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PARLAMENTE IR SPAUDOJ

JT saugumo taryba vieningai 
priėmėjau trečią rezoliuciją, rei
kalaujančią Irano vyriausybę 
tučtuojau paleisti JAV am
basadoj laikomus įkaitus ir ragi
nančią JAV ir Iraną tarpusavio 
ginčą spręsti taikingai. JT gen. 
sekretorius yra taip pat ragina
mas panaudoti savo įtaką gin
čui taikingai išspręsti.

Irano užs. reik, ministeris Sa- 
deh Ghotbzadeh vėl pagrasino, 
kad įkaitai būsią teisiami juos 
saugojančių studentų, jei šachas 
nebūsiąs grąžintas į Iraną.

Puerto Rico nacionalistų gru
pės teroristai iš pasalų apšaudė 
prie San Juan JAV autobusą, ga
benantį karo laivyno jūreivius į 
darbą. Užmušė 2 ir sužeidė 10 
jūreivių. Teroristai pareiškė, 
kad tai esąs atsilyginimas už 
vietinės policijos nušautus du ir 
Floridos kalėjime pasikorusį 
vieną nacionalistą.

Irano gyventojai priėmė eks
pertų komisijos pasiūlytą konsti
tucijos projektą, pagal kurį vy
riausia krašto valdžia suteikiama 
vadinamam Faghi, kuris turės 
teisę paleisti gyventojų išrinktą 
parlamentą ir atleisti preziden
tą, skirti ir atleisti kariuomenės 
vadus, skelbti karą ir teikti am
nestiją. Kurdų, turkų ir kitos 
mažumos šiuos balsavimus boi
kotavo.

Islandijos parlamento rinki
muose nė viena partija nesu
rinko parlamento daugumos. Iš 
60 parlamento narių nepriklau
somybės partija išrinko 22, pro
gresyvioji — 17, prokokomunis- 

, tinė — 11 ir socialdemokratų 
— 10 atstovų. Komunistų par
tija neteko 3 ir socialdemokra
tų — 4 atstovų.

JAV, negalėdamos surasti 
valstybės, kuri sutiktų priglaus
ti Irano šachą, išgabeno jį iš 
N.Y. ligoninės į prie San Anto- 
nio karo aviacijos bazės esan
čią ligoninę.

Popiežius Jonas Paulius II 
ir stačiatikių patriarchas Di- 
mitrios I sudarė komisiją teolo
giniam skirtumam tarp šių Baž
nyčių išlyginti.

Prez. Carter nutraukė Čilei 
teikiamą karinę paramą ir įvai
rias paskolas už tai, kad Čilės 
vyriausybė nesutiko išduoti JAV 
teismui dviejų policijos valdi
ninkų, kurie yra įtariami 1976 
nužudę Washingtone Čilės egzi- 
lų vadą Orlando Letelier.

Nikaragvos vyriausybė į- 
steigė 9 specialius tribunolus 
buv. prezidento Somoza tauti
nės gvardijos nariam teisti.

Prieš JAV nukreiptos demon
stracijos įvyko Kuwait, Libijoj ir 
Filipinuose, o Tailande į JAV 
ambasados kiemą buvo įmestos 
kelios bombos.

Portugalijos parlamento rinki
mus nedidele balsų dauguma 
laimėjo trijų dešiniųjų partijų 
koalicija, kuriai vadovauja Fran- 
cisco Sa Cameiro. Komunistų 
partijos balsų skaičius iš 14 iš
augo iki 19 proc. Tai bus tik lai
kinis parlamentas, nes po 10 
mėnesių įvyks nauji rinkimai.

Britanijos vyriausybė sten
gėsi, kad Europos bendrosios 
rinkos valstybės sumažintų Bri
tanijos įnašus rinkai 2.2 bil. dol., 
iš kurių yra teikiama parama že
mės ūkio produktus gaminan- 
tiem ūkininkam, bet kitos vals
tybės šį Britanijos prašymą at
metė.

JAV prašymą paleisti Irane 
laikomus amerikiečių įkaitus JT 
tarptautinis teismas pradėjo 
svarstyti gruodžio 10.

P. Korėjos parlamentas vie
ningai nutarė prašyti vyriausybę 
atšaukti nužudyto prezidento 
Park Chung He įvestą išimties 
būklės įstatymą.

PASISAKO KUN. ALF. SVARINSKAS
Iš naujausio Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komiteto dokumentų rinkinio, 1979 liepos- 
spalio mėn.

(Tąsa iš pereito nr.)

Į mano raštiškus pareiškimus 
rajono vadovai niekada neduoda 
raštiško atsakymo, kaip to reika
lauja tarybiniai įstatymai. Dar 
1977 m. spalio mėn. pavaduoto
jas Z. Butkus man pareiškė: 
“Religinėms bendruomenėms 
mes niekada neduodame raš
tiško atsakymo (!) ir jums niekad 
neduosime leidimo eiti į kapi
nes”. Bedieviai gali eiti pagerbti 
mirusiųjų ar per Vėlines, ar per 
Pergalės šventę, bet tikintie
siems draudžiama. Tikintieji gali 
pagerbti savo mirusiuosius tik 
bedieviams vadovaujant. Už 
grynai religinę Vėlinių procesiją 
1976 ir 1978 m. buvau nubaus
tas pinigine bauda 50 rublių. 
Panašiai buvo nubaustas Kybar
tų parapijos klebonas kun. Sigi
tas Tamkevičius ir Paluomenės 
klebonas kun. Jonas Zubrus.

1977.XI.I Viduklės paukšti
ninkystės tarybinio ūkio direk
torius E. Zaikauskas bandė su
trukdyti procesiją, išvarydamas į 
gatvę sunkvežimius ir mėšlave
žius, kad sudarytų įspūdį, jog ti
kintieji sutrukdė judėjimą. Be to, 
pats paleido kapinėse garsiakal
bius, kad žmonės negirdėtų ku
nigo pamokslų. Bet Raseinių 
prokuratūra tylėjo.

Pernai XI.{ mokytojai Vaice
kauskas ir Mockus bėgiojo pa
gal kleboniją ir trukdė mergai
tėms persirengti eisenai. Eise

Tarptautinių vaiko metų minėjime rengėjos ir programos dalyviai Kultūros Židinyje 
gruodžio 2. Iš k. sėdi Aldona Rygelienė, Birutė Lukoševičienė, Marija Lušienė, 
sesuo Ona Mikailaitė, dr. Aldona Janačienė, Jūra Viesulienė, Apolonija Radzivanienė, 
Il-je eilėje Irena Marlino, Pranutė Ąžuolienė, Rožė Kundrotienė, Elena Mickeliūnie- 
nė, Ona Barauskienė, Vida Penikienė. Priekyje vaikai — iš k. Monika Vygantaitė, 
Vytenis Radzivanas, Kristina Vygantaitė, Antanas Vainius, Andrius ir Jonas Merlino. Nuotr. 
Liudo Tamošaičio

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Dar kartą grįžtame prie A. 
Jancevičiaus knygos VILNIAUS 
UNIVERSITETUI — 400.

Nuo pradžioje veikusio dvily
pio Istorijos-Filologijos fakul
teto atsiskyrė Filologijos fakul
tetas. Tai didžiausias ir bene 
svarbiausias Vilniaus universi
teto fakultetas. Jame studijuoja 
per 2000 studentų, jame yra pa
ruošiami lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokslininkai. Daugumas 
jaunesniosios kartos Lietuvos ra
šytojų yra baigę mokslus šiame 
fakultete. Jame yra 13 katedrų 
su 220 dėstytojų. Trys katedros 
sudaro Lituanistikos centrų. Lie
tuvių kalbos katedra įkurta dar 
nepriklausomos Lietuvos (1939). 
Joje dar dėstė P. Skardžius, A. 

nos metu mokytojas Mockus (jis 
gi Viduklės vidurinės mokyklos 
partijos sekretorius) bėgiojo per 
žmonių eiles su foto aparatu ir 
fotografavo iš arti kunigą ir at
skirus eisenos dalyvius. Pasipik
tinusiųjų tikinčiųjų jausmai ga
lėjo pasireikšti nepageidaujamu 
būdu. Ir vėl viešosios tvarkos 
pareigūnai šito nepastebėjo, nes 
abu mokytojai veikė pagal nuro
dymą “iš viršaus”.

Š. m. rugsėjo 4 d. Raseinių 
vykdomojo komiteto pavaduo
toja O. Stonienė iškvietė bažny
čios komiteto pirmininką I. Pau
lauską ir ragino bažnyčios akty
vui susitarti ir neklausyti klebo
no ir per Vėlines neiti į kapi
nes.

Prieš Šiluvos atlaidus vie
nus vidukliškius kvietė Apy
linkė, kitus Melioracijos valdy
bos partorgas ir reikalavo, kad 
žmonės savo lengvomis maši
nomis ne vežtų žmonių, ypač 
vaikų į Šiluvą.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, vidukliškiai rugsėjo 12 
dienos vakare važiavo į Šiluvą 
pasimelsti, atlikti išpažintį ir 
priimti šv. Komuniją. Tuo būdu 
norėjo pagerbti Švč. Mergelę 
Mariją ir savo sielą pašventinti 
naujomis Dievo malonėmis. 
Ties Šiluvos bažnyčios durimis 
stovėjo visa eilė “"civilių” ir truk
dė žmonėms ir ypač vaikams 
praeiti į bažnyčią. Vieną moterį

Salys, J. Otremskis, J. Balčiko
nis. Dabar atskiras kalbotyros 
specialybes dėsto: Z. Zinkevi
čius, V. Mažiulis, J. Palionis. 
Čia dirbo ir KGB agentų nužu
dytasis istorinės gramatikos 
specialistas J. Kazlauskas. Lie
tui vių kalbos stilistikai nuopelnų 
turi ankstesnis dekanas J. Pik- 
čilingis. Dabar dekano pareigas 
eina kalbininkas J. Balkevičius. 
Kalbotyros srityje dar dirba dės
tytojai: V. Urbutis, E. Jakaitie
nė, A. Girdenis, A. Pupkis, 
A. Laigonaitė, A. Paulauskienė, 
V. Labutis, J. Žukauskaitė, R. 
Venckutė, A. Piročkinas, K. 
Ambrasas, J. Kabelka. Tie patys 
profesoriai dėsto ir Baltų filo
logijos katedroje.

Kun. Alfonsas Svarinskas

nutvėrę už rankų, tempe J 
šventoriaus. Tik pradėjus šaukti: 
“gelbėkite, vagys užpuolė”, pa
leido ir pasišalino. Žmonės at
pažino šiuos bedievių “aktyvis
tus”: iš raikomo Kvietkienę ir 
mokytoją Mockų, Viduklės 
Paukštininkystės tarybinio ūkio 
partorgą Mačiulaitį, komjaunimo 
sekretorę Bružienę ir kitus. Sa
kykite: ar jie nepažeidžia LTSR 
Konstitucijos 52 str., ar jie nepa
žeidžia tarptautinių TSRS įsi
pareigojimų? Šitie aktyvistai, o

(nukelta į 2 psl.)

Svarbi yra Lietuvių literatū
ros katedra. Joje dėstė jau mirę 
profesoriai: V. Mykolaitis-Puti
nas, J. Lebedys, B. Pranskus-Za- 
lionis. Tarp dabartinių dėstytojų 
minimi: K. Korsakas, A. Jovai
šas, V. Areška, tautosakininkas
D. Sauka, literatūros tyrinėtojai 
— V. Daujotytė, E. Bukelienė,
L. Lisenkaitė, A. Sprindis, P. 
Česnulevičiūtėj. Girdzijauskas-

Klasikinės filologijos kate
droje dėsto: j. Dumčius, L. Val
kūnas, J. Tijūnėly tė-Šimkauskie- 
nė, B. Kazlauskas, H. Zabulis. 
Čia dirbo ir jau mirę M. Rač
kauskas, R. Mironas.

Didelis dėmesys universitete 
skiriamas Rusų kalbos katedrai. 
Čia daug dėstytojų nišų: D. Ab- 
romovič’ius, A. Antanovič’ius,
M. Zakarjan, T. Plakunava, N. 
Mitropolskaja, E. Kondiurina,
E. Safronova, vietinis rusas V.

Vlado Česiūno paslaptingas 
dingimas sukėlė nemaža triukš
mo Vakarų Vokietijos parlamen
te ir politiniuose sluoksniuose. 
Opozicijos spauda ir užsienio 
laikraščiai kritikavo socialdemo
kratinės vyriausybės laikyseną 
Česiūno klausimu. Pavyz
džiui, The New York Times 
(79.X.21) korespondentas Bon- 
noj, John Vinocur, priminė, kad 
vyriausybės atstovai atsisakė pa
remti V. Vokietijos generalinio 
prokuroro nuomonę, jog Česiū- 
nas buvo pagrobtas, ar net pa
neigti sovietų tvirtinimus, kad 
jis buvo laikomas Vakarų Vo
kietijoj prieš savo valią. Vino
cur aiškina tą vyriausybės lai
kyseną nenoru užrūstinti Mask
vą ir sudrumsti politinius van
denis 12 mėnesių prieš naujus 
rinkimus.

Spalio mėnesį Česiūno atve
jis buvo svarstomas Vakarų Vo
kietijos Bundestage. Krikščionių 
demokratų ir krikščionių visuo
meninės sąjungos opozicija ap
kaltino vyriausybę, kąd ji smul
kiai nepainformavo, kaip Če- 
siūnas atsidūrė Sovietų Są

PERSPEKTYVŲ NUMERIAI 
PASIEKIA VAKARUS

Vienas po kito pro geležinę 
uždangą pradeda prasiskverbti 
paskiri savilaidinio žurnalo Per
spektyvų numeriai. Pirmasis iš
eiviją pasiekė antrasis numeris, 
ištisai skirtas A. Sacharovo stu
dijai “Mano kraštas ir pasaulis”. 
Prieš porą mėnesių Draugo 
dienrašty pasirodė ištraukos iš 
vienuoliktojo numerio. Šiomis 
dienomis gautas ir devintasis 
numeris, išleistas šiais metais.

Beveik pusę devintojo Per
spektyvų numerio sudaro du 
svarbūs rusų disidentų raštai: 
A. Sacharovo “Apie Aleksandro 
Solženicyno laišką Sovietų Są
jungos vadam”, taip pat jo pasi
kalbėjimas su BBC korespon
dentu Janiu Sapietsu (1979 vasa
rio mėn.). Perspektyvos tęsia sa
vo pirmajame numery (1978) 
paskelbtą redakcinę liniją: “Taip 
pat bus dedami ir vertimai, 
tačiau tiktai tų autorių, kurie gy
vena arba gyveno Sovietų Są
jungoj, bet dėl savo įsitikini
mų yra arba buvo persekiojami 

iki jų išvykimo arba ištrėmi
mo į užsienį”.

Kostelnickis. Lietuviškomis pa
vardėmis minimi dėstytojai: L. 
Sudavičienė, M. Sivickienė, E. 
Galnaitytė, P. Ivinskis, P. Už
kalnis, R. Sideravičius, B. Ma- 
sionienė, E. Červinskienė.

Anglų kalbos katedroje mini
mi žymesni šie dėstytojai: A. Ste
ponavičius, A. Drauzdauskas, 
D. Tekorienė, M. Strimaitienė, 
D. Vabalienė, L. Valeika, L. Pa- 
žūsis, A. Laučka, B. Svecevi- 
čius, E. Kuosaitė.

Vokiečių kalbos katedroje 
minimi: I. Meiksina, A. Teko
rius, E. Gabrytė, L. Petravičius, 
A. Zamckas, E. Pajaujienė, V. 
Balaišis, G. Batarūnienė, S. 
Plaušinaitis, J. Kilius, C. Gečie
nė.

Prancūzų kalbos katedroje dir
ba: D. Čebelis (miręs 1978), 
A. Skūpas, L. Rupšytė, V. Mic
kienė, R.Jaskūnaitė, I. Goluben- 
ka, G. Bartkus.

Nors Sovietijoje žmogaus tei
sės yra žiauriai laužomos, tačiau 
ruošiama gana daug teisininkų. 
Rašoma, kad Vilniaus teisių 
fakultetų iki 1978 baigė pusket
virto tūkstančio žmonių. 1939 
Teisių fakultete buvo ir ekono
mijos mokslai. Suorganizavus at
skirus ekonomijos fakultetus, 
teisių fakultetas susiaurėjo tik į 
kelias specialybes. Fakultetui 
vadovauja dekanas I. Nekrošius. 
Iš jau mirusių profesorių mini
mi: P. Pakarklis, K. Jablonskis,
K. Domaševičius. Jaunesnieji 
dėstytojai: S. Vansevičius, P. Kū
ris, J. Žėruolis, J. Moreinas.

1940 suorganizuotas atskiras 
Ekonomijos mokslų fakulte-
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jungoj, prieš tai paprašęs poli
tinės globos Vakarų Vokietijoj.

Vakarų Vokietijos spaudoj 
apie Česiūno atvejį plačiai rašė 
Muenchener Merkur (79.X.19), 
Die Welt (79.X.18) ir kiti. Vo
kiečių spauda taip pat skelbia, 
kad Vakarų Vokietijos generali
nis prokuroras Rebbmanas ga
vęs iš Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės pasikalbėjimo su Če- 
siūnu juostelę, kurioj įrašyti šie 
jo žodžiai: “Aišku, gali būti 
man sunkumų irgi. Galiu aš gal
būt ir gyvas nelikti, nes čia 
saugumo darbuotojų yra pilna. 
Ir jeigu aš jiem pasirodyčiau, 
kad aš jiem maišau, jie gali ma
ne, aišku, irgi nuimti nuo are
nos. Jeigu mirsiu ir anksčiau — 
nieko baisaus nebus.”

Kai spalio 19 vokiečių žurna
listų pokalbis su Česiūnu Viln- 
niuj buvo parodytas vokiečių te
levizijoj, Česiūną Vokietijoj glo
boję Forkertai pareiškė spaudai, 
kad jis atrodęs “palaužtas, gero
kai pasenęs ir dvasiškai pažeis
tas”. Pasak Forkertų, jie “įsiti
kinę, kad jo atsakymai buvo pa
diktuoti”. / r-1 . \

Straipsny “Spaudos konferen
cija Vilniuj” aprašomas kelioli
kos Vilniaus “kitaminčių” susi
tikimas su vasario 5-8 Lietuvoj 
apsilankiusiais užsienio laikraš
čių korespondentais. Spaudos 
konferencijoj, įvykusioj Angelės 
Ragaišienės bute, dalyvavo Reu
ter agentūros korespondentė 
Chamberlain, Los Angeles 
Times atstovas Fisher ir 
Agence France Presse žurna
listė. Jiem buvo išsamiai nu
šviesta padėtis Lietuvoj. Vakarų 
spaudai buvo prikišta, kad ji nu
tylinti lietuvių “tautinį pasiprie
šinimą” ir “elementariausių 
žmogaus teisių pažeidinėjimą”. 
Pabrėžta, kad “laisvės troškimas 
ir viltis gyvi visoj lietuvių tau
toj”, ir todėl esą “netikslu mū
sų judėjimą vadinti disidenti
niu”, nes kolaborantų lietuvių 
tarpe esanti tik saujelė.

Spaudos konferencijoj daly
vavo ir du jaunuoliai, planuoją 
tapti kunigais. Jie minėjo, kad 
Lietuvoj veikia ir pogrindinė 
seminarija, slapta ruošianti būsi
mus kunigus, kurių šiuo metu 
yra apie penkiolika.

Vienas dalyvių pasakojo, kad 
“katalikiškoji opozicija” manan
ti, jog tik religija gali išgelbė
ti Lietuvą nuo sunykimo, 
ir todėl “visas jos dėmesys su
telktas ties religine laisve”; ta
čiau , jo bendraminčių suprati
mu, svarbiausios Lietuvos prob
lemos esančios tautinio pobū
džio, ir “net pilnos religinės 
laisvės suteikimas dar toli gražu 
tų problemų neišspręstų”.

Įdomūs Algio Daniaus slapy
vardžiu pasirašyti komentarai so
vietiniais klausimais, “Dienoraš
čio puslapiai”, gauti “Lietuvos 
komunistų sąjungos (už Lietuvos 
išstojimą iš SSSR) vardu”. Da
nius įžvalgiai rašo apie rusų di
sidento Snegiriovo numarinimą 
ir sovietinės propagandos prieš 
Kiniją “bumeranginį” pobūdį. 
Minėtoji “Lietuvos komunistų 
sąjunga” įteikusi ir straipsnį 
“Brangių mirusiųjų žemė”, apie 
Prūsų Lietuvos surusinimą, ku
ris apibūdinamas kaip “dar nere
gėtas didžiavalstybinis šoviniz
mas, pasireiškęs genocidu ir ko
lonizacine politika”. Straipsnio 
autorius paneigia dar šiandien 
tebegirdimą nuomonę, kad 
Maskva siūliusi Lietuvai Rytprū
sius, tačiau Vilnius atsisakęs. 
Toks gandas buvęs “sąmoningai 
paskleistas, norint pasiteisinti 
prieš liaudį”. Lietuvių kultūros 
naikinimą Gudijoj dokumen
tuoja A.B. straipsny “Ten, kur 
gęsta lietuvybė”. Autorius ra
gina savo tautiečius “teikti viso
keriopą pagalbą Gudijos lie
tuviam” ir tuo ginti lietuvybę 
nuo mūsų vyresniojo brolio ag

resyvaus šovinizmo”.
(Elta)
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Senatorius Edward Kennedy, 
nepaisydamas abiejų politinių 
partijų siekimo nevelti Irano 
krizės į kandidatų rinkiminę ko
vą, savo kalboj griežtai pasmerkė 
Irano šachą ir kritikavo prezi
dentą Carter už šacho įsileidimą 
į JAV. Abi partijos šį Kennedy 
žygį pasmerkė.

Sov. S-ga pradėjo atitraukti iš 
R. Vokietijos vieną tankų divizi
ją su 300 tankų ir pakvietė Va
karų žurnalistus šį atitraukimą 
stebėti. Šiuo žygiu ji siekia su
mažinti V. Europos valstybių 
pritarimą prezidento Carterio 
planui išdėstyti ten naujas rake
tas.

Prez. Carter pareiškė, kad 
JAV panaikins Rodezijai taiko
mas sankcijas, kai Britanijos vy
riausybės skirtas gubernato
rius pradės eiti savo pareigas.

Prez. Carter pareiškė, kad 
JAV panaikins Rodezijai taiko
mas sankcijas, kai Britanijos vy
riausybės skirtas gubernatorius 
pradės eiti savo pareigas.

Britanijos ministerių kabi
netas nutarė paskirti Rodezijai 
gubernatorių su įstatymų leidi
mo ir vykdymo teisėm, nepai
sant, ar partizanų vadai su tuo 
sutiks, ar ne.

Sovietų disidentai buvo para
ginę Sov. S-gos aukščiausią ta
rybą pareikalauti iš Irano vy
riausybės, kad ji tuojau pa
leistų JAV ambasadoj laikomus 
įkaitus.

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt pareiškė socialde
mokratų partijos konferencijai, 
kad V. Vokietija, nežiūrėdama į- 
vairių Sov. S-gos grasinimų, ne
atsisakys savo nusistatymo iš
dėstyti V. Europoj naujas JAV 
raketas, ir pagrasino atsistatydin
ti iš partijos vadų, jei partija 
jo politikai nepritartų. ( r

Olandijos ministeris pirminin
kas Andreas A.;,$Ll,y.Qfl,,,Agt, 
išvyko į Belgiją ieškoti para
mos savo nusistatymui, kad ra
ketos nebūtų išdėstytos. Šiuo 
klausimu jo vadovaujama krikš
čionių demokratų partija yra su
skilusi.

Nikaragvos ministerių kabi
netas, siekdamas suteikti sukili
mą laimėjusiai juntai laisvas ran
kas, atsistatydino.

