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NIJOLĖS 
SADŪNAITĖS
PRISIMINIMAI

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

PRAVOSLAVIŲ KALINIŲ VARGAI
Kauno arkivyskupijos ir 2 Vilka
viškio vyskupijos parapijas, 
kurios delsia pasirašyti sutar
tis su valsty be, ir pagrasino, kad 
jos gali užsitraukti didelių ne
malonumų.

Palieka teisę kentėti Ir tylėti
1983 gegužės 17 į Kauno Kuri

ją išklausyti Religinių reikalų 
tarybos įgaliotinio Petro Anilio- 
nio pamokymų buvo sukviesti 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos dekanai ir 
vicedekanai.

įgaliotinio kalba sukosi apie 
praeitų metų liepos-spalio mė
nesiais tarybinei valdžiai atsiųs
tus Lietuvos kunigų pareiški
mus. Pareiškimų svarstyti į Lie
tuvą vasario mėnesį buvo atvy
kęs atsakingas darbuotojas iš 
Maskvos Religijų tarybos. Čia 
jis susitiko ir kalbėjosi su Lie
tuvos- vyskupais, lankėsi Kunigų 
seminarijoje, o pasikalbėti su 
dekanais įgaliojo P. Anilionį.

Kadangi pareiškimų, siųstų iš 
įvairių Lietuvos vyskupijų, rei
kalavimai analogiški, P. Anilio
nis darė išvadą ir tvirtino, kad 
juos inspiravo vienas centras. 
Susirinkimo pradžioje įgalioti
nis pacitavo tarybinės konstitu
cijos 50-tą straipsnį, kuriame 
rašoma, kad LTSR piliečiams 
garantuojama sąžinės laisvė 
išpažinti bet kurią religiją arba pas mus skaityti moka visi 
neišpažinti jokios, praktikuoti 
religinius kultus arba vesti 
ateistinę propagandą.

P. Anilionis iš kailio nėrėsi, 
įrodinėdamas, kad vien už tai, 
jog dvasininkijai ir tikintiesiems 
leidžiama praktikuoti religinius 
kultus, jie privalo tylėti, kai 

Libano religinių ir politinių ideologiniai darbuotojai veda 
grupių vadai Šveicarijoj vyku
sioj konferencijoj ir šį kartą 
negalėjo pasiekti susitarimų dėl 
Libano ateities ir jo vyriausy
bės sudarymo būdo. Tarpinin
kaujant Sirijai ir Saudi Arabi
jai, konferencijos dalyviai suda
rė komitetą šiais klausimais to
liau tartis.

Europos bendrosios rinkos 
valstybių galvos per dvi dienas 
nepajėgė išlyginti atsiradusių 
nesutarimų dėl Britanijos griež
to reikalavimo grąžinti iš jos į- 
mokėto įnašo 1.5 bil. dol. ir dėl 
rinkos nuolat augančių išlaidų 
žemės ūkio gaminių kainom pa
laikyti.

Sov. S-gą apėmė jos mirusio 
prezidento Andropovo garbini
mo karštligė. Prie Volgos esantis 
Rybinsk miestas Stalino laikais 
buvo pavadintas Ščerbakov. 
Chruščiovas grąžinęs senąjį var
dą. Dabar miestas pavadintas 
Andropov. Be to keli kiti miestai 
savo gatves, pastatus ir mokyk
las pavadino Andropovo var
du.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovoją partizanai užminavo 
svarbiausią Nikaragvos Corinto 
uostą, ir jame buvę Panamos 
prekybinis laivas ir Olandijos 
uosto gilinimo laivas sprogusių

Savaitės 
Įvykiai

Jordano karalius Hussein,nu
sivylęs JAV vedama politika 
Artimuose Rytuose, pareiškė, 
kad JAV vienašališkai remda
mos Izraelį, yra netekusios tar
pininkui privalomo pasitikėjimo 
ginčam tarp Arabų ir Izraelio 
spręsti. Izraelio įtaka yra tiek 
įsigalėjusi Amerikoje, kad jos 
vyriausybė nusilenkia kiekvie
nam Izraelio diktavimui, ir dėl 
to nesą jokios vilties pasiekti 
bet kurių susitarimų.

Prezidentas Reagan 
reiškė, kad JAV yra labai 
vylusios tokiu Jordano
liaus pareiškimu, nes toks kara
liaus nusistatymas pakenks tai
kos įgyvendinimui Art. Ry
tuose.

JAV ir 23 kitos pramoninės 
valstybės įteikė J.T. Švietimo, 
mokslo ir kultūros organizaci
jos (UNESCO) gen. direktoriui 
Amadou-Mahter M’Bow savo pa
geidavimus, kurie turėtų būti 
įgyvendinti, kad JAV atšauktų 
savo nusistatymą pasitraukti 
iš šios organizacijos. Pageidavi-

pa- 
nusi- 
kara-

Piktinasi, kam pagerbė 
kalinius

Savo kalboje pacitavęs kunigų 
pareiškimo sakinį: “Mes įparei
goti skelbti Evangeliją pa
mokslais ir katekizacija”, Anilio
nis labiausiai puolė tas baž
nyčias, kuriose buvo pagerbti 
iš kalinimo vietų grįžę politi
niai kaliniai ir jiems buvo leis
ta tarti žodį susirinkusiems ti
kintiesiems.

Dėl vaikų katekizavimo
Taip pat įgaliotinis priminė 

baudžiamojo kodekso straipsnį, 
kur nurodyta, jog vaikus kate- 
kizuoti leidžiama tiktai tėvams. 
Patarė tėvams įsigyti 1980 m. 
išleistą katekizmą ir iš jo ruošti 
vaikus.

“Pas mus ne Afrika ar Lotynų 
Amerika, kur žmonės tamsūs,

metus ir išdalintų per vieną kitą 
savaitę.

Kunigams neleis važinėti
Kunigų pareiškime sakoma, 

kad kunigas įpareigotas ne tik 
savo aptarnaujamos parapijos 
ribose teikti sakramentus, bet, 
esant reikalui, ligoniams ir mirš
tantiems patarnauti kiekvienoje 
vietoje.

Šiuo klausimu Anilionis pa
reiškė, kad prie jokios valdžios 
kunigas nebuvo skiriamas visai 
valstybei, bet tik apribotai teri
torijai. Patarnauti mirštančiam 
galima bet kur, tvirtino Ani
lionis, tačiau pabrėžė, kad nie
kas neleis važinėti po svetimas 
parapijas su antitarybiniais pa
mokslais, mitinguoti ir skelbti 
anarchiją (...).

(Jos kapo niekas nežinos)
Antra pravoslavių kankinė — 

tai 1980 gegužės 26 kanclagery- 
je mirusi Kireeva Irina Andreev
na, gimusi 1912. Baba Ira, ją 
taip vadinome, buvo labai nuo
širdi, jautri, visada pasirengusi 
kitoms patarnauti, paguosti, pa
vaišinti. Ji sirgo sunkia vėžio

viršininkų postus. Taip iš tikrų
jų ir yra.

(Prižiūrėtojos sudegino kaldrą)
Pravoslavė kalinė Chvatkova 

Aleksandra Akimovna, g. 1906,

ta organizacijos balsavimo sis
tema, svarstant jos biudžetą ir 
kontroliuojant organizacijos iš
laidas taip, kad daugiausia jos 
lėšų sudedančios valstybės tu
rėtų didesnę įtaką ir kad orga
nizacijos svarstomieji reikalai 
neturėtų būti supolTtiriti.

ateistinę propagandą, nes prie
šingu atveju, įgaliotinio žodžiais 
tariant, jau būtų pažeista ateis
tų sąžinės laisvė.

Kažkas yra pasakęs: “Vilkui 
avelę leista papjauti, o pjauna
mai avelei neleista nė bliauti”. 
Šitokį principą įgyvendina ir 
“demokratiškiausioji“ pasaulyje 
tarybinė konstitucija, užgaran
tavusi ateistinei propagandai 
laisvę, davusi teisę ateistams 
griauti religiją visomis moder
niausiomis priemonėmis, kai tuo 
tarpu tikintiesiems, kurie sudaro 
Lietuvos gyventojų daugumą, 
palikta teisė tyliai kentėti.

— kalbėjo įgaliotinis, — “kuni
gas gali tiktai patikrinti vai
ko žinias ir nemokantį pavary
ti“.

Priminė, kad Lietuvoje kasmet 
apie 50,000 vaikų prileidžiama 
pirmos išpažinties ir komuni
jos. Tik nepasakė, kur šiandien 
tėvai galėtų įsigyti katekizmo 
knygelių, išleistųr prieš trejus

Dėl Kauno kunigų 
seminarijos

Jau kelis dešimtmečius Lietu
vos Katalikų Bažnyčia skaudžiai 
kenčia dėl bedieviškos valdžios 
kišimosi į Kauno Kunigų semi
nariją, todėl visiems supranta
mas kunigų pareiškime prašy
mas ir reikalavimas panaikinti 
civilinės vyriausybės nustatytas 
kliūtis-limitą, leisti patiems 
vyskupams priimti kandidatus 
į Kunigų seminariją ir paskirti 
jai dėstytojus.

Anilionis pripažino faktą, kad 
Lietuvoje kunigų trūksta, ir šiuo

Prieš mirtį beveik pusmetį 
ją laikė konclagerio ligoninėje, 
kur ji visiškai išseko, bet mirti į 
namus jos neišleido. Visas gi 
kriminalistes, kai nebepagydo
mos, išleidžia namo — aktiruoja.

Baba Ira iškeliavo pas Vieš
patį konclageryje, ir jos kapo 
taip pat niekas niekada nežinos. 
Politkalinių kūnus užkasa slap
tai, ant rankos užriša tik kalinio 
bylos numerį, kurį užrašo ir ant 
kuolelio — palaidojimo vietos. 
Nėra nei vardo, nei pavardės, 
vien bylos numeris. Ir užeiti į 
tas kapines tegali tik pareigūnai, 
čekistai. Apie tai man papasa
kojo mus saugoję kareiviai.

(nukelta į 4 psl.)

(Kareivių užuojauta)
Dalis kareivių, patys patyrę 

daug neteisybės ir žiaurumo ka
reivinėse, ėmė mus užjausti ir 
net gerbti, nors jiems teigdavo, 
jog mes esame baisiausios nusi
kaltėlės .. .Jie stebėjosi neteisy
be, sakydami, kad geriausi žmo
nės uždaryti konclageriuose, o 
visų didžiausi nusikaltėliai ir 
moraliniai iškrypėliai užima

Būkite nuolankūs
P. Anilionis priekaištavo susi

rinkusiems dekanams dėl, jo 
manymu, pareiškime panaudoto 
netinkamo tono, galinčio už
gauti tokius didelius KP CK

pat sunkiai sugadintas ir Sov. S- 
gos tanklaivis Dulker ir sunkiai 
sužeisti 5 jūrininkai.

Šveicarijos parlamento žemie
ji rūmai priėmė įstatymą, rei
kalaujantį, kad Šveicarija pasi
darytų J.T. nariu. Šį įstatymą tu
rės dar priimti aukštieji rūmai 
ir visi gyventojai jam pritarti 
balsavimu.

Lenkijos primas kardinolas 
Josef Glemp, nepaisydamas gy
ventojų protesto ir badavimo, 
nesutiko grąžinti į nuošalią pa
rapiją iškeldinto kunigo Mieczys-

Šepetį ir jį patį — RRT įga
liotinį. Jo kalboje buvo nuolat 
kartojama: “Neprovokuokite!
Nekonfliktuokite padėties! Prie
varta nieko nelaimėsite!“

P. Anilionis piktinosi dėl “LKB 
Kronikoje“ (Nr. .54) išreikštos 
minties, jog “Lietuvai reikia 
vyskupų, kurie sugebėtų eiti su 
tikinčia tauta į kalėjimus, lage
rius. net mirti, o ne tokių, ku
rie stabdytų iš apačios prasidė
jusį dvasinį atgimimą . 1982 
rugsėjo 2 Vilniaus arkivyskupi
jos kupigų tarybos kreipimąsi 
į Vyskupus Anilionis pavadino 
suįžūlėjusios neapykantos pra
siveržimu. mat kreipimesi 
teigiama, kad “nuolaidžiavimas 
ateistinei valdžiai yra didelė 
skriauda Bažnyčiai .

t

Pamaldos Hartfordo Šv. Juozapo katedroje kovo 4, minint šv. Kazimiero jubiliejų.
Nuotr. A. Dziko

teista už tikėjimą, išbuvusi daug 
karceryje už tai, kad, kaip visos 
pravoslavės protesto ženki an, 
kad neteisingai nuteisė, koncla
geryje nedirbo priverstinio dar
bo.

Ilgi kankinimai — šaltis ir ba
das pakirto jos jėgas, labai skau
dėjo visi sąnariai, dažnai galvą, 
aukštas kraujo spaudimas, buvo 
labai išblyškusi, išsekusi ir visą 
laiką šalo. Ji su kitom senu
tėm iš senų šimtasiūlių pasisiu
vo Šiltesnius apsiklojimus — 
kaldras, kurias greit prižiūrėto
jos atėmė ir sudegino. “Tešąla, 
tesikankina, ne į kurortą atva
žiavo! . .” — kaip visada, tyčio
josi jos.

Apsikloti visoms duodavo po 
vieną ploną medvilninę antklo
dę, lyg storą paklodę. Visoms bū
davo šalta, naktys Mordovijoj 
vėsios, net vasarą, rudenį ir pa
vasarį dar ir drėgna, į žiemą la
bai menkai teapkūrendavo, tad 
labiausiai šalo ligonės senutės 
pravoslavės. Tik jos visas kan
čias labai kantriai pakeldavo ir 
sakydavo: “Kuo griežčiau, tuo 
brangiau!”

1982 pabaigoje babą Jurą 
Chvatkovą išvežė į nutrėmimą 
į Kazachstaną. Laiško iš jos ne
gavau, nes jau buvau Vilniuje, 
ir mano beveik visus laiškus 
konfiskuodavo KGB. Apie ją pa
rašė kiti, o adreso iki šiol netu
riu.

Tepadeda jai ir visiems nepa
lūžti meilėje Gerasis Dievas!

Kalinė pravoslavė Volkova 
Klavdija Grigoijevna — gim. 
1907. Baba Klava labai rami, 
tyli ir gera senutė. Kai mane 
atvežė į konclagerį, teko kurį 
laiką miegoti virš jos. Lovos 
dviejų aukštų, geležinės, labai 
nepatogios. Kai vertiesi ant kito 
šono, juda ne tik viršutinė, bet 
ir apatinė lova, į kurią viršutinė 
įsistato.Ir atvirkščiai — kai ver
čiasi ant kito šono kalinys apa
tinėje lovoje, juda viršutinė, o 
tas labai vargina, išbudina.

Baba Klava niekada nesiskųs
davo, kai aš palubėje, dusdama 
dėl deguonio trūkumo, vartyda- 
vausi lyg žuvis išmesta ant kran
to. Ji daug laiko skirdavo nuo
širdžiai maldai.

REZOLIUCIJA RAGINA JAV 
ATMESTI JALTOS SUTARTĮ

P. Afrikos min. pirmininkas 
P.W. Botha ir Mozambiko mark
sistinis prezidentas Samora 
Machel pasirašė nepuolimo su
tartį, kuri turėtų užbaigti parti
zaninį karą ir pradėti 
bendradarbiavimą.

Sov. b-goj prie Uz.be 
miesto Buchara įvyko stiprus 
žemės drebėjimas.

