popiežių Joną Paulių II š.m. kovo 3 d. Popiežius 
sveikina kun. A. Račkauską jo kunigystės 50 metų sukakties proga. Už jo matosi kairėje 
prel. L. Tulaba, į dešinę — vysk. A. Deksnys, vysk. V. Brizgys, už popie
žiaus kun. K. Pugevičius. Nuotr. L’Osservatore Romano

Pradžioje to niekas nežinojo 
ir nepastebėjo. Taip Basanavi
čiaus žmona vis labiau silpo. 
Ji sirgo plaučių džiova. Taip 
1889 metų pradžioje jos tempe
ratūra vakarais pakildavo iki 
40 laipsnių Celsijaus.

Taip jo mylima žmona, pa
kirsta plaučių džiovos, mirė 1889 
vasario 28. Iki jų vedybinio gy
venimo 5 metų sukakties dar 
trūko trejeto mėnesių. Ji tada 
turėjo tik 26 metus.

Žmonos mirties prislėgtas
Žmonos mirtis jį nepaprastai 

prislėgė. Ant jos kapo pastatė 
paminklą ir ten įrašė jos pa
čios žodžius iš jos dienoraš
čio: “Kaip baisu yra, jei mes 
amžinai turime skirtis su tuo, 
ką mes taip labai mylime.”

Kasdien vakarais lankė žmo
nos kapą ir ten prabūdavo va
landų valandas. Nebevertino gy
venimo, nebematė prasmės. No
rėjo net nusižudyti — su savim 
darydavo kai kuriuos pavojin
gus medicinos bandymus.

Iš depresijos išgelbėjo tai, 
kad daug kam jis buvo reika
lingas — gyvenimas šaukėsi jo 
pagalbos, nes jis buvo medici
nos gydytojas, o ten tokių žmo
nių buvo maža. Jis įsitraukė 
į gydymą, į mokslinį darbą. 
Tų pačių 1889 metų rudenį 
išspausdino didelį mokslinį dar
bą — studiją apie Bulgarijos 
sanitarinę būklę. Sis išspaus
dintas darbas Bulgarijoje ir 
V. Europoje suteikė jam rimto 

rijos ir kun. S. Žilio spalvo
tas piešinys.

Jau popiežius trečiadienio 
bendroje didžioje audiencijoje 
sakė, kad kovo 4 bus šven
čiama didelė lietuvių šventė
— šv. Kazimiero sukaktis.

Popiežių į Baziliką palydėjo 
8 įvairių tautybių vyskupai
— lietuvis, prancūzas, italas, 
austras, vengras, vokietis. Pres
biterijoje dar dalyvavo 6 kardi
nolai, 25 vyskupai ir diplomati
nis korpusas.

Visas mišių akcentas buvo 
lietuviškas. Mišios buvo gieda
mos lotyniškos. Giedojo Siksti- 
nos koplyčios choras, kuris vi
sada gieda kai popiežius laiko 
mišias. Tarpais lietuviai sugie
dojo lietuviškas giesmes: Pul
kim ant kelių, Prieš tavo al
torių, Jėzaus pas mane ateiti ir 
pabaigoje — Marija, Marija.

Mišių metu popiežius pirma 
kalbėjo itališkai, o paskui lietu
viškai, apie Šv. Kazimierą, apie 
religinius bei tautinius papro
čius.

Ypač gražus buvo aukų at
nešimas. Atnešė lietuvių jauni
mas. Čia kaip jau esame rašę 
buvo gintaras iš Lietuvos, Kat. 
Bažnyčios Kronika, slaptos vie

mokslininko vardą. Parašė dar 
ir kitų mokslinių veikalų iš sa
nitarinės srities. Mokslo reika
lais važinėjo į Budapeštą, Vie- 
nė, Prahą, Berlyną ir visur lan
kydavo turtingas bibliotekas, 
rinkdavo medžiagą Lietuvos is
torijai. 1891 jis gavo Bulgari
jos pilietybę, o 1892 rugsėjo 
24 perkeltas iš Lom Palankos į 
Varną vyriausiuoju miesto ligo
ninės vidaus ligų skyriaus gy
dytoju.

1895 jis pasiuntė prašymą Ru
sijos vid. reikalų ministeriui, kad 
jį amnestuotų ir leistų grįžti į 
kraštą, į Lietuvą. (Jis buvo laiko
mas dezertyru, nes neatidirbo 
už gautą stipendiją). Jo prašy
mas nebuvo patenkintas.

Jis vėl važinėjo po įvairius 
Europos miestus, gydyklas, ten 
gydėsi ir drauge visur lankė 
bibliotekas. 1898 aplankė Tilžę, 
Bitėnus, Klaipėdą. Kasmet va
žiavo gydytis į įvairias gydyklas, 
nes 1900 kovo 10 jam buvo iš
siliejęs kraujas į smegenis. Vi
sose tose kelionėse jam rūpėjo 
mokslo reikalai — visur lankė 
bibliotekas ir skaitė, studijavo 
savo pamėgtus klausimus iš Lie
tuvos praeities.

Pirmieji veikalai
Gyvendamas Varnoje, buvo 

gerai įsikūręs, turėjo gražius 
namus ir tarnus. Visą laiką 
aktyviai reiškėsi bulgarų vi
suomeniniame gyvenime, buvo 
net Varnos miesto tarybos na
rys.

nuolės gintarinis rožančius. Bu
vo ir gėlių.

Visas iškilmes italų televizija 
transliavo. Televizijos komenta
toriai buvo pasirengę ir įspū
dingai paaiškino, ką reiškia 
kiekviena dovana.

Mišių skaitymai buvo atlikti 
dviem kalbom — pirmiausia 
itališkai, skaitė K. Lozoraitis, 
antras skaitinys lietuviškai, — 
skaitė Vytautas Volertas.

Invokacijos buvo kalbamos 
įvairiom kalbom. Pirmiausiai 
kalbėjo lietuviai, atvykę iš įvai
rių kraštų. Lietuviškai invoka- 
cija sukalbėjo jaunuolis iš To
ronto, kunigo Kakanavičiaus sū
nus (Kakanavičius buvo našlys 
ir paskui išėjo į kunigus). Tai 
ir parodė Bažnyčios universalu
mą.

Komuniją dalijo ir pats po
piežius. Jis padalijo komuniją 
kokiai 70 lietuvių. Bazilikoje 
kokia 100 kunigų išėjo dalyti 
komunijos, iš jų kokia 50 buvo 
lietuviai.

Visos iškilmės bazilikoje bu
vo jaudinančios, su dideliu dė
mesiu pavergtai Lietuvai ir vi
sai lietuvių tautai.

Varnoje prasidėjo jo plati lie
tuviškojo mokslo veikla. Čia 
būdamas, jis suredagavo ir iš
leido didelius lietuvių tautosa
kos rinkinius. Tautosaką pradė
jo rinkti nuo gimnazijos dienų, 
vėliau j šį darbą įtraukė daug, 
jaunimo — moksleivių ir sti> 
dentų. Visi tautosakos tomai 
buvo spausdinami Amerikoje,! 
nes tada Amerikoje jau buvo gy-) 
vas tautinis judėjimas. Tada-ji> 
išleido: Ožkabalių dainas, Mi
tologiškas pasakas, Lietuviškas 
pasakas įvairias, Iš gyvenimo 
vėlių bei velnių.

Šie rinkiniai ir jų išleidimas 
jam suteikė rimto lituanisto var
dą. Rinkiniai ir Šiandien tebė
ra nepasenę. Iš jų naudojasi 
naujus pasakų leidinius sudary
ti, stilizuotai perrašyti. Rinkiniai 
dar brangūs ir dėl savo kalbi
nių savybių — jie palikti maž
daug taip, kaip buvo užrašyti. 
Jie turi daug tarminių savybių, 
archaizmų, barbarizmų, tokių žo
džių, kurie jau seniai išnyko iš 
lietuvių kalbos.

Buvo jam apsilpusios ir ko
jos, tai ligonius lankydavo dve
jeto arklių traukiamu fajetonu.

Mėgo jis ir gamtą, savo na
mų kieme buvo įrengęs lyg 
kokį mažą zoologijos sodą. Čia 
turėjo lapę, erelį, pelėdą, saka
lą.

Jis visą laiką ilgėjosi l Jetuvos. 
Vieną kartą važiuojant jam fa
jetonu, prie jo susitelkė į šiau
rę skrendančių kregždžių būre

Vatikano pašto ženklai iš
leisti specialiai šv. Kazimie
ro jubiliejaus proga. Natū
ralaus didumo. Viršuje įra
šyta Primarius Lituaniae 
Patronus, metai 1484-1984. 
Šone S. Ca si mirus. Vienas 
ženklas yra 1200 lyrų, kitas 
550 lyrų. Ženklo projektą 
nupiešė dail. Romas Viesu
las. Jo išleidimu rūpinosi 
vyriausias sukakties minėji
mo komitetas.

Iškilmės buvo transliuojamos 
per Vatikano radiją į Lietuvą.

Vakare Hamiltono viešbutyje 
buvo didžiulis banketas, kuria
me dalyvavo apie 500 svečių.

Pirmadienį, kovo 5, popiežius 
lietuvius vyskupus pasikvietė 
pietų pasikalbėti, gi ekskursi
jos didžioji dalis išvažinėjo na
mo. New Yorko lietuviai paki
lo 9 v.r. iš Romos aerodro
mo ir 2:30 vai. popiet nusilei
do New Yorke. Apie 4 vai. jau 
redakciją aplankė kun. K. Pu- 
gevičius ir kun. A. Račkauskas, 
atnešė nuotraukų ir tas žinias, 
kurias čia surašėme.

Grandinėlės vaidmuo
Daug gyvumo įnešė Clevelan- 

do ansamblis Grandinėlė, kuriai 
vadovauja Liudas Sagys, admi
nistracinius reikalus tvarko 
Aleksandra Sagienė. Buvo nu
vykę 32 šokėjai, 8 muzikantai, 
dirigentė Rita Kliorienė. Grupę 
lydėjo Cleveland© dienraščio 
The Plain Dealer reporterė 
Jane Scott ir Ingrida Bublie
nė, kuri Romoje padėjo su
megzti kontaktus.

Visa Grandinėlė ir šeštadienį 
ir sekmadienį nešiojo lietuviš
kus tautinius drabužius.

Audiencijoje prieš popiežiui 
ateinant Grandinėlė dainavo 
lietuviškas dainas ir grojo lie
tuvišką muziką.

Dirigavo Rita Kliorienė.
Popiežių sutinkant, Grandinė

lė sugiedojo Sveika Marija,

(nukelta į 4 psl.)

lis. Ir daktarui pasivaideno, kad 
jos atneša sveikinimus iš toli- 
Ynosios tėvynės, iš Lietuvos. Į ją 
reikia grįžti!

7 Grįžta Lietuvon
' Dr. Jonas Basanavičius Bul
garijoje išsitarnavo pensiją. 1905 
metų pradžioje jis parašė pra
šymą Rusijos vidaus reikalų mi
nisteriui, kad jam leistų grįžti į 
Lietuvą ir į Rusijos pilietybę.

Atsakymo negaudamas, jis nu
tarė grįžti pats. 1905 gegužės 
30 jis visai atsisveikino su Var
na, su Bulgarija, kurioje buvo 
išgyvenęs 25 metus, ir iškeliavo. 
Keliavo neskubėdamas. Sustojo 
Vokietijoje ir Gronau mieste ap
lankė mirusio draugo dr. Jurgio 
Sauerveino kapą. Visur pakelėje 
rinko įvairią lituanistinę me
džiagą. Liepos 25 pasiekė Tilžę, 
liepos 31. K. Aglinskio padeda
mas, slapta perėjo Jurbarko mui
tinę. o rugpjūčio 1 atvažiavo į 
V’ilnių ir čia pasiliko visam gy
venimui.

Europos Žmogus
įsikūręs Vainiuje 1905. jis 

buvo tikras vakarų Europis žmo
gus. Tiek metų pragyvenęs Bul
garijoje, nuolat važinėjęs į tur
tingiausius. gražiausius Euro|X>s 
miestus, pergyvenęs ir tautinį 
atbudimą Balkanuose, pats ten 
savo darbu prisidėjęs. Jis turėjo 
daug ką pasakyti, parodyti ir su
organizuoti.