Daugiau kaip 1,200 Etiopijos 
vaikų vėl atvyko į Kubą moky
tis. Šiuo metu Kubos specia
lioj mokykloj yra mokomi apie 
10,000 Angolos, Kongo, Mozam
biko, pietvakarių Afrikos, Nika
ragvos, Sao Tome ir Principe 
vaikų.

Prez. Carter viešai paskelbė 
sieksiąs prezidento pareigų ir 
antrajam terminui.

V. Vokietijos teismas nuteisė 
teroristų grupės narę Angeliką 
Speidel dviem iki gyvos galvos 
bausmėm už policininko nu
žudymą 1978.

SVARINSKAS
(atkelta iš l psl.)

ne Tikinčiųjų teisėms ginti Ka
talikų Komitetas duoda užsie
nio spaudai pakankamai medžia
gos. Tik jie griauna Tarybų Są
jungos prestižą pasaulio akyse.

Šiluvos atlaidų metu įvairūs 
“civiliai” eidavo per pamaldžių 
moterų butus ir darydavo kra
tas.

1979.IX. 12 pačiu atlaidų į- 
karščio metu Raseinių rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
kas A. Skeiveris iššaukė Šiluvos 
kleboną kun. Vaclovą Grauslį į 
Raseinius ir, dalyvaujant pava
duotojai O. Stonienei, prievarta 
išgavo klebono parašą, kad ne
leis Šiluvoje rugsėjo 15 d. atlai
kyti šv. Mišių (sumos) Tikinčių
jų teisėms ginti Katalikų Ko
miteto nariams-kunigams. Atėjo 
metas Lietuvos TSR prokuratū
rai sudrausti Raseinių bedievius 
ir įtikinti, kad Šiluvą tvarko 
vyskupas ir klebonas, o rajono 
vadovai tegul pasirūpina apleis
tomis Maironio ir Stanevičiaus 
tėviškėmis arba bent gyvenvie
čių gatvėmis. TTG Katalikų

Komiteto nariai-kunigai šv. Mi
šias atlaikė, o Šiluvos klebonui 
buvo sugadinta nuotaika visiems 
atlaidams.

Taigi Šiluvos atvejis akivaiz
džiai liudija apie Lietuvos kata
likų turimą “pilną religinę lais
vę”.

Raseinių saugumo poskyrio 
viršininkas Gardauskas tuojau 
po atlaidų šaukė tardymui Šilu
vos kleboną kun. Vaclovą 
Grauslį (IX.18 išlaikė 3 vai.), 
Raseinių kleboną Vytautą Griga- 
navičių (IX.19 ), Raseinių vikarą 
kun. AntanąUrbanavičių(IX.21 ) 
ir Liolių kleboną kun. Joną 
Račaitį (IX.24). Tarp kitų daly
kų klausinėjo ir apie kun. Jono 
Kaunecko pamokslą Šiluvoje 
IX. 15.

Nežiūrint bedievių ir ateistų 
šantažo, stokos priemonių nu
vykti į atlaidus, religinis atgimi
mas Lietuvoje jau visų pastebi
mas faktas: vienus džiugina, o 
kitus — siutina. Bet su šiuo fak
tu tenka skaitytis.

Visa Lietuva pradeda ruoštis 
dviems dideliems jubiliejams:

500 metų nuo šv. Kazimiero 
mirties (1984) ir 600 metų nuo 
krikščionybės įvedimo (1987). Ir 
visų mūsų vienas tikslas: Visa 
atnaujinti Kristuje! Atnaujinti 
Tautos dvasinį veidą, taip skau
džiai sužalotą bedievybės per 
keletą pokario dešimtmečių.

Kol bus Tarybų Sąjungoje ti
kinčiųjų diskriminacijos faktų 
(deja, jie nemažėja!), tol bus rei
kalingas Tikinčiųjų teisėms ginti 
Katalikų Komitetas. Ir vieno ar 
kelių Komiteto narių teisminis 
sudorojimas jo veiklos nepara- 
Iižuos. Katalikų Komitetas ir to
liau informuos tarybinę vyriau
sybę ir aukščiausiąją Bažnyčios 
vadovybę apie skaudžius tikin
čiųjų teisių pažeidimus Lietuvo
je ir kitose tarybinėse respubli
kose.

Esame giliai įsitikinę, kad, 
Dievui laiminant, Popiežiui Jo
nui Pauliui II ir viešajai viso 
pasaulio gerųjų žmonių opini
jai paremiant, mes sulauksime 
pilnos religinės laisvės.

— Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė (Ps. 45.2).

Viduklė, 1979 m. spalio 1 d.
Kun. Alfonsas Svarinskas 

Viduklės klebonas,
TTG Katalikų Komiteto narys

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių 
ir Naujųjų Metų pro.ga mieliesiems savo pacientams, drau
gams ir pažįstamiems linki

Dr. Juozas Dičpinigaitis

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!
linkių visiems savo draugams bei pažįstamiems
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MARYTE SHALINS
- ŠALINSKIENĖ

84-02 JaYnaica Avenue VVoodhaven, N. Y.
Tel. 296-2244
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LITAS Investing Corp., Ine. 
Tel. (212) 441-6799

LITAS Travel Service 
Tel. (212) 846-1650

KAS TAS ŠACHAS
Šacho tėvas Rėza Khan buvo 

Persijos armijos puskarininkio, 
iškilusio iki pulkininko, sūnus. 
1921 jis surengė perversmą 
prieš Qajar dinastijos šachą ir 
nuo 1925 pradėjo Pahlevi dinas
tiją. 1941 Britanija, įtardama, kad 
Rėza Khan gali pritarti naciam, 
užėmė su Sov. S-ga Iraną, o ša
chą išsiuntė į Pietų Afriką ir į 
Irano sostą pasodino jo 21 m. 
sūnų Rėza Pahlevi, kuris tuo 
metu buvo susirūpinęs moterim, 
kortom ir įvairių linksmybių 
ieškojimu. 1953 Irano min. pir- 
rųipinkui Mohammed Mos- 
sadegh nusavinus Britanijos 
tvarkomus aliejaus laukus ir 
krašte kilus suirutei, šachas pa
bėgo į užsienį, tačiau, pavykus 
Irane ČIA suorganizuotam per
versmui prieš Mossadegh, vėl 
greit grįžo į Iraną.

Pasidaręs griežtu valdovu, 
jis 1960 Irane pradėjo vadinamą
ją baltąją revoliuciją, išdalyda
mas 2.3 mil. šeimų 20 mil. ak
rų žemės, vykdydamas didelę 
gyventojų švietimo akciją, leis
damas moterim balsuoti ir išsi
skirti. 1970 moterys sudarė 38 
proc. visų Irano studentų. Be to, 
jis siekė Iraną padaryti viena iš 
penkių pasaulio galybių (JAV, 
Sov. S-ga, Prancūzija ir Japoni
ja). Augant pasaulio aliejaus pa
reikalavimui ir jo kainom, jis per 
20 valdymo metų sugebėjo gink
lavimo reikalam išleisti 36 bil. 
dol. Šachui siekiant pakelti kraš
to civilizaciją ir pramonę, JAV 

vyriausybė skatino Amerikos

YRA?
korporacijas kreditais ir techniki
ne pagalba padėti Iranui. Ir to
kiu būdu ten atsirado per 70,000 
amerikiečių. Tačiau greta mies
tuose kylančių daugiabučių na
mų Irano sostinė Teheranas ne
turėjo kanalizacijos, o 63,000 ma
žesnių miestelių — vandentie
kio. Gyventojai metė ūkius ir 
skverbėsi į miestus, ir Iranas, 
iki tol save išmaitinęs, turėjo 
maistą importuoti iš užsienio.

Krašto kultūrinimas didžiai 
nepatiko mulom, juo labiau, kad 
šachas iš jų buvo nusavinęs ir 
didelius žemės plotus sugalvo
tai žemės reformai. Augant kraš
to švietimui, mulų įtaka pradėjo 
mažėti. Be to, krašto moderni
zacija su savim atnešė ir įvai
rių blogybių, kaip ištvirkavimą, 
girtavimą, azartinius žaidimus, 
todėl mulos pasidarė rezistenci
jos prieš šachą centrai.

Krašto supramoninimas ir 
švietimas sukūrė didelę vidu- 
riniąją klasę, siekusią net 25 
proc. visų gyventojų skaičiaus. 
Šachui atrodė, kad, jų medžia
ginei gerovei kylant, jie liks jam 
amžinai ištikimi. Tačiau neturė
jimas politinių teisių ir valdžioj 
įsivyravęs kyšininkavimas juos 
padarė režimo priešais. Valdžios 
pinigais užsieny studijavusio vi
duriniosios klasės šimtai tūks
tančių jaunimo, kurių daugelis, 
baigę studijas, į Iraną negrįž
davo, suardė krašto socialinę 
pusiausvyrą, nes į jų vietas ša
chas turėjo samdyti užsieniečius 
technikus.

Tad opozicija krašte augo, ir 
niekas apie tai šacho neinforma
vo. Žinoma, ir pats šachas, ir pla
ti jo giminė pasižymėjo išlaidu
mu ir valstybės pinigų neatsky- 
rimu nuo savųjų. Taip 1971, 
minėdamas 2500 m. imperijos į- 
kūrimo sukaktuves, jis išleido 
100 mil. dol., o savo valdžiai su
stiprinti 1957 įsteigė nelemtai 
išgarsėjusią slaptosios policijos 
organizaciją Savak. Amnesty In
ternational duomenim, Irane 
buvo nuo 25,000 iki 100,000 
politinių kalinių, kurių daugelis 
buvo nuo Savak žiauriai nuken
tėję. Prieš šachą buvo įvykdyti 
du pasikėsinimai. Dabartinių re
voliucinių teismų likviduoti Sa
vak agentai, galbūt gindami sa
ve, liudijo, kad ir pats šachas 
esąs prie kankinimų prisidėjęs 
ir kad per kraštą sukrėtusius 
neramumus 1978 ir 1979 šacho 
kariuomenė kelis kartus šaudė į 
demonstruojančius.

Ne paslaptis, kad Irane buvo 
įsigalėjusi ir korupcija. Užsienio 
firmos, norėdamos gauti darbų 
kontraktus, turėdavo mokėti val
džios pareigūnam stambius ky
šius. Tiesa, šachas periodiškai 
bausdavo kyšininkus, tačiau vi
sai jų išnaikinti per daug nesi
stengė. Išvykęs iš krašto, jis pri
sipažino Egipto prezidentui, 
kad jo patarėjai apie jį pastatė 
tokią sieną, kad jis nieko neži
nojęs, kas vyksta liaudy, o su
žinojus, jau buvo per vėlu tai 
atitaisyti.

K.J.

MOTERŲ 
VIENYBES

valdyba ir narės sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sėkmingų Naujų Metų.
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DOVANA Corp. 
69-40 Fleet St.

Forest Hills, N.Y. 11375 
Tel. 268-1594

Savininkai S. Ir. Velonskiai
APLANKYKITE IR įSiTi^iNŠITE ■ ’ 
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Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477) 

89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y.

Sveikinu klijentus ir bičiulius Šv. Kalėdose! Daug laimės 
Naujuose Metuose!

SPARTA, J. L. GIEDRAITIS, SAV.
Rašomos mašinėlės, TV, kompiuteriai 

10 Barry Dr., E. Northport, N.Y. 11731

MASPETHO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
sveikina savo narius, draugus ir prijaučiančius, linki 
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Kviečiame visus užeiti, padraugauti ir pasivaišinti lle- 
tuvlškoj aplinkoj. Prezidentas R. Šuolis

Sekretorius K. Vainius

Savo draugams švenčių pro
ga užprenumeruok Darbininką!

Kilimai iš montrealiečių skaučių parodos katalogo viršelio. Paroda buvo 1975 birželio 
14-26 Ottavvoje.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
sveikina su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais savo mielus 
narius, sportininkus ir jų tėvelius, ketvirtadienio bingo dar
buotojus ir sportą remiančius draugus.

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207
PATIKSLINIMAS

Išvyka pas dailininkus Tamo
šaičius (Marijos Raugienės 
straipsnis). DARBININKAS, š. 
m. lapkričio 2.

Klaidingai aprašyta: “Kitas 
momentas. Toronto lietuvės 
skautės, atsidėkodamos vietinei 
valdžiai už suteiktą jų veiklai 
finansinę paramą, įteikė dail. 
Tamošaičio projektuotą kilimą... 
iškabintas Toronto rotušės di
džiojoje salėje.”

Turėtų būti: Montrealio skau
tės gavo Kanados federalinės 
valdžios finansinę paramą kili
mų audimo išmokimui. Buvo iš
austa keliasdešimt įvairaus dy
džio kilimų. Du‘didieji kilimai 
atlikti aplikacijos būdu, vaizduo
jantieji Lietuvą ir Kanadą, pagal 
Tamošaičio projektą, ir visi tie 
kilimai yra skaučių nuosavybė. 
Buvo surengta jų paroda Otta- 
woje 1975 m.

Kilimą Eglė žalčių karalienė 
(pagal Tamošaičio projektą išau
dė Genė Montvilienė) Montre- 
aiio lietuvių Bendruomenė pa
dovanojo Montrealio miesto ro
tušei 1978 m.

A.T.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS, 

savininkas
1883 Madison Street, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 2-6440

Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

--------- Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų*

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos.;

Vestuvėms ir pokyliams tortai
43-04 JUNCTION BLVD. CORONA, QUEEMS, N.Y. 11368 

Telef. 779-5156
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Kristus ir tiesa
Kristaus gimimo — Kalėdų 

šventę žmonės visada taip jau
triai išgyveno, kad jos minėji
mas tapo tiesiog perpildytas vi
sokia žmogaus proto ir širdies 
kūryba. Ir vertai, nes kas svar
besnio galėjo įvykti žmonijos is
torijoj už Išganytojo atėjimą. Šiek 
tiek gaila, kad Kalėdų švenčių 
prasmę ir gal pačius gražiausius 
išgyvenimus ne vienam užstelbia 
visokie menkaverčiai malonu
mai bei išsiblaškymai, ir nelieka 
nei laiko, nei dėmesio pagyventi 
turtinga šventės prasme.

Iš daugybės šiai dienai savų 
minčių pamąstykim šį kartą apie 
Kristų ir tiesą.

Žmonės iki šiol daug surado, 
kad ieškojo. Protingas žmogus 
visada ieškos ir visko niekada 
nesužinos. Taip yra, kas liečia 
kūriniją. Taip yra ir dvasinėj 
srity, kas liečia Dievą, žmogų, 
žmogaus santykius su Dievu. 
Kristus paliko Evangeliją, tačiau 
jis pats pasakė: Dar daug turė
čiau jum pasakyti, bet dabar jūs 
negalite pakelti: Kai ateis Tie
sos Dvasia, ji jus įves į Tiesos 
pilnatvę (Jon. 16, 12).

Šventoji Dvasia kalba tiesos 
ieškantiem, trokštantiem, pra- 
šantiem. Tokiem kartais ji 
duoda nelauktų, nuostabių 
minčių. Taip pat matome ir 
mūsų laikais, kaip pildosi kitas 
Kristaus žod^ 5 £ai jus įskųs, 
nesirūpinkite, kaip ir ką kalbėsi
te, nes tą valandą bus jums duo
ta, ką jūs turite kalbėti. Tada jau 
nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo 
Dvasia kalbės jūsų lūpomis 
(Mat. 10, 19).

Kol žmogus nepamilsta tiesos 
šaltinio, tol nepamilsta ir tiesos 
ir jos neieško. Tačiau jis jaučia 
stoką kažko žmogui būtino. 
Jacąues Maritain sako, kad, at
metus Dievą, netenka pagrindo 
tiesos meilė. Be Dievo žmogus 
tiesos pagrindu pastato save ar 
kitą žmogų. O kiekvienas minti
jąs žino, koks ribotas yra žmo
gus. Jeigu Kristus pasakė, kad jis 
dar ne viską pasakė, ką žmogus
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turėtų žinoti, tai ką sakyti apie 
tuos, kurie mano, kad Marksas 
ar kuris kitas žmogus pasakė jau 
viską, kad nėra ko daugiau ieš
koti. Tokie tikrai daugiau ne
ieško ir neranda, jie net neken
čia tiesos, kalba prieš elementa
riausią logiką, prieš tiesą ir 
pyksta, jeigu kas jiem tai prime
na. O sunku suprasti didesnį 
savęs nuvertinimą, kaip atme
tant tiesą.

Gerai elgiasi tie mintytojai- 
filosofai, teologai, kurie nesiliau
ja galvoję, ieškoję vis gilesnių, 
tikslesnių atsakymų, liečiančių 
Dievo pažinimą, žmogaus santy
kius su Dievu. Tiesa, kad jie 
kartais suklysta, kaip ir visi kitų 
sričių tyrinėtojai. Ieškant tiesos, 
reikia būti atsargiam ir Dievą 
tikinčiam žmogui. Kristus, paža
dėjęs Tiesos Dvasią po jo už
žengimo į dangų, paliko Bažny
čią kaip tiesos mokytoją ir sau
gotoją.

Tikint, kad žmogui kalba Tie
sos Dvasia, reikia atsargumo ne
sumaišyti Tiesos Dvasios žo
džių su savomis iliuzijomis. Jei 
kam atrodytų, kad mintis gauta iš 
Tiesos Dvasios, bet ji nesiderin
tų su Bažnyčios mokoma tiesa, 
žmogus turėtų būti tikras, kad tai 
yra jo paties klaida, o ne Tie
sos Dvasios apšvietimas.

Kristaus asmuo ir jo žodžių 
prasmė niekada nepraranda savo 
vertės. Nepraranda savo vertės 
ir jo atėjimo minėjimas. Po
piežius Jonas Paulius II pasakė 
mintį, liečiančią mūsų laikus, 
kad Kalėdos yra diena, kurią 
kalinių širdyse ir protuose 
būna daugiau šviesos, negu be
dieviškuose jų tironuose (kalba 
1979.1.27).

Apie mūsų laiko kai kurių 
žmonių dvasią amerikietis žur
nalistas Sydney Harris praėjusių 
Kalėdų proga rašė: Jeigu Kris
tus gyventų šiandien, gal ilgiau 
būtų toleruojamas, bet būtų nu
žudytas ne žydų ir stabmeldžių, 
o pakrikštytų antikristų (Chica
go Sun Time, 1978. XII,25).

Mūsų laikais, kai civilizaci
ja ir kultūra yra tiek pasieku
sios, nesinorėtų tikėti, kad su-

Visi gerai žinome, kad spauda 
yra devintoji pasaulio galybė. 
Gal netgi truputėlį daugiau, 
negu ta devintoji banga! Dailus 
būrys lietuvių, apie trisdešimt 
tūkstančių galvų, po antrojo pa
saulinio karo atvykusių Ameri
kon ir čia sulaukusių brandžios 
30 metų jaunystės, turėjo laiko ir 
progos įsitikinti, kad šiame kraš
te spauda yra net tryliktoji pa
saulio galybė . . .

Deja, skaičius “13” nėra sim
patingas, daugelis žmonių jo 
vengia ir net bijo, tad gal čia ga
lėtų ir toks klausimas kilti: ar 
visa yra kilnu, dora, humaniška 
ir garbinga, ką amerikinė ir 
neamerikinė spauda skelbia, į- 
taigoja, aiškina, nutyli ir igno
ruoja? .. Turbūt savaime su
prantama, kad laisvėje spauda 
ne visuomet pajėgia pakilti į lais
vas padanges, o gan dažnai pa
linksta tarnauti įvairiom pragma
tinėm “dorybėm” . . .

Tačiau spaudos pliusus ir mi
nusus sudėjus į krūvą, nesunku 
bus pasidaryti išvadą, kad spau
da kiekvienos tautos gyvenime 
yra didelė ir gaivi šviesa, reikš
minga ir didžiai svarbi žmo
gaus kultūrinio bei kūrybinio 
darbo pastanga.

-o-
Ne tik lietuvių tautos, bet ir 

Europos kultūros istorijoj vie
nas pačių barbariškiausių įvykių 
XIX a. antrojoj pusėj — tai lie
tuvių spaudos draudimas lotynų 
raidėm, trukęs ištisus keturias
dešimt metų, įbėgęs net į XX a. 
pirmąjį dešimtmetį. Didikų ir 
bajorų kvailiojimuose išsikvė
pus ir pakrikus Lietuvos-Lenki
jos Respublikai, carinės Rusijos 
vyriausybė, Lietuvą aneksavusi, 
ne įstatymu lietuviam spaudą 
uždraudė, bet atskirų savo biuro
kratų potvarkiais, kuriem, žino
ma, pritarė caras Aleksandras II 
ir jo ministrai. Tiksliau tariant, 
tą barbarišką sprendimą pada
rė Vilniaus generalgubernato
rius M. N. Muravjovas (1796- 
1866), žodžiu 1864 uždraudęs 
lietuvių, knygas spausdinti ,Įo- 

bedievėjusio žmogaus humaniš
kumas kartais nėra aukštesnis už 
primityvios stadijos stabmeldžių. 
Gaila tokių, kurie šios savo nelai
mės nemato ir nesupranta.

Išganymo ir Tiesos nešėjo atė
jimą švęsdami, melskimės ne tik 
už save, už persekiojamus dėl 
teisybės, bet ir už visus nelai
minguosius dvasinėj tamsoj. 
Kristus atėjo visiem, ir mes nors 
ma'da pasiekim visus.

Visiem linkiu malonių Kalėdų 
švenčių, malonės trokšti tiesos ir 
ją surasti. Visiem tebūna Dievo 
palaima gausūs 1980 metai.

Vysk. Vincentas Brizgys

KOVA DĖL RAIDŽIŲ
Spaudos atgavimo 75 m. sukaktis

St. Santvara paskaita, skaityta spaudos at- 
gavimo minėjimuose VVashingtone ir 
New Yorke(l)

D. Sviatopolk-Mirskis (1857- 
1914) caro ministram konfiden
cialiame rašte taip kalbėjo: 
“Svarbu išlaikyti savo globoje 
tautinį lietuvių sąjūdį, kuris da
bar išsprunka iš valdžios rankų,

tynų raidėm, netrukus Lietuvoj 
gavęs Koriko vardą, ir K. P. Kauf- 
manas (1818-1882), savo kil
me austras, 1865 m. žodinį Mu
ravjovo potvarkį patvirtino raštu.

Tai šitaip Lietuvoj prasidėjo 
maironinė “naktis be aušros”— 
žudymai, trėmimai į Rusiją, į Si
birą, vyrų gaudymai į rekrutus 
(25 metų karinė tarnyba kur 
nors Azijoje), nuteisimai kator- 
gon už maldas iš lietuviškų 
maldaknygių, bažnyčių, vienuo
lynų ir mokyklų uždarinėjimai, 
žemių ir turtų grobstymai, rusų 
kolonistų kurdinimai ištremtų 
lietuvių kaimuose bei dvaruose 
ir kiti to paties pobūdžio žiau
rumai . . . Deja, neturime pa
grindo pasidžiaugti, kad šių die
nų rusai jau būtų supratę, jog 
visa tai, kas čia tik keliais saki
niais paminėta, yra patys gėdin
giausi jų istorijos lapai.

-o-
Galime būti dėkingi Viešpa

čiui ir savo tautos likimui, kad 
šitokie bukaprotiški ir trumpare
giški Rusijos administratorių 
siautėjimai Lietuvoj gan greit į

Dękoratyvinė lėkštė su Vilniaus Universiteto didžiuoju kie
mu. Viršuje — Steponas Batoras — universiteto steigėjas, 
apačioje — universiteto antspaudas Edukacinės Komisijos 
laikais, dešinėje — Vargo mokykla, kairėje — lietuviška 
knyga apjuosta grandine — simbolizuoja spaudos draudimo 
metus.

audrino beveik visuotinį lietu
vių pasipriešinimą, kurstė tauti
nį atgimimą, įžiebė patvarią, ne- 
atlaidžią ir vis stiprėjančią kovą 
dėl lotyniškų raidžių lietuvių 
spaudai.