ūkinį

Kai viskas priklauso valstybei
Toliau P. Anilionis nagrinėjo 

kunigų pareiškimuose esantį 
sakinį. “Neturime teisės vysku
pijų ir parapijų valdymo atiduo- 
ti civilinės valdžios sudary
tiems komitetams“. Čia įgalioti
nis pareiškė, kad socialistinėje 
santvarkoje bažnyčios, jų tur
tas, meno ir kultūros vertybės 
yra suvalstybintos, tad jų savi
ninkė yra valstybė. Ji nustato 
sąlygas, kaip tikintieji tuo 
valstybės turtu gali naudotis 
kulto reikalams. Išvardijo 14

1983 lapkričio 18 Illinojaus 
kongresmanas Tom Corcoran 
Atstovų Rūmuose pristatė su
tartinę rezoliuciją, raginančią 
jAV-es formaliai atmesti 1945 m. 
Jaltos sutartį. Rezoliucija pa
reiškia. kad 2-ojo pasaulinio ka
ro meto JAV atstovai dalyvavo 
slaptuose sandėriuose, paveiku
siuose juose neatstovautų tautų 
likimą. Vidurio ir Rytų Europo
je Jaltos sutartis ypač siejama 
su “tariamu J. A. Valsty
bių susitaikymu su ištisų 
tautu pavergimu". Jaltos pasek
mė buvusi Sovietų “įtakos sfe
ros sudarymas ir Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Ukrainos įjun
gimas į šią sferą. Pabrėžiama, 
kad Sovietų Sąjunga “aiškiai 
pažeidė ir, faktiniu, niekad nesi
laikė pozityviųjų Jaltos požiū
rių, kaip pax. laisvu rinkimų 
garantijos .

Vasario 2 Sen. Robert VV. Kas-

ten, Jr. (Wise.) Senate pristatė 
panašią rezoliuciją, prijungiant

morandumą, raginantį atmesti 
Jaltos sutartį. (Elta)

LAISVĖ VILIOJA
Pabėgėlių srautui iŠ komunis

tų valdomo Rytų Berlyno į Va
karus sustabdyti matomai jau 
nebepakanka vienos mūrinės 
sienos, kuri buvo pastatyta be
veik prieš 25 metus Rytų Ber
lynui nuo Vakarų izoliuoti, (.’re
ta senosios mūro sienos, kuri yra 
vadinama gėdos siena, komunis
tinė Rytų Vokietijos valdžia da
bar pradėjo statyti antrą aukštą 
gelžbetonio sieną nuo garsiųjų 
Brandenburgo vartų Potsdamo, 
aikštės kryptimi.

Naujoji siena yra penkių met
rų aukščio. Naująją sieną sta

tančius darbininkus, kaip pra
neša užsienio spauda, prižiūri 
šimtai Rytų Vokietijos milici
ninkų, bijodami, kad ir šie dar
bininkai, vakarinės Berlyno da
lies sugundyti, nebandytų pa
bėgti į laisvę.

Ši pagunda matomai neap
lenkia nė pačių saugotojų-mili- 
cininkų. Užsienio spauda prane
ša, kad du darbininkus sau
goję Rytų Vokietijos milicinin
kai, pasinaudodami naujos mūro 
sienos statybos darbų sukeltu 
triukšmu ir netvarka pasienyje 
su Vakarais, nepastebėti perėjo 
demarkacijos liniją ir laimingai 
pasiekė laisvę vakarinėje Berly
no dalyje. Laisvė \ ilioja ir mili
cininkus.

(Slapta bendra malda)
Kartais visos pravoslavės, su

sirinkusios kur nors nuošali- 
niame kamputyje, imdavo tyliai 
giedoti. Išmokusi prie jų prisėdė
davau ir aš. Pasijusdavau lyg 
šventovėje beesanti, taip gera 
ir giedra sieloje tapdavo.

Ne veltui sakoma, kad bendra 
malda pasiekia dangų. Melstis 
keliom kartu konclageryje ne
galima. Mus dažnai išvaikydavo, 
bet mes vėl ir vėl susirinkdavo
me garbinti ir dėkoti Dievui už 
Jo meilę mums nusidėjėlėms.

Bendra malda — tai vienos iš 
šviesiausių ir džiugiausių vai an-

Nato ir Varšuvos pakto vals
tybės Vienoj atnaujino pasita
rimus dėl abipusio kariuomenės 
ir paprasti) ginklų sumažinimo.

(Nepaliko ramybėje)
Pravoslavė kalinė Volkova 

Anastasija Andreevna — gim. 
1908. Abi Volkovos ne giminės, 
tik bendrapavardės. Buvo abi 
kartu nuteistos ir kariu abi išėjo 
iš konclagerio. Baba Nastia ligo
nė, nesveikos rankos iv kojos.

Prezidcnt Reagan gegužės 
numato Aliaskoj susitikti su |

> s
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IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Aleksandras Guzevičius- 
Gudaitis (1908 - 1969) kątik ka
rui pasibaigus buvo pavergtos 
Lietuvos NKVD viršininkas ir 
vykdė masinius žmonių trėmi
mus į Sibirą. Tačiau šis oku
pantų patikėtinis panoro būti ir 
rašytoju bei komunistiniu ideo
logu. Parašė apysakų, apsaky
mų. ir kelis ilgus romanus. Ta
čiau, neturėdamas literatūrinio 
talento, A. Guzevičius sugal
voto, neturinčio duomenų rea
liame gyvenime, propagandinio 
turinio ir scheminių veikėjų ne
pajėgė pakelti į meninę plot
mę. Dėlto visa jo kūryba yra 
menkavertė subeletristinta 
publicistika. O vis dėlto A. Gu
zevičius dabartinėje Lietuvoje 
yra įtrauktas į mokyklų progra
mas, jo raštai pakartotinai lei
džiami, net smulkūs rašteliai

Savaitės 
įvykiai

Nikaragvos karininkai patvir
tino, kad ginkluoti Kubos kari
niai patarėjai lydi Nikaragvos 
kariuomenės dalinius į kauty
nes, bet jose nedalyvauja.

Libijos karo lėktuvui numetus 
bombų į Sudano Omdarman 
miestą, JAV prezidentas pasiun
tė į Egiptą du elektroninės žval
gybos lėktuvus Sudano erdvei 
sekti ir tarėsi su Egiptu dėl 
Sudano aprūpinimo ginklais.

Angolos prezidentas Jose 
Eduardo dos Santos Kuboje 
tarėsi su prezidentu Castro dėl 
Kubos kariuomenės iš Angolos 
atitraukimo sąlygų. Buvo sutar
ta, kad Kuba pasitrauks tik tada, 
kai Pietų Afrika atitrauks savo 
karius iš pietinės Angolos ir su
tiks su J.T. rezoliucija dėl jos 
pasitraukimo iš Namibijos.

Prezidentas Reagan, jausda
mas didelę Kongreso opoziciją, 
atsiėmė savo siūlymą parduoti 
Jordanui ir Saudi Arabijai 
priešlėktuvinių raketų.

Britanija, V. Vokietija ir kitos 
valstybės painformavo UNESCO 
gen. direktorių, kad jos numato 
1984 pabaigoj persvarstyti savo 
dalyvavimą organizacijos veik-

surenkami į tomus ir spausdi- 
n ami, kai gerom knygom trūksta 
popieriaus, štai ir 50,000 egz. ti
ražu “Vaga” išleido A. Guzevi- 
čiaus laiškus ir pasikalbėjimus 
su žurnalistais. Tai tokia “kul
tūrinė” tikrovė okupuotoje Lie
tuvoje. A. Guzevičius-Gudaitis 
tebėra tarp garbinamųjų.

— Kitas Lietuvos komunistų 
garbinamas dievaitis tebėra ra
šytojas Petras Cvirka. Šis bent 
turėjo rašytojo talentą. Jo raštai 
pakartotinai leidžiami. Šių metų 
pradžioje “Vaga” išleido naujos 
jo raštų serijos du tomus (abu 
po 30,000 egz.). Pirmame tome 
išspausdinta: “Saulėleidis Ny
kos valsčiuje”, “Kasdienės istori
jos” ir “Ąžuolo Šaknys”, antra
me tome — satyrinis romanas 
“Frank Kruk”.

— Prie nuolatos spausdinamų 
priklauso ir Juozas Baltušis. Jo 
raštų aštuntam tome išspaus
dintas autobiografinių atsimini
mų “Su kuo valgyta druska” tę
sinys.

— Maskvoje yra leidžiamas li
teratūros žurnalas vengrų kalba 
— “Tarybinė literatūra”. 1983 
metų to žurnalo nr. 9 paskirtas 
lietuvių literatūrai. Įvadinį 
straipsnį žurnalui parašė Rašy
tojų sąjungos pirmininkas A. 
Maldonis. Išspausdinta apsčiai 
ištraukų iš lietuvių beletristų 
kūrybos: iš J. Baltušio, H. Kor
sakienės, J. Avyžiaus, M. Sluc- 
kio, K. Sajos, R. Graniausko, 
S. Šaltenio, J. Apučio, Jst. Mar- 
cknkevičiaus, T. Kondroto. Lie
tuvių poezijai žurnale atstovau
ja A. Baltakis, J. Dabulskis, S. 
Geda, S. Jonauskas, J. Kalinaus
kas, M. Karčiauskas, R. Ketura
kis, J. Macevičius, A. Maldonis, 
Jst. Marcinkevičius, M. Marti
naitis, E. Matuzevičius, E. Mie-

lėlaitis, A. Mikuta, V. Šimkus, iftikimųhl okupantų tarnų, 
J. Strielkūnas, J. Vaičiūnaitė ir vienas rusinimo Įrankių.
A. Žukauskas. Išspausdinta ir 
literatūros vertintojų keli išsa
mesni straipsniai: V. Bučio, V. 
Kubiliaus, J. Lankučio, V. Kaza
kevičiaus, M. Sluckio. Taip pat 
įdėtos rašytojų nuotraukos ir 
trumpos biografinės ir biblio
grafinės žinios. Kūrinius ir 
straipsnius į vengrų kalbą iš
vertė keliolika vertėjų, mokan
čių lietuvių ir vengrų kalbas.

•— Mokslų kandidato laipsniui 
gauti disertaciją iš menotyros 
Maskvos konservatorije apgynė 
Vilniaus konservatorijom1 dėsty
toja K. Tamulytė. Jos tema "Mu
zikos kalbos vystymasis lietu
vių kamerinėje instrumentinėje 
kūryboje”. Jos oponentai buvo 
rusai profesoriai. Žinoma, ir 
pati disertacija turėjo būti pa
rašyta rusiškai. Taip rusų kalba 
primetama lietuviam, pradedant 
nuo vaikų darželių, baigiant 
universiteto studijomis.

— Vasario 1 mirė Vilniaus 
universiteto profesorius Petras 
Užkalnis. Buvo gimęs 1907. Mo
kėsi Kalvarijos progimnazijoje ir 
Marijampolės gimnazijoje. Dėl 
komunistinės veiklos pateko į 
kalėjimą. Ilgą laiką gyveno Sov. 
Rusijoje. 1946 buvo paskirtas 
Vilniaus universiteto profeso
rium rusų literatūrai dėstyti. 
Dėstomą kursą šiek tiek praplė
tė — nagrinėjo Sov. Sąjungos 
“broliškų tautų” literatūrą. 
Daugiausia dėmesio skyrė gudų 
tarybinei literatūrai. Vertingiau
siais jo darbais laikomi — Sov. 
Sąjungos literatūros žemėlapis 
ir Sov. Sąjungos rašytojų atla
sas. P. Užkalnis buvo vienas

— Sausio pradžioje Palangoje 
buvo tuorganizuotas architektų

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LerMteid Road., East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 116 360-3740. Namų teistoms vsksrals 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yprko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL 212 441-2811.

chitektų atstovai iš visos Sov. 
Sąjungos. Buvo kalbama apie 
pastatų inteijero architektūrą. 
Daugumas pranešėjų buvo lie
tuviai. Buvo kalbama apie vi
daus dekoravimą, baldus, vitra- P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas "laidotuves 
žus.

— Kompozitorių namuose 
naujų muzikos kūrinių perklau
soje susipažinta su T. Makači- 
no sonata vargonams, T. Matu
lionio styginiu kvartetu, K. Ka
belio vokaline muzika, J. Juoza- 
paičio ir V. Juozapaičio dai
nomis, A. Remezos sonata var
gonams.

— Marijampolės rajone esąs 
senas Liudvinavo miestelis, ku
riame yra įsikūręs Žemaitės var
do kolchozas, numatytas pa
grindinai perplanuoti, pertvar
kyti. Tam reikalui buvo paskelb
tas konkursas, kuriame dalyva
vo 16 architektų. Paskirtos dvi 
antrosios ir trys trečiosios pre
mijos.

— Dar vienas paminklas oku
pantų talkininkui. Šilutės rajone 
yra mažas Saugų miestelis. Jame 
įsikūręs kolchozo centras. Pir
masis to prievartinio kolchozo 
pirmininkas buvo kažkoks Mar
tynas. Tas žmogus, matyt, buvo 
labai veiklus okupantų talkinin
kas, kad Lietuvos partizanai tu
rėjo jį nubausti mirtimi. Dabar 
tas Martynas paskelbtas sovieti
niu didvyriu, o liaudies meist
ro V. Lomsargio iš ąžuolo iš
drožta Martyno skulptūra “puo
šia” Saugų kolchozo laukus.

PRAVOSLAVIŲ KALINIŲ VARGAI
(atkelta iš 1 p si.) nučių ramybėje, ir jos buvo pri

verstos iškeliauti kitur.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamaica Ave., 
Richmond HIU, N.Y. x / :

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest

Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296-2244.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasitraukus iš demokratų par
tijos kandidatų į prezidentus 
senatoriui John Glenn, beliko tik 
trys varžovai: bu v. vicepreziden
tas Walter Mondale, sen. Gary 
Hart ir Rev. Jessie Jackson.

Brazilijai, Rumunijai, Peru ir 
Marokui negalint grąžinti Ameri
kos bankam 431 mil. dol. sko
los, šią sumą turėjo bankam su
mokėti šias paskolas garantavu
si JAV vyriausybė.

JAV įspėjo Libiją, kad galės 
kilti rimtų pasekmių, jei Libija 
bandys trukdyti į Egiptą pasiųs
tų elektroninės žvalgybos lėk
tuvų veiklą.

Amerikos žydų holokosto ko
misija, kuriai vadovavo buv. 
Aukšč. teismo teisėjas Arthur 
J. Goldberg, po dvejus metus 
trukusių tyrimų vėl priėjo išva
dą, kad Amerikos žydų organi
zacijos nedarė to, ką galėjo pa
daryti Europos žydam nuo su
naikinimo gelbėti.

Lenkijoskomunistų partija pa
informavo Sov. S-gą ir kitas ko
munistines valstybes, kad ji 
esanti pakankamai stipri nu
galėti kiekvieną savo priešinin
ką ir kad ji nebūsianti nera
mumų šaltiniu.

Sov. S-gos komunistų parti
jos organas Pravda paragino vi
sus pareigūnus kovoti su tingi
niavimu, kyšininkavimu, speku
liacija, vagystėm ir girtavimu, 
nes dabartinis pramonės, 
konstrukcijos, žemės ūkio ir 
transporto penkerių metų pla
nas yra atsilikęs.

J.T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar tariasi su Len
kijos vyriausybe dėl įkalintų 
Solidarumo unijos ir žmogaus 
teisių veikėjų išlaisvinimo.

R. Vokietijos min. pirminin
ko seserėčia Ingrid Berg su savo 
vyru, dviem vaikais ir vyro mo
tina, prieš kurį laiką pasiprašę 
V. Vokietijos ambasadoj Čeko
slovakijoj politinės globos, atvy
ko į V. Vokietiją.

Buv. aukštas Salvadoro armi
jos karys, prieš kurį laiką viešai 
apkaltinęs aukštus Salvadoro 
pareigūnus dėl mirties būrių 
vykdomų politinių žudynių, buvo 
tam tikros amerikiečių grupės, 
nesutinkančios su JAV vedama 

centrinėj Amerikoj politika, pa
samdytas tokius pareiškimus 
padaryti.

(Jauniausia kalinė) >■
Ir jauniausia iš pravoslavų 

— kalinė Usojeva Nadežda Mi
chailovna — 
už tą patį, kaip ir visos pravo
slavės — eilėraščių platinimą, 
6 m. griežto režimo konclagerio 
ir 3 m. nutrėmimo. Ji, kaip ir 
visos pravoslavės konclageryje, 
protesto ženklan nedirbo pri
verstinio darbo ir už tai per visus 
6 metus buvo kankinama kar
ceryje ir kalėjime. Į koncla- 
gerį ją atveždavo tik keliom 
dienom ar savaitėm, ir vėl išvež
davo kankinti badu ir šalčiu.