I
(Rus daugirtu)
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VIS DAUGIAU VILČIŲ LIĘTUVOS ATEIČIAI
Lietuvos generalinio konsulo Aniceto Simučio 
žodis į Lietuvą, perduotas vasario 16 per Laisvės 
Radiją Baltijos valstybių banga

Mieli broliai ir sesės pavergtoje 
Tėvynėje,

Kiekvienai tautai nepriklau
somybės iškovojimo ar atgavi
mo sukaktis yra pati svarbiau
sia šventė, simbolizuojanti siek
tos laisvės įsikūnijimą.

Minėdami Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 66-ąją sukak
tį, mes bent dvasioje jungiamės 
su Jumis, mūsų broliai ir sesės 
pavergtoje Tėvynėje, ypač kad 
šią brangiausią mūsų tautos 
šventę Jums uždrausta minėti 
bet kokia forma.

Įsiveržę ir užėmę Lietuvą 
1940-aisiais metais, okupantai 
paskelbė pasauliui akiplėšišką 
melą, kad lietuvių tauta ir jos 
šiaurės kaimynės savo laisvu 
noru pasiprašiusios būti priima
mos į vadinamąją Sovietų Są
jungą. Slėpdami tikrąją padė
tį, tą melą okupantai tebekar
toja iki šios dienos. Jums pa
vergtoje Tėvynėje uždrausta iš
girsti teisybę, kad Lietuva ne 
savo noru įstojo į Sovietų Są
jungą, bet buvo jėga okupuota 
1939-ųjų metų Ribbentropo-Mo- 
lotovo pakto pasekmėje.

Kada to gėdingo susitarimo 
dalininkas Hitleris atsisuko 
prieš Sovietų imperiją, tai Krem
liaus valdovai, prieš savo norą 
tapę demokratijų sąjunginin
kais, dėjo didžiausias pastangas 
išgauti ir iš demokratinių valsty
bių pripažinimą to, ką jiems 
buvo pripažinęs Hitleris.

Lietuvos okupaciją pats pir
masis pasmerkė tuometinis 
J.A. Valstybių prezidentas 
Franklin Delano Roosevelt Ka
ro eigoje ir po jo keitėsi J.A. 
Valstybių prezidentai ir ministe- 
rių kabinetai, bet nusistaty
mas nepripažinti Lietuvos oku
pacijos pasiliko nepalaužtas. Ne-

pripažinimo pasekmėje ir šian
dien tebeveikia pilną diplomati
nį pripažinimą turinti Lietuvos 
pasiuntinybė Washingtone ir 
konsulatai New Yorke, Chicago- 
je ir Los Angeles.

Karo pabaigoje Sovietų Są
junga atitinkamais susitarimais 
su Vakarų bei Rytų Vokietija ir 
Lenkija atsiribojo nuo Rib- 
bentropo - Molotovo pakto ir 
paskelbė jį negaliojančiu. Išva
da aiški — jei tas paktas nega
lioja jo aukai Lenkijai, tai lygiai 
taip pat jis negalioja ir Balti
jos valstybėms. Šito gėdingo do
kumento tekstas ir šiandien sle
piamas ne tik nuo okupuotų 
Baltijos valstybių piliečių, bet ir 
nuo visos Sovietų Sąjungos gy
ventojų. Melu ir apgaule pa
remtoje sovietinėje santvarkoje, 
kuri okupacijos pasekmėje pri
mesta ir Lietuvai, tenka daug 
ką slėpti ne tik nuo savo, bet 
ir nuo viso pasaulio gyventojų.

Vasario 16-osios proga kiek-

vieneriais metais JAV-bių sek
retoriaus atsiunčiamas Lietuvos 
atstovui ir jo atstovaujamo 
krašto žmonėms sveikinimas yra 
Amerikos kongreso ir gyventojų 
nusistatymo atspindys. Patys 
mylėdami laisvę, amerikiečiai 
linki jos ir kitoms tautoms.

Pastaraisiais metais tarptauti
nėje arenoje vis r daugiau pasi
girsta balsų, smerkiančių Lietu
vos okupaciją. Prieš Lietuvos 
okupaciją pasisako ne tik Ame
rika, bet ir demokratinės Euro
pos valstybės. Pereitų metų sau
sio mėnesį Europos parlamen
tas nubalsavo dėti pastangas 
Baltijos valstybių dekolonizaci
jos klausimą perkelti į Jungtines 
Tautas. Šiuo sunkiu okupaci
jos metu vis daugiau vilčių 
Lietuvos ateičiai duoda didėjan
tis ja dėmesys tarptautinėje are
noje.

Vasario 15-osios Akto sukakties 
proga sveikinu brolius ir seses 
pavergtoje Tėvynėje ir kartu 
linkiu kantrybės ir ištvermės. 
Kaip po tamsiausios nakties 
visada ateina aušra, taip lygiai 
su laiku irvėl išauš laisvės ry
tas mūsų pavergtai Tėvynei.

A

ŠIŲ METŲ AIDŲ N R. 1.

Šių metų Aidų N r. 1 išėjo 
papuoštas dail. V. Vizgirdos šv. 
Kazimiero vitražo nuotrauka. 
Vitražas yra Bostono lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Viršelis 
primena, jog 1984-ieji yra šv. 
Kazimiero jubiliejiniai metai. 
Taip pat primena, kad vitražo 
autorius dail. V. Vizgirda sulau
kė 80 metų amžiaus. Jo darbų 
nuotraukomis iliustruotas ir vi
sas Aidų numeris. Tekste pra
nešama, jog šv. Kazimierui pa
gerbti išeis vienas numeris 
metų gale.

Šiame leidinyje rašo P. Dau
gintis, SJ, tema “Gairių ateitin

beieškant”, paliesdamas mark
sizmo, kapitalizmo, solidarumo 
ir pilnutinio humanizmo kryp
tis. Popiežiaus neklaidingumą 
išsamiu straipsniu gvildo A. 
Rubikas. Čia daug kas klysta 
dėl neklaidingumo apimties. 
Autorius iš visų pusių apžvelgia 
šios dogmos esmę. Ilona Gražy- 
tė-Maziliauskienė duoda 
straipsnį tema “Sulūžusi lėlė”. 
Tai mintys apie moterų perso
nažus dabartiniame Lietuvos 
romane. Kęstutis Girnius palie
čia Katalikų Bažnyčios ir valsty
bės santykius okupuotoje- Lie-.. 
tuvoje 1982-1983 metais.. At
skleidžiama oficialių ryšių pa-j 
gerėjimas su Vatikanu, bet tuo, 
pačiu išvystomas spaudimas vi-y

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. švutkausktond sutiko 
ilomo laikraštyje duoti paaUklataų 
Ir patarimų to tukliais Mausima to Dar
bininko skaitytojam. Klausimai aiųs- 
tlnl jos adresu: Dr. M. L. žvol- 
kauskas — Attomoy-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centro St, 
Boston, MA 02132

KOMPLIKUOTA SITUACIJA

KLAUSIMAS

Darbe susižeidžiau nugarą, 
bekeldamas. Fabrikas mokėjo 
man kompensaciją. Iš tos 
kompensacijos sunku būtų pra
gyventi, bet, kadangi žmona dir
ba, šiaip taip išsivertėm. Teko 
išgulėti ligoninėj apie tris savai
tes, o iš viso buvau nedarbingas 
apie 11 savaičių.

Esu 60 su viršum metų am
žiaus, bet dar stiprus. Kad tik 
blogiau nebūtų. Pas mus fabrike 
kai kurie žmonės dirba iki 67 ar

lietuviais ar prūsais? M. Šilei
kis apžvelgia praėjusių metų

cagoje; Saulius Pašilis supažin
dina su 1983 metų Nobelio pre
mijos laureatu W. Goldingu, L. 
Andriekus — su dail. V. Vizgir
dos 80 metų amžiaus sukaktim. 
Dr. D. Fainhauzas iškelia libe
ralizmo idėjas Lietuvoje XIX 
amžiaus pradžioje.

Recenzuojamos šios kny
gos: A. Vaičiulaičio eilių rinki
nys “Ir atlėkė volungė” — Ma
rija Stankus-Saulaitė ir Vlado 
Kulboko “Lietuvių religinė 
poezija” — A. Tyruolis.

Aidai išeina metuose 6 kartus. 
Red. L. Andriekus. Metinė pre
numerata — 20 dol. Adresas: 
Aidai* 361 Highland Blvd., 
Brodklyri NY*11207. ‘ '

T

net 68 metų amžiaus, nors tie, 
kurie dirba po 65 metų amžiaus, 
yra kasmet fabriko daktaro “ap
žiūrinėjami”.

Kai sveikata pagerėjo, ne tik 
fabriko daktaras, bet ir mano 
paties šeimos daktaras sakė, 
kad esu sveikas ir galiu grįžti 
į darbą. Man pačiam atrodė, 
kad dar neturėčiau grįžti, nes nu
gara vis tiek dar nebuvo tokia
me gerame stovyje, kaip prieš 
susižeidimą. Bet ką padarysi. 
Visi daktarai sakė “grįžk”, ir aš 
grįžau.

Vieną dieną, savo namuose 
tvarkydamasi s, paslydau ir, nors 
griebiausi už arti stovinčio sta
liuko, pavirtau. Tuoj pradėjo 
skaudėti nugarą. Lyg adatomis 
kas badytų. Atsiguliau ir pridė
jau šilumą prie nugaros (electric 
pad). Kitą dieną žmona mane 
nuvežė pas šeimos daktarą. Tas, 
apžiūrėjęs, liepė gulėti 10 dienų 
lovoj. Keltis tik valgio arba į 
vonią eiti. Tuoj žmona nuva
žiavo į mano darbovietę ir jiem 
pranešė apie tai, kas įvyko.

Kalbėjau telefonu su “person
nel” skyrium, ir jie man prane
šė, kad, kadangi aš susižeidžiau 
namie, o ne darbe, jokio Worker’s 
Compensation man nemokės, 
bet siūlė pasinaudoti “siek 
leave” (draudimu ligoj).

Dabar man neramu. Tas “siek 
leave” yra 6 mėnesiu reikalas. O 
kas, jei man nugara bus tokia 
prasta, kad aš toliau nebegalė
siu dirbti? Juk prieš susižeidimą

duje prieš katalikų pasipriešini-, 
mo sąjūdį. Vytautas Vaitiekūnas 
rašo apie tarptautinę raidą 1983. 
metais. Tai puiki praėjusių 
metų studija politiniu atžvilgiu.,.

Literatūrinės kūrybos pa
teikia Antanas Jasmantas eilė
raščiais ir Alė Rūta pasakojimu 
“Dvi draugės”.

Apžvalginėje dalyje gvildena
mos dr. Antano Sužiedėlio ir 
Viktoro Nako aktualios paskai
tos, skaitytos praėjusiais me-, 
tais Ateitininkų namuose Le- 
monte lietuvybės temomis. San
traukas parengė Kęstutis Trima
kas. A. Koncė iškelia klausimą, 
kaip geriau vadinti vokiečių 
nukariautas baltų tautas — klai
pėdiečiais, mažlietuviais, prus-

Lietuvos tikinčiųjų dovana popiežiui Jonui Pauliui II, Tai 
lietuviško gintaro gabalas, kurio aukštis 17.5 cm. Dovana 
buvo įteikta kovo 4, švenčiant šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukaktį Šv. Petro bazilikoje Romoj e. Nuotr. L. 
Tamošaičio

DOVANOS POPIEŽIUI
Romoje per didžiąsias šv. 

Kazimiero iškilmes kovo 4 po
piežiui buvo atneštos tikinčiųjų 
nepaprastai brangios aukos. Tos 
aukos tikrai sujaudino visus, ku
rie kovoja dėl tikėjimo laisvės.

Aukojimu metu lietuviai jau
nuoliai, jaunuolės, pasipuošę 
tautiniais drabužiais, atnešė šias 
aukas:

Pirma dovana — gintaro gaba
las, kurio siluetas primena lai
velio burę. Gintaras įtvirtintas j 
medinį pedestalą. Ten yra 
įrašyta — Lietuvos tikinčiųjų

dovana. Šį gintarą atsiuntė Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios Kro
nikos redakcija.

Antra dovana — Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos 
komplektas. Tai gyvas liudytojas 
kokiu kančios keliu eina tauta, 
kovodama dėl savo religinės 
laisvės.