Kova plėtėsi dviem frontais 
— legaliom peticijopi ir prašy
mais, nukreiptais į carą, kad ne
legalus lietuvių spaudos drau
dimas būtų panaikintas, ir laik
raščių bei knygų, spausdinamų 
vokiečių valdomoj Maž. Lietu
voj ir tolimoj Amerikoj, slaptu 
gabenimu per sieną, kurią sau
gojo gausūs Rusijos caro žanda
rų būriai ir įvairaus plauko šni
pai. Toji atkakli kova ne vie
ną lietuvių šeimą sudraskė ir 
paskandino ašarose, ne vieną 
lietuvį uždusino kalėjimai ir 
katarogos, ne vieną knygnešį 
ir patriotą nuskynė kulka, kai jis 
nešė lietuviškojo rašto ugnį sa
vo žmonėm.

Ir tik tada, kai virš imperi
nio rusų Petersburgo pradėjo 
telktis revoliucijos debesys, Vil
niaus generalgubernatorius P.

nes šiuo metu lietuviai minta 
dvasiniu penu užsieninės spau
dos, kuri yra slaptai įgabenama 
ir todėl ištrūksta iš mūsų cenzū
ros priežiūros . . . Privalome le
galizuoti lotyniškai — lietuviš
kas raides, nes antraip jokia jė
ga neįstengs sulaikyti vis dides
nio platinimo lietuviškų kny
gų” (Roemeris, Litva, 320 psl.). 
Istorikai teigia, kad tas raštas 
Rusijos ministrų neįtikino, o tik 
Baltvyžio girių medžioklėj, kai 
ten Sviatopolk-Mirskis ir Kauno 
gubernatorius P. Veriovkinas (a. 
1861-1946) susitiko su caru ir 
jam asmeniškai išdėstė lietuvių 
spaudos bylą, tik tada 1904 
m. gegužės 7 d. caras Mikalo
jus II neteisėtą ir beprasmį 
mūsų spaudos, draudimą panai
kino. Taip istorijos įvykiam be- 
sipinant, nuvargintas ir nuskur
dintas lietuvių Dovydas įveikė 
imperialistinį, grobuonišką, o 
dažnu atveju ir gana kvailą rusų 
Galijotą.

-o-
Stambesni istoriniai poslinkiai 

turbūt negimsta per vieną kitą 
valandą. Taigi ir lietuvių spau-
dos draudimas taip pat neatsi
rado per vieną naktį. Kilo pra
radimas po praradimo, telkėsi į 
būrį Lietuvos priešai, jų kėslų 
šaknys slypi tolimesnėj praeity. 
Šia proga gal bus pravartu ir ' 
ton pusėn nors apgraibom pa
žvelgti.

XVIII a., dar neseniai galinga 
Lietuvos valstybė, mūsų diduo
menei ir bajorijai užsikrėtus ne
pagydomom lenkybės ir sava
naudiškumo ligom, išgyveno 
savo saulėlydį, galima dar pri
dėti — savo tautinių siekių ir 
idealų begėdišką išdavystę. Rii- ' 
sijos carė Kotryna II, perslvo ■ 
pasiuntinius stiprindama Lietu- ■ 
vos-Lenkijos griuvimo konvul
sijas, 1794 m. spalio 24 savo 
įsakyme generalgubernatoriui 
Tutolminui taip rašė: “Kaip ži
noma, Vilniaus Akademija, o 
juo labiau pijorų mokyklos yra 
nesuvaldomos ir bedieviš
kos ir savo visai žmonijos gimi
nei žalingomis įtakomis apkrė
tė Lietuvos jaunimą, tai giliau
siu įžvalgumu reikia šias kenks
mingas mokyklas naikinti ir iš jų 
atsirandančią piktybę rei
kalinga iš pačių šaknų rauti, 
o tam tikslui galite vartoti 
visokeriopas pastangas ir bū
dus.” (Bus daugiau)

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS
—---------- IŠVERTĖ ANTANAS VAIČIULAITIS --------------------

26
Aplink keletą šeimų, 

kurias skyrė įsisenėjusios rie
tenos, Paduva buvo susimetusi 
į dvi stovyklas — gvelfų ir gi- 
belinų. Pirmųjų vadai buvo 
Sanbonifaco ir Camposampiero 
grafai drauge su Estės marky- 
zu, o antrųjų — Romano di
džiūnai, kurių priešakyje stovė
jo Ezelinas. Tarp abiejų parti
jų tolydžio siautėjo kovos ir 
užpuolimai. Ieškodami teisybės, 
dažnai jie kreipdavosi į sau pa
lankius miestus. Paduvą savo 
rankose laikė gvelfai, kurie, 
žvangindami ginklais ir iškėlę 
raudoną vėliavą, patraukdavo 
prieš Veroną, kurią Ezelinas 
buvo pajungęs gibelinams. 
Rolandinas yra matęs ir savo 
kronikose užrašęs, kaip padu
viečiai kariai, amatininkai, ba
jorai subėgo prie savivaldybės 
rūmų, kada vieną dieną ten 
nukako įsižeidęs Camposampie
ro grafas, reikalaudamas atpil
do už skriaudą. Kitą kartą ji
sai matė pavojingąjį Ezeliną jo
jant raitą per Brentos upę de
rėtis dėl paliaubų.

Tiek mieste, tiek ir už jo 
mūrų eretikai varė kitą kovą, 
kuri buvo dvasinio pobūdžio. 
Savo mokslą jie skelbė visur: 
privačiuose namuose, laukuose 
ir miesto įstaigose. Anos pro
vincijos įstatymas grasino baus
me visiems, kurie bėgs tų ere
tikų klausytis, o taip pat ir 
savininkams tos vietos, kur jie 
kalbės. Betgi klaidatikius pa
mokslininkus nevisados baus
davo, kadangi kaip Prancūzijoje, 
taip ir čia jie turėjo galingų 
užtarėjų, pavyzdžiui, Romano 
didžiūnus, kuriuos popiežius 
buvo viešai apšaukęs.

Trylikto amžiaus Paduvoje 
tarp visų šių šešėlių aukštai 
švietė skaidri Džiordano For- 
zatės asmenybė. Jis buvo šven
to Benedikto vienuolyno vir
šininkas, kilęs iš pačios kilmin
giausios ir galingiausios mies
to šeimos. Prieš apsivilkdamas 
benediktino abitą, jisai buvo sa
vo partijos žmogus. Karštas ir 
išmintingas, jis žadino miesto 
dvasią, kaip kad vėliau Savo- 
narola Florencijoje. Liūdniau

siomis dienomis jisai sėdėjo ta
ryboje su podesta ir regėjo prie
šininką Ezeliną įjojant į Padu
vą ir nuo žirgo nusilenkiant 
pabučiuoti miesto vartų. Jis 
ragino žmones, kad gintųsi, ir 
pagaliau ne kas kitas, o jisai 
derėjosi dėl pasidavimo ir mies
to raktus įteikė į tirono rankas.

Miesto žiburys
Paduvos universitetas dar ne

turėjo lektoriaus, arba teologijos 
profesoriaus. Šį mokslą tada tei
kė įvairūs vienuolynai, o galop ir 
pats universitetas (“Universitas 
studiorum”) tebuvo tik įvairių 
išsimėčiusių mokyklų sambūris. 
Anais metais domininkonų mo
kykloje dar tebegyveno jaunas 
vokietis vardu Albertas, kuris 
kiek anksčiau buvo studijavęs 
universitete ir, sužavėtas didžio
jo mokytojo Jeronimo Sakso žo
džių, prašėsi apvelkamas šio vie
nuolyno rūbu. Paskiau pats Al
bertas tapo mokslo švyturiu 
Koelno universitete, kur vėliau 
atvyko ir Tomas Akvinietis. Ga
limas daiktas, kad į Paduvą, 
studijų miestą, Antanas buvo iš
siųstas kaip išgarsėjęs moks
lo vyras ir kad jam buvo pa
vesta dėstyti pranciškonų na
muose.

Už miesto mūrų mažesnieji 
broliai turėjo Švč. Marijos baž
nyčią. Buvo tai menka, iš lend
rių ir molio nukrėsta bažnytėlė, 
panaši į tąsias, kurias Pranciš
kus savo rankomis buvo pasta
tęs Sandžeminio ir Porkarijos 
vietovėse. Šalimais stovėjo vie

nuolynas, nė kiek neturtingesnis 
už bažnyčią. Tiek buvo gera, 
kad netoliese tekėjo upė. Bro
liams buvo patogu, nes galėjo 
nueiti ir su ąsočiais pasisemti 
vandens. Gretimoj giraitėj jie 
rasdavo žagarų kurui. Tarp me
džių ten buvo nemaža kertelių, 
kur galėjai pasitraukti nuo pasau
lio triukšmo ir gilintis apmąsty
muose.

Tur būt, Antanas, keliauda
mas po Italiją, jau anksčiau bu
vo siekęs Paduvą. Bet galutinai 
jis ten įsikūrė tik 1229 metais. 
Švč. Marijos bažnytėlė jam iš
syk patiko. Nė dvejų metų jis 
neišgyveno šiame mieste, kuris 
ilgainiui virtojo, Šventojo, mies
tu. Tačiau jisai ten paliko mil
žinišką žymę ir atminimą. Try
likto amžiaus dokumentai tik ir 
tekalba apie jį. Jisai pakeitė 
miesto įstatymų leidimą ir virto 
tarsi kokia sukilimo vėliava 
anais sunkiais metais, kada valdė 
tironas Ezelinas. Nelyginant 
kokia miesto viešpatė, į mėlyną 
dangų kilo bazilika, kuri, praėjus 
keleriems metams po jo mirties, 
buvo pastatyta su didžiu džiu
gesio rykavimu ir paskui pratur
tinta kiekvieno amžiaus indė
liais.

Brolis Antanas čia atvyko, ieš
kodamas ramybės. Pailsęs buvo 
varganas jo kūnas, plušėjęs 
Prancūzijos ir Italijos keliais. 
Grįžo jisai prie savo numylėtų 
mokslų ir ėmėsi ruošti “Sek
madienių pamokslus” (Sermoni 
Dominicali). Vienok jo širdžiai 
buvo šalti rankraščių lakštai. Ne

ilgai laukus, jį vėl pagavo anks
tesnis užsidegimas: jis ėmė sa
kyti pamokslus mieste ir apylin
kėje. Seniai jau šioje žydinčio
je šalyje būta tokios malonios 
taikos, kaip dabar. Grįžo per
teklius, o gyventojai pasidarė 
toki lengvapėdžiai, kad daugelis 
manė amžinai dingus aštrias pra
ėjusių dienų kovas. Per tą kraštą, 
kuris rodėsi lyg atgimęs šioje 
naujoje rimtyje, traukė švento 
gyvenimo vyrai, skelbdami tai
ką ir bylodami apie teisingumą. 
Žmonės ypač gi bėgo prie vie
no mažesniojo brolio, kurį sakė 
esant kilnios giminės ir atkelia
vus iš tolimos žemės, gyvenamos 
netikėlių maurų. Jo balsas buvo 
švelnus ir aiškus, sykiu galin
gas ir skardus kaip trimitas. 
Jis rausėsi žmonių sielose, ryž
tingai atskleisdamas jų klaidas 
ir ydas, bet sykiu nušviesdamas 
ir amžinąją laimę. Anas brolis 
buvo storas, papūtęs nuo van
dens ligos, tačiau jame glūdėjo 
kažin kokia galybė, kuri traukė 
ir jaudino minias. Vienas anos 
gadynės paduvietis, kuris buvo 
girdėjęs jį kalbant, pritaikė jam 
šiuos Jėzaus žodžius: “Galingas 
darbais ir žodžiu”.

1230 metais brolis Antanas iš 
Paduvos išvyko į kapitulos susi
rinkimų Asyžiuje. Nebuvo tai jau 
anos džiaugsmo dienos, kaip an
dai per Sekmines, susibūrus 
jiems aplink šv. Pranciškų. Vie
nok broliai ir dabar dar glaudė
si prie jo, jau paskutinį kartą. 
Jį dengė stora ąžuolinė lenta, 

auksu austas šilkas ir brangūs 
kilimai, kuriuos atsiuntė Bizan
tijos imperatorius ir Prancūzijos 
karalienė. Palaimintasai kūnas iš 
šv. Jurgio bažnyčios, kur jis gu
lėjo ketverius metus, buvo per
keltas į baziliką, pastatytą Ro
jaus kalvoje. Jį nešė keliu, prie 
kurio stovėjo ietimis ir alebar
domis ginkluoti Asyžiaus miesto 
kariai. Skambėjo vienuolių gies
mės, nykdamos erdvėje. Taip 
brolis Antanas regėjo praeinant 
jį, savo mokytoją. Jis išgirdo savo 
širdyje vardą, kuriuo Pranciškus 
jį taip švelniai pašaukė: “Mano 
vyskupas”.

Antanas iš Asyžiaus grįžo 
atleistas nuo visų vienuolyno 
valdžios pareigų. Gal jis pats 
buvo to prašęsis. Jam buvo leis
ta sakyti pamokslus visuose kraš
tuose, kur tik jisai norės. Jis 
vėl patraukė į Paduvą, kadangi 
dabar jau buvo labai prisirišęs 
prie šio miesto, kurio tikėjimu 
jis džiaugėsi. Bet jis rado daug ką 
tenai pasikeitus. Visoje Aukštu
tinėje Italijoje vėl siautėjo ko
vos. Laisvai Paduvos bendruo
menei palankus grafas Rikardas 
buvo išduotas ir su savo šalinin
kų būriu kalinamas Veronos sa
vivaldybės rūmuose. Nemaža ki
tų veroniečių buvo ištremtų ir 
išblaškytų. Išvarytieji susimetė 
krūvon, išsirinko podestą ir pra
šėsi, kad Paduva stotų jiems į 
pagalbą. Paduviečiai pasikėlė 
į žygį, nusiaubė Veronos žemes, 
sunaikino derlių ir padegė kai- 
mus‘ (Bus daugiau)
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LAISVĖS ŽIBURYS
Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Žiburio” 
rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS — 229-9134

SEASON’S GREETINGS 
from

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų-vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Šv. Kalėdų proga sveikina visus klijentus ir linki lai
mingų Naujų Metų

RAYMOND KIVITA,
lietuvių kilmės nekilnojamo turto prekybininkas, dirbąs su 
Century 21 Friendly Realty, 63 West Merrick Rd., Valley 
Stream, N.Y. 11580, telef. 516 825-6511.

Daug džiaugsmo Kalėdų šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUTUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius 

426 Lafayette S t., Netvark, N.J. 07105

Sveikinu savo klijentus ir draugus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga.

L. JUOZAPAVIČIUS, MASPETH, N.Y.
NAUJŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJAS '

SEASON’S GREETINGS

i EAB EUROPEAN AMERICAN BANK
CHARLES J. MATZEL
Marketing Manager

European American Bank & Trust Company 
80 Jamaica Avenue, Brooklyn, New York 11207 
(212) 437-4742

Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
visus ir tinki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
315 E Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-8491

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. 769-3300

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

PROGA 
SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 
SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, 

INC.

1776 Broadway, New York, N.Y.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 1 psl.)

tas. Jo dekanu tada buvo A. Rim
ka. Jame dėstė: J. Bučas, Dz. 
Budrys, P. Šalčius, J. Dagys, K. 
Lukša. 1969 fakultetas pertvar
kytas į 3 savarankiškus fakulte
tus.

1) Pramonės ekonomikos fa
kultetas. Jo dekanas — P. Kiu- 
beris. Dėstytojai: K. Vyšniaus
kas, J. Tamulevičius, J. Pauliu- 
konis, S. Imbrasas, T. Chomen- 
tauskas, V. Bulotienė, K. Pruns
kienė, M. Krejeris, R. Razauskas,
L. Jasinskas, V. Brazauskas, L. 
Truska, J. Kunčiną, J. Ragalevi- 
čius.

2) Prekybos fakultetas. Deka
nas — L. Butkevičius. Dėstyto
jai: M. Gregorauskas, J. Priči- 
nauskas, A. Venckus, A. Vaišta- 
raitienė, K. Pajuodis, A. Morke- 
vičius, J. Stankevičius.

3. Ekonominės kibernetikos ir 
finansų fakultetas. Dekanas — 
J. Mackevičius. Dėstytojai: J. 
Laškovas, L. Simanauskas, R. 
Rajeckas, L. Andrašiūnienė, A. 
Bartkus, R. Bartaška, P. Judic
kas, E. Kunevičius, A. Kvede- 
ravičius, E. Maksimaitienė, A. 
Morkeliūnas, D. Poškaitė, V. 
Sutkaitis, V. Tamošiūnas, S. 
Uosis, J. Vizbaras, S. Žemai- 
taitytė.

Iš Kauno atkeltas Gamtos-Ma
tematikos fakultetas Vilniuje 
buvo padalintastas į 4 fakulte
tus: gamtos, matematikos, fizi
kos ir chemijos.

Gamtos fakultete veikia 5 ka
tedros. Mokslas trunka penke
rius metus. Svarbiausi dalykai 
yra biologija (ypač materialis
tinė evoliucijos kryptis), geogra
fija, geologija. Dekanas — R. 
Tarvydas. Biologai: J. Dagys, P. 
Bluzmanas, M. Natkevičaitė- 
Ivanauskienė, S. Jankauskas; 
geologai: J. Dalinkevičius, j. 
Paškevičius, R. Tarvydas; geo
grafai: A. Basalykas, Č. Kudaba, 
E. červinskas, astronomas P. 
Slavėnas. Dar minimas visas 
būrys jaunesniųjų docentų: V. 
Rančelis, I. Šarkinienė, R. Leke- 
vičius, B. Juodka, R. Gailius, 
R. Kazlauskas, P. Kavaliauskas, 
A. Barisas, K. Kilkus, P. Gau- 
čas. Fakultetui daug nuopelnų 
turi 1976 miręs V. Chomskis.

Chemijos fakulteto dekanas 
yra A. Levinskas. Dėstytojai: V. 
Kaikaris, V. Daukšas, E. Rama
nauskas, G. Bajoras. Anksčiau 
fakultete dėstė akademikai J.
M, .tūlis, R. Viršomirskis, P. Buc- 
kus. Chemijos mokslui yra nu
sipelnę Kauno universiteto pro
fesoriai: V. Čepinskis, A. Pure
nąs, F. Butkevičius.

Fizikos fakulteto dekanas — 
V. Kybartas. Dėstytojai: J. Gri
gas, R. Beleckas, J. Vaitkus, A. 
Sakalas, akademikas J. Viščakas, 
P. Brazdžiūnas, A. Misiūnas,
H. Jonaitis, A. Bandzaitis,A. Bo- 
lotinas, V. Šugurovas. Fizikos 
mokslui yra daug nusipelnę 
buvę Kauno universiteto profe
soriai: A. Jucys, A. Puodžiuky- 
nas, K. Baršauskas, A. Žviro
nas, lenkiškojo Vilniaus univer
siteto prof. H. Horodničius.

Matematikos fakultete veikia

GRIŽO IŠ KALĖJIMO
Iš Lietuvos Vakarus pasieku

siomis žiniomis, iš Sibiro trem
ties į Lietuvą sugrįžo buvęs 
Kauno medicinos instituto stu
dentas Šarūnas Žukauskas. Jis 
drauge su trimis bičiuliais — 
Poviloniu, Rudaičiu ir Sakalaus
ku — 1974 buvo suimtas ir ap
kaltintas priklausymu prie taria
mos pogrindžio organizacijos, 
leidusios nelegalų laikraštėlį 
Naujasis Varpas. Teismo metu 
jis atmetė jam keliamus kalti
nimus, nurodydamas, jog taria
moji pogrindžio organizacija te
buvo savišvietos pobūdžio, kuri 
rūpinosi kraštotyros problemo
mis, nykstančių tautodailės 
meno kūrinių apsaugojimu. Ša
rūnas Žukauskas buvo nuteistas 
šešerius metus kalėti. Jo bičiu
liam buvo paskirtos švelnesnės 
bausmės.

Manoma, kad Žukauskas buvo 
išlaisvintas po penkerių su puse 
metų kalinimo dėl susilpnėju- 
sios sveikatos.

5 katedros. Dekanas — V. Mer
kys. Dėstytojai: univ. rektorius 
J. Kubilius, V. Statulevičius, A. 
Bikelis, B. Grigelionis, V. Ka- 
baila, P. Golokvosčius, A. Rau- 
deliūnas, A. Jonušauskas, A. 
Nagelė, J. Kruopis, E. Mansta- 
vičius, P. Rumšas, V. Paulaus
kas. Matematikai yra nusipelnę 
vyresnieji buvę Kauno universi
teto profesoriai: Z. Žemaitis, G. 
Žilinskas, K. Grincevičius.

Medicinos fakultetas buvo pa
liktas Kaune. Iš jo išaugo sava
rankiškas Medicinos institutas. 
Vilniuje Gamtos-Matematikos fa
kultete buvo įsteigti tik medici
nos ir farmacijos skyriai. Dar 
karo metu tie skyriai perorgani
zuoti į fakultetą. Dabar Medici
nos fakultete yra 17 katedrų. 
Mokslas trunka 6 metus. Fakul
teto dekanas — S. Pavilonis. 
Dėstytojai: M. Marcinkevičius,
L. Laucevičius, Ch. Kibarskis,
M. Krikštopaitis, J. Rugienius, 
A. Dirsė, V. Sirvydis, P. Nor
kūnas, A. Sučila, A. Pronckus, 
V. Kviklys, P. Visockas, V. Dauk
šas, K. Ambrozaitis, H. Polukor- 
das. Minimi ir anksčiau fakul
tete dirbę, o dabar tik medici
nos praktika užsiimą daktarai: 
J. Šopauskas, V. Šlapoberskis, 
P. Baublys, L. Steponaitienė, 
J. Misiūra, K. Katilius, V. Kati
lienė, M. Horodničienė, J. Jur- 
ša, J. Rimšelis, V. Gutauskas. 
Knygoje pagarbiai prisimenami 
ir žymieji Kauno universiteto 
profesoriai medikai.

Knyga pateikia daug informa
cinės medžiagos apie senąjį ir 
dabartinį Vilniaus universitetą. 
Nelietuviams studentams yra 
skaitomi atskiri kursai rusų kal
ba, bet daugumas pagrindinių 
kursų skaitomi lietuvių kalba. Ir 
tarp dėstytojų dar nelabai daug 
nelietuviškų pavardžių. Tik pati 
komunistinės ideologijos dvasia, 
tos indoktrinuojančios 6 kated
ros yra svetimos lietuvių tautai.

— Rašytojas Juozas Paukštelis 
šiais metais šventė 80 metų am
žiaus sukaktį. Ta proga išleista ir 
jo atsiminimų knyga: DAŽNAI 
ATSIMENU JUOS. Lengvu sti
liumi, šiltu žodžiu rašytojas pa
sakoja apie savo susitikimus su 
savo dėdėmis ir tetomis, su ra
šytojais ir veikėjais: J. Basana
vičium, Miglovara, Vydūnu, 
Maironiu, G. Petkevičaite-Bite, 
J. Jablonskiu, M. Pečkauskaite, 
J. Šliūpu, Vaižgantu, P. Vai
čiūnu, A. Vienuoliu, Putinu, Gi
ra, B. Dauguviečiu, S. Nėrim, 
P. Cvirka, A. Venclova. Dar į- 
terpiama epizodinių pastabų 
apie K. Petrauską, A. Sodeiką, 
J. Grušą, K. Inčiūrą, Žemaitę, 
P. Višinskį. Autorius pasakoja 
tik maloniuosius savo įspūdžius, 
asmenis liečia švelniai, vengda
mas šešėlių. Suprantama, ko
dėl J. Paukštelis niekur neužka
bina sovietinės santvarkos nege
rovių, šviesiomis spalvomis tapo 
S. Nėries, P. Cvirkos, A. Venc
lovos, L. Giros portretus, nė ne
užsimindamas jų nusikaltimų 
lietuvių tautai. Po romanų tri
logijos, kuria rašytojas atidavė 
kryptingą duoklę komunistų par
tijai, J. Paukštelis nėra nieko vie
šai paskelbęs. Gal šie literatūri
niai atsiminimai ir yra jo “gul
bės giesmė”.

