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Savaitės> oavan 
j įvykiai

Libano prezidentas ir minis- 
terių kabinetas, Sirijai reikalau
jant, panaikino su Izraeliu su
darytą svetimų kariuomenių iš 
Libano atitraukimo sutartį. Siri
ja už tai pažadėjo įsakyti jos įta
koj esančiom Libano grupėm į- 
gyvendinti paliaubas ir pritarti 
kovo 12 Ženevoj sušauksimai 
įvairių Libano grupių vadų 
konferencijai tartis dėl Libano 
politinės ateities.

Izraelis viešai pasmerkė Liba
no vyriausybės su Izraeliu su
darytos sutarties atšaukimą ir šį 
žygį pavadino mirties sprendi
mu Libano nepriklausomybei.

JAV apgailestavo Libano su
darytos sutarties su Izraeliu nu-

kimą perleido į Sirijos rankas.
Vakarų Vokietijos kancleris 

Helmut Kohl, lankydamasis 
JAV, ragino prezidentą daryti 
žygių susitikti su Sov. S-gos ko
munistų partijos gen. sekretorium 
Čemenko, bet prezidentas Rea
gan pareiškęs, kad viršūnių su
sitikimas esąs naudingas tik 
tada, kai yra vilties pasiekti 
abiem pusėm naudingų susi
tarimų.

Varšuvos pakto valstybės pa
siūlė Nato valstybėm susitarti 
dėl dabar ginklavimo reikalam 
skiriamų lėšų dydžio užšal
dymo, o vėliau tartis dėl tų lėšų 
dydžio sumažinimo tiek, kad abi 
pusės galėtų pasiekti pusiau
svyrą.

Sov. S-gos gynybos ministe- 
ris Dmitri F. Ustinov, lankyda
masis Indijoj, apkaltino JAV, 
kad jos siekiančios vyrauti piet
rytinėj Azijoj.

Prancūzijai stengiantis, J.T. 
siekė sudaryti tarptautinius tai
kos priežiūros dalinius Libane 
vieton iš ten pasitraukusių JAV, 
Italijos, Britanijos ir Prancūzijos 
dalinių, bet, Sov. S-gai panau
dojus veto teisę, tolimesnių žy
gių bus atsisakyta.

Kanados min. pirmininkas 
Pierre Elliott Trudeau, valdęs 
Kanadą 15 m., nutarė pasitrauk
ti iš Liberalų partijos pirminin
ko, o tuo pačiu ir iš min. pir
mininko pareigų kai tik bus su
rastas naujas partijos pirminin
kas.

Rytų Vokietijos vyriausybei 
pažadėjus leisti emigruoti į V. 
Vokietiją pastarosios ambasadoj 
Čekoslovakijoj politinės globos 
paprašiusiai R. Vokietijos min. 
pirmininko Willi Stoph seserė
čiai ir jos šeimai, pabėgėliai su
tiko grįžti į R. Vokietiją ir 
emigruoti legaliai.

Prancūzijos vyriausybė pa
reiškė, kad, nepavykus J.T. pa
stangom sudaryti Libanui tarp
tautinius taikos priežiūros 
dalinius, Prancūzija negali likti 
atsakinga už Libano tarptautinės 
bendruomenės saugumą.

Jordano karalius Hussein ir 
PLO vadas Yasir Arafat sutarė 
derinti savo pastangas Izraelio 
okupuotam vakariniam Jordano 
krantui atgauti.

Kosta Rikos vyriausybė, 1948 
panaikinusi savo kariuomenę ir 
krašto gynybą patikėjusi pusiau 
karinei civilinei gvardijai, pa
prašė JAV parduoti jai ginklų 
savo sienai su Nikaragva saugo
ti.

Sudano prezidentas Gaafar al- 
Nimciry įspėjo Libiją ir Etio
piją, kad jis yra pasiryžęs pradė
ti prieš jas karą, jei jos ir toliau 
nesiliaus rėmusio.s už pietinio 
Sudano nepriklausomybę kovo
jančių partizanų.

Vietnamas pagal Kinijos pa
vyzdį stengiasi sukurti nuo Va
tikano nepriklausančią katalikų 
Bažnyčią.

TIKINČIŲJŲ ĮSTATYMAI NEGINA
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 59
Skyrius
“Žinios iš vyskupijų

to įspėjimo nepasi-

atsilankiusios per- 
“antivisuomeninio” 
kurį pasakė gegužės

jau “antivisuomeniškas”, kai 
paminėjo kenčiančius kunigus

Josvainiai. Kėdainių rajonas. 
1983 liepos 18 Josvainių para
pijos klebonas kun. Leonas Ka
linauskas parašė Kauno arki
vyskupijos apaštaliniam admi
nistratoriui vysk. L. Povilo- 
niui pareiškimą, kuriame mini, 
kad pas jį gegužės 13 atsi
lankė Josvainių apylinkės tar
nautojos Ina Ribačiauskienė ir 
Grūdienė ir atnešė RRT įgalio
tinio Anilionio įspėjimą.

Tame įspėjime sakoma, kad 
pažeidęs nuostatus ir pasirašęs 
drauge su kitais kunigais pareiš
kimą prieš šiuos nuostatus. Iš 
700 kunigų pasirašė 522. Tie 
nuostatai prieštarauja Kristaus 
įpareigojimui skelbti Evangeliją 
visame pasaulyje, Bažnyčios 
kanonam ir LTSR konstitucijai. 
Klebonas 
rašė.

Be to, 
spėjo dėl 
pamokslo,
21 Veprių bažnyčios šventoriu
je. Atsilankiusios dar patiksli
no, kad tai buvęs “antiliau
dinis” pamokslas.

Toliau kun. Leonas Kalinaus
kas pareiškime taip rašo:

“Tačiau šventoriuje buvo tik 
tikinčioji liaudis, kuri nuo ryto 
koncelebracinių mišių tūkstan
tine minia giedodama ėjo ke
liais, takeliais ir miškais Veprių 
Kalvarijas. 35 Kalvarijų stotis 
tikintieji gerai prisimena, nors 
pačios koplytėlės seniai išgriau
tos. Kristaus kančios apmąsty
muose padėjo susikaupti ir pa
aiškino Siesikų klebonas kun. 
Algirdas Močius. Tik trijose 
paskutinėse Kryžiaus Kelių sto
tyse pabrėžiau Kristaus atneštą 
Tiesą — Evangeliją, kurią ap
vainikavo mūsų Viešpats. Jo 
šventieji apaštalai ir kankiniai 
ir šių dienų mūsų kalėjime 
kenčiantys kunigai: Alf. Sva
rinskas ir S. Tamkevičius.

Todėl manau, kad nei Baž
nyčiai, nei valstybei nenusi- 
kaltau, kalbėdamas apie Kry
žiaus auką ir kenčiančius už 
Kristų”.

Orkestras negrojo, nes 
nešė kryžių

Prienų rajono laikraštis “Nau
jasis gyvenimas” 55 numeryje 
įsidėjo straipsnį — “Vikaras 
trinktelėjo durimis”. Tame 
straipsnyje yra cituojamas Al
bino Mykolaičio iš Klebiškio 
kaimo laiškas.

Prieš tą laišką laikraščio 
redakcijai parašė protestą eilė 
žmonių, dalyvavusių A. Myko
laičio sūnaus laidotuvėse. Laik
raštis išspausdino, kad “vika
ras nepasakė nė žodžio apie 
velionį, o tik plūdo ateistus 
ir ragino neklausyti valdžios”.

Tai yra netiesa. Pasirašę 
dalyvavę A. Mykolaičio sūnaus 
laidotuvėse patvirtino, kad An
tanas Gražulis taip nekalbėjo. 
Pareiškime rašoma: “A. Myko
laitis teigia, kad vikaras A. Gra
žulis privertė sūnaus laidotuvė
se atsisakyti orkestro vien dėl 
to, kad grojo kitų tautybių 
žmonės. Tai irgi netiesa. Or
kestras atsisakė groti, kadangi 
buvo nešamas kryžius.”

Pareiškimą pasirašė ir A. My
kolaičio žmona, seserys, kiti 
artimieji ir apie 25 dalyvavę 
laidotuvėse.

lame pačiame straipsnyje 
teigia, kad, lankydamas kaimo 
gyventojus, per patikimus žino

nes kun. A. 
10 rublių. 
700 rublių.

Ašmintos 
pareiškimą, 
kun.

Gražulis rinko po 
Iš viso surinko

gyventojai parašė 
pasipiktinę tokiu 

Gražulio šmeižtu, 
nes niekas ten pinigų nerin
ko. Prašo laikraštį atšaukti šį 
šmeižtą. Pasirašė 45 Ašmintos 
gyventojai tikintieji.

Protestas pasiųstas “Naujojo 
gyvenimo” redakcijai, nuorašas 
vysk. L. Poviloniui.

gy-

Išgąsdino kryžius prie 
namo sienos

Kapsuke (Marijampolėje) 
vena kun. Pranas Šulskis I.
Laukaitytės gatvėje 18 nume
ris.

Jis iš gatvės pusės prie lau
kinės namo sienos pakabino

to vykdomąjį komitetą ant 
kojų. Vykdomasis komitetas 
niekaip negalėjo pakęsti, kad 
štai kryžius pakabintas viešoje

Prasidėjo karas tarp komite
to ir kunigo. Komitetas rašė 
įvairius laiškus ir vis reika
lavo, kad kunigas pašalintų 
“savivališkai ant gyvenamo na
mo fasado iš gatvės pusės 
įrengtą medinį kryžių”.

Kun. V. Šulskis raštuose gin
čijosi, kad kryžiaus pakabini
mas ant sienos nėra savava
liška statyba. Kunigas prašė 
kryžiaus neliesti. O jei reikia
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PRISIMINIMAI

NIJOLĖS 
SADŪNAITĖS

Tavo gailestingumas lydi 
mane per visas mano 
gyvenimo dienas
(Ps. 22, 6)
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GYVENIMAS VERGŲ VALSTYBĖJE
jo pakabinimui leidimo, 
tokį leidimą tuoj duoti.

Kitame rašte kunigas 
kė tokius klausimus, 
riuos vykdomasis komitetas ne
atsakė. Tie klausimai yra tokie:

1. Kokie įstatymai draudžia 
savo kieme pasistatyti ar ant 
namo išorinės sienos pakabinti

prašė

patei-

2. Jei tam reikia leidimų, 
tai jie turi būti duodami. 
Kas juos duoda?

3. Kodėl televizijoje dažnai 
mato rodant, kaip Maskvoje, 
Leningrade ar kur kitur pui
kuojasi kryžiai ant cerkvių-

jie naikinami ne tik laukuose 
ar pakelėse, bet ir gyventojų 
kiemuose, nuplėšiami nuo ar
chitektūros paminklų, pvz., nuo 
Vilniaus katedros ar Kauno Įgu
los bažnyčios.

Po tų klausimų kunigą pa
kvietė atvykti į miesto vykdo
mąjį komitetą. Kunigas nenu
vyko, nes jis yra invalidas. Jį 
rusų kareiviai peršovė 1946 
birželio 25. Dabar jis yra pirmos 
grupės invalidas, negali nei 
vaikščioti, nei laisvai pasėdėti.

Toliau vėl kunigas įrodinėjo 
visokiais valdžios potvarkiais, 
kad jis gali kryžių laikyti. 
Ir raštą baigia, kad peršasi iš
vada, jog komitetas kryžių nori

(nukelta į 2 psi.)

Moterų kalinių labai daug. 
Teko būti su jaunutėmis 15- 
metėmis nusikaltėlėmis, nuteis
tomis už plėšikavimą ir žmog
žudystes. Teko būti su nėš
čiomis moterimis — kalinė
mis, pagyvenusiomis ir visai 
senelėmis. Stebino jų visų bai
sus amoralumas. Visai nesupra
to, kas yra gėris, kas blogis.

(Kas juos nužmogino)

Čia pamatai, koks vargšas 
žmogus be Dievo ir kad 
visų didžiausi nusikaltėliai yra 
tie, kurie sistematingai, per 
prievartą ir nuolatos visus nuo
dija ateistiniu melu — visi 
sovietiniai valdiški bedieviai. 
Tie milijonai nužmogintų varg
šų kalinių yra jų “auklėjimo” 
vaisius.

Pagaliau mane atvežė į pas
kutinį Potmos kalėjimą, ir kartu 
su kriminalistėmis uždarė di
delėje kameroje. Vietoje lovų, 
kaip Gorkio kalėjime, miega
ma ant šiek tiek paaukštintų 
grindų — narų.

(Užpuolė blakių gausybė)
Mus užpuolė blakės. Buvo jų 

tokia gausybė, kad ėmėme pro
testuoti. Prižiūrėtojai mums pa
sakė, kad blakių kameroje nėra. 
Tada mes jų keletą sugavome 
ir, parašę viršininkui • pareiš
kimą, prie jo, kaip daiktinį įro
dymą, pridėjome tas blakes. Po

3Ž

Lietuvių delegacija Vasario 16 minėjime, įvykusiame vasario 22 JAV Atstovų Rūmuose, 
Washington, D.C. Iš k į d.: Kostas Jurgėla, Lietuvos diplomatijos šefas dr. Stasys Bačkis, 
Gražina Krivickienė, kongresmanas Frank Annunzio, pravedęs minėjimą, vysk. Vincen
tas Brizgys, sukalbėjęs invokaciją, Atstovų Rūmų pirmininkas Thomas P. (Tip) O’Neill, Jr., 
Margarita Samatienė, dr. Domas Krivickas, kun. dr. Tomas Žiūraitis, Petras Bučas ir Mykolas 
Pranevičius, ALTO atstovai iš Chicagos, Alfonsas Petrutis ir Juozas Laučka.

TEMPLETONO PREMIJA
LIETUVIŲ DRAUGUI

už religijos ugdymą pasaulyje 
šiais metais yra paskirta ang
likonui kunigui, Kestono kole
gijos netoli nuo Londono stei
gėjui. Michael Bourdeaux.

49 metų amžiaus kun. Mi
chael Bourdeaux lietuviam yra 
gerai pažįstamas. Tai didelis 
Lietuvos ir lietuvių tautos bi
čiulis, Lietuvos Bažnyčios da
bartinių problemų žinovas. 
Apie Lietuvos Bažnyčios ir jos 
tikinčiųjų nuo antrojo pasauli
nio karo pradžios einamą kry
žiaus kelią kun. Michael Bour

domuose kraštuose, apie ją 
renka dokumentinę medžiagą, 
ją platina spaudoje ir visuo
menėje. Tuo tikslu Kestono ko
legija leidžia periodinį biule
tenį, kuriame visada yra ne-

nim palaikyti gyvą tikėjimo 
liepsną, sustiprino viltį tuose 
žmonėse, k
mo patiria 
klojimus, 
ištremiami.

kančias ir perse- 
a ikalinami arba

Bourdeaux gegužės mėnesį į- 
teiks Anglijos karalienės vyras 
princas Pilypas karališkuose rū
muose. Premija yra skiriama 

mažai informacijų ir apie Lietu- jau dvyliktą kartą. Ją. tarp kitų, 
gavę žmonių meilės apaš- 
motina Teresė iš Kalku- 

belgas kardinolas Suenens.
anuuikietis baptistas pamoksli
ninkas Billy Graham ir iš So
vietu Sąjungos ištremtas rusas

vos Bažnyčią, jos dabartinę pa
tale

kalba —

Jo įsteigta Kestono 
netoli nuo Londono 
religinę padėtį komunistų vai

tyrinėja

Garsioji Templetono — 
200,000 dolerių premija kuni
gui Bourdeaux paskirta už tai, 
kad savo veikla jis sužadino 
Vakarų pasaulio krikščionių są
žinę. atskleisdamas komunistų 
valdomų Centro ir Rytų Eu
ropos kraštų tikinčiųjų patiria
mas kančias. Kun. Bourdeaux, 
be to. kaip pažymima pre
mijos paskyrimo motyvavime, 
savo veikla padėjo Centro ir 
Rvtu Europos kraštų krikščio

nas.

buv. žymų komunistų

men.

pusdienio mus pervedė į kitą 
kamerą, kur parazitų buvo ma
žiau.

Kalėjimo kiemelyje ir tualete 
drąsiai bėgiojo didelės švie
siai rudos žiurkės. (Iki tol 
mačiau tik pilkas žiurkes).

(Ypatingai pavojinga kalinė)
Po kelių dienų mus visas 

nuvarė prie traukinio, bet ma
nęs nepriėmė į vagoną kartu 
su kriminalistėmis, su kuriomis 
buvau praleidus kelias paras 
vienoje kameroje. Pasakė, kad 
“ypatingai pavojingus valstybi
nius nusikaltėlius”, atseit, 
mane, privalo vežti atskirame 
užtvare su specialia sargyba.

Sugrąžino mane atgal. Teko 
Potmoje pabūti dar kelias pa
ras. Uždarė mane vieną į dvi
vietę kamerą.

Potmos kalinių prižiūrėtojai 
stebėjosi, kad aš nemoku nei 
keikti, nei blevyzgoti: “Iš kur 
tokia atsiradai?” — klausinėjo. 
“Kai veš tave iš lagerio į nutrė- 
mimą, būsi jau visko išmoku- 
SI . . .

Dideliam jų nustebimui jų 
pranašavimas neišsipildė. Ve
žant iš lagerio į nutrėmimą, 
teko su kai kuriais iš prižiūrė
tojų vėl susitikti.

(Paskutiniame etape)
Pagaliau patekau į paskutinį 

etapą.
Uždarė mane vagone į atskirą 

užtvarą ir išvežė. Nuo Potmos 
siaurukas traukinukas vežė kali
nius pelkėtais miškais. Visą ke
lią per atidarą langelį matėsi 
vien spygliuotų vielų užtvarai 
— konclageriai, kareiviai — sar
gai, šunes. Vienas po kito per 
20 konclagerių, kuriuose sugrūs
ta beveik dvigubai žmonių, 
negu yra vietų. Ištisa sovietų 
vergų respublika!