Nadė visiškai išsekusi, pilkai 
blyškia oda aptraukti kauliu
kai, bet visada labai rami ir 
giedri, ištisas valandas, kur pa
sislėpus nuo žmonių kamputyje, 
praleisdavo nuoširdžioje mal
doje. Ir kai po kelių dienų 
“poilsio” vėl ateidavo kalinių 
prižiūrėtoja su piktdžiugišku pa
sitenkinimu pranešti, kad Nadę 
šiandien išveža į karcerį, ji ra
miai susiruošdavo ir, maloniai 
nusišypsojus prižiūrėtojai, kar
tu su ja išeidavo iš mūsų konc
lagerio naujai kankynei.

Tik Gerasis Dievas gali žmo
gui duoti tokių antžmoniškų 
jėgų ir meilės savo kankinto
jams!
nutrėmimo neturėjo, po koncla
gerio jas abi priglaudė pas save 
geri žmonės Gorkio mieste.

Bet “humaniškiausia” sovietų 
valdžia

(Išsižadėjo jos vyras) J.
Pravoslavė kalinė Kulovševa

LJM V-v X 'V *▼**“ t. . -T- • :*

gim. 1942. Teista Glafira Lavrėntjevna — gim.
1924. Kai ją suėmė, liko nepil
nametės dukros ir vyras — par
tijos narys. Jis gundė ją, kad 
pasmerktų savo pažiūras, tada ją 
išleis į laisvę. Nepalūžo. Tada 
vyras jos atsižadėjo, nelankė ir 
jai nepadėjo, o sau susirado kitą 
moterį.

Glafira visiems atleido, nuolat 
su ašaromis melsdavosi, buvo 
labai nuolanki. Sirgo sąnarių 
uždegimu — poliartritu, labai 
prakaituodavo, daug kentėjo, 
bet niekad nesiskundė, o vis šyp
sodavos ir už viską dėkodavo 
Dievui. Po konclagerio 3 metus 1 
vargo Sibire nutrėmime, o dabar : 
sugrįžo pas savo motiną.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-1 O’ 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Ave., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

KVECAS
JONAS 

■ 1933 + 1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

asolino 
MEMORIALS v

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA
— GAUSI PARODŲ SALĖ

nepaliko ligonių se-

(Visą laiką kankino karceryje)
Pravoslavė kalinė Sokolova 

Tatjana Michailovna — gim. 
1933. Labai tyli ir nuoširdi. Sir
go diabetu, skrandžio ir vidu
rių negalavimais, dideliais gal
vos skausmais. Nežiūrint jos la
bai silpnos sveikatos, vien už 
tai, kad atsisakė dirbti privers
tinį darbą, buvo visą laiką kan
kinama karceryje ir griežto reži
mo kalėjimo kameroje. Kai ją iš
veždavo 3 ar 6 mėn. į kalėji
mą, man ji palikdavo savo lovą 
apačioje. Dabar ji jau sugrįžo 
pas savus.

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

Švenčiant Vasario 16, Wilkes-Barre, Pa., burmistras pasira
šo specialią proklamaciją. Ii k.: Lietuvos vyčių 143 kuo
pos pirm. Anne Challan, burmistras Thomas McLaughlin, 
Lietuvos vyčių atstovės Nellie T. Baydras ir Helen Butsavage. 
Stovi iš k.: Al. Boris, Paul Lauer, prof. Vaclovas Romanas, 
Lco Butsavage, kun. Petras J. Ališauskas, Frank Nadwoodney,

(Patarnavo visom kalinėm)
Pravoslavė kalinė Aliošina 

Ekaterina Petrovna — gim. 
1912. Baba Katia švelni, tyli, vis 
besišypsanti, sumaniai visoms 
kalinėms sutaisydavo avalynę, 
patarnaudavo sergančioms, 
nuoširdžiai melsdavosi. Dabar ji 
sugrįžo pas savus.

(Daug metų iškankinta 
karceriuose)

Pravoslavė kalinė Semionova 
Marija Pavlovka — gim. 1923. 
Ji teista trečią kartą už tą pa
čią “antisovietinę” veiklą. Kali
nama jau 20 metų su viršum. ' 
Daug metų iškankinta karce
riuose. Švelni, tyli, globojo ba
landžius, juos lesino neiškepusia 
duona, kuri likdavo pavalgius. 
Turėjo meninių gabumų — gra
žiai lipdydavo. Daug melsda
vosi.

1982 kartu su baba Jura Chvat- 
kova išvežė į nutrėmimą į Ka-

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Po iškilmingų pamaldų šv. 
Petro bazilikoj kovo 4, sekma
dienį, šv. Petro aikštėj popie
žiaus laukė 100,000 maldininkų 
minia, tarp jų ir iš bazilikos 
išėję lietuviai. Į šią tarptautinę 
minią Šv. Tėvas, kaip paprastai, 
kreipėsi įvairiomis kal
bomis. Didžiausiajo kalbos dalis 
ir čia buvo skirta Lietuvai ir lie
tuviam. Čia popiežiaus kalbos 
vertimas iš italų kalbos:

POPIEŽIUS DAR KARTĄ KREIPIASI 
J LIETUVIUS MALDININKUS ROMOJ
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Balfui 40 metų!
Nei Balfo steigėjai, nei rėmė

jai, nei tie, kurie buvo sušelp
ti, netikėjo, kad toji organiza
cija — Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas — Balfas 
— išsilaikys 40 metų. Bet taip 
yra — Balfas kovo 25 minėjo 
40 metų sukaktį. Illinois vals
tybės sekretoriato įstaigoje įre
gistruotas 1944 balandžio 1.

Balfas įsikūrė Antrojo pasau
linio karo metu. Pirmojo pasau
linio karo patirtis parodė, kad 
reikia rūpintis nuo karo nuken
tėjusių šalpa. Ir po pirmojo pa
saulinio karo į Lietuvą buvo 
siunčiama įvairi pagalba. Važia
vo ir žmonės. Gi Antrasis pa
saulinis karas buvo dar didesnis. 
Dar daugiau žmonių buvo iš
blokšta iš tėvynės, kentėjo var
gą. Pabėgėlių reikalais ir jų šal
pa rūpinosi pati Amerika, tuo 
metu jau kariaujanti šalis.

Lietuviam rūpėjo Lietuvos 
ir lietuvių šalpa. Jau 1943 spa
lio 22 Alto veikėjų iniciatyva su 
Lietuvos konsulo dr. Petro 
Daužvardžio talka Morrison 
viešbutyje Chicagoje buvo su
kviestas įvairių lietuvių šalpos 
fondų atstovų pasitarimas ir 
buvo sudaryta bendrojo šalpos 
fondo statuto komisija.

Nuo pirmojo pasitarimo iki 
įsiregistravimo Balfo organiza
toriai atliko daug paruošiamųjų 
darbų. Tarėsi Washingtone su 
valdžios pareigūnais šalpos rei
kalam. Tarėsi ir savo tarpe.

Balfo pagrindinių organiza
torių tarpe randame šiuos asme
nis: Leonardą Šimutį, Antaną 
Olį, kun. Juozą Končių, Juozą 
Laučką, kun. Igną Albavičių, 
kun. Pranciškų Jurą, kun. Joną 
Balkūną, kun. Norbertą Pakalnį, 
dr. Pijų Grigaitį, Mykolą Vai- 
dylą, Fortūnatą Bagočių, Nadą 
Rastenį, J. Grišių, Matą Viniką 
ir kitus.

1944 kovo 25 Chicagos Mor
rison viešbutyje susirinko per 20 
asmenų, kurie atstovavo Kunigų 
Vienybei, Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijai, Tautinei Są
jungai, SaifŽarai, socialistam,

vietinių Europos Bažnyčių tai 
Dievo Tautai, kuri yra Lietuvo
je-

Visiem lietuviam, kurie gy
vena tėvynėje arba yra paskli
dę pasaulyje rpiškiu nuoširdų 
linkėjimą, jį palydėdamas mal
da, kad visada išliktų ištikimi 
savo Globėjo šv. Kazimiero 
brangiam dvasiniam paveldui; 
tvirti tėvų tikėjime; nepalaužia
mi viltyje, įsišakniję meilėje ir 
vienybėje su Dievu, su Bažnyčia, 
su broliais.

šiandien, minint 500 metų 
sukaktį nuo šv. Kazimiero mir- 

[ ties, dvasioje norėjau vienytis 
su Lietuvos vyskupais, kurie 
vakar prie Vilniaus šventojo ka
po pradėjo iškilmingus jubilie
jinius minėjimus savo dangiš- 

r kojoiGlobėjo garbei.
v Karaliaus Kazimiero IV Jogai- 
vįaj^io, Lenkijos karaliaus ir di- 

globsčio. Dar šį mėnę?į Balfasr.?įįžiojo Lietuvos kunigaikščio, 
suteikė pagalbą tokiam jūriniu- sūnus šy. Kazimieras savo trum- 
kui A. Žukauskui, ^urų, pabėgo pamę gyvenime (gyveno tiktai 
nuo sovietinio laivo Ispanijos 26-erius metus j pasižymėjo savo 

šviesiu tikėjimu, ištverminga

vietų Sąjungos. Padėjo visokiem 
jūrininkam, kurie pabėgo nuo 
laivų ir paprašė politinio prie

Marija, Marija, skaisčiausia 
lelija,

Tu Švieti ankstai danguje,
Palengvink vergiją, pagelbėk 

žmonijai...
Nes viską pas Dievą gali.“

Bazilikoje, šv. Petro aikštėje 
ir Romos gatvėse visų dėmesį 
ypač atkreipė lietuvių tautiniai 
drabužiai. Lietuvių jaunimą, 
pasipuošusį tautiniais drabu-

mui, Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje.

Susirinkę priėmė fondo statu
tą ir išrinko 21 direktorių. Pir
mieji direktoriai buvo: kun. dr. J. 
Končius, kun. Ig. Albavičius, 
kun. J. Balkūnas, J. Laučka, E.. 
Paurazienė, E. Sumienė, L. Ši
mutis, Ant. Olis, St. Gegužis, 
N. Rastenis, dr. J. Tamošaitis, 
J. Tuinyla, dr. A. Zimotas, 
J. Smailis, J. Bacevičius, F. Ba- 
gočius, N. Gugienė, T. Matas, P. 
Mileris, A. Zimotas ir V. Koli- . 
čienė.

Ši data ir laikoma Balfo įstei
gimo data. Pradžioje Balfui rei
kėjo gauti iš valdžios įvairius 
leidimus. Reikėjo ir lėšų. Buvo 
gauta iš National War Fund 
parama — 306,500 dol. Tai buvo 
didelis Balfo laimėjimas.

Balfą sukūrė įvairios organi
zacijos, žmonės įvairių pasau
lėžiūrų. Jie visi sutilpo šioje or
ganizacijoje, nes visų buvo tas 
pats tikslas — padėti saviesiem 
kenčiantiem Lietuvoje ir už jos 
ribų.

Pokario metais ir pati Ameri-. 
kos valdžia reikalavo, kad būtų 
pasiųsta pagalba į Lietuvą. Bet 
iš to niekas neišėjo — Balfas j 
negalėjo persiųsti paramos Lie
tuvos vargstantiem žmonėm, nes 
su tuo nesutiko okupantai ^— So
vietų Sąjunga. Bet kokią siun
čiamą paramą jie atimdavo ir 
pasilaikydavo sau.

Bet pokario metais Vokietijo
je ir kituose kraštuose atsirado 
labai daug pabėgėlių. Čia ir pa
sireiškė Balfo plati veikla.

Ir dabar Balfo tikslai liko tie 
patys — padėti varge esančiam 
lietuviui. Nesvarbu, kur jis būtų 
— Ar Lietuvoje, ar Sibire, ar gy
ventų Lenkijos valdomose srity
se, ar būtų nublokštas į Vokie
tiją, ar dar į kitus kraštus. Ir 
čia Balfas labai sėkmingai savo 
uždavinį atlieka — šelpia visus 
lietuvius, patekusius į vargą.

Ir dar daugiau! Balfas pasirū
pina naujais pabėgėliais iš So-

teritorijoje. Balfo dėka dabar jis 
jau yra Chicagoje. f /

Pasikeitė žmonės, kurie Balfe 
dirbo ir jam vadovavo. Balfui 
ilgai vadovavo prel. J. Končius, 
vėliau kun. V. Martinkus. Abu 
jau mirę.

1972 metais Balfo centrinė į- 
staiga iš New Yorko buvo per
kelta į Chicagą, pirmininke iš
rinkta Marija Rudienė. Ji ir da
bar tebevadovauja Balfui.

Sveikiname Balfą šios sukak
ties proga! Sveikiname visus 
dar gyvus esančius jo steigėjus, 
visus buvusius direktorius. Svei
kiname ir dabartinę valdybą ir 
direktorius ir linkime nepavarg
ti tame gražiame šalpos darbe. 
Jis yra labai reikalingas ir pras-, 
mingas. O visus lietuvius pra
šome Balfą remti. Balfas jau 
40 metų, o jo uždaviniai ir pa
skirtis liko ta patį 
lietuvius. ,

bei.stokojantiem, karštų pamal
dumu į Švenčiausiąją Mergelę 

.{Mariją. Pavyzdingu krikščioniš
kojo tikėjimo liudijimu ir gimi
nystės ryšiais Šventojo gyveni
mas yra susijęs su ano meto 
Europos pasauline ir religine 

į istorija. 1
■- Europos vyskupų konferen- 
?cijų atstovų dalyvavimu šian
dieninėje jubiliejinėje šventėje 
šv. Petro bazilikoje dėl to buvo 
norima pabrėžti bendrą kultū
rinį bei dvasinį paveldą, kuris 
jungia įvairias Europos tautas; 
buvo norima taip pat priminti 
tas “krikščioniškąsias šaknis“, 

riš kiurių per šimtmečius yra iš
augusios bei subrendusios visos 
Šio žemyno istorinės apraiškos; 
buvo norima, be to, išreikš-

šelptiiti -meilę, rūpestį bei solidarumą 
jtiėk Romos Bažnyčios, tiek kitų

Pasveikinęs daugelį kitų gru
pių, kurios šį sekmadienį buvo 
ypač gausiai susirinkusios šv. 
Petro aikštėje, Jonas Paulius II 
dar kartą kreipėsi į lietuvius, 
visą vidudienio maldos susitiki
mą užbaigdamas lietuvišku gies- 

*mės “Marija, Marija“ posmu: 
“Dar vienas paskutinis žodis

totinai filmavo italų valstybinė 
televizija ir privačių televizijos 
siųstuvų korespondentai.

Lietuvių, jaunimo ansamblis 
“Grandinėlė“ iš Clevelando, ap
suptas tarptautinės minios, Šv. 
Petro aikštėje pašoko keletą tau
tinių šokių. Už tai buvo palydė
tas entuziastiškų plojimų.

LIETUVOS ŠVENTASIS
PAGERBTAS LONDONE

Daugiau negu tūkstantis lie
tuvių ir kitataučių tikinčiųjų da
lyvavo kovo 4 didžiojoje Lon
dono Westminsterio katedroje 
surengtose įspūdingose pamal
dose Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero jubiliejaus proga.

Pamaldom vadovavo apašta
liškasis pronuncijus Didžiojoje

Audiencijos metu pop. Jonas Paulius II laimina Grandinėlės šokėjas.

vi:jIf .J k

Britanijoje arkivyskupas Bruno 
Heim. Drauge su nuncijumi mi
šias koncelebravo du anglai vys
kupai Konstant ir Casey bei 14 
įvairių taurybių kunigų, jų tarpe 
Londono lietuvių parapijos kle
bonas kun. Jonas Sakevičius.