— Ir kūrėjų sąjungos (ten va
dinamos kūrybinėmis sąjungo
mis) savo viduje dar turi parti- 
nę-komunistinę organizaciją, 
kuri budi, kad sąjunga nenu
kryptų nuo partijos nubrėžtos li
nijos. Neseniai Rašytojų sąjun
gos partinė organizacija darė 
metinę apyskaitą. Tos organiza
cijos sekretorius rašytojas R. Ka- 
šauskas gana "palankiai vertino 
literatūrinį metų derlių, darė 
priekaištų tik romanui ir kriti
kai. Savo pranešimo pabaigoje 
pakartojo įprastinį reikalavimą: 
“Galime tvirtai pasakyti — vi
sas savo jėgas, visus sugebėji
mus mes, Lietuvos rašytojai, ati
duosime liaudžiai, Partijai, ko- 
munizmo idealų įgyvendinimui” 
(Lit. ir Men., Nr. 45).

Pr.N.

Tegul Betliejaus žvaigždė nušviečia ir mūsų tėvų 
žemei Lietuvai naują kelią į laisvę ir nepriklau
somybę.

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius 
“Lietuvos Atsiminimų ’ radijas

SEASON’S GREETINGS 
from

FRED A. BEHN FRED R. BEHN, Jr.

F.&H. BEHN, Ine.
Automotive Sales and Service

114-20 lOlst Avenue, Richmond Hill, N.Y. 11419 
Tel. VIrginia 9-0354

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

KAUNAS BAKING COMPANY
DUONA ir KEKSAI 

Wedding and Birthday Cakes 
į 
į 304 Olivia Street McKees Rocks, Pa.

Phone: 331-4455

Sveikinimai Šv. Kalėdose, linkėjimai Naujuose Metuose 
visięjn lietuviam!

MATTHEVV P. BALLAS
FUNERAL HOME

A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public
660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211

Seasons Greetings
NAMASKY-ZAMMITO INSURANCE Į 

AGENCY, INC.
95 Rosemary Street, Norwood, Mass. 02062

Telephone: 762-6732

Kristaus gimimo šventėj sveikina visus parapijos 
dvasininkus, nares ir bendradarbes ir 

linki laimingų Naujų Metų!

L. R. K> Motery S-gos 29 kuopa i
... ji C.O.-Š i ž K'r i ■■ . .( • r r. ..

Pirmininkė E. Kezienė

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

PAUL H. KRAW
FUNERAL HOME

1248 Washington Street Norwood, Massachusetts
Namas pastatytas specialiai šermenims 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Tel. 762-0482

SEASON’S GREETINGS TO ALL

LOEB & MAYER, INC
Butehers Main Office

ROČKAWAY BEACH BOULEVARD AT 64th STREET 
ROCKAWAY BEACH 92, N.Y. NEPTŪNE 4-5200

Sveikinimai Kalėdų Šventėse ir Naujuose Metuose visiem 
lietuviam!

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ 
ĮSTAIGOS

Haven Hill Funeral Home, Ine.
104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418

Garszva Funeral Home,
231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

VALDAS C. DUOBA, 

lietuvis advokates patarnauja teisės reikaluose, gina bylas 
ir dalyvauja teismuose.

357 Larkfield Rd.,£. Northport, N.Y. 11731 
TEL. 516 968-5454

Skubiais atvejais namų tel. (516) 757-4296
—O—

Antradieniais nuo 2 vai. popiet iki 8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 9:30 iki 12:30 vai.
Litas patalpose: 86-01 114th St.
Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 441-2811
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"EMILIJA P L ATE RYTE” CLEVELANDE
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Šį rudenį Clevelando LB apy
linkė, talkinama apygardos ir pa
vienių asmenų komiteto, Ohio 
lietuvių dienas atšventė “Emi
lijos Platerytės” muzikinės dra
mos spektakliu, kuris Chicagos 
populiariam meno ansambliui 
tapo to veikalo “gulbės gies
me”. Nežiūrint gero organiza
cinio aparato ir apsčiai propa
gandos per radiją ir spaudoj, 
rengėjai nėra patenkinti žiūro
vų skaičium. Iš karto tenka pa
stebėti, kad nemačiusiem 
spektaklio reikėtų apgailestau
ti, nustojus malonaus ir paki
laus''estetinio išgyvenimo, juo 
labiau, kad tas spektaklis, pa
sirodęs keturis kartus, jau ne
bebus kartojamas. Tiek patiem 
ansamblio vadovam, tiek jo na
riam tai gana skaudus faktas. 
Deja, atrodo, kad nedaugelis 
mūsų kolonijų pajėgia tokios 
apimties grupę priimti, nes tai 
surišta su didele finansine ri
zika.

Euclido aukštesniosios mo
kyklos auditorija, moderni, erd
vi ir su gana geromis akus
tinėmis ypatybėmis, nebuvo 
perpildyta, tačiau vis tiek pub
likos buvo apie 700 asmenų. 
Buvo svečių ir iš kitų vieto
vių (iš Akrono, Detroito, Pitts- 
burgho).

Prieš pakylant uždangai, ma
loniai palietė ausis komp. A. 
Jurgučio overtiūra, kurią grojo 
Vytauto Kušleikos sudarytas 18 
asmenų orkestras iš garsiosios 
Clevelando simfonijos profesio
nalų. Konservatyvi, tradicinė 
overtiūra, vietomis vagneriškai 
didinga, vietomis sentimentali 
iij melancholiška, nuolatiniame 
žaidime tarp mušamų ir pučia
mų instrumentų, žiūrovus lyg 
ir paruošė Emilijos Platerytės 
tragedijai.

Uždangai pakilus, matėsi dva
ro kiemas, kuriame linksmino
si jaunima^>jBij4na^ąjne»-.veiks- 
me gana greitai išsivystė intri
gos užuomazga. Veiksmas vyko 
greitai, kurį nepaprastai puošė 
choro ir solistų žaismingos 
dainos. Puikiai skambėjo choras, 
dainuojant “Už meilę jos ir ma
no pakelkime taures”. Pačios 
Emilijos įvedimas į sceną su 
šautuvu rankose buvo įtikinan
tis. Matėsi, Emilija ne eilinė 
išlepinta dvarininkaitė, bet jau
na moteris su charakteriu ir 
valia. Nerija Linkevičiūtė tiek 
savo balsu, tiek išvaizda ir įti
kinančia vaidyba sukūrė stiprų 
Platerytės tipą. Ištisai per visą 
dramą jos buvimas scenoj tryš
ko vado jėga net ir tais mo
mentais, kai buvo apsupta 
stambių aukštų vyrų.

Sukilėlių vadas Stuoka (Rimas 
Strimaitis), stipraus tenoro savi
ninkas, Emilijos mylimasis, 
savo vaidmeny buvo šiltas, ra
mus ir išlaikytas. Paskutiniame 
veiksme žavaus meilės dueto 
momentais atrodė, kad jis iš 
tikro išgyvena artėjančią savo 
mylimosios mirties nuojautą. 
Marija Prušinskaitė (Audronė 
Simonaitytė - Gaidžiūnienė), 
Emilijos adjutante ir jos pus
brolio sužadėtinė, tiek savo iš
vaizda, tiek laikysena buvo įti
kinamai aristokratiška. Cezaris 
Plateris, kurio charakteris ne
buvo režisūros pakankamai iš
ryškintas, kartais buvo statiškas 
ir sustingęs. Ne visada galima 
buvo suprasti jo vaidmenį: ar 
jis pritarė sukilimui iš principo, 
ar tik ėjo Marijai meilės veda
mas. Nors duete jis jautėsi “tar
tum paklydęs vaikas nakties

KAIP BUVO SUMUŠTAS 
SOLISTAS ANTANAS KUČINGIS

Darbininke bent keliais atve
jais rašėme, kad rugsėjo 1 Kau
ne buvo užpultas ir sumuš
tas solistas Antanas Kučin
gis. Dabar dar gauta šiek tiek 
žinių apie užpuolimą.

Rugsėjo 1 jis ėjo iš koncerto. 
Netoli namų Žaliajame kalne 
jį užpuolė kažkas. Nematė jis nei 
žmogaus, tik iš užpakalio 
pajuto stiprų smūgį per galvą. 
Tuoj krito be sąmonės ant šali
gatvio. Piktadariai dabar jam su- 

tamsoje”, tačiau į žygį ėjo pats 
ir atkalbinėjo Mariją nuo daly
vavimo, norėdamas ją apsaugoti 
nuo pavojaus.

Visame veikale Dainavos 
choras parodė nepaprastai dide
lį subtilumą tiek paskiruose 
nuotaikingų dainų niuansuose, 
tiek vaidybiniame išgyvenime, 
kaip statistai.

Nepretenduodama į muzikos 
žinovus, tegaliu perduoti įspū
džius žiūrovo, kuris mėgsta mu
ziką, palaiko mūsų menininkus 
ir savo įspūdžiais dalinasi su 
skaitytojais. Ne visada profesio
nalo kritiko žodis nulemia kū
rinio vertę, nes kritika retai 
tegali būti objektyvi, jei objek
tyvumas kritikoj yra iš viso įma
nomas. Kritikas remiasi ne vien 
savo žinojimu, bet taip pat ir 
apspręstu skoniu, o ne kartą 
ir asmeniškais sumetimais. 
Kultūros istorija parodo, kad 
daugely atvejų ne kritikai, bet 
kūrybos mylėtojai, t.y. “tauta”, 
apsprendė kūrinio nemirtingu
mą ar vertę. Šiandieną mūsų 
poetai nenori kurti “maironiš- 
kai”, bet jo didybės nepajėgė 
priaugti . . . Todėl ir mano pa
stabos, šiltos ir pozityvios, reiš
kia daugiau bendrą įspūdį bei 
estetinių išgyvenimų sumą ne
gu analitinę kritiką. Teko nu
girsti ir labai aštrios kritikos 
buvusio spektaklio adresu. 
Kai kuriem mūsų “žinovam” 
visa tai, kas patriotiška, yra at
gyvenę, visa tai, kas pagal tra
diciją didinga, yra “sentimenta
lus šlamštas”. Dėl skonių ne- 
siginčytina.

- o -
Dramaturgo Anatolijaus Kai

rio parašytas libretas gal ir tu
ri kiek banalaus elemento, 
bet visa tai išlygina vykusi 
įtampa,
Emiliją į beveik beviltišką ko
vą, nes jos laisvės troškimas 
jai neleidžia padėti ginklo, ku
ris vieną kartą buvo paruoš- 

įtikinančiai vedanti

gaudąitė pajėgė scenom su
teikti dramatikos ir įvairumo, 
nors Cezaris vietomis savo ju
desiais labiau priminė susimąs
čiusį šachmatų žaidėją, negu 
sunkioj dilemoj atsidūrusį dva
rininką, kuriam gyvenimo 
sprendimus padaryti nelengva. 
Aristokratų tipai buvo įtikinan
tys, nors Cezaris trečio veiks
mo pabaigoj jau po pralaimė
to mūšio vis dar dėvėjo be 
priekaištų išlygintą fraką ir 
sniego baltumo marškinius. 
Ypatingai gerai atrodė Marija 
antro veiksmo pradžioj. Tame 
pačiame veiksme puikiai sure
žisuota scena su kalviu, kuris 
savo mimika ir judesiais taip 
traukė žiūrovų dėmesį, kad be
veik norėtųsi, jog jis dueto me
tu kiek nuosaikiau laikytųsi. 
Taip pat metėsi į akis kai ku
rių jaunų merginų apranga, 
kiek primenanti jaunas rusaites: 
skarelė toli nuo kaktos, o tri
kampė skara, po krūtine suriš
ta mazgu, kiek čigoniškai per
juosta per pečius.

Režisūroj buvo daug apgalvo
tų ir efektingų smulkmenų, kaip 
pvz., pirmame veiksme iš sce
nos pasitraukiant rusų karei
viam, gerokai pasivaišinus dva
ro degtine, paskutinysis, dar su 
taurele rankoj, išbėgdamas pa
daro žingsnį atgal ir pagriebia 
pustuštį degtinės butelį. Vie
tomis scena buvo per tamsi, 
nežiūrint, kad veiksmas vyko 
naktį. Galimas dalykas, kad sve
timoj scenoj nebuvo įmanoma 
išgauti reikalingų šviesos efek
tų. Dekoracijos buvo moderniai 

daužė veidą. Buvo net pavojus, 
kad nebematys viena akimi. Be 
to, įlaužė vieną šonkaulį. Ap
daužė dar ir apiplėšė — atėmė 
laikrodį ir piniginę.

Atgavęs sąmonę, paprašė 
praeivių pagalbos. Taip pasiekė 
savo butą, o iš ten jau buvo iš
gabentas į ligoninę.

Dabar jau pagijo ir abiem akim 
mato. Nusikaltėlio iki šiol neras
ta.

Kažin, ar kas ieškojo to nusi
kaltėlio?

Dainavos ansamblis iš Chicagos lankėsi Clevelande ir pastatė muz. 
zikinę dramą “Emilija Platerytė” (libretas A. Kairio). Nuotraukoje — 
do apylinkės pirmininkas J. Malskis dėkoja už gražų vaidinimą. Nuotr. v. Bacevičiaus

šykščios, tačiau sudarė tinkamą 
ir įtikinantį foną veiksmui 
(Jurgis Daugvila). Drabužiai 
buvo rūpestingai pritaikyti, su 
visomis detalėmis. Tačiau būtų 
buvę gražiau, kad vietiniai sta
tistai vaikai būtų labiau tikę į 
bendrą foną su savo apranga. 
Nei trumpais sijonukais tauti
niai drabužėliai, nei berniukai 
su moderniomis kelnėmis ir 
tautiniais kaklaraiščiais netiko. 
Ne vežant tokių statistų su sa
vim, būtų buvę pravartu ir 
jiem ką nors pritaikyto atsivež
ti, bent mergaitėm ilgus sijo
nukus, o berniukam “milines”.

- o -
Clevelando publika dramą 

priėmė šiltai, ne kartą vaidini
mo metu pertraukdama ploji
mais arijas. Vaidinimui pasi
baigus, į sceną buvo iškviestas 
autorius Anatolijus Kairys, kom
pozitorius ir dirigentas Alo
yzas Jurgutis ir režisorės. Pas
kutiniuoju metu Clevelando LB 
vadovybė panaikino mūsų sto
vyklinę tradiciją sakyti ilgas 
kalbas. Vietoj kalbų mergaitės 
į scerią įnešė ' didžiulius krep
šius gėlių, o dėkinga ir sujau
dinta publika sukėlė ovacijas, 
kurios Dainavai pasakė daugiau 
negu ilgiausios, gražiausios 
kalbos.

Po vaidinimo DMNP parapi
jos salėj įvyko svečių priėmi
mas ir vakarienė, kuri taip pat 
pasižymėjo dideliu kalbų santū
rumu. Kitaip sakant, buvo duo
ta progos asmeniškai pabend
rauti su mielais svečiais ir vieš
niomis iš Chicagos. Pasinaudo
dama proga, aš trumpai pasi
kalbėjau 
“Emilijos 
kais.

su pagrindiniais
Platerytės” kaltinin-

- o -
Aloyzas Jurgutis, prieš keletą 

metų atvykęs į JAV, šiuo metu 
dėsto Chicagos muzikos kon
servatorijoj ir yra vienas iš pro
duktyviausių mūsų kompozito
rių. 1975 metais pasirodė jo 
“Pamario pasaka”. Vėliau su di
deliu pasisekimu kelis pasta
tymus turėjusi “Kūlgrinda” 
buvo taip pat pastatyta ir Cle
velande. “Emilija Platerytė” yra 
trečiasis jo stambesnis veika
las. Būdamas didelės energi
jos ir entuziazmo kūrėjas, A. 
Jurgutis parašė naujausią mu
zikinę dramą “Čičinskas”, ku
riam libretą pagal Maironio ba
ladę taip pat sukūrė Anatoli
jus Kairys. Nors vengiant vie
šai diskutuoti detales,, teko pa
tirti, kad “Čičinskas” jau repe
tuojamas ir tikimasi pirmo pa
statymo vėlyvą ateinančių metų 
rudenį. Kompozitorius džiau
giasi, kad Dainavai sekasi pa
traukti jaunimą. Atrodo, kad jau
nimo prieauglis atsiranda spon
taniškai.

Anatolijus Kairys, maloniai 
kalbus ir draugiškas, į mano 
klausimą, kas jį paskatino rašy
ti “Emiliją Platerytę”, atsakė: 
“Iki šiol niekas nei Lietuvoj, 
nei čia ta tema nekūrė. Be to, 
joj iškelta kovos idėja prieš ru
sus yra platesnė ir gilesnė sa
vo apimtim, negu konkretus šau-
kimas į kovą prieš komunizmą. 
Tai yra gyvas ir aktualus mū
sų kovos prieš rusus klausimas 
visais laikais”. Pastebėjusi, kad 
Emilija nemirė nuo žaizdų ko
voj, kaip Kairio librete parašy
ta, bet mirė susirgusi, autorius

prisipažino, kad tai buvo pada
ryta sąmoningai, pasinaudojant 
literatūrine laisve, kuri įgalina 
kūrėją iki tam tikro taško “pa
taisyti” tikrovę.

Nerija Linkevičiūtė, savo iš
vaizda ir veido bruožais gero
kai panaši ir be grimo į Emi
liją Platerytę, kokią ją pažįs
tam iš autentiško portreto, pri
sipažįsta savo vaidmenį giliai 
išgyvenusi. “Aš net namuose 
laisvalaikiu bandžiau taip įsi
gyventi į jos asmenį, kad mo
kiausi taip vaikščioti, kaip tu
rėjo vaikščioti ji. Prisipažįstu, 
kad šitas vaidmuo buvo parašy
tas man”. Ji randa Clevelando 
publiką labai šiltą ir malonią. 
Jai patinka lietuvių kompozi
torių kūriniai, nors esmėj ji 
esanti Verdi kūrinių interpreta- 
torė.

Rimas Strimaitis, atlikęs sun
kų ir didelį sukilėlių vado Stuo- 
kos vaidmenį, pasikalbėjime 
mane stebino savo nepapras
tu pasiaukojimu lietuviškai dai
nai. Gyvendamas Toronte, jis 
laisvalaikiu namuose repetuo-

Antanas Masionis, JAV LB 
tarybos narys iš New Jersey 
valstijos, laišku redakcijai re
agavo į Paterson News veda
mąjį, kuriame, prisimenant Si
mo Kudirkos tragediją, Kudirka 
vadinamas “sovietų jūrininku”, 
o JAV pakrančių sargybos pa
reigūnų elgesys su Kudirka va
dinamas atidavimu “savo tau
tiečiam”. Minėto laikraščio rug
sėjo 10 laidoj išspausdintame 
laiške A. Masionis atitaiso klai
das, paminėdamas, kad Kudir
ka yra lietuvis, paskirtas į Sov. 
Sąjungos laivą, kurio kapitonas 
ir 85 procentai įgulos buvo ru
sai. Sovietai lietuviui yra ne 
“tautiečiai, bet okupantai ir pa
vergėjai”.

Daiva Kezienė, JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos na
rė, apie pabėgėlio sportininko 
Vlado Česiūno pagrobimą in
formavo New York Times, 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo (Helsinkio) komisiją 
(per jos narę 
Fenvvick) ir 
national (per 
hardt Elston).
įvykis lietė Vak. Vokietiją, mi
nimų institucijų pareigūnai VI. 
Česiūno klausimui rodė didelį

kongr. Millicent 
Amnesty Inter- 
direktorių Ger- 
Nors pagrobimo

IIiiiit

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba sveikina visus geros valios lietu
vius plačiame pasaulyje ir jungiasi su jais savo mintimis 
ir troškimais.

Praėjusiais metais džiaugėmės mūsų išeivijos jau
nimo tautinio sąmoningumo gražia demonstracija: IV-tuoju 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresu. Visuose pasau
lio kontinentuose iškilmingai minėjome Lietuvos mokslo ir 
kultūros židinio, Vilniaus Universiteto, garbingą 400 
metų sukaktį. 1980-tuosius metus pažymėsime dar vienu 
mūsų tautinio gyvastingumo ženklu: Vl-tąja Tautinių Šo
kių Švente Chicagoje.

Tačiau didžiausią dėmesį ir ateinančiais metais kreipki
me į Lietuvą: nors pavergtą ir rusinamą, bet gyvą ir ko
vojančią už teisėtą mūsų tautos laisvę, tikėjimą ir žmo-
gaus teises. Kovojanti tauta laukia iš mūsų nenuilsta- ’ 
mų pastangų siekiant visų bendro tikslo: Lietuvos laisvės į 
ir nepriklausomybės. į

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA L

A. Jurgučio mu- 
LB Clevelan- 

davo su muz. Gailevičium ir į 
repeticijas kartą per savaitę ar 
rečiau atvykdavo gerai pasi
ruošęs. Nuolat rodosi mūsų ko
lonijose čia ir anapus Atlan
to, pereitą vasarą koncertavo 
Londone. Jis neturi savo “fa- 
voritinių” kompozitorių. “Kai 
žrhogus pradedi bręsti, platėja 
akiratis ir skonis. Tada randi 
grožio 
kūriny”.

kiekviename muzikos

- o -
Paskutinysis “Emilijos Plate

rytės” spektaklis, pačių daina- 
viečių nuomone, buvęs geriau
sias iš visų ligšiolinių pasta
tymų. “Žinodami, kad tai jau 
paskutinis kartas, mes davėm 
viską, ką galėjom”, sakė man 
viena susijaudinusi viešnia iš 
Chicagos.

Džiugu betgi žinoti, kad ne
stinga nei jėgų, nei entuziaz
mo, nei idealizmo mūsų kultū
rinėm gyvenimo apraiškom tarp
ti. Tame mūsų paguota ir vil
tis, kad mūsų tautinei gyvybei 
laisveme pasauly pavojaus nėra.

dėmesį. Daiva Kezienė su vyru 
Romu, JAV LB tarybos nariu, 
vadovauja plačiai klausomai 
Laisvės Žiburio radijo progra
mai New Yorke.

Žmogaus teisės ir Pabaltijo 
valstybės — tokiu pavadinimu 
JAV atstovų rūmų užsienio rei
kalų komiteto pakomisė išlei
do š.m. birželio 26 apklausinė
jimų protokolą. Leidiny, šalia 
įvairių liudijimų, yra ir LB atsto
vo Washingtone Algimanto Gu- 
recko paruoštas pareiškimas 
Lietuvos laisvės ir sovietinės 
pilietybės klausimais, o taip pat 
ir LB išversta Lietuvių Lais
vės Lygos deklaracija.

JAV šen. Robert Dole, įta
kingas senato užsienio komi
sijos narys ir kandidatas į JAV 
prezidento postą, pakvietė JAV 
LB krašto valdybos buv. pirmi
ninką inž. Algimantą Gečį ir 
LB visuomeninių reikalų tary
bos pirm. Aušrą Zerr įeiti į 
jo sudaromą tautinių-etninių 
reikalų patariamąją komisiją.

