
SECOND-CLASS 341 Highland Blvd.
Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207

KELETAS MOMENTŲ IŠ ŠIŲ 
METŲ ŠILUVOS ATLAIDŲ

Vol. LXIX, Nr. 41
Nr. 8, Spalis . October 19. 1984 Penktadiems-Friday

Libano min. pirmininkas Ra
shid Karami pareiškė nesutiksiąs 
pradėti tiesioginių derybų su Iz
raeliu dėl Izraelio kariuomenės 
atitraukimo iš pietinio Libano ir 
suteikti Izraelio globojamai Pie
tų Libano armijai teisę daly
vauti saugumo priežiūroj Izrae
liui pasitraukus, nes tas pareigas 
turėtų atlikti Libano armija ir 
J.T. taikos priežiūros daliniai.

Sov. S-gos komunistų parti
jos politbiuras patvirtino sovietų 
užs. reik, ministerio ir JAV pre
zidento pasitarimų eigą ir pa
reiškė, kad Sov. S-ga yra pasi
ruošusi teigiamai atsakyti Į JAV 
žygius.

Popiežius Jonas Paulius II 
įspėjo Vatikane susirinkusius 
Peru vyskupus veikti prieš kla
sių kovą, prievartos veiksmus ir 
ragino kovoti už teisingumą ir 
solidarumą su vargšais, nes Baž
nyčia neturi būti apsunkinta ti
kėjimui svetimais ideologiniais 
įsipareigojimais.

Argentina ir Čilė paskelbė, 
kad, Vatikanui tarpininkaujant, 
jos pasiekė susipratimą dėl Šimt
mečius trukusio teritorinio ginčo 
dėl Beagle kanale esančių salų.

Vietnamas paskelbė, kad jis iš 
principo yra sutikęs leisti emi- 
gruoiti į JAV apie 40,000 JAV 
tarnavusių vietnamiečių/kurių 
tarpe yra apie 10,000 politinių 
kalinių ir apie 8,000 JAV karių 
vaikų ir jų motinų.

Maltos min. pirmininkas Don 
Mintoff tarėsi su Vatikanu dėl jo 
vyriausybės nusistatymo uždary
ti kataliku laikomas mokyklas už C *
tai, kad jos ima mokslapinigius.

Vakarų Vokietijos ambasadoj 
Čekoslovakijoj per paskutines 
savaites atsirado per 140 Rytų 
vokiečių, jų tarpe per 20 vaikų, 
kurie visi reikalauja politinės 
globos ir teisės emigruoti į Va
karų Vokietiją. Tuo reikalu vyks
ta derybos su Rytų Vokietija, 
o pati ambasada turėjo būti 
uždaryta lankytojam.

Į JAV atvyko Izraelio min. 
pirmininkas Shimon Peres pra
šyti padidinti Izraeliui teikiamą 
ūkinę pagelbą ir tartis dėl Iz
raelio kariuomenės atitraukimo 
iš pietinio Libano. JAV prezi
dentas iki šiol nepažadėjo pagel- 
bos padidinti, bet sudarė bendrą 
komisiją reikalui ištirti. Kongre
sas jau yra paskyręs Izraeliui 
šias biudžetiniais metais 2.6 bil. 
dol. negrąžinamos paramos.

JAV žinovai tvirtina, kad Sal
vadoro armija yra tiek pagerėju
si, kad ji gali laimėti karą su 
partizanais iki 1986.

Izraelis sutiktų atitraukti savo 
kariuomenę iš pietinio Libano, 
jei Sirija pasižadėtų pasilikti da
bar jos laikomose Libano vieto
se ir neleistų palestiniečiam 
įsifiltruoti į pietinį Libaną.

Irakas po trijų savaičių per
traukos raketom sužalojo Libijoj 
registruotą 254, 000 tonų tank
laivį ir užmušė 6 jūrininkus, ku
rių tarpe buvo du britų kari
ninkai, ir sunkiai sužeidė kitus 
6 jūrininkus.

Salvadoro prezidentas Duarte 
savo kalboj J.T. pasiūlė prieš jo 
vyriausybę veikiančių partizanų 
vadam pradėti pasitarimus spalio 
15 dėl partizanų įsijungimo į 
krašto demokratinį procesą. Par
tizanų vadai pasiūlymą priėmė.

Australijos min. pirmininkas 
Bob Howe paskelbė naujo par
lamento rinkimus gruodžio L

Hondūro užs. reik, ministeris 
Edgardo Barnica pareiškė, kad 
Honduras nori labiau nuo JAV 
nepriklausomų santykiu krašto 
saugumo reikalais ir laukia iš 
JAV didesnės ūkinės paramos.

KRONIKOS NIEKAS NENUTILDYS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 62

ATVIRAS LAIŠKAS 
S. MOCKUVIENEI

Nuorašai: “Tiesos“, “Komjau
nimo tiesos’ redakcijoms.

Tamsta rašote, kad “S. Tam
kevičius ne kartą tvirtino: “Ma
ne domina grynai religiniai rei
kalai, o politiniai man yra sve
timi“. Jeigu iš tikrųjų taip būtų, 
kunigas S. Tamkevičius nebūtų 
atsidūręs kaltinamųjų suole 
(...) Prisidengęs kunigo vardu 
ir pareigomis, jis specialiai ir 
pabrėžtinai veikė prieš valsty
binę santvarką“.

Ar tai nusikaltimai?
Toliau konkrečiai parodote, 

už kokius “politinius nusikalti
mus” Šis kunigas nuteistas: už 
religinių eisenų organizavimą, 
už vaikų katekizavimą, už kalė
dinės eglutės rengimą, už pro
testo pareiškimus prieš bedievių 
siautėjimą. . .

Čia išvardintus kunigo “nusi
kaltimus” Jūs palydite gilaus 
pasipiktinimo atodūsiu: “Daug 
kantrybės ir ištvermės reikėjo 
vietinės valdžios organams ilgą 
laiką kęsti suįžūlėjusio dvasiš
kio provokacijas”.

Bando įpiršti 
džiunglių'įstatymus

Tokį pasipiktinimą reikšdama, 
Jūs net neįtariate, kad pati ty
čiojatės iš civilizuotų žmonių 
moralės ir griežtai ją smerkiat. 
Juk bet kurioje demokratinėje 
visuomenėje panaši kunigo veik
la ne tik nebūna smerkiama, 
bet susilaukia plataus visuome
nės pritarimo.

Tokį pritarimą parodė ir mūsų 
plačioji visuomenė, kai protes
tuodami prieš neteisėtus kunigų 
— S. Tamkevičiaus ir Alf. Sva
rinsko — apkaltinimus, rizikuo
dami savo likimu, išdrįso pasira
šyti apie 123,000 piliečių. Tuo 
tarpu Tamsta savo barbarišku 
straipsniu ’ bandote visiems į- 
piršti džiunglių gyvenimo “įsta
tymus”. Ir tai vyksta Europos 
viduryje. 20-ojo amžiaus pabai
goje!

Suaukojo nemažą 
sumą

Ir visai be reikalo Jūs pik
tinatės, kam tikintieji stengiasi 
atlyginti savo kunigui už patir
tą skriaudą, per tris dienas su- 
nešdami dešimteriopai didesnę 
lėšų suma, negu bedieviai buvo 
iš jo išplėšę už religinę eiseną.

Tai ne naivuoliai, o giliai 
sąmoningi ir dori žmonės. Jie su
pranta, kad per daug vienam 
kunigui išlyginti visas bedievių 
daromas skriaudas. Pilnai su
prantama. kodėl areštavus pa
siaukojusį kunigą, atsirado ti
kinčiųjų, kurie savo krauju pa
sirašinėjo po protesto pareiški
mu. Kiti net prašėsi juos paim
ti į kalėjimą, o paleisti kunigą. 
Deja, turbūt tuščiai bandome 
Jums aiškinti tokius dalykus.

Nėra mokyklos, kur nebūtų 
ateistinio persekiojimo

Jūs nurodote, kad kun. S. 
Tamkevičius savo pamoksluose 
“tvirtino, jog Tarybų valdžia 
persekioja tikinčiuosius, žemina 
tikintį jaunimą ir moksleivius . 
Šiuo metu negalima patikslinti, 
ar kunigas už šias negeroves 
kaltino atskirus valdžios jrirei- 
gūnus ar pačią valdžią, bet yra 
nepaneigiama tikrovė, kad šie 
jo teiginiai teisingi.

Jeigu Jūs paprašytume! nu
rodyti bent vieną mokyklą Lie
tuvoje, kur tikintys mokiniai 
nebūtų patyrę įvairių pažemini
mų, diskriminacijos ar kitokio 

ateistinio spaudimo bei perse
kiojimo, tokios mokyklos Jūs ne- 
rastumėte, nenusikalstama 
tiesai. Tai liudija tūkstančiai 
Lietuvos žmonių, kurie, rizikuo
dami visuomenine padėtimi, pa
sirašinėjo po protesto raštais.

Ateistų daroma žala 
neišmatuojama

Sunku pasakyti, ką ten yra 
prasitaręs kun. S. Tamkevičius, 
kaip Jūs sakote, “lygindamas 
hitlerinės okupacijos metus su 
šių dienu gvvenimu?” Užtenka 
prisiminti vien tai, kad hitleri
ninkai išvežė iš Lietuvos į konc- 
lagerius 300 lietuvių, o sovietai 
ištrėmė į Sibirą ir sugrūdo i 
katorgos lagerius ne mažiau 
kaip 300,000 mūsų tautiečių 
( . . .), nekalbant jau apie dešim
tis tūkstančių išžudyto jauni
mo ir kitų civilių žmonių kai
muose, laukuose ir miškuose . . . 
— už tai, kad jie nenorėjo ka
riauti nei už Berlyną, nei už 
Maskvos interesus, o liko ištiki
mi tėvu namams. C

O sovietinių ateistų padarytą 
ir tebedaromą žalą mūsų liau
džiai niekuo negalima išmatuoti: 
masinis girtavimo plitimas, va
giliavimas, chuliganizmas,
kriminalinių nusikaltimų 
siaubas, žmogžudystės, savi- 
žudvbės, šeimų skvrvbos, alvor- 
tai gausesni nei gimimai, vie
nuolynų namai užpildyti sifili- 
tikais. bažnyčios — alkoho
liniais gėrimais (taip “tamsi” 
praeitis keičiama “šviesia” atei
timi). argi tai ne sovietinio prie
vartinio ateizmo padarinys? 
Vokiečių okupacijos metais taip 
toli dar nebuvo spėta nueiti. 
Baisu atvirai pripažinti tikrovę, 
bet tiesa yra tiesa. Ir neteisin
ga tiesą paneigti, nors už ją 
tektų ir gulaguose mirti.

Prel. L. Tulabos 50 metų kunigystės jubiliejuje pamokslą sako arkivysk. P. Marcinkus. 
Kairėje stovi vysk. A. Deksnys, toliau kun. Algimantas Bartkus, prel. L. Tulaba ir 
prel. Audrys Bačkis. X'liotr. Arturo Mari. L'Osservatore Romano fotografo.

PREL. L. TULABOS 50 METŲ 
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

Bačkis, Vatikano valstybės sek
retoriaus pagelbininkas. Pamoks-

Prel. Ladas Tiilaba, popiežiš
kos Sv. Kazimiero lietuviui ko
legijos rektorius Romoje, rugsė
jo 23 atšventė savo kunigystės 
50 metu sukaktį. Iškilmingos pa
maldos buvo dorotiečiu bažny
čioje. kuri vra visai arti prie 
Šv. Kazimiero kolegijos.

Drauge su prel. L. Tulaba mi
šias koneelebravo kun. Algiman
tas Bartkus, dabartinis kolegijos 
prorektorius, ir prel. Audrys

30 centų

Tarybinė spauda 
skleidžia melą

Pilnai teisus kun. S. Tamke
vičius, išdrįsęs atvirai pripažin
ti, kad tarybinė spauda sklei
džia melą ir apgaulę. To nerei
kia net įrodyti. Pavartykite 1950 
m., 1960 ir 1970 m. tarybinę 
spaudą — įsitikinsite, kad to pa
ties pavadinimo spauda (“Tie
sa”, “Pravda” ir kt.) smerkia, 
kritikuoja tai, kas buvo skelbia
ma tiesos vardan prieš dešimt
metį. Buvo giriama tokie hero
jai kaip Trockis, Stalinas, Beri
ja, Molotovas, Chruščiovas, Ly
senko ir kiti, o vėliau visi jie 
vienas po kito išmesti į šiukš
lyną; savo laiku buvo grubiai 
puolami ir išjuokiami kiberneti
kos bei genetikos mokslai, o vė
liau gresiant ekonominei katas- 
trovai, visa tai patyliukais rea
bilituota.

Kas paskatina pasipriešinimą?
Jei kun. S. Tamkevičius pata

rė tikinčiam jaunimui nestoti į 
bedieviškas organizacijas, tai 
tokį jo patarimą, mokantį ne
veidmainiauti, kiekvienas doras 
žmogus turėtų tik sveikinti. Ar 
Jūs,-galite pasakyti, kad-prie
vartinis veidmainingas tikinčių 
jaunuolių dalyvavimas ateistinių 
organizacijų veikloj skatina są
žiningų piliečių ugdymą?

jūs klausiate, ką S. Tamkevi
čius galvoja, “grasindamas, kad 
tautoje bus sukeltas sąmyšis, 
jei tikintieji pasijus nuskriaus
ti?’ Nejaugi nesate susipažinu
si su istorija, kad niekas taip 
nesužadina liaudies didvyriško 
pasipriešinimo, kaip kėsinimąsis 
į amžinas ir šventas tautos ver
tybes, kurioms priklauso ir są
žinės laisvė bei religija?

(nukelta į 2 psl.)

la pasakė arkivysk. Paulius Mar
cinkus. Pamaldose dalyvavo 7 
vyskupai ir apie 300 žmonių.

Po pamaldų Villa Lituania. 
kuri taip pat priklauso kolegi
jai. buvo iškilmingas šventinis 
priėmimas. Vakaro iškilmių 
vedėju buvo kun. Algimantas 
Bartkus. Buvo perskaityti kai ku
rie s\eikinimai, gauti raštu, l'aip 
pat pasakyta eilė sveikinimu žo-

Iš okupuotos Lietuvos rašo: 
“Vakar su draugu buvom Šilu
voj. Labai įdomi kelionė! Au
tobusas sausakimšas prisigrūdo 
keleivių. Beveik visi buvo į tą 
pat vietą. Kažkas pradėjo tyliai 
giedoti Marijos giesmę . . . Kai 
ją pabaigė, mudu su draugu 
pradėjom “O Marija Motinėle”. 
Paskui visas autobusas giedojo 
“Sveika, Sveika, Sveika Marija”. 
O kai užtraukė “Marija, Mari
ja”, atrodė, kad gieda geriausias 
choras! Taip pasiekėm Šiluvą 
su pakilia nuotaika, daugelis su 
ašarom akyse, giedodami “Svei
ka, Mergele, Šiluvos Mari- . > > ja . . .

Rugsėjo 9 dieną Šiluvoje apsi
lankė Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinis administrato
rius vyskupas Liudas Povilonis 
lydimas abiejų vyskupijų kanc
lerių: kunigo Antano Bit- 
vinsko ir kun. Jono Kavaliaus
ko. Buvo labai iškilmingai su
tiktas ir išlydėtas. Ganytojas au
kojo iškilmingas mišias Šiluvos 
bazilikoje, kuri neįstengė sutal
pinti visų maldininkų. Mišių 
metu kalbėjo apie Bažnyčios 
amžinumą. Gražiai giedojo jung
tinis choras, palydimas orkest
ro.

“NEW YORK TIMES” STRAIPSNIS 
APIE NACIŲ MEDŽIOKLĘ IR 
JOS METODŲ KRITIKĄ

Rugpjūčio mėnesį du JAV-ių 
Teisingumo Departamento ad
vokatai Lietuvoje nufilmavo pa
rodymus prieš Cicero, IL., gy
venantį Antaną Virkutį. Apie tai 
rašo Stuart Taylor, Jr. rugsėjo 23 
New York Times išspausdinta
me straipsnyje, “The Hunt for 
Nazis Shifts Into Tifgh ^Gear’ 
(Nacių medžioklė pilnu grei
čiu). Anot jo, Virkutis kaltina
mas “kolaboravimu su naciais 
ir vadovavimu lietuvių kalėji
mui tuo metu, kai buvo perse
kiojami, badu marinami ir žu
domi žydai, karo belaisviai ir kiti 
kaliniai”.

Straipsnis informuoja, kad 
rugsėjo mėnesį iš trijų teisėjų 
sudaryta federalinė apeliacijos 
taryba Philadelphijoje atmetė

džiu. A. ir M. Rudžiai ir St.
Pieža, visi iš Chicagos. ypačiai 
gražiai pasveikino jubilijatą. Jie 
papasakojo, kaip kūrėsi kolegija 
ir prel. lulaba savo kunigiško 
gvvenitno 40 metų paskyrė Sv. 
Kazimiero kolegijai, jos įsteigi
mui ir jos augimui.

Šiose iškilmėse taip pat da
lyvavo ir kun. Ladas Budree- 
kas. lis ir parvežė Šią nuotrau
ką ir žinias apie jubiliejų.

Raseinių dekanas prelatas 
Vaclovas Grauslys, sveikinda
mas vyskupą, pareiškė, kad Ši
luvos Šventovė yra išaugusi toje 
vietoje, kur Dievo Motina apsi
reiškė mūsų tautai. Vien sekma
dienį buvo išdalinta apie dešimt 
tūkstančių komunijų, švenčiau
sios Mergelės Marijos atlaidam 
Šiluvos bazilikoje su dideliu pa
sisekimu maldininkus parengė 
žymus pamokslininkas Deltuvos 
klebonas kun. Eduardas Simaš- 
ka. Vyskupą išlydėdamos, mal
dininkų minios su dideliu entu
ziazmu giedojo Maironio giesmę 
“Marija, Marija”.

Rugsėjo 12 dieną iškilmingas 
mišias blaivybės intencija auko
jo Panevėžio vyskupijos kapitu
los narys Šeduvos klebonas ka
nauninkas Bronius Antanaitis 
drauge su būriu kunigų.

Rugsėjo 13 dieną, minint Die
vo Motinos apsireiškimų Fati- 
moje metines, Šiluvoje vėl buvo 
susirinkę tūkstančiai maldinin
kų. Mišias drauge su 48-niais 
kunigais aukojo vyskupas Juli
jonas Steponavičius. Mišių metu 
kreipdamasis į maldininkų mi
nią, vyskupas kalbėjo apie Mari
jos garbinimo prasmę ir ragino 
pasitikėti Marijos globa.

OSI (Specialių Tyrimų Įstaigos) 
pastangas atimti Sergiejaus Ko- 
valčiuko pilietybę. Philadelphi
joje gyvenantis Kovalčiukas 
1941 - 1942 tarnavo nacių kont
roliuojamuose ukrainiečių poli
cijos daliniuose, Lenkijos terito
rijoje. Daugumos teisėju nuo
mone, JAV-ių vyiTCūsybe hepa^ 
teikė pakankamai įtikinančių įro
dymų, kad Kovalčiukas asmeniš
kai dalyvavo žydų persekiojime 
ar savanoriškai padėjo naciams; 
suteikti “įrodymai” nepateisina 
pilietybės atėmimo.