Jaudinantį pamokslą mišių 
metu pasakė Westminsterio ka
tedros viceadministratorius kun. 
O’Donaghue. Pamokslininkas 
ypač jautriai kalbėjo apie gilų 
lietuvių tautos tikėjimą ir lietu
vių praeitie patirtas ir dabar 
tebepatiriamas kančias, dėl to, 
kad troško gyventi savitu tauti
niu gyvenimu ir norėjo laisvai 
išpažinti nuo amžių paveldėjąjį 
religinį tikėjimą. Kokius skau
džius bandymus lietuvių tauta 
patiria dėl savo ištikimybės ti
kėjimui, kalbėjo pamokslinin
kas liudija Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikoje aprašomi 
faktai. Tai tikinčiųjų tardymai 
ir persekiojimai, ištrėmimai ir 
įkalinimai, tikinčio jaunimo 
diskriminavimas mokyklose ir 
universitetuose, kunigam už jų 
religinę veiklą keliami teismi
niai procesai ir jų nuteisimai 
sunkiomis kalėjimo bausmėmis. 
Bet tauta nesuklumpa po sun
kia kryžiaus našta. Tauta lieka 
stipri savo kančioje, kaip stiprus 
savo kančioje yra lietuviškas Rū
pintojėlis. Tauta tiki į atgimimą

(nukelta į 4 psl.)
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AUŠRA NAUJOS

AUŠROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

PAULIUS JURKUS
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Nors ir žadėjo daug abu gu
bernatoriai, nors ir prašė, kad 
gyventojai nusiramintų, bet 
buvo priešingai — revoliucija 
vis plėtėsi.

Beregint visame krašte prasi
dėjo rusiškų mokyklų ir mono
polio uždarinėjimai. Buvo šali
nami valsčiaus sekretoriai, poli
cijos valdininkai.

Tąsyk Užnemunė buvo pri
jungta prie Varšuvos atministra- 
cijos. Dabar Užnemunė pasi
skelbė, kad prisijungia prie Lie
tuvos. Paskelbė taip pat, kad vi
si atsisako rusam mokėti mokes
čius. 1905 pabaigoje revoliucija 
pasiekė aukščiausią laipsnį.

Tačiau tuo metu ėmė stiprėti 
caro valdžia. Pirmiausia nuslo
pino judėjimą Rusijoje. Tada 
griebė ir Lietuvoje ieškoti visų 
revoliucionierių ir ėmė juos 
bausti. Numalšinimui atsiuntė 
net kariuomenės dalinius.

Vilniuje pradėjo ieškoti, kas 
organizavo seimą. Buvo pada
rytos kratos pas lietuvius veikė
jus, redakcijose. Bet tikrojo sei
mo rengėjo ir organizatoriaus 
dr. Jono Basanavičiaus nepalie
tė. Spėjama, kad jį išgelbėjo 
Bulgarijos pilietybė, nes rusų 
valdininkai nedrįso kibti prie 
bulgarų piliečio.

Tuo pačiu metu dr. Jonas Ba
sanavičius iš Bulgarijos susilau
kė savo bibliotekos ir kitų svar
bių daiktų. Jam atsiuntė 30 dė
žių su knygomis ir kitais daik
tais. Tos knygos vėliau padėjo 
pagrindą Lietuvių Mokslo Drau
gijos bibliotekai.

Caristinė valdžia vis stiprėjo, 
ir dr. Joną Basanavičių Vilniu
je policija vis šaukė pasiaiškin
ti dėl seimo. Bijodamas patekti 
į policijos rankas, jis išvažiavo 
į Kauną. Galvojo, kad iš ten gal 
važiuos į užsienį. Juk buvo pratęs 

nuolat keliauti. Kaune policija 
sulaikė jo bulgarinį pasą, kuris 
tada buvo pasibaigęs. Policija 
ėmė aiškinti reikalą, rinkti ži
nias apie asmenį ir darbus.

Gyvendamas Kaune, Basana
vičius įsitraukė į lietuvių dva
sininkų kovą su lenkais už lietu
vių kalbos teises bažnyčiose. 
Tais 1906 metais jis parašė 
memorandumą — Apie lenkų 
kalbą lietuvių bažnyčiose — “De 
lingua polonica ir ecclesiis Li- 
tuaniae”. Tą memorandumą 
į lotynų kalbą išvertė kun. A. 
Bajorinas, Saliamonas Banaitis 
išspausdino savo spaustuvėje. 
Tas memorandumas buvo pa
siųstas popiežiui, išsiuntinėtas 
kardinolam, arkivyskupam ir 
vyskupam. Tais pačiais metais 
dr. Basanavičius parašė ir išlei
do “Lietuvos lenkintojų kampa- 

.. f f nųa .
Ir toliau jis savo veiklą skyrė 

kovai prieš lenkus. Lenkai gi 
tuoj suplojo, kad reikia jį privi
lioti ir įtraukti į savo interesus. 
Visokiais būdais jį kvietė prisi
dėti prie jų judėjimų, bet Basa
navičius atsisakė ir toliau visur 
organizavo pasipriešinimą 
sklindančiai lenkiškai kultūrai 
ir visur stiprino lietuvybę.

Jis suderino savyje ir visuo
meninę veiklą ir mokslą. Gy
vendamas Kaune, jis pasiekė ir 
Suvalkiją, aplankė Marijampolę 
ir kitus miestelius, aplankė sa
vo draugus ir visus ragino kovo
ti prieš lenkiškumą. Tuo metu 
caras buvo leidęs išrinkti seimą. 

kaip tada vadino dūmą. Dr. J. 
Basanavičius ir tiem reikalam 
surado laiko. Kad galėtų atsi
spirti prieš lenkus, Kaune ragi
no susidėti su žydais. Jo suda
rytas sąrašas iš lietuvių ir 
žydų laimėjo su dideliu pasise
kimu.

Tuo pačiu metu Kaune jis dir
bo ir bibliotekose. Ir vis tą patį 
— vis rinko medžiagą apie Lie
tuvą ir vis rūpinosi kaip kovoti 
su plintančiu lenkiškumu ir len
kais.

Vėl grįžta į Vilnių
Tuo metu po revoliucijos, at

gavus spaudą, vis labiau gyvėjo 
lietuvių kultūrinis gyvenimas. 
Viskas veržės su dideliu entu
ziazmu, spontaniškai. Visi no
rėjo judėti, veikti, kad tik švie- 

metų rudenį Vilniuje buvo pa
statyta pirmoji opera Birutė. 
Kokia tai buvo šventė! Toje ope
roje dainavo ir Petrapilio kon
servatorijos jaunas studentas 
Kipras Petrauskas. Spektaklis į- 
vyko miesto salėje.

Pagrečiui su muzika ėmė or
ganizuotis ir lietuviška dailė. 
Susidarė komitetas surengti pir
mąją lietuvių dailės parodą. Ko
mitetas pakvietė dr. Joną Basa
navičių pirmininkauti.

Ir Vilniuje pas jį lankėsi lenkų 
delegacija, kad jis būtų nuolai
desnis ir susitartų su lenkais. 
Basanavičius suprato lenkų kės
lus, kad jie visada nori lietin ius 
apgauti. Jis ir čia išnaudojo 
kiekvieną proga kovai prieš len

kus, drauge organizavo ir kul
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą, 
kad lietuvis įprastų būti savo 
lietuviškoje aplinkoje, kad su
gebėtų savo reikalus lietuviškai 
svarstyti. 1906 lapkričio 30 su 
Liudu Gira ir Pranu Klimaičiu 
sutarė leisti naują laikraštį “Lie
tuvį“. Pirmas numeris pasirodė 
tų metų gruodžio 30.

Atidaro pirmąją dailės parodą
Besiveržiančiai dinamiškai 

lietuvių kultūrai tada daug 
įtakos turėjo pirmoji dailės pa
roda. Iki tol juk buvo negir
dėta, kad dailininkas būtų lie
tuvis. Jie buvo lenkai, rusai, 
italai. Visa dailė buvo ne lietu
vių rankose. Tiem dailininkam, 
kurie dirbo Lietuvoje, lietuviški 
reikalai nerūpėjo. Jie tik rūpino
si kuo daugiau uždirbti, kad 
paskui galėtų kur nors kurorte 

leisti.
Štai 19 amžiaus gale ir 20 

amžiaus pradžioje atsiranda lie
tuvių, kurie studijuoja dailę. 
Ir jie yra lietuviai! Jie ir toliau 
nori reikštis kaip lietuviai, drau
ge su kitais susipratusiais inte
ligentais savo talentu prisidėti 
prie lietuvių tautos subrandini- 
mo. Tada A. Žmuidzinavičiaus. 
M. K. Čiurlionio ir kitų pastan
gom buvo suorganizuota pirmoji 
dailės paroda. Ji buvo atidaryta 
1907 visą sausio mėnesį.

Parodos atidarymas buvo vie
na iŠ didžiausių kultūrinių šven
čių. J ją suvažiavo lietuviai 

patriotai iš Varšuvos, Petrapilio, 
Maskvos, Rygos, neskaitant Lie
tuvos miestų, miestelių. Iš Pet
rapilio specialiai į parodos ati
darymą atvyksta žymusis tautos 
poetas Maironis.

Į parodos atidarymą buvo su
kviesti rusų aukštieji valdinin
kai, laikraščių atstovai, žurna
listai, įvairūs kultūrininkai. Dr. 
Jonas Basanavičius atidarymo 
kalbą pasakė pirma rusiškai, o 
paskui lietuviškai. Lenkai taip 
ir pasišiauė , o kodėl jis nekal
bėjo ir lenkiškai. Vėliau dr. J. 
Basanavičius pasitraukė iŠ to 
komiteto.
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Rūpinasi švietimu
Stiprindamas lietuvybę, jis 

rūpinosi ir švietimu — lietuviš
kų mokyklų steigimu. Drauge su 
P. Matulioniu apsilankė pas Vil
niaus mokyklų kuratorių Wolfą 
ir prašė, kad leistų įsteigti dvi- 
klasę lietuvišką mokyklą. Po ke- 
letos apsilankymų jis išgavo lei
dimą Vilniuje steigti dviklasę 
lietuvišką mokyklą.

Gal tai mažas įvykis, bet jis 
verčia susimąstyti, verčia grįžti 
į praeitį. Vilniuje juk 1579 buvo 
įkurta akademija, kuri virto 
universitetu. Vilniaus universi
tetas švietė ir garsėjo savo 
mokslu, o jo dėstomoji kalba 
buvo lenkų. Vėliau kūrėsi kitos 
mokyklos. Jų dėstomoji kalba 
buvo lenkų, rusų.
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PRIEŠ 45 METUS HITLERIS 
ATPLĖŠĖ KLAIPĖDĄ

Prieš 45 metus, 1939 Icovo 21, hitlerinė Vokietija atplėšė 
Klaipėdos kraštą iš Lietuvos. 1. Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris J. Urbšys (k.) ir hitlerinės Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris J. von Ribbentrop pasirašo Vokietijos primestą 
“sutartį”. 2. Vokiečių karinės jėgos išsikelia Klaipėdos uos
te. 3. Hitleris kalba Klaipėdos gyventojam. 4. Hitleris apžiūri 
Klaipėdos miestą. (Šie vaizdai paimti iš 1960 metų Margu
čio kovo mėn. numerio. Margutis juos buvo gavęs iš Br. 
Kviklio archyvo.)

PREMIJOS, PREMIJOS . . .
Paskirta Kultūros Tarybos 
premija už literatūrą

LB Kultūros Tarybos premija 
— 3000 dol. — paskirta rašy
tojui Kaziui Barėnui už jo knygą 
“Beragio ožio metai”, kartu 
įvertinant ir visą jo kūrybą.

Premijos skyrimo komisiją 
sudarė: dr. Viktorija Skrups- 
kelytė, Balys Gaidžiūnas, dr. 
Danguolė Tamulionytė, Balys 
Auginąs ir Viktoras Mariūnas.

Premijos mecenatas—JAV LB 
Krašto valdyba.

Paskirta teatro premija
1983 metų teatro premija pa

skirta aktoriui Vitaliui Žukaus
kui už jo “vieno žmogaus teat
rą”, už jo teatrinę veiklą.

Paskirta premija už religinį 
veikalą

1983 metų premija už geriau
sią religinį veikalą paskirta prof, 
kun. Antanui Rubšiui už jo 
parašytus veikalus apie Šv. Raš
tą. Premijos mecenatas — kun. 
Juozas Prunskis. Vertinimo ko
misijai pirmininkavo kun. dr. V. 
Cukuras.

Paskirta jaunimo poezijos 
premija

Kultūros Taryba buvo pa
skelbusi poezijos konkursą jau
nimui. Pirmą premiją laimėjo 
Saulius Kubilius iš Romos.

Premijos bus įteiktos ketvirto
je premijų šventėje balandžio 15 
Detroite, Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos Kultūros Centre.

LB KULTŪROS TARYBOS
IV PREMIJŲ ŠVENTĖ

1983 METŲ LAUREATAI:

rašytojas Kazys Barėnas 
dali. Alfonsas Dargis 
Bronius Kviklys 
muz. Aleksandras Kučlūnas 
Bronys Raila 
prof. kun. Antanas Rubšys 
Saulius Kubilius 
aktorius Vitalis Žukauskas

Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas bus 1984 
balandžio 1 S, sekmadienį, 12:15 v. popiet Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros Centre, 25335 W. Nine Mlle Road, 
Detroit, Michigan 48034.

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais 
Ir pasidžiaugti jų įnašu J lietuvių kultūrą.

GLOBOJA LB DETROITO APYLINKĖS VALDYBA 

RENGIA LB KIJLTCROS TARYBA

Klaipėdos kraštas, 1923 sau
sio 15 prisijungęs prie Lietuvos, 
gražiai tvarkėsi. Ypač išaugo 
Klaipėdos uostas. Buvo pa
statyta daug naujų pastatų, san
dėlių, kranų, pagilintas, pagerin
tas uostas. Taip uoste buvo la
bai gyvas judėjimas.

Klaipėdos mieste Lietuva įkū
rė kelias aukštąsias mokyklas 
—Prekybos Institutą, Pedagty 
ginį Institutą, Konservatoriją, 
didelę lietuvišką gimnazij^trj| 
pavadino Vytauto Didžiojo 
vardu.

Kai Vokietijoje įsigalėjo Hit
leris, jis ėmė drebinti visą Eu
ropą, didino ir plėtė savo Rei
chą. Hitleris žygiavo be pasi
priešinimo, nes dar niekas nebu
vo pasirengęs karui. Hitleris už
ėmė Austriją, o 1939 metų ko
vo mėnesio pirmoje pusėje už
ėmė Čekoslovakiją. Įvykis buvo 
didelis ir jaudinantis. Čekoslo
vakija buvo geriausiai ginkluota 
Europos valstybė, turėjo moder
niausius ginklus, bet pasiprie
šinti neišdrįso.

Tuo pačiu metu, kai visų 
akys buvo nukreiptos į Čekoslo
vakiją, 1939 metų kovo 20 į 
Berlyną iškvietė Lietuvos užsie
nio reikalų minister} Juozą Urb
šį ir jam įteikė ultimatumą — 
perleisti Vokietijai Klaipėdos 
kraštą. Jei Lietuva nesutiktų, 
pagrasinta Klaipėdą užimti jė
ga. Duota suprasti, kad Vokie-

sienio reikalų ministeris J. Urb
šys ir Lietuvos pasiuntinys Vo
kietijoje K. Škirpa pasirašė Hit
lerio padiktuotą Klaipėdos per
davimo sutartį. Už Vokietiją pa
sirašė J. von Ribbentrop.

Klaipėdoje 1939 kovo 
22 rytą per radiją bu
vo paskelbta, kad Klaipėda 
vėl “laisva”. Tai buvo garsus 
“Anschluss’o” — prijungimo ry
las. Vokiečiu buvo suorganizuo-

ta, kad kaukė visų fabrikų sire
nos, skambino visi varpai.

Vokiečių karinės jėgos į Klai
pėdą išsikėlė kovo 23. Tą dieną 
mieste pasirodė Įr Adolfas Hit
leris. Viskas buvo iš anksto su
planuota, pasirengta. Hitleris 
savo staigiu pasirodymu norėjo 
sukelti masėse pasitikėjimą, kad 
jis garsus vadas, kad niekas nega
li jo sustabdyti.

Hitleris vis labiau pūtėsi, ap
svaigęs didybe, vis daugiau rei
kalavo ir 1939 rugsėjo 1 užpuo
lė Lenkiją. Taip prasidėjo II- 
rasis pasaulinis karas.