Savo vaikams, kurie baigę 
mokslus, išsikelia gyventi į ki
tus miestus, užprenumeruok 
Darbininką. Tai bus jiems ge
riausia dovana.
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OHH paminėtiąjfe

Liudas Dovydėnas — VA
SAROS VIDUDIENIS. Chica
go. 1979. Išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fon
das. Aplanko nuotrauka Jono 
Dovydėno. Tiražas 800 egz. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Kietais viršeliais. 248 psl. Kai
na 8 dol. Gaunama ir Darbininko 
administracijoj.

Populiarus ir talentingas mū
sų beletristas šiame naujame 
leidiny pateikia šias noveles: 
Admirolas gieda, Žalmargė grįž
ta, Mano velnias, Varnėnų 
kondominijum, Paskutinis maz
gas, Uu-ū!, Telefonas, Mes visi 
jo vaikai, Vasaros vidudienis, 
Susitikimas prie upės, Karalius 
ir vieversys, Kardinolo pati 
miršta.

Milda Kvietytė — PETELIŠ
KIŲ SALA. Pasakos ir vaizde
liai vaikams. Iliustravo dail. Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė. 1979. Iš
leido Pasakų Fondas, 6540 So. 
Campbell Avė., Chicago, 111. 
60629. Spausdino Vi. Vijeikio 
spaustuvė. 64 psl. Kaina 4 dol. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj.

Knygelėj yra aštuoni pasa
kojimai: Tėvo dienos dovana, 
Dagys, Staigmena, Senutė Ade
lė, Kryklė, Gimtadienis, Dėdė 
Andrius, Peteliškių sala.

Prieš porą metų autorė buvo 
pasirodžiusi su kita tokio pat 
žanro knygele — “Kalnuo
se”. Darbininke ją minint, buvo 
pastebėta, kad pasakojimai 
sklandus, lengvai skaitomi, ne
apsunkina jauno skaitytojo savo 
“žodingumu”. Tą patį galima 
pasakyti ir apie šią naująją kny
gelę — “Peteliškių salą”. Tik 
tenka pridurti, kad autorei ge
riau sekasi kurti realius vaizde
lius, o pasakų turinys išeina 
dirbtinis. Kad ir fantazija, vis 
tiek ji turėtų būti arčiau prie tik
rovės, labiau įtikinanti ir tokiu 
būdu prasminngesnė. Gi šioj 
knygelėj nėra prasmingos nei 
antis Kryklė, nei peteliškės.

Iliustracijos geros, atitinkan
čios turinį.

POVILAS KAUPAS. Spaudai 
paruošė Bronius Murinas. Re
dakcinė komisija — Vytautas 
Kasniūnas, Aleksandras Mar
čiulionis,Juozas Mieliulis, Bro
nius Murinas. Nuotraukos — 
Vytautas Mažeika, Vaclovas No
reika. Išleido dail. Povilo Kau
po parodos rengimo komisija. 
1979. Spausdino Morkūnas Chi
cagoj. Didelio formato.* Kietais 
viršeliais. Aplanke — dail. Po
vilo Kaupo autoportretas. 72 psl.

Į leidinį sudėta arti 60 velio
nio dail. P. Kaupo tapybos dar
bų nuotraukų (nespalvotų). Ori
ginalai daugiausia tapyti alie
jum. Yra ir akvarelių. Leidinio 
pradžioj yra kelios nuotraukos, 
vaizduojančios patį dailininką
— vieną, šeimoj ir draugų tar
pe. Ten pat yra ir pora trum
pų straipsnių apie dailininką
— lietuvių, anglų ir vokiečių 
kalbomis.

Pirmojo straipsnio autorius 
Vytautas Kasniūnas rašo apie 
dailininką kaip asmenį, tarp kit
ko šiaip pasisakydamas:

“Povilas Kaupas ieškojo gro
žio ne tik mene, bet ir žmo
guje. Jis buvo visada draugiš
kas ir nuoširdus. Dėl to turėjo 
daug draugų, buvo visų gerbia
mas ir mėgiamas.”

Antrojo straipsnio autorius 
Juozas Mieliulis rašo apie daili
ninką kaip kūrėją:

“Savo kūryboje jis buvo to
bulybės siekėjas. Savo kūriniais 
jis niekad nebuvo patenkintas. 
Dėlto prie pradėto darbo nuolat 
grįždavo, ieškodamas tobulo vi
zualinės idėjos apipavidalinimo. 
Savotiška prasme jo darbai yra 
nebaigti, nes jis niekad nesijau
tė savo vizijos idealą pasiekęs. 
Šia prasme jo kūriniai yra kel
rodžiai į jo siektą idealą.”

Dail. Povilas Kaupas gimė 
1898 Kaune, Lietuvoj, mirė 
1978 Chicagoj. Jo tėvas Jonas 
Rudolfas Kaufmanas buvo vo
kiečių kilmė s, motina — lietuvė.
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SOVIETŲ SĄJUNGOS PASTANGOS 

NUTAUTINTI LIETUVĄ PER MOKYKLAS
A. MASIONIS

7 ----------- ----------------------

. . . Ten matomoje vietoje išdės 
tyta: P. Pečiūros “Šventieji klai
džiojimai”, B. Jauniškio “Ma
žoji paslaptis”. J. Stankaičio 
“Kuo mus vilioja, guodžia, gąs
dina”, F. Butienės “Kada mirš
ta dogmos”.

Mokinių pasaulėžiūros evo
liucijai stebėti naudojame kor
teles su klausimais:

1) Kuo tave laiko draugai? 
a) tikinčiu, b) netikinčiu.

2) Kuo tave laiko mokytojai? 
a) tikinčiu, b) netikinčiu.

3) Kuo tave laiko tėvai? a) 
tikinčiu, b) netikinčiu.

4) Kuo tu save laikai? a) ti
kinčiu, b) netikinčiu.”

“Gerai žinome”, pastebi S. 
Bataitis, “kad anketos — tik 
tarpinė tyrimų grandis, todėl 
naudojame rašinius, laiškus, 
recenzijas, disputus ir atvirus 
nuoširdžius pokalbius: “Ar pa
deda religija žmogui būti ge
resniu?”, “Mano gyvenimo tiks
las”, “Religijos vaidmuo mano 
gyvenime”, “Kodėl aktyviai da
lyvauju ateistinėje veikloje” 
(įsivaizduokime, ką tikintis mo
kinys turi daryti, gavęs tokia 
tema rašinį, ir kas jo laukia,

jantį šventiką velnio pavidalu 
su kryžiumi ant krūtinės”.

“Antroji (Antikristo) komanda 
(IXa kl.) — “Inkvizicijos teismo 
taryba” su budeliu priešakyje — 
kartu su ateistinio darbo ata
skaita įteikė suvenyrą, vaizduo
jantį griūvantį kryžių ir prie jo 
suklupusią davatką” (T.M., 1975 
m. 1 nr., 42 p.). Ir taip rašo
ma rimtame švietimo ministeri
jos pedagoginiame - metodi
niame žurnale.

Dar rengiami mokyklose, 
kaip rašo J. Stankaitis iš Vil
niaus ped. instituto (T.M., 1975 
m. 11 nr., 44-45 p.), ateistiniai 
kino lektoriumai — paskaitos 
su kino filmais, ateistiniai klau
simų ir atsakymų vakarai, ate
istiniai poilsio vakarai, stebuklų 
vakarai, įdomiojo mokslo vaka
rai, susitikimai su buvusiais ti
kinčiaisiais, įvairūs ateistiniai 
konkursai, ateistinės viktorinos 
(varžybos), ateistiniai kampeliai, 
ateistinės savaitės.

Kai skaitai apie visą šitą An
tikristo siautėjimą Lietuvoj, kai 
žinai, kad į šitą akciją yra įkin
kyti 47,000 mokytojų ir apie 
tiek pionierių ir komjaunuolių

ir visokių kitokių ateistinės pro
pagandos darbuotojų vien tik 
bendrojo lavinimo mokyklose, 
kai žinai, kad jie gali naudoti 
ir spaudą, ir radiją, ir televi
ziją, ir visas kitas modernias 
jiem gerai prieinamas priemo
nes, o antroji pusė ničnieko 
negali padaryti, tai tik tada gali 
suprasti ir įvertinti visus tuos 
jaunus didvyrius mokyklos suo
le, ne tik vyresniųjų klasių mo
kinius, bet net ir žemesniųjų, 
net ir tuos, kurie yra tik pir
mosios Komunijos amžiaus, ku
rie atlaiko tą visą šėtonišką puo
limą ir nuolatinį spaudimą ir 
drįsta viešai, klasėj pasisakyti, 
kad jie tiki ir tikės ir, kaip 
ėjo į bažnyčią, taip ir eis.

Bet ar ilgai tas dar truks, 
kai prieš juos nukreiptas visas 
pragaras su šių laikų rafinuo- 
čiausiomis ir moderniausiomis 
priemonėmis? Tas didele dali
mi priklausys ne tik nuo jų, 
bet ir nuo mūsų, kaip mes iš
girsim jų pagalbos šauksmą ir 
kaip mes panaudosim visas 
mum galimas ir prieinamas prie
mones jiem padėti. Mum, aka
demikam, yra daugiau duota,

iš mūsų daugiau negu iš kurių 
kitų ir laukiama. Būdami rašy
tojai, žurnalistai, profesoriai, pa
mokslininkai ir kitokių profesi
jų žmonės, geriau valdydami 
anglų ir kitas kalbas, daugiau 
turėdami progos susitikti su kitų 
tautų žmonėmis, įtakingesniais 
ar ir mažiau įtakingais, galim 
daugiau nuveikti, daugiau pada
ryti, formuodami viešąją pasau
lio nuomonę prieš bedievišką 
komunizmą, ypač kad, kaip pa
stebėta, šis ginklas yra gana 
efektyvus net ir prieš Sov. Są
jungą.

Mano šio rašinio tikslas buvo 
dvejopas: pirmas — nušvietimu 
pragariškos padėties dabartinės 
Lietuvos mokyklose pagerbti 
tuos tėvus, kurie tokiose tiesiog 
neįmanomose sąlygose pajėgia 
auklėti savo priaugančią kartą 
tautiškoj ir krikščioniškoj dva
sioj, o ypač pačius auklėjamuo
sius, tuos jaunuosius nepapras
tos drąsos didvyrius, kurie to
kiose sąlygose savo įsitikinimus 
ne tik viešai išpažįsta, bet ir 
pajėgia juos apginti: antras tiks
las buvo pateikti žiupsnelį tru
putį kitokių žinių apie padėtį 
Lietuvos mokyklose, negu gau
nam iš LKB Kronikos, kad, 
eventualiai, formuojant viešąją 
opiniją, būtų galima sudaryti 
pilnesnį vaizdą, kas darosi Lie
tuvoj, ypač jos mokyklose.

MIMI MŪSŲ KONCERTINĖJ SCENOJ

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems klijentams, draugams ir 

pažįstamiems linki

Frank Zogas, President

MIDLAND SAVINGS
and Loan Association

8929 S. Harlem Avė., Bridgevievv, III. 60455. Ph. 598-9400
4040 Archer Avenue Chicago, III. 60632 — Phone 254-4470 

5%
Passbook Savings. All accounts compounded daily — paid ųuarterly 

6%
2 Years Savings Certificate (Minimum $5,000)

baimingų Naujų Metų linki

Advokatas Jonas J. Grigalus
52 G Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-4877

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

IRON CITY CLOCK HOSPITAL
Authorized dealers ofLongines-VVittnauer and Bulovą VVatches

SIMON ALELIŪNAS

4200 Brovvnsville Rd. (on de Walt Avė.) 
Phone 281-7399 Pittsburgh, Pa. 15227

kai jis nieko nerašys arba at
virai parašys, ką jis apie visa 
tai mano) ir “Ką naujo sužino
jau iš radijo laidos “Akiratis”?”

Pedagoginėj spaudoj rašoma, 
kad mokiniai įpareigojami, jiem 
užduodami kaip namų darbai 
klausyti ateistinių radijo ir te
levizijos laidų ir parašyti ar 
žodžiu atpasakoti jų santraukas.

Mokinys nepaliekamas ramy
bėj nė atostogų metu. Viename 
T.M. numery Preikšo pedago
ginio instituto doc. V. Savic
kytė . sako: “Jaunosios kartos 
auklėjimas — nepertraukiamas 
procesas. Jame nėra išeiginių 
dienų, atostogų” (1’974 m. 4*nr.f 
45 p.). S. Bataičio ir daugybė 
kitų mokyklų tai ir vykdo. Jis 
rašo: “Visuomeninė veikla, dar
bas nenutrūksta ir atostogų me
tu. Mokiniai dalyvauja meno 
saviveiklos renginiuose, noriai 
dirba darbo ir poilsio stovyk
lose. (Beje, T.M. rašoma, kad 
praėjusiais metais Lietuvoj buvo 
surengta 700 darbo ir poilsio 
stovyklų su apie 50,000 moki
nių. Visose jose, ar tai jos bū
tų darbo, ar poilsio, eina in
tensyvus indoktrinavimas ir ašt
ri ateistinė propaganda. “Ato
stogų metu”, kaip rašo S. Ba
taitis, “mokytoja J. Rasickienė 
organizuoja kino filmų lankymą, 
atkreipia mokinių dėmesį į fil
mus ateistine tema. Be to, mo
kiniai gauna asmeninės užduo
tis (mano pabr.) rinkti įvairią 
ateistinę medžiagą, pvz., “Rašy
tojai apie religiją”, “Piešiniai 
ateistine tematika”, laikraščių 
ir žurnalų straipsniai ateistine 
tematika. Surinkta medžiaga 
grupuojama pagal temas, daro
mi aplankai”.

Tiek apie S. Bataičio mokyk
lą. Užuot davęs pavyzdžių iš 
įvairių mokyklų, kurių yra dau
gybė jų periodinėj spaudoj, ap
siribojau šia viena, kadangi čia
išsamiau negu kur kitur ta ate- koloratūros 
istinė veikla aprašyta, taip, kad 
daugiau maža ką tenka pridėti. 
Tačiau vieną kitą charakterin- 
gesnį dalyką reikėtų pridurti, 
ypač kas skaitytojam gali būti 
dar nežinoma. Pvz., kai kurio-

LOS ANGELES, CALIF.

Giacomo Puccini operos “La 
Boheme” siužetas paimtas iš H. 
Murgerio knygos. Tai “Scenes 
de la Vie de Boheme”. Centri
nis operos personažas, jaunuolė 
Mimi, libretisto ir kompozito
riaus pristatomas tokiais bruo
žais: Mimi yra žavi mergaitė 
ir tokio tipo, kuris veikiai pa
traukia ją poetizuojančio Rudol
fo dėmesį. Ji yra dvidešimt dve
jų metų amžiaus, lengvutė, pa
traukli, žaisminga, Jos veide 
švyti aristokratiško grožio ato
švaistės; Šiltas, gaivus kraujas 
sruvena jos gyslomis, ir tai tele
kia jai kamelijos blyškumą, ji 
visa perregima . . .

Savo debiutiniame dainų irari- 
jų rečitaly, kuriame sopranas 
Laima Stepaitienė pasirodė 
gausiai lietuvių losangelėnų au
ditorijai gruodžio 1 su Mimi ari
ja iŠ G. Puccini “La Boheme” 
(Mane vadina Mimi) solistė 
įrodė, kad ji yra lietuviškoji Mi
mi fiziškai ir vokaliai. Operoj 
ji užkariauja poetą, o rečitaly 
savo atrankaus repertuaro atli
kimu ji užkariavo labai reiklią 
Los Angeles melomanų audito
riją.

Šiuo rečitaliu, kuris buvo 
Šv. Kazimiero parapijos salėj, 
Laima Stepaitienė neabejotinai 
įrodė esanti kalifomiškių dainos 
pajėga, skolintina ir lietuviškai 
operai Chicagoj. Jos dainavimo 
mokyklos, vokiškoji ir itališko
ji, talkino jai atrasti save ir su
stoti griežtoj dainavimo bravū
rai opozicijoj. Jai taip pat nepri
imtina neutralus bei canto išpa
žinimas. Savo dainavimą jį nu
spalvina atlikimo aistra, me
lancholija, nostalgija, tuzinais 
akimirksnių niuansų. Tai virpan
ti nuotaikų pynė.

Programos pirmoj daly buvo 
pasauliui familiariški dalykai: G. 
Donizetti artėjimas prie pilno 

polėkio “Meilės
eliksyro” arijoj, graudžiai koke
tiškoji Puccini Mimi, G. A. 
Rossini arija iš “Sevilijos kir
pėjo”.

Sodrioji, tragiškai jausmingoji 
E.H. Griego Solveigos daina bu
vo atlikta Mimi resursų rėmuo
se. Buvo pagauliai įdomi J.E.F. 
Massenet ir F. P. Tosti gar
siausiųjų bei canto romansų 
“Elegija” ir “Ideale” kon
frontacija. Solistė atliko tuos vei
kalus optimistiškai, be tradiciš
kai tamsios tonacijos.

Programos struktūrinė nau
jovė: lietuviai kompozitoriai 
antroj rečitalio daly sekė pasau
liui žinomus kitataučius. Tai ne
lyginant pabrėžtinas respektas 
saviesiem. Dainininkė atėjo prie 
jų sušildžiusi balsą ties kitais. 
Tai buvo V. Jakubėno “Gėlės iš 
šieno” (žodžiai K. Binkio), J. 
Gruodžio “Rūta”, “Rugiagėlės” 
ir “Aguonėlės” (visi žodžiai K.

Solistė Laima Stepaitienė

Binkio), D. Andrulio “Ves
tuvinė liaudies daina”, K. Ka- 
vecko “Žemei” (žodžiai V. Pal
činskaitės), G. Gudauskienės 
“Apynėlis” (variacijos), A. Vana
gaičio “Dobilėlis”.

Solistė dramatizavo V. Jaku
bėno baladę “Gėlės iš šieno”, 
ornamentikos rėmuose tai buvo 
drama savy. Gėlės iš šieno pra
žydo.

Pianistė Raimonda Apeiky- 
tė, akomponavusi solistei, buvo 
bendro vokalo ir piano dranos 
atrama, kaip visada, atradusi pui

kų kontaktą su atlikėju.
Solistė dainavo bisui. Reči

talis palydėtas audringomis ova
cijomis.

Laima Stepaitienė palaimin
gai valdo pasažų akcentus, atvi
ro balso proveržiai savi bendra
me ornamente, tembras jaukus, 
retkarčiais aštrokas, repertua
ras atrinktas, vengiant dainavi
mo bravūros, adoruojant bei 
canto tematiką, teikia programai 
žanrinio selektyvumo pobūvį, 
tačiau tai dainininkės ištikimy
bė sau.

Programą Skitai pravedė LDK 
Birutės draugijos Los Ange
les skyriaus pirmininkė Rūta 
Šakienė.

Po koncerto apatinėj salėj bu
vo tautinių drabužių paroda. Į 
ją, Laimos Stepaitienės rečitalį 
baigus, jautriai pakvietė publi
ką buvusi Kauno operos prima
dona Vincė Jonuškaitė ir paro
dos organizatorė Julija Šlapely- 
tė.

Jurgis Gliaudą

— “Vaidilos” teatras Adelai
dėj paminėjo savo veiklos 30 
metų sukaktį. Šią teatro mėgėjų 
grupę 1949 suorganizavo Elena 
Dainienė ir Paulius Rūtenis. Ta
da buvo suvaidinta pirmoji pjesė 
“Pirmas skambutis”.

SĖASON’S GREETINGS.—

GREAT AMERICAN
FEDERAL 

Savings and Loan Association 
300 East Eight Avenue 

HOMESTEAD, PENNSYLVANIA 15120

SĖASON’S GREETINGS

M0DERN RESTAURANT
DINING ROOM & LOUNGE

116 West Pearl Street, Nashua, N. H.

-----  Christmas Day will be closed ------

SĖASON’S GREETINGS TO ALL

FIRST FEDERAL SAVINGS
& Loan Association o f Nashua

223 Main Street, Nashua, New Hampshir^ 03060 
Telephone: (603) 889-2123

k___________________________________________ ___ __________________________________

Kalėdų švenčių proga t sveikina visus ir linki 
laimingų Naujų Metų 

į NASHUA FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

157 Main Street 
NASHUA NEW HAMPSHIRE

-
‘‘Bankas yra labai daug padaręs dėl daugelio”

Indiun Head 
National 

Bank

Linksmų Kalėdų ir laimingų 

Naujų Metų visiems savo 

klijentams linki šis bankas,.

HAPPY HOLIDAYS

Nashua, NewHampshire
Ėst. 1851

se mokyklose yra ateistiniai mo
kinių klubai, vad. LIK-ai. Tai 
linksmųjų ir išradingųjų klubai 
varyti antireliginei propagandai, 
dažniausiai pajuokti religiją, ku
nigus, tikinčiuosius. Štai, kaip 
Jiezno vid. mokykloj buvo su
rengtas “Religija ir mokslo pa
žanga” renginys, kuris buvo or
ganizuotas kaip susitikimas su 
tuometinės IXb klasės moki
niais linksmųjų ir išradingųjų 
klube.

“Pirmieji scenoje pasirodė 
“Antikristo” komandos nariai 
(IXb kl.), kurie vertinimo ko
misijai įteikė ataskaitą apie nu
veiktą ateistinį darbą per moks
lo metus ir suvenyrą, vaizduo-

Merry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

380 Maple Avenue Hartford 6, Conn.
Tel. (203) 246-1377

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

ir
COSMOS TRAVEL BUREAU, INC. 

488 Madison Avenue, 
New York, N. Y. 10022

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS 
SU ŠVENTĖMIS IR 
NAUJAIS METAIS 
ir linki visiems viso geriausio

Merry Ch istmas and a Happy New Year
to >11 our members

fituA famadian, 9nc.
40 Chestnut St., Nashua, N.H. 03060

NashuaTrust Company
We re close to you 
nght where we want to be
Corner East Pearl and Main Streets 
Hudson Office 4 Derry Street 
Drive-Up Office Across from City Hali 
Mali Office 33 Coliseum Ąvte 
South Gate Plaza Office 
Daniel VVebster Hgwy South 
Member F 0.1 C

Some people think all banks are alike . . . 
. . . vve try harder not to be I

194 Main St. A FULL 
SERVICE 

BANK

SĖASON’S GREETINGS 
to Customers and Friendi

Producers of Finest Lithuanian Records

REQUEST RECORDS, INC.
3800 S. Ocean Drive, 2nd Floor 

Hollywood, Fla. 33019 
(305) 921-0847
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PAMATĘS GROZ|, NEIŠTVERSI
A. a. Kazio Gasparėno atminimui

Jau reikia atsargos, priėjus 
mielo kaimyno ir bičiulio kapą, 
— žemė virš jo sminga. Lap
kričio 29 karstą užpylęs grums
tas, iš vietos nelaimės sujudin
tas, slegiasi, standžiau apgaubia 
dipl. chemijos inž. Kazio Gas
parėno palaikus.

“Važiuojam”, tik prieš du mė
nesius kalbino išvykai į kalnus, 
kai ruduo jau buvo pertraukęs 
lapus. “Pamatęs grožį, neiš
tversi”. O pereitą žiemą, sniegui 
iškritus, atbrido juo ir prakalbo: 
“Turi kažkokį aparatėlį. Išeik, 
padaryk nuotraukų. Dailininkai 
prieš gamtą yra tik peckeliai”.

Mėgo žiedą, medį, paukštį. 
Todėl nepaprastai daug vargo 
įdėjo,įsikurdamas Delrano (N.J.) 
miškely ant ežero kranto, ir jau 
niekas, išskyrus mirtį negalėjo iš 
ten jo išvesti. Pasakodavo apie 
ant vandens poilsiui nusilei
džiančias žąsis, skrendančias 
žiemoti, laipiodavo į pušis ir jo
se slėpdavo geniukams maistą.