Straipsnyje rašoma ir apie 
opoziciją bendradarbiavimui su 
Sovietų valdžia, beieškant karo 
nusikaltėlių: “Kai kurie advoka
tai — gynėjai ir kiti tvirtina, 
kad vyriausybė nekritiškai pri
ėmė suklastotus įrodymus, ku
riuos jai pateikė sovietinio blo
ko pareigūnai, norintys diskredi
tuoti žmones, kurie priešinosi 
komunistų valdžiai prieš pabėg
dami į Vakarus”. OSI direkto
rius Neal Sher pavadino tokius 
argumentus “dūmų uždanga”. 
Jis pareiškė, jog “nepaisant atša
lusių JAV-ių — Sovietų Sąjungos 
santy'kių, rusai buvo paslaugūs 
ir padėjo jo įstaigos tyrimams”. 
Tačiau jis pabrėžė, jog jo įstai
ga “atidžiai patikrina kiekvieno 
Maskvos pristatyto įrodymo au
tentiškumą”.

N.Y. Times straipsnio autorius 
pamini, kad “kai kurie žmonės, 
įskaitant kai kuriuos žydus, kelia 
klausimą, ar verta išleisti 2.5 mi- << -
lijonų dolerių į metus finansuo
ti pastangoms “sugaudyti, paly
ginant, antraeiles figūras (’’pės
tininkus nacių persekiojimo 
kampanijoje”), užuot palaukus, 
kol jų problemą išspręs pažengęs 
amžius. Neal Sher ir jo pase
kėjai, įskaitant svarbiąsias žydų 
grupes, “tvirtai atmeta tokias 
abejones”. Sher’o žodžiais, “tie 
asmenys buvo įsivėlę į genoci
dinius veiksmus, žmogžudystę 
ir persekiojimą, kuriems nėra ly
gių istorijoje. Bet kuris į tokią 
veiklą įsivėlęs asmuo papras
čiausiai nenusipelno čia gyventi 
ar naudotis Jungtinių Valstijų 
piliečio teisėmis; nieko nedaryti 
apie tai. reikštų tokių veiksmų 
pateisinimą .

(Elta)
4 -.į. ■ ■ -— ............................. .

Vakarų diplomatai teigia, kad 
So\. S-ga, iki šiol negalėjusi 
palaužti Afganistano partizjmų 
priešinimosi, y ra atsigabenusi 
dar 70,(XX) karių į Afganistaną, 
taip pat nepajėgdama kontro
liuoti I’anjshir slėnio, yra pasiū
liusi slėns \ rikiantirm partiza
nam paliaubas.
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Savaitės 
įvykiai

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

J.T. Aukštasis komisaras pa
bėgėlių reikalam apdovanojo 
Naiiseno medaliu tris JAV pre-

M. Hiller, ir jūrininkus Jef- 
L.y H. Kass ir Gregg Turay už 
ietnamo pabėgėlių išgelbėjimų

— Kanklininkių ansamblis vei
kia Svėdasuose (Anykščių raj.). 
Moterys groja vietinio meistro 
J. Lašo pagamintais instrumen
tais. Svėdasiškių kanklininkių 
ansambliu i re s pu bl i k in i ame 
1983 meti] liaudies instrumen
tų ansamblių konkurse "Gaudžia 
trimitai” buvo paskirta antroji 
premija. Seserys Bronė Neniš- 
kienė ir Paulina Tumienė, Pau
lina Paškonienė, Teodora Jo-FBI paskelbė areštavusi savo

tarnautoją Richard W. Miller ir dėnienė, Elena Žvirblienė ne tik 
du iŠ Sov. S-gos 1973 imigra
vusius rusus Svetlaną Ogorod- 
nikovą ir jos vyrą Nikolaj už 
šnipinėjimą Sov. S-gai.

.Mozambiko marksistinė vy
riausybė ir prieš ją kovoja par
tizanai pasirašė paliaubų sutartį, 
kurios vykdymą sutiko prižiūrė
ti Pietų Afrika.

Valst. departamentas pa
skelbė, kad pagal patikimus ne
tiesioginius Įrodymus Libiją ga
lima apkaltinti išdėsčius minas 
Suezo kanale ir Raudonojoj jū
roj. Iki šiol minos sužalojo 19

geros kanklininkės, bet ir šau
nios dainininkės. Jų repertuare 
— liaudiški valsai ir polkos, 
lietuvių liaudies dainos.

— Lietuvos kamerinis orkest
ras, vadovaujamas S. Sondeckio, 
rugsėjo 23 Valstybinės filhar
monijos salėje Vilniuje pradėjo

šiai su pramonės įmonėmis, kol
chozais ir tarybiniais ūkiais. Už 
pasiekimus sąjlinginiame lenk
tyniavime per pirmąjį šių metų 
pusmetį Filharmonijos kolekty
vas iškovojo pirmąją vietą jr 
TSRS kultūro s ministerijos ir 
Kultūros darbuotojų profsąjun
gos centro komiteto pereinamą
ją raudonąją vėliavą.

— Lietuvos kino studijos fil
mo “Susidūrimas” premjera Vil
niuje, Vidaus reikalų ministerijos 
kultūros ir sporto rūmuose, įvy
ko rugsėjo 27. Šis filmas yra I 
Fridbergo režisūrinis debiutas. 
Jis kartu yra ir scenarijaus auto
rius.

Britanijos Darbo partijos kon- 
rencija priėmė rezoliuciją, rei- 
tlaujančią sunaikinti britų 
anduolinius ginklus ir pašalin-

JAV žvalgybos įstaigos Įsiti-

reivinių sprogdinimus Libane 
ęl^ ra Įvykdžiusi mahometonų šiitų

Hezbellah, arba Dievo partija, 
kurios būstinė esanti Bekaa slė-

Jugoslavijos Kosovo provinci
joj gyveną albanai nenori prisi
jungti prie kietai valdomos Al
banijos, bet reikalauja, kad šiai 
provincijai, kurios gvventoju

ugnį 
m-A-r teisės, kaip

Valst. sekr. Shultz turėjo "šil
tus >r nuoširdžius pasitarimus 
su Ry tų okietijos užs. reik, 
ministeriu Oskar Fisher ir sutarė 
toliau tartis dėl politinių moks
linių ir prekybinių santykių pa
gerinimo.

Afganistano teismas nuteisė 9 
partizanus mirti ir \ iena 15 m.

sprogimų, 
r buvo su-

opiežius Jonas Paulius II.

provincijoj, rabino žmones nu
traukti tragiška vendetos brandi- 

tigti kriminalistu orsa- 
pri\erstinės tvlos sa-

ne u

1

Britanijos naru Raudonojoj 
įauja mina yra so- 
js. bet abejojama, 
a būtu jas ten iš-

Jorddano karalius Hussein pa
reiškė. kad Izraelio raginimas 
Jordanui ir kitom Arabu valstv-

mimą ir ragino sušaukti tuo 
ikahi tarptautine konferenci- 
kurio

Indija atitraukė savo kariuo- 
Amritsar mieste esan-

fcgipto prezidentas paskelbė, 
os teroristai planavę

ii Egiptas dešimteriopai atsily-

koncertų dirigentas supažindino 
klausytojus su orkestro muzi
kantais, kurie kartu su kolekty
vu nuo jo pirmųjų kūrybinių

artistai S. Sondeckienė, P. Rad
zevičius, A. Palšauskas, A. Dekš- 
nvs.

— Lietuvos valstybinės filhar
monijos kolektyvai per pirmąjį 
šių metų pusmeti Lietuvos ir 
broliškų respublikų klausytojam 
surengė daugiau kaip pustrečio 
tūkstančio koncertų. Juos žiūrė
jo beveik 900,000 žmonių. Ute
noje Įvyko muzikos savaitė, skir
ta miesto darbininkam, Mažei
kių rajone — muzikos dienos, 
Klaipėdoje — tradicinė muzikos 
savaitė, devyniuose rajonuose

Sustiprėjo meno darbuotojų ry-

Socialistu internacionalui tar
pininkaujant, tarp Nikaragvos 
vyriausybės ir opozicijos parti
jų koalicijos vykę pasitarimai 
dėl Nikaragvos rinkimų atidėji
mo 90-čiai dienų iki šiol nepa
vyko. nors tuo reikalu buvo pa
siekta kai kurių susitarimų dėl 
rinkimam palankaus klimato 
sudarymo ir sandinistų revoliu
cijos Įteisinimo.

JAV buvo areštuotas karo lai
vyno analitikas Samuel Loring 
Morison už slaptų Juodosios jū
ros laivyno bazėj Sov. S-gos sta
tydinamo lėktuvo fotografijų 
perdavimo britų žurnalui Jane’s 
Defence Weekly. Taip pat buvo 
areštuota ir Rytų Vokietijos pi
lietė Alice Michelson už bandy
mą išgabenti Į užsienį karinės 
informacijos Įrekordavimą.

JAV pripažįsta, kad Conta- 
dora grupės pasiūlytam Centri
nės Amerikos taikos plane, kuri 
Nikaragvos vyriausybė priėmė, 
yra padaryta pažangos, tačiau 
jis neatsižvelgia Į kai kurias JAV 
sąlygas, pav., nereikalauja, kad 
Nikaragvą paliktų Kubos ir Sov. 
S-gos kariai, bet draudžia JAV 
remti Salvadoro vyriausybę 
ir prieš Nikaragvos vyriausybę 
veikiančius partizanus ir neuž
tikrina daugiapartinės valdy-

Amnesty International apkal
tino Kiniją, kad ji laiko kalėji
muose ir perauklėjimo stovyk
lose tūkstančius politinių kalinių 
ir kad, vvkdvdama kova su kri- 
minaliniais nusikaltėliais, ji nu
žudė ir tūkstančius politinių ka
liniu, ė

Jugoslavijos vyriausybė pa
aštrino kovą prieš politinius di
sidentus. Jos kalėjimuose yra 
laikoma apie 500 politinių kali
nių. daugiausia 
barni.

kroatų ir al-ati-
Cado vyriausybė pareiškė 

kad Libija dar nepradėjo 
traukti savo kariu iš Čado.

išariu gimnazijos mokinių mokslo metų pradžioje.

lą-seminarą buvo atvykę beveik 
šimtas fotografų iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Rusijos ir Uk
rainos. Kasmetinį tradicinį ren
ginį organizuoja Lietuvos foto
grafijos meno draugija. Dešimt

tų, kurias skaitė sąjunginių lei
dinių dailininkai, fotokritikai. 
rengė nuotraukų parodas. Šie
met fotografai turėjo progų fo-

tografuoti Neringą, Klaipėdos 
gamyklų ir uosto darbų.

— Vilniuje, “Dailės” salone* 
parduotuvėje, atidaryta dviejų 
dailininkų paroda. Eksponuoja
ma septyniolika Andriaus Gied- 
rimo ir devyniolika Arvydo Pa- 
kalkos darbų.

— Vaiko fizinio išsivystymo, 
jo paruošimo darbinei veiklai 
ir kitus aktualius klausimus, 
kuriuos kelia naujoji mokyklų 
reforma, savo sesijoje Šiauliuo
se, K. Preikšo pedagoginiame 
institute, aptarė sąjunginė tary
ba, skirta mokyklinės higienos 
ir fizinio auklėjimo problemom 
nagrinėti.

— Už Lietuvos tarybinės en
ciklopedijos dvylikos tomų pa
rengimą ir išleidimų Lietuvos 
Aukščiausios tarybos prezi
diumo garbės raštu ar garbės 
vardais apdovanoti enciklopedi
jos redaktoriai, atskirų skyrių vė- 
dėjai ir bendradarbiai.

— Plungės “Minijos” liaudies 
gaminių Įmonės kolektyvas ruo
šiasi 1985 metų dainų šventei. 
Etalonų kūrėjai Adelė Astraus
kienė ir Antanas Klovas jau su
kūrė keletu šventinių suvenyrų 
masinei gamybai. S.L.K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

Tikintieji pasidaro 
ateistų aukos

Ar tikrai tikite, kai kalbate, 
kad Tarybų šalyje “visi — ti
kintieji ir ateistai — yra lygūs” 
ir t.t. ?! Ar galėtumėte pasakyti, 
kiek tikinčių žmonių priklauso 
sovietinės valdžios aparatui? 
Kiek jų dirba radijo, televizijos 
ar laikraščių redakcijose arba 
kokie sovietinės mokyklos mo
kytojai gali atvirai lankyti baž
nyčių?! Nebent tik tie, kurie 
priklauso KGB šnipų tinklui... 
Arba tie, kurie, praktikuodami

tinai tampa bedievių valdžios 
aukomis, kaip atsitiko su mokyt. 
Briliene, Kaušiene ir kitais.

Kas ką terorizuoja?
Jūsų užuomina, kad Svarins

kai ir tamkevičiai terorizuoja 
žmones, įgauna kliedesio atspal
vį, o skaitytojus laiko pamišė
liais, kurie neprotauja ir nieko 
nesupranta. Nejaugi tie 123,000 
žmonių, kurie pasirašė po pa
reiškimais, reikalaujančiais 
paleisti kunigus — Svarinskų ir 
Tamkevičių — iš tiesų yra tik 
šių kunigų teroro aukos? Kas 
kų čia terorizuoja? Kokiais var
dais reikėtų vadinti tuos, kurie 
taip liaudies mylimus kunigus 
areštavo, slapta teisė ir slapta 
Į katorgos lagerius nudangino 
vien už tai, kad žodžiu ir raštu 
išdrįso ginti persekiojamų ir te
rorizuojamų tikinčiųjų teises?

Ateistų elgesys
Keistai skamba Jūsų prisipa

žinimas, jog nesupratote, kų 
reiškia “ateistiškai” elgtis. Pa
našu tai būtų Į žuvies skundą, 
kai ji nežino, kų reiškia plau
kioti vandenyje. Galima paaiš
kinti: elgtis ateistiškai reiškia 
niekinti Dievų, Bažnyčia, tikin
čiuosius ir viskų, kas jiems 
brangu ir Šventa, žodžiu, taip, 
kaip Jūs elgėtės šiuo istoriniu 
straipsniu. O aktyvesni ateistai 
plėšia ir degina bažnyčias (taip 
pasielgė 
rėje, S
Švenčiausiąjį, 
daužo paminklus kapinėse.
Skundai nepasiekia adresato

Be reikalo stebitės, kad kun. 
S. Tamkevičius nežino UNESKO 
adreso, juk puikiai žinote, kad 
jokie sovietinės imperijos pi
liečių skundai, siunčiami tarp
tautinėms organizacijoms, nie
kada nepasiekia adresato, todėl 
nėra prasmės tuo adresu tie
siogiai siųsti. Tik dėka aplinki-

Batakiuose, Gan
ioje), išniekina 
griauna kryžius.

mūsų šauksmų išgirsta adresa
tai. Tarptautinių organizacijų 
atsakymai i skundus taip pat 
nepasiekia sovietinių piliečių.

Kaltinima* už 
Kalėdų eglutę

Keistai, tiesiog nesuprantamai
skamba kun. S. Tanikiu ičiui

VALDAŠ C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 Larkfleid Read., East. 
'Jorthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 366-3740. Namą telefonas vakarai* 
tik išimtinai* atvejai* 516 757-2671. New Yorko ofisą* Lito patalpose. 
86-01 114th St, Richmond HIU, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apla Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, įvairių suvenyrų.

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

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body work*-palntlng- 
waldtng, ate. John R. Chicavlch, 131*13 HHIaldo Ave., Richmond HUI, 
N.Y. 11418. Towing phone H11*6666. After 6 PM — 843 • 6677.

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

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

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

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

mestas kaltinimas už švento
riuje pastatytą kalėdinę eglutę. 
Pastudijuokime kalėdinių eglu
čių atsiradimo istoriją bei jų 
simbolikų ir sužinosime, kad eg
lučių rengimo paprotys į Lie- 
tuvų atkeliavo kartu su Kalėdų 
šventėmis, kaip sudėtinė šven
čių dalis. Kodėl jų rengti teisę 
turi ateistai, o tikintieji neturi? 
Ir dar akcentuodama, kad nėra 
tikinčiųjų diskriminavimo. Kalė
dinė eglutė yra krikščioniškų 
Švenčių renginys, o ne prie
monė sugriauti ateistinų tarybų 
valdžių, kuri pasaulyje turi di
džiausių tankų, raketų ir atomi
nių bombų arsenalą.'Nejaugi ta 
maža eglutė, pastatyta Kybartų 
šventoriuje, galėtų sunaikinti 
tokių didžiulę galybę? Ir kokie 
bailūs tie ateistai!. . , Dar di
desnį siaubų ateistams sukėlė 
tai, kad ta eglutė pateko į 
“Kronikų” ir net į “šmeižikų” 
rankas užsienyje. Net įsivaizduo
ti negalima, koks tai baisus gink
las sovietų valdžios priešų ran
kose!

“Kronikos” nenutildys
Ir pagaliau toji “Kronika”, ; 

kuri savo teisybe ateistams 
bado akis. Ir ko tik nedarė ir 
nedaro valdiški bedieviai, besis- ; 
tengdami nutildyti leidinio bal
są ir užtemdyti jo skelbiamų 
tiesų! Deja, niekam nepavyko 
uždusinti to ašaromis ir krauju 
rašyto žodžio, už kurį tikintieji 
savanoriškai ėjo ir tebeeina ak- 1 
menuotais sovietinių katorgų ir 
kalėjimų keliais.

Kas naikina kryžius?
O jei kalbėti apie kryžių nai

kinimo siaubų Lietuvoje, tai la
bai negražu ir nesųžininga kal
tę suversti melioratoriams. Ko
kie gi melioratoriai ir šiluminių 
trąšų interesai pakartoti
nai nusiaubė tūkstančius kry
žių Meškuičių piliakalnyje? Ar 
ne tie patys “melioratoriai” iš 
KGB centro numelioravo kry
žius nuo Vilniaus katedros, nuo 
Trijų Kryžių kalno Vilniuje, nuo 
Kauno Įgulos bažnyčios, Panų 
kalno Žemaitijoje? Ar ne jie pa
minklų dirbtuvėms uždraudė 
gaminti kryžiaus pavidalo ant
kapius?

Nuo šio ginklo dreba ir 
pragaro galybės

Veltui ateistai bando įtikinti 
liaudį (o Jūs juos ginate) nepri- 
kišę rankų prie kunigų žudymų.

vaikšto ir galvų niekam neskal
do. Priešingai, jiems bedieviai 
daužo galvas, stumdo po ratais, 
sodina Į kalėjimus, taiko visą 
kompleksų traumatizavimo prie
monių, apie kurias plačiau vertė
tų pakalbėti atskirame rašinyje. 
O tai, kad bedieviai, tame tarpe 
ir Tamsta, atvirą tiesą ir Rožan
čių vadina vėzdu — nieko- nuo- t , *

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 KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5. 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753-7232.