LIETUVOS 
Šventasis 
PAGERBTAS 
LONDONE

t

ALOYZO BARONO VARDO 
NOVELĖS KONKURSAS

Lietuvių Rašytojų Draugija 
tęsia tradicinį Aloyzo Barono 
novelės konkursą ir skelbia 
1984 metų premijai gauti taisyk-

Nebuvo jokių vilčių susilaukti 
bet kokios pagalbos iš kitų vals
tybių. Ką tik buvo užgrobta 
Čekoslovakija, ir niekas nesuge
bėjo reaguoti, pasipriešinti. Lie
tuvos vyriausybė Vokietijos rei
kalavimą priėmė ir naktį iš kovo 
22 į 23 Vokietijos Užsienio rei
kalų ministerijoje Lietuvos Už-

1. Novelės temą autoriai pa
sirenka laisvai, tačiau pageidau
tina lietuviškas turinys ir perso
nažai.

2. Novelės ilgis — ne daugiau 
20 mašinėle rašytų laiškų formos 
popieriaus puslapių. Terminas 
— 1984 gegužės 5 (pašto ant
spaudo data).

3. Rankraščiai, rašyti mašinė
le su tarpais, pasirašomi slapy
vardžiu; atskirai pridedamas 
užlipintas vokelis, pažymėtas 
tuo pačiu slapyvardžiu, o vidu
je — autoriaus pavardė, adre
sas ir telefonas. Nepremijuotų 
kūrinių slaptieji vokai nebus

atidaromi ir, autoriam prašant, 
grąžinami kartu su novelėmis.

4. Trijų asmenų komisija, ku
rią sudaro dr. Mirga Pakalniš- 
kytė-Gimiuvienė, Antanas Gus
taitis ir Stasys Santvaras, spren
džia balsų dauguma. Jei nerastų 
premijai tinkamo kūrinio, pre
mija atidedama kitiem metam. 
Rankraščius siųsti adresu: St. 
Santvaras, 862 E. Third Street, 
So. Boston, MA 02127.

5. Premija — $500.00, mece
natas — dr. Zigmas Brinkis, 
gyvenąs Los Angeles, Calif.

Rašytojų Draugijos Valdyba

(atkelta iš 3 psl.)
po kančios, į prisikėlimą. Ang
las pamokslininkas savo žodį 
baigė lietuviškai: “Telaimina jus 
Dievas, telaimina Dievas lietu
vių tautą, Dievo palaima telydi 
pavergtus Lietuvos žmones, 
tepadeda jiems nešti Kristaus 
kryžių.”

Pamaldų metu Didžiosios Bri
tanijos lietuvių chorai giedojo 
keturias lietuviškas giesmes. Tai 
buvo bene pirmas kartas, kad di
dingoje Londono Westminsterio 
katedroje aidėjo lietuviškų re
liginių giesmių garsai.

Pamaldų metu tautiniais dra
bužiais pasipuošęs lietuviškasis 
jaunimas įteikė apaštališkajam 
pronuncijui dovanas: šv. Kazi
miero paveikslą, neseniai anglų 
kalba išleistą kun. Prano Dauk
nio disertaciją “Katalikų Bažny
čios Lietuvoje pasipriešinimas 
religijos persekiojimui”, šv. Ka
zimiero jubiliejaus proga išleistą 
medalį.

Pamaldose, be daugelio kitų, 
dalyvavo ukrainiečių vyskupas 
Hornyak, anglų ir kitų tautų 
Bažnyčių atstovai, įvairių orga
nizacijų veikėjai.

I

— Chicagos lietuvių operos 
vienetas gegužės 5 ir 6 statys 
C. Gounod operą “Faustas”. 
Spektakliai vyks Morton East 
auditorijoj, 2423 Austin Blvd., 
Cicero, Ill.

BALTIC 
TOURS

gįg 
O

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

metu 139 parapijos neturi savo 
klebonų, bet čia pat demagogiš
kai tvirtino, kad limitas yra bū
tinas, nes į visas aukštąsias ir 
spec, vidurines mokyklas įstoji
mas esąs limituotas, todėl netin
ka vienai Kunigų seminarijai 
padaryti išimtį, priminė LTSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojo pareiškimą, kad 
limitas nebus didinamas, kol 
respublikoje veiks pogrindinė 
Kunigų seminarija (tarsi kam 
neaišku, kad, panaikinus limitą, 
savaime išnyktų kunigų ruo
šimas pogrindyje).

Anilionis savo kalboje kaltino 
klebonus, kurie duoda rekomen
dacijas stoti į Kunigų seminari
ją jaunuoliams, jau spėju- 
siems pasižymėti antitarybine 
veikla (tokiais jaunuoliais įgalio
tinis laiko visus, kurie išdrįsta 
viešai praktikuoti savo tikėjimą, 
aktyviai dalyvauja bažnytinia
me gyvenime ir su kuriais sau
gumas neįstengia rasti bendros 
kalbos).

Kunigus paskiria valdžia
P. Anilionis teigė, kad jo į- 

staiga kunigų ir dėstytojų ne
skirsto — tik išduoda registra
cijos pažymėjimus. Čia vėl kal
tino kunigus ekstremistus, kam 
jie visur kišasi ir net vyskupus 
įtaigoja, kad kunigus skirstytų 
pagal jų norą, kai tuo tarpu 
visiems aišku, kad vyskupai be 
valdžios leidimo neturi galimy
bės jokio kunigo, net eilinio vi
karo, nei paskirti į parapiją, nei 
kitur perkelti.

Dėl kalėdojimo
Susirinkime P. Anilionis aiški

no, kad kunigams draudžiama 
lankyti parapiečius (kalėdoti), 
nurodė draudimo priežastis:

1. Tame pačiame bute kartais 
su tikinčiais šeimos nariais gy
vena ir netikintieji, tad būti
na apginti netikinčiųjų sąžinės 
laisvę.

2. Įstatymas draudžia aukų 
rinkimą po namus, o kai kuni
gas vaikščios pas tikinčiuosius, 
kas galės nustatyti, ar nebuvo 
renkamos aukos.

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

b

3. Lankymo metu kunigas at
lieka liturgines apeigas, o apei
gas atlikti leidžiama tik bažny
čioje, kapinėse ir aptarnaujant 
ligonius. (Reiškia — netikintieji

nori ir kada nori, o tikintiesiems 
nė kartą metuose negalima pasi
kviesti kunigą, kad pašventintų 
jų butą).

Apie kryžių statymą
Anilionis priekaištavo: “Kaž

kas stato kryžius ant banditų 
(partizanų, žuvusių pokario me
tais, — red. past.) kapų, o pas
kui kelia triukšmą dėl jų nugrio
vimo. Be to, pabrėžė, kad žemė 
yra valstybės nuosavybė, todėl 
statyti kryžius be valdžios lei
dimo esą negalima.

Įgaliotinis taip ir nepaaiški
no, kodėl ateistai Lietuvoje su
naikino tūkstančius kryžių, kop
lytstulpių, koplytėlių ir kt. liau
dies meno paminklų, stovėjusių 
ne ant partizanų kapų.

Negrąžins Klaipėdos bažnyčios
Į kunigų pareiškime išreikštą 

prašymą leisti iškilmingai pa
minėti šv. Kazimiero 500 metų 
jubiliejų P. Anilionis atsakė prie
kaištu, kad yra kunigų, kurie 
nedalyvauja balsavimuose.

Pranešė, kad valdžia negrąžins 
užgrobtosios Klaipėdos bažny-r 
čios, bet gal leis pasistatyti 
kitą bažnyčią ir rekonstruoti da
bartinę bažnytėlę.

Kaltas vysk. Steponavičius
Vyskupą Steponavičių įgalio

tinis kaltino, kodėl jis nepanoro 
eiti į Kaišiadoris, bet, paklausęs 
nevykusių patarėjų, bevelijo ir 
toliau pasilikti kankiniu.

Priminė, kad valdiškose šar
vojimo patalpose įstatymas 
draudžia atlikinėti religines 
apeigas.

Bus sugriežtinta
Baigdamas Anilionis pareiškė, 

kad valstybė savo įstatymų ne
derina prie Bažnyčios kanonų.

Pagaliau įgaliotinis užakcen
tavo, kad pastanioju metu vi
sose srityse griežčiau reikalau
jama įstatymų vykdymo, todėl 
bus sugriežtinta ir religinius 
kultus liečiančių įstatymų vyk
dymo kontrolė.

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

FINN AIR via JFK
$1,199

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................................. 41,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK b Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA 
#429: balandžio 29 — gegužės 11 .....

5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj 
ALITALIA via JFK

.$1,699

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 6 Boston
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#507: gegužės 7-18..................................„........... .$1,289
#604: birželio 4-15......................................  $1,639
#710A: liepos 10-21 ...».................................... 41,638
#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 .
6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj 
ALITALIA via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 
#917: rugsėjo 17 - 26 ...„..... „.....
6 dienos Vilniuj . 2 Helsinky
FINNAIR via JFK

9 DIENOS — LIETUVA IR SUOMIJA 
#427: balandžio 27 * gegužės 5 

#511: gegužės 11-19 .........
6 dienos Vilniuj, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK
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Dėl broilūrot Ir daugiau Informactyų kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 Auburn St.

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

V

■z.

t:

M

it



1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984

PO ŠV. KAZIMIERO IŠKILMIŲ HARTFORDE
Dar niekas taip nesujudino 

Hartfordo ir visos Connecticut 
valstijos lietuvių, kaip ruoši
masis paminėti šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukaktį, šios 
didžiulės šventės užuomazgą 
padarė mūsų trys gerbiami kle
bonai: kun. J. Matutis, kun. J. 
Rikteraitis ir kun. J. Vilčiauskas. 
Jie praeitų metų pavasarį nuvy
ko pas Hartfordo arkivyskupą 
John F. Whealon ir gavo leidi
mą kovo 4 susirinkti iškilmin
gom pamaldom Hartfordo Šv. 
Juozapo katedroj. Pats arkivys
kupas pažadėjo aukoti mišias ir 
pasakyti pamokslą.

Pirmasis didesnis susirin
kimas buvo sušauktas New Bri- 
taine, kuriame be minėtų kuni
gų dalyvavo dar po kelis atsto
vus iŠ įvairių vietovių. Antrame 
susirinkime, kuris taip pat 
įvyko New Britaine, buvo iš
rinktas šventei ruošti komitetas: 
Ignas Budrys — pirmininkas, 
Albina Lipčienė — sekretorė, 
Vaiva Vebraitė-Gust—susiraši
nėjimų sekretorė, Viktoras Vait
kus — iždininkas, Eug. Žiū
rys — skelbimų ir reklamos 
reikalam. Be jų dar į komitetą 
įėjo kun. V. Cukuras, kun. J. 
Rikteraitis, D. ir Alf. Dzikai, 
muz. J. Petkaitis, S. Šatienė, 
I. Belanger, J. Gurskis, Z. Dres- 
liūtė ir eilė kitų, kurie dirbo 
savo kolonijų ribose. į rengėjų 
eiles įstojo šios parapijos bei 
organizacijos: Hartfordo Švč. 
Trejybės — klebonas kun. J. 
Matutis, Šv. Andriejaus New 
Britaino —- klebonas kun. J. 
Rikteraitis, Ansonijos Šv. An
tano — klebonas kun. R. Yus- 
kauskas, New Haveno Šv. Kazi
miero — klebonas kun. A. Kara- 
lis, Bridgeporto Šv. Jurgio — 
klebonas prelatas F. Pranokus, 
Waterburio Šv. Juozapo — kle
bonas J. Vilčiauskas, Putnamo 
Nekalto Prasidėjimo seselės— 

-vyresnioji seselė M. Alloyza, Ma- 
rianapolio mokykla — viršinin
kas kun. V. Parulis, Kunigų 
Vienybė, Lietuvių Bendruome
nė, Lietuvos vyčiai, skautai, ra- 
movėnai ir kitos organizacijos.

Komiteto buvo sušaukta daug 
susirinkimų, suplanuota šventės 
programa, kuri buvo reklamuo-

stotis, rašoma įvairiuose laikraš
čiuose ir parapijų biuleteniuo
se. Buvo renkamos aukos ir 
sveikinimai, kurie buvo iš
spausdinti gražiai išleistame 
leidinyje — programoje. Tuo 
viskuo rūpinosi hartfordiškis 
Eug. Žiūrys. Visam kovo mėne
siui gauta salė Conn. Istorijos 
muziejuje, kuriame vyksta lie
tuvių liaudies paroda. Ekspona
tais pasirūpino ir juos meniškai 

SEPTINTOSIOS LAISVO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

BILIETŲ INFORMACIJA
Šokių šventė jvyks Koliziejuje, Richfield, Ohio, 

1984 liepos 1.
Bilietai gaunami:

CLEVELANDE:
Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 
44119
Patria — (216) 531-6720, 794 East 185 St., Cleveland, 
Ohio 44119.

CHICAGOJE:
Vaznelių “Gifts International” krautuvėje, 2501 West 
71st St, Chicago, III. 60629, tel. (312) 471-1424.

TIKETRON: 
visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk 
Dance Festival.

BILIETŲ KAINOS: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios Ir sumokėjusios už ne 
mažiau kaip 25 bilietus Iš anksto per Coliseum 
gaus $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

IŠKILMINGO BANKETO BILIETAI
BANKETAS Įvyks liepos 1 d. Stouffers Inn on the Square 

viešbutyje. Kaina: $27.00
JAUNIMUI — Holiday Inn — Rockside. Kaine jaunimui: 

$13.00
BILIETUS PLATINA:

Ona JokObaltlenė — (21$) 481-7161 
3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117 
Romas Zorska — (216) 371-0130 
4113 Sllsby Rd., University Hts., Ohio 44118 
Bilietus užsakant paštu, čekius rsiytl: Lithuanian 

Folk Dance Festival, Inc. Ir prlddtl sau užadreauotą 
voką su palto ženklu.

. BILIETŲ ITAT1N1MO KOMISŲ A

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

KAINA IŠ NEW YORKO
. KELIONĖS NR. * IŠVYKSTA GRjŽTA 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

| kalną įskaitoma kelionė Flnnalr lėktuvu, trys valgiai Pabaltijo kraštuose, kelionė MS 
George OTS laivu Ii Helsinkio j Taliną Ir etgel, sutikimo vakarienė Helsinky Ir puaryčiai, 
Pabaltijo k raituose kasdien tivl apžiūrėjimo ekskursijos, {skaitant Kauną Ir Trakus. Keleiviai 
nakvos Helsinky Toml, Taline Vlru, Rygoj Latvia Ir Vilniuj Lietuva viešbučiuose, Išvykimas Ii 
JAV vakarinio pakraščio pagal asmenišką susitarimą.

Dėl Informacijų kreiptis | Stephanie Horton. Tel. 212 683-9500

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

išstatė S. Šatienė iš Providence, 
R.I.

Iškilmės prasidėjo koncertu 
šeštadienį, kovo 3, 2 vai. po
piet Bushnell salėje, kur pro
gramą atliko kanklių vienetas iš 
Clevelando, Ohio, vadovauja
mas Onos Mikuskienės, trys 
tautinių šokių grupės: New Yor- 
ko “Tryptinis”, vadovaujama J. 
Matulaitienės, New Haveno 
“Vėtra”, vadovaujama R. Jurke- 
vičiūtės-Mickūnienės ir Hartfor
do “Berželis”, vadovaujama D. 
Dzikienės. Tautiniam šokiam 
grojo penkiolikos žmonių or
kestras, kuriam orkestraciją pa
rašė ir dirigavo muz. J. Petkai
tis. Dainavo Toronto vyrų cho
ras “Aras” su dirigentu Vacį. 
Verikaičiu, kuris pradėjo kon
certą su giesme “O Šventasis 
Karalaiti”, parašyta šiai šventei 
muz. J. Petkaičio. Koncertas 
baigtas visų bendrai sudainuota 
daina “Lietuva brangi”. Salė 
buvo apypilnė. Koncertan suva
žiavo apie 1500 žmonių iš Nau
josios Anglijos įvairių vietovių.

Vakare La Renaissance salėje, 
E. Windsor, Conn., įvyko iškil
mingas banketas, kuriame buvo 
perskaityta daug sveikinimų, 
pasakyta kalbų, pasisvečiuota ir 
pasilinksminta. Jame dalyvavo 
600 žmonių su viršum.