(Kalinių “respublika”)
Į griežto režimo politka

linių — moterų konclagerį pa
tenkama pravažiavus pro visus 
kitus konclagerius, kurie išdės
tyti pagal geležinkelio liniją, 
vežiojančią beveik išimtinai tik 
kalinius. Čia todėl ir langelių 
neuždarė — patekom į vergų 
valstybę.

Prie kiekvieno kanclagerio 
traukinukas sustodavo, kad išso
dintų ar įsodintų kalinius. Pa
kelyje ir į mano užtvarą įsodi
no ukrainietę politkalinę Šaba- 
tūrą Stefaniją Michailovną, ku
rią atvarė iš karcerio, nes mū
sų konclageryje karcerio nėra; 
nubaustas kalines išveža į kri
minalinių kalinių konclagerių 
karcerius. ----

Šabatūra Stefanija Michailov- 
na gimus 1938, menininkė, bai
gusi aukštąją meno mokyklą, 
visai pražilusi ir išsekusi, beveik 
metus su trumpomis pertrau
komis buvo kankinama karcery 
je ir griežto režimo kalėjimo

Konclagerio vyresnybė, KGB 
vadovaujant, konfiskavo ir vėliau 
sudegino jos laisvalaikiu pieš
tuku nupieštus piešinius. Dėl 
to ji protestavo ir atsisakė pri
verstinio darbo. Todėl ją taip ir 
kankino.

Sovietų pareigūnai bijo ne 
tik tiesos žodžio, poezijos eilu
čių, bet ir nekaltų piešinių. 
Visur įžiūri pavojų ir viską 
iŠ kalinių konfiskuoja ir degina.

Vagone Stefanija Sabatūra 
bandė kelis
kitame užtvare

žodžius pasakyti 
vežamam tau

tiečiui kaliniui, už ka kareiviai V

grasino uždėsią antrankius
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IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Vasario 18 Lietuvoje mirė 

vyresniosios kartos dailininkas 
Leonas Katinas. Buvo gimęs 
1907 Tauragnų apylinkėje, Ute
nos apskr. Mokėsi Utenos gim
nazijoje ir Panevėžio mokytojų 
seminarijoje. Mokytojavo kelio
se pradžios mokyklose, kartu 
mokydamasis ir Kauno meno 
mokykloje. Vaidino Šiaulių 
dramos teatre. Tik 1948 baigė 
Vilniaus dailės institutą ir nuo 
tada atsidėjo tik dailei. L. Ka
tinas yra sukūręs daug portretų, 
tačiau ryškiausia jo kūrybos 
sritis buvo peizažai 
ir natiurmortai. Plačiai ži
nomi yra jo peizažų 
ciklai: rašytojo Jono Biliūno 
tėviškė, Antano Vienuolio sody
ba Anykščiuose, Antano Bara
nausko klėtelė, Piestupys. Tapė . savo ankstesnių kūrinių poetinio 
ir Lietuvos pajūrio vaizdų. Jo 
peizažai spalvingi ir pasižymi 
vietovės koloritu. Komunistų 
partijai neišvengiamą duoklę 
L. Katinas atidavė nutapyda
mas Rūdninkų girios sovietinių 
partizanų būstinę. L. Katino 
nekrologą spaudai parašė 
St. Jusionis.

— Vasario 19 Rusijoje

rusų komunistų garbinamas 
dievaitis —- rašytojas-plagijato- 
rius, išgarsintojo romano “Ra
musis Donas” tariamasis auto
rius Michailas Šolochovas. Jam 
gyvam buvo suteikti visi žy
mieji sovietiniai garbės titulai, 
garbingiausi ordinai ir meda-

vietinės literatūros premijos M. 
Šolochovo “kūriniai” įtraukti ir į 
Lietuvos mokyklų programas.

— Apie Arūno Žebriūno su
kurtą keturių dalių vaidybinį 
filmą, rodomą Maskvos te
levizijos centrinėje programoje, 
jau buvo rašyta šioje skiltyje. 
Dabar spaudoje pasipylė gausi 
šio filmo turinio kritika. Re
žisierius pagiriamas, kad iš

dail.

mirė

Savaitės 
įvykiai

abejo pasuko į realistinį kelią 
ir sugeba turimus savo akto
rius gerai valdyti. Tik klausia
ma, kam tokio moralinio nuo
smukio filmas reikalingas.

— Verkių mokslininkų rū
muose veikia keliolika įvairių 
mokslų sekcijų. Vasario mėne
sį įsisteigė nauja orientalistų 
sekcija. Jos tikslas plėsti ryšius 
su Rytų tautomis.

— Klaipėdoje prieš septy
nerius metus buvo įkurtas 
Martyno Mažvydo vardo 
skulptūrų parkas. Sausio pabai
goje Klaipėdoje įvykusiame 
simpoziume, kuriame dalyvavo

apieIranas yra sutelkęs 
400,000 karių su tankais, artile
rija ir aviacija pagrindiniam 
smūgiui į Iraką pietiniam fron
te, bet ir Irakas ten esančiuose 
įtvirtinimuose laikąs apie 
250,000 karių tam smūgiui at
remti.

P. Afrika ir Mozambikas su
tarė iš principo dėl nepuolimo 
ir gerų kaimyninių santy
kių sutarties sudarymo ir įstei
gė komisiją susitarimų vykdy
mui prižiūrėti.

Sov. Š-ga paleido pirmą dide
lio greičio traukinį tarp Mask
vos ir Leningrado ir sutrumpino 
važiavimo laiką iš 8 iki 5 vai.

Iranas apkaltino Iraką nau
dojant cheminius ginklus prieš 
jo karius. JAV šį Irano kaltinimą 
patvirtino.

Paryžiuj apie pusė milijono 
žmonių surengė demonstracijas 
prieš vyriausybės sumanymą 
sustiprinti privačių mokyklų, 
kurių daugumą sudaro katalikų 
mokyklos, kontrolę.

Švedija labai intensyviai 
medžioja prie jos karo laivyno 
bazės pastebėtus svetimus pov. 
laivus ir narus.

Pagal vakarų diplomatus Si
rijoj vykstančios varžybos dėl 
prezidento posto paveldėjimo 
tarp jaunesniojo prezidento 
brolio Rifaat al-Assad, ginki, 
pajėgų štabo viršininko Hick- 
mat Shehabi, 3-čios divizijos 
vado Shefiq Fayez ir karinės 
žvalgybos viršininko Ali Buba.

Lenkijos organai pradėjo tar
dyti antrą aktyvų kunigą Stanis
law Malkowski.

JAV karo aviacijos B-52 bom
bonešis su mokomosiom skrajo
jančiom raketom atliko ban
domąjį skrydį iš North Dakota 
aviacijos bazės per Kanados 
Šiaurės vakarų provinciją ir at
gal.

Tarptaut. civilinės aviacijos 
organizacijos taryba pasmerkė 
Sov. S-gą už P. Korėjos kelei
vinio lėktuvo su 269 žmonėm 
nušovimą.

jungų atstovai bei Klaipėdos 
miesto vykdomojo komiteto pa
reigūnai, prieita išvados, kad 
“parkas” kuriamas be plano, be 
skulptūros vienijančios idėjos. 
Esama skulptūrų, kurios ir sti
liumi ir tematika nesiderina į 
visumą. Jas reikėsią atrinkti ir 
perkelti į Smiltynę už marių, o 
likusias ir naujas skulptūras rei
kėsią jungti į idėjinį ryšį 
turinčius ansamblius. Galuti- 
niam-“parko” projektui aptarti 
dar reikėsią bent trijų simpo
ziumų.

— Vasario 9 Vilniaus kom
pozitorių namuose susipažinta 
su keliais naujais muzikos kūri
niais: su V. Palt ana.vičiaus 
pjese smuikui ir lortepionui, 
su O. Balakausko kūriniu “Gai
da” (fortepionui).

— Naujiems M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus rūmams pra
kasti pamatai ir įmūrytas kerti
nis akmuo. Rūmai statomi Kau
ne Vitražų aikštėje prie buvu
sios Įgulos bažnyčios. Būsią 
baigti dvyliktojo penkmečio

— Vii niaus teatro darbuotojų 
namuose įvyko literatūros vaka
ras Kristijonui Donelaičiui pa
gerbti šio rašytojo 270-ose gimi
mo metinėse. Paskaitą apie K. 
Donelaitį skaitė literatūros kriti
kas Ričardas Pakalniškis. iŠ K. 
Donelaičio kūrybos paskaitė 
aktoriai: K. Kymantaitė, R. Mi- 
ronaitė, L. Noreika, R. Veisie- 
ta, S. Nosevičiūtė, F. Jakšys.

— Jurbarke įvyko saviveik
linių Lietuvos teatrų varžybų 
užbaiga. Pirmąją premiją laimė
jo Mažeikių tetralai mėgėjai.

— Vilniaus dailės instituto 
auklėtinis Evaldas Adomonis 
tarptautiniame architektų kon
kurse laimėjo premiją už pato
gaus ir lengvai pastatomo gy
venamojo namo suprojektavimą.

— K. Donelaičio “Metus” į 
gudų kalbą išvertė Aleksie
jus Zarickis. Pirmas jo vertimas 
išspausdintas 1961 metais. Ver
tėjas pastebėjęs vertimo netobu
lumus, 1983 poemą iš naujo iš
vertė.

nr. 11 yra keli išspausdinti verti 
dėmesio straipsniai. Doc. V. Au- 
ryla analizuoja Prano Mašioto 
raštų stilių. Bronius Genzelis 
gerai pagrįstu straipsniu ragina 
steigti “Spaudos muziejų”. Jis 
primena spaudos draudimo lai
kus, atkaklią lietuvių kovą dėl 
savosios spaudos. Net 16 amžiu
je Vilniuje Skarinos įsteigta pir
moji spaustuvė ir jos leidiniai 
turį svarbios istorinės reikšmės. 
Spaudos muziejui medžiagos 
esą apstu įvairiuose archyvuose.

— Danutė Petrauskaitė rašo 
apie Vinco Kudirkos vaidmenį 
lietuvių muzikiniame gyvenime. 
V. Kudirka turėjęs jautrią muzi
kinę klausą, sugebėdavęs išgirstą 
melodiją tiksliai pagroti smuiku, 
net užrašyti gaidas. Dar pradžios 
mokykloje buvęs pats pasidirbęs 
smuikelį, paskiau nusipirko gerą 
smuiką, turėjo ir violončelę. 
Tais abiem instrumentais gebė
jo groti. Gimnazijos orkestre 
grojo pirmuoju smuiku. Varšu
voje ir Šakiuose vadovavo sty
giniam kvartetui. Turėjo gražų 
balsą, dainavo gimnazijos chore. 
V. Kudirkai labai rūpėjo lietu
viškas muzikos repertuaras. 
Nors savęs jis nelaikė kompo
zitorium, bet, pasigedęs lietuviš
ko Mozarto, vis dėlto sukompo
navo keliolika lengvosios muzi
kos kūrinėlių — tuo metu ma
dingų saloninių šokių. Labiau
siai žinomas V. Kudirkos mu
zikos kūrinys yra valsas “Ne
muno vilnys” (1897, 1900), at
austas lietuviškų dainų moty
vais.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 Larkfield Ro*i_ 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefone* vakareią 
tik išimtinai* atvejais 516 757-2671. New Yorko ofi*a* Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond HUI, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

ALICE'S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamaica A ve. J 
Richmond HIH, 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.
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MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- ' 
conditioned, A. J. Balton-Battrūnas, 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. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

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

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

— 1983 m. “Kultūros Barų”

(atkelta iš 1 p si.)

Pagaliau paskutinis sustoji
mas, ir mus išlaipino. Išskirs
tė. Mudvi su Stefanija nu
varė į moterų konclagerio pri
imamąjį kur abi iškrėtė. Iš 
manęs atėmė teismo nuosprem 
dį “patikrinimui”, kurio vėliau 
nebeatidavė, nors daug kartų 
raštu kreipiausi į konclagerio

viršininką, prašydama grąžinti. 
Sovietų pareigūnai nemėgsta 
savo nusikalstamų teismų nuo
sprendžių palikti politkaliniams 
ir beveik iš visų juos atima 
tuoj po teismo ar atvežę į 
lagerį. _

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

Po kratos mano rūbus paėmė 
j sandėlį, o mane aprengė ka
linės uniforma, dryžuota sukne
le, ir kartu su Stefanija nuvarė į 
zoną. Kelionė iš Vilniaus į Mor- 
doviją užtruko visą mėnesį.

(atkelta iš 1 psl.)

pašalinti tik ideologiniais su
metimais.

Į jo raštus miesto vykdoma
sis komitetas neatsakė.

1983 birželio 1 d. 10 vai.

tybos ir architektūros valdybos 
vyr. inžinierius A. Banaitis su 
vienu milicijos darbuotoju ir 
ėmė skaitvti visus miesto wk- * * 

domojo komiteto raštus dėl to 
kryžiaus. Kun. P. Šulskis sakė, 
kad visi raštai gauti ir visi 
žinomi.

Šio pokalbio metu atvažia
vo Banaičio padėjėjai, nulupo 
nuo sienos kryžių, įsimetė į 
sunkvežimį ir išvažiavo. Ope
racijos metu gatvė buvo sau
goma milicijos, o eismas gat
vėje — sustabdytas.

Kova dėl uždarytos bažnyčios
Paveisininkai, Lazdijų rajo

nas. 1983 birželio 29 žmonės 
rinkosi į Paveisininkų baž
nytėlę švęsti šv. Petro ir
Povilo atlaidų.

Tą bažnyčią 1968 apgaulės 
būdu valdiški bedieviai nusiau
bė ir uždarė.

Tą atlaidų dieną nuo ryto 
prie uždarytos bažnyčios budė
jo rajono valdžios pareigū-

Lietuvos nepriklausomybes šventė Clevelande paminėta 
vasario 12. Invokaciją sukalbėjo kun. G. Kijauskas, SJ, himnus 
sugiedojo solistė R. Pakštaitė. Minėjimą rengė LB apylinkės 
valdyba ir Alto skyrius. Ntiotr. V. Bacevičiau*

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

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

_...LIETUVIŠKO. STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

^^*-***-w^

nai ir milicija, keliuose — 
pasienio kareiviai ir autoin
spekcija, neleisdami tikintie
siem patekti net į šventorių. Iš 
kelių buvo rankiojami žmonės, 
kurie ėjo į atlaidus. Milicijos 
įgaliotinis ir saugumo viršinin
kas bei draugovininkai įsaki
nėjo visiem kuo skubiausiai 
skirstytis.

Nedidelis žmonių būrelis 
vistiek pateko į šventorių. Ten 
bandė melstis prie užrakintų 
bažnyčios durų, bet pareigūnai 
trukdė maldą. Tada susirinku
sieji pradėjo skirstytis. Grįžtant 
į namus, buvo sulaikyti ir 15 
parų nubausti jaunuoliai: Alma 
Žibūdaitė, Laima Ramanaus
kaitė, Angelė Ramanauskaitė ir 
Vytautas Jakavičius.

Girtas sukėlė triukšmą 
bažnyčioje-

Žalpiai, Kelmės rajonas. 1983 
gegužės 29 Žalpiuose vyko 
atlaidai. Pamaldų metu į baž
nyčią įsibrovė girtas vyriškis, 
pavarde Lapinskas. Jis sukėlė 
triukšmą bažnyčioje, plėšė iš 
rankų protestą LTSR prokuro
rui dėl kun. S. Tamkevičiaus 
suėmimo, draskė tuos protes
tus. Lapinskas spardė ir stum
dė moteris. įsikišo vyrai, ir pra
sidėjo rimtos grumtynės. Nega
lėdamas švaistvti s rankomis, 
spardė kojomis ir kandžiojo 
dantimis. Buvo išvarytas iš 
bažnyčios ir iš šventoriaus.

Tikintieji norėjo pasišaukti 
miliciją ir chuliganą perduoti, 
bet negalėjo prisišaukti, nes 
buvo išjungti telefonai. Tada 
prisistatė kažkoks vyriškis ir 
pasisiūlė chuliganą savo mašina

tiko kitaip — chuliganą pro 
vienas duris priėmė, o pro kitas 
duris išleido. Atrodo, kad buvo 
jo bendradarbis sukeltame' są
myšyje.

Kelmės milicija ir 
valdininkai pradėjo
ir tardyti nekaltus žmones, ku
rie ramino triukšmadarį. Kel-

saugumo 
suiminėti

(Kalinės pasitiko su meile)
Kalinės mudvi pasitiko su 

meile ir nuoširdumu, pavaiši
no kuo turėjo, o viena ukrainie
tė kalinė prieš mano lėkštę iš
dėstė iš gėlyčių nepriklauso
mos Lietuvos trispalvę. Tuo 
mane maloniai nustebino ir 
nudžiugino.

Moterų konclagerio zona 
maža — nedidelis trikampis 
kiemas, aptvertas dviguba spyg
liuota, o trečia aukštų lentų 
tvora, kad nieko nematytumei. ■ 
Viršum tvoros įrengtas mus 
saugančių kareivių postas — 
maža su stogeliu būdelė. Karei
viai keisdavosi kas 3 vai. Ka
liniams su jais kalbėtis griežtai 
draudžiama.

Viduryje kiemo senas medinis 
namukas — barakas, kuriame 
vienas kambarys — miegamasis, 
kitas — valgykla, o šalia — dar
bo kambarys, cechas, kuriame 
privalėjome per dieną pasiūti 
po 60 porų darbinių pirštinių.

(Bus daugiau)

mės autobusų stotyje suėmė 
Žalpių bažnyčios vargonininkę

tu bažnyčioje grojo vargonais. 
Suėmė ir du berniukus, kurie 
tarnavo mišiom ir triukšma
darį pamatė tik, kai jis buvo 
pašalintas iš šventoriaus.

Kitą dieną Kelmės 
milicija kartu su tuo 
Lapinsku pradėjo ieškoti 
dyti nekaltus žmones,
malšino triukšmą bei paniką.