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

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

-------W H»l'» ĮJ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI Ik NEMOKAMAI 

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

pasolino 

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

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

! 9 33 '+ i 97 6

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 
kasdien vakarais ir šeštadieniais. r—-

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVA

mokėti galima visomis kredito kortelėmis
JOKIO EKSTRA MOKESČIO l 7 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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Moterų Klubų veikla
Kultūros Židinyje spalio 27 

vyksta Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos visuotinis suvažia
vimas. Bus paminėti tos Federa
cijos 37 veiklos metai. Suva
žiavimas vvksta mūsų Kultūros * €.
Židinyje, taigi, tai lietuviškai ug
nelei besikūrenant, dera apie šią 
organizaciją pakalbėti.

-o-
Lietuvės moterys visą laiką 

aktyviai dalyvavo lietuviškame 
gyvenime. Pasireiškė jos mūsų 
tautiniame atgimime — “Auš
roje”, su dideliu heroizmu Įsi
jungė į slaptos spaudos platini
mą, Į “vargo mokyklą”. Tos epo
chos gražiausia išraiška yra Petro 
Rimšos kūrinys "Vargo mokyk
la”. Šis kūrinys visada bus gyvas 
ir visada primins, koki vaidmenį 
atliko moteris savo tautai.

Po spaudos atgavimo, po re
voliucijos 1905 metais, kokiu 
intensvvumu išsiskleidė moterų ■* c,
veikla. Jos pasireiškė ir organi
zacijose, ir kultūrinėje veikloje, 
ypač literatūroje, nes toje epo
choje buvo garsūs moterų rašy
tojų vardai — Žemaitė. Šatri
jos Ragana. Lazdynų Pelėda. Bi- 
tė-Petkevičaitė ir kitos.

Moterys aktyviai dalyvavo ir 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tyme. Tiesa, nėra nė vienos mo
ters nepriklausomybės akto 
dokumente, bet su kokiu entu- 
ziazm u moterys ve i kė n epri k I au- 
somos Lietuvos šeiminiais lai
kais. Moterys turėjo visas pilie
tines teises, dalyvavo balsavi
muose, net pirmininkavo didie- 
siem seimam, ėjo Įvairias pa
reigas. Čia reikia pastebėti, kad 
besikurianti Lietuva šiuo atžvil
giu buvo kur kas pažangesnė nei 
daugelis senų valstybių, kurios 
moters vaidmens visuomeni
niame gyvenime dar gerai nesu
prato.

Ta gražioji, veiklioji ir pasiau
kojanti praeitis veikė ir tas mote
ris, kurios po Antrojo pasaulinio 
karo atsidūrė už Lietuvos ribų, 
konkrečiai — Vakaru Vokietijo
je. Ta praeitis ir paskatino or
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ganizuotis Į klubus, ugdyti ir 
vy styti moterų veiklą. iŠ karto 
jom buy o uždavinys — per orga
nizuotą moterų veiklą patekti Į 
tarptautines moterų organizaci
jas ir ten visur iškelti Lietuvos 
likimo klausima.

V-

Iš \ okietijos jos savo klubo 
veiklą perkėlė Į Ameriką. Čia 
buvo naujo įsikūrimo, įsitvirti
nimo laikai. Kiek apšilusios, pa
sodinusios gėles savo darželyje, 
jos čia išvystė plačią veiklą. 
Jos įsijungė į tarptautinę mote
rų organizaciją — General Fe
deration of Women’s Clubs. Da
lyvavo metinėse konvencijose ir 
ten sugebėjo sutelkti viso suva
žiavimo dėmesį — sugebėjo pri
minti Lietuvą, pravesti įvairias 
rezoliucijas, kurios liečia įvai
rius “sąžinės” kalinius. Dalyvau
ja kasmet tose konferencijose, 
išdalija daugybę literatūros, pa
garsina Lietuvą. Už tai visai Fe
deracijai — garbė ir mūsų pa
dėka!

Jau taip yra, kad toks suva
žiavimas nėra tik kavos ar šam
pano išgėrimas. Suvažiavime iš 
karto iškyla klausimai, o kokia 
mūsų ateitis, o kokie mūsų už
daviniai laike.

Vienas iš svarbiausių rūpes
čių pasidaro — atsijauninti. Psi
chologiškai tai būtų galima iš
aiškinti, kaip moterų veikla Yfe- 
dėjo, kaip nup pat pradžios ne
buvo pajėgaus jaunimo įsijungti. 
O paskui virto jau tradicija — 
pratęsti tai, užmirštant jaunas 
pajėgas. _

Tegu šis suvažiavimas visa da
ro, kad į veiklą būtų įtraukta 
daugiau jaunųjų moterų. Tam 
reikalui reikia sudaryti specialų 
komitetą, kuris rūpintųsi jaunų
jų moterų įtraukimu. Ir kiekvie
name klube, klubo valdyboje, 
reikia-turėti vieną narę, kuri rū
pintųsi. kaip atjauninti klubus. .

Pati Federacija šalia tarptau
tinės veiklos neturi progos ar 
galimybių, o gal neturi ir noro,

(nukelta i 4 p si.)

Šv. Pranciškaus pirmasis bio
grafas Tomas Celanietis rašo, 
kad šv. Pranciškus (1209) maldo
je turėjęs regėjimą ir savo bro
liams pranašiškai kalbėjęs: “Ma
čiau daugybę vyrų, pas mus atei
nančių ir trokštančių dėvėti 
mūsų Švento pašaukimo drabužį 
ir gyventi pagal mūsų regulą. Aš 
mačiau iš visų tautų pilnus ke
lius ateinančių vyrų: atėjo pran
cūzai, ir skubėjo ispanai, vokie
čiai ir anglai dar tik judėjo. Ir 
didžiulė buvo ta minia, kuri 
žygiavo ir kalbėjo įvairiomis kal
bomis . . .” (1 C 27).

Toje tat neapžvelgiamoje, šv. 
Pranciškaus matytoje minioje tarp 
kitų tautų taip pat buvo ir lietu
viai, kurių sūnūs troško dėvėti 
pranciškonų drabužį.

Lietuvių pranciškonų istorijoje 
skaitome, kad “1245 popiežiaus 
pasiuntinys pranciškonas, paties 
Šv. Pranciškaus draugas, Jonas 
Carpini iš Plano, vykdamas pas 
totorius su kitais dviem broliais, 
perėjo lietuvių gyvenamas vieto- 
ves .

Jau 1250 į Lietuvą atvyko pir
mieji domininkonų ir prančiš- 
konų misininkai. Jie ruošė Min
daugą ir jo šeimą bei dvariš

Prel. Jonas Kučingis š.m. birželio 24 buvo specialiai pagerbtas. 
Skautai jam dovanojo lietuvišką stulą. Šalia stovi poetė Dana 
Mitkienė.

SV. KAZIMIERO VARDAS 
TĖVYNĖJE IR PASAULYJE

Naujajai provincijai pranciško-kius krikštui. Kaip dokumentai 
liudija, 1251 karalius Mindaugas 
su daugybe pagonių priėmė 
krikštą.

1 Lietuvos krikštui taip pat va
dovavo pranciškonai, ir pirmuoju 
jos vyskupu buvo paskirtas 
pranciškonas Andrius Vosylius 
(1287 - 98). Nuo to laiko Lie
tuvoje pradėjo gyvuoti pranciš
konai.

-o-
Karalius Kazimieras 1468 pran

ciškonus atsikvietė į Vilnių ir ten 
pastoviai apgyvendino. Iš čia jie 
palaipsniui kurdinosi plačiose 
Lietuvos srityse. Po visokių karų, 
maro ir gaisrų šimtmečių būvyje 
lietuviai pranciškonai susikrista
lizavo į Šv. Kazimiero provin
ciją^

1731 spalio 12 Tarnavijos vie
nuolyne Lenkijoje, pagal genera
linės kapitulos nutarimą Milane 
(1729 birželio 12), lietuviai pran
ciškonai buvo atskirti nuo lenkų 
provincijos. Atsiskyrimo metu 
lietuviškoji provincija turėjo 31 
vienuolyną su 400 vienuolių.

nai pasirinko šv. Kazimiero var
dą. Jei kas- klaustų, kas pa
skatino pranciškonų pranokėjus 
pasirinkti globėju šį šventąjį, 
atsakymą rastume šventojo kara
laičio gyvenime, jo šventės kovo 
4 senojo brevioriaus antrosios 
noktumos skaitiniuose:

“Kazimieras, Kazimiero ir 
Austrijos Elzbietos, Lenkijos ka
ralių, sūnus, iš mažens buvo 
auklėjamas geriausių mokytojų, 
dievotume ir klasiniuose moks
luose. Jis savo Švelnų kūną 
grūdino ašutine ir nuolatiniais 
pasninkais. Atsisakydavo miegoti 
švelnioje karališkų rūmų lovoje, 
o gulėdavo ant kietos žemės. 
Kartais slapta, nežiūrint žiaurių 
speigų, klūpėdavo prie bažny
čios uždarytų durų ir melsdavo 
Dievą gailestingumo. Nuolat ap- 
mąstydavo Kristaus kančią, klau
sydamas iškilmingų mišių, 
dažnai įkristavo tartum į ekstazę.

“Ypatingai rūpinosi tikėjimo 
praplatinimu ir rutėnų schizmos 
panaikinimu. Dėl to išprašė iš 
tėvo, kad išleistų įstatymą, drau
džiantį rutėnams statyti bažny
čias bei teisyti begriūvančias. 
Buvo pramintas vargšų tėvu ir 
gynėju. Nekaltybę užlaikė iš 
pat vaikystės dienų. Susirgus ir 
patariant daktarams vesti, jis to 
atsisakė, nors ir reikėtų mirti.

“Greitai jėgos išseko, o nuo
pelnų daugėjo. Pats pranešė savo 
mirties dieną ir atidavė sielą, 
kunigams bei vienuoliams daly
vaujant, užbaigęs 25 savo am
žiaus metus. Atvežtas į Vilnių, 
kūnas pagarsėjo stebuklais. Be 
to, kad prikėlė iš mirties mer
gaitę, sugrąžino aklajam regėji
mą, luošam galimybę vaikščio
ti, daugelis prie jo karsto atga
vo sveikatą. Mažam skaičiui lie
tuvių, beviltiškai bekovojant 
prieš galingą priešą, jis apsireiš
kė - danguje ir padėjo nugalėti. 
Tupėdamas mintyje šiuos ste
buklus, Leonas X jį įrašė į 
šventųjų sąrašą.”

-o-
Šv. Kazimieras yra vienintelis 

viešai garbinamas lietuvių šven
tasis. Jis yra lietuvis iš tėvo pu
sės, iš Gediminaičių giminės 
(motina buvo austrė). Gimė 
Krokuvoje, karališkame dvare, 
1458.X.3. Jam duotas Kazimiero 
vardas reiškia “taikos nešėją”. 
Buvo auklėjamas gražiai, pagal 
krikščioniškus papročius. Teisin
gumas ir išmintingumas, gailes
tingumas ir skaistumas bylojo jo 
akyse, jo lūpose ir širdyje. Ka
zimieras savo jaunystės pavyz
dingu gyvenimu atkreipė į save 

visų dėmesį ir jau tada būvą 
vadinamas dievišku jaunuoliu.

Eidamas 21 metus, jis atvyko 
Vilniun. Niekas tada nepagalvo
jo, kad tas kunigaikščių mies
tas vėliau priglaus jo kūną ir am
žiams bylos apie jo Šventumą. 
Mūsų Žemės Šventasis karalai
tis Kazimieras savo valstybėje 
gerbė Mariją ir skelbė: “Jokia 
karalienė neturi daugiau būti 
Marija pavadinta. Mes turime 
tiktai vieną Karalienę — Dievo 
Motiną!” Praėjo 172 metai po šv. 
Kazimiero mirties, ir štai istori
jos dokumentuose yra užtiktas 
rašytas laiškas (1656.V. 13) apie 
pirmąjį Lietuvos paaukojimą 
Dangaus Karalienei.

Šv. Kazimiero griežtas, asketi
nis gyvenimas pamažu geso, ir 
1484 kovo 4 Gardine, vos iš
aušus, jis mirė šventumo garbėje. 
Garsas apie tą šventąjį karalaitį 
metai po metų vis labiau plito. 
Pats stambiausias laiškas yra 
Vilniaus pranciškonų, kad jį pa
skelbti) šventuoju.

Šv. Pranciškaus Varpelyje 
(1950, Nr. 3) yra išspausdintas 
straipsnis “Šv. Kazimieras alto
rių garbėje”. Straipsnyje auto
rius dr. Z. Ivinskis tarp kitko 
pamini vieną svarbų doku
mentą (Vatikano bibliotekoje), 
liečiantį šv. Kazimiero kanoniza
ciją ir pranciškonus. Dokumen
tas rašytas lotynų kalba ir bai
giamas šiaip: “Rašyta Vilniuje, 
1516 vasario 18, nuo Viešpaties 
Įsikūnijimo metais, ir patvirtinta 
mūši) vienuolyno antspaudu. 
Brolis Paulius- Lietuvos pranciš
konų vikaras, kartu su kitais 
broliais ir visu vienuolynu.”

-o-
Karalaičio kanonizacijos byla 

buvo pradėta 1517 lapkričio 4. 
Gi 1521 Leonas X paskelbė 
jį šventuoju ir jam paskyrė šven
tės dieną kovo 4.

Jau 1583 šv. Kazimiero var
dą randame įrašytą į Romos mar
tirologiją, pačioje pirmoje oficia
lioje, popiežiaus Grigaliaus XIII 
liepimu išleistoje laidoje. Toje 
šventųjų knygoje kovo 4 po visų 
kitų tos dienos šventųjų paskuti
nėse eilutėse skaitome: “Vilnae 
in Lituania, natalis Sancti Casi- 
miri, filii Casimiri Regis, quern 
ob egregiam sanetitatem et 
cetera miracula Leo decimus 
Romanus Pontifex in sanctorum 
numeru retulit” — Vilniuje, Lie
tuvoje, mirties diena (tekstas sa
ko ‘gimimo’, suprask: dangui) šv. 
Kazimiero, karaliaus Kazimiero 
sūnaus, kurį dėl ypatingo šventu
mo ir įvykusių stebuklų Romos

(nukelta i 4 p si.)

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS

Tų metų vasarą, sustojus fron
tams, vis daugiau kalbėta, kad 
reikia organizuoti savo kariuo
menę. Pats laikas. Juk anais 
1919 metais, dar svetimiems 
siautėjant tėvynėje, buvo suor
ganizuota kariuomenė, kuri 
atliko didelį vaidmenį.

Ta kariuomenė pradėta organi
zuoti Sedoje. Nežinau, kodėl jie 
pasirinko Sedą, bet visur ėmė 
kalbėti, kad štai Sedoje kuria
mas lietuviškas pulkas. Kvie
čiami visi tarnavę vyrui.

Sujudimas buvo nemažas. Vis 
daugiau vyru traukė į Sedą. Dau
guma buvo atvykę iš Aukštaiti
jos ir kiti) Lietuvos vietų, iš tų 
kraštų, kurie jau buvo užimti 
sovietų kariuomenės. Jie jau 
buvo pabėgėliai, iš savo tėviškių 
išblokšti. Jie pirmieji ir stojo į tą 
Sedos pulką. Tuo metu jau ne
beteko būti Sedoje, tai ir neži
nau, kur tas pulkas buvo įsikū
ręs. Sako, dalūs buvo I’linkščių 
dvare, kur buvo kurta Žemės 
ūkio mokykla. Prisiglaudė ii ki
tuosi’ didesniuose pastatuose.

Žmogus ant salės laiptų
Sekmadieniais mūsų miestelis 

buvo pilnas žmonių. Juk kiek
vienoje .sodyboje vis buvo pabė
gėlių. Ir visi jie norėjo sužinoti, 
kas dedasi kitur, pasikalbėti, su
sitikti pažįstamų. Buvo tiek daug 
gandų, kalbų, kurios ir traukė 
žmonės.

Tenai prie Žagarės buvo 
užėję sovietai, paskui buvo at
mušti. Tai vienas kunigas ten ir 
buvo patekęs, sakėsi kalbėjęs 
net su sovietų generolu. Ir visi 
teiravosi visokių smulkmenų, 
kaip tie raudonarmiečiai apsi
rengę, ar jie tokie baisūs, kaip 
kalba žmonės.

Tam kunigui generolas pa
sakęs: nenusimink, tuoj visą 
kraštu išvaduosime! 

C

Mūsų miestelio centre buvo 
salė. Čia sukosi visas gyveni
mas. Ant tos salės laiptų kartą 
pasirodė žmogus su šautuvu ir 
ėmė garsiai kalbėti i žmones, 
kviesti jo pasiklausyti.

Žmonės sustojo ir klausėsi. O 
čia būta lietuvio patrioto, parti
zano. Ir kvietė visus tuoj stoti į 

kuriamą lietuvišką pulką. Kvie
tė ginti savo kraštą, nepasiduo
ti. Priminė ir 1919-20 metus, 
laisvės karus. Juk ir tada krašte 
buvo priešų kariuomenės, bet 
Lietuvos kariuomenė buvo labai 
reikalinga ir savo atliko. Ir dabar 
bus tas pats — tikrai bus su
laikyti sovietai ir net iš krašto 
išstumti.

Ar šita kalba ką nors pavei
kė? Dauguma buvo skeptiku, 
netikėjo tuo, ką anas žmogus 
kalbėjo. Juk tokios galybės su
trauktos, kaip gi jas sulaikysi. 
Kaip vokiečius išprašysi iš kraš
to. Jie abu mindo Lietumis žemę, 
rausia apkasus, drasko artileri
jos sviediniais, grobia lietuviš
kas gėrybes. Trypia Lietuvą, bet 
ar mes galime kur pasiskųsti, 
kokia pagalbą gauti?!

Tos didelės jėgos dar turi su
silpnėti, išsiblaškyti, tik tada 
ateis mūsų laikas. C

Kryžiaus Keliai rudenį
Žemaičiu Kalvarijoje vra Kry

žiaus Keliai —- Stacijos. |os c ra 
visai kitokios nei paprastose 
bažnyčiose, (aa yra sena pagar
sėjusi maldininku vieta. Ją įkū
ręs vysk. Jurgis Tiškevičius. 
1638 m. čia įkūrė Kryžiaus Ke
lio stotis. Ir ju padarė ne I I. kaip 
yra normaliose stacijose, bet 19. 
Jis pats ir koplytėles pastalė n 
pirmas tuos Kryžiaus Kelius apė
jo. I ie Kryžiaus Keliai Žmonių 
yra vadinami Kalnais. Žmonės 
gieda giesmes, kalba maldas ii 
poterius. Kalnai yra garsūs viso

je Žemaitijoje. Juos gieda bu
dynėse. kai miršta kas. gieda 
gavėnios metu.

Pačioje Žemaičių Kalvarijoje 
vra try gatvėj ai, kai žmonės 
tuos Kalnus eina labai iškilmin
gai. — su vėliavomis, su būg
nais. altorėliais. Yra nešama di
džioji Šv. Kryžiaus relikvija.

Gegužės 3 v ra Šv. Kryžiaus at
radimo šventė, gi liepos pradžio
je yra didieji Žemaičių Kalvari
jos atlaidai, ir ten žmonės per 
kelias dienas renkasi ir giedoda
mi apeina tuos Kalnus. Gi rug
sėjo 14 vra Šv. Kryžiaus išaukš
tinimas. Tada vėl susirenka 
daug žmonių ir iškilmingai eina 
tuos Krvžiaus Kelius.