Iškilmingiausia minėjimo da
lis įvyko sekmadienį 2 vai. po
piet Hartfordo Šv. Juozapo ka
tedroje. Didžiule tvarkinga pro
cesija visi žengė katedron. Pir
miausiai buvo nešamos parapi
jų ir organizacijų vėliavos, pas
kui ėjo kunigai, vyskupai ir ar
kivyskupas. Sekė seselės, žmo
nės. Išsipildė rengėjų troškimas 
— katedra buvo pilna. Procesi
ją tvarkė Hartfordo skautai ir ra- 
movėnai, vadovaujami s. Myk. 
Banevičiaus ir L. Kapecko.

Iškilmingose mišiose daly
vavo arkivyskupas Jųhn F. 
Whealon, 3 vyskupai—John F. 
Hachett iš Hartfordo, Daniel P. 
Reilly iš Norwich, Kenneth A. 
Angell iš Providence, R.L, daug 
kunigų ir seselių vienuolių. Mi
šias aukojo vyskupas John F. 
Hackett. Arkivyskupas John F. 
Whealon, nors dar silpnas po 
nesenai turėtos vėžio operacijos 
(tai buvo jo pirmas viešas pa
sirodymas), dalyvavo mišiose ir 
pasakė išsamų pamokslą. Lietu
viškai pamokslą pasakė kun. V. 
Cukuras iš Putnamo. Giedojo 
jungtinis Hartfordo, New Bri
taino, Waterburio ir New Ha
veno per 80 žmonių choras, va
dovaujamas muz. J. Petkaičio. 
Dvi giesmės buvo atliktos su 
svečiu muz. V. Verikaičiu iš 
Toronto. Iš kiekvienos vieto
vės buvo nešamos aukos. Prie-
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Kristijono Donelaičio mokyklą

Hartforde minint šv. Kazimiero jubiliejų, groja Čiurlionio ansamblio kanklių orkest* 
ras. Nuotr. A. Dziko

LIETUVOS VYČIAI MANHATTANE^Zi' “ 
dojo.

Iškilmingai programai links
mai vadovavo Jonas Tamašaus
kas.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dr. Jokūbas Stukas, vyčių centro 
valdybos lietuviškų reikalų ko
miteto pirmininkas ir artimas 12 
kuopos bičiulis. Kalbėjo apie tą 
dieną vykusius įvykius Ro
moje. Prieš atvykstant į minė
jimą, jam iš Romos paskambino 
žmona Loreta, dalyvavusi apei
gose. .

Vyčių garbės narys ir gražaus 
žodžio menininkas Juozas Boley- 
Bulevičius padeklamavo eilėraš
tį “Jaunikaitis prie katedros 
durų”. Jo jautrūs žodžiai visus

Lietuvos vyčių 12 kuopa 1984 
metus pradėjo gedulo nuotaiko
je. Sausio gale mirė ilgametis 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas ir kuopos dvasios vadas kun. 
Jurgis Gurinskas.

Atsisveikinimas įvyko sausio 
26 Aušros Vartų bažnyčioje. Mi
šias koncelebravo klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas ir kiti ku
nigai. Per mišias giedojo Har- 
minijos kvartetas, vadovauja
mas Viktoro Ralio, ir solistas 
Mečys Razgaitis. Atlikti Ver- 
donck, Šukio, Naujalio kūriniai. 
Harmonijos akompaniatorius 
Matas Yatkauskas, kuris yra šios 
parapijos ilgamečių narių Yat- 
kauskų anūkas, pakvietė daly
vauti kvartetą, norėdamas pa
gerbti kun. J. Gurinską ir pa
rapijos veteranus-steigėjus. 
Vyčių?' atsį|yęįJrtnini<O įą>ėjgas 
atliko kun. V. Palubinskas ir 
Petras Zupko, 12 kuopos pirmi
ninkas. Pabaigoje visiem pa
dėkojo Vytautas Gerulaitis, kun. 
Gurinsko giminaitis.

Vasario mėn. kuopa iškilmin
gai paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Mišias su 
kitais kunigais koncelebravo 
kuopos dvasios vadas kun. Vy
tautas Palubinskas. Aukojimo 

kyje žengė komiteto pirminin
kas Ignas Budrys, nešdamas 
gražų didelį rūpintojėlį, kuris 
vėliau buvo padovanotas arki
vyskupui.

Širdis dėkojo Dievui už tokį 
pilną ir prasmingą savaitgalį. 
Connecticuto lietuviai susijun
gė bendram darbui ir maldai. 
Priminė visiem kenčiančią tė
vynę Lietuvą, pagerbė savo 
šventąjį Kazimierą ir toliau pra
šydami jo užtarimo ir globos.

Danguolė Banevičienė 

metu prie altoriaus atnešta: ne
priklausomybės aktas ir didelis 
rožių vainikas pagerbti mirusiem 
ir kenčiantiem už Lietuvos lais-

Po mišių salėje minėjimą pra
dėjo kun. Palubinskas, sukalbė
damas invokaciją. Uždegtos trys 
žvakės (geltona, žalia ir rau
dona). Programą pradėjo Ed
mundas Cook, pakviesdamas Jo
ną Tamašauską, kuris dekla
mavo kelis eilėraščius. Antanas 
Yakavonis prisiminė, kaip Ameri
kos lietuviai šventė Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Už
baigiant programą, kuopos pir
mininkas P. Zupko įteikė garbės 
žymenį kun. Nicholas Langen
feld, buvusiam Fordhamo profe
soriui, kuris daugiau kaip 30 
metų padeda kuopai ir Aušros

V 
t

Kovo 4 buvo švenčiama šv. 
Kazimiero šventė. Per mišias 
prie altoriaus atnešta: Vilniaus 
Verba, šv. Kazimiero paveikslas 
ir auksinė karūna. Choras, va
dovaujamas Aldonos Kepalaitės, 
giedojo šventojo garbei sukurtus

$
S

kalba šv. Kazimiero minėjime Aušros

’į

Dr. Jokūbas Stukas
Vartų parapijos salėje kovo 4. Prie stalo iš k.: Alice Zupkuvie
nė, parengimų kom. pirm., kun. Nicholas Langenfeld, Ford- 
hamo univ. prof., Larry Janonis, Vid. Atlanto apygardos 
pirm. Nuotr. D. Bulvičiūtės

BALTIC DELIGHT TOURS — 1984

Vyčių tradicija — per šv. Ka
zimiero šventę įteikti organiza
cijos 2-rą laipsnį. Kun. Palubins
kas priėmė kandidatų įžodį ir 
laipsnius suteikė: Almai Koren- 
ko, Anelei Paukštienei, Onai 
Beard ir Jonui Tamašauskui.

Po minėjimo komiteto pirmi
ninkė Alice Zupkuvienė visus 
pakvietė prie vaišių stalo.

D. Bulvičiūtė

“Mylėsi Lietuvą iš tolo”, šis vai
dinimas bus suvaidintas mo
kyklom švenčiant 25 metų dar
bo sukaktį kovo 31 Chicagos 
Jaunimo Centre. Vaidinimą re
žisuoja Gražina Sturonienė.

— Montrealio Aušros Vartų 
lietuvių parapija šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukaktį pami
nės balandžio 1 tuoj po pamal
dų parapijos salėj. Koncertą at
liks sol. Gina Čapkauskienė ir 
mergaičių choras “Pavasaris”.

— Toronto, Ont, Prisikėlimo 
lietuvių parapijoj, kuriai va
dovauja lietuviai pranciškonai, 
metines rekolekcijas šiais metais 
balandžio 8-15 praves kun. dr. 
Feliksas Jucevičius.

— Sol. Aldonos Stempužienės 
koncertas Clevelande, Dievo 
Motinos parapijos salėj įvyks 
balandžio 8. Rengia Dievo Mo
tinos parapija.

— Hartfordo skautai vyčiai 
gegužės 5 New Britaino Šv. And
riejaus lietuvių parapijos salė
je ruošia pavasario balių.

— Komp. Jeronimą Kačinską, 
gyvenantį Bostone, savo encik- 
lopedijon įtrauks Britanijos 
Cambridge veikianti institucija 
International Biographical 
Centre. J. Kačinskas jau yra pa
prašytas informacinės medžia
gos apie muzikinę savo veiklą 
Lietuvoje, Europoje ir JAV. En
ciklopedija išleidžiama 1984.

— Hamiltono Aušros Vartų 
parapijoj, kuriai šiuo metu 
vadovauja pranciškonas kun. Ju
venalis Liauba, pereitais me
tais buvo 15 krikštų, 8 su
tuoktuvės, 6 vaikai priėmė pir
mą komuniją, 5 gavo sutvir
tinimo sakramentą, 9 parapie- 
čiai palaidoti. Lituanistinėj mo
kykloj mokosi 66 mokiniai.

— Waterbury, Conn., LB apy
linkės metinis susirinkimas į- 
vyks balandžio 15, sekmadienį, 
3 vai. popiet Šv. Juozapo mokyk
los susirinkimų kambary.

— 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 Ignė. Re
gistruotis iš anksto 1-203-928- 
5828 arba laiškeliu (I.C.C., Put
nam, CT 06260).

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Ct. 06260.

— Reikalinga moteris ar vyras 
paruošti pietus sekmadieniais 
Amerikos Lietuvių klubui. Klu
bo virėjam yra jaukus butas klu
bo patalpose. Dėl platesnių ži
nių ir sąlygų kreiptis pas klubo 
pirmininką Antaną Gudonį: 197 
Lido Drive, St. Petersburg 
Beach, FL. 33706. Tel. 813

— Nauji Darbininko skaity
tojai: S.K. Balys, Grand Rapids, 
Mich., P. Jasiukonis, Hollywood, 
Calif. Užsakė kitiem: V. Verše
lis. Kings Park, N.Y. — S. Ver
šelis, Charleston, SC, J. SnieŠ- 
kienė, Great Neck. N.Y. — V. 
Snieškai, Brooklyn, N.Y. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naqjiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.

L'
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KUN. VYTAUTO BAGDANAVIČIAUS
originaliai paruoėtl aokmadlento MMHų komentarai, 

perduodami Margučio radijo laidose, yra susilaukt 
plataus susidomėjimo. Daugelis klausytojų yra paroHUtf 
pageidavimą, kad ils komentarai Mtų HHolatl knygos 
formoje. Ir jote galėtų pasinaudoti ir kitur gyvenantys.

Ateitininkų modkų korporacljs “Gaja”, tluos komon- 
tarus įvertindama, jų autoriui yra paskyrus 500 doi. 
premiją. Margutis, remiant ‘Gajos” korporacfai, rįžtasi 
juos išteisti knygos formoje.

Trijų motų KOMENTARŲ ciklas, parašytas remiantis 
naujomis teologinėmis studijomis Ir U Vatikano susirin
kimo dvasia atsals no mažiau kaip 15 doL Tačiau kas 
atsiųs 10 doi. iki birželio 30 d., tiems knyga bus pasiųsto, 
kai tik išeis, be primokėsimo. Lietuviškos religinės kul
tūros rėmėjai, kurio parems šį leidinį no mažiau kaip 50 
doi., bus įrašyti knygon, kaip leidėjai.

Pinigus su tiksliu adresu siųsti Margučiui, 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, IL 60629.

PATERSON, N.J.
Aukos laisvinimo reikalam.
JAV LB Patersono apylinkės 

valdybos ir Lietuvos vyčių 61 
kuopos suruoštame Vasario 16- 
tos minėjime vasario 19 Lietu
vos laisvinimo reikalam aukojo:

Po 100 dol. — A. Virbickas, 
V. Gružas; A. ir Br. Stankai
čiai, a.a. J. Krukonio testamen
tinis palikimas.

Po 50 dol. — R. Gudelienė, 
Iz. Keraitienė, G. Klimas.

Po 30 dol. — A. ir A. Masio- 
niai, K. Jankūnas, P. Juška.

Po 25 dol. — A. Rubonis, A. ir 
Ir. Eitmanai, A. ir E. Prister- 
nikai.

Po 20 dol. — J. Litvaitis, Pr. 
Vilimas, A. ir J. Kepeniai, E.

Augulienė, V. Malakas, Fr. Pra- 
pis, G. Yasulitis, J. Jackūnas, 
M. Iškeliūnas, V. šaulys, O. 
Preikštienė, Rugiai, E. Liaugau- 
dienė, B. ir A. Kwetz, Kl. ir E. 
Praleikos, K. ir O. Bugenis, 
Q. Stankaitienė, A. Nagy, J. ir J. 
Sabaliauskai, Pr. ir I. Naujokai
čiai.

Po 10 dol. — M. Naruševi
čius, V. Povilonis, J. Jakubavi- 
čius, A. Skruodienė, A. Visockis, 
A. Yuškaitis, J. Iškelūnas, V. Iš
keliūnas, J. Stankaitis, St. Ado
maitis, St. De Lasky, Kr. Senu- 
lienė, T. Augulienė, S. Senulytė, 
V. Waraske, J. Kaminskienė.

7 dol. — P. Tamauskas.
5 dol. — B. Vasiliauskienė.
Iš viso surinkta 1,287 dol. Vi

siem aukotojam rengėjai dėkoja.

DARBININKO SKAITYTOJAM

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

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

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

E. Juciūtė, I g a r k o s 
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. Tautvytis, Gyvenimas oku
puoto) Lietuvoj. 10.00 dol.

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

TRŪKUMAI,NAUJAI PIRKTUOSE NAMUOSE

KLAUSIMAS
Nusipirkom namus pajūry už 

$85,000. Pirkom per kaimynus, 
turinčius taip pat namus tame 
pačiame miestely,kur mes nu
sipirkom. Mūsų kaimynai yra 
mūsų seni pažįstami, ir jie mum 
pranešė, kad yra namai pardavi
mui jų kaimynystėj.

Aš ir mano žmona tuoj nu
važiavom apžiūrėti tų namų. 
Namai neblogi, geroj vietoj, ne
toli jūros. Agento, žinoma, ne
buvo, nes pirkom tiesiog iš sa
vininkų. Žmonės, kurie gyve
no tuose namuose ilgą laiką, su
manė išsikraustyti į kitą miestą, 
arti savo vaikų. Jie sutiko paim
ti atgal iš mūsų “mortgage” 
nedidelėj sumoj. Daugumą kai
nos sumokėjom jiem “cash”. Jie 
turėjo savo advokatą, kuris su
rašė ir mum dokumentus, už tai 
paskaitęs tik $100.

Taigi persikraustėm į tuos na
mus. Mūsų namuose mieste, 
kur gyvenom anksčiau, gyvena 
mūsų dukra su žentu. Jie moka 
nekilnojamojo turto mokesčius, 
už vandenį, elektrą ir pan. Be 
to, mum moka dar nedidelę 
nuomą.

ATSAKYMAS
1. Nepatariu nustoti mokėti 

“mortgage”, nes, jei taip pada
rysit, buvę savininkai, kurių 
advokatas bus užrekordavęs 
vadinamąjį “mortgage deed”, 
kreipsis į teismą, prašydami, 
kad leistų “atsiimti” iš Tamstų 
namus (foreclosure). Tai, žino
ma, gali būti padaroma tik, 
teismui leidus, varžytynių keliu 
(auction arba foreclosure sale), 
bet susidarytų daug išlaidų; blo
giausiu atveju galėtumėt namų 
nustoti.

2. Nepatariu “nuimti” nuo 
pardavėjam priklausančių 
sumų bet kokias sumas be teis
mo leidimo.

3. Patariu kreiptis į advoka
tą (ne į tą, kuris ir Tamstom, 
ir pardavėjam atstovavo) ir pa
sikalbėti su juo dėl galimumo 
patraukti buvusius savininkus 
teisman “misrepresentation” 
(melagingo tvirtinimo) pagrindu. 
Tamstos sakot, kad atkreipėt 
buvusių savininkų dėmesį į šla
pią sieną ir kad jie užtikrino, 
kad tai esą nuo sukrautų malkų. 
Taigi jie melavo su tikslu, kad 
Tamstos pirktumėt namus, ne-

tybą ir kitns esmines aplinky
bes, prieš pasirašant arba tuoij

atveji reikto Jtolb'tl | autorių 
kad pirikčiaa tai totef per tom 
tfloą laikoterpL sutortĮ paHto* 
šius, atsivesti spectolirtą stoto* 
bininką namų ^pžifirėti); jei 
apžiosimo rezultatai nėra 
patenkinami, pirkėja* tori teisę 
nepirkti ir gauti* saw užstatą 
(deposit) atgal. Aš manau, kad 
Tamsta pats nesi specialistas 
šioj srito Jei esi, tada nereikė
jo “aklai” pasitikėti savininkų 
užtikrinimu, kad rūsys sausas, o 
padam geriau apžiūrėti ir 
patikrinti.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS

Štai mūsų poetų eilėraščių 
rinkiniai:

Kl. Jūra, Kauburėliai. 8 dol.
A. N. Niliūnas, Vyno stebuk

lai. Įrišta. 5 dol.
L. Andriekus, Saulė kryžiuose.
5 dol.