Šis įvykis nuskambėjo visoje 
Lietuvoje. Tikintieji parašė pro
testą LTSR prokurorui ir pra
šė imtis priemonių, kad būtų 
sulaikytas chuliganas ir nubaus

to l mės ra
jono prokuratūrai, kad būtų 
sustabdytas nekaltų tikinčiųjų 
persekiojimas, kad būtų paleis
ti suimtieji.

Pasirašė bažnytinis komitetas 
ir 70 tikinčiųjų.

rajono 
pačiu 
ir tar- 
kurie

tas.

pasolipo A MEMORIALS v66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS 
.JONAS 

19 33 + 1976

8®

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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTĖRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Piligrimai iš Romos grįžo su 
pakilia nuotaika, sužavėti visom 
iškilmėm. Kuriem teko girdėti 
ištraukas per radiją, tikrai per
gyveno tą patį dvasinį pakilumą. 
Tikrai tai buvo iškiliausia religi
nė ir tautinė manifestacija. Ir 
kur — Romoje! Ir tai atsitiko 
todėl, kad popiežius Jonas Pau
lius II aiškiai parodė savo pa
lankumą Lietuvai ir lietuviam.

Kaip jaudinančiai skambėjo 
tos giesmės audiencijos salėje. 
Tos lietuviškos giesmės! Pirmą 
kartą mūsų tautos istorijoje taip 
nutiko, kad tos pamaldžios, do
ros tautos giesmės skambėjo 
Vatikane, skambėjo lietuvių var
du, ne lenkų. Popiežius priėmė 
lietuvių delegaciją, ne lenkų. 
Šventė šv. Kazimiero — Lietu
vos globėjo šventę, ne Lenkijos! 
Ir visa ta atsitiko tada, kai po
piežium yra lenkas.

Popiežius, pats kilęs iš anų 
kraštų, pažinęs visą sovietinį 
kietą gyvenimą ir vargą, labai 
gerai supranta, ką kenčia lietu
vių tauta, ką kenčia okupuota 
Lietuva. Pavergtam kraštui ir 
reikia tos meilės, kad jis nėra 
užmirštas, to pasaulinio dė
mesio, kai jis yra užgožtas sun
kios vergijos.

Okupuotoje Lietuvoje su val- 
džios-leidimu yra išleistas tik

vienas šv. Kazimiero religinis 
paveiksliukas. Tai ir visi leidi
niai šio didelio jubiliejaus pro
ga. Tai tokia ten tikėjimo lais
vė. Kovo 4 prie Šventojo karsto 
buvo iškilmingos pamaldos, nes 
ten erdvė uždara.

Popiežius ir suprato padėtį, 
kad štai tautai reikia dvasinės 
paspirties, dvasinės meilės ir 
draugystės ryšių, kad jie būtų 
tvirtesni sunkioje kovoje.

Popiežius iš savo pusės pada
rė visa — iškilmingiausios pa
maldos Šv. Petro bazilikoje su 
pakviestu diplomatiniu korpusu. 
Ir visi ten žinojo, ko jie atėjo 
— pagerbti karališko švento 
princo, kuris yra Lietuvos dan

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers
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giškasis globėjas. Tai buvo pa
informuota specialia literatūra, 
per garsiakalbius, per pamokslą. 
Koks tai buvo platus Lietuvos 
priminimas ir išgarsinimas.

Visos iškilmės buvo transliuo
jamos per radiją tiesiog iš bazili
kos į Lietuvą. Su visais dera
mais lietuviškais komentarais, 
kas čia vyksta. Ir kaip ten žmo
nės klausėsi, prisigūžę prie radi
jo aparatų, kaip paskui slapta 
komentavo! Ir kaip visi stipresni 
pasijuto kovoje prieš ateistus. 
Iš 500 metų praeities Šv. Kazi
mieras buvo įjungtas į dabartį, į 
dabarties rūpesčius, į kietą kovą 
prieš ateizmą, kuris brukamas 
visom priemonėm.

Anas pavergto krašto žmo
gus išgirdo, kas dar yra padary
ta šiame jubiliejuj, kas išleista, 
kokios knygos, pašto ženklai, 
medaliai. Visa jis gali palyginti 
su savo aplinka. Ir tai veikė 
teigiamai — stiprino aną pa
vergtą žmogų.

Labai teigiamai nuteikė ir vi
sus lietuvius, suvykusius iš lais
vojo pasaulio. Ilgai Vatikanas 
lyg privengė lietuviškų reikalų, 
bijojo užsiangažuoti. Juk prisi
mename, kas buvo, kai iš Lie
tuvos partizanai atnešė tikinčių
jų laišką popiežiui. Tai buvo 
pokario metais, kai atėjo Juo-- 
zas Daumantas: Vatikanas neiš
drįso paskelbti laiško. Praėjo ty
lomis. Ir visiem lietuviam tai 
buvo skaudu — neišgirdo kovo
jančios krikščioniškos tautos 
balso, neišgirdo gal dėl to, kad ji 
maža.

Dabar gi atskleistas naujas 
lapas. Po tiek metų Vatikano 
audiencijos salėje ir Šv. Petro 
bazilikoje suskambo lietuviška 
giesmė. Šv. Kazimiero — Lie
tuvos globėjo ir Lietuvos var
das kuo plačiausiai išgarsintas 
visom moderniausiom informa
cijos priemonėm. Ir tai padarė 
dabartinis popiežius, iškilmių 
metu dviem atvejais prabilęs 
ir lietuviškai!

1. “Būkite šventi, nes aš, 
Viešpats, jūsų Dievas, esu 
šventas” (Kun 19. 2). .

Šiais pirmojo šiandieninės li
turgijos skaitinio žodžiais drau
ge su jumis, Broliai ir Seserys, 
mintimis ir širdimi persikeliu 
prie šv. Kazimiero kapo Vil
niuje.

Šiemet sueina penki šimtme
čiai nuo dienos, kai tos visai 
Bažnyčiai taip brangios relik
vijos buvo sudėtos Dievo Tau
tos tarpe gimtojoje žemėje. 
Jau penki šimtmečiai Lietuvos 
Globėjas šv. Kazimieras gyvena 
savo tautoje su visu šventumo 
paveldu, gyvena kaip Atpirki
mo paslapties liudytojas ir kaip 
ženklas tos vilties, kuria esame 
išgelbėti (Rm 8, 24).

Jau penki šimtmečiai jis kal
ba savo tautiečiam ir drauge 
savo broliam ir seserim tikė
jimo ir švento Krikšto malo
nėje: “Būkite šventi, nes aš, 
Viešpats, jūsų Dievas, esu 
šventas”.

2. Vakar Bažnyčia Lietuvoje 
pradėjo šv. Kazimiero mirties 
500 metų jubiliejaus minėji
mą, Lietuvos vyskupam daly
vaujant iškilmingoje koncele- 
bracijoje ant Šventojo kapo.

Norime šio jubiliejaus minė
jimą pradėti ir čia, Šv. Petro 
bazilikoje, kuri yra regimas 
Bažnvčios vienybės centras.* *

Lietuviai dažnai nejaučia dė
kingumo, nemėgsta padėkoti už 
patirtą gerą. Jie per daug kuklūs, 
nerangūs. Kuo daugiau padėkos 
laiškų Vatikanui ir popiežiui Jo
nui Pauliui II! Tai tikrai nepa
kenks. Tai tik padės vėl su nau
jom iškilmėm atšvęsti Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį!

Apreiškimo parapijos bažnyčioje vasario 19 iškilmingai buvo paminėta Lietuvos pe- 
priklausomybės šventė. Mišias koncelebruoja: iš k. kun. dr. J. Grabys, kun. J. Pakalniškis ir 
kun. A. Račkauskas. Už jų — organizacijų vėliavos. Nuotr. L. Tamošaičio

POPIEŽIUS KREIPIASI Į LIETUVIUS
šv. Rašto žodžiais, kad Šis 
trumpas gyvenimas “per trum
pą laiką pasiekė tobulybės”

Kaip pereitame Darbininko 
numeryje buvo aprašyta, kovo 
4 Šv. Petro bazilikoj Romoj po
piežius Jonas Paulius 11 aukojo 
iškilmingas mišias šv. Kazimiero 
garbei. Bazilikoj dalyvavo apie 
20,000 tikinčiųjų, jų tarpe

Tokiu būdu visuotinė Bažny
čia išreiškia savo katalikiškąją 
vienybę su ta Bažnyčia, kuri 
Lietuvoje susitelkia prie per 
penkis šimtmečius išaugusios 
šv. Kazimiero tradicijos. Gali
ma sakyti, kad visa visuotinė 
Bažnyčia drauge su Romos vys
kupu ir šv. Petro įpėdiniu 
pradeda dvasinę maldos kelio
nę į tą Vilniaus šventovę, kur 
ilsisi šventasis Lietuvos patro
nas. Tai tikėjimo ir meilės ke
lionė, kuri mus sujungia ir vie
nija Jėzuje Kristuje, Dievo Sū
nuje ir Marijos Sūnuje, su
jungia kaip Dievo Tėvo įsū
nius, kaip tos pačios didžiosios 
Tiesos liudytojus — Tiesos, ku
ri išlaisvina žmogų Šventosios 
Dvasios jėga.

3. Šv. Kazimiero prisimini
mas yra brangus sūnums ir 
dukterims tos žemės, kuri kita
dos vystėsi Gedimino giminės 
didžiųjų kunigaikščių ir Jogai- 
laičių dinastijos valdžioje. Ma
ne patį iki širdies gelmių 
jaudina prisiminimas to fakto, 
kad šitas Šventasis yra gimęs 
Krokuvos karališkoje pilyje 
1458 metais ir kad jis yra 
didžiojo Jogailaičio Kazimiero, 
Lenkijos karaliaus ir drauge di
džiojo Lietuvos kunigaikščio,

daugiau kaip 1,000 lietuvių. 
Mišių metu popiežius pasakė 
pamokslų apie Šv. Kazimierą 
italų kalba, o pabaigoj prabilo 
ir lietuviškai, čia duodame šv. 
Tėvo pamokslo pilnų vertimą į 
lietuvių kalbą.

sūnus, kad jo motina buvo 
Elzbieta Habsburgaitė, kuri 
buvo vadinama “karalių moti- 

» f na .
Kazimieras iš tėvo paveldė

jo vardą. Jis buvo kilęs iš tos 
didžiosios giminės, kuri ap
krikštijo Lietuvą 1386 metais 
(taigi beveik prieš 600 metų).

Kiek daug pasako jau vien 
faktas, kad to krikšto pavel
das per trumpą laiką išaugino 
tokį brandų šventumo vaisių!

Kiek daug pasako tai, kad 
toj pačioj vietoj, kur protėviai 
priėmė tą istorinės reikšmės 
Krikštą — tai yra Vilniuje — 
nepraėjus nė šimtmečiui buvo 
palaidotas Šventasis!

Jame pasitvirtino tasai pašau
kimas į šventumą, kuris yra 
perduodamas visai Dievo Tau
tai ir per kartų kartas spin
duliuoja į visus šv. Kazimiero 
tautiečius. Lietuvoje, Lenkijoje, 
o taip pat ir kitose krikščio
niškose tautose, be to, ne
trūksta tokių, kurie per Krikš
tą priima Kazimiero vardą, 
trokšdami kad Šv. Kazimieras 
būtų jiem vadas ir pavyzdys 
krikščioniškojo gyvenimo kely
je.

4. Žemiškasis Kazimiero ke
lias buvo trumpas: 26-eri me
tai. Bet drauge galima sakyti

(Išm 4, 13).
Žmogaus gyvenimo matas juk 

iš tikrųjų yra moralinis subren
dimas, o ypač Dievo ir artimo 
meilės laipsnis, — meilės, ku
ria žmogus įstengia pripildyti 
visas savo gyvenimo dienas.

Apie tai mum kalba šian
dieninės liturgijos skaitiniai: 
tiek psalmės autorius, tiek 
apaštalas šv. Paulius laiške 
Filipiečiam, tiek pagaliau šv. 
šv. Jonas savo Evangelijoje.

Apie Kazimierą, Jogailaičių 
giminės atžalą, su tikrumu gali
ma pakartoti psalmės žodžius: 
štai “tasai, kurs nesuteptas 
vaikšto, kas elgiasi teisingai, 
kas iš širdies kalba tiesą” 
(Ps 14/15/2), tuo būdu nuro
dant didelį jo gyvenimo loja
lumą. To lojalumo vardan jis 
— kaip liudija istorikai — ne
vengdavo paveikti savo tėvą 
karalių, kai to reikalaudavo 
teisingumas valdinių atžvilgiu.

Kazimieras pirmiausia buvo 
Jėzaus Kristaus mokinys ir 
sekėjas, kuris apie save galėtų 
pasakyti apaštalo šv. Pauliaus 
žodžius: “Aš ryžausi netekti 
visko ir viską laikau sąšla
vomis, kad tik laimėčiau Kristų 
ir būčiau jame” (Fil 3, 8,9). 
Šitas didysis troškimas buvo 
apėmęs visą jo sielą tarytum 
kokia vidinė liepsna.

Jis buvo kaip tasai Evange
lijos “atletas”, kuris be palio
vos “veržiasi į ateitį”, bėga į 
tikslą . . . (plg. Fil 3, 13-14). 
Kazimieras vėlesniųjų kartų 
atmintyje išliko kaip uolus as
ketas, kuris maža kuo pasiten
kina, bet pats iš savęs daug 
reikalauja.

5. Šventumo, su kuriuo toji 
jauna siela priartėjo prie Die
vo Jėzuje Kristuje, pagrindinė 
versmė buvo meilė. Jėzaus 
Kristaus‘duotasis meilės įsaky
mas Kazimierui buvo tarytum 
maistas, kuriuo jis nuolat mai
tino savo mintis, jausmus ir 
darbus. “Pasilikti Jėzaus Kris
taus meilėje” Kazimieras diena 
iš dienos išmoko iš savo 
Dieviškojo Mokytojo, kuris 
sako: “Kaip mane Tėvas mylėjo, 
taip ir aš jus mylėjau. Pasili
kite mano meilėje! Jei laiky
sitės mano įsakymų, pasilik
site mano meilėje, kaip aš kad 
vykdau savo Tėvo įsakymus ir 
pasilieku jo meilėje” (Jn 15, 
9-11).

Kazimieras taigi pasiliko Kris-

(nukelta [ 4 psl.)

AUŠRA NAUJOS 
GADYNĖS TEKA
AUSROS 100 METŲ 
SUKAKČIAI PRISIMINTI

= PAULIUS JURKUS 
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Pradėjo nuo Gedimino kalno
Keliavęs taip ilgai po sve 

timus kraštus, po 25 metų 
darbo svetimiem, dr. J. Basana
vičius 1905 grįžo į Lietuvą. 
Tuo metu vyko rusų — japonų 
karas, jis krypo rusų nenaudai. 
Įvairiuose Rusijos miestuose 
vyko revoliuciniai bruzdėjimai, 
įvairūs partijų suvažiavimai. 
Senasis, kietasis Rusijos imperi
jos režimas jau buvo smarkiai 
pažeistas, tad ir Basanavičius 
be leidimo galėjo grįžti į savo 
kraštą. Niekas ypatingo dėmesio 
ir nekreipė, nes buvo kitų 
rūpesčių.

Dar nespėjęs nei pailsėti, 
Basanavičius pirmiausia atvyko 
į Vilnių. Tai suprantama— Lie
tuvei sostinė juk buvo Vilnius. 
Iš čia viskas spinduliavo į 
kraštą.

Iš garsios pilies dabar yra 
išlikęs vienas bokštas ir tru
puti sienų. Tuo metu, kai
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Basanavičius čia atvyko, tame 
bokšte buvo meteorologijos sto
tis, kuri surašė visus kritu
lius, vėjus ir kitokias oro 
atmainas. Senoji Lietuvos isto
rija ir Gedimino pilies vaid
muo buvo užmiršta, nes čia sė
dėjo rusai valdininkai.

Basanavičius tiek buvo rašęs 
apie Lietuvos praeitį, rašęs 
apie Lietuvos pilis (jo straips
nis apie Lietuvos pilis buvo iš
spausdintas pirmuose Aušros 
numeriuose). Čia jis regėjo 
plytas, kurios liudijo visą Lie
tuvos praeitį — jos didybę 
ir tragišką sunykimą.

Pakilus ir užburiantis yra tas 
Gedimino kalnas. Apie jį daina
vo poetas Maironis, regėda
mas Lietuvos aušrą. Maironio 
eilės jau ėjo iš lūpų į lūpas ir 
degino visus. Poetas Maironis 
jau buvo parašęs ir tokias 
eilutes: Prikelkun darbais Ge
dimino tėvynę . .

Ir tie žodžiai užbūrė jau
nuosius, susipratusius lietuvius 
vyresniuosius. Maironis daina
vo, kad pavasaris eina Karpatų 
kalnais. Basanavičius pats tai 
pergyveno, bevažinėdamaas po 
Balkanus.

Ir tas vaizdas iš Gedimino 
kalno paveikė dr. Joną Basa
navičių. Jis lyg atsiprašė tų 
senųjų pilies plytų, tų Vil
niaus kalnelių, miesto bokštų, 
kad buvo klajoklis. Dabar jis 
čia sugrįžo, kad tautų atbu
dimo pavasarį išskleistų viršum 
Gedimino miesto.

Tame kalne jis buvo lyg koks 
praeities vaidila, išskaitęs gam
tos ir istorijos slėpinius ir pa
sakęs sau: iš čia kils visas 
lietuvių kultūrinis, tautinis ir 
politinis judėjimas. Tegu būna 
jo likusios dienos pašvęstos 
tam Gedimino miestui ir Lietu
vai.

Dr. J. Basanavičius buvo jau 
europietis, kultūringas ir šviesus 
žmogus, aplankęs daugel mies
tų ir daugel bibliotekų, kad 
ten surastų įrašytą Lietuvos 
vardą, kokią nors žinelę iŠ 
praeities.