Ir anais 1944 metais Šv. Kry
žiaus išaukštinimas buvo labai 
iškilmingai atšvęstas. Suvažiavo 
daug žmonių. Tas didysis neri
mas jau traukė' žmones pasi
melsti. apsvarsty ti Kristaus kan
čią. Nežinia, kas bus. Sunkūs tai 
laikai.

Praėjo per tuos kalnelius ir 
bado, ir maro metai, senosios 
Lietuvos žlugimas. Napoleono 
kariuomenės likučiai, paskui su
kilimai. knygnešiai. Ir visais tais 
sunkiais laikais žmonės kalne
liuose labiau meldėsi ir nuošir
džiau giedojo.

I Inos atlaidus tada buvo at- 
vv kęs li<’tuv iškos kariuomenės 
dalinvs, kareiviai iŠ Sedos. Jie 
laivo apsirengę lietuviškos ka- 
i ummcnės ūnilorma. Ir visi ste
bėjosi. iš kur jie gavo unifor
mas. Dailūs, žvalūs vyrai. Jų 

tarpe pamačiau ir rašytoją Marijų 
Katiliškį. Ir jis buvo čia at
blokštas, neturėdamas kur prisi
glausti, buvo įstojęs į tą lietuv iš- 
ką pulką.

Su juo nepakalbėjau. Jis buvo 
atokiau. Turėjo mažą maldakny 
gę. Ir paliko vaizdas, kaip ta ma
ža maldaknygėlė tiesiog skendo 
jo didelėse rankose. Buvo liūd
nas. susimąstęs. Dangus debe
savo, ir vėjai stiprėjo, sklaidė 
vėliavas. Seniau būdavo kaž- 
kos pakilimas ir džiaugsmas, ir 
žmonių veidai giedrėjo su tų 
didelių vėliavų plevenimu. Da
bar visi buvo ne tie. Susimastė 
ir liūdni.

Ūkio darbai
Platieji laukai šaukėsi žmonių 

ranku. Reikėjo ir derliu nuimti, 
suvežti į kluonus, sukrauti. Rei
kėjo ir sėja pasirūpinti. Ir žmo
nės dirbo. Kaip bus taip, o savai 
pareigas reikia atlikti.

Reikėjo iškulti javus. Ir tai ne
buvo taip lengva. Pirmiausia trū
ko mašinų. Dažniausiai jau tada 
kuldavo su motorinėm mašinom. 
T uos motorus varė benzinu, ži
balu. Jie galingai kaukė ir suko 
kuliamąsias mašinas.

Kūlimas patogus, tai n<' su 
arkliais, kada reikia bent kelias 
dienas vargti. Bet čia reikia iš 
kur nors iškombinuoti motorui 
kuro. Ir talkininkams reikia ■'ku
ro”, reikia degtinės. Ir tai nebu
vo taip lengva liauti.

Mūsų mažam ūkclv je kūlė 

bene Dokšas, kažkoks tolimas 
mūsų giminaitis. Vardas, rodos, 

buvo Leonas. (Tokia jau didelė 
praeitis, kad išdildė ir jų vardus 
bei pavardes iš atminties). Tas 
Dokšas pasirūpino kuro ir pasakė 
mano motinai, kad jis iškuls. 
To kūlimo buvo tik pusei die
nos. Bet ir tai reikia juk pada
ryti.

Kuliamąją mašiną pastatė Šalia 
daržinės. Greičiausiai, kad į dar
žinę negalėjo jos įvežti. Paskui 
pasistatė ir savo motoriuką ir jį 
paleido. Jis kaukė, ir dulkių de
besys kilo nuo mašinos. Žmonės 
dirbo ir skubėjo.

Tokiose talkose žmonės bijojo, 
kad nepasirodytų vokiečiai. Dar 
ims ir atims iškultus grūdus. Bet 
vokiečių ten aplinkui nebuvo. 
Kurie buvo, užimti savo tiesio
giniais darbais, nesirūpino ūkio 
reikalais ir tiekimu.

Kvepėjo rudens vaisiai, biro 
ir grūdai, išaugę lietuviškoje že
mėje. Ir jie biro iš delno pas
kutini jau kartą. Kvepėjo ir tie 
grūdai, ir tie iškulti Šiaudai, 
ir tas valgis, kuris buvo sudė
tas ant stalo. lai buvo mūsų 
tėviškė su savo papročiais, savo 
kukliu g\venimu.

Kūlė pasibaigė, duonelės už
teks. bet ar bus kas tą duona

V *
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OS

— Šv. Petro bazilikoj rugsė
jo 30 buvo paskelbti keturi nauji 
palaimintieji. Iškilmėse daly
vavo ir Lietuvos vyskupų kon
ferencijos pirmininkas vysk. 
Liudas Povilonis. Apie tai pra
nešė visos svarbiausios spaudos 
agentūros. Jos pažymi, kad Lie
tuvos vyskupų vizitai Romoje 
yra labai reti, "kad vysk. Povi
lonis atvyko pasitarti su popie
žium Lietuvos Bažnyčios reika
lais ir kad iš Romos jis dar 
vyks į Fatimą, kur dalyvaus 
Europos vyskupų konferencijų 
atstovų susitikime. Kai kurios 
spaudos agentūros šia proga 
trumpai apžvelgia Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje.

Pasaulio lietuvių katalikų 
kongreso metu Toronto Royal 
York viešbuty rugsėjo 1, šešta
dienio, popietėj vyko jaunimo 
simpoziumas “Religinė išeivijos 
jaunimo orientacija — kas stip
rina ir kas silpnina tikėjimą .

Svarstybom vadovavo Gabija 
Juozapaviėiūtė-Petrauskienė, 
dalyvavo — Laima Gustaiuytė- 
Underienė, Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė, dr. Saulius Jankauskas, 
dijakonas Edis Putrimas.

Svarstybų vadovė sociologė 
G. Petrauskienė apibudino da
barties jaunimo nuotaikas ir su

pažindino su svarstybų daly
viais.

Svarstybų dalyviai visi be iš
imties gražia lietuviška kalba ir 
nuoširdžiu katalikišku galvojimu 
pagrįstu protavimu, dėstė min
tis apie lietuviško jaunimo re
ligingumą. Lietuviškos parapijos 
svarba ypač užakcentuota, bet 
taip pat pabrėžta ir lietuviš- 
ko.s-katalikiškos Šeimos įtaka. 
Kai šeimoj nyksta lietuvišku
mas, netrukus pradės tirpti ir 
katalikiška praktika.

Po prelegentų pasisakymų bu
vo leidžiama išreikšti nuomo
nes klausytojam, kurių dalyva

vo apie 500. Savo klausimais po
pietę paįvairino kun. Kaknevi
čius, B. Prapuolenis, Putnamo 
seselių provincijolė sesuo Paulė, 
A. Astravas, E. Bradūnaitė, V. 
Kolyčius, jėzuitų provincijolas 
kun. A. Saulaitis, vysk. P. Bal
takis, vysk. V. Brizgys, prel. V'. 
Balčiūnas, S. Kasparas.

Baigiant svarstybas, G. Pet
rauskienė pateikė klausytojam 
pranešimų santraukų.

Kun. V. Dabušis perskaitė są
rašą pavardžių tų jaunuolių, 
kurie laimėjo premijas “Atei
ties” paskelbtame konkurse ka- 
zimierine tema.

— Lietuvių kongrese, kurį ren
gia Amerikos Lietuvių Taryba 
spalio 27 - 28 Chicagoj, kalbas 
pasakys dr. K. Šidlauskas, adv. 
P. Žumbakis, St. Lozoraitis, Juo
zas Laučka ir Algis Šilas. Kong
reso bankete kalbės E. Der- 
winski ir dr. K. Bobelis.

— Putnamo seselių rėmėjų 
Chicagoje rengiamos šiais me
tais madų parodos pelnas ski
riamas vaiku žurnalo “Eglutės” 
paramai. Madų paroda bus spa
lio 21 Jaunimo Centre.

— .Australijos lietuvių sporti
ninkų žiemos Šventė (šiuo į 
metu ten yra žiema) buvo su- j 
ruošta rugpjūčio 4 Mt. Buller Į 
kalnuose. Buvo įvairios žiemos 
sporto varžybos. Dalyvavo ne 
tik Australijos lietuvių sporto 
klubai, bet ir 5 svečiai iš Ame
rikos: Linas . Raibys iš Los An
geles, Darius Raulinaitis iš San 
Francisco, Vytenis Čiurlionis iš 
Clevelando. Marius Juodišius ir 
..Algis Mainelis. Slidininkų var
žybose dalyvavo 56 sportininkai.

— “Our Sunday Visitor” sa
vaitraščio rugpjūčio 26 laidoje 
tarp daugelio įvairių meniškų 
koplytėlių nuotraukų įdėta taip 
pat meniško lietuviško kryžiaus 
nuotrauka Vytauto ir Ievos Kas- 
niūnų sodelyje. Beverly Shores. 
Ind. Kryžius darytas dail. Jur
gio Daugvilos.

Alfonsui Šešplaukiui-Ty- 
ruoliui rugsėjo 10 suėjo 75 
metai. Jis yra poetas, išvertęs 
į lietuvių kalbą daug vokiečių 
autorių ir taip pat vertęs iš 
kitų kalbų, parašęs eilę lite
ratūrinių knygų. Lietuvoje 
mokytojavo Įvairiose gimna
zijose. čia buvo profesorius 
universitete. Bendradar
biauja spaudoje, dažniausiai 
rašydamas literatūriniais 
klausimais. Gyvena Chica
goje.

Moterų Klubų
C- C-

veikla
(atkelta iš 3 psl.)

— Stud. Algirdas J. Šilas, 
kuris vasaros metu kaip Alto 
parinktas internas dirbo Jungti
niame Amerikos Pabaltiečių ko
mitete, Amerikos lietuvių kong
rese spalio 27 skaitys paskaitą 
apie jaunimo įtraukimą į Lietu
vos laisvinimo pastangas.

— Karališkosios meno akade
mijos parodoje Londone gegu
žės 19 — rugpjūčio 19 dalyva
vo Anglijos sostinėj gyvenąs 
skulptorius Antanas Braždys. Pa
rodai jis buvo parūpinęs dvi 
nerūdijančio plieno skulptūras — 
“Steel Myth" ir “Lookingthrough 
Steel . Jis yra mokęsis Oxforde. 
baigęs Chicagos meno mokyk
lą, tobulinęsis dailės kolegijoj 
Londone, dėsto skulptūrą 
Celtenhamo meno kolegijoj.

— Dail. Laimos Simanavičiū
tės darbų paroda vyksta visą spa
lio mėnesį Chicagoje. Gruen ga
lerijoje. 226 W. Superior St., 
tame pačiame pastate, kur yra 
“Galerija”. Lankoma nuo 10 vai. 
ryto iki 4:30 vai. popiet.

— Kun. M. Burba, SDB, yra 
lietuvių saleziečių ryšininkas su 
šios vienuolijos generolu Romo
je. Jam tenka rūpintis Vytėnais 
pavadintos lietuvių saleziečių į- 
staigos Fraseati-Roma likvidavi
mu. Kun. M. Burba, SDB, bus 
perkeltas į gretimą saleziečių 
gimnaziją, o jam talkinęs Brolis 
Vladas Sabaliauskas, SDB, su
silauks darbo kitoje saleziečių 
įstaigoje.

angažuotis kokiam didesniam 
darbui. Tie Federacijos darbai 
gali eiti dviem kryptim — infor
maciniai apie Lietuvą amerikie
čiam, — visa tai remiasi aktua
lija. ir antra — Federacija pati 
iškelia kokias idėjas, skatina ko
kius minėjimus savo klubui tarpe. 
Iki šiol vargu Federacija sakė — 
prisiminkite Aušros metus, šv. 
Kazimiero sukakti. C

Federacija turi angažuotis nau
jiem žygiam ir organizuoti nau
jus klubus. Kiekvienoje dides
nėje kolonijoje turi būti šios 
Federacijos klubai.

Federacijos centro valdyba iki 
šiol stengėsi pranešti savo pasi
reiškimus tarptautinėje moterų 
klubų organizacijoje, o nieko ne
sakė. nepranešė, kiek klubu vei- 
kia. ka jie daro. Per maža in- <_ *
formacijos'

Sustokime prie vietiniu klubu. 
Klubų veikla vyksta dviem pla
nais. Patys klubai susirenka, pa
sikalba. kavos išberia. Gera ir tai. 
bet to per maža. Klubas turi savo 
aplinka judinti ir kelti, stiprinti 
aplinkos patriotinius nusitei
kimus.

Xew Yorko klubas, pvz.. kas
met surengia gražų Velykų sta
lų. Tegu ir kiti klubai tai Įsi
savina. Ir salia to tegu klubai 
rengia parodas, rankdarbi u. audi
mo kursus, Įvairias diskusijas 
visuomeniniais klausimais.

-o-
Baigus sias pastabas, noris 

pridėti — nuoširdžiau sius s\ (aki
nimus šiam Lietuviu Moterų 
Klubu k ederaeijos suvažiavi
mui! Būkite žinomos, bukite gy
vos! Kaip ana argo mokv klos 
mot ('ris i stveriu ingai, n ere i ka
bindama nieko, tarnaukite savo 
tautai, kuri kenčia tokia vergiją'

HENRIKO RADAUSKO 
POEZIJA DR. JONO
ZDANIO VERTIME

Jono Zdanio paruoštų Henriko 
Radausko poezijos vertimų į 
anglų kalbą rinktinė Chimeras 
in the Tower: Selected Poems of 
Henrikas Radauskas bus išleista 
Wesleyan University Press atei
nančių metų pradžioje. Tai jau 
septinta Jono Zdanio vertimų 
knyga; jis taip pat 1982 m. yra 
išleidęs savo paties eilėraščių 
rinkinį Voice on an Anthill.

Jonas Zdanys gimė New Bri
tain, Conn., 1950 metais, kai jo 
tėvai buvo tik prieš metus nau
jai atvykę į JAV. Laimėjęs stipen
diją Į Yale universitetą, jį baigė 
eum Įaudė, o doktoratą iš anglų 
literatūros įsigijo State Universi
ty of New York. Šiuo metu eina 
administracines pareigas Yale 
universitete, kaip universiteto 
augimo skyriaus direktorius, 
naujai įstojančių studentų pata
rėjas, Scroll and Key globėjas.

Universiteto laikrašty Tale 
Weekly Bulletin and Calendar 
1984 rugsėjo 10-17 išspausdin
tas straipsnis apie dr. Joną 
Zdanį, kaip vieną iš akademinio 
personalo narių. Čia nušviečia
ma jo lietuviška kilmė, aka
deminis ir kūrybinis darbas, 
ypač lietuvių literatūros vertimų 
į anglų kalbą srity, bei supažin
dinama su jo administraciniu 
darbu, teikiančiu jam, kaip jis 
pats sako, išskirtinio pasitenki-

Dr. Jonas Zdanys, išvertęs j 
anglų kalbą poeto Henriko 
Radausko poeziją.

nimo rūpinantis Yale universite
to augimu ir pagalbą studen
tams.

Dr. Jonas Zdanys gyvena 
Connecticut su žmona Genovai
te, kuri yra dailininkė, ir dviejų 
metų dukrele Kristina. Kada vie
nas iš svarbiųjų išeivijos užda
vinių yra lietuvių rašytojų kū
rybos perteikimas Vakarų kalbo
mis skaitančiai auditorijai, džiu
gu, kad dr. Jono Zdanio talen
tu ir pastangomis dabar pasiro
dys ir Henriko Radausko poezi
jos rinktinė angliškai.

ŠV. KAZIMIERO VARDAS 
TĖVYNĖJE IR PASAULYJE

(atkelta iš 3 psl.)

popiežius Leonas X įrašė į šven
tųjų skaičių.

tampa ir vikarijum-procincijolu 
Šv. Kazimiero pranciškonų pro
vincijos Lietuvoje.

-o-

: Baltas laukia 
Jūsų aukos!

Neuždelskite!
Paskubėkite!

-o-
Pirmieji pranciškonai Kretin- 

goje-Kretingsodyje įsikūrė jau 
1602. o pačiam miestui 1791 bu
vo suteiktas herbas su šv. Ka
zimiero atvaizdu. Caro Mikalo
jaus 1 įsakymu lietuvių pranciš
konų Šv. Kazimiero provincija 
buvo panaikinta 1842. Gi 1864 
lietuvių pranciškonų centras iš 
Vilniaus buvo perkeltas Kretin
gon.

Šias eilutes rašantysis (tada 
pranciškonų klierikas naujoky
ne) dar prisimena tą istorinį į- 
vykį. kaip didingai ir įspūdin
gai sename Kretingos vienuoly
ne tėvas Pranciškus. OFM, 1931 
lapkričio 19 su džiaugsmo aša
romis lotyniškai ir lietuviškai 
perskaitė dokumentą, kuriuo ofi
cialiai buvo patvirti nta lietuviška 
ir nuo kitų provincijų nepriklau
soma Šv. Kazimiero pranciškonų 
provincija.

.Sovietų Sąjungai okupavus 
I aetuvą, 1940.VII.26 komunistai 
išvarė iš Kretingos vienuolyno 
\ isus pranciškonus ir taip uždarė 
visus kitus pranciškonui vienuo
lynus Lietuvoje.

Lietuviai pranciškonai Ame
rikoje 1946 su tėvu Justinu Vaš
kui. OFM, priešakyje toliau tęsė 
atgimusios Šv. Kazimiero provin
cijos apaštalavimo darbą.

1952 generalinė pranciškonų 
kapitula Romoje Lietuvos pran
ciškonų Š\. Kazimiero vikarijos- 
provineijos buveinę iš Kauno 
perkėlė j Kennebunkportą, ME. 
Amerikoje; tokiu būdu Kcnne- 
bunkporto vikarijus-provincijolas

Toje vietoje, kur prie Dau
guvos netoli Polocko (1518)buvo 
pasirodęs šv. Kazimieras, 1645 
buvo pastatyta jo garbei koply
čia, kuri vėliau buvo sunaikinta.

Pirma karta šis šv. Kazimiero 
stebuklas prie Dauguvos buvo 
pavaizduotas 1629 Neapolyje iš
leistoje Hilarijono knygutėje.

Nuo to stebuklingo įvykio pra
ėjus 183 metams, Vilniuje 1701 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
italai menininkai papuošė Šv. 
Karių koplyčią jojančiu šv. Kazi
mieru. Sienoje lotyniškai įrašy
ta: “S. Casimiro apparente 
in acre quasi duče M(agnus) 
D(ucatus) L(ituaniae) vicit Mus- 
cos — šv. Kazimierui kaip vadui 
pasirodžius padangėje, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ka
riuomenė nugali rusus .

Lietuvoje. Panevėžio kated
roje, virš didžiojo altoriaus 1930 
tą šv. Kazimiero pasirodymą Lie
tuvos kariuomenei nutapė 
dail. J. Mackevičius.