Trečia dovana — gintarinis 
rožančius, kurį iš Lietuvos at
siuntė slaptos seselės vienuolės.

Visos trys dovanos iš paverg
to krašto, kuris šaukte* šaukiasi 
laisvės.

IŠKILMĖS
ROMOJE
(atkelta iš 3 psl.)

Motina Dievo ir Kaip grįžtan
čius namo paukščius. Po au
diencijos — Marija, Marija.

Po audiencijos Šv. Petro aikš
tėje šoko lietuviškus tautinius 
šokius.

Sekmadienį per iškilmingas 
pamaldas Šv. Petro bazilikoje 
Grandinėlė giedojo daruge su 
lietuvių minia keturias lietuviš
kas giesmes. Dirigavo Rita 
Kliorienė. Giesmėm trimitu 
pritarė Ilona Kuprevičiūtė. (Ji 
buvo šalia vargonų).

Po mišių ir po popiežiaus 
palaiminimo Šv. Petro aikštėje 
Grandinėlė šoko popiežiui ir 
miniai. Pašoko kepurinę, malū
nėlį, suktinį, aušrelę su daina. 
Popiežius dalį šokių stebėjo 
kiek atokiau stovėdamas prie 
lango.

Banketo metu Grandinėlė 
atliko dviejų dalių lietuviškų 
šokių programą garbingiem 
banketo svečiam.

(Detalesnis šventės aprašy
mas su popiežiaus kalbomis 
bus išspausdintas vėliau. Da
bar esame aprilroti laiko ir iš
siplėsti negalime. Red.)

COSMOS PARCELS EXPRESS
COR P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

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

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

Houston, Texas 77074 
Apple-Valley, Min. 55124 
New Yor, N.Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, ILL 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Irvington, N.J. 07111 , 
Grand Rapids, Mich. 49505 
Hackensack, NJ. 07601 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, NJ. 08701 
Montebello, CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N J. 07106 
Miami Beach, Fla. 33139 
Philadelphia. Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh. Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Fort Wayne, Ind. 46808 
Worcester, Mass. 01607 
Youngstown, Ohio 44503

7076 Bissonnet
72 County Road No. 42 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
393 West Broadway 
1880 Seaview Ave.
2501 West 69 St. 
6089 State Road 
1082 Springfield Ave. 
1541 Plainfield Ave. NE 
194-B Main St.
1839 Park St.
241 Fourth Street 
827 So. Third Street 
1329 Boulevard 
698 Sanford Avenue 
1352 Washington Ave. 
1214 N. 5th St.
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 
555 Cook St.
1807 Beineke Rd.
22 Carlstad Street
309 W. Federal Street

713 270-7995 
612 432-3939

AL 4-5456
CH 3-2583 

617 268-8764 
203 367-2863 

WA 5-2737 
884-1738 
374-6446 

816 361-5960 
201 342-9110 
203 232-6600

FO 3-8569 
213 727-0884

LO 2-1446 
373-8783 

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

756-1688 
432-5402 

817 798-2868
Rl 3-0440

darbe mano nugara buvo “per
fect” (geriausiame stovy)* galė
davau bet kokius darbus atlikti 
ir net nepavargdavau. O da
bar, po susižeidimo, tik pasilen
kiu* ir jau baigta.

Ar man reikėtų advokatą da
bar samdyti? Bijau, kad, jei tai 
padarysiu, darbovietė tikriau
siai mane išmes iŠ darbo, o man 
dar liko gal 6 metus dirbti. 
Prašau man patarti. Ar gali dar
bovietė manęs, išdirbusio vienoj 
vietoj 20 su viršum metų, atsi
kratyti?

Sužeistasis

ATSAKYMAS
Teisiška Tamstos situacija 

yra komplikuota. Vadinamasis 
Worker’s Compensation darbi
ninkui priklauso tada, kai jo su- 
sižeidimas yra surištas su jo 
darbo sąlygomis. Kai darbinin
ko fizinis stovis pablogėja dėl 
priežasties, kuri nėra surišta su 
jo darbu, darbdavys arba jo 
draudimo bendrovė būtinai lai
kysis tos pozicijos, kad jie nėra 
“kalti” ir todėl nėra atsakingi 
už tą pablogėjimą. Žinoma, jiem 
ne visuomet pasiseka tai padary
ti. Darbininkas turi “pasiruošti” 
tokiam eventualumui.

Jei bus einama į teismą, Tams
tai bus būtina įrodyti: 1. kad 
nugara nebuvo visiškai “pasi
taisiusi” tada, kai Tamsta, dak
taram raginant, grįžai į darbą, ir 
2. kad Tamsta savo namuose pa
virtai todėl, jog nugara buvo 
“silpna” nuo darbe įvykusio 
susižeidimo.

Todėl aišku, kad Tamsta turi 
pasisamdyti šios rūšies medici
nos specialistą (orthopedic 
surgeon), kuris Tamstą nuodug
niai apžiūrėtų, padarytų visus 
tyrimus, jei jie yra, jo nuomone, 
reikalingi, ir susidarytų nuo
monę apie Tamstos nugaros 
stovį. Jei reikalas atsidurs teis
me, o, mano nuomone, taip 
įvyks, tada Tamstos samdytas 
specialistas pasisakys, ar, jo 
nuomone, Tamstos nugaros sto
vis yra surištas su darbe įvyku
siu susižeidimu ir ar, jo nuo
mone, Tamsta esi nedarbingas 
arba dalinai nedarbingas. Taip 
pat turės pasisakyti dėl nugaros 
funkcijos nustojimo (loss of 
function).

Kai kuriose valstijose ta įstai
ga, kuri rūpinasi vadinamaisiais 
Worker’s Compensation reika
lais (Industrial Accident Board 
ar panašiai vadinama), įsako 
darbdavio draudimo bendrovei 
užmokėti darbininkui už jo pa
ties pasamdyto specialisto pa
slaugas. Kitose valstijose darbi
ninkas negali samdyti savo dak
taro be tos įstaigos leidimo. 
Tačiau tai nėra svarbu. Yra labai 
svarbu, kad Tamsta tokį specia
listą susirastum. Galiu Tamstai 
dar pasakyti, kad kai kurie 
daktarai atsisako liudyti teis
muose, savo pacientui prašant. 
Daug jų tiesiog bijo teismo, 
ypač todėl, kad teisme reikia 
ilgai laukti ir eikvoti brangų lai
ką. Todėl, prieš pasirinkdamas 
specialistą, Tamsta pasiteirauk, 
ar jis sutiktų liudyti teisme, jei 
būtų reikalas. Žinoma, pirmoj 
eilėj reikia rūpintis jo medici
niškomis kvalifikacijomis, bet 
reikia ir neužmiršti, kad Tamstai 
gali būti reikalinga ir to specia
listo pagalba teisme.

Taip pat patarčiau dabar pa
sikalbėti su advokatu, kuris turi 
prityrimo šioj teisiškoj srity*. Tai 
nereiškia, kad tas advokatas 
tuoj turėtų pradėti bylą. Gali 
būti, kad darbdavys arba jo 
draudimo bendrovė nutars 
Tamstai mokėti kompensaciją 
Tamstos aprašomomis aplinky
bėmis. Tačiau Tamsta turi būti 
painformuojamas, kas darytina 
visokeriopais atvejais. Tamstos 
advokatas galės nutarti kol kas 
nepranešti Tamstos darbovietei, 
kad Tamsta jį pasamdei. Jo tak
tika gali būti tokia, kad jis 
Tamstai “nušvies” teisišką pa
dėtį. kol kas pats pasilikdamas 
“užkulisiuose”. Tačiau Tamsta 
jausies daug tvirčiau, vedant 
reikalą su darbdaviu arba jo 
draudimo bendrove.

Galiu tiek Tamstai pasakyti: 
bylos eiga, pasisekimas arba ne
pasisekimas labai priklauso nuo 
turimo medicinos specialisto ir 
advokato prity rimo šioj srity.
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EUROPOS PARLAMENTO
REZOLIUCIJA —GYVAS
DOKUMENTAS

1983 sausio 13 Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją, 
kurioje palietė Baltijos valstybių 
dekolonizavimo klausimą.

Parlamentas, priimdamas dė
mesin 45 pabaltiečių 1979 m. 
pareiškimą, liečiantį padėtį Es
tijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
pabrėžė tautų apsisprendimo 
teisę ir pasmerkė Sovietų oku
paciją.

Atsižvelgdamas į šiuos politi
nius ir teisinius motyvus, Eu
ropos Parlamentas kvietė už
sienių reikalų ministerius įsi
dėmėti 1979 m. pareiškimą 
ir perduoti Baltijos valstybių 
klausimą Jungtinių Tautų de
kolonizacijos komisijai.

Ši rezoliucija buvo sutikta su 
didžiomis ovacijomis išeivių 
tarpe nes ji moraliai sustipri
no pabaltiečių vedamą kovą dėl 
tautos teisių.

BATU N as — pabaltiečių or
ganizacija prie Jungtinių Tau
tų — patyrė, kad diplomati
nė tarnyba mažai ką žino apie 
šią rezoliuciją. Savo dažnuose 
apsilankymuose kraštų misijose 
prie Jungtinių Tautų, BATUNo 
atstovai pradėjo informuoti am
basadorius bei misijų štabo na
rius apie šią rezoliuciją ir įtai
goti, kad šis klausimas susi
lauktų atitinkamo dėmesio 
Jungtinių Tautų forumuose.

Norėdamas, kad ši rezoliuci
ja neliktų vien dokumentu, 
BATUNas ryžosi daryti tarptau
tinį spaudimą įgyvendinti rezo
liucijos prašymus bei nurody
mus.

Pirmuoju žingsniu BATUNas 
sustatė konkretų veiklos planą, 
kaip rezoliucijos nurodymus į- 
traukti į Jungtinių Tautų dis
kusijas. BATUNas turi ilgų me
tų patirtį Jungtinių Tautų biu
rokratijoje. Jis išsamiai šiame 
plane išdėstė dvišakę akcijos 
kryptį. BATUNas siūlė kreiptis

NAUJA JAUNIMO STOVYKLA

NERINGA — STOVYKLA! 
JAUNIMAS — KAZIMIERAS! 
Šiais žodžiais galėtų nuskam
bėti artėjančios vasaros sto
vyklinis šūkis. Visa lietuvių 
išeivija švenčia šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukaktį. O 
stovyklai Neringai (Vermont 
kalnuose) sukanka 15 metų 
nuo įsikūrimo. Tai būtų galima 
pavadinti Neringos jubilieji
niais metais.

Šią vasarą šioj stovykla
vietėj bus pradėta nauja sto
vykla jaunuoliam, bebaigian- 
tiem gimnaziją ir pradedan- 
tiem -studijas (17-20 metų). 
Tai didelis užmojis mažam 
seselių Putname vienetui. Ta- 
<■ i i ■ ...ii,.

METINĖ LR DRAUGIJOS PREMIJA
1983 metų grožinės literatū

ros premijai atrinkti vertinimo 
komisija sudaryta iš trijų asme
nų. Į ją sutiko įeiti Violeta Ke
lertienė (pirm.) ir dr. Rimvydas 
Šilbajoris. Trečias komisijos na
rys bus paskelbtas vėliau.

Rašytojų Draugijos valdyba 
ir toliau laikosi principo — ne
pirkti knygų, išėjusių 1983 me
tais, savo lėšomis, o svarstyti 
tiktai tas, kurios bus atsiųstos 
jas išleidusių leidyklų ar auto
rių. Todėl maloniai prašomos 
leidyklos arba patys autoriai

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
VADOVŲ KURSAI

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 
vasaros stovyklos vadovų kursai 
įvyks balandžio 7 nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro Ateitinin- 
kų namuose, Lemont, Ill. Vyres
nieji moksleiviai, kurie iki lie
pos mėn. jau bus sulaukę 16 
metų amžiaus, ir studentai atei
tininkai yra kviečiami šiose kur
suose dalyvauti. Michi gano 
valstybės įstatymas reikalauja, 
kad kiekvienas vadovas, norįs 
vadovauti stovyklai Dainavoje, 
būtų perėjęs pasiruošimo kursus 
ir būtų sulaukęs 16 metu am
žiaus.

ne vien į dekolonizacijos ko
mitetą, bet ir į palankesnę 
žmogaus teisių komisiją. Krei- 
pimąsį siūloma perduoti peti
cijos pavidale.