Ir dabar, nusileidęs iš Ge
dimino kalno, jis aplankė Vil
niaus lietuvius inteligentus, 
lietuvius veikėjus, aplankė ir 
biblioteką ir muziejų. Juk jis 
praeities tyrinėtojas. \ isa tai 
jam sava.

l'ik tada jis išvyko iš Vil
niaus į Garliavą pas savo 
bičiulį K. Aglinską pailsėti ir 

sustiprinti savo pašlijusią svei
katą. Kazys Aglinskas buvo jo 
bičiulis, vienmintis, taip pat 
aušrininkas, gimęs tais pačiais 
metais, kaip ir Basanavičius, 
lankęs tą pačią Marijampolės 
gimnaziją ir Maskvoje studija
vęs farmaciją. Nuo 1885 buvo 
apsigyvenęs Marijampolėje, kur 
turėjo savo vaistinę. Vėliau per
sikėlė į Garliavą.

Iš Garliavos Basanavičius 
nuvažiavo į Marijampolę, kur 
jis praleido gimnazijos metus. 
Čia aplankė žinomą Suvalkijos 
mokytoją ir švietėją Petrą 
Kriaučiūną, rašytoją ir stilistą 
kun. dr. Motiejų Gustaitį, dr. 
Kazį Grinių, kanauninką Kazi
mierą Prapuolenį ir kitus.

Naujų žygių pradžia
Užsienyje praleisti 25 metai 

daugiau buvo pilni kabinetinio 
darbo, o dabar dr. J. Basana
vičius pateko į audringus lai
kus. Artinosi laikas, kada dide
lės Rusijos imperijos pavergtos 
tautos pradėjo reikalauti dau
giau teisių ir tautinės laisvės. 
Kaip daug matęs ir patyręs, 
dr. J. Basanavičius tuoj atsirado 
lietuvių sąjūdžio priekyje ir 
pradėjo vadovauti visam lietu
vių darbui. O jo buvo daug ir 
labai daug.

Rusijoje kilo revoliucija, 
riaušės, caras buvo priverstas 
patvirtinti manifestą ir paskelb
ti, kad visiem gyventojam su 
teikiama sąžinės, žodžio, susi 
linkimi) ir sąjungų laisvė, 

įvesti rinkimus į Rusijos vals
tybės dūmą ir tarybą.

Tai buvo didelis gaivaus 
vėjo pūstelėjimas anais sun
kiais laikais. Dr. J. Basana
vičius užmiršo savo ligas ir 
ėmėsi darbo. Jis suprato, kad 
atėjo laikas dideliem politi
kos įvykiam. Dėl to jis ėmėsi 
judinti Vilniaus lietuvius. Kas
dien lankė lietuvių susirinki
mus, kur buvo svarstomi kultū
rinio ir politinio gyvenimo 
klausimai. Visam tam darbui ir 
ėmė vadovauti dr. J. Basana
vičius.

Didysis Vilniaus seimas
Dr. Jonui Basanavičiui kilo 

sumanymas Vilniuje sušaukti 
visos Lietuvos atstovu su važia- C
vimą, kuris aptarti) susidariu
sią padėtį.

Pasitarė su Petin Vileišiu, 
J. Kriaučiūnu ir nusprendė 
tokį suvažiavimą sukviesti. 
“Vilniaus Žinių“ redakcijoje 
buvo sukviestas lietuvių veikė
jų susirinkimas. Ten ir buvo 
sudarytas komitetas surašyti 
atsišaukimą į lietuvių tautą 
ir patį suvažiavimą suorgani
zuoti .

Anksčiau tai būtų buvę neį
manoma. Dabar kasdien vyko 
įvairios demonstracijos. Visur 
bu\ o neramu, Rusijos valdžia 
bin o bejėgė nuraminti įsisiū
bavusias tautas.

RX)5 lapkričio 1 I \ ilniaus 
Žiniose bu\o išspausdintas 

Atsišaukimas į lietui iu tau 

tą”. Atsišaukimą pasirašė orga
nizacinio komiteto pirminin
kas dr. Jonas Basanavičius 
ir sekretorius J. Kriaučiūnas. 
Atsišaukime kvietė kuo gau
siau lietuvių tautos atstovų su
sirinkti į pirmąjį seimą Vil
niuje.

Dr. J. Basanavičius manė, 
kad dar to neužtenka. Rei
kia reikalą iškelti aukštesnėje 
ir didesnėje plotmėje ir paro
dyti pasauliui, kad lietuvių 
tauta yra gyva ir nori laisvai 
gyventi. Tuo reikalu jis parašė 
memorandumą, kurį apsvarstė 
lietuviai veikėjai. Memorandu
me reikalavo Lietuvai pilnos 
kultūrinės ir politinės autono
mijos. Apsvarstę tą memoran
dumą, pasirašė dr. J. Basana
vičius, D. Malinauskas. M. Da- 
vaina-Silvestravičius ir kun. J. 
Ambraziejus. Buvo išrinkta ir 
sociali komisija memoran
dumui nuvežti į Petrapilį, bet 
dėl geležinkelio streiko komi
sija nuvažiuoti negalėjo, d ada 
pasiuntė paštu Rusijos minis- 
teriui pirmininkui grafui Wittei. 
Gavęs memorandumą, ministe- 
ris pirmininkas dalį paskelbė 
Rusijos vyriausybės laikraštyje. 
Tai padarė didelį įspūdį vi
siem, o labiausiai ilniaus len
kam — Lietuva atbunda! Me
morandumas ištisai bus o iš
spausdintas A ilniaus Žinių 
267 numervje.

(Bws tiaugmu'1
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taus, Dievo Sūnaus, meilėje, 
tapdamas kaskart vis tobules
niu savo Mokytojo “draugu”. 
Drauge jame vis stiprėjo tas 
apsisprendimas ir tas tvirtas 
nusistatymas, apie kurį ir pats 
Mokytojas kalba apaštalam: “Aš 
jus išsirinkai ir paskyriau, kad 
eitumėte ir duotumėte vaisių 
ir jūsų vaisiai išliktų, — kad ko 
tik prašytumėte Tėvą mano var
du, jis visa jums duotų” 
Qn 15, 16).

6. “ . . . Kad jūs mylėtumėte 
vienas kitą” (Jn 15, 12.17), 
sako Mokytojas; ir mokinys bei 
sekėjas stengiasi parodyti Šią 
meilę visame savo gyvenime. 
Būdamas karaliaus sūnus, jis 
ypatingai parodo šią meilę 
nuolankiu tarnavimu kitiem, 
ypač vargšam, ligoniam, sto- 
kojantiem. Štai ką apie tai skai
tome jo gyvenimo aprašyme, 
kurį yra palikęs vienas auto
rius beveik Kazimiero bendra
amžis: “Gynė ir laikė tiesiog sa
vais beturčių ir vargšų reikalus. 
Dėl to žmonės jį vadino vargšų 
gynėju. Nors buvo karaliaus 
sūnus, iš tėvų paveldėjęs kil
mingumo garbę, jis nei savo el
gesiu, nei kalba kad ir su pa
čiais skurdžiausiais žmonėmis 
niekada neparodydavo tarytum 
būtų vyresnis (Liturgia Hora- 
rum).

Visada prieš akis turėdavo 
mokinių kojas plaunančio Kris
taus paveikslą ir jo žodžius: 
“Jei tad aš — Viešpats ir 
Mokytojas — numazgojau jums 
kojas, tai ir jūs turite vieni 
kitiems kojas mazgoti bJ** 13, 
14).

7. Štai su kokiu šventumo 
paveldu karaliaus sūnus Kazi
mieras pasiliko tarp Dievo Tau
tos savoje žemėje. Pasiliko Lie
tuvos Globėjas.

Šiandien musų širdys ir mū
sų malda ypatingu būdu krypsta 
į tą žemę ir į tą tautą. Su 
meile apkabinkime visus Lietu
vos sūnus ir dukteris. Nors 
geografiškai būdama Rytuose, 
Lietuva jau šeši šimtmečiai 
tikėjimo ir katalikiškos vieny
bės ryšiais yra susijusi su šv. 
Petro sostu Romoje.

Mintimis ir malda trokštu 
pasiekti kiekvieną tos tautos 
sūnų ir dukterį:

Jus, Brangieji Broliai Vysku
pai, kurie Gerojo Ganytojo rū
pestingumu, nepaisant daugelio 
kliūčių, turite vesti lietuviu 
tautą išganymo keliu, stiprina
mi šviesaus ir ne kartą heroiško 
ištikimybės bei meilės Kristui 
ir Bažnyčiai liudijimo, kurį yra 
palikę daugelis vyskupų ir ku
nigų jūsų tėvynėje.

Jus, kunigai, uolūs ir ištiki
mi “Kristaus tarnai ir Dievo 
slėpinių tvarkytojai” (1 Kor 4, 
1): jūsų tikėjimo „'.šviesa, tikėji
mo, kuris buvo užgrūdintas 
daugelio bandymų, iškentėtų 
drauge su savo tikinčiaisiais, 
tešviečia toji tikėjimo šviesa 
be paliovos žmonių akivaiz
doje. Su ypatinga meile prisi
menu senus ir ligonius kuni
gus, kurie nenuilstamai, iki 
paskutinio atodūsio dirba Vieš
paties vynuogyne.

Jus, kurie esate pasiaukoję 
Dievui Evangelijos patarimų 
įžadais: savuoju visiško Dievui 
pasiaukojimo liudijimu ir tyliu,

PRAŠYMAI LIETUVIŲ FONDUI
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Lietuvių Fondo vadovybė 
praneša, kad visi prašymai 
lietuvybės darbų vykdymui pa
remti bei studentų stipendi
jom turi būti pristatyti ne vė
liau, kaip balandžio 15, į Lietu
vių Fondo būstinę, 3001 West 
59th Street, Chicago, IL 
60629.

Lietuvių Fondo būstinėje ga
lima asmeniškai įsigyti arba 
bus pasiųsta kiekvienam pra
šančiam užpildyti specialią Lie
tuvių Fondo Pelno Skirstymo 
Komisijos formą, kurioje yra 
prašoma smulkesnių žinių apie 
vykdomą darbą, apie finansinį 
reikalingumą ir laikotarpį, ku
ris bus reikalingas to darbo 

dažnai niekieno nepastebimu, 
bet kupinu artimo meilės darbų 
gyvenimu, jūs statote Jėzaus 
Kristaus Kūną.

Jus, seminaristus: kupini uo
lumo ir drąsos, ištvermingai 
nugalėdami visas kliūtis, iš
mokite atsiliepti į Viešpaties 
kvietimą.

Mintimis ir malda trokštu 
apkabinti krikščioniškąsias šei
mas, kad pasaulyje, kuris nepri
pažįsta religinių vertybių, su
gebėtų perduoti savo vaikam 
brangiąsias gyvenimo vertybes: 
per krikštą gautąjį tikėjimą; 
dorybes, kurios sudaro žmo
giškojo orumo pagrindą; gra
žias krikščioniškas tradicijas, 
kurios per ilgus šimtmečius 
yra persunkusios lietuvių tau
tos kultūrą.

Prisimenu ypač jus jaunime, 
kad sektumėte Šv. Kazimiero 
pavyzdį, būdami ištikimi Die
vui ir siekdami gyvenimo šven
tumo.

Mano ir jūsų malda, pagaliau, 
virsta maldavimu už ligonius, 
už tuos, kurie kenčia bandy
mus, už visus, kurie gyvena 
Kristaus palaiminimų dvasia: 
“Palaiminti jūs, kai dėl manęs 
jus niekina ir persekioja bei 
meluodami visaip šmeižia. Bū
kite linksmi ir džiūgaukite, 
nes jūsų laukia gausus atly
gis danguje” (Mt 5, 11).

8. “Visose šios žemės tau
tose yra įsišaknijusi viena 
Dievo Tauta, nes Dievas iš 
visų giminių pašaukia savo ne 
žemiškosios, bet dangiškosios 
karalystės piliečius .. .

Šio katalikiškumo, visuotinu
mo dėka atskiros dalys atneša 
savo dovanas kitom dalim ir 
visai Bažnyčiai. Taip tiek pati 
visuma, tiek atskiros dalvs vra 
sustiprinamos . . . (Pig. Lumen 
gantium, 13).

O, Bažnyčia Lietuvos žemėje! 
Šiandien šv. Petro sostas su- 
dėkingumu mini tą ypatingą 
dovaną, kurią tavosios žemės 
Dievo Tauta yra atidavusi dva
sinei Bažnyčios vienybei. Toji 
dovana yra šv. Kazimieras!

O, Bažnyčia Lietuvos žemėje!
Dvasinėje katalikų Bažny

čios vienybėje tu esi dėka 
šios dovanos ir dėka viso ti
kėjimo, vilties ir meilės pavel
do, kuris penkių šimtmečių 
bėgyje — ir ypač dabartiniais 
laikais— susitelkė apie Lietu
vos Globėją šv. Kazimierą.

Atsiklaupę prie šv. Kazimiero 
relikvijų, pasitikėjimo dvasioje 
kreipiamės į Gailestingumo 
Motiną Vilniaus Aušros Var
tuose ir šaukiamės į Gailes
tingumo Motiną Vilniaus Auš
ros Vartuose ir šaukiamės jos, 
kupini to paties rūpestingumo, 
tos pačios vilties ir tos pačios 
meilės, kurios buvo kupina 
šv. Kazimiero širdis:

Sveika, mūsų viltie!
Tavęs šaukiamės!
Tavo pagalbos laukiame, 
Gailestingumo Motina!

-o-
Iki čia kalbėjęs itališkai, 

popiežius dabar prabilo lietu
viškai:

Brangūs broliai ir sesės lie
tuviai !

Baigdamas noriu prabilti į jus, 
kiek čia susirinkusius, tiek Lie
tuvoje esančius, jūsų gimtąja 
kalba.

realizavimui.
Nuo balandžio 15 iki gegu

žės 31 visi Lietuvių Fondui 
paduoti prašymai bus analizuo
jami Pelno Skirstymo Komisi
jos narių ir pakviestų specia
listų.

Nuo birželio 1 iki 15 bus 
daromi sprendimai dėl tų pra
šymų ir po to, LF tarybai 
patvirtinus. Lietuvių Fondo 
valdyba vykdys piniginius iš
mokėjimus.

Visi LF pelno paskirstymai 
vyks anksti pavasarį, kad 
tokiu būdu lietuvybės darbų 
vykdytojai žinotų, kokia finan
sinė parama galima jų darbams 
šiais metais.

Mes čia, katalikybės centre 
—Romoje, minėdami šv. Kazi
miero mirties 500 metų su
kaktį, dvasioje nusikeliame prie 
Lietuvos Globėjo karsto Vilniu
je. Prieš mūsų akis iškyla 
šventasis jaunuolis, maldos,skais
tumo, iš meilės plaukiančių 
darbų, Kristaus Evangelijos liu
dijimo ir ypatingai meilės Mari
jai pavyzdys. Jis yra Dievo 
dovana visai Bažnyčiai, bet ypa-

Iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimas Kultūros Židinyje. Scencje
— organizacijų vėliavos. Giedamas himnas. Nuotr. L. Tamošaičio

LEIDINIAI 
ŠV. KAZIMIERO 
SUKAKTIES PROGA

Kovo 4 sukako 500 metų 
nuo Lietuvos jaunimo globėjo 
— šv. Kazimiero — mirties.

Šiai nepaprastai progai at
žymėti Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijos pastangomis 
buvo sudarytas Šv. Kazimiero 
sukakties komitetas. Sukaktuvi
niai metai pradėti kovo 4 Ro
moje bažnytinėmis apeigomis, 
popiežiui Jonui Pauliui II va
dovaujant. Metai bus baigiami 
rugsėjo 1 ir 2 Toronte, Kana
doje, katalikų kongresu ir su
kakčiai specialiai sukurta ora
torija. Šalia iškilmių Romoje ir 
Toronte komitetas yra atlikęs 
eilų darbų.

Tų darbų tarpe komitetas iš
leido šv. Kazimiero gyvenimo 
trumpas studijas lietuvių, anglų 
ir ispanų kalbomis, jas jau gali
ma užsisakyti per Šv. Kazimiero 
sukakties komiteto būstinę, kuri 
veikia Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos patalpose.

Prof. Simo Sužiedėlio lietu
viška laida kainuoja 5 dol., 
plius 1 dol. už pašto išlaidas. 
Užsisakant 10 dar daugiau lietu
viškų knygų, duodama 25% 
nuolaida.

Angliška brošiūra, kurią pa
ruošė Pilypas Skabeikis, gauna
ma tik už 50 centų. 25% 
nuolaida skiriama tiem, kurie 
užsisako 100 egzempliorių ar 
daugiau.

Vytauto Dambravos išpaniška 
knygutė apie šv. Kazimierą 
gaunama už auką.

Šie leidiniai suglaustai nu
šviečia vienintelio lietuvio 
šventojo bruožus. Jie praturtins 
kiekvieno susipratusio lietuvio 
biblioteką bei atliks svarbią 
publicistinę funkciją vietinių šv. 
Kazimiero minėjimų ruošoje.

Leidinius galima įsigyti Lie
tuvių Katalikų Religinėje Šal
poje. Čekius rašyti LITHUA
NIAN CATHOLIC RELI
GIOUS AID vardu ir siųsti 
351 Highland Blvd., Brooklyn. 
New York 11207.

— Zigmas Banevičius, panto
mimikas, gyvenąs Paryžiuje, 
ruošia specialią programą kovo 
25 “Margučio” rengiamam kon
certui Chicagos Jaunimo Cent
re. Z. Banevičius studijavo 
Kaune, Maskvoj. Varšuvoj ir Pa
ryžiuj Marcel Marceau vado
vaujamo) mimodramos mokyk 
loj.

— Kaziuko mugė, rengiama 
Clevclando Neringos. Klaipėdos 
ir Pilėnų tuntu, įvyks kovo 25 
Dievo Motinos parapijos salėj. 

tingai tautai, su kuriu jis yru 
suaugęs, kur gyvas jo šventas 
palikimas.

| Romos maldas mes įjun
giame Lietuvos Bažnyčią, visą 
mūsų širdžiai mylimą tautą, 
per amžius tikėjimo vienybe 
ištikimą Apaštalų Sostui.