Washingtono, DC. bazilikoje 
1966 Šiluvos Šv. Marijos garbei 
pasaulio lietuviai dedikavo kop
lyčia. Dešinės sienos mozaika 
(V. Jonynas) pavaizduoja Lietu
vos garbingosios praeities prisi
minimus. Vaizduojamas ir š\ . 
Kazimieras, Lietuvos kunigaikš
tis ir šventasis; Lietuvos bei lie
tuvių jaunimo globėjas visame 
pasaulyj!'. Ten detalėje — š\ . 
Kazimieras pasirodo mūšio metu 
tarp lietuvių ir rusų prie Po
locko.

< Ticagoje 1967 (dail. A. \ aleš- 
ka) lietuvių didingą Šv, Marijos

Pasaulio lietuvių religinio kongreso metu rugsėjo 1 popietėj 
vyko jaunimo svarstybos apie religinę išeivijos jaunimo 
orientaciją. Iš k. vadovė Gabija Juozapaviėiūtė-Petrauskienė, 
nariai — dijakonas Edis Putrimas, Laima Gustainytė-Unde- 
rienė, dr. Saulius Jankauskas ir Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

HARTFORD, CONN.

LB tarybos suvažiavimas

Hartforde lapkričio 3-4 vyks 
JAV Lietuvių Bendruomenės de
šimtosios tarybos trečioji sesija. 
Dalyvaus Pasaulio LB pirminin
kas V. Kamantas ir tarybos na- 
riai iš visos Amerikos. Hart
fordo ir apylinkių lietuviam tai 
puiki proga stebėti LB tarybos 
posėdžių eigą, susipažinti ir pa
bendrauti su Tarybos nariais ir 
svečiais.

Posėdžiai prasidės lapkričio 3, 
šeštadieni, 9 vai. rvto Ramada 
Hotel patalpose, 100 East Rix cr

Dr., East Hartford, Conn. 1:15 
vai. prasideda pietų pertrauka, 
o po jos vėl posėdžiai.

Tą patį vakarą vyks banketas 
— koncertas su šokiais. Pradžia 
6:30 vai. vak. Kaina 25 dol. 
asmeniui, įskaitant vakarienę. 
Jaunimui įėjimas į šokius, be va
karienės, 10 dol.

Bankete meninę programą at
liks muz. Viktoro Ralio vado
vaujamas kvintetas “Harmoni
ja” iš New Yorko. Po progra
mos bus šokiai.

Platesnes informacijas teikia 
LB Hartfordo apylinkės valdy
bos nariai. Rezervacijas į ban
ketą priima Zina Dresliūtė ir 
Danutė Grajauskienė. Telef. 
236-5501 arba 658-6452.

D.G.

LB PIRMININKAS KREIPIASI 
Į JAV PREZIDENTĄ REAGAN

Ryšium su Sovietų Sąjungos 
užsienio reikahj ministro Gromy
ko vizitu Washingtone, Jungti
nių Amerikos Valstybių Lietu
vių Bendruomenės krašto valdy
bos pirmininkas dr. Antanas 
Butkus pasiuntė telegramą pre
zidentui Reagan.

bažnyčią išorėje savo mozaika 
papuošė “Stebuklas prie Dau
guvos”.

1970 Vatikane popiežius Pau
lius VI Šv. Petro bazilikos po
žemyje pašventino Lietuvos 
kankinių koplyčią, ir tuo istoriš
kai buvo atžymėta Lietuvos pra
eitis. Tarp daugelio skulptūrų 
yra ir šv. Kazimiero statula su 
užrašu: Patronus principalis Li
tu an i ae.

-o-
Popiežiaus legatas Lietuvai 

vysk. Zacharijas Ferreri 1520 
buvo pirmasis asmuo, kuris tyrė 
šv. Kazimiero gyvenimą ii ste
buklus. Jis lotyniškai parašė 
knygutę “Vita beati Casimiri, 
scripta Vilnae” ir išleido 1521. 
Be to, pamošė šventajam skirtas 
brevioriaus ir mišių maldas, ku- C-
rias aprobavo pop. Klemensas 
VII.

1604 rugpjūčio 27 šv. Kazi
mieras viešai perkeltas ant alto
riaus jo vardui įrengtoje Vilniaus 
katedros koplyčioje.

1953 gegužės mėn. iš Vilniaus 
katedros šv. Kazimiero palaikus 
perkėlė Antakalni n, Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčion. Vilniaus ka
tedra — dabar paveikslų galeri
ja, o Šv. Kazimiero bažnyčia 
paversta ateizmo muziejum.

1615 Vilniuje buvo pastatyta 
pirmoji Šv. Kazimiero vardu baž
nyčia jėzuitams.

Pop. Paulius \ 1621 Kazimie
ro kultą paskelbė visuotiniu Ka
taliku Bažnyčioje.

Pop. Urbonas VIII 1636 šv. 
Kazimierą pasky rė Lietuvos glo
bėju. ir tais pačiais metais Vil
niuje buvo įrengtas pirmasis š\ . 
Kazimiero altorius.

\ ysk. M. Valančius savo vei
kale “Žemaičių vyskupystė 
rašo, kad 1638 Kražu bažnvčiai L ♦
buvo įtaisyti didžiausi 'Žemai
čiuose varpai, kurių vienas tu
rėjo užrašą: "Ca.siinire, terris 
mirė, coelis inirabilior" — Kazi
mierai, žemei miostalms, dangui 
dar nuostabesnis!

Telegramoje atkreipiamas pre
zidento dėmesys į dabartinę 
Lietuvos neteisėtą padėtį, kurią 
sudarė Sovietų Sąjunga, prieš 
lietuvių tautos valią okupuodama 
kraštą, primenami Lietuvoje so
vietų pastoviai vykdomi pagrin
dinių žmogaus teisių bei laisvių 
pažeidimai, kuriuos byloja reli
ginės laisvės slopinimas, žmo
gaus teisių gynėjų įkalinimai ir 
daug kitų faktų.

Kalinamų lietuvių sąžinės ir 
politinių belaisvių tarpe mini
mi Balys Gajauskas, Viktoras Pet
kus, kun. Alfonsas Svarinskas, 
kun. Sigitas Tamkevičius, Vytau
tas Skuodis, kuris yra Amerikos 
pilietis.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas telegramoje 
prašo prezidentą Reagan atkreip
ti dėmesį į iškeltus faktus, prisi
minti lietuvių ir kitų pabaltiečių 
patirtas ir tebepatiriamas kan
čias, kiekviena tinkama proga 
iškelti Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo klau
sima.

į Rus daugiau)

MIRĖ KUN.
P. RAŠČIUS

Kun. Pranas Raščius, Svėdasų, 
Panevėžio vyskupijoje, altaris
tas, mirė rugsėjo 30. Velionis 
palaidotas Svėdasuose spalio 3. 
Kun. Pranas Raščius buvo su
laukęs 82-jų metų amžiaus. Ku
nigu įšventintas 1929.

Mūsų žiniomis kun. Raščius 
y ra jau 21-mas Šiemet Lietuvoje 
ir trečias Panevėžio vyskupijoje 
miręs kunigas.

Panevėžio vyskupijoje yra 120 
bažnyčių. Iš jų jau apie 25- 
kios — tai yra apie penktada
lis — neturi savo kunigo. \'iso- 
je Lietuvoje be kunigo likusių 
parapijų) yra jau apie 150.

Tuo tarpu į Kauno Kunigų 
Seminariją ir šiemet buvo leista 
priimti tiktai labai ribotą skaičių 
jaunuolių. Daugeliui už kunigys
tės pašaukimą apsisprendusių 
jaunu vyrii Seminarijos durys 
buvo be atodairos užtrenktos. 
Taip kasmet y ra daroma didelė 
skriautla Lietuvos katalikam. 
Taip \ ra grubiai pažeidžiamos 
tikinčio žmogaus pagrindinės 
teisės ir jo religinė bei sąžinės 
laisvė, kuria žodžiais garantuoja 
u sovietinė konstitucija.
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LAŠAS PO LAŠO IR AKMENĮ
PRATAŠO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 

FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 27 Didžiajame New 
Yorke, Lietuvių Kultūros Židiny
je šaukiamas Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos visuotinis 
narių suvažiavimas. Ta proga 
tenka suglaustai suminėti šios 
moterų organizacijos pasireiš
kimus.

Organizacija Įkurta Vokietijoje
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racija įkurta 1947 V. Vokieti
joje, dar tebegyvenant D P sto
vyklose. Tai palyginant jauna 
moterų organizacija, tačiau 37 
metų bėgyje sugebėjusi nepa
liaujamai kovoti už Lietuvos iš
silaisvinimą, už tautines ir reli
gines pavergtos lietuvių tautos 
teises.

Federacijos veikla
Jos gyvavimo istorijoje gausu 

politinių ir kultūrinių žygių. 
Šimtai raštų, peticijų, rezoliu
cijų pasiųsta JAN’ prezidentam. 
Kongresui, Valstybės departa
mentui, Jungtinėm Tautom, 
įvairiem politikam.

Savo peticijomis LMKF-ja da
lyvavo N. Sadūnaitės, Simo Ku
dirkos, Bražinskų, lietuvių są
žinės kalinių gelbėjimo pastan
gose. Į įvairias institucijas krei
pėsi Jurgučių šeimos sujungimo 
reikalu. Pavyko pagelbėti Lipų 
šeimai susijungti Los Angeles 
po ilgų 6 metų išskyrimo laiko
tarpio. Ilgi memorandumai iš
siųsti Kongreso nariam, kad bū
tų leista toliau gyvuoti Radio 
Liberty' ir Free Europe translia
cijom į sovietų pavergtus kraš
tus.

Kai buvo minima 50-ties metų 
bolševikų revoliucijos sukaktis, 
LMKF siuntė JAV prezidentui, 
įvairiom politinėm ir nepoliti

nėm institucijom platų memo
randumą, kuriame pareiškė, kad 
lietuvės moterys tą sukaktį šven
čia kaip gedulo dieną, ir išdės
tė, kokią priespaudą kenčia pa
vergta lietuvių tauta.

Pavergtų tautų savaitės pro
gomis LMKF daugelį kartų 
apeliavo į laisvojo pasaulio są
žines, kad Žmogaus teisių dekla
racija būtų įgyvendinta sovietų 
okupuotuose kraštuose. 1967 
LMKF vardu pasiųsta 71 kopija 
memorandumo Jungtinių Tautų 
delegatam, kai sovietų delegaci
jos narė Leokadija Piliušenko 
Jungtinių Tautų Trečiojo Komi
teto posėdyje viešai šmeižė ne
priklausomos Lietuvos laikus, 
apkaltindama lietuvius esant 
antrojo pasaulinio karo krimi
nalistais.

1968 LMKF-jos memorandu
mas buvo pasiųstas žymiem po
litikam Lima (Peru) tarptautinės 
konferencijos proga, prašant 
kelti viešumon sovietinio kolo
nializmo klausimą pavergtuose 
Pabaltijo kraštuose. 1977 LMKF 
pasiuntė išsamų memorandumą 
Belgrado konferencijos nariam, 
kuriame plačiai išvardino lietu
viu moterų ir vaiku teisiu bru
talų varžymą už religinę prak
tiką pavergtoje Lietuvoje. 1978 
LMKF-ja suorganizavo New 
Yorke telegramų siuntimą JAV 
valdžios atstovam, prašant 
veikti, kad Radio Liberty ir Ra
dio Free Europe vardai nebūtų 
pakeisti kitais, ko siekė sovietai.

LMKF-jos pirmininkės kasmet 
vyksta į tarptautines General 
Federation of Women’s Clubs 
konvencijas, kur išdalina glėbius 
informacinės medžiagos, liudi
jančios sovietų priespaudą ir 
žmogaus teisių varžymą jų oku-

New Jersey valstybės gubernatorius Thomas H. Kean tarp 
Liepsnos šokėjų. Iš k. Denis Meižys, Rita Gražulytė, gu
bernatorius ir Raimundas Meižys.

PAVYKĘS TAUTYBIŲ RENGINYS
C c

Prie New Jersey gubernato
riaus įstaigos veikianti etninių 
reikalų įstaiga pasirūpina kasmet 
suorganizuoti tautybių festivalį, 
kuris vyksta paprastai rugsėjo 
pradžioj Liberty State Park, Jer
sey City\ N.J. Šiemetinis festi
valis įvyko rugsėjo 8 ir 9. LB 
apygardos valdybos paprašyta 
lietuvių dalyvavimą šiemet festi
valy organizavo tautinių šokių 
grupės akordeonistė ir Lietuvos 
vyčių 29 kuopos Newarke, N.J., 
narė Emilija Skruodytė-Sodonie- 
nė.

Didžiausią darbo naštą šiame 
festivalv nešė šios vvčiu kuo- * * c,

pos nariai, suorganizavę lietuviš
ko maisto du stalus ir tautinių 
dirbinių stalą. Ypač turtingą 
tautiniu dirbiniu rinkini buvo 
atsigabenę Brooklyne gyveną 
ponai Popeliai, kurie jau keletą 
kartų su savo rinkiniais yra da
lyvavę William Paterson kolegi
joj suruoštam lietuvių pasiro
dyme ir pačiam Patersone per 
lietuvių šventę Šv. Kazimiero 
parapijoj. Savo dirbinius buvo 
išdėstę ir Bostone veikią Baltic 
Associates.

Kaip ir kitais metais lietuvių 
tautinių Šokių grupė Liepsna, 
vadovaujama jauno vadovo Algio 
Bražinsko ir akordeonais paly
dima Rūtos Raudytės ir Emili

jos Sodonienės, šauniai pašoko 
kelius tautinius šokius sekma
dienio programoj. Šią dieną į 
festivalį buvo atvykęs ir pats 
New Jersey gubernatorius Tho
mas H. Kean, kuris su savo pa
lyda ir miesto pareigūnais pri
ėmė tautvbių eiseną, o vėliau 
vaišinosi lietuviškais valgiais, 
apžiūrinėjo išdėstytus tautinius 
eksponatus, pasikalbėjo su 
Liepsnos šokėjom, gėrėdamasis 
jų spalvingais drabužiais, ir 
fotografavosi.

Lietuviai eisenoj dalyvavo su 
tautine vėliava ir įvairiais pla
katais. Eisenoj dalyvavo per 
20 lietuvių, nes dauguma apy
linkės lietuvių tą dieną buvo iš
vykę į New Yorko Šv. Patriko 
katedrą, kur vyko svarbios iš
kilmės, minint šv. Kazimiero 
mirties 5(X) m. sukaktį.

Už parduodamą maistą buvo 
surinkta 770 dol. ir visi pini
gai buvo perduoti nesenai pra
dėjusiai Chicagoje veikti Litua
nistinei katedrai. Lietuvos vy
čiai nusipelno padėkos ne tik 
už jų įdėtą darbą gaminant ir 
pardavinėjant maistą, bet ir už 
jų nuoširdžią ir didelę piniginę 
paramą taip svarbiam reikalui. 
Gražų ir didelės pagarbos vertą 
darbą dirbate, Lietuvos vyčių 
29 kuopos vadovybe ir nariai!

K.f.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos pirmininkės, kurios vadovavo organizacijai nuo 1947 iki 
1984 metų. Iš k. viršuje — dr. Marija Žilinskienė, Birutė Novickienė, Ligija Bieliukienė, 
II-oje eilėje — Vincė Zaunienė, Irena Banaitienė, Margarita Samatienė, Marija No- 
reikienė. Nuotr. L. Tamošaičio

puotoje Lietuvoje, prašydamos 
laisvojo pasaulio moterų para
mos Lietuvos laisvinimo kovai.

LMK Federacijos pastangomis 
taiptautinė moterų organizacija 
— General Federation of Wo
men’s Clubs — 1978 įkūrė žmo
gaus teisių komisiją, kuri rū
pintųsi Pabaltijo “sąžinės” kali
niais.

Tais pačiais 1978 metais lais
vasis pasaulis minėjo Universa
linės žmogaus teisių deklaraci
jos 30 metų sukaktį. Ta proga 
LMK Federacija siuntė rezoliu
ciją JAN’ prezidentui. Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui, 
kad būtų leista už geležinės už
dangos pasilikusiem šeimos na
riam atvykti pas savuosius, ku
rie yra įsikūrę laisvuose pasau
lio kraštuose. Taip pat prašė, 
kad butų" amnestuoti sąžinės

kaliniai, kurie yra kalinami so
vietų darbų stovyklose.

1979 tarptautinėje moterų 
konvencijoje prašė remti mintį, 
kad tų metų Nobelio taikos 
premija būtų skiriama Helsin
kio grupės nariams sovietų pa
vergtuose kraštuose.

1980 panašioje moterų kon
vencijoje delegatėm įteikė raš
tus, kad rvšium su sovietu inva-7 * 4.

zija į Afganistaną būtų boiko
tuojama sporto olimpijada 
Maskvoje.

1981 tokioje pat konvencijoje 
kreipėsi į delegates, prašyda
mos daryti žygių, kad Nobelio 
taikos premija būtų paskirta V. 
Petkui, Y. Orlovui, A. Šarans- 
kiui, M. Rudenkai.

Kiekvienais metais LMK Fede
racijos pirmininkės, dalyvauda- 
hffoš tarptautinės organizacijos

— General Federation of Wo
men’s Clubs — konvencijose, 
taikliais adresais primena oku
puotos Lietuvos varganą būklę, 
išdalina informacinės medžia
gos apie žmogaus teisių panie
kinimą okupuotoje Lietuvoje.

-n-

Suglaustai suminėjome Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
veiklą. Visi tie raštai, rezoliu
cijos, prašymai padeda Lietuvos 
laisvinimo bylai. Visa ta veik
la — kaip lašas po lašo.akme
nį tašo.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijai per tuos 37 metus pir
mininkavo 7 pirmininkės, kurios 
pašventė daug laiko ir daug 
energijos, kad laisvasis pasau
lis neužmirštų Lietuvos bylos.

I. Banaitiene

IŠ VLIKO VEIKLOS
Vliko seimas šiais metais vyks 

Chicagoj gruodžio 1. Seimo po
sėdžiai ir programa vyks Jauni
mo Centre. Šiuo seimu užbai
giami Vliko40-ieji sukaktuviniai 
metai. Iš toliau atvykusiem at
stovam ir svečiam kambariai re
zervuojami “Chicago Midway 
Airport Inn” viešbuty, netoli 
Midway aerodromo. Seimo ren
gimo komiteto pirmininkas yra 
inž. Kazys Oželis, 2533 NN . 45th 
St., Chicago, Ill. 60632. Tel. 312 
254-7553.

V. Jokūbaitis. Vliko vicepirmi
ninkas, rugsėjo 9 Montrealyje, 
Kanadoje, skaitė paskaitą Tautos 
šventės ir Vliko 40-ties metų 
veiklos minėjime. Minėjimą su
ruošė Mindaugo šaulių kuopa.

Vliko valdvbon šiuo metu iei- *
na: pirm. dr. Kazys Bobelis, 
pirm, pavaduotojas dr. Domas 
Krivickas, vicepirmininkai: dr. 
Kostas Jurgėla, dr. Jonas Stiklo-

rius, N’ytautas Jokūbaitis, dr. Jo
kūbas Stukas ir inž. Liūtas Gri
nius, teisinė patarėja dr. Elena 
Armanienė, valdybos narys agr. 
Jonas Daugėla. įstaigos vedėja 
Margarita Samatienė. Šios N’liko 
valdybos kadencija baigiasi 1985 
kovo mėnesį.