Darbo planas kartu su peti
cija buvo pasiųstas visom cent
rinėm organizacijom. BATUNas 
susilaukė teigiamo įvertinimo 
iš Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės, Estų Amerikos Tarybos 
ir Pasaulio Laisvų Latvių Fe
deracijos. šios organizacijos pa
skyrė po 2000 dol. kartu su 
BATUNu šiai akcijai paremti 
ir tam tikslui pasamdyti trum
palaikį žmogų projektui vesti.

Europos Parlamento rezo
liucijos įgyvendinimo akcijai 
koordinuoti buvo parinktas jau
nos kartos latvis Imants Gross 
iš Švedijos. Jis šiuo metu at
vyko iŠ Žmogaus Teisių sesi
jos Ženevoje į New Yorką po
sėdžiauti su BATUNo bei virš 
minėtų organizacijų vadais. Ta 
proga New Yorke yra šaukia
mas susipažinimas su Imants 
Gross bei BATUNo vedama ak
cija dėl Europos Parlamento 
rezoliucijos įgyvendinimo. Su
sipažinimas įvyks penktadienį, 
kovo 16, Estų namuose Man- 
hattane, 7:30 v.v. Norintieji 
daugiau informacijos, gali 
kreiptis į BATUNo lietuvių 
skyriaus narę Iną Navazelsky- 
tę, tel. (212) 858-6713. Vakarą 
su Imants Gross rengia BA
TUNas, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, Estų Amerikos Tary
ba ir Pasaulio Laisvų Latvių 
Federacija.

New Yorko lietuviai yra 
raginami šiame renginyje daly
vauti.

Peticiją bei Europos Parla
mento rezoliucijos įgyvendinimo 
planą galima įsigyti BATUNo 
būstinėje, 2789 Schurz Ave., 
Bronx, NY. 10465. gd 

čiau drąsą suteikia pasitikė
jimas žmonių parama bei šv. 
Kazimiero jaunimo globėjo, 
užtarimas.

Pramatyta stovykla vyks rug
pjūčio 12-25. Iš visų stovyklau
tojų bus prašoma pilno įsijun
gimo į programą, tvarkos bei 
taisyklių laikymosi ir lietu
vių kalbos! Vadovybė stengsis 
pateikti turiningą ir vertingą 
programą, kad visi galėtų ne 
vien smagiai laiką praleisti 
krikščioniškoj lietuviškoj aplin
koj, bet ir šį tą naujo patirti. 
Registruotis galima šiuo ad
resu: NERINGA, ICC, Putnam, 
Ct. 06260. Telef. 1-203-928- 
582S- A.S.

atsiųsti žemiau nurodytu adre
su po 3 egz. kiekvienos knygos 
iki š.m. balandžio 1. Knygos, iš
leistos su 1983 metų data ir 
atsiųstos iki nurodyto laiko, tu
rės teisę į šių metų literatūros 
premiją. Knygas siųsti: Violeta 
Kelertas, P.O. Box 555, Richland 
Centre, WT 53581.

Kasmetinės Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premijos §2,000.00 
mecenatas yra Lietuvių Fon
das, Ine.

Rašytojų Draugijos Valdyba

Kursam vadovaus Laima Šal
čiuvienė. Marytė Gaižutienė ir 
Ramunė Račkauskienė. Norį 
vadovauti stovyklai ir dalyvauti 
parengiamuosiuose kursuose 
privalo iki kovo 31 užsiregist
ruoti adresu: Ramunė Račkaus
kienė, 10425 S. Kenton, Oak 
Lawn, III. 60453. Registracijos 
lape pažymėk i t vardą, adresą, 
telefoną, amžių ir ypatingus pa
traukimus kokioj nors srity (pav. 
sporte, mene, gamtos mokslui ir 
pan.). Registracijos mokestis 10 
dol. Užsiregistravusiem bus iš
siųsta medžiaga, kurią reikės 
perskaityti prieš atvykstant į 
kursus.

Ramunė Račkauskienė
. JAS CV pirmininkė

Hartfordo tautinių šokių grupė — Berželis. Nuotr. M. Banevičiaus.

PASISEKĘS “BERŽELIO”
METINIS KONCERTAS

Šv. Andriejaus parapijos sa- Hartfordo ir apylinkių lietu- 
lėje, New Britain, vasario 4 įvy- viai gali tik pasidžiaugti “Ber
ko metinis Hartfordo “Berželio” želio” atliktais pasirodymais ir
tautinių šokių grupės koncertas- _______________________________________________________

NAUJAS MOKSLO DAKTARAS
balius. Apie 300 dalyvių buvo 
neapvilti. Programą atliko 3 
grupės šokėjų: vyresniųjų,
jaunių ir vaikų, iš viso 52 šokė
jai. Tai buvo puikiai atlikta šo
kių, dainos ir deklamacijos 
pynė.

Šokėjai, be pertraukos ir be 
pastebėtų klaidų, pašoko 14 tau
tinių šokių, pradedant “Sukti
niu” ir baigiant “Čigonėliu”, 
užpildydami visą salę ir sceną. 
Gerai sudainavo “Berželio” Bal
sai ir jautriai padeklamavo Lai
ma Šimanskytė. Žiūrovam ne
buvo progos nuobodžiauti, nes 
šokėjai pasikeisdami juos tikrai 
žavėjo savo vikrumu ir jaunat
višku užsidegimu.

Baigus programą, Zina Dres- 
liutė ir Linas Balsys pristatė, 
apdovanodami gėlėmis: muzi
kos vadovą Alfonsą Dziką, va
dovės pavaduotojus: Joną Kodį, 
Laimą Šimanskytę ir Saulių 
Dziką, ir dainininkų vadovą 
Darių Venclauską. Daugiausiai 
plojimų susilaukė iškviesta 
“Berželio” vadovė Dalia Dzi- 
kienė už jos įdėtą darbą ir ne
nuilstamas pastangas. Viso to 
apvainikavimas — jos paskyri
mas 7-tos tautinių šokių šventės 
šokių vadovės padėjėja. Atsidė
kojimo ženklan, šokėjai jai įtei
kė vario paveikslą “Suktinis”. 
Dalia Dzikienė nuoširdžiai pa
dėkojo visiem savo šokėjam ir 
jų tėveliam už pasiaukojimą ir 
pranešė, kad šio vakaro pelnas 
bus skiriamas apmokėti daliai 
“Berželio” kelionės išlaidų į 
tautinių šokių šventę Clėvelan- 
de. Po to buvo vaišės ir bendri 
šokiai.

BALTIC DELIGHT TOURS — 1984

J kalną Įskaitoma kelionė Flnnelr lėktuvu, trys valgiai Pabaltijo kraštuose, kelionė MS 
Georgo OTS laivu I* Helsinkio Į Taliną Ir atgal, sutikimo vakarienė Helsinky ir pusryčiai, 
Pabaltijo kraštuos* kasdien dvi apžiūrėjimo ekskursijos, Įskaitant Kauną ir Trakus. Keleiviai 
nakvos Helsinky Toml, Taline Vlru, Rygoj Latvia Ir Vilniuj Lietuva viešbučiuose, išvykimas ii 
JAV vakarinio pakraščio pagal semantiką susitarimą.

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

KAINA iŠ NEW YORKO 
ARBA MONTREALIOKELIONĖS NR.* IŠVYKSTA GRĮŽTA

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

ILGESNĖS KELIONĖS — 6 NAKTYS VILNIUJ, 2 NAKTYS RYGOJ, 3 NAKTYS TALINE, 3 NAKTYS 
HELSINKY. IŠ VISO 14 NAKČIŲ IR 15 DIENŲ.

410 Gegužė* 30 Birželio 13 $ 1538
411 Birželio 13 Birželio 27 $ 1710
412 Birželio 27 Llepo* 11 $ 1710
413 Rugpjūčio 8 Rugpjūčio 22 $ 1710

Dėl Informacijų kreipti* Į Stephanie Horton. Tel. 212 683-9500
I-----------  ---  . - ■ ...... -.........——

UNION TOURS, INC. 6 Seat 36 Street, New York, N.Y. 10016

Prof. Tomas Michalskis New 
Yorko valstybiniame universi
tete praeitų metų rudenį gavo 
daktaro laipsnį — Ph. D. 
Jo specialybė — JAV imi
grantų istorija. Jo disertacija 
buvo apie imigrantus jugosla
vus, kurie dirbo Nevados ka
syklose. Ateityje nori parašyti 
straipsnių apie imigraciją “Jour
nal of American Immigration 
History”, “Lituanus” ir kitiem 
žurnalam, kurie domisi tuo 
klausimu.

♦

-o-
Prof. dr. Tomas Michals

kis yra trečios kartos lietuvis, 
gimęs ir augęs Brooklyne, 
N. Y. Priklausė prie An
gelų Karalienės parapijos. Yra 
vedęs Amerikos lietuvaitę E. 
Matusevičiūtę iš Maspetho. Su
situokė jie Maspetho lietuvių 
bažnyčioje.

Fordhamo universitete baigė 
socialinius mokslus ir gavo 
bakalauro laipsnį. Ten pat gavo 
ir magistro laipsnį. Paskui stu
dijavo New Yorko valstybi
niame universitete ir čia gavo 
magistro laipsnį iš mokslo ad
ministracijos srities. Dar studi
javo Hamburgo universiteto fi
losofijos fakultete Vokietijoje.

v • Jis yra narys žymios ameri
kiečių mokslininkų korporaci
jos Phi Delta Kappa, priklau
so taip pat prie eilės ame
rikiečių mokslo draugijų.

1979 apsilankė Vilniuje ir 
Vilniaus universitete lietuviškai 
skaitė paskaitą.

palinkėti mūsų Šokančiam jau
nimui ir jų vadovam “Pajudinti 
žemę” mūsų pavergtos tėvynės 
labui!

Lionginas Kapeckas

Prof. dr. Tomas Michalskis

Priklauso prie Lietuvos vy
čių 41 kuopos. Lietuviškoje 
dvasioje augina 3 vaikus, uoliai 
rengia įvairias lietuviškas šven
tes, visur stengiasi garsinti Lie
tuvos vardą. Be lietuvių ir ang
lų kalbų, dar naudoja vokiečių, 
lenkų ir rusų kalbas.

Mokslo administracijoje jau 
dirba per 12 metų. Šeima gy
veno Buffalo, N.Y., York, Pa. 
Nevados valstybiniame univer
sitete dėstė imigracijos istoriją 
ir lietuvių kalbą pradedantiem. 
Dabar profesoriauja Šiaurinės 
Iowa universitete — mokslo 
gilinimo, konferencijų, institutų 
ir specialių programų skyriuje.

(P-j«)

W
— Lituanistikos Katedros 

organizatoriam praėjusių metų 
gale įnešus pirmą 200,000 dol. 
įmokėjimą, Illinois universi
tetas pradeda rūpintis profeso
riaus kvietimu. PLB Fonda- 
cija paskyrė dr. Tomą Remeikį 
sudaryti patariamąjį lietuvių 
mokslininkų komitetą, kurio 
pagalba galėtų naudotis 
universitetas profesoriaus parin
kime, mokslinės programos .su
daryme ir palaikyme. PLB Fon- 
dacijos iždininku išrinktas Sta
sys Jokubauskas, pareigas per
ėmęs iš Mečio Šilkaičio, šiam 
tapus PLB Kontrolės komisijos 
nariu.

— Mokyt J. Plačui, suredaga
vusiam per 1000 “Tėvynės 
Žvaigždutės” numerių “Drau
go” dienrašty, JAV LB Švieti
mo taryba paskyrė 500 dol. 
premiją. Mecenatas — kun. dr. 
Juozas Prunskis.

— Shenandoah, Pa., Šv. Jur
gio lietuvių parapijoj, Šv. Ka
zimiero mirties 500 metų su
kakties minėjimas įvyks kovo 
11. 2 vai. popiet Allentown 
vyskupijos valdytojas vysk. Tho
mas E. Welsh su lietuvių para
pijų klebonais koncelebruos mi
šias. Giedos jungtinis lietuvių 
parapijų choras, diriguojamas 
Ritos Shevokis iš New Phila
delphia. Po mišių banketas 
vyks Apreiškimo parapijos salėj, 
Frackville, Pa. Meninę progra
mą atliks Marytė Bizinkauskai- 
tė. Šventei rengti sudarytas di
delis komitetas.