Prisimename Lietuvos vysku
pus, kunigus, seminaristus, 
Dievui pasiaukojusias sielas, 
jaunimą, kurio ypatingas Glo
bėjas yra šventasis Kazimie
ras. Meilėje jungiamės su vi
sais broliais ir seserimis tėvy- 

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

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

FINNAIR via JFK

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

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
#508 B: gegužės 8-24 .......................................... 41,769
#612 B: birželio 12-28 .........................................$1,899
#918 B: rugsėjo 18 - spalio 4................................$1,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK 6 Boston

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

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

#612A: birželio 12-23 ............................................ $1,649
#710: liepos 10-21 ........ ......................................... $1,649
#807: rugpjūčio 7-18 ............................................. $1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29.......................... ................ 41,489

6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj. 1 Frankfurte
LUFTHANSA via JFK & Boston
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) — S439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#507: gegužės 7-18..........................................-41,289
#604: birželio 4-15................................................. $1,639
#710A: liepos 10-21 ...............................................$1,639
#814A: rugpjūčio 14-25..........................................$1,639
#904: rugsėjo 4-15................................................. $1,639
#101: spalio 1-12 ................................................... $1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

11 DIENŲ — LIETUVA IR LENKIJA

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

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

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky
FINNAIR via JFK

9 DIENOS — LIETUVA IR SUOMIJA
#427: balandžio 27 - gegužės 5...........................$1.129
#511: gegužės 11-19..........................................$1,229
6 dienos Vilniuj, 1 Helsinky
FINNAIR via JFK

Dėl broiiūros Ir daugiau informacijų kreiptis:
BALTIC TOURS 
293 Auburn St.

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

vi

nėję, ypač su tais, kurie ken
čia dėl tikėjimo, prašydami 
Dievą, kad visi išliktų ištiki
mi Kristui.

Prie Aušros Vartų Gailestin
gumo Motinos kojų sudedame 
Lietuvos Bažnyčios džiaugsmus 
ir kančias, o taip pat savo 
meilę ir viltį:

Marija, Marija, skaisčiausia 
lelija,

Tu švieti aukštai danguje.
Palengvink vergiją, pagelbėk 

žmonijai. . .
Nes viską pas Dievą gali.

nIAtszqsTjyj

Rūta Klevą Vidžiūnienė— 
VIENO VAKARO MELAN
CHOLIJA. Novelės. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas. 
1983. Viršelis ir aplankas dail. 
Elenos Urbaitytės. Spausdino 
Draugo spaustuvė Chicagoj. 
224 psl. Kaina T dol. Gau
nama ir Darbininko administ
racijoj.

Autorė, jau nuo seniau mum 
pažįstama iš spaudos kaip žur
nalistė (buvo net Lietuvio 
Žurnalisto redaktorė), kartu 
reiškėsi ir kaip rašytoja — no- 
velistė ir feljetonistė, laimė
jusi net premijų. Mokytojauja 
amerikiečių gimnazijoj ir dirba 
lietuvių radijo valandėlėj.

Šioji pirmoji jos novelių kny
ga mus džiugina. Ji įdomi ir 
aiškiai rodanti rašytojos talentą. 
Taikliai autorę apibūdina šios 
ištraukos iš knygos aplanko:

“Šiame rinkinyje novelės daž
niausiai yra paimtos iš dabar
ties gyvenimo ar netolimos pra
eities prisiminimų. Jos yra tik
roviškos, personažai gyvi, su 
sava išmone ir savais bruo
žais. Juose galima matyti save, 
savo kaimyną ar pažįstamą, 
bet apipavidalintą meniška 
tiesa.”

“Autorė čia dažnai kalba 
tartum vienas novelės persona
žų, bet jaučiama, kad persona
žas kalba apie save ir savo 
tikrovišką išgyvenimą. Kartu su 
juo gyveni ir skaitydamas.”

“Autorės stilius vra sodrus, 
žodžiai taupūs, vaizdais nupieš
tas gyvenimas tikras ir įtiki
nantis. Šis novelių rinkinys 
praturtina nauju įnašu ir nau
jais vaizdais lietuviškos nove
lės literatūrą.”

Bronys Raila — KITOKIOS 
LIETUVOS ILGESYS. Šimtas 
prakalbų į Lietuvą 1980-1982. 
Išleido Viltis. 1983. Aplanko 
dailininkas — Vladas Žilius. 
Spaudė Vilties spaustuvė, Cle
veland, Ohio. Kietais virše
liais. 404 psl. Kaina 5 dol.

Kaip autorius pasisako savo 
pratarmėj, šioj knygoj sudėtas 
jo antrasis šimtas prakalbų į 
Lietuvą per Laisvės radiją (Ra
dio Liberty). Pirmasis šimtas 
buvo sudėtas knygoj “Vaivos 
rykštė”, išleistoj 1980.

Naujojoj knygoj yra šie penki 
skyriai: “Brandaus” komuniz
mo nebrandumai, Girgždėdama 
rieda tarybinė enciklopedija. 
Ar mūsų godos vien žais
mas naktų?, Likimai, troški
mai, nusivylimai — “gėlės ant 
kiauliško mėšlo”, Margo gyve
nimo akimirkos.

“Dvylikos knygų ir daugelio 
straipsnių periodikoje autorius 
yra vienas iš rvškiausiu mo- 
dėmaus lietuviu žurnalizmo C
atstovų”, — rašoma knygos 
aplanke. Kad tai yra tiesa, liu
dija ne vien premijos, kurių 
jis yra gavęs, bet ir skaity
tojų nuomonės. Kad jo stilius, 
anot Vytauto Alanto, yra ori
ginalus ir individualus, sutiks 
daugumas skaitytojų. Skaityto
jai sutiks ir su A. Kalniom: 
“Jo raštai brandūs, išmąstyti, 
meniškai apdoroti, skaitytojui 
pateikiami kaip išnokintas vai
sius . . .” (Tėviškės Žiburiuose). 
Bet reikia pabrėžti, kad dau
gelis Br. Railos rašinių v ra 
kontroversiniai: jų mintys vie
niem patiks, kitiem — ne.

Autoriaus pamėgimas daug 
kalbėti prakalbose į Lietuvą 
apribojamas. Tai jam išeina į 
naudą. Rašinėliai čia trumpi ir. 
atrodo, nekontrox ersiniai Pin
ką visiem skaitytojam.

Kitos Br. Raibis knvgos Tam
siausia prit'š aušrą (I960). Iš 
paskendusio pasaulio (1962b 
Laumių juosta (1966). \ ersmės 
ir verpetai (1970), Dialogas su 
lietus iais (1970). Paguoda - 
I dalis (197 D, 11 d. J 974\ 
III d. (1975). Bastūno matš 
tas d977b Vaivos rykštė . 1980b 
Raibom agavom

&
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IŠ “LIEPSNOS” BUITIES

LB New Jersey apygardos 
valdybos 1972 įsteigta ir jos 
iki šiol globojama tautinių šo
kių grupė “Liepsna”, besiruoš
dama septintąją! tautinių šokių 
šventei, neužmiršta savo suge
bėjimus parodyti ne tik savai, 
bet ir amerikiečių visuomenei.

Paminint tik jos ryškesnius 
pasirodymus 1983 metais, 
“Liepsna” galėtų pasigirti eile 
įvairių renginių, kuriuose jai 
teko atlikti dalį ar net ir visų 
meninę programų.

Neskaitant jos pasirodymų 
per tais metais įvykusius įvai
riose mūsų kolonijose Nepri- 
klausomybšs šventės minėji
mus, jai teko demonstruoti mū
sų tautinių šokių ir tautinių 
apdarų grožį William Paterson 
kolegijoj, Wayne, NJ., Clifton, 
N.J., miesto valdybos suruoš
tame miesto įkurtuvių sukak
ties minėjime, N.J., valstijos 
suruoštame tautinių grupių 
festivaly, Liberty Park, Jersey 
City', New Jersey, ir spalio 16 
— Pennsylvania State kolegijoj, 
Scranton, Pa., per kolegijos su- 
tuoštų studentų tėvų dienų. Ten 
ji buvo pakviesta atlikti pro
gramos dalį tarpininkaujant vie
tos lietuvių veikėjai Reginai 
Petrauskienei. Grupės atlieka
mus šokius stebėjo per 200 
žiūrovų, kurie šokius palydėjo 
gausiais plojimais. Grupė čia 
buvo gražiai sutikta, pavaišin
ta ir apdovanota padoriu hono
raru. Reikia pastebėti, kad gru
pė niekada nėra reikalavusi 
honoraro už jos atliekamą pro
gramų, bet pasitenkindavo tik 
padėkos žodžiu ar tik rengėjų 
psiūlyto honoraro dydžiu.

Šiuo metu grupei vadovau
ja Birutė Vaičiūnaitė, pati pir
moji jos vadovė ir mokytoja, 
įdėjusi daug darbo ir paro
džiusi daug pasiaukojimo gru
pei išlaikyti ir iš jos padaryti 
darnų meno vienetų. Jai tal

BALTIMORĖJ PAGERBTAS 
DAIL. A. GRINTALIS

Baltimorės Tautinės Sąjungos 
skyriaus pirmininko Vlado Ba- 
čansko iniciatyva sausio 8 
Lietuvių Namų mažojoj salėj, 
vadinamoj “Klevo kambariu”, 
buvo suruoštas pagerbimas dail. 
Algimantui Grintaliui.

Pobūvį atidarė V. Bačanskas 
ir pakvietė gaebės svečius. Į 
salę įžengė dail. A. Grintalis, 
lydimas žmonos Kateriuos ir 
klebono kun. Antano Dranginio. 
Svečiam plojant, jie perėjo salę 
ir atsisėdo prie garbės stalo. 
Ten dar sėdėjo Šv. Petro 
bažnyčios klebonas kun. Mi
chael Roch, A. Grintalio žmo
nos motina Bronė Balgerienė, 
advokatė dr. Elena Armanie- 
nė ir Julija Rastenienė.

V. Bačanskas ' pakvietė dr. 
E. Annanienę vadovauti progra
mai. Kadangi svečių tarpe buvo 
amerikiečių, A. Grintalio bi
čiulių, vadovė programų prave
dė anglų kalba. Ji trumpai 
perbėgo A. Grintalio biografi
jų. Paminėjo, kad jis baigė 
Vasario 16 gimnazijų Vokieti
joj; Maryland universitete buvo 
išrinktas į “lota Lambda Sig
ma Fraternity”; vadovauja 
Northern High School Art 
(lepartamentui; 1981 buvo iš
rinktas populiariausiu mokytoju 
Beltimorėj (Teacher of the 
Year); suprojektavo plieno 
skulptūrų, kuri bus pastatyta 
Lietuvių parke prieš Lietuvių 
Namus; išpuošė abi Lietuvių 
Namu sales; abiejose salėse ant 
sienų pakabino iš medžio 
išdrožtus didesnių Lietuvos 
miestų herbus. Jo rūpesčiu Lie
tuvių Namų trečiame aukšte 
buvo atidarytas muziejus, ku
riame sutelkta daug lietuviško 
meno. Muziejuj ant stalu išdės
tyta iš medžio išdrožti lietu
viški kryžiai, lietuviškos koply
tėlės, lietuviški audiniai. Akį 
traukia velykiniai margučiai, 
gintaro karoliai ir kitokie pa
puošalai. A. Grintalis su savo 
asistente Elena Okiene muzie
jaus patalpose įsteigė medžio 
drožinėjimo kursus, kuriuos 

kina rūpestingas šokėjas Algir
das Bražinskas net tris vasaras 
dalyvavęs tautinių šokių moky
tojų kursuose Dainavoj. Grupės 
šokius akordeonais palydi iški
li akordeonistė Rūta Raudytė 
ir Emilija Skruodytė. Birutei 
kelerius metus negalint va
dovauti dėl tarnybinių prie
žasčių, grupės vadovavimas bu
vo atitekęs kurį laikų grupės 
šokėjai Debie Didžbalytei 
ir kelerius metus — Rū
tai Mickūnienei, kuri taip pat 
yra įdėjusi daug darbo šokė
jam paruošti ir juos grupėj 
išlaikyti. Jai dėl tarnybos išsi
kėlus gyventi į kitų valstijų, 
grupei vadovauti grįžo Birutė 
Vaičiūnaitė.

C> rūpės sudėtis nuo jos 
įsikūrimo yra jau gerokai pa
kitusi. Eilė grupės šokėjų yra 
baigę kolegijos mokslus, išėję 
į savarankiškų gyvenimų ir su
kūrę šeimas. Juos pakeitė jau
nesni šokėjai, atėję iš aukš
tesniųjų mokyklų ir kolegijų. 
Savaime suprantama, kad gru
pės gyvybei išlaikyti visada yra 
laukiami nauji šokėjai, kurie 
galėtų pakeisti iš grupės dėl 
įvairių priežasčių pasitraukian
čius.

“Liepsnos” kelionės išlaidom 
į Cleveland, Ohio, liepos 1 
įvyksiančių septintų tautinių 
šokių šventę sumažinti LB N.J. 
apygardos valdyba balandžio S 
ruošia grupės naudai renginį 
ir kviečia lietuvių visuomenę 
jame dalyvauti ir tuo bent iš 
dalies atsilyginti savam jauni
mui už jų laisvalaikio valan
das, skirtas šokiui išmokti ir jį 
tinkamai apipavidalinti, taip, 
kad žiūrovai galėtų juo gėrė
tis. Tad susitikime visi balan
džio 8, sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Švč. Trejybės parapijos salėj, 
207 Adams St. Newark, N.J.

K.J.

baigė kelios dešimtys mokinių. 
Šiuo lietuvišku muziejum gė
risi ne tik lietuviai, bet ir 
svečiai amerikiečiai.

Po E. Armanienės kalbos bu
vo sveikinimai. Pirmas sveiki
no Balys Brazauskas, Lietuvių 
Namų prezidentas. Jis padėkojo 
už pagražintas sales. Po to kal
bėjo LB Baltimorės apylinkės 
pirm. Vytautas Eringis. Mu
ziejaus vardu sveikino Vytin
tas Če.sonis. Tolimesnis kal
bėtojas buvo A. Grintalio dėdė, 
aktorius Jonas Kazlauskas. Lie
tuvių Namų knygyno vardu 
sveikino Genė Aušrienė. Spor
to Klubo vardu — Algis Ve
liuona, savo vardu — Pet
ras Okas, radijo programos var
du — Albertis Juškus. Toliau 
sveikino Juozas Gaila ir Julija 
Rastenienė. Aktorius Kazys 
Vasiliauskas padeklamavo pasa
kėčia “Asilas ir lakštingala”, 
skirdamas jų A. Grintalio kriti
kam. Paskutinė kalbėjo Emilija 
Railienė.

Po visu kalbu ir sveikini- 
mu A. Grintaliui buvo i- 
teiktos dovanos. V. Bačanskas 
įteikė išrašytų sveikinimų ir 
padėkos adresų. Emilija Rai
lienė įteikė gražų albumų, o 
Ona Krivonienė — gražiai iš
drožtus grybus.

Po to dail. A. Grintalis pa
dėkojo svečiam už atsilanky
mų, sveikinimus ir dovanas. 
Susijaudinęs, trumpų kalbų bai
gė žodžiais: “Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir 
būt!”

Kun. A. Dranginiui sukalbė
jus maldų, svečiai pasivaiši
no gardžia vakariene. Jaunos 
merginos nešė šaltus užkan
džius ir karštų maistų. Netrū
ko ir alaus bei “viiytos 
(Baltimorėj vadinamas gėrimas, 
panašus į Lietuvos viešbučio 
Kaune krupnikų). Šeimininkavo 
Aldona Budimu'*. Ačiū jai už 
skanų maistų ir greitų patar
navimų.

Meninę programų pradėjo Ja
ninos Brasauskienės ii Igorio

LB NJ apygardos valdybos sukurtos taut, šokių grupės LIEPSNA dabartinė 
sudėtis. Iš kairės I-oje eilėje sėdi: Rūta Melinytė, Rasa Eitmanaitė, akordeonistė Rūta Rau
dytė. Nicole Luecke ir Kathy Klimaitė; Il-oie eilėje: Claudia Luecke, Edvardas 
Rokas, Kim Linkutė, Dennis Meižys, Gina Melinytė, Linas Eitmanas, Tomas Šernas, 
Vincas Šaulys, Vida Melinytė, Tomas Šaulys, Monika Šemaitė, Robertas Stankaitis, grupės 
vadovė Birutė Vaičiūnaitė ir jos padėjėjas Algis Bražinskas. Nuotraukoje trūksta: Danutės 
Audėnaitis, Deboros ir Rūtos Didžbalyčių, Ritos Gražulytės, Darlene Linkutės, 
Louise Moroses, akordeonistės Emilijos Sodonienės, Arūno Bitėno, Jono Didžbalio ir An
tano Kasausko. Nnotr. Arūno Bitėno

TADO TALLAT-KELPŠOS NETEKUS
PATERSON, N.J.

Nuo stipraus širdies priepuo
lio vasario 6 mirė taurus lietu
vis Tadas Tallat-Kelpša. Priklau
sė prie Lietuvių Bendruomenės 
ir Šv. Kazimiero parapijos, bu
vo parapijos tarybos narys ir 
parapijos iždo globojas (trustis- 
tas).

Gimė 1920 birželio 16. Moks
lus ėjo Kauno jėzuitų gimna
zijoj ir Dotnuvos žemės ūkio 
akademijoj, kurių kaip tik suspė
jo baigti prieš karui praside
dant. Pasitraukęs iš Lietuvos į 
Vakarus ir atsidūręs Šveicari
joj, būdamas žemės ūkio aka
demijos absolventas, tuoj gavo

Kučiau.sko duetas Padainavo 
dvi liaudies dainas: Bernelis 
tinginėlis ir Eikim mudu abu
du. Elainė Dulienė ir Vy
tautas Dūlys padainavo St. 
Šimkaus Plaukia sau laivelis. 
Vytautas Dūlys ir Igoris Ku- 
čiauskas padainavo J. Kazėno 
Ar vėjai pūtė. Pabaigoj pasi
rodė kvartetas: Janina Brasaus- 
kienė, Elainė Dulienė, Vytau
tas Dūlys ir Igoris Kučiaus- 
kas. Jie padainavo St. Šim
kaus Oi, kas sodai ir M. Vait
kevičiaus Pienė. Dainas paruo
šė ir dainininkam akomponavo 
muz. Marija Krasauskienė.