Vliko valdyba be eilinių Vli
ko valdybos, Vliko tarybos ir 
Tautos Fondo pirmininkų pra
nešimų apie praėjusių metų 
veiklą nutarė į šių metų Vli
ko seimo darbotvarkę įtraukti 
šiuos pranešimus ir svarstybas: 
dr. D. Krivickas: “Besikei
čianti Europos politinė situaci
ja”, M. Mackevičius: “Pasiprie
šinimas vokiečių mobilizacijos 
planams ”, inž. L. Grinius: “Vi
suomenės teismas Kopenhagoje 
ir Jaunimo sąskrydis Europoje ”, 
VI. Šoliūnas: “N liko-PLB pasita
rimų eiga”. Svarstybom vado
vaus inž. J. Jurkūnas.

ABN Correspondence, Anti- 
bolševikinio tautų bloko biule
tenis, gegužės-rugpjūčio nu
meryje išspausdino Vliko pirmi
ninko dr. Kazio Bobelio straips
nį “Lietuva ir Sovietų Sąjunga” 
(Lithuania and the Soviet 
Union). Straipsnis apžvelgia šio 
šimtmečio Lietuvos istoriją ir 
Lietuvos bylą tarptautiniame 
forume.

Tautos Fondo Chicagos at
stovybė rugsėjo 22 Chicagos 
Lietuviu Tautiniuose namuose C
suruošė Tautos Fondo vakarie
nę. Atstovybės pirmininkas inž. 
Jonas Jurkūnas įteikė specialius 
pažymėjimus stambesniem au
kotojam, aukojusiem net iki 3,000 
dol. Vakarienės paruošimo ko
misijai pinnininkavo M. Marcin
kienė. Meninę programą atliko 
Kristina ir Regina Butkūnaitės iš 
Detroito, o apie Tautos Fondo 
struktūrą, darbus ir perspekty
vas kalbėjo Tautos Fondo val
dybos pirmininkas Juozas Gied
raitis. Svečiui dalyvavo apie 240. 
Vakarienė davė gražaus pelno, o 
svečiai dar suaukojo apie 6,000 
dol. Lietuvos laisvinimo darbam.

(Elta)KVIETIMAS Į RĖMĖJŲ 
SĄSKRYDĮ

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų Vienuolijos 
rėmėjų ir bendradarbių sąskrydis įvyks š.m. spalio 28 
dieną, Putnam, CT.

DIENOS PROGRAMA:

11:00 — Šv. Mišios — koncelebruotos
Pamokslą sako kun. dr. V. Cukuras

12:00 — Pietūs
1:00 — Akademija:

Žodis apie kun. Stasį Ylą — inž. A. Kuolas 
iš Peekskill, NY. Ištraukos iš kun. Stasio 
Ylos raštų — Iz. Zmuidzinienė, Rochester, 
NY

2:30 — Kapinių lankymas ir kun. Stasio Ylos 
paminklo šventinimas

3:00 — Mišparai už mirusius 
4:00 — Užkandis, kava

Maloniai kviečiame visus rėmėjus, bendradarbius 
dalyvauti Šiame sąskrydyje. Apie dalyvavimą malonėki
te pranešti Iki spalio 20 dienos.

NEK. PR. MARIJOS SESERYS IR RĖMĖJŲ CENTRO V-RA

KALĖDINĖ DOVANA 
VAIKUČIAMS

Montrealyje įsikūrusi plokšte
lių leidykla ‘Vilnius” ką tik iš
leido plokštelę vaikam: “PASA
KOS”. Plokštelėj įrašytos šios 
pasakos: Dangus griūva. Gu
žučio ir ger\'ės piršlybos. Mil
žinai, Našlaitėlis ir milžinas. 
Slibinas devyngalvis. Kuriu, ku
riu pečiuką. Ein saulelė aplink 
dangų. Perkūno ginčas su velniu. 
Plungės pilies kalnas. Eglė žal
čiu karalienė. Plokštelės virše
lis papuoštas vaikų kūryba. Kai
na su persiuntimu 11 dol. Gau
nama: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn. N.Y 
11207.

Bridges — tai tiltai tarp vy
resnės kartos ir jaunųjų, kurie* 
nepaskaito lietuviškos spaudos. 
Kalėdų proga geriausia dovana 
užsakyti jaunimui Bridges. Žur
nalas aplankys jaunuosius 10 
kartų per 1985 metus ir primins 
Jūsų sveikinimą. Visa tai tik už 
5 dol. Gauta daug gražių atsi
liepimų iš Budge's skaitytojų.

— Popiežius Jonas Paulius II 
rugsėjo 28 privačioje audienci
joje priėmė Kauno ir Vilkaviš
kio vyskupijų apaštalinį admi
nistratorių vysk. Liudą Povilonį, 
kuris nuo rugsėjo 19 lankosi 
Romoj. Ilgesniame pokalbyje su 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininku Šv. Tėvas svarstė 
aktualiuosius Lietuvos katalikų 
bendruomenės klausimus. Norė
damas pratęsti audiencijoje pra
dėtą pokalbį, popiežius pakvietė 
vysk. Povilonį pietų savo priva
čiame bute.

— Kun. Vladas Aleksonis, gyv. 
Marquette Parke, Chicagoje, 
kukliai atšventė savo 50 metų 
kunigystės ir 75 metų amžiaus 
sukaktis.

— Ona Pulkauninkienė, su
laukusi 88 metų amžiaus, spa
lio 1 mirė Beverly Shores, Ind. 
Velionė priklausė prie DLK Bi
rutės draugijos ir buvo akty
vi Balfo veikėja. Nuliūdime liko 
dukros Danguolė Bartkuvienė 
ir Laimutė Wheeler su šeimomis.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
spalio 27 - 28 Chicagoj, Qua
lity Inn Midway patalpose, 5001 
NV. 79th St., kviečia dešimtąjį 
Amerikos lietuvių kongresą. 
Kongreso šūkis: “Vieninga kova 
už Lietuvos laisvęJT ;

— Elehutės Bradūnaitės ir dr. 
Audriaus Aglinsko moterystė bu
vo mišių metu kun. dr. Tomo 
Žiūraičio, OP, palaiminta rugsėjo 
29 NVashington, D.C.

— Su kun. dr. Antano Paš- 
kaus knyga “Asmuo ir laisvė” 
supažindinimas vyks spalio 26 
Chicagos Jaunimo Centro kavi
nėje. Vadovaus Marytė Smil- 
gaitė. Dalyvaus ir autorius. Su
pažindinimas su knyga ruošiamas 
ryšium su “Ateities” akademiniu 
savaitgaliu.

— “Į Laisvę” fondas lietuviš
kai kultūrai ugdyti Chicagoje 
išleis okupuotoje Lietuvoje mi
rusio kultūrininko ir “Naujosios 
Romuvos” redaktoriaus Juozo 
Keliuočio atsiminimus, slaptais 
keliais pasiekusius išeiviją. Juose 
aprašoma dviguba tremtis į Si
birą pokario metais, ten patirtos 
kančios. Pirmą kartą jis Sibiran 
buvo ištremtas dėl ryšių su 
“banditais” vadinamais parti
zanais, “šmeižikiškos” literatū
ros skleidimo, nors tokie kalti
nimai nebuvo įrodyti. Po dviejų 
metų tada J. Keliuotį išlaisvino 
ir Lietuvon sugrąžino sąžiningi 
rašytojai. Saugumas jam tuoj 
sufabrikavo naują bylą antrai 
kelionei į Sibirą. Sį kartą Juo
zas Keliuotis grįžo tik po 
Stalino mirties, pasinaudodamas 
N. Chruščiovo paskelbta amnes
tija. Šią didelę atsiminimų kny
gą planuojama išversti ir į kitas 
kalbas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Waleyko. Bedford. Mass.. 

NN . A. Senkus. Linden. N.J. Už
sakė kitiem: B. Markevitch, 
Aberdeen. Md. — Ed. Marke
vitch. Peoria. 111. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skait) to
jam Darbininko prenumerata 
pinniem metam tik 12 dol. At
naujinant — visiem 15 dol. me
tam.

kurie didžiuojasi esą lietuviais. 
Nepagailėkime lietuviškam jau
nimui progos susipažinti su lie
tuviškais klausimais, gyvenimu 
okupuotoje Lietuvoje. Tuoj pat 
užsakykite Bridges, kreipda
miesi adresu: Bridges. 34 I High
land Blvd.. Brookls n. N.Y. 11207. 
Metinė prenumerata tik 5 dol.
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A.A. V. AMŠIEJŲ PRISIMENANT

Vėlinių proga skaudančia šir
dimi prisimenu a.a. Viktorą Arn- 
šiejų, ilgametį “Darbininko” 
skaitytoją, clevelandiečiam dar 
turbūt gerai atminty pasilikusį 
ankstesnės kartos ateivį, atšven
tusį 90 metų gimimo sukaktį 
pereitais metais gruodžio mėnesį 
ir atsiskyrusį su šiuo pasauliu 
šių metų birželio 17. Paskuti
niais gyvenimo metais jo žings
niai patrumpėjo, žvilgsnis surim
tėjo, atsidavimas Dievui sustip
rėjo. Buvo kuklus ir santūrus — 
niekad neminėjo savo gilios pa
garbos užsipelniusių darbų.

Gerbiame šiandieninius orga
nizacijų vadovus, dažnai pamirš
dami jų steigėjus, padėjusius pa
matą lietuvybės išlaikymui lais
voje Amerikoje ir pavergtoje 
Lietuvoje. A. a. Viktoras Amšie- 
jus buvo vienas tokių vadovų, 
padėjusių įsteigti Balfo skyrių 
Clevelande, Marijos Nepaliau5- 
narnos Pagalbos parapijos ribose, 
1944 metais. Sudaręs pirmą val
dybą, vadovavo tam skyriui kaip 
pirmininkas 15 metų. Per pirmus 
6 metus skyrius surinko 5,000 
dolerių pinigais ir 15,000 svarų 
gėrybių. Dvidešimt penkerių 
metų gyvavimo sukakties proga 
(1969) “Balfas” Apžvalgoj rašė:

Viktoras Amšiejus

Liūdna, kad a.a. Viktoras Am
šiejus, savo gerais darbais užsi
pelnęs gilios padėkos ir pagar
bos žmogus, senatvėje daugelio 
draugų buvo pamirštas. Vienišas 
gyveno ir mirė savo namuose. 
Jo lavonas buvo atrastas keletą 
dienų po jo mirties. Tai skaudi 
ironija.

A.a. Viktoras Amšiejus buvo ir 
pasiliks mano švyturys. Parkvietė 
mane į šį kraštą manęs nepa
žindamas. Nepakankakmai įver
tinus jo geradarystę kai jis buvo 
gyvas, jam mirusiam skiriu šį

PRASKLEISKIME UŽUOLAIDĄ
— PAMATYSIME VARGSTANČIUS

Pakelkime užuolaidą dar aukš
čiau, pamatysime už keletą tūks
tančių mylių Sibire menkai ap
sirengusius, sušalusius, per 
sniegą klampojančius į mišką 
savo tautiečius kirsti medžių ar 
besileidžiančius į žemės gelmes 
iškasti aukso, nikeĮię ir anglių 
arba nuo švintančio ryto iki su
temų su lopetomis ir kirkomis 
dirbančius prie geležinkelio. Pa
matysime vorą žmonių-kalinių, 
tarp , jų ir lietuvių, linguojan
čius per pusnynus, varomus į 
sunkius darbus. Per langus psi
chiatrinių ligoninių pamatysime 
sveikus, tėvynę mylinčius lietu
vius, patinusiais veidais, raus
vomis, ašarojančiomis akimis 
laukiančius pagalbos.

Pakelkime užuolaidą dar kiek, 
matysime toli mažą, bet mielą 
savo kraštą — Lietuvą, ir jame 
vargstančius brolius, seseris 
lietuvius. Parieskime užuolaidą 
iki viršaus ir išvysime tą mažy
tį, kuklų, gražų miestelį ar so
džių, kuriame gimėm, augom, 
mūsų tėvai gyveno. Pamatysime 
sušalusiom rankutėm vaiku
čius, skubančius į mokyklą be 
šiltų kojinių su menka kepurė
le; apsigaubusią skarele, trep-

Balfo 100-tojo skyriaus 40 
metų Balfo sukakties vajus 
rieda pirmyn. Dienos bėga greit, 
o su jomis ir mes, bet stab- 
telkime ties mūsų gyvenimo lan
gu ir praskleiskime užuolaidą, 
pro kurią pamatysime visą 
gatvę su gyventojais, kurioje gy
vename.

Priešais, senutė mama gyvena 
su dukterimi, kuri protiniai ne
išsivysčiusi ir vos suveda galą 
su galu. Iš dešinės pusės kai
mynai chroniški ligoniai su trim 
vaikais gyvena trūkume, o to
liau paskutiniame name jauna 
šeima, atleisti iš darbo, pateko į 
vargą. Nukrypuoja šaligatviu 
suvargusi, be laiko nusenusi 
moteris su visu savo turtu plas
tikiniame maišelyje.

Dar labiau pakelkime užuo
laidą ir pamatysime už dešimt 
gatvių, ar kelių mylių, kur gyve
na nedatekliuje spalvoti žmonės. 
Jais visais rūpinasi, padeda šio 
krašto valdžia ir žmonės.

Skleiskime užuolaidą tolyn, 
matysime skurde, nedavalgiu
sius vaikus, ligotus senelius Af
rikoje, Azijoje ir kitur. Jiem pa
deda net kitų žemynų organi
zacijos.

Elizabeth, NJM Patro ir Povilo Hotuvlų parapijos 
90 motų Ir Elizabeths gyvenusių lietuvių nuo 1895 
metų ietorije sprašoms BKi Senkaus knygoj*

“The History of a Ltthuonten-American 
Community in Elizabeth, NJ.”

Knygos kaina, įskaitant persiuntimą, 10 dol. Kreiptis 
.adresu:

William A. Šankus, Historian 
2832 Verona Avenue 
Linden, N J. 07046

A

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams j 
Lietuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės su
mokėti patys siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasi
naudoti mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu.

£

DIDŽIAI GERBIAMAS IR MIELAS A.A. UNCLE VICKY

Gimei Lietuvoj, gyvenai Amerikoj, 
Giliai tikėdamas Visagalio globoj, 
Jo gailestinga, neapleidžianti ranka 
Tau buvo gerai pažįstama.

Žmonėms daug gero padarei. 
Bet mažai padėkos suradai. 
Nieks nepasakė Tau ligos metu. 
Brolau, už Tavo gerus darbus Tave įvertinu.

valdybose — Viktoras Amšiejus 
ir žmona. Viktoras Amšiejus, tas 
nepailstantis Balfo veikėjas, vie
nas iš steigėjų, vajų vadovas, 
tremtinių gelbėtojas ir užtarėjas, 
ilgametis skyriaus pirmininkas 
dirbo Balfe 17 metų (1944 - 
1961).”

“Tremtinių gelbėtojas ir užta
rėjas” — kaip puikiai keliais žo
džiais išreikštas jo geraširdišku
mas ištiesti pagalbos ranką lietu
viams tremtiniams, traukiantis 
nuo žiauraus priešo ir karo ne
laimių, netekus savo gimtųjų 
namų. Pats nelegaliai įžengęs 
į šį kfaštą,_lęgaliaį padėjo at
vykti «^^fei^įkr^pėsi ji jį.
Tai labsir gerbtina, nes keletas ' — 
jo atkviestųjų turėjo Amerikoj gi
minių, kuriems buvo per didelė 
atsakomybė atsiimti savo arti
muosius. Savo noru a.a. Viktoras 
Amšiejus užsidėjo tą atsakomybę 
ant savo pečių. Neatstūmė nė 
vieno. Taip jis asmeniškai ati
traukė į šį kraštą daugelį jam ne
pažįstamų šeimų ir pavienių as
menų, sudarydamas jiems darbo 
bei buto garantijas. Atvykusioms 
leido apsigyventi savo namuose, 
kol, suradę darbą ir paauginę 
plunksnas, galėjo išskristi iš jo 
pastogės savarankiškam gyveni
mui. Kiek galėdamas, stengėsi 
palengvinti naujai atvykusiųjų 
būklę gerais patarimais, užta
rimais ir paskolomis įsigyti nuo
savus namus. Jis buvo tremti
nių švyturys.

A. a. Viktoras Amšiejus buvo 
labai pamaldus. Kol jį kojos ne- ’ 
šė, kiekvieną sekmadienį žings
niuodavo į bažnyčią klausytis 
Dievo žodžio. Kai prie klebono 
kun. Angelaičio pradėjo statyti 
naują bažnyčią, architektas, ran
govai ir darbininkai dirbo už

Vieniša plakė Tavo širdis
Kol dangaus vartai atsidarys.
Akys paskutinį kartų apsidairys
Ir Dievo siusVAangela pamatys.
įfrjT y rr -

Mintyse tarei sudiev'visiems,
Tave apleidusiems draugams ir pažįstamiems.
Dangun skrido Tavo siela, 
Angelo lydima.

Visagalio gailestingumas
Ir Tavo gilaus tikėjimo pastovumas 
Suteikė Tau paskutinę ramybę 
Dangaus skliautų amžinybėj.

Linkėčiau, kad Tavo siela
Aplankytų mane sapne kada.
Pasakyčiau, kad įvertinau, gerbiau ir mylėjau Tave visada 
O šiandien dar daugiau kaip tada.
Deja, Tavęs jau nėra.
Nepamiršiu Tavęs niekada.
Tebūna Tau ir Tavo a.a. mylimai žmonai 
Žemelė lengva.

Pasilieku su gilia pagarba 
Ella Dautartas

Viktoras Amšiejus, kiek jėgos lei
do, be jokio atlyginimo padėjo 
ne tik prie statybos, bet ir rinko 
laikraščius, geležis ir, parduoda
mas jų sunkvežimių sunkveži
mius, pagerino finansinę padėtį. 
Prie pat bažnyčios turėjo na
mus, kuriuos su didele nuolai
da perleido klebonijai, idant ji 
galėtų būti tokia graži ir didinga, 
kokia ji šiandiena yra.

Ryškiausi a.a. Viktoro Amšie- 
jaus charakterio bruožai — mei
lė ir ištikimybė. Jaunas pasilikęs 
našlaičiu, ištikimai mylėjo seserį 
ir brolį, išvežtus į Sibirą ir su-

jo dosnumu, iš savo nedidelio 
uždarbio siuntė vieną siuntinį 
po kito ir jų vaikams, taip paleng
vindamas jų kasdieninę naštą. Iš
tikimas pasiliko ir savo prieš 
30 metų mirusiai Žmonai, kurios 
vietos jo Širdyje neužėmė jokia 
kita moteris. Buvo aukštos 
moralės, gyveno labai padoriai ir 
reikia stebėtis jo ištverme taip 
ilgai atlikti vyro ir moters dar
bus po mylimos Žmonos mirties. 
Atrodo neįmanoma, bet jam tai 
buvo savaime suprantama, nes 
mokėjo būti ištikimas pats sau ir 
savo principams.

BALTIC 
TOURS

manuoja, kad senatvėje neturi 
sūnelių (jie žuvo dėl tėvynės), 
kurie palengvintų jos gyvenimo 
paskutinius metelius. Jaunuo
liai, slegiami sunkios gyvenimo 
atmosferos, trokšta, alksta tie
sos, dvasinių ir medžiaginių gė
rybių.