L. Andriekus, Naktigonė. 5 
dol.

P. Gaučys, Lianų liepsna, 
Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

A. Tyruolis, Žvaigždynų so-, 
natos. Kietais viršeliais. 9 dol.

V. Alantas, Paversmiai. Kie
tais viršeliais. 10 dol.

K. Grigaitytė, Tylos dovana. 
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St. Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai.

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Vardas Ir pavardė .......................................................................

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

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

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaummus okupacjjęgį 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 doU

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

Dr. Wilhelm Storost—Vydū
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litauischer Beriehun- 
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

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.

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.

Apsigyvenę naujai nupirktuose 
namuose, pradėjom tvarkytis. 
Tik tada paaiškėjo, kiek trūku
mų ir nepriteklių yra tuose na
muose. Elektra netvarkoj, “gut
ters” varva, bet svarbiausia — 
rūsy yra vandens. Kai apžiūrė
jom namus, pasakiau žmonai, 
kad man atrodo, jog viena rūsio 
siena lyg šlapia, rūsy drėgme 
kvepia. Klausėm šeimininkus, 
ar jie kada turėjo vandens rūsy. 
Sako, ne. Sakau, kodėl ta siena 
tokia drėgna? Sako: laikėm ten 
malkų pralcuram, šlapia nuo 
malkų. Tačiau kiekvieną kartą, 
kai lyja, rūsy būna vandens; 
nieko negalim ten laikyti.

Dabar klausimas: ar neturėjo 
pardavėjai mum pasakyti, kad 
rūsy kartais yra vandens? Ar 
nebuvo jų pareiga mus įspėti? 
Pasišaukėm pažįstamą kontrak- 
torių ir paklausėm, ar galima 
rūsį išdžiovinti. Sako, galima,

paisant pastebėto drėgnumo. Ži
noma, įrodyti tai būtų sunkoka, 
nes, jei ten buvot vien su savi
ninkais, be jokių pašalinių liu
dininkų, kai tas pasikalbėjimas 
įvyko, buvę savininkai greičiau
siai nuneigs visą pasikalbėjimą. 
Klausimas tada būtų, katruo 
iš jūsų teismas patikės.

Bendrai, manau, kad didelė 
klaida padaroma tada, kai tas 
pats advokatas atstovauja abiem 
pusėm, kad ir su abiejų pusių 
sutikimu. Tokia padėtis yra 
ypatingai pavojinga pirkėjam. 
Nežinau, kaip jūsų pirkimo-par
davimo sutartis buvo surašy
ta. Gal ten buvo klauzulė, kad 
namai perkami tokiame stovy, 
kokiame jie yra (as is). Jei to
kia klauzulė įrašyta, jūsų teisiš
ka padėtis yra prastesnė, negu 
buvusių savininkų. Būtų buvę 
pravartu pasikalbėti su asme
niu, kuris nusimano apie sta-

6 dol.
K. Bradūnas, Prierašai. 6 dol.
Pr. Naujokaitis, Saulėleidis. 4 

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

dangumi. 4 dol.
E. Juodvalkė, Pas ką žiedas 

žydi. 6 dol.
A. P. Bagdonas, Žodžiai į tolį. 

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

rai. 6 dol.
F. Kirša, Šventieji akmenys. 

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant čia minimas poe

zijos knygas, administracija pri
dės dovanai dar kitą poezijos 
knygą, kuri čia neminima.

Visos šios knygos, lietuviš
kos muzikos plokštelės ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

Agronome* Iz. Sinkevičiūtės psrsšyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga au 
plastlnlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverto. 316 pusi. Kalne 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Peraluntlmea- 
Poatage 50 c.

Vardas, pavardė .....................................................................................

Numeris, gatvė ...............   ...._____

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

bet kainuos nemažai pinigų.
Ką mum dabar daryti? Ar 

nustoti mokėjus “pardavėjam” 
už “mortgage”? Ar nuimti nuo 
jiem priklausančių pinigų tam 
tikrą sumą rūsiui sutvarkyti? 
Mes jiem skambinom šiuo rei
kalu. Tai jie sako, kad pirkom 
namus tokius, kokius matėm. 
Jie, girdi, už nieką neatsako. Ar 
taip yra?

Skaitytojai

DEXTER PARK
Šį PHARMACY tti
IF Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WZ DELIVER

296-4130

M. Blynas, Nostradamus ir 
pranašystės — Erdvės paslap
tys. 5 dol.

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

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

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

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

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

Kviečiame įsigyti šiuos leidimus
Lietuvių Enc0dopedi> 36 tomai ... .......................... S36SJS
Encyd<4>edto Utuanieft 6 tomai .........  $12541
Viueo KrBvte Raitai 6 tomai......... .......................... $32M
K maao aMmteimų — Petras Klimas .... $1125

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

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

SAVO TAUPYTOJAMS MOKA AUKŠČIAUSIUS 
PROCENTUS:

už taupomąsias sąskaitas 9% (9.48% y laki)

už IR A indėlius 11%
i. ‘ "‘1

(11.5% ytold)

už cortlfikatus nuo 10% J1 %
KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 

100,000 DOL

KASOS adresas:

86-01 114th Street 
Richmond HMi, N.Y. 11418 

Telef. 212 441*6799
įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 

8 vai. vakaro, o penktadieniais Iki 6 vėl. Ir lečtadlenials 
Iki 5 vai. vakaro.
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Apie šv. Kazimierą kalbėjo Šv.
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komp. J. Gaidelio sunkaus gy
venimo kely mūsų tautai sukrau
tus lobius. Jis priminė, kad mūsų 
pareiga tuos turtus išsaugoti 
ateinančiom kartom.
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Julius Gaidelis
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sūnus Rimas su Seimą

Aleksandra ir Antanas Masioniai

ADELEI VERSELIENEI

ADELEI VERSELIENEI

Audronė ir Gediminas Mikalauskai

DR. JULIJAI SKRIPKIENEI

momis.

BROCKTONE PRISIMINTAS 
KOMP. JULIUS GAIDELIS

Šv. Kazimiero parapijos cho- 
i ras savo vadovo a.a. J. Gaide
lio mirties metinių minėjimą su
rengė sausio 8. Už prieš metus 
mirusių Felicijos ir Juliaus Gai
delių sielas mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė klebonas kun. P. 
Šakalys. Vargonais palydint 
Marytei Crowley, choras giedojo 
giesmes ir J. Gaidelio II-sias 
mišias.

Choro giedojimą paįvairino ir 
solistas B. Povilavičius, akom- 
ponuojamas muz. Jeronimo Ka
činsko.

iI

Kompozitorius muzikas
Po pamaldų klebonas visus 

dalyvius pakvietė į parapijos sa
lę minėjimui ir pusryčiam. Mi
nėjimą pradėjo choro valdybos 
pirm. Vytautas Eikinas. Klebo
nas sukalbėjo maldą. Poetas 
Stasys Santvaras apibūdino

KAZIMIERAI DIDŽIULIENEI
Kolumbijoj mirus, dukrai Aldonai, sūnums inžinieriams
Vytautui ir Algirdui su šeimomis bei kitiems giminėms
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vaclovas ir Marija Butkidi

Mylimai motinai

KAZIMIERAI DIDŽIULIENEI

mirus, sūnums dr. Vytautui ir Algiui ir Jų šeimoms bei
jos dukrai Aldonai reiškiame giliausią užuojautą.

Olga ir Leonardas Brazaičiai •
Olga, Kazys, Nijolė ir Algis Bogumirskiai
Jadvyga Gečiauskienė
Teresė ir Algimantas Gečiai

Mylimai mamytei

ADELEI VERSELIENEI
mirus, jos dukrą Gražiną Bartkuvienę su šeima ir sūnų
Vytautą Veršelį su šeima liūdesio valandoje nuoširdžiai
uziauciame ir kartu liūdime.

Eugenija ir Klemensas Praleikos
Sofija ir Gediminas Klimai
Jūratė ir Peter Fiory

ELENAI SALAMONIENEI
mirus, dideliame skausme jungiamės ir reiškiame gilią
užuojautą vyrui Vincui, dukroms Irenai ir Vidai su šei

Valerija Stankuvienė

ir Algis
duktė Danutė su vyru
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reigų, nauju tuntininku paskir
tas Vytautas Jurgėbu

Mugę atidarė Atlanto rajono 
skautų vadeiva Apolinaras Tręi- 
nys, perkirpdamas kaspiną ir

Vyčiai minėjo šv. Kazimierą
Lietuvos vyčių 17 kuopa kovo 

18 surengė šv. Kazimiero minė
jimą. Minėjimas pradėtas mi- 
Šiom §v. Petro lietuvių parapi
jos ^bažnyčioje, kartu pasi- 
meldžiant už mirusius vyčius: 

' psel. Pranciškų Virmauską, kun. 
Kazimierą Jankų, prel. Kazimie
rą Urbanavičių ir visus mirusius 

Choro valdybos pirm. V. Ei- vyčius. .
kinas padėkojo programos atli- Po mišių parapijos salėje po 
kėjam ir visiem susirinkusiem, bažnyčia vyko komunijos pusry- 
Jis taip pat priminė, kad pla- čiai ir šv. Kazimiero minėjimas, 
nuojamas didesnis komp. J. Gai
delio minėjimas Bostone ar Jurgio parapijos iš Norwoodo 
Brocktone su choru, solistais ir klebonas kun. V. Valkavičius. 
gal filmu iš J. Gaidelio gyve-. Jis istoriškai peržvelgė šv. Kazi- 
nimo ir kūrybos. miero gyvenimą.

E. Ribokienė Šiame Šv. Kazimiero minėji-

Įėję buvo gausus būrys vyčių. 
Paskutiniu laiku vyčiai daug kur 
gana gausiai dalyvauja. Vasa- 

J rio 16 minėjime vyčiai bažny
čioje organizuotai labai gausiai 
dalyvavo, ko nepadarė jokia kita 
organizacija. Tai gražus anks
tesnės kartos išeivių pavyzdys, 
kaip reikia mylėti savo tėvų ar 
protėvių kraštą.

Sol. B. Povilavičius, pianinu 
palydint komp. J. Kačinskui, pa
dainavo J. Gaidelio “Aušta auš- • 
relė”, ariją iš operos “Dana”,*.'.'. 
Obelėlė — Gruodžio ir Buvirfia/ 
— Schuberto.

mirus, sūnui Vytautui, dukrai Gražinai Bartkienei ir jų
šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Modesta, Juozas ir Vaidas Blazaičiai
Raminta ir Walter Hosp

mirus, jos dukrai Gražinai Bartkienei ir seimai reiškiu
nuoširdžią užuojautą.

A. Mičiulis

ADELEI VERSELIENEI
mirus, dukrai Gražinai Bartkienei ir jos šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. -

J. O. Raukos
J. Petrėnas

mirus, liūdintį vyrą vecgyd. Stasį, dukrą dr. Aldoną, 
sūnų inž. Romą, brolį dr. J. Plikaitį ir seserį Bilaitienę
nuoširdžiai užjaučiame.

Leonilda, Kristina, Rimantas
ir Juozas-Giedraičiai

DR. JULIJAI SKRIPKIENEI
mirus, liūdintį vyrą vet. gyd. StasJ, dukrą dr. Aldoną, 
sūnų inž. Romą, brolį dr. J. Plikaitį ir seserį Bilaitienę 
nuoširdžiai užjaučiame.’

Amer. - Liet. Gydytojų Dr-ja
New Yorko skyrius

Atgyja jaunučiai ateitininkai
1983 lapkričio mėn. įvyko pir

mas Bostono ir apylinkių jaunu
čių ateitininkų renginys - kau
kių balius. Danguolė Kuolienė 
ir Daiva de’Sa Pereira apsiėmė 
globėjų pareigas. Jos stengiasi 
atgaivinti Bostone jaunučių 
ateitininkų veiklą. Jų talkinin
kais yra moksleiviai Žara Gir- 
niūtė, Tomas Skrupskelis, Vytas 
ir Aras Sužiedėliai. Ligi šiol jau 
turėjo du susirinkimus ir du pra
moginius suėjimus. Balandžio 1, 
sekmadienį, 2 vai. popiet turės 
susirinkimą Banaičių namuose, 
2 Flintlocke Lane, Canton, MA. 
Bus paskaita apie šv. Kazimie
rą.

Prie jaunučių ateitininkų gali 
priklausyti vaikai nuo 1 iki 8 sky
riaus. Globėjai kviečia visus vai
kučius, gyvenančius Bostone ir 
tolimesnėse vietovėse. Kai kurie 
vaikučiai važiuoja į susirinki
mus net apie valandą laiko. Tad 
ir kitiem atstumai neturėtų 
sudaryti kliūčių. Ateityje pla
nuojama turėti margučių .ritinė
jimą. Pavasarį duos įžodį ir gaus 
ženkliukus, kaip priklausą šiai 
sąjungai.

Jei kas domisi šia ateitininkų 
veikla, gali susisiekti su Dan
guole Kuoliene, Duxbury, MA, te 
585-8652, arba Daiva de Sa 
Pereira, New Bedford, MA, tel. 
990-19191.

Kur jaunystė žydi
Bostone kiekvienais metais 

lietuviai skautai surengia Ka
ziuko mugę. Šiais metais Ka
ziuko mugė buvo kovo 18.

Prieš atidarant mugę vyko 
skautų Žalgirio ir skaučių Bal
tijos tuntų sueigos su raportais, 
apdovanojimais, pakėlimais ir 
priesaikomis. Žalgirio tunto tun- 
tininkui Gintarui Čepui po 4

NUOTAIKINGA 
PLOKŠTELĖ

Dainuok ir šok. J. Nakut-wi- 
čiaus su Dana Summers-Striu- 
gaite, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėle, ateisiu, Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar- 
čiama, Kur gimtinė mylima, 
Pirmosios gėlės, Ispaniškos akys, 
O kam gi tu pabeldei, Gera 
būti žmogum. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

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

Pasikeitus adresui, malonėkit 
tuoj pranešti administracijai. 
Pridėkite taip pat ir senąjį ad
resą.

kitoje salėje prasidėjo pietūs. 
Kai vieni pietavę, tai kiti gėrė
josi skautų-skaučių įvairiais Gar
biniais ir juos pirko. Kiek vė
liau buvo suvaidintas vaidinimė
lis “Raudona Kepuraitė”.

Jei daugumoje mūsų renginių 
pasigendame savojo jaunimo, 
tai mugėje jaunimo buvo gausu. 
Tad labai miela grožėtis ir gė
rėtis besišypsanččiais jaunais 
veidais, krykštaujančiu juoku, 
čia matai mūsų lietuviškojo gy
venimo ateitį. Žinoma, kartu su 
tuo gražiu jaunimu salę už
pildo ir vyresni: tėvai, seneliai, 
broliai, sesės ir kiti giminės.

Džiaugiantis ir matant jau
nimą, kyla ir mintys, kaip tą 
gražų jaunimą pritraukti į visą- 
lietuvišką gyvenimą ir veiklą? 
Čia yra didelis potencialas, tik 
kaip jį pasukti ten, kur jis yra 
labai reikalingas — lietuviškoj 
veikloj. Kaip jį atvesti į Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimus ir kitus panašius ren
ginius. Į tai gal tik jų vadovai 
galėtų atsakyti. Tačiau mes lau
kiame jų visoje lietuviškoje 
veikloje, kad, vyresniesiem išei
nant, jie perimtų Lietuvos by
los vadovavimo ir kitus reikalus.

BOSTONO RENGINIAI
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; supažihdininias 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 — Minkų 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 1380 
AM bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. Vada S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Te let. <258-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto Iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (817) 580- 
7209.