Į pagerbimų atsilankė arti 
100 svečiu.

A.K.V. 
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KAINA IŠ NEW YORKO

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

KELIONĖS NR. IŠVYKSTA GRĮŽTA ARBA MONTREALIO

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

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

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

J kalną (skaitoma kelionė Finnalr lėktuvu, trys valgiai Pabaltijo kraštuose, kelionė MS 
George OTS laivu iš Helsinkio I Taliną Ir atgal, sutikimo vakarienė Helsinky ir pusryčiai, 
Pabaltijo kraštuose kasdien dvi apžiūrėjimo ekskursijos, (skaitant Kauną ir Trakus. Keleiviai 
nakvos Helsinky Toml, Taline Vlru, Rygoj Latvia Ir Vilniuj Lietuva viešbučiuose. Išvykimas iš 
JAV vakarinio pakraščio pagal asmenišką susitarimą.

Dėl informacijų kreiptis į Stephanie Horton. Tel. 212 683-9500
d____________________________ .... __________

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

darbų savo specialybėj. Išbuvęs 
Šveicarijoj trejus metus, buvo 
pakviestas Edvardo Turausko, 
tuometinio lietuvių delegato prie 
Tautų Sąjungos ir Lietuvos pa
siuntinybės tarėjo Berne, dirb
ti jo ūky Prancūzijoj. Tada Ta
das persikėli į Prancūziją ir ten 
išdirbo iki išvykimo į JAV 
1952.

Šiame krašte iš pradžių apsi
gyveno Newarke, NJ. Po poros 
metų persikėlė į Patersoną. Pa- 
tersone išgyveno iki 1973, kol 
Cream Ridge, netoli Trentono, 
N.J., įsigijo nuosavų medelynų, 
pasistatė ten namus ir kur gyve
no iki mirties.

JAV Tadas visų laiką dirbo 
irgi savo specialybėj, būtent 
New Yorke pas vienų “land
scape” kontaktorių, būdamas ten 
vadovu ir daugelio didelių dar
bų ir projektų vykdytoju. Kai 
1964 buvo rengiama New Yor
ke, Flushing Meadows, pasauli
nė paroda, Tadas su savo žinioj 
esamais darbininkais apsodino 
parodos rajoną gana dideliais 
medžiais, krūmais ir tūkstan
čiais gėlių, o kai pačiame New 
Yorko mieste buvo pastatyti 
Jungtinių Tautų rūmai, jis vien 
tik tulpių pasodino ten apie 
20 tūkstančių. Žinoma, už tai vi
si nuopelnai teko tai bendrovei, 
kuriai jis dirbo. Užtat Tadas 
visų laikų norėjo įsigyti savo 
paties medelynų ir dirbti pats 

sau namie, o ne važinėti kas
dien keliasdešimt mylių į darbų.

Pagaliau jo svajonė išsipildė: 
jis įsigijo savo medelynų ir įsi
kūrė Cream Ridge. Čia jis irgi 
sunkiai dirbo, bet turėjo mora
linį pasitenkinimų ir savo darbo 
tinkamų įvertinimų. Čia dirbda
mas, jis dalyvavo N.J. valstijos 
parodoj, įvykusioj 1983 Great 
Adventure rajone, kur už savo 
išorinės aplinkos dekoravimo 
projektą iš daugelio dalyvavu
sių gavo antrąją vietą.

Tačiau plačiausias Tado v 
delyno, jo paties sąžiningumo ir 
meilės savo darbui ir augalam 
išgarsinimas atėjo iš visai nesiti
kėtos ir niekad nelauktos vietos. 
Vienas Wall Street Journal 
bendradarbis, išieškojęs savo 
mėgstamo medelio (weeping 
Russian mulberry) visuose jam 
prieinamuose medelynuose ir 
niekur jo neradęs, vienų 1982 
rudens dienų, važiuodamas į 
Princetono universiteto bib
liotekų, netikėtai pamatė dar 
vienų medelyną, būtent Cream 
Ridge Tado Tallat-Kelpšos me
delynų. Sustojo ir užėjo dar 
čia tokio medelio paieško
ti. Ir kaip jis nustebo, radęs 
čia du nedidelius, paties Tado 
išaugintus, o jo taip ilgai ieš- 
kotus medelius. Jis tuojau pat 
norėjo juos abu ir paimti, bet

(nukelta i 7 psl.)

— Kazimierą Oksą, kovo 20 
pirminiuose rinkimuose mėgi
nantį gauti respublikonų par
tijos nominaciją į 3-čio distrik- 
to kongresmanus, vasario 27 
vedamuoju indorsavo dienraš
tis “Chicago Tribune”. Jeigu 
pulk. Oksas nominaciją laimėtų, 
jam tektų rungtis su dabarti
niu kongresmanu Michael Rus
so.

— Jurgis Janušaitis, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos pirminin
kas ir “Paramos” parduotuvės 
Chicagoj vienas savininkų, žada 
išsikelti visam laikui į Floridą. 
Lietuvių Žurnalistų Sąjunga ir 
visuomenės atstovai jam rengia 
atsisveikinimo vakarą kovo 17 
Chicagos Jaunimo Centro kavi
nėj.

— Solistės Violetos Rakaus
kaitės estradinės muzikos kon
certas įvyks kovo 23 Toronto, 
Ont., Prisikėlimo parapijos sa
lėj. Solistė taip pat atliks pro
gramą parapijos metinės vaka
rienės metu kovo 25.

— Paryžiuje, Notre Dame ka
tedroje, Paryžiaus arkivyskupas 
kardinolas J. M. Lustiger kovo 
25 šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktį atžymės iškilmin
gomis pamaldomis.

— “The Observer”, leidžia
mas Lietuvių Katalikų Federaci- 
Jos-aiTgių kalbap-bet lietuvišku 
turiniu, pirmas numeris vasario 
mėn. data išėjo iš spaudos. 
Laikrašty duodama informacijų 
iš okupuotos Lietuvos ir išeivi
jos lietuvių gyvenimo. Vyr. re
daktorius Mykolas Drunga, re
daktoriai: G. Damušytė, dr. L. 
Sidrys, A. Zailskaitė, D. Kvikly- 
tė, kun. A. Saulaitis, A. Adomė
nas, dr. A. Liulevičius, M. 
Bielskus. Reikalų vedėjas yra 
Jonas Kuprys, administratorius 
— Bronius Polikaitis. Liet. Kat. 
Federacijos pirm, yra Saulius 
Kuprys. Laikraštis yra 12 psl., 
spausdinamas Draugo spaus
tuvėje.

— St. Petersburg, Fla., Ro
mo Kalantos Šaulių kuopa per 
savo pirmininkų Antanų Gu- 
donį atsiuntė 25 dol. aukų Dar
bininkui stiprinti. Ačiū už spau
dos talkos įvertinimų.

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

inam, CT 06260).
— Lietuviai studentai kvie

čiami vasaros tarnybai Jungti
niame Pabaltiečių komitete 
Washingtone, D.C. Bus parink
ta po vienų atstovų iŠ lie
tuvių, latvių ir estų. Reikia 
gerai mokėti lietuvių ir anglų 
kalbas, mokėti važinėti automo
biliu. Amžius — daugiau kaip 
18 m. Pirmenybė studijuojan- 
tiem politinius ir žurnalisti
nius mokslus. Registruotis iki 
kovo 30 adresu; Amerikos Lie
tuvių Taryba, 2606 W. 63 St.. 
Chicago, 111. 6(XV29. Tel. 312 
778-69(M).

— Nauji Darbininko skaity
tojai: K. Dikšaitis, W. Germany, 
J. Karalius, Cleveland, Ohio. 
Iz. Prikockis. Warrington. Pa. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakv tojam. Naujiems 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 
1'- dol. \tnaunnant ii'icni 15 
dol.
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OBERAMMERGAU
TOūS 1984

11 DIENŲ — BAVARIJA, AUSTRIJA IR KALNAI 
Kelionė A—1 • gegužės 19 • 29 81.549
Aplankoma Miunchenas, Spttzlngsee, Salzburg, Viena, Insbruke* 
ir Kristaus Kančios vaWhlmas Oberammergau

10 DIENŲ — PILYS, KATEDROS IR REINAS
Kelionė B-2: birželio 30 * KOPOS 9 nnmiiii i u ii 31 .579
Plaukiama Reino upe, aplankoma Ruedeshelm, Heidelberg, 
Wuerzburg, Nuernberg, Rothenburg, Salzburg, Miunchenas Ir 
Kristaus Kančios vaidinimas Oberammergau

5 DIENOS — ILGO SAVAITGALIO KELIONES
Keliaujantieji Europoj arba grįžtantieji Ii kelionės Lietuvoj 
Frankfurte gali pasirinkti vieną iš trijų Ilgo savaitgalio kelionių 
aplankyti Miuncheną Ir Kristaus Kančios vaidinimą Ober
ammergau.
Kelionė D-5: birželio 22-28 .......................................... ..........$ 439
Kelionė D-8: liepos 20 - 24 ------- ..----------- -----------------------S 439
Kelionė D-7: rugpjūčio 17 - 21 ____________ ____ ___ ___ ! 439

2 naktys Oberammergau, 2 naktys Miunchene

Visos kelionės su LUFTHANSA via JFK & Boston

Dėl brošiūros ir kitų informac^ų kreiptis:
BALTIC TOURS 

293 AUBURN ST.
NEWTON, MASS. 02166 

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

' ■' ' .. . ■■■ ■ ' ' ' ...... . ......... ■ ' ——
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš

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

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 
kainuoją tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 

metam.

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

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 raštai.

I ir II tomas, {rišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

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

E. Juciatė, 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- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna
šas į anti nacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol., įriš
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.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. Evelkausklenė sutiko 
žieme laikraštyje du<Hi paaiškinimų 
Ir patarimų te įskilais Mausima to Dar
bininko skaitytojam. Klausimai siųs* 
tini jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomey-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

SKYRYBŲ SUTARTIS

KLAUSIMAS
Turim du vaikus: sūnų ir duk

terį. Iš abiejų vaikų teturim tik 
vieną anūką — dukters sūnų. 
Skaitom Tamstos atsakymus į 
skaitytojų klausimus ir vienas 
kita raminam. Sakom, matai, ir 
kiti žmonės turi vosokių vargų 
su savo vaikais.

Mes turėjom savų rūpesčių ir 
su sūnum, ir su dukra, kol jie 
augo. Bet niekad nemanėm, kad 
turėsim tiek vargo dėl savo 
anūko. Kai jis buvo mažas, bu
vo toks mielas vaikas, toks lipš
nus ir gražus. Tikra paguoda 
ir savo tėvam, ir mum. Bet, kai 
jau buvo paauglys, pradėjo 
draugauti su netikusiais vaikais, 
prastai mokėsi ir, baigęs gim
naziją, atsisakė toliau mokytis, 
nors ir mes, ir jo tėvai siūlėm 
jam mokytis kiek įmanydami.

Žiūrim į savo draugus. Mes, 
lietuviai, darom viską, ką galim, 
kad tik vaikus išleistume į moks
lus. Rodos, visi lietuvių vaikai, 
jaunoji karta, mokosi ir, baigę 
mokslus, išeina į žmones. Gi mū
sų anūkas nenorėjo mokytis, ir 
gana. Būdamas vos tik 19 metų, 
susiuostė su aire, ir matėm, 
kad ta jo nebepaleis. Ji buvo vos 
17 metų, net gimnazijos nebai
gusi; dirbo kontoroj kartoteki- 
ninke (file girl). Ji pastojo nėš
čia, ir kai anūkas apie tai pra
nešė savo tėvam, o tie mum, . 
visi manėm' kad iš proto išeisim. 
Kur tu, žmogau, matytum: vai
kai, ir abu be darbo, rengiasi 
vaiką auginti.

Kalbėjom su jos tėvais, o tie 
manė, jog jų duktė protinga 
(smart), kad prisiviliojo vyrą. 
Mūsų duktė ir jos vyras net 
sakė, kad sutinka pasiimti vaiką 
auginti, jei sūnus neves savo 
airės ir negadins sau viso gyve
nimo. Anūkas neklausė ir ją ve
dė. Vestuvėse nei mes, nei mūsų 
vaikai nedalyvavo. Jiem vedus, 
niekas iš mūsų jų nelankė, bet 
manom, kad mūsų duktė juos 
finansiškai rėmė. Vis mama. 
Anūko vaikutis gimė negy
vas (stillborn). Atrodė mum, 
kad Dievas juos baudžia už 
jų elgesį. Vaikučio, žinoma, gai
la, bet sakom, gal taip ir ge
riausia.

Po metų, po kitų pradėjo anū
kas prastai sugyventi su savo 
žmona. Su laiku priėjo net prie 
muštynių. Ta airė pradėjo leisti 
pinigą kaip vandenį. Visko už
sinorėjo. Drabužių turėjo pil
nas spintas, bet vis pirko nau-

jų. Anūkas, kuris jaunystėj buvo 
didžiausias tinginys ir miegoda
vo iki 10 valandos, kai galėjo, 
dabar dirbo net du darbus, nes 
jo žmonai vis neužtekdavo pi
nigų. Ji pati dirbo vakarais kaip 
padavėja (waitress) restorane, 
bet mūsų anūkas jos uždirbto 
pinigo niekad nematė. Ji ir jo, ir 
savo pinigus išleisdavo, kai tik 
juos gaudavo. Dabar ji nutarė 
skirtis. Kiekvienas pasiėmė po 
advokatą. Ji išėjo gyventi pas 
savo mamą.

Mūsų duktė sako, kad jų pa
čių advokatas jiem pataria su
rašyti persiskyrimo sutartį; kad 
vaikas atiduotų savo žmonai jų 
gyvenamus namus ir santaupas 
banke, apie kurias ji net nežino, 
ir kad, be to, jis žmonai mokė
tų po 50 dolerių per savaitę. 
Kitaip, advokatas jiem sako, 
teismas priteis žymiai daugiau, 
ir anūkas niekuomet neatsikra
tys savo žmonos reikalavimų.

Mes negalim suprasti, kodėl 
vaikas turi atiduoti viską, ką tu
ri, netikusiai žmonai, kodėl jis 
turi išlaikyti ją visą gyvenimą, 
kada ji pati yra sveika ir dar
binga. Vaikų nėra, tai kodėl 
ji turi būti jam našta visam gy
venimui? Be to, nežinom, ar ji 
vėliau negalės kreiptis į teismą, 
prašydama dar daugiau pinigų 
iš anūko , nepaisant to susita
rimo, nes jai pinigų niekuo
met neužteks. Manom, kad be 
susitarimo vaikui geriau išei
tų. Jis galės viską papasakoti 
teisėjui ir prašyti teisėjo mąlo; 
nės jam neužkrauti naštos vi
sam jo gyvenimui.

Prašom mum parašyti per 
laikraštį, kurį jau seniai skaitom 
ir remiam.

Seneliai

ATSAKYMAS
Skiriantis paprastai patarti

na susitvarkyti tarpusavio turto 
ir finansinius reikalus be teis
mo. Tokiu būdu išvengiama tą
symąsi ir “ilgos’ybylos eigos 
teisme. Paprastai abiejų pusių 
advokatai, tardamiesi su savo 
klijentais, randa abiem pusėm 
priimtiną būdą turtui pasiskirs

tyti ir juo pasidalinti. Tai atlie
kama sudarant sutartį raitu 
(separation agreement). Paskui 
advokatai prašo teisėją iią su
tartį “padaryti" skyrybų bylos 
dalim. Teisėjas, jei , jo nuomo
ne, sutartis yra patenkinama 
(fair) ir neskriaudžia nei vienos, 
nei kitos pusės, jbngia sutartį 
prie bylos, ir ji pasidaro jo 
sprendimo dalim.

Tačiau, jei Tamstos teisingai 
apibūdinat savo anūko advokato 
projektuojamą sutartį, man ta 
sutartis nepatinka. Ji yra per
daug vienašališka. Jei anūkas 
atiduoda savo žmonai savo pusę 
namų ir santaupas, jis neturėtų 
jai dar mokėti alimonijos (žnlb- 
nos išlaikymo) po 50 dolerių per 
savaitę. Kartais teismai paskiria 
laikinę alimoniją, kad, pvz., 
žmona galėtų tęsti mokslą ir iš
mokti amatą. Tai vadinama “re- 
habiliatative alimony”. Bet tai 
yra kitas reikalas. Mokėti jai 
po 50 dolerių visą laiką, kada 
ji yra jauna ir darbinga ir vai
kų neturi, man atrodo yra ne
teisinga.

Jei abi pusės yra patenkintos 
sutartim, reikia joj nurodyti, 
kad sutartis galioja kaip atski
ras susitarimas ir netampa teis
mo sprendimo dalim (indepen
dent validity). Mat, teismai 
šioj srity turi plačią diskreciją. 
Jie turi teisę keisti ir modifi
kuoti alimonijos sumos dydį. Už 
tai yra pravartu įrašyti tokią 
klauzulę, kurią nurodžiau, kad 
vėliau, jei Tamstos anūko už
darbis ir finansinis stovis pa
gerėtų, buvusi žmona vėl ne
reikštų pretenzijų dėl didesnės 
alimonijos.

Aš manau, kad Tamstom bu
vo duota anūko žmonos advoka
to versija, o ne Tamstų advoka
to. Esu tikra, kad bus pasiek
tas kompromisas: anūko žmona 
gaus mažiau, negu prašo, o anū
kui teks jai perleisti savo dalį 
namų ir santaupų vietoj “bū
simos” alimonijos.