Tame mum brangiame žemės 
kampelyje — Lietuvoje matysi
me sergančius, nedavalgiusius 
nudėvėtais rūbais, skausmo ir 
nevilties laužomus lietuvius ir 
taip metai po metų.

Balfas nuskubės juos pradžiu
ginti, paguosti, bet reikia lėšų. 
Balfo 40 metų veiklos proga, at
verkime plačiau savo' širdis ir į 
aukokime dosniau. Lietuviai, p 
kurie gaus pagalbos? džiaug- \ 
sis ir bus labai dėkingi visiem 
aukotojam.

Čekį rašyti: UNITED Lith- 
UANIAN RELIEF FUND OF 
AMERICA, INC., CHAPTER 100 
ir siųskite adresu: P.O. Box 
21081, Woodhaven, NY 11421.

Pirmieji dosnesni aukotojai: 
200 dol. aukojo Vasario 16 gim
nazijai Henrikas Andruška, 
Woodhaven, N.Y., 150 dol. Vy
tautas Dudėnas, Manhattan, 1 
N.Y., 120 dol. — Danutė ir Vy
tautas Anoniai, Rego Park, N.Y., 
po 100 dol. Jurgis A. Bobelis, I 
Long Island City, N.Y., dr. Leo- I 
nilda ir Juozas Giedraičiai, E. Į 
Northport, N.Y., 60 dol. Ariane I 
ir Jonas Bortkevičiai, N. Bruns- Į 
wick, N.J., po 50 dol. Apreiš- I 
kimo parapija, Brooklyn, N.Y., Į 
dr. Alice Noakaite-Dunajewski, I 
Ozone Park, N.Y., Galina Leo- j 
nienė, Brandford, N.H., Anasta- I 
zija Lipnickienė, Woodhaven, i 
N.Y.„ Ona ir Antanas Matulio- I 
niai, Plattburgh, N.Y., 49 dol. I 
Regina ir Antanas Pūrai, Rich- | 
mond Hill, N.Y., 40 dol. dr. Ste- | 
fa ir Adolfas Dimai, Middle I 
Village, N.Y., po 30 dol. Jonas I

KALĖDINĖ DOVANA — SIUNTINYS NO. 4,1984 m.
1 vyriškas arba moteriškas megstinis, 1 vyriški 

išeiviniai marškiniai, 1 blluskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 
2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilki
nė gėlėta skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų ci
garečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 
1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuoto aksomo, 
firmų “Wrangler” arba “Levi”, 1 vyriška arba moteriška 
žieminė striukė — anorak.

Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų su
tvarkymo išlaidomis — $225.00.

Jei kas pageidauja gali ir pats sudaryti siuntinį, 
savo nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, ku
riuos žemiau išvardiname.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas” 
.................. $33.00. Siuntinyje gali būti 2 poros ...55.00

“Olympus”......... 22.50

Sportiniai kostiumai, firmos “Adidas”

Olympus

....45.00

....38.00
...60.00
....20.00

Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės...... 24.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušalu.........90.00
Vyriški kostiumai .........     150.00
Moteriški kostiumėliai ........    118.00
Moteriški arba vyriški megstiniai ..............................30.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ---------- 45.00
Vyriški išeiginiai marškiniai.......................................18.00
Bliuskutės Ji......................................... ................ ...........18.00
Vilnonės arba štikinus skarelės •»•••• •••••••>•••••• ••••••T* 50

Sudarant siuntinį savno nuožiūra reikia pridėti 
pašto ir apdraudimo išlaidom ..................................$42.00
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame-palikimus prekėmis arba valiuta.

Z. JURAS,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 

ENGLAND
TEL. 01 460 2592

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (212) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ

No. 117: lapkričio 7-21 .................................
10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 - sausio 11 .................................  $1,449.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

$1,349.00

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

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

Michura, Yonkers, New York,

Algis Uknevičius, Woodhaven, I 
N.Y., Genovaitė Stančienė, Mt. I 
Vernon, N.Y. Iš šių stambesnių I 
Balfui aukotojų kai kurie dalį i 
savo aukos yra paskyrę Vasario I 
16 gimnazijai. Į

Širdingai dėkojame visiem, I 
kurie jau atskubėjo su dovano- I 
mis. Laukiame tų, kurie dar ne- I 
prisirengė savo aukos išsiųsti. I

Balfo 100-ojo skyriaus j 
valdyba Į

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ —•

IRA CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 12.01% 11.50%
$500

12 mėn. 12.11% 11.60%
- 20,000

24 mėn. 12.22% 11.70%
36 mėn. 12.28% 11.75%

6 mėn. 12.28% 11.75%
$20,000

12 mėn. 12.44% 11.90%
$50.000

24 mėn. 12.50% 11.95%
36 mėn. 12.55% i 12.00%

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Stroet) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

296-4130

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus.

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN



1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984 19M spalio 19, Nr. 41 • DARBININKAS • 7

PASIKEITIMAI KULTŪROS ŽIDINY

Pereitą šeštadienį, spalio 13, 
įvyko Kultūros Židinio korpora
cijos (Lithuanian Cultural Cen
ter, Inc.) metinis narių susirin
kimas. Buvo pranešimai, disku
sijos, 3 asmenų rinkimas į tary
bą ir pasiskirstymas pareigomis.

vadovas, V. Kulpa — vicepinn. 
finansų reikalam, iždininkas ir 
laikinas sekretorius, A. Šilbajoris 
— spaudos ir informacijos ve
dėjas, K. Nemickas — narys spe
cialiem reikalam.

Susirinkime asmeniškai daly
vavo 39 teisėti nariai, o rinki
muose dalyvavo dar 86 nariai 
teisėtų įgaliojimų būdu. Plačiau 
apie Židinio narių susirinkimą 
kitą kartą.

Alg. Š.

Naujai išrinkti į Židinio tary
bą: Viktoras Kirkyla, Jonas Vai
nius ir Kęstutis Nemickas. 
Džiugu pastebėti, kad visi trys 
yra jaunesnės kartos atstovai.

Kultūros Centro (Židinio) ta
ryba pasiskirstė pareigomis Ši
taip: A. Vakselis — pirminin
kas, V. Alksninis — vicepirmi
ninkas Židinio parengimų reika
lam, adv. M. Jakulis — vicepirm. 
teisiniam reikalam, V. Kirkyla
— vicepirm. finansų planavimo 
reikalam, A. Žumbakienė — se
kretorė, V. Sidas — kultūrini’ų 
ir visuomeninių reikalų vedėjas, 
J. Vainius — narystės reikalų 
ir komiteto vadėjas, A. Mičiulis
— valdybos pinu, ir priežiū
ros reikalų vedėjas, K. Nemic
kas — narys specialiem reika
lam.

Valdybos sudėtis: A. Mičiulis
— pirmininkas ir Židinio prie
žiūros vadovas, V. Alksninis — 
vicepirm. ir Židinio parengimų

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI ir PARDAVĖJAI, 
TURI DIDELĮ PATYRIMĄ.
Superkant auksą, sidabrą, platiną. Mokame aukščiausias 
kainas. Apmokėjimas grynais. Niekur nerasite tokio 
patarnavimo kaip pas mus. Nemokamai patariame apie 
investavimą { auksą, sidabrą su sell-back garantija. 
Kalbame lietuviškai. Dėl smulkesnės informacijos 
skambinti:

212 354-2044

212 354-2067

nuo 9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. popiet.

KLAUSTI: GENIUS (GENE) BORK

Galite kreiptis raštu:

SUPREME GOLD REFINERS 
52 W. 47th ST. 2nd Floor 
NEW YORK, N.Y. 10036

Mirus

MILDAI MARTINKUTEI — ST. PIERRE, 
nuoširdžiai užjaučiame jos motiną Birutę Martinkienę, 
brolius Povilą ir Rolandą.

Stasė ir Jurgis Gimbutai

Mielam Prieteiiui

JURGIUI SIRUSUI
užbaigus žemišką kelionę, liūdinčiai žmonai Elenai, 
sūnums Sauliui ir Vitaliui, dukrai Danutei su šeimomis 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.

Jonas Juodis ir 
Birutė Sirutytė

PRADEDAM VAJŲ 
SU TŪKSTANČIU
Newark© Balfo 35 skyrius šal

pos vajų pradėjo spalio 15 ir 
baigs gruodžio 15. Skyriaus val
dyba (pirm. Vladas Audėnas, vi
cepirm. Kazys Šipaila, sekr. deb- 
bie Didžbalytė, ižd. Nijolė Au- 
dėnienė) atlieka paruošiamuo
sius darbus, išsiuntinėjo laiš
kus, prašydami tautiečių ir-šiais 
metais būti dosniais ir padėti 
lietuviam, kurie reikalingi pa
galbos.

Pereitų metų vajaus metu buvo 
suaukota 1,316 dol., o Va
sario 16 gimnazijai 205 dol. Iš 
viso Balfo centrui išsiųsta 1,521 
dol.

Turim aukotojų, kurie net 
nelaukia raginimo ir dar prieš 
vajaus pradžią atsiunčia auką. 
Martha Daukshas jau ir šiais 
metais atsiuntė Balfui 1000 dol. 
čekį. Ji rašo: “Nesu turtinga, 
bet Dievas buvo geras man, o 
mano reikalavimai nėra dideli. 
Noriu padėti tiem lietuviam, ku
rie yra reikalingi pagalbos. Ži
nau, kad tokių yra daug.”

Tai tikrai gražus artimo 
meilės pavyzdys. Tikimės, kad ir 
kiti mieli tautiečiai paseks Mor
tos pavyzdžiu ir pagal išgales 
atsiųs savo auką Šio vajaus me
tu. Kurie dėl įvairių priežas
čių negautų aukų vajaus laiško, 
prašomi siųsti aukas adresu: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., Chapter No. 
35,207 Adams St., Newark, N.J., 
07105.

Skyriaus valdyba visiem au
kotojam, kurių aukomis bus šel
piami Sibire ištremti ir kituose 
kraštuose pagalbos reikalingi 
lietuviai, iš anksto taria lietu
višką ačiū.

V.A.

Raidė užmuša, dvasia gai
vina — tokiu vardu iš spaudos 
išėjo nauja knyga. Spausdino 
pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne, išleido Krikščionis gyveni
me leidykla. Jos autorius — kun. 
prof. Antanas Rubšys. Knyga su
daryta iš dviejų ilgesnių straips
nių, anksčiau skelbtų spaudoje. 
Pridėta Vatikano II suvažiavi
mo konstitucija apie Šv. Raštą. 
Ši knyga — tai paskatinimas 
geriau pažinti Šv. Raštą ir jį 
dažniau skaityti. Kaina 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama leidykloje, pas knygų 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoje.

DUODA PIANO PAMOKAS
Pianistas William Srniddy. 

apie kurio koncertus Amerikos 
ir Europos didmiesčiuose buvo 
rašyta ir lietuvių spaudoje, duo
da piano pamokas tiek prade- 
dantiem, tiek pažengusiem piano 
muzikoje. Jo studija yra Rich
mond Hill, N.Y. — 1 ietuvių ap
gyventoje apylinkėje. Norint su
sitarti dėl pamokų, skambinama 
šiuo telefonu: — 849 * 4416.

Puikus jubiliejinis koncertas
Džiaugiamės kiekvienu lietu

viu, iškylančiu moksle, mene, 
darbe ar politikoje. Lyginant su 
kitomis tautybėmis, lietuviai 
nesame gausi išeivių gmpė. Tad 
kiekvienas naujai iškylantis 
lietuviškas žiedas mum yra labai 
svarbus ir labai brangus.

Laisvės Varpo radijo valan
dos, vedamos Petro Viščinio, 50- 
tasis kultūrinis renginys atsklei
dė ir parodė du jaunus talen
tus: solistą Vytautą Paulionį ir 
pianistą Vytą Bakšį.

Solistas Vytautas Paulionis 
yra Kanados lietuvis. Gimęs 
Wiurzburge, Vokietijoj, o užau
gęs ir mokslus baigęs Kanadoj. 
Dainavimo mokėsi Karališkoj 
Kanados muzikos konservatori
joj ir Toronto universiteto mu
zikos fakultete. Paulionio ke
lias į dainos meną jau yra pra
dėtas. Jis jau yra Resident Ar
tist Kanados operoje. Yra atlikęs 
įvairias roles eilėje operų. Be to, 
yra koncertavęs su Toronto sim
foniniu orkestru. Ir lietuviam 
jis yra jau dainavęs Chicagoje, 
Hartforde, Clevelande, Toronte 
ir kitur. Dainavo Chicagos lie
tuvių operos pastatyme “I Li- 
tuani” ir Aloyzo Jurgučio “Či
činsko” spektaklyje.

Rugsėjo 7 Laisvės Varpo ju
biliejiniame koncerte Bostone 
Vytautas Paulionis pasirodė ne 
tik kaip statiškas solistas, bet 
veido išraiška, judesiais ir dai
navimu pasuko į operos vaidy
binį solistą. Čia jis dainavo: 
ariją “La calunnia” iš “Sivilijos 
kirpėjo” — G. Rossini, Teologo 
ariją iš “Čičinsko” — A. Jurgu
čio, ariją “Non piu audrai” iš 
“Figaro vestuvių” — W.A. Mo
zart, ariją “Ecco ii mondo” iš 
“Mefistofelio” — Boito, ariją 
“Mogst du, mein Kind” iš “Der 
Flegende Hollander” — R. Wag
ner, “If I were a rich man” iš 
“Fiddler on the Roof’ — 
J. Bock, “Vyno rūsyje” — F. 
D’Alquen ir “Kornevilio varpai”
— R. Planquett. Padainavo lie
tuvių dainas: St. Šimkaus — Pa
mylėjau vakar, Tamsiojoj nakte
lėj, Anoj pusėj Dunojėlio; K.V. 
Banaičio — Už žalios girelės ir 
B. Gorbulskio — Laimingas že
maitis.

Vytautas Paulionis yra labai 
muzikalus. Jo boso balso temb
ras yra plačios skalės, stiprus 
ir mielas klausytis.

Pianistas Vytas Bakšys Bosto
no ir apylinkės lietuviam yra 
pažįstamas. Jo tėveliai ir sesu
tė ir dabar čia gyvena. Vytas 
Bakšys ir scenoje jau eilę kartų 
yra matytas ir girdėtas. Pagal 
muzikos prof. Jeronimą Kačins
ką, Vytas Bakšys yra iškiliausias 
lietuvis jaunuolis muzikos pa
saulyje. Jis yra ne tik pianistas, 
bet ir kompozitorius. Su Ameri
kos muzikiniais ansambliais jis 
yra koncertavęs vien šių metų 
sezone 40-tyje koncertų Ameri
koje, Kanadoje ir Europoje. Jis 
dar studijuoja . Praeitų metų 
rudenį gavo magistro laipsnį iš 
muzikos “Master of Arts” State 
University of New York at Stonv 
Brook. Dabar tame pačiame uni
versitete ruošiasi doktoratui iš 
muzikos (Doctor of Music).

Šiame Laisvės Varpo jubilie
jiniame koncerte V. Bakšys, ne 
tik akom ponavo solistui V. Pau- 
lioniui, lx?t pats solo paskambi
no J. Brahms: Vier Stuecke, 
Opus 119 — Intermezzo: 
Adagio, Andantino un poco/ 
Andantino grazioso, Grazioso c 
giocoso ir Rhapsody: Allegro 
risoluto, L. v. Beethoven So
nata in C Major, Opus 2, Nr. 3
— Allegro con brio. Adagio, 
Scherzo: Allegro, Allegro assai.

Piliečių klubo pianinas žmonių 
vadinamas “sena dėžė”. Tačiau 
Vyto Bakšio pirštuose jis virto 
puikiu instrumentu.

Abu jauni menininkai buvo 
labai šiltais plojimais sutikti 
programą jiem baigiant, o kai 
baigė visą programą ir buvo į 
sceną iškviesti, tai ne tik ploji

mais, bet visų atsistojimu jie 
buvo pagerbti ir įvertinti.

Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis ne tik vesdamas radijo 
programą, bet ir rengdamas 
puikius renginius vis ieškodamas 
jaunų ir naujų meno pajėgų 
atlieka didelį kultūrinį darbą. O 
tas darbas mūsų sąlygomis, 
kada vis trokštame jėgų, yra ga
na sunkus. Tad linkime Petrui 
Viščiniui ir toliau nepavargti 
ir su tuo pačiu rūpestingumu 
dirbti tą gražų ir svarbų darbą.

P. Žičkus 
f..  . .. ... -.......   —

CAMBRIDGE,
MASS.

Mirė P. Sutkuvienė
Pranciška Sutkuvienė, ankstes

nės kartos lietuvė, sulaukusi 97 
metus amžiaus, mirė birže
lio 24 Mount Ouburn ligoni
nėje. Ji labai daug dirbo para
pijos naudai, kai čia buvo stei
giama lietuvių parapija. Su savo 
vyru, kuris mirė anksčiau, prie 
parapijos puoselėjimo prisidėjo 
ir darbu ir aukomis.

Užaugino 3 dukras ir sūnų. 
Velionė gyveno su savo dukra 
Brone Strokiene, kuri savo moti
na rūpinosi ir ją prižiūrėjo iki 
pat mirties, nes ligoninėje buvo 
tik porą dienų prieš mirtį. Bro
nė eina savo motinos pėdomis ir 
taip pat talkina parapijai.

Gedulingos mišios užjos vėlę 
buvo aukojamos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje. 
Mišias koncelebravo klebonas 
kun. S. Saulėnas ir kun. A. 
Baltrušūnas.

Palaidota iš Silva-Waitkus šer
meninės Šv. Kryžiaus kapinėse.

Nuliūdime šalia dukrų ir sū
naus dar liko 10 anūkų ir 13 
proanūkų.

E.V.

BOSTONO RENGINIAI

Spalio 21 d. 3 vai. dr. Vy
tenio Vasyliūno vargonų koncer
tas šv. Kazimiero garbei First & 
Second Church salėj Bostone.

Spalio 27 d. 7:30 vai. vakare 
Tautinės Sąjungos namuose, 484 
E. 4-ji gatvė, So. Bostone, 
Kultūrinis subatvakaris. Kalbės 
Gintė DamuŠytė.

Lapkričio 3 — Balfo banke
tas Brocktone, Sandaros klube.

Lapkričio 4 d. 3 vai. p.p. First 
& Second Church salėje Bosto
ne koncertuos solistė Epp-Kari- 
ke Jūrima Sonin.

Lapkričio 11 — Šv. Petro pa
rapijos bazaras.

Lapkričio 17 įvyks Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos suvažiavimas Maironio 
Parke, 52 Quinsigamond Ave., 
Shrewsbury', Mass.

Lapkričio 25 kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia Lie
tuvių Karių S-gos Bostono sky
rius.

Kovo 3 Skautų rengiama tra
dicinė Kaziuko mugė.

Kovo 24 Minkų radijo valan
dėlės renginys.

Balandžio 21 d. Laisvės Var
po pavasarinis renginys.