Šioj sodyboj kiekvieną pava
sarį susirinkdavo LB Pietinės
N. J. apylinkės žmonės pobū
viui, kartą ar du kartus metuo
se suvažiuodavo ateitininkiškas 
jaunimas savo šventėm. A. a. Ka
zys prieš tai išnaudodavo ato
stogas, kad pasiruoštų sutikti di
delius būrius, sudėtų laužus, ku
rie suliepsnodavo, saulei nusi
leidus.

Patiko jam būti su žmonėmis 
viešint, rūpesčių klausantis, dėl 
pagalbos tariantis. Ir padėjo ne 
vienam, ypač darbus rasdamas. 
Prieš trisdešimt trejus metus, 
DP stovykloje Kemptene, man 
skaldant malkas, priėjęs nusi
juokė: “Ką tu, žmogeli, su savo 
rankom...Duok kirvį” Ir suskaldė 
visas, dieną dirbęs, ir sunešė 
maišu į trečią aukštą, nors lin
ko tvirto vyro pečiai.

Jį pirmąkart sutikau Kaune, 
Grandies korporacijoj, ir iki 
paskutinės darios žinojau kaip 
principų žmogų. Nuoširdus, bet 
teisingas, neteisinąs nei drau
go, nei giminių dėl aiškių kvai
lysčių, atlaidesnis varginges- 
niam, girežtesnis prasilavinu
siam ir iškilusiam. Visą amžių

NAUJOJI JAV LB 
KRAŠTO VALDYBA 
PERIMA PAREIGAS

JAV LB Krašto valdybos pa
reigų perdavimas -perėmimas 
įvyks gruodžio 15-16 Detroite, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros Centre.

Iš Philadelphijos į Detroitą 
atvyks šie dabartiniai JAV LB 
Krašto valdybos nariai: pirminin
kas Algimantas S. Gečys, Visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkė Aušra Zerr ir vicepirmi
ninkas finansų reikalam Felik
sas Andriūnas, iš Baltimorės — 
Kultūros tarybos pirmininkas 
Aleksandras Radžius, iš Chica
gos — Švietimo tarybos pirmi
ninkas Bronius Juodelis.

Posėdyje dalyvaus šie naujo
sios JAV LB Krašto valdybos na
riai: iš Detroito — pirmininkas 
Vytautas Kutkus, vykdomasis 
vicepirmininkas organizaciniam 
reikalam Jonas Urbonas, vice
pirmininkė specialiem reika

MIRĖ DAIL. JUOZAS PENČYLA
Iš Kolumbijos gauta žinia, kad 

ten prieš porą savaičių mirė dail. 
Juozas Penčyla. Tiksli mirties 
data nenurodyta.

Jis buvo pagarsėjęs karikatū
ristas, piešęs žmonių saržus. 
Taip pat buvo ir tapytojas. Bu
vo gimęs 1908 gruodžio 29 Ku
dirkos Naumiestyje. 1927 baigė 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnaziją. Drauge mokėsi ir 
skulptūros dail. Šimkūno studi
joje.

Persikėlęs į Kauną, studijavo 
universitete teisę ir drauge lan
kė meno mokyklą. 1932 baigė 
J. Vienažinskio tapybos studiją. 
Be to, dar studijavo pas prof. 
M. Dobužinskį. 1943 baigė 
Vilniaus dailės akademijos port
reto klasę.

Lietuvoje reiškėsi kaip karika

sielojosi Lietuvos vargais, lankė 
beveik visus renginius, gausiai 
aukojo, giedojo bažnyčioj, 
buvo Philadelphijos Vil
ties choro narys ir kurį laiką 
pirmininkas. Lietuvių Bend
ruomenę laikė būtinybe, dirbo 
apylinkių ir apygardų valdybo
se. Vienas iš pirmųjų LFB sąjū
džio narių. Pirmose gimnazi
jos klasėse tapęs ateitininku, 
juo grįžo žemėn. Gyvenime 
griežtai paisė katalikybės princi
pų, bet gyvenimą, kartais jam 
gana sunkų, mėgo ir jo nenie
kino. “Žiūrėk”, pasakė neseniai. 
“NN jau iškeliavo. Ir mum rei
kės. Bet neskubėkim, čia nėra 
taip blogai. O kaip tau atrodo?” 
Pratęs juokauti, mirtį liesdavo 
kandžiu žodžiu, tačiau nei bai
mės, nei neapykantos jai nero
dė. Kas turi būti — lai būna.

A. a. K. Gasparėnas gimė 
1912 sausio 30 Plūkiu kaime, 
prie pat Panevėžio. Ten baigęs 
gimnaziją, įstojo Vytauto Di
džiojo universitetan ir 1942 jį 
baigė, gaudamas chemijos inži
nieriaus diplomą. Iki 1944 vasa
ros buvo to pačio universiteto 
pritaikomosios chemijos katedroj 
asistentu. Pasitraukęs į Vokieti
ją, metus dirbo chemiku Austri
joj. Po karo dėstė Kempteno lie
tuvių gimnazijoj ir kurį laiką 
buvo jos direktorius. Į JAV atvy
ko 1949. Čia dvejus metus 
vargo, plaudamas lėkštes, dirb
damas odų fabrike, kol 1951 
vėl gavo chemiko darbą, o 1955 

lam Violeta Abariūtė, vicepirmi
ninkas teisiniam reikalam Rober
tas Selenis, vicepirm. sporto rei
kalam Algis Rugienius, vicepir
mininkas finansų reikalam Al
fonsas Vėlavičius, protokolų sek
retorius Albertas Misiūnas, rei
kalų vedėjas Karolis Balys ir 
sekretorė anglų kalba Irena Dai- 
norienė; iš Coevelando atvyks 
Kultūros tarybos pirmininkė In
grida Bublienė ir vicepirminin
kas socialiniam reikalam dr. An
tanas Butkus, o iš Beverly Sho- 
res, Indiana, Kultūros tarybos 
pirmininkas Jonas Kavaliūnas. 
Du valdybos nariai yra iš buvu
sios JAV LB Krašto valdybos 
šiose naujose pareigose: Algi
mantas Gečys — Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas ir 
Aušra Zerr — pirmoji vicepirmi
ninkė politiniam reikalam.

Posėdžiai Kultūros Centre bus 
dvi dienas.

Naujojo JAV LB Krašto valdy
bos pirmininko adresas: Vytau
tas Kutkus, 6940 Hartwell, Dear- 
born, MI 48126.

LB Inf.

tūristas, iliustratorius, piešė kari
katūras Lietuvos Žiniom, Lietu
vos Aidui, Sekmadieniui, Suval
kiečiui ir Kaune suruošė 5 savo 
parodas ir dalyvavo Lietuvos 
dailininkų sąjungos rengtose pa
rodose. 1943-1944 kaip teatro 
dekoratorius dirbo Marijampolės 
teatre.

Vokietijoje bendradarbiavo 
Mintyje ir Tremties Metuose. 
1948 išemigravo į Kolumbiją 
ir ten reiškėsi kaip karikatūris
tas iliustratorius, dirbo Bogotos 
žymesniuose laikraščiuose bei 
žurnaluose. Savo kūrinių paro
das surengė Bogotoje ir Meda- 
line. Aktyviai dalyvavo Lietuvių 
Bendruomenės organizacijoje, 
buvo net Bogotos LB apylinkės 
pirmininkas. 

tapo laboratorijos direktorium. 
Penkerius metus prieš mirtį pra
leido Philadelphijos bazėj, dirb
damas JAV laivynui. Sužinoję 
apie jo staigią mirtį amerikiečiai 
bendradarbiai išsireiškė: “Ši vie
ta be jo jau niekada nebus to
kia, kaip buvo”.

A. a. K. Gasparėną, 1979 lap
kričio 25 nelauktai mirusį, lap
kričio 29 į kapines nulydėjo di
delis būrys žmonių, kurių tarpe 
buvo bičiulių, atvykusių iš Chi
cagos, Washingtono, Baltimorės. 
Jo paprastumas ir kolegiškumas 
ilgai liks jį pažinojusiųjų atmin
ty, įskaitant pačius jauniausius

HARTFORD, CONN.
Kūčios ir eglutė

L.M.K. Federacijos Hartfordo 
klubas ir šeštadieninės mokyk
los tėvai gruodžio 16, sekmadie
nį, 5 vai. popiet Švč. Trejybės 
parapijos svetainėj rengia kūčias 
ir šeštadieninės mokyklos kalė
dinį pasirodymą.

Praėjo 30 metų, kai iš visur 
subėgome į šį svetingą kraštą. 
Išauginome atsivežtą jaunimą 
— I-ąją kartą, kuri dabar štai 
augina II-ąją kartą, jau čia gimu
sią. Visus mus dar riša tie patys 
įsipareigojimai Lietuvai. Tad 
skubėkime, seneliai, vaikai ir 
anūkai, prie tradicinio kūčių sta
lo pasidalinti duonos trupinėliu 
ir pasikeisti nuoširdžiais linkė
jimais. Glauskimės prie lietuviš
kos parapijos, kuri čia atstoja 
mūsų namus.

Po kūčių vakarienės išklausy
sime trumpą Salomėjos Va- 
liukienės žodį ir pasidžiaugsi
me šeštadieninės mokyklos ka
lėdiniu vaizdeliu. Laukiame 
svečių iš apylinkės. Auka 7 dol. 
šeštadieninei mokyklai paremti.

Berželis auga
Berželis, tautinių šokių an

samblis, šiemet išaugo į tris gru
pes. Dalia Dzikienė viena jau 
nebepajėgia su visais dirbti. Lai
mei išsiaugino apsukrią padėjė
ją Liaukutę.

ĮSIGYKITE VILNIAUS UNIVERSITETO 
SUKAKTUVINĮ MEDALĮ

Tai puiki dovana Jūsų jaunimui, draugams ir bendradarbiams

Leidėjai: Akademinis Skautų Sąjūdis 
Skulptorius: Vytautas Kašuba 
Kalykla: Franklin Mint

Medaliai:
Bronzinis, antikinis, 70mm diametro $15 
Bronzinis, blizgantis, 70 mm diametro $20 
Sidabrinis, 44mm diametro $35 
Paauksuotas sidabrinis, 44mm dia. $40 
Auksinis (14kt), 44mm dia.; reikia užsakyti 

prieš gruodžio 31 d.; apie $425.

Pastabos: Kainos yra JAV doleriais. Pridėti $2 dėl persiuntimo ir apdraudos. Čekius rašyti 
“Vilniaus Universiteto Medalis”.

Dėl medalių užsakymo kreipkitės į Jūsų apylinkės platintojus arba medalio administratorę:

Bostone — Julius Spakevičius (617)326-0403 
New Yorke — Dr. Jonas Ulėnas (516)271-4470 
Washingtone, DC — Dr. Saulius Naujokaitis (301) 986-1547 
Floridoje — Kazys Palčiauskas (813)360-4113 
Montrealyje — Rasa Lukoševičiūtė (514)366-1210 
Toronte — Prima Saplienė (416)654-9052 
Clevelande — Dr. Stepas Matas (216)524-3242 
Detroite — Liuda Rugienienė (313)573-9448 
Chicagoje — Danutė Korzonienė (312)778-6723 

Ramunė Lukienė (312)422-4288 
Omahoje —Teresė Gaidelytė (402)731-8720 
Tucsone — Dr. Stasys Vanagūnas (602)296-0307 
Phoenixe — Aldona Vaitkienė (602) 266-5954 
Seattle — Gediminas Morkūnas (206)746-1272 
San Francisco — Danutė Janutienė (415)849-1147 
Los Angeles — Valentinas Varnas (213)662-2611

Medalio administratorė: 
Aldona Venckienė (213)393-2803 
603 14th Street
Santa Monica, California 90402

Delrano ir Philadelphijos, su ku
riais jis mokėjo pabendrauti. Jo 
pasiges šeima ir visa visuome
nė.

Nyku jo sodyboj Delrane. 
Paukščiai turbūt jau stebisi, ko
dėl neatsiranda lesalo. O Kazys 
niekada pas kaimyną neįžengs 
ir netars linksmai: “Netūnok už
sidaręs, einam už ežero pasi
vaikščioti. Ir Jonas su šunim 
prisidės. Einam, reikia oro”. 
Liks nevaikščiota, nekalbėta 
apie Iraną, Izraelį, Lietuvą, LB, 
liks neaptartos visos problemos.

Vytautas Volertas

Jaunuoliai uoliai repetuoja, 
šoka savaitgaliais ir visi nori va
žiuoti liepos mėn. Chicagon į 
tautinių šokių šventę. Repetici
jom tėvai suvežą, bet į Chi- 
cagą nuvykti sunkiau. Berželis 
rengia tam tikslui Užgavėnių 
vakarą vasario 9. Tad jau iš anks
to prašo tautiečių tą dieną skir
ti jiem. Vakaro programa bus 
įvairi.

Paremkime savo atžalyną.

I. Ruseckienės metinės
Mišių metu gruodžio 2 buvo 

prisiminta prieš metus mirusi 
Irena Ruseckienė. Gražiai gie
dojo J. Alis ir J. Petkaitienė, 
vargonuojant J. Petkaičiui. Po 
mišių kun. J. Matutis pa
šventino dukterų pastatytą pa
minklą St. Mary’s kapinėse. Su
sirinko gražus būrelis mirusios ir 
Banevičių bičiulių. Visi pasi
meldė kr kartu su klebonu kun.
J. Matučiu sugiedojo Marija, 
Marija. Po iškilmių visi buvo pa
kviesti pusryčių pas Banevičius. 
Iš Califomijos buvo atvykusi ir 
duktė Giedrė Mickienė.

K.M.

— Diakono Antano Markaus 
iniciatyva St. Mary of the Lake 
seminarijoj, Mundelin mieste, 
pastatytas ir pašventintas lietu
viškas kryžius. Kryžių meniškai 
padarė šios srities specialistas 
Antanas Poskočimas.

MELDŽIAMASI 
UŽ LIETUVĄ

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa praneša, kad Šv. Jurgio pa
rapija, Albany, N.Y., pirmoji pa
sižadėjo pravesti maldos dieną 
už Lietuvą — 1980 sausio 2. 
Parapijos klebonas kun. Matas 
Čyvas painformavo Religinę Šal
pą, kad jau nuo rugsėjo mėn. 
Šv. Jurgio bažnyčioj renkasi pa
rapiečiai kiekvieną pirmadienį 
šventai valandai. Jų pirminis 
tikslas yra melstis už vysku
pus ir kunigus Lietuvoj. Šalia 
skirtos maldos dienos kun. Ma
tas Čyvas naudos Lietuvių Ka
talikų Religinės Šaipos Maldos 
kalendorių ta pačia intencija ir 
kitomis progomis, ypač Naujųjų 
Metų išvakarėse.

Maldos kalendoriaus tikslas 
— kad kiekvieną dieną būtų 
meldžiamasi už Lietuvos ken- 
čiančią-kovojančią tautą. Nijolė 
Sadūnaitė viename savo laiške 
rašo: “Vienintelė man būtiniau
sia ir reikalingiausia parama tai 
malda ir auka. Esu be galo dė
kinga už atminimą maldoje! Ge
riausias visų mūsų Tėvas už tai 
teatlygina tūkstanteriopai!”

Maldos kalendorius yra siun
čiamas lietuviškom parapijom 
bei organizacijom visame pasau
ly. Norintieji įsigyti Maldos ka
lendorių gali kreiptis į Lietuvių 
Katalikų Religinę Šalpą, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Neužmirškim mūsų perse- 
kojamų brolių ir sesių Lietuvoj!

— Dail. A. Petrikonio darbų 
paroda Toronto, Ont., Prisikėli
mo parapijos salėj įvyks gruo
džio 15-16.

— Tarptautinės poezijos rink
tinė olandų kalba II pasaulinio 
karo temomis kitais metais bus 
išleista Amsterdame. Knygon 
bus įtrauktas Sydnėjuj, Australi
joj, gyvenančio Juozo Almio Jū- 
ragio eilėraštis “Fronto naktys”, 
išverstas Zentos Tenisonaitės- 
Hellemans. . o.

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos diplomatiniai atstovai Ame
rikoj: dr. Stasys Bačkis, dr. Ana- 
tols Dinbergs ir estų gen. kon
sulas Ernst Jaakson spalio 16 
Jungtinių Tautų Organizacijai į- 
teikė keturiasdešimt penkių pa
baltiečių Maskvoj paskelbtą 
reikalavimą panaikinti Moloto- 
vo-Ribbentropo pakto pasėk- 
mes. (E)

— A. a. kun. Antanas Vebe- 
liūnas, Ąžuolų Būdos klebonas, 
mirė lapkričio 8. Velionis buvo 
gimęs 1892, kunigu įšventintas 
1916. Vikaro ir klebono parei
gas ėjo įvairiose Seinų, o vėliau 
Vilkaviškio vyskupijos parapi
jose. Šiemet jau mirė penkioli
ka okupuotos Lietuvos kunigų, 
o pavasarį buvo įšventinti tik 
šeši nauji kunigai.

— Poeto O.V. Milašiaus pa
gerbimas Argentinoj įvyko lap
kričio 20 ryšium su jo 100 me
tų gimimo sukaktim. Buenos Ai
res mieste kalbėjo rašytojas Ly- 
sandro Z. Galtier, kuris yra stei
gėjas'ir narys garbės komiteto 
Paryžiuje Los Amigos De 
Milosz, taip pat jo raštų vertė
jas į ispanų kalbą.

— Žurnalas “Liberty”, lei
džiamas Washingtone, spalio 
numery įdėjo ilgą M. Bordeaux 
straipsnį “Faith on Trial in Lith
uania”. Remiantis Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos žinio
mis, plačiau informuojama apie 
religinę priespaudą Lietuvoje. 
Straipsnį trimis piešiniais iliust
ravo Geri Lucas.

— Dr. Juozas Meškauskas yra 
išrinktas Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Bendrijos vykd. pirminin
ku. Formalus pirmininkas yra 
vysk. V. Brizgys. Kiti valdybos 
nariai posėdy spalio 19 pasi
skirstė pareigomis: dr. Linas 
Sidrys — vicepirm., dr. Juo
zas Sungaila — vicepirm., Vi
da Kuprytė — vicepirm. jauni
mo reikalam, dr. Joseph Jerome 
— ižd., Agnė Kižienė — sekr., 
nariai — dr. Vytautas Vygantas, 
Kazys Kleiva ir kun. Vytautas 
Bagdanavičius. Visuomenininko 
premijai skirti vertinimo komisi
ją nutarta sudaryti Brazilijoj, Sao 
Paulo mieste.

— Vokietijoj, Muenchene 
leidžiamas žurnalas ABN Cor- 
respondence savo sukaktuvi
niame 30-ties metų numery iš
spausdino kun. J. Prunskio 
straipsnį apie lietuvius politi
nius kalinius. Straipsny aprašo
mi B. Gajauskas, J. Gimbutas,
H. Klimašauskas, V. Lapienis, 
P. Paulaitis, V. Petkus, P. Plum- 
pa, N. Sadūnaitė, S. Žukauskas 
ir A. Žyprė.

— Putnam, Conn.,veikiąs 
Amerikos Lietuvių Kultūros Ar
chyvas (ALKA) turės tautosakos 
kambarį, kuriam įrengti tautosa
kininkas dr. Jonas Balys paau
kojo 5000 dol. Čia bus galima 
pasinaudoti literatūra apie mūsų 
tautosaką. Ten bus laikomi 
tautosakos rinkiniai, užrašyti iš 
Amerikos lietuvių, o taip pat dr. 
Balio rinkiniai. (E)

— Union Tours, kelionių 
agentūra su centru Nevv Yorke, 
ieško “part-time” agentų Chi
cagos rajone, kurie apsiimtų 
reklamuoti ir organizuoti 1980 
metų keliones į Lietuvą. Kreip
tis: Union Tours, 6 East 36 
Street, Nevv York, N.Y. 10016. 
Telef. 212 679-7878.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: kun. dr. J. Šarauskas, Wash- 
ington, D.C., L. Tvirbutas, So. 
Boston, Mass., A. Plečkaitis, 
New Haven, Conn. Užsakė ki
tiem: M. Minkus, No. Hanvich, 
Mass. — A. Kadis, Hartford, 
Conn., V. Grybas, Providence, 
R.I. — P. Grendai, West Ger
many. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiems skaitytojam Darbinin

ko prenumerata pirmiem metam 
tik 10 dol. Atnaujinant — visiem 
13 dol. metam.



8 • DARBININKAS • 1979 gruodžio 14, Nr. 50

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
s. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421

KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖ
Kalėdų žvaigždė pirmą kartą 

sušvito virš menkučio Betliejaus 
tvartelio, lyg pasveikinimas gi
musio Išganytojo. Ji rodė jo 
gimimo vietą piemenim, ji taip 
pat rodė kelią ir išminčiam, at
vykusiem iš tolimų kraštų jo pa
garbinti.

Nors mes šiandieną Kalėdų 
žvaigždę matom tik dirbtinę, 
tačiau ji turi šviesti skaisčia 
šviesa visų skautų širdyse. Ji 
taip pat turi rodyti mum kelią, 
vedantį pas Betliejaus Kūdikėlį.

Betliejaus Kūdikėlis skelbė 
pasauliui išganymą. Jo gimimo 
dieną angelai giedojo apie tai
ką ir ramybę geros valios žmo
nėm. Bandykim ir mes prisidė
ti prie tos taikos ir ramybės 
įgyvendinimo. Kaip? Gi gerais 
darbais, mylėdami savo artimą, 
nepamiršdami Dievo ir kenčian
čios tėvynės.

HARTFORDO SKAUTŲ JUBILIEJUS

Lapkričio 4 Šatrijos ir Tėviš
kės vietininkijos paminėjo savo 
30 metų veiklos sukaktį. Mi
nėjimas pradėtas mišiomis, da
lyvaujant uniformuotiem skau- 
tam-ėm su savo vėliavomis. Švč. 
Trejybės parapijos klebonas 
kun. Juozas Matutis pasakė 
skautam prasmingą pamokslą.

Iškilmingoj sueigoj paminėti 
— pagerbti susikaupimo mi
nute mirusieji: v.s. Irena Rusec- 
kienė, j.v.s. Ignas Petniūnas, 
Arūnas Bernotas, Vytas Pilvelis, 
Sigitas Šerkšnas, Algis Zdan- 
cevičius, Rimvydas Zdanys. 
Sveikinimo žodį tarė buvusi 
šatrijietė v.s. L. Milukienė ir 

Tėviškės vietininkija Hartforde

Šatrija Hartforde

Per skautybę — lietuvybei!

Kalėdų metu prisiminkim 
visus: mūsų didžiosios skautiš
kosios šeimos narius visame pa
sauly, pasilikusius tėvynėj, ken
čiančius kalėjimuose ir Sibiro 
tremty. Negalėdami jų pasiek
ti ir medžiagiškai jiem padėti, 
suteikim jiem kalėdinę dovaną 
— mūsų maldą, kad ir jiem bent 
trumpą momentą sieloj nušvistų 
Betliejaus žvaigždė.

s. B.K.

Linksmų Kalėdų šven
čių ir skautiškai darbingų 
1980 metų linkiu visiem 
sesėm ir broliam. Budė
kime!

s. B. Kidolienė 
Skautų Pastogės red.

Atlanto rajono vadas s. M. Ba
nevičius. Raštu sveikino AR 
vadeivė s. R. Petrutienė, O. ir 
A. Saulaičiai, seselė Igne, N. 
Užpurvienė, D. Jakienė ir G. 
Mickienė.

Po iškilmingos sueigos prie 
kuklių užkandžių išklausytos se- 
sįų ir brolių veiklos apžvalgos, 
kurias paruošė v.s. Kotryna Ma- 
rijošienė ir v.s. Vaclovas Nenor
tas. Abu džiaugėsi per tuos 30 
metų gražiu sesių ir brolių su
gyvenimu, nuolatiniu vienų ki
tiem padėjimu ir išskirtine tė
vų pagalba.