GAUTA NAUJATCNYGA
A. Saudargienė — VĖJAS IŠ 

RYTŲ, Nidos knygų klubo leidi
nys. Kietais viršeliais. Kelionės 
aprašymai. Kaina 5 dol. Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. 11207.

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

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
UetaviŲ Enciklopedija 36 tomai ........... $36640
Encydopedia Lttuanica 6 tomai ........  S12S4S
Vinco KrčvSs Raštai 6 tomai........  ........................... $32.60
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas .... ............. $1345

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2750.

DEXTER PARK
PHARMACY O 

Wm. Anastari, B. S. ™ 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
296-4130

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

SAVO TAUPYTOJAMS MOKA AUKŠČIAUSIUS 
PROCENTUS:

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

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

Agronomas Iz. Sinkevičiūtė* paraiyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga tu 
plestlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užaakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardae, pavardė ....................................................................................

Numeri*, gatvė ......................................................................................

Mieste*-, valstija, Zip ...........................................................................

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-1 
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

už taupomąsias sąskaitas 9%v /o (9.48% yield)

už IR A indėlius n %/w (11.5% yield)

10% 11°>už certH ikatus nuo I wr /V Iki I I /

KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
100,000 DOL.

KASOS adresas:

86-01 114th Street
Richmond HMI, N.Y. 1W18 

Telef. 212 441-6709
J s taiga veikla savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto Iki 

8 vai. vakaro, o penktadieniais Iki 6 vai. Ir šeštadieniais 
iki 5 vai. vakaro.
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TADO TALLAT-KELPŠOS NETEKUS
(atkelta iš 5 psl.)

labai nustebo, kad Tadas neno
rėjo jam nė vieno tuoj pat duo
ti. Tadas jam paaiškino, kad 
medelis, dabar persodintas, gali 
per žiemą neišsilaikyti, ir prašė 
jį medelį atsiimti tik pavasarį, 
o antrojo nenorėjo atiduoti, 
norėdamas ir dar vieną pirkėją 
patenkinti.

. Tąs žmogus, Allen Lacy, šito
kį Tado sąžiningumą, jo dar ki
tokius, kituose medelynuose ne
matytus, augalus, gėles ir krū
melius plačiai aprašė The Wall

paskelbimo Tadas gavo ir laiškų, 
ir skambinimų telefonu iš įvai
riausių vietų, net iš Washingto- 
no, teiraujantis, kokių dar au
galų jis turįs savo medelyne, 
kurių jie nerandą kitur. Gaila, 
kad Tadas, taip gražiai įvertin
tas ir išgarsintas, neilgai galėjo 
savo mėgstamu darbu gėrėtis ir 
džiaugtis. Prie to per ankstyvo 
jo su šiuo pasauliu atsiskyrimo 
gal bus didele dalimi prisidė-

jusi irgi per ankstyva, prieš ne
pilnus metus, žmonos Pajautos 
mirtis ir jo pergyventas vie
nišumas. Nors duktė ir žentas 
Vidmantas Matusaičiai, kad ir 
atokiai gyvendami, viską darė, 
kad tą jo vienišumą paleng
vintų, bet pasilikusiam visuose 
namuose vienų vienam, ir dar su 
darbais, nebuvo lengva.

Prie jo mėgstamo darbo tikra 
paguoda jam buvo, kad jis kaip 
lietuvis ir šeimos tėvas savo 
pareigą atliko. Duktė Vita, iš
leista į mokslus, su vyru Vid
mantu reiškiasi lietuviškoj veik
loj, gražiai auklėja savo šeimą, 
vežiodami kiekvieną Šeštadie
nį net į Brooklyną savo mokyk
linio amžiaus vaikus į lituanis
tinę mokyklą. Abu tėvai, kaip ir 
pats Tadas buvo, yra LB nariai. 
Vita dar eina pareigas mokyk
los tėvų komitete. Vidmantas, 
be to, yra šv. Kazimiero para
pijos taryboj, o Vita savo išei
tus mokslus Marymount kole
gijoj ir Sorbonos universitete 
puikiai pritaiko dabar praktikoj,

AL MARCEL- 
ALFONSUI MARCELTNUI,

delis smūgis jo tiesioginei šei
mai, bet ir nedide!ei tŠv. Kazi
miero parapijai, prie kurios jis 

kai, auklėdama savo Šeimą, dar laiką priklausė ir ją rėmė, 
randa laiko išversti į anglų kal
bą visas Kronikas ir net kai ku
riuos leidinius iš prancūzų kal
bos taip pat į anglų kalbą. 
Tadas be galo didžiavosi savo 
trim vaikaičiais, kalbančiais lie
tuviškai ir ne tik lanlcančiais 
lietuvišką mokyklą, bet jau nuo 
mažens pradedančiais reikštis 
lietuviškoj mokyklos veikloj, vai
dinimuose, chore, šokiuose ir 
kitur.

Tadas vasario 8 buvo pašar
votas Kotran-Ragucci šermeni
nėj Patersone, kur buvo susirin
kę giminės, draugai ir pažįsta
mi jo atsisveikinti. Pamaldų 
už mirusį koplyčioj atlaikyti 
buvo atvažiavęs iš Brooklyno 
šeimos draugas kun. K. Pugevi- 
čius. Po tų pamaldų atsisveiki
nimo žodį LB ir parapijos tary
bos vardu tarė A. Masionis, 
nušviesdamas aukščiau aprašytą 
velionio nueitą gyvenimo kelią 
ir nuveiktus darbus. Kitą dieną, 
anksti rytą, velionis buvo išvež
tas į Putnam, Conn., kur Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyno 
seserų koplyčioj buvo aukojamos 
mišios. Po mišių Tadas buvo 
palaidotas seserų kapinėse, kur 
jau prieš jį buvo atsigulusi jo 
žmona Pajauta.

Tado netekimas yra ne tik di-

NtSrs gyvendamas nuo parapijos 
bažnyčios už 70 mylių, kada tik 
galėdavo, atvykdavo įvairiomis 
progomis į pamaldas. Be to, 
kiekvienų didesnių švenčių pro
ga jis atsiųsdavo daug gėlių 
papuošti altoriam.

Tadą palaidojus, nuliūdę liko 
duktė Vita su šeima, sesuo dr. 
Irena Giedrikienė, sesuo Janina, 
brolis Kazimieras, uošvė Eugeni
ja ir svainis su šeima.

A. Masionis

■
ŽINIOS—

Artėja Kaziuko mugė

mūsų tarybos nariui, jo žmonai Winifred staiga mirus, 
reiškiame gilią užuojautą

MIRĖ DANUTĖ 
GUDAVIČIŪTĖ - LOLE

NEW YORKO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Dantų gyd. dr. JULIJAI SKRIPKUVIENEI 
.Iškeliavus amžinybėn, mūsų mielus bičiulius: jos vyrą 

vet. gyd. dr: Stasį, dukrą dr. Aldoną, sūnų inž. Romą Su 
šeima, seserį Albiną Bilaitienę, brolį dr. Juozą Plikaitį, 
seserį Emiliją Senkuvienę (gyv. Lenkijoje), brolį Adolfą 
Plikaitį (gyv. Lietuvoje) su šeimomis, gimines bei arti
muosius liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Natalija ir Jonas Kiaušai
Angelė Kiaušaitė
Rūta ir Ted Hoffos
Lilija ir Martynas Sollish 
Kathie ir Leonardas Kiaušai 
Danutė ir Lou Sucich

Kovo 3 Woodhull ligoninėje 
Brooklyne mirė Danutė Gudavi- 
čiūtė-Lole. Buvo pašarvota M. 
Shalins šermeninėje. Palaidota 
kovo 6 Cypress Hills kapinėse. 
Drauge buvo palaidoti ir jos tė
vo ir motinos pelenai.

Velionė mokėjo daug kalbų, 
daug skaitė vokiškai, rusiškai, 
prancūziškai, taip pat ir angliš
kai. Darbininko laikraščiui yra 
išvertusi straipsnį iš vokiečių 
kalbos apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje, iš rusų kalbos apie 
Čiurlionio seserį ir pokalbį su 
ja. Paskutiniu laiku buvo ligota.

Jos motina buvo Vanda 
Chrzonstowska, tėvas — medici
nos dr. Pranas Gudas-Gudavi- 
čius, profesoriavęs Kauno uni
versitete. Prieš I-mą pasaulinį 
karą 1907 buvo išrinktas į II 
valstybės dūmą. New Yorke 
mirė 1956 lapkričio 28.

Kaziuko mugė, ruošiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, pade
dant vyr. skaučių židiniui, įvyks 
kovo 18 Amerikos Lietuvių 
Piliečių D-jos patalpose, 368 
W. Broadway, So. Bostone.

Mugėje geriausia proga susi- 
sitikti su draugais ir pažįsta
mais ir nusipirkti tai, ko niekur 
kitur nerasi. Be gintaro, audi
nių, tautinių lėlių ir įvairių 
rankdarbių, bus suruošta didelė 
loterija. Be to, bus reta proga 
papildyti savo Lietuvos pašto 
ženklų ir monetų rinkinius arba 
naujus pradėti. Bus ir atitin
kamos literatūros tais klausi
mais. Tai praeities retenybės, 
kurios kasmet mažėja, ir jų įsi
gijimas darosi sunkesnis. Gali
ma bus taip pat nusipirkti ir 
dail. Petro Vaškio sukurtą 
šv. Kazimiero medalį ir dail. 
A. Tamošaičio sukurtų pašto 
ženklų.

Pietūs visuomet būna skanūs. 
Ir šį kartą šeimininkės steng
sis patenkinti svečių skonį. Po 
pietų - bus trumpas11 vaid-inrmaš 
mažiesiem. ' '

■ Mugės pradžia 11:30 v.r. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas 
nemokamas. (k.n.)

Vėl nauji talentai
Laisvės Varpo lietuvių radi

jas atlieka reikšmingą darbą 
ne tik savo visuomeninio 
ir kultūrinio pobūdžio sekma-

Dantų gydytojai
DR. JULIJAI SKRIPKIENEI,

ELENAI SALEMONČIKIENEI
mirus, jos dukrai Irenai Jankauskienei, mūsų klubo 
uoliai bendradarbei, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Atletų Klubas

mūsų mielai kolegei, iškeliavus amžinybėn, jos vyrui dr. 
Stasiui Skripkui, sūnui Romui ir dukrai dr. Aldonai, jos 
broliams ir seserims bei kitiems artimiesiems nuošir
džiai reiškiame gilią užuojautą.

TADUI TALLAT-KELPŠAI

Gydytojų Draugija mirus, dukrą Vitą su šeima ir artimuosius užjaučiame 
ir kartu liūdime.

dieninėmis radijo programo
mis, bet taip pat rengiamais 
koncertais šūkiu: “Pažinkime ir 
remkime savo talentus”. Jis pa
grįstai gali didžiuotis, kad jo 
koncertuose dalyvavo dar vos 
pradėję skleistis dainos meno 
talentai, dabartinės žvaigždės: 
sol. Lilija šukytė, sol. Arnol
das Voketaitis, sol. Daiva Mon- 
girdaitė ir kiti.

Savo veiklos 30 metų sukak
tį Laisvės Varpas paminės vėl 
naujų talentų iškėlimu. Tai 
dainininkė Vilija Mozūraitytė, 
pianistė Raminta Lampsaty- 
tė ir smuikininkas Mykolas 
Kollars. Visi iŠ Hamburgo, 
Vakarų Vokietijos. Jie atliks 
programą pavasariniame kon
certe, kuris rengiamas kovo 24, 
Šeštadienį, 7 vai. vak., So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj, So. Bostone. Tai bus 
Laisvės Varpo kultūrinis rengi
nys.

Dainininkė Vilija Mozūraitytė

Vilija Mozūraitytė yra dide
lis talentas su šviesia ateitimi. 
Ji yra gimusi 1962 Kaune, 
Lietuvoj, muzikalioj šeimoj, ku
rioj motina buvo chorvedė, o 
sesuo smuikininkė. Turėdama 
5 metus, Vilija pradėjo skam
binti pianinu, kurio klasę bai
gė Kauno muzikos mokykloj. 
1977 ji įstojo į aukštesniąją 
muzikos mokyklą Kaune, pasi
rinkdama chorvedybą. Tuoj ji 
tapo tos mokyklos choro vedė
ja. 1980 Vilija laimėjo pirmą 
vietą mokyklos vokalistų kon
kurse, o 1981 — antrą vietą 
visos Lietuvos jaunimo chor
vedybos konkurse. 1981 ji baigė 
tą mokyklą su patyrimu ir tei
se vesti chorus bei dėstyti 
muziką gimnazijose. Bet ją trau
kė dainavimas.

1981 birželio mėnesį su tė
vais pasitraukusi iš Lietuvos į 
Vakarų Vokietiją, Hamburgo 
muzikos universitete Vilija 
pradėjo tobulintis dainavimo 
mene pas prof. Gisela Litz, 
buvusią Hamburgo ir Metro
politan operos solistę. Ji yra 
sėkmingai dainavusi Hamburge, 
Muenchene, Memmingene, įvai
riuose universiteto renginiuo
se, o 1983 kovo mėnesį 
taip pat JAV (Chicago ir Cle- 
velande) ir Kanadoj (Toronte). 
Hamburgo muzikos universite
te ji ruošiasi operiniam daina
vimui. Jos balsas — autentiš
kas altas, labai stiprus, galin
gas. Ji parinkta universiteto 
atstove šį rudenį Marseille 
rengiamame muzikos mokyklų 
atstovų pasikeitimų koncerte.

Laisvės Varpo koncerte ji 
atliks J. Brahmso, C. įves, K. 
Brundzaitės, V. Barkausko, J. 
Gruodžio, B. Budriūno ir VI. 
Jakubėno kūrinius, o taip pat 
operų arijas. Kai kurios dai
nos buvo atliekamos ne tik su 
pianiste Raminta Lampsatyte- 
Kollars, bet taip pat su smuiki
ninku Mykolu Kollars. Hambur
ge ji glaudžiai bendradarbiau
ja su operos soliste Lilija 
Šukyte, kuri mano, kad Viliui 
Mozūraitytė greitai pasireikš 
Hamburgo operoj.

Smuikininkas Mykolas Kollars 
teeina 32-trus metus. Jis yra 
gimęs Vokietijoj, toj pačioj 

ietoj, kurioj gimė J.S. Bach. 
Kollars smuiku groti pradėjo 
turėdamas 9-rius metus. Jis 
mokėsi Hamburgo Muzikos 
akademijoj, o studijas užbaigė 
Londone. Jis yra koncertavęs 
Vakarų Vokietijoj, Austrijoj, Ita
lijoj, Prancūzijoj, Anglijoj, Suo
mijoj ir JAV-se. Taip pat yra 
atlikęs daugelį įrašų Europoj ir 
JAV-se transliavimui per radiją. 
Muzikos kritikai jį labai ver
tina.

Sveikinimai Laisvės Varpui
Visuomeninio ir kultūrinio 

pobūdžio lietuvių radijo prog
ramai Laisvės Varpui minint 
savo veiklos 30 metų sukaktį, 
plaukia sveikinimai iš įvairių 
organizacijų ir atskirų asme
nų, besidžiaugiančių ta sukak
timi.

BOSTONO RENGINIAI

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

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 turnyrą Burlington Ice 
Palace, Burlington, Mass., 9 vai. 
ryto. 7 vai. vak. taurių įteiki
mas laimėtojam ir banketas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos

Kovo 31, 7:30 vai. vak. Kul
tūrinis subatvakaris, kuriame 
bus supažindinimas .su knyga 
“Laisvės besiekiant”. Kalbės 
dr. Elona Marijošiūtė-Vaišnienė 
ir inž. Vytautas Izbickas.

Balandžio 1 — 10:15 vai. ryto 
mišios. Po mišių koncertas salėj 
po bažnyčia.

Balandžio 1 — M inkų radijo 
valandėlės 50 metų sukakties 
koncertas.

Balandžio 8 -— Šv. Petro lie
tuvių parapijos So. Bostone 80 
metų sukakties minėjimas ir pa- 
rapiečių sueiga.

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

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

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sakm. nuo 8 Hci 8:45 
ryto. Vada S. ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
82127. Telef. 268-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis I letuvitkų 
knySM pasirinkimas.

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

Algis ir Lyvia Garsiai 
Šarūnas ir Justina Garsiai 
Albertas ir Jūra Drukteiniai ‘Arpber Holidays”

MEMBER

ALEKSANDRUI ALEKSANDRAVIČIUI

okupuotoje Lietuvoje, Vilniuje, mirus, jo brolį Kviriną su 
šeima ir artimaisiais, didžio skausmo prislėgtus, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu 
gyventojai lietuviai:

liūdime. Sunny Hills, Fla.,

V. ir L. Adomavičiai V. ir O. Mamaičiai
V. ir M. Ambrulaičiai B. Matu šie nė
M. Balčiūnienė M. ir E. Milukai
V ir O. Baltučiai S. ir S. Paulauskai
V. ir G. Beleckai A. Pečenkienė
F. ir B. Bačiūnai A. Pileckas
B. ir J. Čepukai E. Putvytė
D. ir A. Dulaičiai V. Rumšienė
V. Dėdinienė E. ir J. Sadauskai
R. ir S. Estkai J. ir K. Strazdai
P- ir J. Januliai A. Šimkienė
Kun. P. Jaraška IL ir A. Schubert
Kun. A. Kardas V. Žebertavičius
IL ir S. Kačinskai II. ir V. 7Atikas
M. Kardauskaitė J
P- Grigalau.skas J. 7Aibavičius
M. ir E. Lukai K. ir A. Žukauskai

Brangiai draugei
GENUTEI TREČIOKIENEI

ir jos šeimai, mylimai motinai Lietuvoje amžinybėn 
iškeliavus, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime.