Vasario 10 operos solistės Li- 
lijos Šukytės koncertas Jordan 
Hall salėj. Rengia Baltų draugi
ja.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. Veda.S. Ir V. Minkai, 502 B. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
82127. Tslef. 288-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis I IstuvBkų 
knygų pasirinkimas.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:00 * 10:00 vai. ryto ii WCAV-. 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščini*, 173 Arthur St, Brockton^ 
MA 02402. Telefonas (817> 586^ 
7209.

BnnKBvmmi 

Rjstoge paid both mays 
Fast, [DnvEn®nt,privotE, safe,free! 
That's ujhat BMIKIIIG RHnnilB.
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas.paštu So. Boston Savings

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj p 
traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtlkrlni- 

mas, kad jūsų pinigai 
procentus, ----- J

ieldžiemus įstatymų. \ 
Dėl lengvo taupymo bū- .*

do per paitą skambinkit Mr.
Donahue 268-2590

arba raiykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
<S0 Broadway
South Bo»ton
9 AM tc 3 30 PM -
Monday thru F'tday
Saturday '0 AM’q ' PM
Ž6B-2S00

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
U0G»l»tv«« Blvd
8 30 AM to S 3C PM
Mo« Tuel WecAFrt 
Thu'S -8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 1 2 Noot'

South Boston 
Savings Bank 

“aziwrs traorp

‘jĄtpber Holidays”
EKSKURSIJOS f LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija j LIETUVĄ Išvyksta 
GRUODŽIO 26 d. — $1247.00 (su įdomia NAUJŲJŲ METŲ 
programa VILNIUJE)

Kelionės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 
Helsinkis

1985 METŲ EKSKURSIJOS | LIETUVĄ prasideda 
BALANDŽIO 17 d. REGISTRUOJAME JAU DABAR.

Registracijos ir informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800- 
722-1300 (Toll Free) iš Massachusetts Ir Kanados: 1- 
617 - 268 - 8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadway, p.o. box 116

South Boston, Mass. 02127

įstaigai vadovauja:
Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject 
to changes.

t
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 20, šeštadienį, 7 
v.v. Maironio lituanistinės mo
kyklos tradicinis rudens balius.

Leonardas Žitkevičius, Darbi
ninko redaktorius, pamažu 
sveiksta ir gerėja ligoninėje. Jis 
guli Baptist Medical Center li- 
gonėnėje, 2749 Linden Blvd., 
tarp Eldert Lane ir Drew gat
vių.

Romas Kezys spalio 14, 3 v. 
popiet Kultūros Židinyje buvo 
sukvietęs tuos, kurie su jo au
tobusu keliavo į vysk. P. Balta
kio konsekracijos iškilmes Port- 
lande, Maine. Ten buvo parody
ta Daivos Kezienės pagaminta 
išsami vaizdajuostė iš konsekra
cijos iškilmių. Visi buvo pa
vaišinti įvairiais užkandžiais ir 
atgaiva. Taip pat buvo parody
ta ir kovo 4 iškilmės Romoje. 
Vaizdajuostė taip pat pagamin
ta Daivos Kezienės. Į šias de
monstracijas taip pat buvo pa
kviesta ir keletas svečių, kurie 
nepriklausė šios kelionės grupei. 
Iš viso dalyvavo per 40 svečių.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos visuotinis suvažiavimas 
bus spalio 27 Kultūros Židiny
je. Ryte 8:30 vienuolyno kop
lyčioje bus pamaldos, po to pus
ryčiai, posėdis. Vakare 7 vai. 
iškilminga vakarienė.

Šv. Kazimiero jubiliejinių 
metų centrinio komiteto posė
dis įvyksta spalio 20 Liet. Re
liginės Šalpos patalpose prie 
Kultūrinio Židinio. Posėdžio 
pradžia 12 vai. dienos.

Lietuvos Vyčių 12 kuopa 
Manhattan, N.Y.

KVIEČIA į

12 KUOPOS 70 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMĄ

spalio 28, sekmadienį, tuoj po 11 vai. sumos 
Aušros Vartų parapijos salėje 

570 Broome St., N.Y.C.
Šokiams gros JOE THOMAS ORKESTRAS

Pietūs su atgaiva
Auka —12.50 dol.

MALONIAI KVIEČIAME JUS ATSILANKYTI J 

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS
BALIŲ
kuris įvyks 1984 m. lapkričio 10 d. Kultūros Židinyje

Programą sudaro:
kokteiliai — 7 v.v.
programa — 8 v.v. 
vakarienė — šokiai 
šokiams gros visų mėgiamas Amour orkestras 
loterija — dail. V. Igno paveikslas, gintaro saga, 
krepšys atgaivos

Bilietus nusipirkti ir stalus užsisakyti prašome pas: 
Malviną Klivečkienę — 718 296-0406 
Zina Jankauskaitę — 718 441-5215 
(Skambinti po 6 v.v.)
Lilę Mllukienę — 516 681-6172 po 4 v.v.

įėjimo auka — 15 dol.

Kviečiame ir laukiame visų New Yorko Ir apylinkės 
lietuvių.

LIETUVIU FONDO VAJAUS 
KOMITETAS

Lietuvių Fondas remia: šeštadieninės mokyklas, 
sporto ir jaunimo organizacijas, tautinių šokių ir dainų 
šventes, lituanistinę katedrą Ir kitas sritis, surištas su 
lituanistika ir lietuvių kultūros išlaikymu.

Todėl remkime Lietuvių Fondą 1

čekius už bilietus į bailų Ir aukas rašyti — Lithuanian 
Foundation, Ine. Čekius siųsti LF vajaus Iždininkui A. 
Šllbajorlui — 85 - 00 107th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418.

Philadelphijos Vyrų Dainos 
Vienetas, vad. Vytui Maciūnui, 
lapkričio 3 koncertuos New Yor
ke Laisvės Žiburio radijo rudens 
parengime. Vienete dainuoja B. 
Krokys, \ . M aciūnas, R. Pūkis, 
V. Rukšys, R. Stirbys, A. Šalčiū- 
nas. Virg. Volertas, A. Krušinskas 
ir Vyt. Volertas. Akomponuoja 
Birutė Šnipaitė.

“Prie Dangaus Vartų” — 
vieno veiksmo komedijų, parašy
tų ir režisuotų Julijos Dantie- 
nės, suvaidins Philadelphijos 
LB dramos mėgėjų būrelis lap
kričio 3 Kultūros Židinyje Lais
vės Žiburio radijo rudens paren
gime. Vaidinime dalyvauja J. 
Stirbienė, A. Šalčiūnas, D. Ruk- 
šytė, E. Radžius. A. Dragūnas, V. 
Rukšys. Virg. Volertas, R. Stir
bys, R. Krokytė ir D. Surdėnie- 
nė. Taip pat dalyvaus būrys vai
kų — angelėlių.

Bronė Oniūnienė, pasisvečia
vusi kuri laika pas Marijų Sla
vinskienę Monticello, N.Y., ir 
pas Antaniną Reivytienę, New 
Yorke, spalio 9 išskrido atgal į 
Juno Beach, Fla., kur pastoviai 
gyvena. Bronius ir Bronė Oniū- 
nai prieš kokius 8 metus iš 
New Yorko išsikėlė gyventi į 
Tuno Beach, Fla.

Naujų Metu sutikimui Kultū
ros Židiny dar niekas neužsisa
kė salės. Organizacijos ar asme
nys, pageidauju suruošti tradici
nį Naujų Metų balių, prašomi 
kreiptis į Židinio raštinę tel. 
235-8386 arba vakarais skam
binti A. Mičiuliui tel. 441-1131.

Maironio lituanistinės mokyk
los tradicinis rudens balius 
įvyksta spalio 20, šį šęštadienį. 
Pradžia 7 vai. Šokiam gros 
Amour orkestras, šie lituanisti
nės mokyklos rudens baliai pa
sižymi savo puikiu maistu ir 
gražiu salės papuošimu. Tėvų 
komitetas įdeda daug darbo, 
papuošdamas salę. Paprastai su
randa kokia vienų temų salės 
papuošimui, pvz., buvo pavaiz
duota jūros dugnas, buvo su
telkta daug ornamentikos, kuri 
yra surišta su jūra. Valgius pa
gamina irgi tėvų komitetas ir 
artimieji talkininkai. Valgiai su
dedami ant puošnaus stalo, ir 
kiekvienas gali pasiimti, ko tik 
nori. Atsilankę į balių, paremia 
ir lituanistinę mokyklų, jos iš
laikymų.

Lietuvių Fondo balius įvyks
ta lapkričio 10, šeštadienį, Kul
tūros Židinyje. Baliaus rengė
jai prašo tų datų rezervuoti Lie
tuvių Fondui.

Alan Lukšys, 21 metų am
žiaus, žuvo automobilio nelai
mėje Kanadoje, kai ten lankėsi 
popiežius. Mišios už velionį bus 
aukojamos Aušros Vartų para
pijoj, Manhattane, spalio 21, 
sekmadienį, 11 vai.

Aktorius Vitalis Žukauskas iš
skrenda į Floridą ir spalio 20, 
šeštadienį, atliks humoristinę 
programą St. Petersburgo lietu
viam, o spalio 22 Sunny Hills 
lietuviam.

J. Puodžiūnas, Waterbury, 
Conn., vietoj metinės 15 dol. 
Darbininko prenumeratos, pa
aukojo 50 dol. spaudai stiprinti. 
Padėka spaudos rėmėjui.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja ekskursijų 
S.S. Oceanic puikiu laivu į Ber
mudų ir Nassau. Išvykstama 
1985 gegužės 4 ir grįžtama ge
gužės 11. Vyčių grupei suteikia
ma speciali nuolaida. Jei kelion
pinigiai pilnai sumokami prieš 
kovo 15, tai bus dar su
teikta 200 dol. nuolaida dviem 
kabinos keleiviam. 150 dol. de- 
positas turi būti sumokėtas da
bar, kad būtų užtikrinta norima 
kabina. Dėl informacijų kreiptis 
į Joną Adomėnų. Jo trelef. 718 
497- 5212.

Lietuvių Fondo vajaus komi
teto posėdis bus spalio 23, antra
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny.

Iš Metropolitan operos rūmų 
spalio 31, trečiadienį, 8 vai. vak. 
per televizijų bus transliuojama 
G. Verdi opera “La Forza del 
Destino”. Pagrindiniai solistai: 
Leontyne Price, Giuseppe Gia- 
comini, Leo Nuzzi, Isola Jones, 
Bonaldo Giaiotti. Diriguoja Ja
mes Levine. Šis spektaklis buvo 
užrašytas į juostų Metropolitan 
operos scenoje 1984 kovo 24.

Gruodžio mėnesį yra orga
nizuojamos dvi neeilinės ekskur
sijos rytinio pakraščio lietu
viam. Viena į Brązilijų (gruo
džio 7 - 16), kitų į Australijų 
ir Tahitį (gruodžio 21 - sausio 
6). Kelionei į Braziliją — Rio 
De Janeiro — paskutinė regist
racijos diena yra spalio 22. Ke
lionei į Australijų — lapkričio 
10. Registruotis prašoma kelio
nių agentūroje Vytis — 2129 
Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229. 
Tel. 718 769-3300.

Išnuomojamas erdvus butas 
prie Clearwater, Fla., 20 mylių 
nuo St. Petersburg. Visai arti 
vandens. Yra laiveliui prieplau
ka. Sezono metu 550 dol. į mė
nesį. Skambinti 813 786-2053.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas Greenpointe, gražioje vie
toje. Skambinti kasdieną iki 2 
vai. popiet 718 782-84.56.

Jaunas lietuvis studentas at
vyksta iš Chicagos į New Yorkų. 
Čia jis studijuos menų. Jis nori 
išnuomoti kambarį arba mažų 
butelį lietuviškoje šeimoje. 
Kreiptis į Lietuvos atsiminimu 
radijų — 201 753 - 5636.

Government jobs. $16,559 - 
$.50,553/year. Now Hiring. Your 
area. Call 1 - 805 - 687 - 6000. 
Ext. R-4505.

Help wanted — Shop carpen
ter — and carpenter’s helper 
— also shop glazier needed for 
wood window manufacturer in 
Brooklyn, ('all 434-1 127 or 434- 
7206.

Petras Jurgėla rugsėjo 30 
šventė savo 83 gimtadienį ir ta 
proga gavo sveikinimą iš prezi
dento Reagano ir jo žmonos.

Vida Penikienė mokytojų tary
bos posėdyje išrinkta Maironio 
lituanistinės mokyklos vedėja. 
Praeitam Darbininko numeryje 
parašėm, kad ji tik laikinai eina 
mokyklos vedėjos pareigas. 
Prieš jų vedėja buvo Aldona Ma- 
rijošienė.

Romo Kezio tėvą, kuris gyve
na Hot Springs, Arkansas, sun
kiai sužeidė pravažiuojantis au
tomobilis. Sužeistasis gydomas 
ligoninėje.

Aušros Vartų parapija Man
hattane lapkričio 11 švenčia sa
vo parapijos šventę. 11 vai. iš
kilmingos pamaldos. Pamaldas 
laiko vysk. P. Baltakis, OFM, 
jis taip pat pasakys ir pa
mokslų. 12 vai. parapijos 
salėje — pietūs. Aušros Vartų 
parapija ir Manhattano lietuviai 
pagerbs vyskupų Paulių Baltakį, 
OFM.

Kariuomenės atkūrimo šventė 
bus paminėta lapkričio 18, sek
madienį, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje ir salėje. 11 vai. bus 
iškilmingos pamaldos bažny
čioje, po jų parapijos salėje — 
minėjimas. Programai vadovaus 
Viktorija Garbauskaitė, meninę 
programų atliks Jadvygos Matu
laitienės vadovaujamas tautinių

Prof. Jokūbų Stukų paminėjo 
Newarko vyskupijos laikraštis 
— The Advocate spalio 3 lai
doje. Ten rašoma, kad New Jer
sey gubernatorius Thomas Kean 
jį paskyrė į gubernatoriaus ko
misiją Rytų Europos ir Pavergtų 
Tautų istorijos reikalam.

Dail. Elenos Urbaitytės metalų 
skulptūros paroda Phoenix gale
rijoje rengiama nuo spalio 23 iki 
lapkričio 10. Skulptūrų grupė 
pavadinta “Messengers”. Pa
rodos proga išleistas gražus ka
talogas. Phoenix galerija yra — 
30 W. 57 St., New Yorke. Lan- 
kvmo valandos nuo antradienio 
iki šeštadienio 11 v. iki 5:30 v. 
popiet.

Laikrodis kitą savaitę, naktį 
iš 27 į 28, atsukamas vieną 
valandų atgal.

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

PROGRAMOJE:
1. Philadelphijos vyrų dainos vienetas, vad. Vyto Maciūno. Akom

ponuoja Birutė Šnipaitė.
2. Humoristinę kūrybą skaito autorė Julija Dantienė.
3. Philadelphijos dramos mėgėjų būrelis atlieka vieno veiksmo 

komediją “Prie dangaus vartų”. Autorė ir režisierė — Julija Dantienė. 
Dekoracijos ir kostiumai — Gema Kreivėnaitė. Režisierės padėjėja — 
Vida Šalčiūnienė.

ŠOKIAMS GROS JINAI IR TRYS GINTARAI. VAD. V. DAUGIRDAS
IR SPECIALIAI JAUNIMUI — BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Maistą gamina Eugenija Kezienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurienę 441-7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., 

gaunami prie Įėjimo. Patartina bilietus Įsigyti iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai 
ir sau adresuotą su pašto ženklu voką 
217-25 54 Ave., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

siųsti Lithuanian Radio Club vardu,

NEW JERSEY:
B. P. Macijauskas 998*6797; 892-6415
K. Praleika 256-5224
D. Didžbalienė 925-4761
R. Bitėnas 351-7963

A. Diržys 296-7385
Ž. Jurienė 441-7831
E. Kezlenė 296-0798
R. Kezys 769-3300; 229-9134
B.V. Labutis VI 7-5550
M. Šallnskienė 296-2244
V. Vaslkauskas VI 7-1286

NEW YORK:

N. P. Baltrullonls AX 7-0991

Visus atsilankyti kviečia
IAISVČS ŽIBURIO

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL RYTO

VYSKUPO LAZDA
New Yorke susidarė komite

tas, kuris pažadėjo naujajam 
vyskupui P. Baltakiui, OFM, pa
dovanoti vyskupišką lazdą. Ko
miteto užmanymus parėmė ir 
LB New J/or k o apygardos valdy-

Vytautas Gerulaitis smarkiai 
praplečia savo įstaiga. Iki Šiol 
pastoviai veikia kelionių agentū
ra — Vitis, taip pat veikė ir ne
kilnojamo turto — Realty7 sky
rius. Dabar tas skyrius smarkiai 
praplėstas. Šalia Alfonso Koncės 
įsijungia į darbų Stephen Midol- 
la, kuris turi šios srities 23 
metų patirtį ir yra plačiai pasi
reiškęs Woodhavene kaip real 
estate pardavėjas. Įstaiga taip 
pat be pardavimo atlieka įkai
navimo patarnavimus, užpildo 
mokesčių dokumentus ir atlieka 
įvairių kelionių patarnavimus, 
sudaro dokumentus iškvietimui 
giminių iš Lietuvos.

Primename, kad
spalio 27, šeštadienį, Kultūros Židiny, 
341 Highland Blvd., Brooklyne, vyksta

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS VISUOTINIS NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS
8:30 v.r. pranciškonų vienuolyno koplyčioje Tėv. L. 

Andriekus, OFM, aukoja mišias Federacijos 
intencija. Po to — pusryčiai, registracija, 
susirinkimas.

IŠKILMINGA VAKARIENĖ

Kalba LMK Federacijos garbės narė 
JANINA SIMUTIENĖ

Klubų narės prašomos gausiai dalyvauti suvažiavime ir 
vakarienėje.

į vakarienę taip pat kviečiame visus, kurie pritaria 
lietuvių moterų veiklai.

Apie dalyvavimą vakarienėje prašom pranešti iki spalio 
22 d. tel. 718 296-0406, arba 718 846 -1056.

Iki malonaus pasimatymo!

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS

LAISVES ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį

RUDENS KONCERTĄ
— BALIŲ 
šeštadienį, lapkričio 3 d.

ba. Komitetas tam reikalui rin
ko aukas ir ieškojo žmogaus, 
kuris tą lazdą suprojektuotų, 
kas pagamintų.

Pirmą projektą, komitetui pra
šant, parengė Simas Augaitis, 
gyvenąs Watertown, Conn., prie 
Waterburio. Jis pasižymi savo 
gražiais, kruopščiais atliktais 
medžio drožiniais. Komitetas 
dėl lazdos projekto parengimo 
dar talkino ir Paulių Jurkų. Iš
diskutavus su pačiu vyskupu, 
S. Augaičio projektas buvo pri
imtas, įnešant kai kuriuos pakei
timus.

Taip susidėstė, kad pats vys
kupas, važiuodamas pro šalį, 
nuvežė projektą ir susitarė su 
pačiu meisteriu Simu Augaičiu.

Taigi, vyskupo lazda jau pra
dėta. Ji gero meisterio ranko
se ir bus gerai padaryta. Ji bus 
susukama iš keletos dalių, kad 
būtų patogiau pasiimti kelionei. 
Ji bus lengva, nes ji bus medinė.