Per tą laiką perėjo dvi kar
tos, subrendo nauji vadovai. Da

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga sveikinu visus seses 
ir brolius ir linkiu daug svei
katos, džiaugsmo ir sėkmės 
tiek skautiškame, tiek ir asme
niniame gyvenime. Kalėdų 
džiaugsmas ir ramybė telydi 
jus.

Budėdamas
s. Mikas Banevičius, 
LSS-gos Atlanto rajono 
vadas

bar ateina trečioji karta, paukš
tytė ar vilkiukas tėvų, kurie 
pradėjo čia savo pirmuosius 
skautiškus žingsnius.

Šatrijos stiprybė — tai čia pa
silikusios, sukūrusios ir išaugi
nusios skautiškas šeimas vaidi
lutės. Jos yra skautybės įkūrė
jos ir išlaikytojos, būdėjusios per 
30 metų ir visokeriopai veiklą 
rėmusios. Štai kad ir šia proga 
— Šatrijos vietininkės pareigas 
perima s. Danguolė Banevičie
nė, buvusi pirmoji vaidilučių 
skiltininkė. Buvo iššauktos ir 
kitos čia esančios vaidilutės: 
G. Aleksandravičienė, D. Bane
vičienė, B. Bernotienė, G. Pilei- 
kienė, L. Milukienė ir B. Zdą,- 
nienė. Visos pagerbtos plojimu.

Šatrija pradėjo ir kasmet tę
sia tradiciją — pastatyti kalėdi
nę eglutę, papuoštą šiaudinu
kais, Švč. Trejybės parapijos baž
nyčioj. Parapiečiai per 10 metų 
prie jos priprato. Atrodytų, kad 
būtų ne Kalėdos be šios lietu
viškos eglutės.

Šatrijietės 1962 pradėjo 
ruošti Kaziuko muges New Bri- 
taine. Pirmąją surengė Dubysos 
draugovė. Mugės pasižymi rank
darbių gausumu ir įvairumu, 
ypač pamėgti medžio drožiniai. 
Stovyklose šatrijietės pasižymė
jo vadovavimo sugebėjimu, 
laužų vedimu, daina ir šokiais. 
Sporte laimėjo Atlanto rajono 
pereinamąją taurę.

Šatrija yra davus talkininkių 
Seserijai — D. Banevičienę, B. 
Šimanskienę, Atlanto rajonui — 
A. Saimininkienę, R. Tijūnelie- 
nę ir V. Valančiūnienę. Šat
rijos pasididžiavimas yra v.s. L. 
Milukienė, ėjusi aukščiausias 
pareigas L.S. Seserijoj ir Lietu
vių Skautų Sąjungoj.

Sesė K.M.

ATLANTO 
RAJONO 
SESĖS 
KANADOJ

Spalio 27-28 dvi šio rajono se
sės pakėlė sparnus . Kanadon. 
Sesės v.s. Ina Nenortienė ir s. 
Birutė Kidolienė tomis dienomis 
turėjo savo darbų parodą Missis- 
saugoj, Ontario.

Šią parodą surengė Anapilio 
Moterų Būrelis, kurio pirminin
ke yra s. B. Mažeikienė, o bū
relio narių tarpe taip pat yra aps
čiai daugiau ar mažiau aktyvių 
skaučių.

Atidaryme dalyvavo apie šim
tas žmonių. Gi parodą per abi 
dienas aplankė apie penki šim
tai, pagal pasirašiusius svečių 
knygoj.

Parodą atidarė būrelio pirmi
ninkė, trumpai pristatydama šios 
parodos kaltininkes —bostonie- 
tę Iną Nenortienę ir newyor- 
kietę Birutę Kidolienę, čia paro
džiusią savo siuvinėtus gobele
nus — paveikslus. Pirmininkė 
pristatė dail. Antaną Tamošaitį, 
kuris gražiai apibūdino išstaty
tus darbus, tų darbų techniką ir 
tematiką, kur vyravo lietuviški 
motyvai.

Sesė Ina, turėjusi visą tuziną 
parodų lietuvių ir amerikiečių 
tarpe, išstatė apie 150 įvairių 
emalio ant metalo gaminių — 
paveikslų, plakečių, lėkščių, 
smulkesnių namam pagražini
mų, vazų, net Ir ta pačia tech
nika pagamintą šachmatų lentą 
su visomis figūromis. Jos dar
buose visur buvo puikiai atlikti 
lietuviški vaizdai ir liaudies mo
tyvai.

Sesė Birutė išstatė 48 paveiks
lus, kuriuose beveik be išimties 
vyravo lietuviška tematika — 
partizanai, vargo mokykla, gam
tovaizdžiai. Net ir natiurmortai 
— ir tie buvo visų mėgstamos 
lietuviškų darželių gėlės. Buvo 
ir žinoipų lietuvių dailininkų 
kopijų. Ši paroda buvo sesei 
jau dėviiitbji.

Tad nenuostabu, kad šių dvie
jų sesių darbai pasiliko Kanadoj, 
kad papuoštų daugelio ten gyve
nančių lietuvių namus. Ant 
stalų atsirado daug tuščių vietų, 
kur sesė Ina buvo skoningai iš
stačius! savo eksponatų dau
gumą. Taip pat ir ant sienų 
retėjo emalio ir gobeleno pa
veikslai.

Tad skautai, o ypač skautės 
gali tik pasidžiaugti, kad tarp jų 
atsiranda darbščių rankų ir ne
mažų sugebėjimų. Tai parodė 
dar viena paroda, kuri dar kartą 
patvirtino sesių įgimtą nagingu
mą ir sugebėjimą ir maloniai nu
stebino ne tik Amerikos, bet ir 
Kanados lietuviškąją visuomenę.

b.t.
-o-

Nuoširdžiai dėkoju sesės Inos 
ir savo vardu Anapilio Moterų 
Būreliui už jų nekasdieninį vai
šingumą, darbą ir rūpestį, ruo
šiant ir globojant mūsų paro
dą. Taip pat skautiška padėka 
dail. Antanui Tamošaičiui už to
kį vaizdingą atidarymo žodį. 
Ypatinga padėka priklauso s. Bi
rutei Mažeikienei, būrelio pirm., 
kuri nesigailėjo darbo, kad tik 
paroda gražiai pavyktų. Taip pat 
negalima pamiršti Laimos ir 
Gedimino Kurpių, kurie daug 
darbavosi per visą parodos laiką. 
Gi didžiausia padėka priklauso 
parodos lankytojam, kurių gau
sumas užtikrino pasisekimą. 
Broliam ir sesėm kanadiečiam, 
taip gausiai parodoje dalyvavu- 
siem, skautiškas ačiū.

s. B. Kidolienė

Kun. Antano Saulaičio , SJ, 
pranešimu, New Yorko skauti- 
ninkų-ių užprašytos mišios už jo 
motiną a.a. v.s. Oną Saulaitie- 
nę bus aukojamos gruodžio 
mėnesį jėzuitų koplyčioj, Chica
goj-

Medis ir šuo
Turguje vienas pilietis, norė

damas nusipirkti šuniuką, klau
sia šeimininką:

— Ar šis šuo turi genealogi
nį medį?

Gauna atsakymą:
—Jam tinka bet koks medis.

Pirmoji tuntininkų konferencija Rock Creek, Ohio. Pragra- 
mos dalį pravedė vyr. skn. V. Vidugiris. Nuotr. V. Bacevi
čiaus

I-OJI TUNTININKŲ-IŲ 
KONFERENCIJA

Konferencija įvyko Rock 
Creek, Ohio, Beaumont stovyk
lavietėj, lapkričio 23-25.

Iš JAV ir Kanados susirinko 
60 su viršum tuntininkų-ių, vie- 
tininkų-ių ir jaukesniųjų vado
vų. Gi pridėjus instruktorius ir 
svečius clevelandiečius, susi
darė arti šimtinės.

Konferencijoj dalyvavo ir abu 
vyriausieji skautininkai — LSS 
v.s. Irena Kerelienė ir LSB v.s. 
Vytautas Vidugiris.

Pradėta penktadienį, lapkričio 
23, iškilminga sueiga, kurią 
pravedė s. N. Balzarienė ir j.s. 
Miecevičius. Programą kruopš
čiai paruošė v.s-kai Laima ir Čes
lovas Kiliuliai. Sesei Laimai pra- 
vedus pratimą, tuoj buvo atskiri 
sesių ir brolių užsiėmimai. Pa
šnekesį “Vyriausių skautininkų 
ir vadeivų ryšiai su tuntinin- 
kais” sesėm pravedė v.s. L Ke
relienė. Bendrai visi išklausė 
v.s. Č. Senkevičiaus pašnekėsi 
“Tuntininkas ir jo pareigos” ir 
v.s. P. Karaliaus “Tunto bendra
darbiavimas su kitomis organiza
cijomis”. Tarp pašnekesių sesė 
Kiliulienė neleido nuobo
džiauti, įterpdama vis naujus 
pratimus.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ - 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje pa

geidaujama ir yra naudinga.

SIUNTINYS NO. 2. 1979
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 

3 m.; vilnonė angliška medžiaga moteriškai eilutei — 3 m.; vilnonė 
medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei medžiaga (medžia
gos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos Levi arba Wrangler jeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas telescopic lietsargis, 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $275.00
į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio 
arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių dalykų: 
Avikailiai: ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierius,

tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas $242.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .......................... 94.00
Jeans, VVrangler arba Levi Straus ...................................... 44.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis .................................. 37.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės .................. 3.30
Tights (kojinės-kelnaitės) ...................................................... 4.40
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė.......... 13.00
Geresni marškiniai ................................................................. 15.00
Vyriški arba moteriški bateliai .......................................... 39.00

Puiki suknelei medžiaga ....................................................... 30.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims .......... 61.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ...................................... 88.00
Crimplene medžiaga suknelei............................................... 22.00

Kartu su drabužiais galima siųsti šiuos maisto produk
tus: 1/2 sv. arbatos — $4.40; 1/2 sv. Nescafe — $6.60;
1 sv. pupelių kavos — 7.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $7.50; 
11/2 sv. razinkų — $2.60; 40 cigarečių — $5.00.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui ma
tuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $34.00 persiun
timui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui buau.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. JURAS)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

Vakarienės metu buvo progos 
pirmą kartą skautiškuose po
būviuose dalyvaujantiem susi
pažinti su kitų vietovių sesėm 
ir broliais vadovais. O po va
karienės dar nė vienas nesi
ruošė miegoti, nes buvo tęsia
ma toliau konferencijos prog
rama. Č. Kiliulis kalbėjo tema 
“Tunto sueigų planai”, o po to 
tuoj buvo rodomas ir v.s. V. Ba
cevičiaus susuktas filmas iš Gin- 
taro-Ąžuolo vadovų mokyklos.

Jau vėlokai vakare buvo bend
ras visų susipažinimo vakaras, 
kurį pravedė jaunieji — Saplys, 
Kazakevičiūtė ir Kalinauskas. 
Kaip skautam ' vi^gįda įprasta, 
čia aidėjo juokas ir dainos.

(Bus daugiau)

Skirtumas
Mokytojas: Kas iškelia žmogų 

aukščiau kitų gyvūnų?
Mokinys: Lėktuvas, pone mo

kytojau.

Laikas
Mokytojas: Koks laikas: “Aš 

prausiuosi, tu prausiesi, jis ji 
prausiasi”?

Mokinys: Rytas!
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NERIJOS VIEŠNAGĖ
KULTŪROS ŽIDINY

Bent kelis kartus buvo ban
dyta atsikviesti Clevelando stu
denčių vokalinį vienetą Nerija, 
bet tik dabar tai pasisekė. Jis 
atvyko ir dalyvavo Kultūros Ži
dinio rudens baliuje, kai drauge 
buvo prisiminta ir Kultūros Ži
dinio 6 metų sukaktis.

Pradėjo renginio pirmininkas 
Aloyzas Balsys, pakviesdamas 
Aleksandrą Vakselį atidaryti va
karą. A. Vakselis yra naujai į- 
steigtos korporacijos — Lietuvių 
Kultūros Fondo — pirmininkas. 
Ta korporacija ir rūpinasi K. Ži
dinio išlaikymu. Jis prisimėnė, 
kad taip neseniai pasirašyti do
kumentai su pranciškonais, ir kad 
Židinio administracija dabar pa
tikėta tam fondui. Tad visų pa
reiga Židinį išlaikyti. “Ir mes jį 
išlaikysime”, — baigė pirminin
kas.

Dainų programa
Nerijos ansamblyje yra 13 dai

nininkių, viena pianistė ir diri
gentė. Viso — 15. Pirmoje daly
je visos buvo apsirengusios tau
tiniais drabužiais. Sustojusios 
prie pianino, kiekvienai dainai 
persigrupavo, kad taip būtų vis 
įvairu ir nauja. Tas įnešė daug 
gyvumo. Išryškino ir pačias dai
nuojančias studentes. Jei vie
nos dainos metu gerai kurios ne
įžiūrėjai, tai per kitą dainą ji 
jau buvo pirmoje eilėje.

Gaila, kad taip buvo šviesa 
sutvarkyta, kad dirigentės nega
lėjo niekas įžiūrėti. Ji buvo še
šėlyje. Ir kaip ją matė dainuo
jančios mergaitės?! Net ir nusi
lenkiant, dirigentei vis pasitaikė 
patekti į šešėlį. Tai tikrai buvo 
skriauda jai.

Dainos buvo išdėstytos į dvi 
dalis. Dainos įvairios, vyrauja 
estradinės, lengvos, svajingos 
dainos. Vienos jų paimtos iš oku
puotos Lietuvos, iš išleistų 
plokštelių, kitos čia sukurtos. 
Programa įvairi.ir spalvinga.

Pirmoje dalyje padainavo: 
Augo žilvitėlis — l.d. harm. K. 
Kavecko, Obelyt, gražuolyt — 1. 
d. harm. J. Bašinsko, Valio, va
lio, lankele — J. Gaižausko,

JURGIS VERBYLA —
PUNSKO LIETUVIS KOVOTOJAS

Rugpiūčio 22 Punske palaido
tas lietuvis kovotojas Jurgis Ver- 
byla. Velionis gimė ir augo 
Punsko krašte, Suvalkų trikam
pyje. Palaidotas Punsko kapinė
se šalia tėvo ir sesers. Nuliū
dime liko žmona Anelė, duktė 
Teresė, brolis Juozas Lenkijoje, 
Amerikoje liko brolis Albinas 
ir sesuo Marijona. Be to, daug 
giminių liko okupuotoje Lietu
voje.

Kaip įprasta Lietuvoje, šer
menyse kaimynai giedojo gies
mes, gi laidotuvių dieną, nors 
tai buvo darbo diena, žmonių 
prisirinko pilna Punsko baž
nyčia. Mišių metu giedojo pa
rapijos choras, atsisveikindamas 
su savo ilgamečiu nariu. Ka
puose kaimynas Pijus Kadišius 
pasakė kalbą, nušviesdamas Jur
gio gyvenimą ir jo kančias ko
voje dėl lietuviško žodžio.

Velionis Jurgis turėjo Dievo 
dovaną — labai gražų balsą — 
stiprų tenorą. Nuo pat jaunystės 
dalyvavo Punsko bažnytiniame 
chore, vėliau Šv. Kazimiero 
draugijos Vaičiuliškių chore. 
Apylinkėje be jo neapsieidavo 
nė vienos laidotuvės, anot bro
lio Albino, — visur jis buvo 
“giedorius pravadyrius”. Dai
nos meilė lydėjo jį visą gyve
nimą. Paskutinį kartą dainavo 
savo dukters vestuvėse liepos 
15.

Pro Verbylų ūkį ėjo vadi
namoji demarkacinė linija, kuri 
skyrė lenkų okupuotą Lietuvą 
nuo nepriklausomos Lietuvos. 
Punskas ir apylinkė grynai lie
tuviška. Už savo lietuvybę žmo
nės daug nukentėjo buvusios 
Lenkijos laikais. Velionis Jurgis 
taip pat buvo Lenkijos kalėji
muose. Kam teko juose būti, 
tie puikiai žino, kad tie kalė
jimai buvo labai žiaurūs.

Jurgis, atsitarnavęs lenkų ka
riuomenėje, 1935 ruošėsi vestu
vėm. Vestuvių išvakarėse lenkų

Rita Čyvaitė-Kliorienė diri
guoja studenčių ansambliui 
Kultūros Židinyje.
Nuotr. Liudo Tamošaičio

Ūžia girelė — l.d. harm. St. 
Šimkaus, Padirbk, broleli, man 
grėblelį — l.d. harm. V. Pake- 
tūro, Upėtekis — F. Schuberto, 
Šią naktelę — l.d. harm. V. Bag
dono, Utkele, putpele — L. 
Povilaičio.

Antroje dalyje: Obelėlė ir upe
lis — M. Vaitkevičiaus, Pava
sario rytas — L. Šimučio, My
lėk ir lauk — Alf. Raudonikio, 
Kregždutė — G. Kuprevičiaus, 
Svajonių paukštė — T. Maka- 
čino, Du garniai — M. Novi- 
ko, Prie gintaro jūros — aranž. 
Alg. Bielskaus (drauge dainavo 
ir Petras Tutinas kaip Perkūno 
choro atstovas), Paskutinis sek
madienis — aranž. R. Čyvaitės- 
Kliorienės, Paprasta dainelė — 
B. Gorbulskio.

Bisui padainuota dar trys dai
nos. Rengėjai vienetui dovanojo 
didelį krepšį gėlių. Pabaigoje vi
siem padėkojo renginio pirmi
ninkas Aloyzas Balsys.

Tuoj prasidėjo vakarienė. Sve-

Jurgis Verbyla Lenkijos ka
riuomenės tarnyboje.

žandarai ir pasienio kareiviai 
apsupo Verbylų namus ir Jurgį 
suėmė. Kratos metu, kuri tęsė
si 6 valandas, rado nepriklau
somos Lietuvos laikraščių ir 
knygų, jų tarpe ir “Mūsų Vil
nius”.

Po žiaurių tardymų ir kanki
nimų velionį nuteisė 7 metam 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Lie
tuvių Enciklopedijos XXIV to
mo skirsnelyje “Punskas” para
šyta, kad Jurgis Verbyla mirė 
lenkų kalėjime. Tai ne tiesa. 
Jis išliko gyvas, tik per tardy
mus ir kankinimus liko be svei
katos.

čiai sėdėjo prie apskritų stalų. 
Dabar kiekvienas savarankiškai 
įsigijo maisto tai, ko jis norėjo. 
Šokiam spalvingai grojo Joe 
Thomas orkestras.

Šokių metu vėl dainavo Neri
jos vienetas, išmokęs populia
rius šokius. Jų dainas palydėjo 
Joe Thomas orkestras ir entu
ziastingas rankų plojimas. Šios 
dainos įnešė į visą vakarą daug 
gyvumo ir jaukumo. Visi buvo 
dėkingi jaunam vienetui, kad jis 
toks socialus ir paslaugus.

Šokama buvo iki pirmos valan
dos. Po dvyliktos nakties buvo 
loterija. Buvo leidžiama įvairių 
daiktų ir du paveikslai, kuriuos 
dovanojo Česlovas Janušas ir 
Paulius Jurkus. Gaila, kad apie 
tai nebuvo pranešta, kieno tai 
dovana ir kuria proga.

Nerija jaunimo pamaldose
Iš anksto buvo skelbta, kad 

Nerija dalyvaus jaunimo pamal
dose, kurios buvo 11 vai. Kul
tūros Židinyje. Į pamaldas pri
sirinko apie 250 žmonių. Čia 
Nerija, stovėdama scenoje, gra
žiai pagiedojo keletą giesmių, 
praturtindama visas pamaldas.

Mišias aukojo du kunigai, — 
kun. K. Pugevičius pradžioje pri
siminė, kad dabar Lietuvoje įvy-

ST. PETERSBURG, FLA.

Dr. K. Šidlauskas, Altos val
dybos pirmininkas, Floridos 
Amerikos Lietuvių klubo val
dybos pakviestas, lapkričio 1 
kalbėjo apie Lietuvos laisvini
mo bylą, pasiruošimą Madrido 
konferencijai ir Clevelande įvy
kusį Amerikos lietuvių kongresą.

Manigirdo Motekaičio forte
pijono rečitalis įvyko lapkričio
9. Koncertas pradėtas tradiciniu 
J.S. Bachu. Pirmoji dalis baigta
L. v. Beethoveno sonata c- 
moll, op. 111. Antroj daly pia
nistas paskambino G. Gudaus
kienės, VI. Jakubėno ir J. Ka
činsko trumpus kūrinius, prie 
jų pridėdamas S. Barbeno “Ex- 
cursions”. Koncertas baigtas 
Chopino ir Brahmso stambiom 
kompozicijom.

Floridos Lietuvių klubo meti
nis susirinkimas įvyko lapkričio 
10 klubo salėj. Dalyvavo 176 
klubo nariai. Klubas turi 419 
narių; Per metus klubą aplanko 
arti tūkstančio svečių. Į naują 
klubo valdybą išrinkti: pirmi
ninku sutartinai Kl. Jurgėla, 
vicepirmininku balsų dauguma 
P. Vasiliauskas, finansų sekreto
rium sutartinai E. Purtulienė, 
kasininku sutartinai A. Plepys. 
Neatsiradus kandidato sekreto
riaus pareigom, leista valdybai 
pakviesti tinkamą asmenį. Di
rektoriais išrinkti balsų daugu
ma: A. Budrikis, F. Juška, V. 
Kriaučiūnas, J. Pupelienė, K. 
Staponkus, J. Taoras ir K. Vai
čaitis. Į revizijos komisiją sutar
tinai išrinkti: S. Bakutis, L. Ka
činskas ir K. Palčiauskas.

Abiejų valdybų — veikian
čios ir išrinktosios — bendras 
posėdis įvyko lapkričio 21. Svar
biausiu klausimu buvo 1980 ko
vo 6-9 SPIFFS ruošiamas tarp
tautinis festivalis, kuriame nu
tarta dalyvauti.

Padėkos diena buvo minima 
klubo patalpose. Padėkos kalbą 
pasakė klubo pirm. K. Jurgėla, 
maldą sukalbėjo kun. K. Butkus, 
OFM, apie Padėkos dienos 
reikšmę kalbėjo A. Kamius. Dai
navo Moterų Dainos vienetas,

Karo metu Lenkija sugriuvo. 
Jurgis po penkerių kalėjimo me
tų buvo paleistas. Jį priglaudė 
nepriklausoma Lietuva, globojo 
ir nemokamai gydė Birštono 
sanatorijoje. Vėliau sustiprėjęs 
dirbo Vilniaus centriniame paš
te.

Po Stalino mirties Jurgis su
grįžo į tuščią ir apleistą tė
viškę Punsko krašte. Ūkyje 
anksčiau gyvenęs brolis ir se
nutė motina komunistinės Len
kijos valdžios už lietuvių par
tizanų globojimą buvo ištrem
ti į Lenkijos gilumą.

Grįžęs į tėviškę, Jurgis vedė, 
susilaukė dukters. Ūkininkauti 
gana sunkiai sekėsi, nes jo pa
ties sveikata buvo gana silpna. 
Be to, ūkyje buvo sudegusios 
trobos.

St. Všk. 

ko nauji areštai ir suimti nauji 
kunigai. Už juos prašė pasi
melsti. Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, pasakė gražų pamokslą, o 
jaunimas gražiai įsijungė į vi
sokius skaitymus, prašymo mal
das.

Prie sienos, viršum altoriaus 
buvo pakabinta vėliava su įra
šu: Ateiki, Viešpatie, mes lau
kiame.

Po pamaldų kavinėje buvo 
vaišės. Vaišėm ir pačiom pamal
dom, jų tvarka rūpinosi ateiti
ninkai.