— Muz. Stepas Sodeika, ilga
metis “Dainavos” ansamblio di
rigentas ir Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos vargonininkas, Chica- 
goj mirė prieš 20 metų. Specia
lus komitetas kovo 11 rengia 
jo minėjimą su mišiomis, aka
demija ir koncertu.

— A. a. Ona Prunskienė, bu- 
busi Sibiro tremtinė, vėliau 
sūnaus (kun. dr. Juozo Pruns- 
kio) pastangomis atvykusi į 
JAV, sulaukusi 96 m. amžiaus, 
mirė vasario 22 Chicagoj.

— Sol. Aldonos Stempužienės 
koncertas įvyks balandžio 8 Die
vo Motinos parapijos salėj, Cle- 
velande. Rengia Dievo Motinos 
parapija.

— Worcester, Mass., LB apy
linkės valdyba, dėkodama už 
rūpestingą lietuviško gyvenimo 
žinių skleidimą ir nenuilstamą 
kovą už Lietuvos laisvę, spaudos 
išlaidom sumažinti atsiuntė 25 
dol. Už auką ir spaudos darbų 
įvertinimą dėkojame.

— Solistė Nelė ir muzi
kas Arvydas Paltinai iŠ V. Vo
kietijos, praėjusiais metais su
laukę didelio pasisekimo JAV 
ir Kanadoj, surengtuose kon
certuose, balandžio-gegužės mė
nesiais vėl lankysis šiame kon
tinente. Jų koncertas balan
džio 28 rengiamas New Yorke, 
gegužės 20 Detroite, gegužės 
27 Chicagoj. Laisvos datos: 
gegužės 5-6, gegužės 12-13. 
Organizacijos, suinteresuotos 
minėtomis datomis surengti 
koncertus, gali kreiptis į 
“Margutį” adresu: 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, III. 
60629. Tel. 312 476-2242.

— Nauji Darbininko skaity to 
jai: A. Markevičiūtė, Wood
haven. N.Y.. V. Andriukonis, Ar
lington. Mass. Užsakė kitiem: 
A. Čcsonis, Hamsonville, Mo. 
— A. Čcsonis. Linwood. N.J. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
<I<>1. metam.
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do per pačtą skambinkit Mr.
Bonahuo 288-2500

arba rašykit paduotais adrėsais.

MAM9FACC 
4M West Braadaoy 
SovtaBosten 
9AMto3 30PM> 
Monday thru Fndky 
Saturday 10 AM to 1 PM 
286-2500
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Thun -8 X AM to 7 30 PM
Saturday 8 X am to 12 Noon

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

. South Boston 
'Savings Bank
S*- "ALWAYS THE LEADER"
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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

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 $...........
__________________________________ ___ ________ J

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

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
J. Puzino, Rinktiniai raitai.

I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno 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.

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

A. Gailiušis, Visaip atsitinka. 
Novelės, 6 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

Laisvės besiekiant Lietuvos. 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna-j 
šas į antinacinę rezistenciją. I 
Minkštais viršeliais 12 doL, įriš-j 
ta — 15 dol.

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

Prof. Z. Ivinskis, Sv. Kazi
mieras. 4 dol.

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

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

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

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

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

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

A. Šapoka, Lietuvos istorija. 
Įrišta. 17 dol.

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

A. Tyruolis, Vainikas, Kry
žius, Lelija. Šv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. III dalis. 
11 dol.

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. II dalis. 6 
dol.

Vysk. V. Brizgys, Žmogus 
realiame gyvenime. 5 dol.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, Įvairiusjpatarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

Po 20 dol. — A. Ąžuolai- 
tytė, E. Plymouth, Mass., J. 
Roland, S. Francisco, Calif., E. 
Jurevičius, Linden, N.J., A. Si
nus, Brooklyn, N.Y.

17 dol. — E. Witkus, Sani
bel, Fla.

Po 15 dol. — J. Rasys, Cam
bridge, Mass., A. Valiušaitis, 
St. Petersburg Beach, Fla., J. 
Žilionis, Cleveland, Ohio, L. 
Kulikauskas, So. Ozone Park, 
N.Y., kun. dr. A Pupšys, Mid
dletown, Conn., R. Dragūnevi- 
čius, Enfield, Conn., G. Biels- 
kus, Lighthouse Point, Fla., E. 
Falck, Naples, Fla., A. Mala- 
dra, Moorestown, N.J., A. Di
mas, Middle Village, N.Y., W. 
Achenbach, Waterbury, Conn., 
J. Rudaitis, Hamilton, Ont., dr. 
B. Preikštas, Oakhurst, N.J., B. 
Lukaševičienė, Richmond Hill, 
N.Y., J. Kačinskas, So. Boston, 
Mass., V. Gintautas, Mountain
side, N.Y., A. Shukis, Pompano 
Beach, Fla.

Po 13 dol. — S. Kudulis, 
Ormond Beach, Fla., V. Verše
lis, Kings Park, N.Y.

11 dol. —V. Stelmokas, Pom
pano Beach, Fla.

Po 10 dol. — P- Uknes, 
Brooklyn, N.Y., J. Babilius, So. 
Pasadena, Fla., B. Jakniūnas, 
Silver Spring, Md., K. Nava- 
kauskas, Coventry, R.I., J. Le- 
vonas, Jackson Hgts, N.Y., H. 
Anthaney, So. Boston, Mass., 
Ch. Boss, Richmond Hill, 
N.Y., dr. V. Norvaišienė, Mia
mi Beach, Fla., V. Kuskis, 
Bay side, N.Y., N. Karaša, Del- 
ran, N.J., J. Abazoris, Wood
haven, N.Y., A. Strazdas, Pla
centia, Calif., A. Pocius, Eli
zabeth, N.J., J. Šiugžda, Brook- 

■----
. M. Blynas, Nostradamus ir 

pranašystės — Erdvės paslap
tys. 5 dol.

Vysk. V. Brizgys, K. Kaupai
tė, motina Marija. 5 dol.

J. Dainauskas, Aušra, 1980 
kovo — 1980 gruodžio 6 dol.

J. Vaišnys, Dabartinė lietu
vių kalbos rašyba. 3 dol.

P. Gaučio vertimas. Pirmasis 
stebuklas, Azorin. 5 dol.

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

A. Landsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus miestus. 6 
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.

lyn, N.Y., R. Nakoneczna, Kew 
Gardens, N.Y., E. Remeza, 
Hollis Hills, N.Y., A. Aleksie- 
jūnas, Chicago, Ill., dr. G. Žy
mantienė, New York, N.Y., 
kun. T. Burkauskas, Doyles
town, Pa., A. Daunys, Port 
Washington, N.Y., B. Aponavi- 
čius, Easton, Pa., K. Kasperiū- 
nas, Elizabeth, N.J., A. Niel
sen, Glastonbury, Conn., P. 
Davidon, Milford, Conn., A. Jo
nynas, Meriden, Conn., G. Ivaš- 
kienė, Monroe, Conn., V. Vaitai- 
tis, Old Saybrook, Conn., M. 
Sodaitis, Ridgefield, Conn., 
St. Latviūnas, Wolcott, Conn., 
A. Martinėnas, Wellingford, 
Conn., V. Gedmintas, St. Pe
tersburg Beach, Fla., M. Kurai
tis, St. Petersburg, Fla., R. 
Kontrimas, Mission Viejo, 
Calif., dr. V. Lelis, Rochester, 
N.Y., L. Pocius, Richmond Hill, 
N.Y., O. Danisevičius, Wood
haven, N.Y., N. Kulbok, Para
mus, N.J., J. Budrevičius, Lake 
Park, Fla., S. Blynas, Bridge
port, Conn., R. Cesonis, Ram
sey, N.J., A. Znotienė, Kear
ny, N.J., S. Levanas, Water
bury, Conn., P. Tribuišis, Pro
vidence, R.L, A. Poderienė, 
Southfield, Mich., kun. J. Bace
vičius, Kintyre, N.D., S. Dab- 
kus, Toronto, Ont., V. Ellner, 
San Pedro Calif., J. Vilpišaus- 
kas, Brooklyn, N.Y., B. And- 
rašiūnas, Hot Springs, Ark., B. 
Neverauskas, Sterling Hts., 
Mich., A. Steponienė, Woodha
ven, N.Y., K. Bačanskas, Dor
chester, Mass., B. Sakalas, 
Stony Point, N.Y., kun. P. Gil
lis, Tylertown, MS, D. Poli- 
kaitis, Los Angeles, Calif., E. 
Ramančionis, Woodhaven, N.Y.

8 dol. — S. Durickas, Gulf
port, Fla.

Po 7 dol. — V. Tuske- 
nis, Palm Springs, Calif., A. 
Dragūnevičius, Hartford, Conn., 
L. Pilienė, Noank, Conn., J. 
Grincevičius, Elizabeth, N.J.

-6— dol.------B. Povilavičius,
Arlington, Mass.

Po 4 dol., — J. Vasylionis, 
Dunellen, N.J., A. Kriščiū
nas, Hartford, Conn., P. Pūkas, 
North Chicago, Ill., A. Ru- 
džiauskienė, Montreal, Que., 
V. Zmuidzinas, Rochester, N.Y.

Po 3 dol. — J. Lietuv
ninkas, Darien, Conn., R. 
Šidlauskas, Richmond Hill, 
N.Y., E. Shimanskas, Brook
lyn, N.Y., E. Urbaitis, Wan
tagh, N.Y., A. Igaunis, Water-

bury, Conn., B. Dapšys, So. 
Boston, Mass., V. Alantas, Red
ford, Mich., J. Valiūnas, 
Shrewsbury, Mass., R. Gruodis, 
Mt Airy, Md., M. Balčiūnas, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 2 dol. — S. Jatulis, Gar
wood, N.J., C. Staknys, Kear
ny, N.J., E. Kiaunis, Amster
dam, N.Y., P. Braška, Brock
ton, Mass., V. Karutis, Amster
dam, N.Y., H. Venis, Wood
haven, N.Y., V. Kiaunė, Eas
ton, Pa., P. Jakaitis, No. 
Miami, Fla., K. Graudienė, 
Milltown, N.J., M. Bukauskas, 
Hyde Park, Mass., A. Dėdinas, 
Greenfield, Mass., H. Balawich, 
Philadelphia, Pa., P. Petraus
kas,Shrewsbury, Mass., A. Stul
ga, Cincinnati, Ohio, V. Kaz
lauskienė, Flushing, N.Y., V. 
Galinis, Richmond Hill, N.Y., 
K. Prapuolenis, Worcester, 
Mass., A. Valaitis, Gulfport 
Fla., P. Vasiliauskas, Wood
haven, N.Y., M. Ulėnienė, 
Richmond Hill, N.Y., V. Dapšis, 
Glendale, Calif.

Po 1 dol. — J. Stamplys, 
Granby, Conn., S. Žiupka, 
Thompson, Conn., J. Baltu
mas, Esperance, N.Y., V. Gad- 
liauskas, Ridgewood, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Zenoiio 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.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER

296-4130

NAUJA KNYGA
Antano Gailiušio — VISAIP 

ATSITINKA, novelės, išspaus
dintos pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Knyga turi 272 
puslapius, joje įdėta 9 novelės. 
Viršelį piešė dail. Romas Vie
sulas. Kaina 6 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

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

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtė* parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plattinlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 6 
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 ..........................................................................................

— , ■ , - .... . _ ■    . —<

FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ LIETUVIAM

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

Skyriai Chicagoje, ill. 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 Certiflkatus duoda kiek galima 
eukičiauslus procentus.

Visiems nariams lengvomis sąlygomis suteikia visų 
rūilų paskolas ir mortglčlus.

Tiesioginiai priima arba keičia Social Security 
penaŲoe čekius.

Duoda Money Orders Ir keičia asmeniškus arba algos 
Čekius.

KASOS įstaiga 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. 
4
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MASPETH, N.Y.

Ona Bastis, gyvenusi Ozone 
Park, N.Y., mirė sausio 17. Bu
vo 89 metų amžiaus. 17 metų 
amžiaus atvyko į šį kraštų 1912 
ir čia gyveno ir dirbo 72 me
tus. Visų laikų stipriai laikėsi 
ligi paskutinių dienų. Sirgo 10 
dienų ir mirė Jamaica ligoninė
je.