‘j\rpber Holidays
MEMBER
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71984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 9 —$1618.00
Liepos 18 —1361.00
RugpIOčio 1 — 1361.00
Rugpiūčlo 13 — 1528.00
Rugsėjo 5 —1361.00
Rugsėjo 17 —1127.00
Rugsėjo 26 —1142.00

— $1268.00

Mielus bičiulius

Juozas Mėlynis
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DR. JULIJAI SKRIPKIENEI
mirus, reiškiu gilią užuojautą jos vyrui dr. S. Skripkui, 
dukteriai dr. Aldonai, sūnui Inž. Romui su šeima ir se
seriai A. Bilaitienei su šeima.

E. ir K. Šeštokai

DR. JULIJAI SKRIPKUVIENEI
Dantų gydytojai

LB narei, mirus, jos vyrui, LB apylinkės sekretoriui,
vet gyd. dr. Stasiui Skripkui, dukrai dr. Aldonai, sūnui Inž.
Romui su šeima, jos seserims Ir broliams, giminėms
bei artimiesiems reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą
Ir drauge liūdime

LB Kearnu-Harrison apylinkės
valdyba ir nariai

ANELĘ IR ANTANĄ
STEPANAUSKUS

mirus Jo mylimai mamytei Lietuvoje, nuoširdžiai
užjaučiame.

Balandžio 18 —$1114.00
Gegužės 9 —1114.00
Gegužės 14 —1335.00
Gegužės 30 —1361.00
Birželio 11 —1315.00
Birželio 13 —1528.00
Birželio 20 —1361.00

Spalio 3

Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 16 dlanų — Jvalrūs maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.

Prie šių grupių galima Jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydąs 
vadovai.

Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toli Froe)

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 RUDŽIŪNAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkomo 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to change

■Į
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šį savaitgalį Kultūros Židiny: 
kovo 31, šeštadienį, 7 v.v. Jono 
Rūtenio poezijos knygos “Šven
tieji dūmai“ pristatymas. Rengia 
N.Y. šaulių kuopa, kuri tą knygą 
išleido.

Madų paroda, rengiama 
Balfo 100-tojo skyriaus, bus ge
gužės 6, sekmadienį, Kultūros 
Židinyje. Parodos dalyvės regis
truojasi pas Reginą Ridikienę 
po 7 v.v. tel. 849-0670. Ten re
gistruojasi ir visos rūbų kūrė
jos. Stalus iš anksto galima už
sisakyti pas Antaną Pumputį 
— 296-1939.

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
kuriam paskirta 1983 metų teat
ro premija, balandžio 1 vyksta į 
Bostoną ir ten Minkų radijo va
landėlės 50 metų sukaktuvinia
me koncerte atliks humoristinę 
programą. Balandžio 15 jis 
vyksta į Ketvirtąją premijų 
šventę, kuri rengiama Detroite. 
Rengia Kultūros Taryba.

Kun. Antanas Račkauskas 
praeitą savaitgalį grįžo iš atos
togų, kurias praleido savo na
muose Sunny Hills, Fla.

MIRĖ JONAS KARYS
Bridgeport©, Conn., kovo 26 

vakare mirė Jonas Karys (anks
čiau vadinęsis Kareckas) — eko
nomistas, numizmatas, buvęs 
Kauno monetų kalyklos viršinin
kas, savanoris kūrėjas, išlei
dęs šiuos veikalus apie numiz
matiką — Nepriklausomos Lie
tuvos pinigai, Senovės lietuvių 
pinigai, Numizmatika. Palaido
tas kovo 29 Bridgeporte. Buvo 
gimęs 1903 kovo 4 Skėrių kaime, 
Žąslių valsčiuje, Trakų apskri
tyje.

KUN. STASIO YLOS 
MINĖJIMAS
bus balandžio 8, sekmadienį.

Pamaldos 11 v. Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Minėjimas 12:30 v. Apreiškimo parapijos salėje. 
Paskaitą skaitys—dr. VYTAUTAS VYGANTAS 
Studentai ateitininkai atliks kitą programą.

Užkandžiai
Visi kviečiami

Rengia
NEW YORKO ATEITININKAI

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kun. Stasio Ylos, mirusio prieš 
metus, minėjimą rengia New 
Yorko ateitininkai balandžio 8. 
Pamaldos bus 11 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, gi 
12:30 v. minėjimas tos parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys dr. Vy
tautas Vygantas. Studentai atei
tininkai atliks kitą programą. 
Po programos — užkandžiai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Tradicinė Atvelykio popietė, 
rengiama LMK Federacijos 
New Yorko klubo, bus balan
džio 29 Kultūros Židinyje. Be 
įprastinio turtingo velykinio 
stalo bus ir loterija. Laimėji
mam leidžiamas dail. Juozo Bag
dono paveikslas. Dabar klubui 
pirmininkauja Marija Žukaus
kienė. Atvelykio popietės reika
lai buvo aptarti klubo susirin
kime kovo 21.

Šventieji dūmai, Jono Rūtenio 
poezijos knyga, bus pristatyta 
visuomenei kovo 31, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Apie knygą 
kalbės Kazys Jankūnas. Ištrau
kas skaitys ir visą renginį pra
ves Vida Jankauskienė. Taip pat 
dalyvauja ir autorius, kuris at
vyksta iš Cape Codo. Pradžia 7 
v.v.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 31, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama W.A. Mo- 
zarto opera “Abduction from 
the Seraglio”. Pagrindiniai solis
tai: Nico Castel, Judith Blegen, 
Catherine Malfitano. Diriguoja 
Julius Rudei. Balandžio 7, kitą 
šeštadienį, per radiją bus trans
liuojama Zandonai opera “Fran
cesca da Rimini”.

Maironio lituanistinė mokykla 
Velykų švenčių proga nedirbs 
balandžio 21, D. Šeštadienį ir 
balandžio 28, šeštadienį prieš 
Atvelykį.

N. Y. ramovėnų susirinkimas 
buvo kovo 22, ketvirtadienį, 
Kultūros Židinyje. Aptarta eilė 
einamųjų reikalų, išrinkta nauja 
valdyba; pirm. *dr. Eugenijus 
Noakas, iždininkas Liudas Ta
mošaitis, sekrettorius Jonas Jan
kus, narys — Jurgis Sližys. Su
sirinkimui pirmininkavo Vin
cas Savukynas.

Maironio mokyklos dešimtoji 
klasė, baigdama mokslo metus, 
planuoja išleisti leidinį, kur bus 
aprašyta jų klasė ir visa mokyk
la. Leidinys bus iliustruotas, 
spausdinamas spaustuvėje,.,

Vytės Nemunėlio — Bernardo 
Brazdžionio — vaikų poezijos 
rinktinė — Mažųjų dienos —jau 
išspausdinta pranciškonų spaus
tuvėje Brooklyne. Knyga dabar 
brošiūruojama. Ji tuoj bus pa
siųsta į Los Angeles. Knygą lei
džia Los Angeles ateitininkai 
sendraugiai.

Apygardinis šachmatų turnyras 
įvyko kovo 25, sekmadienį. Iš 
lietuvių dalyvavo Arūnas Simo
naitis, Edvardas Staknys, Linas 
Kudžma. Pirmą vietą laimėjo 
latvis Znotinš — 2 1/2 taško. 
Antrą vietą pasidalino A. Simo
naitis ir Kari Berzinš po 2 
taškus. Ketvirtą vietą — E. 
Staknys su 1 1/2 taško. Išdalin
tos laimėjusiem premijos.

E. Petrikienė, Milton, N.J., 
Darbininko spaudai paremti pa
aukojo 40 dol. Geradarei dėko
jame.

Dr. A. Krokas, Woodhaven, 
N.Y., užsisakydamas Darbinin
ką, spaudai remti pridėjo 40 
dol. Spaudos rėmėjui dėkojame.

Iš Philadelphijos operos ba
landžio 9, pirmadienį, 8 vai. vak. 
per televiziją bus transliuojama 
Čaikovskio opera “Pikų da
ma”. Pagrindiniai solistai: Al
lan Monk, Regine Crespin, Vla
dimir Popov. Diriguoja Wolde- 
mar Nelsson.

DAIL. VLADO ŽILIAUS
MENO PARODA

įvyks balandžio 7 - 8 dienomis 
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

PARODA LANKOMA:
šeštadienį nuo 1 vai. iki 9 v.v.
sekmadienį nuo 12 vai. iki 6 v.v.

ATIDARYMAS
balandžio 7, šeštadienį, 6:30 v.v.
Po atidarymo — kavutė ir vaišės

Paroda rengiama New Yorko skautininkių 
“Skautų Aidui” paremti

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

RENGĖJOS

Harmonija, New Yorke lietu
vių jaunimo kvartetas, su pasi
sekimu pasirodęs įvairiose JAV 
ir Kanados lietuvių kolonijose, 
o taip pat ir amerikiečių publi
kai, gegužės 12 konceriuos Cle- 
ve landė, ateitininkų šeimos 
šventė? metu. . , '

A

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 j 
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.

KADA GRĄŽINTA 
SPAUDOS LAISVĖ?

Kaip žinome, šiemet sueina 80 
metų, kaip buvo atšauktas 
spaudos draudimas. 1864 metais 
buvo uždrausta spausdinti lietu
viškas knygas lotyniškom rai
dėm. Khygas reikėjo spausdinti 
tik rusiškom raidėm, bet žmonės 
nepaklausė draudimo, rusiškom 
raidėm spausdintų knygų neėmė 
nė į rankas ir toliau Prūsijoje

Į Kennebunkporto vienuoly
ną praeitą savaitgalį iš Brook
lyn© buvo išvykę Tėv. Leonar
das Andriekus, Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, Tėv/Petras Banio* 
nas, brolis Tomas Proscevičius. 
Kovo 24, šeštadienį, Kennebunk
porto vienuolyne buvo ne eilinė 
šventė. Tą dieną Tėv. Vytautas 
Zakaras darė amžinuosius įža
dus. Tėv. Zakaras šiuo metu 
vadovauja pranciškonų misijai 
St Petersburg©, Fla.

Kun. A. Račkausko pagerbi
mo banketas ryšium su jo kuni
gystės 50 metų sukaktimi bus 
gegužės 27, sekmadienį, 1 vai. 
popiet Cordon Bleu salėje, 
Woodhavene. Šia proga yra lei
džiamas leidinėlis, kur bus su
dėti sveikinimai ir sukaktuvinin
ko aprašymas. Kas norėtų šia 
proga įdėti sveikinimą, prašom 
kreiptis į Pranutę Ąžuolienę — 
296-1205.

PLOKŠTELĖ 
IŠ VOKIETIJOS

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

spausdino lietuviškas knygas lo
tyniškom raidėm ir slapta gabe
no į Lietuvą.

Tas draudimas buvo aušauktas 
1904 metais — senuoju stiliumi 
balandžio 24, o naujuoju stiliu
mi — gegužės 7.

Tiek spaudos draudimas, tiek 
senasis kalendorius buvo oku
pantų primestas Lietuvai. Prieš 
Lietuvą okupuojant 1795, Lietu
voje veikė modernusis Griga
liaus kalendorius, tas pats kurį 
dabar ir mes vartojame. Oku
pantai primetė senąjį kalendo
rių, nes to kalendoriaus laikosi 
pravoslavų bažnyčia.

Dabar daug kur rengiamasi 
prisiminti šią sukaktį — 80 me
tų nuo spaudos draudimo 
atšaukimo. Reikėtų laikytis ne 
okupantų primesto kalendo
riaus, bet vakarietiškojo. Taigi, 
spaudos draudimas buvo atšauk
tas 1904 gegužės 7.

PATERSON, NJ.

Rekoiekcgoe HetuvMbkai

Priešvelyldnis susikaupimas- 
rekolekcijos Kazisaiėio pa
rapijoj Patersone įvyks balan
džio 6,7 ir 8.

Balandžio 6, penktadienį, 7:30 
vai. vak bus aukojamos mišios. 
Mišių metu bus pirmasis pa
mokslas. Prieš mišias bus klau
soma išpažinčių lietuviškai ir 
angliškai.

Balandžio 7, šeštadienį, 9 vai. 
ryto bus mišios ir pamokslas. 
Po mišių bus lankomi ligoniai 
namuose, ligoninėse ar senelių 
prieglaudose. Parapiečiai, kurių 
šeimose tokių ligonių ar nega
linčių atvykti į bažnyčią išpa
žinties ir priimti šv. komuniją 
būtų, turi atvykti į parapijos 
bažnyčią ir kunigą į namus ar 
ligoninę nusivežti.

Balandžio 7, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. vėl bus mišios ir pa
mokslas. Sekmadienį rekolekci- 

: jos baigiamos 10:30 vai. lietu
viškomis mišiomis ir pamokslu.

Pageidautina, kad parapiečiai, 
norį atlikti išpažintį, atvyktų į 
bažnyčią anksčiau, kad neužsi- 
tęstų vakarinė rekolekcijų pro
grama. Išpažinčių bus klausoma 
prieš kiekvienas mišias.

Šias rekolekcijas praves, iš
pažinčių klausys ir ligonius lan
kys lietuvių pranciškonų vienuo
lyno Brooklyne viršininkas Tė
vas Leonardas An driekus.

A.M.

SLIDINĖJIMO IŠKYLA

New Yorko skautų draugovė 
Šarūnas balandžio 1, sekmadie
nį, rengia sidinėjimo iškylą į 
Belleayre Mountains, Pine
hill, N.Y.

Visi susirenka 9 v. ryto prie 
apatinės Lodge valgyklos. Po sli
dinėjimo planuojama sustoti 
Mount Pleasant Lodge užkąsti 
prieš pasileidžiant j kelionę 
namo. Į šią išvyką kviečiami 
skautiškai nusiteikęs jauni
mas ir senimas. Informacijos 
reikalais skambinti: drauginin
kui Dariui Nemickui — 203 
938-9522 arba tėvams — Jonui 
Ulėnui — 516 673-9750, Evaldui 
Remezai — 212 740-1526.

įvairius spaudos darbus at
lieka lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Atlieka 
švariai, gražiai Ir sąžiningai. 
Skambinti — 212 827-1350.

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

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

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

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dot Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė...... . .......................... ..............-.......... ........ 
Numeris, gatvė------------------------------- ---------- _--------- - ---------

Miestas, valstiįa, Zip

New Yorko šaulių kuopos išleista 
šaulio JONO RŪTENIO poezijos knyga

ŠVENTIEJI DŪMAI
New Yorko visuomenei pristatoma 
kovo 31, šeštadienį, 7 v.v.
Kultūros Židinio patalpose Brooklyne

Knygos įvertinimą daro — KAZYS JANKŪNAS 
Programoje dalyvauja Ir pats autorius, specialiai atvykęs 
Iš Cape Cod.

Programai vadovauja šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ 
Po programos pabendravimas prie kavutės

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

new yorko Saulių kuopa

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.

IŠVYKA KANADON
rengiama Lietuvos vyčių 110 kuopos Maspethe

IŠVYKSTAMA: balandžio 27, penktadienį, 7 vai. vak. Autobusai išvyksta nuo V. 
Atsimainymo parapijos salės ir Woodhaven Blvd, ir Jamaica Ave. sankryžos.

GRĮŽTAMA: balandžio 30, pirmadienį, 8 vai. vak. /

KAINA: 179 dol. asmeniui, miegant dviem kambary

ĮSKAITOMA: Specialios šv. Kazimiero jubiliejinės mišios Prisikėlimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje Toronte sekmadienį.

Kelionė šešiais moderniais autobusais.
Nakvynės 3 naktis pirmos klasės moteliuose.
Aštuonl valgiai (3 pusryčiai, 3pletūs, 2 vakarienės) Įskaitant vakarienę 
Skyion rower (600 pėdų virš Niagara krioklio) Ir lietuvišką bufetą Toronte. 
Linksma vakaris šeštadienio vakare.
Vyno gamyklos apžiūrėjimas šiaurinėj New Yorko valstijos daly.
Toronto ir Niagara Falls miestų apžiūrėjimas.

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

REZERVACIJAS PRIIMA:
Jonas Adomėnas 212 497-S212
Helen Matulionis 212 328*3398
Lottie Uirlch 212 478-7842
Adele Dsuztekss 212 398-3158 arbę 212 544-1787