Liucija Petrikonienė, Angelė ir George

Mielai Sesei

IRENAI JANKAUSKIENEI,
jos mamytei mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

N.Y. Vyr. Skaučių Židinys

Balandžio 18
Gegužės 9
Gegužės 14
Gegužės 30
Birželio 11
Birželio 18
Birželio 20

1984 M. EKSKURSIJOS { LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

— $1618.00 
— 1361.00

— 1361.00
— 1528.00
— 1361.00
— 1127.00
— 1142.00

Liepos 9 
Liepos 18 
Rugpjūčio 1 
Rugplūčio 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėo 17 
Rugsė o 26 

— $1268.00

— 1114.00 
—1335.00

— 1361.00
— 1315.00
— 1528.00
— 1361.00 

Spalio 3

Kelionių ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — (vairūs maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.

Prie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokaačlu. Grupes lydės 
vadovai. /

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: /
1 - 800 - 722 — 1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts Ir Kanados: 1 ■ 617 • 268 • 8764 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

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

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to change
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Apreiškimo parapijos choro 
religinis koncertas bus Verbų 
sekmadienį, balandžio 15, 4 v. 
popiet Apreiškimo bažnyčioje. 
Choras atliks didingą Th. Du 
Bois oratoriją — “Septyni pas
kutinieji Kristaus žodžiai”. Cho
ras dabar atsidėjęs rengiasi. Jam 
vadovauja Viktoras Ralys.

Rekolekcijos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje bus balandžio 
12, 13, 14 ir 15 dienomis. Ket
virtadienio, penktadienio ir 
šeštadienio vakare 7:30 v. bus 
konferencijos. Užbaigimas Ver
bų sekmadienį 11 vai. Rekolek
cijom vadovauja prel. Vytautas 
Balčiūnas iš Thompson, Conn., 
Villa Maria seselių vienuoly
no kapelionas.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
pranciškonų spaustuvės vi
cedirektorius, su Toron
to grupe išvyko į Romą, kur 
dalyvavo šv. Kazimiero jubilie
jaus iškilmėse. Paskui iš ten 
iškeliavo į Egiptą, Izraelį, kur 
lanko religines šventoves bei 
istorines vietoves. Į New Yorką 
grįžta balandžio 5.

Žinios — tokiu vardu vadina
si Liet. Religinės Šalpos ir Lie
tuvių Informacijos Centro biu
letenis, spausdinamas spaus
tuvėje, 4 puslapių. Pirmasis 
puslapis skiriamas kun. Svarins
kui ir kun. Tamkevičiui, iš
spausdintos jų nuotraukos ir 
daug rašoma apie jų gelbėjimo 
akciją, kas padaryta, kas daro
ma. Toliau — kitų tautų atsi
liepimai apie Lietuvą, Klaipėdos 
bažnyčios klausimas, Lietuvos 
atstovavimas įvairiose konferen
cijose, Maldininkų kelionė už 
Lietuvą, Sovietų pašto pažeidi
mai. Biuletenis spausdinamas 
spaustuvėje.

Gintė Damušytė buvo išvyku
si į Chicagą, kur jai kovo 10, 
šeštadienį, Jaunimo Centre 
buvo įteikta jaunimo premija 
už jos visuomeninę veiklą. Į 
New Yorką grįžo kovo 12.

Vaikų poezijos rinktinė, ku
rios autorius vra Vvtė Nemu- ✓ *

nelis - Bernardas Brazdžionis, 
jau pradedama spausdinti pran
ciškonų spaustuvėje Brooklyne. 
Knyga turės 208 puslapius, 
iliustracijos paimtos iš įvairių 
Vytės Nemunėlio rinkinių. Lei
džia Los Angeles ateitininkų 
sendraugiai, tam reikalui suda
rę atskirą komitetą.

Kun. Antanas Račkauskas, grį
žęs iš Romos, išvyko atosto
gauti į Sunny Hills, Fla., kur 
turi savo namus. Iš ten grįžta 
prieš Verbas. Apreiškimo para
pijoje jį pavaduoja kun. L. Bud- 
reckas.

Darbininko administracija 
dėkoja skaitytojam, kurie laiku 
apmoka savo metinę prenume
ratą. Deja, yra ir tokių skaity
tojų, kurie ir po 3-4 paragi
nimų neatsiliepia. Tenka tada 
laikraščio siuntimą sustabdyti. 
Šiom dienom vėl pradedama 
siuntinėti raginimo kortelės. 
Būtų daug mieliau sulaukti 
prenumeratos mokesčio be ra
ginimo, nes tuo būtų sutau
poma administracijai ir pašto 
išlaidos ir darbo jėga. Prenu
meratos kaina tik 15 dol. me
tam. Skaitytojai mielai prašomi 
už kalendorių ir šiaip spaudai 
paremti pridėti laisvą auką.

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Paradyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakito, A. Bud rock Io Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šėlta laida, puoinial Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudoĮantlom tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

Liet. Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko Klubas savo 
narių susirinkimą šaukia kovo 
21, trečiadienį, 7 v.v. Congre
gational bažnyčios salėje, 91 
St. ir 85 Rd., Woodhavene. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties komiteto numa
tytiem darbam paremti aukų 
atsiuntė: 200 dol. — kun. P. 
Ragažinskas, Ph. D., Central, 
N. Mex., po 100 dol. — Pet
ras Mikalauskas, Omaha, Nebr., 
Antanas Balčytis, Chicago, Ill., 
X.Y., Australija, po 50 dol. — 
Bruno Prialgauskas, Chicago, 
Ill., Z. Didžbalis, Toronto, Ont., 
25 dol.—Juozas ir Izabelė Lauč- 
kai, Bethesda, Md., 10 dol. — 
kun. J. Aranauskas, Montreal, 
Que. Visiem aukotojam Šv. 
Kazimiero sukakties komitetas 
nuoširdžiai dėkoja. Aukas siun
čiant čekius rašyti: St. Casimir’s 
Anniversary’ Committee ir siųsti 
adresu: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Aukos 
nurašomos nuo federalinių 
mokesčių.

Lietuvių Atletų Klubo šach
matininkai kovo 25 Kultūros Ži
dinyje rengia savo turnyrą. Bus 
žaidžiami trys ratai. Registruo
tis 9:30 vai. ryto.

B. Grinius iš Dania, Fla., jau 
keleri metai spaudai stiprinti 
paaukojo po 50 dol. Ir šiais me
tais atsiuntė prenumeratą ir 50 
dol. auką. Administracija nuo
širdžiai dėkoja.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 17 šį šeštadienį, ( vai. 
popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Richard 
Strauss opera “Arabella”. Pa
grindiniai solistai: Mignon 
Dunn, Kathleen Battle, Frank 
Mazūra. Diriguoja Marek Ja
nowski. Kovo 24 per radiją 
bus transliuojama G. Verdi ope
ra “La Forze del Destino”, o 
kovo 28 per televiziją — Ber
lioz opera “Les Troyens”.

KASA praneša taupytojam, 
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 sumos 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.

Kultūros Židinio valdyba 
praneša, kad organizacijos, ku
rios ruošia renginius, turi iš 
anksto susitarti ir pranešti 
Židinio prižiūrėtojam, kaip ir 
kiek reikalinga sustatyti stalų 
ar kėdžių jų renginiui. Už 
kėdžių ir stalų sustatymą bei 
nuėmimą daugiau atskiras mo
kestis neimamas. Valdyba taip 
pat prašo organizacijas iš anksto 
pranešti prižiūrėtojam apie Ži
dinio patalpų naudojimą posė
džiam, susirinkimam, repetici
jom ar kitiem subuvimam. 
Apie bet kokius pakeitimus 
taip pat prašoma pranešti. Už
sisakę parengimam patalpas 
prašomi tuoj pat įteikti už
statą, o parengimam pasibai
gus — tuoj atsilyginti už pa
talpas. Organizacija, kuri nepa
jėgia atsilyginti už patalpų nau
dojimą, turi teisę rašyti Ži
dinio valdybai prašymą. Atsi
žvelgdama į sąlygas, valdyba 
gali dalinai arba visiškai at
leisti nuo mokesčio už patalpų 
naudojimą. Visais reikalais pra
šoma kreiptis į Židinio admi
nistraciją adresu: Lithuanian 
Cultural Center Inc., 355 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Telefonas: 235-8386. Va
karais galima kreiptis į Židi
nio priežiūros viršininką Anta
ną Mičiulį, 441-1131.

Gintė Damušytė, Lietuvių 
Katalikų Tarnybos ir Lietuvių 
Informacijos Centro pareigūnė, 
išrinkta “Amerikos pasižymė
jusia jauna moterimi (“Out
standing Young Woman of 
America”). Gintės Damušytės 
biografinės žinios ir nuveikti 
darbai bus išspausdinta specia
liame leidiny apie 1983 metų 
žymiausias moteris.

BATUNas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Estų Amerikos

ry 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 
Iną Navazelskytę tel. (212) 
858-6713.

Liet. Atletų Klubas kviečia 
šachmatininkus susirinkti kiek
vieną sekmadienį 2 v. popiet 
Kultūros Židinyje, kur bus ren
giami draugiški ir partijų turny
rai. Kam įdomu, galės išmokti 
ir šachmatais žaisti. Tuo rū
pinasi Arūnas Simonaitis ir Ed
vardas Staknys.

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

Eglė Vainius, Real Estate par
davėja, dirba su R. T. Real 
Estate Agency, Inc., Bay Head, 
New Jersey. Tel. 295-9700 (na
mų tel. 295-8493). E. Vainienė 
priklauso prie South Monmouth 
ir Ocean County Multiple Lis
ting Service. Įstaigoj kreipiantis 
paminėti, kad norite būti E. Vai
nienės klijentais.

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

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

1484 - SV. KAZIMIERO METAI — 1984

SLA centrinėje būstinėje vasario 26 buvo surengtas Lietuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Kalba SLA prezidentas Povilas Dargis (d.). Pirmoje eilėje iš k. sėdi: L Vakse- 
lieriė, A. Vakselis, J. Simutienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, G. Meiliūnienė, 
kun. V. Palubinskas. Nuotr. L. Tamošaičio

Solistė Nelė Paltinienė, 
akomponuojama savo vyro mu
ziko Arvydo Paltino, atliks me
ninę programą Laisvės Žiburio 
pavasariniame koncerte balan
džio 28 Kultūros Židiny, ši mu
zikali pora gyvena Vakarų Vo
kietijoj. Pereitais metais su di
deliu pasisekimu jie koncertavo 
eilėj lietuvių kolonijų JAV-bėse 
ir Kanadoj. Juodu ir šį pavasarį 
lankysis keliose lietuvių koloni
jose.

Bilietų į kun. A. Račkausko 
50 metų kunigystės jubiliejaus 
banketą, kuris bus gegužės 27 
Cordon Bleu salėje, galima už
sisakyti ir gauti pas: Apoloniją 
Radzivanienę — 441-9720, M. 
Shalins — 296-2244, Eugeniją 
Kezienę — 296-0798, Bronių 
Sutkų — 849-2197, Joną Adomė
ną — 497-5212, Petrą Ąžuolą 
— 296-1205 ir Apreiškimo pa
rapijos raštinėje.

Skautų mugėje apatinėje salė
je ant stalo pamiršta inkrustuo
ta gintarais lentelė, dydis kokia 
6x9 colių. Kas rado, prašom 
paskambinti 296-5655.

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.

Darbininko administraciją pa
siekė naują Nidos leidyklos Lon
done išleista knyga Avos Saudar- 
gienės — VĖJAS IŠ RYTŲ. 
Knygoje aprašomi kelionės įspū
džiai po Jugoslaviją, Austriją, 
Lenkiją ir Prūsiją. Iliustruota 
nuotraukomis, 151 puslapis. Kai
na 4.50 dol. Įrišta į kietus virše
lius.

SPALVOTAS ŠV. KAZIMIERO PAVEIKSLAS

Komitetas šv. Kazimiero su
kakčiai paminėti išleido spalvo
tą šv. Kazimiero paveikslą, kurį 
sukūrė dail. Adomas Galdikas. 
Prieš kokius 25 m. dail. Ado
mas Galdikas nutapė šį paveiks
lą pranciškonų vienuolyno kop- 
Ivčiai. Tada vienuolvnas buvo 
Bushwick Ave. Dabar origina
las kabo naujame pranciškonų 
vienuolyne, kairėje pusėje prie 
koplyčios durų.

Čia vaizduojamas šv. Kazi
mieras, besimeldžiąs prie Nu
kryžiuotojo. Veidas jaunas, švel
nus, gražus. Akys spindi, pa
gautos ekstazės. Švelnios ran
kos, sudėtos ne tradiciniu būdu 
maldai, bet viena ant kitos, 
tartum būtų Kazimiero pokalbis 
su Nukryžiuotoju.

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS”TEKSTAS

“Auszra”, Lietuvos atgimimo
laikraštis, pilnai pcrspausdin-
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.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ SLA BŪSTINĖJE

Lietuvių Susivienijimas Ame
rikoje kasmet savo centrinėje 
būstinėje New Yorke surengia 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Paprastai tai 
būna vasario gale, kai Kul
tūros Židinyje praeina visi mi
nėjimai ir parodos.

Šiemet tas minėjimas buvo 
vasario 26, sekmadienį, 2:30 
v. popiet centrinėje SLA būs
tinėje Manhattane. Čia yra nedi
delė jauki salė, kur galima ir 
posėdžiauti ir tokius minėjimus 
su vaišėmis surengti. Atsilankė 
žmonių apie 70.

Minėjimą pradėjo ir jam va
dovavo SLA gen. sekretorė 
Genovaitė Meiliūnienė. Aušros

The Advocate, Newarko arki
vyskupijos laikraštis, kovo 7 lai
doje išspausdino nuotrauką 
iš šv. Kazimiero minėjimo New- 
arke. Nuotraukoje yra Tėv. Kle
mensas Žalalis, OFM, kuris 
pasakė pamokslą^ pre L Jonas 
Schamus, parapijos klebonas, ir 
Bronė Venckuvienė su tautiniais 
drabužiais. Po kliše parašyta, 
kad lietuviai minėjo šv. Ka
zimiero mirties 500 metų su
kaktį, kad šv. Kazimieras yra 
Lietuvos globėjas.

Lenkų dienraštis — Nowy 
Dziennik kovo 3-4 laidoje iš
spausdino straipsnį apie lenkų 
architektūrą. Sutelkta gražių 
nuotraukų iš įvairių Lenkijos 
miestų ir dvarų. Įdėta ir Vil
niaus katedra, parašyta — šv. 
Stanislovo katedra Vilniuje. At
siuntęs šį numerį Darbininko 
redakcijai, pažymėjo, kad taip 
New Yorko lenkai paminėjo šv. 
Kazimierą.

Karalaitis apsivilkęs puošniu 
lengvu drabužiu—su šermuo
nėlių palerina ir brangiu ap
siaustu. Palerina susegta, ir 
tarp jos matosi brangus kryžius.

Ant stalo padėta karaliūne 
kepuraitė ir tradiciniai lelijų 
žiedai, kurie simbolizuoja jo 
skaistumą ir šventumą.

Gilumoje matomas vitražinis 
langas, kurio viršutinėje dalyje 
dominuoja vvtis.

Šio paveikslo išleidimą finan
savo Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybė. Paveikslo dvdis — * *

9 x 12 colių. Rėmeliai lengvai 
gaunami, nes jie .standartiniai.

Po paveikslu parašyta — šv. 
Kazimieras — Lietuvos globėjas 
— Saint Casimir — Patron of 
Lithuania—1458.X.3-1484.II 1.4.

Paveikslas linksmas, giedi as, 
pakiliai nuteikiąs. Tinka kiek
vieno lietuvio namam. Jį platina 
Darbi n i n ko administracija. 
Kaina — 2 dol., persiuntimui 
pridėti — 1 dol.

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

Taip pat gaunama Aušros Vartų paveikslo spalvota 
reprodukcija. Dydis 12 » 9 Inčų. Kaina 2 dol.

Persiuntimo Išlsldom pridedamas 1 dol.
Gaunama Darbininko admlnlatracljoj, 341 Highland 

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Vartų parapijos klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas sukalbėjo 
invokaciją. Sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai.

Ilgesnį sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, prisiminimuose nuke
liaudamas į praeitį, paliesda
mas ir dabarties aktualijas.

SLA prezidentas Darbis pa
sakė įspūdingą kalbą, prisimin
damas aušrininkus dr. Joną 
Basanavičių, dr. Joną Šliūpą, 
kuris buvo vienas iš Susivie
nijimo organizatorių. Prisiminė 
ir artėjanti SLA šimtmetį.

Po abiejų kalbų vadovavusi 
minėjimui G. Meiliūnienė dar 
pristatė garbės svečius ir pa
kvietė vaišių. Visa minėjimo 
programa užtruko apie valandą. 
Prie vaišių stalo susirinkę dar 
pasikalbėjo apie porą valandų. 
Vaišės buvo puikios. Jas paruo
šė Vacys Steponis su savo tal
kininkėm.
(P-j-) ■ .
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TAUTINIŲ
DRABUŽIŲ PARODA

Įvairių tautų . drabužiai 
yra išstatyti parodoje Has
tings on Hudson galerijoje. 
Tautiniai drabužiai yra išstatyti 
šių tautų: lietuvių, latvių, estų, 
gudų, lenkų, čekoslovakų, uk
rainiečių, vengrų, jugoslavų, 
rumunų, albanų, graikų, rusų. 
Rengėjai išleido nedidelį 8 
puslapių informacinį leidinėlį. 
Ten išspausdintas minėtų tautų 
žemėlapis, trumpai apibūdina
mi kiekvienos tautos drabužiai.

Hastings on Huds'on yra 
Westchester County. Važiuoti 
per Whitestone tiltą, toliau 
Cross Bronx greitkelis, Rt. 87, 
Major Deagan greitkelis, išva
žiuoti į Saw Mill Parkway, tada 
važiuoti iki Hastings.

Paroda vyksta Maple Ave., 
Municipal building, II aukšte, 
tel. 914 478-4141. Lankoma nuo 
trečiadienio iki sekmadienio 
(imtinai) nuo 12 vai. iki 5 vai. 
popiet.

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, 
kaivute, 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.