Velionė buvo nuoširdi katali
kė, ilgametė Angelų Karalienės 
parapijos narė. Uždarius para
pijų, prisirašė prie V. Atsimai
nymo parapijos. Skaitė Darbi
ninkų, domėjosi lietuviška veik
la.

Palaidota sausio 20 iš V. Atsi
mainymo bažnyčios. Kun. Sta
sys Raila aukojo mišias ir pasa
kė pamokslų. Jos sūnus Juo
zas ir marti Lillian nuoširdžiai 
rūpinosi ir globojo savo motinų 
senatvėje. Eilę metų kiekvieno 
mėnesio pirmų penktadienį jai 
buvo nešama komunija į namus.

Palaidota Šv. Karolio kapinė
se, kur .ir jos vyras Juozas 
anksčiau buvo palaidotas. Nu
liūdime liko sūnus Juozas, marti 
Lillian, dvi anūkės ir proanū
kės. KSR

PHILADELPHIA, PA.

Vasario 24 dienos Darbinin
ko laidoje (Nr. 8), aprašant šv. 
Kazimiero 500 m. sukakties mi
nėjimų, įsibrovė nemaloni klai
da. Buvo parašyta, kad iškil
mės Šv. Petro ir Povilo ka
tedroje, Philadelphijoj, bus 
kovo 17, šeštadienį. Tikrumoje 
jos ten įvyks kovo 18, sekma
dienį. Už klaidų atsiprašome.

B.V.

{vairius spaudos darbus at
lieka lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyn*. Atlieka 
švariai, gražiai Ir sąžiningai. 
Skambinti — 212 827-1350.

MIRĖ JULIJA SKRIPKUVIENĖ
Kovo 2 Keamy, N.J., po sun

kios ir ilgos ligos mirė Julija 
Plikaitytė-Skripkuvienė. Palai
dota kovo 6. Buvo gimusi 1912 
gruodžio 28 Newark, N.J. Į 
Lietuvų su tėvais nuvyko 1913. 
Gyveno Suvalkijoje, baigė Ry
giškio Jono gimnazijų Marijam
polėje, 1938 baigė Vytauto Di
džiojo Universitetų Kaune ir 
buvo dantų gydytoja. Savo ka
binetų turėjo Kybartuose.

Karo audros išblokšta į Vo
kietijų. Iš ten 1948 atvyko į 
Amerikų ir apsigyveno Keamy,

D.D. JULIJAI SKRIPKUVIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui vet. gyd. 
Stasiui, dukteriai m. dr. Aldonai, sūnui Inž. Romui su 
šeima, netekus mylimos žmonos, motinos ir tetos, sese
riai Albinai Bylaitienei ir šeimai, bei visiems kitiems gi
minėms. Drauge su jumis liūdime.

Genovaitė, Henrikas, Algis, 
Rimas ir Arūnas Bitėnai

Kovo 7 sukako 30 metų kaip 
veikia Laisvės Varpas, Naujosios 
Anglijos lietuvių visuomeninė ir 
kultūrinė radijo programa. Kiek
vienų sekmadienį perduoda ak
tualias radijo programas lietuvių 
ir anglų kalbomis, ruošia Va
sario 16-osios ir Tragiškųjų bir
želio įvykių sukakties minėji
mus anglų kalba per įvairias 
amerikiečių radijo stotis, o taip 
pat kasmet suorganizuoja bent 
du aukštesnio lygio renginius- 
koncertus. Tai balansas, kokiu 
vargiai tali pasigirti kiti.

Ši reikšminga sukaktis bus 
paminėta specialiu pavasariniu 
koncertu, rengiamu kovo 24, 
šeštadienį, 7 vai. vak. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje, 368 W. Broadway, So. 
Bostone. Tai bus jau 49-tas 
Laisvės Varpo kultūrinis rengi
nys. Jame programų atliks dai
nininkė Vilija Mozūraitytė, pia
nistė Raminta Lampsatytė ir 
smuikininkas Mykolas Kollars 
iš Hamburgo, Vakarų Vokieti
jos.

Minėjimo-koncerto progra lei
džiama programos knygutė, į 
kurių bus įrašyti visi gauti svei
kinimai, o taip pat tie, kurie 
parems minėjimo-koncerto ren
gimų finansiškai. Žodžiu sveiki
nimų minėjime-koncerte nebus. 
Norima reikšmingų kultūrinę 
sukaktį paminėti aukštesnio ly
gio koncertu.

Radijo tarnyba mūsų dieno
mis yra svarbus veiksnys. Ji yra 
reikalinga fr remtina. Tad neuž
mirškime kovo 24, kada rinksi
mės į salę išgirsti mielų meni
ninkų iš Europos, o tuo pačiu 
prisidėsime ir prie radijo pro
gramos išlaikymo.

Pokalbis apie kalbų
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubo susirinkime, ku-

N.J. Visų laikų dirbo ligoni
nėje kaip laborantė.

Liko vyras Stasys Skripkus, 
veterinarijos daktaras, duktė Al
dona, medicinos daktarė, vaikų 
ligų specialistė; sūnus Romas, 
inžinierius, gyvenus su šeima 
Chicagoje. Liko ir 3 anūkai. 
Dar liko du broliai — dr. Jo
nas Plikaitis Chicagoje, ir Adol
fas Plikaitis Kaune. Liko dvi 
seserys — Albina Bilaitienė, 
gyv. Kearny, N.J., ir Emilija 
Senkus, gyv. Leiikiįoje.

ris įvyko vasario 25 So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos patal
pose, rašytojas Stasys Santva
ras įdomiai kalbėjo apie Lietu- 

. vių kalbą.
Po pašnekesio buvo daug 

klausimų apie kai kuriuos kal
bos pakaitalus, kaip buvo taria
ma ar vartojama seniau, kokius 
pakaitimus daro ok. Lietuvos 
kalbininkai ir pan. Prelegentas 
mielai atsakinėjo į klausimus.

Po šio kalbos pokalbio, pirm. 
Elena Vasyliūnienė pakvietė 
visus susirinkusius į klubo už
kandinę. Užkandžiaujant ir bęsi- 
kalbant, buvo pasveikinti: Alek
sandra Gustaitie.nė ir Aleks
andras Lileikis, kurie dalyvavo 
šiame susirinkime, nes rytojaus 
dienų buvo jų vardadienis.

Muzikos valandėlė
Vasario 26 So. Bostone šv. 

Petro lietuvių parapijos salėj, 
po 10 valandos mišių įvyko mu
zikos valandėlė, kurią suorga
nizavo prof. Jeronimas Kačins
kas. Programų atliko: Andre Ry
an — smuikas (iš Berklee mu
zikos kolegijos), Brian Capouch 
— violončelė (iš Longi School, 
Cambridge) ir pats Jeronimas 
Kačinskas — fortepionas. Jie at
liko Robert Schumann’o Fanta
zijų Op. 88 fortepionui, smuikui 
ir violončelei. Kūrinys susideda 
iš 4 dalių: Romanze, Humores- 
ke, Duett ir Finale.

Baigus programų, susirinkę 
nesigailėjo muzikos meninin

DR. KAZIUI MARTINKUI 
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS

Biochemijos daktaras Kazys 
Martinkus, sėkmingai dirbęs pa
mėgtų ir žmonijai naudingų pro
fesinį tyrinėjimo darbų Rocke- 
fellerio universiteto laboratori
joj New Yorke, mirė sausio 13 
Chicagoj, sulaukęs vos 30 m. 
amžiaus.

Dr. Kazys gimė 1953 Chica
goj. Čia praleido savo vaikystę 
ir jauny stę, Čia mokėsi ir . studi
javo Illinois technologijos insti
tute, 1974 gavo bakalauro laips
nį iš biologijos, o 1975 — iš 
chemijos^ Magistro laipsnį iš 
chemijos gavo 1978. Čia gyven
damas, brendo lietuvybės rūpes
čiais besisielojančių tėvų glo
boj, baigė aukštesniųjų lituanis
tinę mokyklų.

Tautinis jausmas, lietuviški 
reikalai ir rūpesčiai jį nuolat 
lydėjo jo praeitame trumpame 
gyvenimo kely. Gavęs magistro 
laipsnį, tolimesnėm studijom iš
vyko į Connecticut universiteto 
School of Pharmacy, Storres, 
Conn. Siekdamas doktorato, įsi
jungė ir į lietuviškų visuome
ninę veiklų, steigiant universi
tete lietuvių kalbos kursus ir 
lietuvių studentų klubų, palai
kant glaudesnius ryšius su lietu
viais mokslininkais ir veikėjais. 
Būdamas doktorantu, 1981.XI. 
25-29 dalyvavo Chicagoj IV 
mokslo ir kūrybos simpo
ziume ir lietuvių kalba atliko 
pranešimų “Biosintezinės studi
jos apie streptotricinų F”. Ant 
jo rašomojo stalo tarp mokslo 
veikalų, žurnalų ir laikraščių 
gulėjo jo paties prenumeruoja
mas ir skaitomas Darbininkas. 
Kai jaunoji karta, baigusi moks
lus ir gerai įsikūrusi, dingsta iš 
lietuviško gyvenimo horizonto, 
tai dr. Kazio lietuviško sųmonin- 
gumo šviesus pavyzdys teikė 
daug vilties ateities veiklai.

Tautinio jausmo vedamas, 
buvo pamilęs tėvų kraštų Lie
tuvą ir tų giesmę “Lietuva bran
gi”. Veržėsi Lietuvos pamatyti 
ir jų aplankė, susitiko su gimi
nėmis.

1982 spalio mėn. gavo dakta
ro laipsnį iš biochemijos, para
šęs ir apgynęs disertacijų "Stu
dies of the Biosynthesis of Strep- 
tothricin F”.

Dirbdamas savo profesinį ty
rinėjimo darbų Rockefellerio 
universitete ir anksčiau dar tik 
siekdamas doktorato, priklausė 
prie savo profesijos organizaci
jų. bendradarbiavo savo srities 
mokslinėj spaudoj, pasiliko atei
čiai jau jo atliktos mokslinės 
studijos ir apie 10 išspausdintų 
mokslinių straipsnių, yra skai- 

kam ilgų plojimų- Ot^da visi 
užkandžiavo ir dalijosi dienos 
įspūdžiais. Buvo atvykusių net 
iš CapeCod.

Po 10 vai. mišių parapijos sa
lėj veik visada vyksta kavutė. 
Šį kartą ji dar buvo , paįvairinta 
ir gera muzika.

Vasario 16-oji amerikiečiam
Vasario 16-tos ryto Minkų ra

dijo valandėlė turėjo specialią 
programą Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga.

8 vai., vak. Laisvės Varpas su
organizavo specialią programą 
anglų kalba iš radijo stoties 
WBET, 1460 AM. (Tai ne ta 
pati stotis, iš kur Laisvės Var
pas visada perduoda savo prog
ramas). ši programa buvo per
duota tuoj po pasaulinių žinių, 
tad reikia manyti, kad jos klau
sėsi bent dalis nuolatinių tos 
radijo stoties klausytojų. Progra
ma iš anksto buvo skelbiama 
radijo stoties žiniose.

Bostono inžinierių aukos 
Vasario 16 proga

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės susirinkime vasario 17 
Bostono ALIAS sk., 31 asmuo, 
sudėjo lietuvių politiniam veiks
niam 2265 dol. Daugiausia teko 
JAV LB-nei — 1100, Vliko Tau
tos Fondui — 700, Altui — 165, 
kitom organizacijom — 300. 
Stambiosios aukos: J. Rasys 
250, Brutenis ir Romas Veitai 

Dr. Kazys Martinkus

tęs paskaitų mokslininkų suva
žiavimuose.

Savo gyvenime nesiekė tuščios 
garbės, nesišvaistė pelnytai pa
siektu garbingu daktaro laips
niu. Buvo taupus žodžiuose. Šias 
eilutes rašantį kartų pasiekė jo 
atvirlaiškis: “Ačiū — Kazys”. Ir 
viskas. Lyg eilinis žmogus. Ne
mėgo panegirikos, bet reikėjo 
praregėti jo dvasinių vertybių 
vidų,—tai buvo mokslininko ti
po brangi asmenybė.

Pradėjęs jausti galvoj skaus
mų, 1983 lapkričio mėn. atva
žiavo pas tėvus į Chicagų. Diag
nozės iš karto nenustačius, liga 
užsitęsė: ligoninėj galvų per- 
švietus, rastas vėžys. Operacija 
ir tolimesnis gydymas buvo ne
sėkmingi. Mirė po trumpos 
sunkios ligos, pralaimėjęs kovų 
su mirtim.

Dr. Kazio Martinkaus kūnas 
buvo pašarvottas Petkaus lai
dotuvių koplyčioj. Sausio 17 
vakare, dalyvaujant pilnai salei 
žmonių, su velioniu atsisveikino 
jo puikūs mokslo draugai S. Mi- 
kaliukas, dr. V. Narutis ir kiti 
asmenys. Sausio 18 po gedulin
gų pamaldų Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioj ve
lionis ilgos automobilių vilks
tinės buvo palydėtas į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines. Bažny
čioj gedulingas pamaldas ir ka
pinėse laidojimo apeigas atli-^ 
ko kun. J. Borevičius, SJ. Daly
viai buvo pakviesti pietų į “Gold 
Coast” restoranų.

Dr. Kaziui palikus prasmingai 
gyventų gražų Dievo pasaulį 
ir perėjus į negyvųjų būtį, be
galiniame skausme liko tėvai — 
agr. Stasė ir Klemensas, sesuo 
Kristina, giminės JAV ir Lietu
voj. mieli jaunystės ir mokslo 
draugai bei pažįstami.

K. Dubingis

po 200, J. Vaičjurgis 150, J. Va- 
sys 125, V. Izbipkas 105, R. 
Bričkus, A. Girnius, D. Ivaškie- 
nė, A. Kuolas, C. Mickūnas, L. 
Radžiūnas ir V. Žiaugra po 100. 
Be to, tą vakarą Jonas 
Vasys paskyrė 250 ir B. Gali
nis 100 Lituanistikos katedrai 
Chicagoje.

Supažindinimas su “Laisvės 
Besiekiant” knyga

Kultūrinių Subatvakarių vado
vybė rengia kovo 31, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. supažindinimą su 
neseniai išleista Lietuvos Lais
vės Kovotojų S-gos knyga. Pre
legentais bus dr. Ilona Marijo- 
šiūtė-Vaišnienė ir inž. Vytautas 
Izbickas. Visi kviečiami atsi
lankyti ir gyvu žodžiu išgirsti 
apie antinacinę rezistencijų.

LB susirinkimas
Brocktono Lietuvių Bendruo

menės metinis susirinkimas 
įvyks kovo 25, sekmadienį, 
11 vai. ryto (tuoj po 10 vai. 
mišių) Brocktono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos salėj po 
bažnyčia. Bus renkama nauja 
valdyba ir svarstomi klausimai, 
svarbūs visai lietuviškai visuo
menei. Visi kviečiami dalyvauti. 
Bus proga susimokėti solidaru
mo mokestį, įteikti aukas Litua
nistikos katedrai ir VII-ajai tau
tinių šokių šventei. (P.J.)

Pianistės D. Sakaitės koncertas
Naujosios Anglijos Pabaltie- 

čių Draugija kviečia Bostono ir 
apylinkių lietuvius dalyvauti 
pianistės Dalios Sakaitės kon
certe, kuris įvyks sekmadienį, 
kovo 18, 3 vai. popiet First ir 
Second Church salėje, 66 Marl
borough Street, Bostone.

Dalia Sakaitė pradėjo savo 
muzikos studijas būdama 5 
metų. Ji mokėsi su Andrium Kup
revičium Clevelande, o paskui 
2 metus studijavo Hamburge 
Staatliche Hochschule fur Musik 
und Dastellende Kunst Ji baigė 
University of Cincinnati College 
— Conservatory of Music su Ba
chelor of Music in Piano ir 
Manhattan School of Music su 
Master of Music in Piano.

1982 Dalia atliko programų 
International Symposium on

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIŲ 
DRAUGIJA 

KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

PIANISTĖS DALIOS SAKAITĖS 
KONCERTE, 

kuris įvyks 
kovo 18, sekmadienį,

3 vai. po pietų

First ir Second Church salėje 
66 M a thorough Street, 

Bostone

Bilietus galima iš anksto įsigyti pas Ireną Veitienę 
(698-1990) arba prie durų.

‘Anjber HpUJays” lljį
1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
Balandžio 18 —$1114.00
Gegužės 9 — 1114.00
Gegužė* 14 —1335.00
Gegužė* 30 — 1361.00
Birželio 11 —1315.00
Birželio 18 — 1528.00
Birželio 20 — 1361.00

Spalio 3
Kelionių Ilgis nuo 10 iki 16 dienų — J va irūs mari ruts i — 

Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.
Prie šių grupių galima Jungtis Ii VISŲ AMERIKOS IR 

KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupe* lydė* 
vadovai.

Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toll Free)

Ii Massachusetts ir Kanados: 1 - 617 - 268 * 8764
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116
South Bostorh Mass. 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems atsikviesti gimine* atostogom* — sutvarkome 
dokumentus.
Price* ere based on double occupancy and are subject to change

Pianism Anglijoj. Taip pat ji 
atliko programas New Yorko 
Landmark Festivalio .koncer
tuose, Isadora Duncan Birthday 
Centenary Celebration in Down
east Chamber Music Festivalyje. 
Ji dalyvavo Carnegie Recital 
Hall ir Alice Tully Hall su New 
Yorko Motet choru. Ji yra atli
kusi solo rečitalius New Yorke, 
Philadelphijoj, Washingtone, 
Baltimorėj, Cincinnati ir Cle
velande.

Dalia turi savo privačią stu
diją ir mokytojauja Portledge 
School, Long Island.

Kviečiame Bostono lietuvius 
nepraleisti geros progos kovo 
18 išgirsti pirmą kartą Bostone 
mūsų jauną talentingą pianistę 
Dalią Sakaitę.

BOSTONO RENGINIAI
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 25, sekmadienį, 11 vai. 
ryto Brocktono LB apylinkės 
susirinkimas Brocktono lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos salėj.

Kovo 31 Bostono sporto klu
bas “Grandis” pradeda ledo 
rutulio turnyrų 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 1380 
AM bango* sekm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. V*da S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mas*. 
02127. Tolaf. 268-0489. Parduoda
ma* Darbininkas. Didal IslMuviftkų 
knygų pasirinkimą*.
* LAISVĖS "VARPAS **kmadie- 
nlal*9*»- 1<hOb viLrytoli WCAV- 
FM banga 98.0. V*dė|a* — Petras 
Viščinis, 473 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (817) 586- 
•7209.

Liepos 9 — $1618.00
Liepos 18 —1361.00
Rugplūčlo 1 — 1361.00
Rugplūčio 13 — 1528.00
Rugsėjo 5 —1381.00
Rugsėjo 17 —1127.00
Rug*ėo 26 —1142.00

— $1268.00
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 10, šeštadienį, pa
sirengimas Kaziuko mugei; ko
vo 11, sekmadienį, Kaziuko 
mugė ir jaunimo pamaldos. 
Rengia New Yorko skautai, 
skautės.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus kovo 11, sekma
dienį, 12 vai. Pamaldos skiria
mos šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakčiai prisiminti. Tad 
kviečiamas visas jaunimas ir 
jaunimo bičiuliai kuo gausiau 
dalyvauti šiose iškilmingose 
pamaldose. Po mišių atidaroma 
Kaziuko mugė.

Kaziuko mugė šiemet ypatin
gai bus didelė ir turės viso
kiausių dalykų. Mugės paren
giamieji darbai vyks visą šeš
tadienį, gi pati mugė prasidės 
sekmadienį. Tuoj po jaunimo 
pamaldų bus mugės atidarymas.

LDK Birutės draugijos New 
Yorko skyriaus narių susirin
kimas bus kovo 18, sekmadie
nį, 2 v. popiet pas Eleną 
Gruzinskienę (naujas adresas 
100-21 89 Ave., Richmond Hill, 
N.Y. tek 847-1681.)

Metinės rekolekcijos Apreiški
mo parapijos bažnyčioje vyks 
balandžio 12, 13, 14, ir 15 die
nomis, t.y. ketvirtadienio, penk
tadienio ir šeštadienio vakare 
7:30 v.v. Rekolekcijos baigiamos 
Verbų sekmadienį 11 v. Jom 
vadovaus prel. Vytautas Balčiū
nas, Villa Maria seselių vie
nuolyno kapelionas.

Su Pelenų diena kovo 7 pra
sidėjo gavėnia. Gavėnios penk
tadieniais susilaikoma nuo mė
siškų valgių. Tai įpareigoja vi
sus, sulaukusius 14 metų am
žiaus. Didįjį Penktadienį taip 
pat galioja ir pasninkas: valgo
ma sočiai tik vieną kartą die
noje.

Laisvės Žiburio radijo prog
rama kovo 11, sekmadienį, bus 
skirta didžiosiom iškilmėm Ro
moje. Bus perduodama įvairios 
ištraukos iš audiencijos pas 
popiežių, ištraukos iš pamaldų 
Šv. Petro bazilikoje, įvairūs 
žmonių pokalbiai, komentarai, 
giesmės.

Daiva Kezienė, būdama Ro
moje šiose didelėse religinėse 
ir tautinėse iškilmėse, į garsa- 
juostę (video) užrašė visas iš
kilmes ir kitas su švente susiju
sias programas. Iš viso juostos 
yra 8 valandų rodymui. Būtų 
gera, kad susidarytų sąlygos 
tokią vaizdajuostę pamatyti kur 
nors Kultūros Židinio vakaronė
je.

Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties prisimi
nimui gaunama daii. Adomo Galdiko piešto šv. Kazimie
ro portreto spalvota reprodukcija. Dydis 12 x 9 inčų. 
Kaina 2 dol.

Taip pat gaunama Aušros Vartų paveikslo spalvota 
reprodukcija. Dydis 12x9 inčų. Kaina 2 dol.

Persiuntimo išlaidom pridedamas 1 dol.
Gaunama Darbininko administracijoj, 341 Highland 

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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, (vairių 
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 IR SKAUTAI

Redakcija ...... (212) 827-1352
Administr......... (212) 827-1351
Spaustuvė .... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ....  212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Lietuvos atsiminimę radijo 
programoje kovo 9, penktadienį, 
10 v.v. 97.9 FM bus trans
liuojamos ištraukos iš šv. Kazi
miero jubiliejinių iškilmių Ro
moje ir iš lietuvių audiencijos 
pas popiežių.

Lietuvos atsiminimų radijo 43 
metų gyvavimo sukaktis bus 
paminėta šaunių banketu ir 
koncertu Newarko parapijos sa
lėje gegužės 6 d. 1 v. popiet.

Skulptorės Elenos Kepalaitės 
paroda vyksta Phoenix galeri
joje Manhattane (30 W. 57th 
Street). Paroda atidaryta vasario 
28 ir tęsis iki kovo 17. Iš
statyta jos bronzos skulptūros, 
sukurtos 1961-1970 metų laiko
tarpyje. Parodoje yra išstatyta 
Louis Horst modemus biustas. 
Jis buvo muzikas, kompo
zitorius, dirigentas, Julliard 
muzikos mokyklos profesorius, 
artimai bendradarbavęs su 
Martha Graham. Sausio 12 buvo 
minima jo 100 metų gimimo 
sukaktis. Šiai sukakčiai prisi
minti ir išstatė E. Kepalaitė jos 
sukurtą šio žymaus žmogaus 
skulptūrą. Taip pat išstatė ir 
modemų Martha Graham bius
tą, o ši žymi pasaulinio masto 
šokėja dabar mini savo 90 metų 
sukaktį. Kepalaitės parodą tei
giamai įvertino ir aprašė Art- 
speąk kovo 1 dienos numeris, 
išspausdino porą reprodukcijų.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 10, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bus transliuojama Mozarto 
opera “Don Giovanni”. Pagrin
diniai solistai: Paul Plishka, 
Hildegard Behrens, James Mor
ris, Carol Neblett Diriguoja 
Jeffrey Tate. Kovo 17, kitą šeš
tadienį, bus transliuojama R. 
Strauss opera “Arabella”.

John Galenski, direktoriaus 
padėjėjas techniniam reika
lam JAV žemės ūkio depar
tamente, apvovanotas garbės 
pažymėjimu už gabumus 
tarnyboje.

Rūta Dragūnevičiūtė va
dovauja Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimui 
Kultūros Židinyje. Nuotr. L. 
Tamošaičio

Lietuvos vyčių Vidurinio At
lanto apskrities nariai organi
zuotai dalyvauja šv. Kazimiero 
pagerbimo pamaldose, bend
ruose pusryčiuose ir apskrities 
susirinkime kovo 11 Pittston, Pa. 
Autobusas nuo V. Atsimainymo 
parapijos salės išvyksta 7 vai. 
ryto. Dėl vietų autobuse susi- 
siektisu Mary Baltrus. Jos telef. 
212 326-3498.

L. ParzaI anksčiau gyveno 
New Yorko apylinkėj. Dabar, 
nors ir toliau gyvendamas Ot- 
tonville, Ohio, prisiminė Darbi
ninką su 50 dol. auka. Ačiū 
labai.

A. a. Tėvo Viktoro Gidžiū
no, OFM, atminimui buvę new- 
yorkiečiai atsiuntė aukų Kultū
ros Židinio išlaikymui. Jane 
Gerdvilienė aukojo 20 dol., Z. ir 
St. Vaškiai 20 dol., A. Kruli- 
kienė 10 dol, A. ir L. Virbic
kai, T. ir P. Vasiliauskai, 
M. ir A. Verbylos po 5 dol. 
Buvę torontiečiai J. ir J. Šarū
nai taip pat paaukojo 10 dole
rių. Kultūros Židinio valdyba 
ir tėvai pranciškonai širdingai 
dėkoja šiem St. Peterburgo lie
tuviam už prisiminimą ir dos
numą.

Pietų korėjiečių New Yorke 
leidžiamas laikraštis ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės 
švente įsidėjo du puslapius 
apie lietuvius ir Lietuvą. Šio 
laikraščio korespondentas bu
vo atėjęs į Lietuvos g en. kon
sulato surengtą priėmimą, ten 
fotografavo ir su daugeliu pa
sikalbėjo. Yra keturios nuotrau
kos iš priėmimo, kaip dainuo
ja Harmonija, grupelė svečių, 
Liet. gen. konsulas A. Simutis 
tarp lietuvaičių ir Vyt. Alksni
nis. Įdėta dar Vilniaus Šv. Onos 
bažnyčia, vaizdelis iš Sibiro 
tremtinių kapų ir Pabaltijo si
tuacinis žemėlapis. Gaila, kad 
raštas yra visai svetimas, tai 
negalima nieko paskaityti. Ta
čiau lietuviški vardai parašyti 
su lotyniškomis raidėmis. Ten 
radome ir mūsų laikraščio Dar
bininko vardą. Šio laikraščio 
ziraksinę kopiją redakcijai at
siuntė Vytautas Alksninis.^.. .

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.
A 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 
Hl 1-6666. Towing after 6:00— 
843-6677.

KASA praneša taupytajam, 
kad iki š.m. balandžio 15 dar 
galima valdžiai priduoti kiek
vieno asmens uždarbio ir mo
kesčių apskaičiavimą, todėl 
nėra per vėlu padėti pinigus į 
IRA pensijos sąskaitą už perei
tus (1983) metus. Kiekvienas 
dirbąs asmuo gali padėti 2000 
dolerių, juos nurašyti nuo me
tinio uždarbio stirnos ir tuo 
būdu sumažinti valstybinius 
mokesčius už praėjusius metus. 
KASOJE IRA indėliai šiuo metu 
duoda 11% (11.5% yield) meti
nių palūkanų, kurios taip pat 
laisvos nuo mokesčių. Jokiam 
kitam banke nerasite aukštes
nių IRA nuošimčių ir taip pat 
niekur negausite 9% (9.48% 
yield) už reguliarias taupymo 
sąskaitas, arba nuo 10% iki 11% 
už kitus certifikatus. Nedels
dami pasiteiraukite KASOJE 
apie IRA indėlius, apie taupy
mo sąskaitas, certifikatus ir apie 
visų rūšių paskolas. Adresas: 
KASA Lithuanian Federal 
Credit Union, 86-01 114th 
Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonas: (212) 441- 
6799. Įstaiga veikia šešias die
nas savaitėje.

M. Goraitė, E. Newark, N.J., 
apmokėdama metinę Darbinin
ko prenumeratą, atsiuntė 50 
dol. Ačiū už paramą spaudai.

Lietuvos vyčių vidurio Atlan
to apskritis išleido šv. Kazimie
ro sukaktuvinį ženkliuką, prise
gamą prie švarko atlapo. Ženk
liukas yra dviejų colių didumo, 
apskritas, geltoname fone vi
duryje įspaustas šv. Kazimie
ras, pieštas dail. R. Viesulo ir 
kadaise panaudotas ant prof. 
Z. Ivinskio knygos apie šv. Ka
zimierą. Aplinkui eina įrašai. 
Viršuje įrašyta — St. Casimir 
500th Anniversary — 1484- 
1984. Apačioje įrašyta — 
Knights of Lithuania Mid At
lantic District. Kai kovo 4 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
buvo minimas šv. Kazimieras, 
šį ženkliuką platino Helen Kul- 
ber.

BATUNas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Estų Amerikos 
Taryba ir Pasaulio Laisvų Lat
vių Federacija kviečia New 
Yorko ir apylinkės lietuvių vi
suomenę į susipažinimo vaka
rą su Imants Gross iš Švedi
jos. Latvis Imants Gross š.m. 
sausio mėn. buvo BATUNo 
paskirtas vesti tarptautinę akciją 
įgyvendinti Europos Parla
mento rezoliuciją. Rezoliucija 
kviečia užsienio reikalų minis- 
terius iškelti Baltijos valstybių 
apsisprendimo klausimą Jung
tinėse Tautose. Šia proga bus 
galima susipažinti arčiau su pa
čiu darbo planu bei jo koor
dinatoriumi. Susipažinimas 
įvyks penktadienį, kovo 16, 
estų namuose Manhattane, 7:30 
v.v. Dėl informacijų kreiptis į 
BATUNo lietuvių skyriaus narę 
tel.(212)858-6713.

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.

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.

PASIŽYMĖJO SPORTE

Livija Klivečkaitė studijuoja 
Rutgers-Douglas universitete 
New Brunswick, N.J. Studi
juoja jau antrus metus. Yra gera 
studentė, gerai mokosi ir ak
tyviai įsijungė į universiteto 
sportą. Douglas universiteto 
studenčių A grupės slidinėji
mo komanda ją išsirinko ka
pitone.

šių metų vasario 18 Hid
den Valley, N.J., įvyko slidi
nėjimo užbaigimo turnyras. 
Jame dalyvavo 14 komandų 
iš Pennsylvanijos, New Jersey 
ir Connecticut©.

Šiose finalinėse slidinėjimo 
varžybose A grupės moterų 
lygęje Livija Klivečkaitė lai
mėjo pirmą vietą ir pripažin
ta geriausia viso šio sezono 
turnyrų A moterų grupės slidi- 
nėtoja.

Trofėjų įteikimas buvo vasa
rio 26. Livija negalėjo daly
vauti, nes tą dieną su lietu
vių ekskursija išvyko į Romą 
dalyvauti šv. Kazimiero 500 
metų jubiliejuje. Kartu su ja 
išvažiavo ir jaunesnioji sesuo

Tradicinis religinis koncertas 
bus balandžio 15, Verbų sek
madienį, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Dabar choras atsi
dėjęs rengiasi koncertui. Vado
vauja Viktoras Ralys.

J. Jurkuvėnas,daugelį metų 
gyvenęs Brooklyne, persikėlė 
gyventi į Glendale, N.Y. Ap
mokėdamas Darbininko metinę 
prenumeratą, atsiuntė 60 dol. 
Ačiū dosniam rėmėjui.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 
APREIŠKIMO PARAPIJOJE

Kovo 4 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje buvo prisimintas šv. 
Kazimieras ir jo sukaktis.

Į pamaldas žmonių prisirinko 
daugiau nei paprastą sekmadie
nį. Mišias koncelebravo kleb. 
kun. Jonas Pakalniškis ir sve
čias Tėv. Benvenutas Rama
nauskas, OFM. Apie šv. Kazi
mierą pamokslą pasakė kun. J. 
Pakalniškis. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas Viktoro 
Ralio.

Po pamaldų tuoj žmonės per
ėjo į žemutinę parapijos salę. 
Čia pradžioje buvo vaišės — 
pietūs. Buvo gražiai užtiesti 
stalai. Papietavo apie pusantro 
šimto žmonių.

Užvalgius, minėjimą pradėjo 
parapijos tarybos pirmininkas

LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI 
TARPTAUTINĖJE PARODOJE

Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyrius buvo pa
kviestas dalyvauti “Heritage of 
National Costume Design” pa
rodoje, kuri vyksta Gallery at 
Hastings on Hudson.

Parodoje dalyvauja rytų Eu
ropos tautybės: lietuviai, latviai, 
estai, lenkai, ukrainiečiai, če
kai, kroatai ir kitos tautos.

Šioje parodoje bus išstatyti 3 
lietuviški tautiniai drabužiai 
ir keli audinių eksponatai. Vie
nas kostiumas yra austas Lietu
voje 1938 zanavykų srities ir 
buvo išstatytas pasaulinėje pa
rodoje New’ Yorke 1939. Tai Al
donos Mackevičienės kos
tiumas. Rengėjos dėkoja už kos
tiumo paskolinimą.

Antras kostiumas austas 1970 
dil. Anastazijos Tamošaitie
nės — Rasos Karveiienės nuo
savybė. Trečią kostiumą šiai pa
rodai specialiai baigė Milda
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Livija Klivečkaitė

Loreta, kuri yra studentė St. 
Thomas Aquinas universitete. 
Livija paprašė kitą komandos 
draugę paimti jos trofėjų.

Apie šias slidinėjimo varžy
bas buvo aprašyta New Jersey, 
Pennsylvanijos ir Connecticuto 
laikraščiuose, buvo paminėta 
Livija Klivečkaitė ir jos lai
mėjimai.

“Kovo Ketvirtoji” — tai lau
reato Jurgio Gliaudos parašy
ta knyga apie šv. Kazimiero 
gyvenimo paskutiniuosius mė
nesius. Knygą Darbininkas ren
giasi išleisti ryšium su Lietu
vos globėjo mirties 500 metų 
sukaktimi. Leidimo išlaidom su
mažinti renkamos aukos. Pasku
tiniu laiku su 10 dol. prisi
dėjo dr. J. Jusionis, Santa 
Monica, Calif. Ačiū labai.

Alfonsas Samušis. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Jonas Pakalniš
kis. Maironio mokyklos 6 sky
riaus mokinys Aleksandras Mal
dutis padeklamavo eilėraštį 
apie šv. Kazimierą. Apie šv. Ka
zimiero laikus, jo įtaką lietuvių 
menui, atbundančiai tautai 
kalbėjo Paulius Jurkus. Pabai
gai A. Samušis paskaitė vieną 
P. Jurkaus legendą apie šv. 
Kazimierą “Trys rankos”.

Tuo ir buvo baigtas apie va
landą užtrukęs šv. Kazimiero 
jubiliejinis minėjimas. Didesnio 
minėjimo nerengta, nes rudenį 
visa lietuviška kolonija tai mi
nės su atitinkamu iškilmingumu 
ir giesmėmis. Prie kavos puo
delio dar valandėlę visi pasi
šnekučiavo. (p.j.)

Kvedarienė. Labai gražus zana
vykų kostiumas.

Išstatydamos du kostiumus iŠ 
tos pačios zanavykų srities, 
rengėjos nori atkreipti dėmesį 
į tai, kad kostiumai beveik 
nesiskiria vienas nuo kito, nors 
jie buvo austi 46 metų tarpe. 
Nesiskiria todėl, nes audėjos 
labai artimai seka audinių pa
vyzdžius. Rengėjos dėkoja Mil
dai Kvedarienei už talką ren
kant eksponatus.

Atidarymas vyks kovo 9 d. 7- 
9 v.v. Parodos atidarymo pro
ga tautybės vaišins savo prauoš- 
tais pyragaičiais. Lietuvių krep
šelyje bus meduoliai, baravykai, 
kuriuos iškepė P. Dubauskienė. 
Rengėjos jai dėkoja.

Paroda vyks iki gegužės 6. 
Labai kviečiame visus apylin- 
kėslietuvius parodą aplankyti.

Lilė Milukienė,
LTI New Yorko skyriaus 
pirmininkė