-o-
Nerija kaip dainos vienetas 

yra darnus ir gražiai išlygin
tas. Gražiai taria žodžius, gerai 
juos salėje girdi. Pranešėja Ona 
Kliorytė kalbėjo be kalbinių 
priekaištų, įsijausdama į situaci
ją. Vienetas labiausiai patraukia 
savo jaunyste ir tuo, kad stu
dentės dainuoja lietuviškai ir 
lietuviam.

Šeštadienio vakarą jų koncer
to klausėsi apie 380-400, per pa
maldas — apie 250. Visi jie lin
ki Nerijai dar ilgai skambėti, 
puoselėti lietuvišką dainą, visur 
kelti ir žadinti jaunimą, kad jis 
sektų šiuo gražiu dainuojančio 
vieneto pavyzdžiu, (p.j.) 

vadovaujamas E. Rūkštelienės. 
Dalyvavo 300 su viršum asmenų.

Bendros kūčios rengiamos 
gruodžio 24 d. 6 vai. klubo pa
talpose.

Naujų Metų sutikimas klubo 
rengiamas gruodžio 31 d. 9 vai. 
vak.

Radijo rėmėjų sambūrio susi
rinkimas, įvykęs spalio 31 klubo 
patalpose, patvirtino šios sudė
ties valdybą: pirm. — dr. J. Ma- 
čionienę, nariais — J. Dirgin- 
čių ir A. Grabauską. Iždininku 
išrinko A. Krulikienę, o į revi
zijos komisiją: kun. K. Butkų, 
OFM, T. Migliną ir J. Vaičaitį.

Kun. Tado Degučio, OFM, 
buvusio Šv. Kazimiero misijos 
vadovo, iškilmingus atsisveiki
nimo pietus suruošė misijos 
komitetas kartu su kitomis 
vietos organizacijomis lapkričio 
15 klubo patalpose. Buvo pri
statytas ir naujas misijos vado
vas kun. Kęstutis Butkus, OFM. 
Dalyvavo apie 200 asmenų.

Lietuvos vyčių metiniame su
sirinkime lapkričio 8 klubo pa
talpose išrinkta nauja valdyba: 
pirm. — inž. A. Mažeika, dva
sios vadas — kun. J. Gasiūnas, 
vicepirm. — dr. J. Petrikas, sekr. 
— V. Kleivienė, ižd.—A. Palec
kis, finansų sekr. — A. Krauja- 
lis, iždo globėjai — 
prel. J. Balkūnas ir K. Vilniš
kis. Atskirų sričių vadovais iš
rinkti: informacijos — K. Klei
va, lietuviškų reikalų — V. Ja- 
kobson, kultūros —J. Valauskas, 
narių verbavimui — T. Liut- 
kienė.

Solistės Onos Pliuškonienės 
koncertas rengiamas sausio 16 
klubo salėj. Koncertą ir pabend
ravimą rengia Lietuvių Bend
ruomenės St. Petersburgo apy
linkė.

Dail. Vlado Vaitiekūno dailės 
meno paroda įvyks sausio 26-27 
Lietuvių klubo mažojoj salėj. —
L.Ž.K.

Daug lietuviškų plokštelių 
turi Darbininko administracija. 
Skambink 827-1351 ir prašyk, 
kad plokšteles atsiųstų Į na
mus.

1980 “LITHUANIA & BEYOND” TOURS 1980
Tour 
No.

Depart USA 
or Canada

Return USA 
or Canada

601 May 21 June 04

602 June 18 July 2

603 August 20 Sept. 3
604 Sept. 17 Oct. 2

Reservations accepted N0W 
Deposit $150 p. person 
Avoid disappointment 
Book early

THE PEOPLE AT UNION TOURS TRAVEL COMPANY WISH YOU A VERY HAPPY HOLIDAY 
SEASON AND THANK YOU FOR YOUR SUPPORT IN 1979

LIETUVOS PASIUNTINYBES 
VVASHINGTONE ŽINIOS

Popiežiui Jonui Pauliui II lan
kantis Washingtone, Lietuvos 
atstovas ir O. Bačkienė dalyva
vo spalio 6 popiežiaus aukoto
se mišiose Šv. Mato katedroj. Tą 
pačią dieną, vakare, jie buvo pa
kviesti Apaštališkojo delegato į 
Šv. Sosto delegatūrą, kur popie
žius priėmė diplomatinių 
misijų šefus ir jų žmonas, pa
sakydamas jiem sveikinimo žodį. 
Tame priėmime pirmą kartą, 
kaip diplomatinio korpuso deka
nas, dalyvavo Sov. Sąjungos am
basadorius Dobrynin su žmona.

Pasimatymo metu pop. Jonas 
Paulius II pasakė Lietuvos atsto
vui, kad jis kas dieną meldžiasi 
už Lietuvą. Jis kalbėjosi ir su O.

BALTIMORĖJ
Šv. Alfonso parapijoj advento 

metu daromas vajus palengvint 
raupsuotųjų gyvenimą. Prel. L. 
Mendelis pradėjo šį gailestingu
mo darbą Šv. Alfonso parapijoj. 
Ne tik parapiečiai, bet ir Nove- 
nos maldininkai — įvairių tautų 
žmonės aukoja šiam kilniam 
tikslui. Aukas pristato raupsuo
tiem Šv. Alfonso klebonijoj per 
visus metus.

Lietuvių Posto 154 legionie
riai ir jų padėjėjos rengia Kalė
dų balių gruodžio 16 Lietuvių 
Svetainės didžiojoj salėj. Pradžia 
2 vai. popiet. Legionieriai ragi
nami dalyvauti su šeimomis. 
Vaikučiam bus visokių žaidimų.

Daina, vyrų ir moterų choras, 
repetuoja kiekvieno ketvirta
dienio vakarą ir ruošia giesmes, 
kurias giedos Kalėdų naktį 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Repetici
jos vyksta Lietuvių Svetainės 
klevo kambary. Lietuvišką dai
ną ir giesmę mėgstą vyrai ir 
moterys kviečiami įsijungti į šį 
chorą.

Kun. Antanas Dranginis sek
madienį per lietuviškas pamal
das 8:30 vai. ryto kviečia 
tuos, kurie uoliai lanko pamal
das, paraginti kitus lietuvius da
lyvauti tose pamaldose ir kartu 
kalbėti maldas ir giedoti gražias 
lietuviškas giesmes.

Marė Naujalienė, pirmosios 
kartos lietuvė, mirė Šv. Agnie
tės ligoninėj lapkričio 23. Marė 
buvo uoli Šv. Alfonso bažny
čios pamaldų lankytoja ir išti
kima sodalietė, dirbo ir daly- 
avo įvairiuose parapijos paren
gimuose. Nuliūdime liko vyras 
Albertas, duktė Marytė, sūnus 
Morkus, sesės Julija, Angelą, 
Sofija, Ona, Agota, Juozapina 
ir brolis Jonas. Gedulingos mi
šios aukotos už jos sielą Šv. 
Alfonso bažnyčioj lapkričio 28. 
Palaidota Meadovvbridge Park 
kapinėse.

Ona Miliauskienė, pirmosios 
kartos lietuvė, po ilgos ir sun
kios ligos mirė Šv. Agnietės 
ligoninėj lapkričio 28. Velionė, 
kai sveikata leido, buvo ištiki
ma Šv. Alfonso pamaldų lanky
toja. Ona dalyvavo įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose. 
Mišios aukotos už jos sielą Šv. 
Alfonso bažnyčioj gruodžio 1. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko sesuo 
Elena, brolis Vincas ir giminės.

Jonas Obelinis 

Itinerary 
(days)

Moscovv, 2, Vilnius 6 
Riga 3, Leningrad 2 
Helsinki 1
Moscovv 2, Vilnius 6 
Minsk 3, Leningrad 2 
Helsinki 1
Šame as Tour 601 
Leningrad 2, Vilnius 6 
Riga 4, Moscovv 2 
Amsterdam 1

Write / Outstate call collect 
UNION TOURS, INC.
6 E. 36 Street 
Nevv York, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

Bačkiene. Po to popiežiaus sek
retorius įteikė dr. S.A. Bačkiui 
Šv. Tėvo sukaktuvinį medalį ir 
po rožančių jam ir O. Bač- 
kienei.

-o-
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

atstovai JAV-ėse, dr. S.A. Bač- 
kis, dr. A. Dinbergs ir Emst 
Jaakson, spalio 16 pateikė bend
rą jų trijų pasirašytą notą Jung
tinių Tautų gen. sekretoriui Kurt 
Waldheim, su priedu — 45 pa- 
baltiečių pareiškimu 1979.VIIL 
23 Maskvoj, anglų ir rusų kal
bomis. Baltijos valstybių diplo
matiniai atstovai savo notoj pa
rėmė 45 pabaltiečių pareiškimą 
ir išreiškė JT gen. sekretoriui 
viltį, kad jis duos eigą pabal
tiečių pareiškime išreikštiem 
prašymam.

-o-
JAV prezidentas ir ponia Car

ter, viceprezidentas ir ponia 
Mondale globojo koncertą ir iš
kilmingą vakarienę 1979.X.27, 
minint 34-ąją Jungtinių Tautų 
sukaktį ir ta proga pagerbiant 
diplomatinių misijų šefus ir jų 
žmonas.

Valstybės sekretoriaus ir po
nios Vance kvietimu tose iškil
mėse dalyvavo Lietuvos atsto
vas su O. Bačkiene. Koncertas 
įvyko John F. Kennedy Centre, 
o vakarienė — VVashington 
Hilton viešbuty, kur buvo at- 
stovuajami 140 kraštų ir dalyva
vo apie 3000 svečių.

Prieš koncertą kalbas pasakė 
A. Robert Abboud, pirminin
kavęs koncertui ir vakarienei, 
valstybės sekretorius Cyrus 
Vance ir JT gen. sekretorius 
Kurt VValdheim. Savo kalbose jie 
pabrėžė taikos , humanizmo ir 
teisingumo principus.

Koncerte grojo Nacionalinis 
simfoninis orkestras, kuriam di
rigavo Mstislav Rostropovich, o 
snąuįkų grojo, garsusis Taivano 
smuikininkas Cho-Liang Lin.

Po vakarienės svečiai buvo 
apdovanoti Jungtinių Tautų Tai
kos medaliais ir sidabrinėmis 
taurelėmis.

-o-
Žuvus Korėjos prezidentui, 

Lietuvos atstovas dr. S.A. Bač- 
kis pareiškė užuojautą Korėjos 
ambasadoriui ir pasirašė užuo
jautų knygoj Lietuvos vardu.

Mirus Mamie Doud Eisenho- 
werienei, dr. S.A. Bačkis XI.1 
pasirašė Lietuvos vardu užuo
jautų knygoj valstybės departa
mente.

-o-
Pastaruoju laiku Lietuvos at

stovas ir O. Bačkienė buvo pa
kviesti ir atstovavo Lietuvai 
kelių ambasadų priėmimuose: 
Nigerijos, Brazilijos, Korėjos, So- 
malijos, Turkijos ir Belgijos.

-o-
Oskaro L. Milašiaus kūrinių 

leidėjas Paryžiuj, Andrė Sil- 
vaire, ruošia dar vieną naują Mi
lašiaus kūrinių tomą, kuris pa
pildys leidinius DĖS OEUVRES 
COMPLETES. Tame tome bus 
politiniai O. Milašiaus rašiniai, 
jų tarpe ir DEUX MESSIANIS- 
MES POLITIQUES. Dr. S.A. 
Bačkis pasiuntė A. Silvaire kele
tą dalykų, kurių jis buvo prašęs. 
Dalį prašytų dalykų parūpino 
Br. Kviklys ir juos atsiuntė dr. 
S.A. Bačkiui.
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Muzikas Vincas Mamaitis, 
ilgametis Šv. Petro ir Povi
lo parapijos Elizabethe var
gonininkas, pasitraukia iš 
pareigų ir išeina į pensiją. 
Išvyksta į Sunny Hills, Fla., 
kur jau yra įsikūrusi jo žmo
na. Būdamas Elizabethe, jis 
reiškėsi visuomeninėje 
veikloje, ilgai pirmininkavo

Vargonininkų-Muzikų Są
jungai, redagavo Muzikos 
Žinias ir gražiai tvarkė bei 
vedė parapijos chorą. Cho
ras, atsidėkodamas už jo 
triūsą, gruodžio 1 surengė 
jam išleistuves. Nuotraukoje 
V. Mamaitį matome besisve
čiuojant Darbininko redak
cijoje.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

27 dol. — J. P. Smolskis, Wa- 
terbury, Conn.

13 dol. — L Keraitis, Pater- 
son, N.J.

Po 12 dol. — A. Matus, Sha- 
ker Heights, Ohio, E. Lavrins, 
Naples, Fla., kun. A. Bartkus, 
Frackville, Pa., V. Daugėla, Wa- 
shington, D.C., J. Simen, Scars- 
dale, N.Y.

11 dol. — P. Žumbakis, Sr., 
Chicago, 111.

Po 10 dol. — E. Noakas, 
Fresh Meadovvs, N.Y., kun. J. 
Bucevičius, Nashua, N.H., E. 
Prekeris, Staten Island, N.Y., 
E. Mileris, VVoodhaven, N.Y., 
G. Bielskus, Lighthouse Point, 
Fla., dr. A. Nemickas, E. North- 
port, N.Y., G. Rąnnit, Jamaica, 
N.Y.

8 dol. — kun. V. Katarskis, 
Dayton, Ohio.

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
IR LIETUVIŲ FONDAS

Lietuvių Fondas per savo 17 
metų gyvavimo laikotarpį yra 
jau išvaręs gilią vagą lietuviš
kos kultūros ir lietuvybės išlai
kymo srity. Subūręs šiem kil
niem tikslam 4683 narius, susi
pratusius lietuvius patriotus, sa
vo pagrindiniu kapitalu jau pa
siekė 1,601,817 dol. sumą. Joks 
kitas fondas išeivijoj nėra dar 
to pasiekęs. Iš savo pelno jau 
yra išdalijęs 603,051 dol. lie
tuvybės reikalam. Tai imponuo
janti suma ir didelis bei reikš
mingas įnašas į mūsų tautinės 
kultūros išlaikymą išeivijoj. Tuo 
mes visi, kaip lietuviai, galim 
vertai pasididžiuoti.

Bet Lietuvių Fondo idėja 
dar neapėmė visų lietuvių, pa
jėgiančių paaukoti fondui bent 
šimtą dolerių. Būtų gražu, kad 
šių Kalėdų proga mūsų pasi
turintieji tautiečiai šalia gausių 
kalėdinių dovanų savo artimie
siem jaustų lietuvišką pareigą 
paremti ir Liet. Fondą, idant 
jis greičiau galėtų pasiekti dvie
jų milijonų sumą.

Aukos Lietuvių Fondui yra 
toks patriotinis savo santaupų 
investavimas, kuris teiks ir atei
ty ne tik didelę naudą mūsų 
lietuviškos kultūros išlaikymui, 
bet ir įamžins aukotojo vardą 
leidžiamojoj Lietuvių Fondo 
knygoj. Šis veikalas su aukoto
jų pavardėmis ir fotografijomis 
bus didelis įnašas į mūsų kul
tūros istoriją. Kas norės pažinti 
mūsų išeivijos gyvenimą, tam 
vardynas suteiks reikalingos 
medžiagos. Todėl visų LF na
rių pareiga padėti tą knygą iš
leisti, iš anksto ją užsisakant, 
kad būtų sutelkta reikiama suma 
leidimo išlaidom apmokėti.

Tad ir šių švenčių proga pa- 
skirkim keliolika dolerių šios 
knygos prenumeratai, kad ir au
gantis atžalynas galėtų vertai 
pasididžiuoti, atradęs savo tėve
lių ar senelių nuotraukas šiame 
Liet. Fondo leidžiamame var
dyne.

Lietuvių Fondas tik tada įro
dys savo didžiulį gyvastingumą, 
kai jo narių skaičius peržengs 
dešimties tūkstančių ribą. Tada 
jis bus išaugęs jau į tokią tvir
tovę, kuri jokiam priešui bus ne-

čiuojamas nebe dešimtimis, o 
šimtais tūkstančių, ir daugelio 
prašymai galės būti patenkinti. 
Klestįs Liet. Fondas įrodys pa
sauliui, kad mūsų tauta yra susi
pratusi ir tautiniu atžvilgiu yra 
tapusi kietu neįkandamu rie
šutu ne tik okupantui, bet ir 
tirpdančiam katilui.

Tegul niekada nepritrūksta 
tikro tautinio idealizmo ne tik

kovojant už tautos išlaisvinimą, 
bet ir už tautinės kultūros iš
laikymą išeivijoj. Čia mes netu
rim rizikuoti savo laisve ar gy
vybe, kaip pavergtos Lietuvos 
kovojantis pogrindis, bet reikia 
tik truputį išsižadėti vieno kito 
malonumo ar kokio prabangos 
dalyko, kad atliktų keli doleriai 
ir Lietuvių Fondui. Mūsų soli
darumas ir vieningos pastangos 
atneš geriausių vaisių ir garan
tuos mūsų tautos ir kalbos am
žinumą.

Liet. Fondo vadovybė

WATERBURY, CONN.

Lietuvos kariuomenės šventė 
paminėta lapkričio 25, sekma
dienį. 11 vai. buvo pamaldos Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje. 
2 vai. veteranų salėje buvo ir 
minėjimas. Jį pradėjo ir jam va
dovavo Waterburio ramovėnų 
pirmininkas Adolfas Čampė. Jis 
buvo iš Nevv Yorko pasikvietęs 
kalbėtoją Paulių Jurkų ir filmi- 
ninką K. Matuzą su lietuviš
kais filmais. Juos atvežė žino
mas fotografas Liudas Tamošai
tis.

Prelegentas P. Jurkus prisimi
nė lietuvių tautos kelią, kaip ji 
19 amžiaus pradžioje buvo pa
smerkta mirti ir kaip atsigavo ir 
išryškino savo tautinį lietuvišką 
veidą. Vėliau paskelbė nepri
klausomybę, kurią apgynė ir į- 
tvirtino jaunutė kariuomenė. Ir 
ilgi partizaniniai karai žmones 
okupacijoje suglaudino bend
ram pasipriešinimui.

Kazys Matuzas turi daug 
filmų iš savo kelionių po Lie
tuvą. Čia parodė trumpą filmuką 
apie lietuvių tautinius drabu
žius. Filmas pavadintas Sapnas 
žydinčiame sode.

Antrąjį filmą sudarė Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo Taryba. Ji finansavo K. Ma-

tūzą, kad šis atnaujintų, pagerin
tų filmus ir sudarytų pynę 
bendra tema — Laisvoji Lietuva. 
Čia buvo parodyta daugybė 
vaizdų, — žemės ūkis, švieti
mas, susisiekimas, kariuomenė, 
sporto šventės ir t.t. Filmas 
garsinis, įkalbėtas V. Matulaičio 
Kanadoje, palydėtas muzika.

Po šios programos visiem 
buvo pietūs. Atsilankė žmonių 
apie 60-70. Diena buvo neįpras
tai šilta, kaip vasarą.

Po 7 dol. — A. Uiski, St. Pe
tersburg, Fla., V. Plaušinis, Rid- 
gewood, N.Y., B. Kasias, Wyo- 
ming, Pa., N. Stankauskas, Cle- 
veland, Ohio, V. Prižgintas, 
Los Angeles, Calif., V. Oken, 
Bronx, N.Y., H. Gagas, Nevv Mil- 
ford, N.J., M. Darey, Colonia, 
N.J., A. Račkauskas, Brooklyn, 
N.Y., P. Budrūnas, Sarasota, Fla.,
R. Petrauskas, Port Chester, N. 
Y., J. Karys, Bridgeport, Conn., 
P. Šilbajoris, Richmond Hill, 
A. Kunradas, Syosset, N.Y., A. 
Deikis, Stanford, Conn., L. Eur- 
koos, Washington, D.C., kun. A. 
Petraitis, Rexford, N.Y., Č. Ki
liulis, Lexington, Mass., A. Je- 
saitis, Flushing, N.Y., A. Bastis, 
Jamaica, N.Y., V. Sužiedėlis, 
Brockton, Mass., A. Lingis, 
Great Neck, N.Y., L Kirk, San 
Leandro, Calif., V. Samatauskas, 
Cleveland, Ohio, J. Anelauskas, 
Cambridge, Mass., J. Milius, 
VVoodhaven, N.Y., A. Zailskas, 
Cicero, III., V. Solomonas, Ozo
ne Park, N.Y.

Po 6 dol. — J. Minauskas, 
Kearny, N.J.

Po 5 dol. — P. Račkauskas, 
Dorchester, Mass., J. Audėnas,
S. Ozone Park, N.Y., B. Udalo- 
vas, Irvington, N.J., J. Kregždė, 
Cincinnati, Ohio, E. Zunaris, 
VVollaston, Mass., S. Birutis, 
VVayne, N. J., L. Dovydėnas, 
Clarks Summit, Pa., P. Trybe, 
Dorchester, Mass., P. Molis, 
Shrewsbury, Mass., V. Jasinskas, 
Riverside, N.J., C. Sodaitis, St. 
Petersburg Beach, Fla., B. Bie- 
liukas, Richmond Hill, N.Y., A. 
Žukas, VVoodhaven, N.Y., M. 
Šaulienė, VVayne, N.J., A. Čepu
lis, Philadelphia, Pa., V. Žilins
kas, Pittsburgh, Pa., E. Vainienė, 
E. Northport, N.Y., V. Vilkutai- 
tis, E. Northport, N.Y., T. Ba
kas, VVindsor, Conn., Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seserys, E. Hart
ford, Conn.

Po 4 dol. — E. Vainaus
kienė, VVoodhaven, N.Y., L. Gu-

Kiek knygų įsigijai praeitais 
metais? Vieną, dvi, tris? O gal 
akis uždengęs praėjai pro lie
tuvišką knygą, kad tik nereikė
tų jos nusipirkti. Žinoma, tokiu 
būdu lietuviškos knygos Išsilai
kymo neparemsi.

LKVS-gos Ramovės VVaterburio skyriaus valdyba. Iš k. Juozas 
Valkauskas — iždininkas, Adolfas Čampė — pirminin
kas, Vladas Varneckas — sekretorius. Nuotr. Liudo Tamošaičio

Lietuviai pranciškonai lei
džia šiuos laikraščius bei žur
nalus: Darbininką — savaitraš
tį, Aidus — kultūros žurnalą, 
kurio per metus išeina 10 nu
merių, Šv. Pranciškaus Varpelį, 
religinio turinio, žurnalą, kurio 
per metus išeina 10 numerių.

BALTIC
TOURS

įveikiama. Tada gautasis pelnas 
lietuvybės reikalam bus skai- *»■.  ------- ------- —»

........... .............. "T-------

Susilaukiame pasiteiravimu, ar dar turime LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS komplektų. Deja, pilnų LE komplektų 
jau nebeturime. Trūkstamus tomus būtų galima iš naujo 
atspausdinti, jei atsirastų pakankamas kiekis prenu
meratorių. Taigi visi, kurie norėtų įsigyti pilną LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS komplektą (36 tomai), prašomi prisiųsti 
užsakymus iki 1980 vasario 1 d. LE komplekto kaina $300.00 
(be persiuntimo).

Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar gaunamus,

Platesnių informacijų 

ir rezervacijų 
reikalu kreiptis:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Nevvton, MA 02168

leidinius: 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai .................. $125.00
iŠ MANO ATSIMINIMŲ, Petras Klimas ................ 13.00
RUBAJATAI, Stasys Santvaras ............................... 7.50

Tel. 617 969-1190

(kainos su persiuntimu) 
Užsakymus prašome siųsti:

LITHUANIAN ENCYCLOPEDIA PRESS
395 W. Broadvvay, Box 95
So. Boston, Mass. 02127

delis, Cos Cob, Conn., A. Pa
šukoms, Dearborn Heights, 
Mich., K. Siliūnas, Flushing, 
N.Y.

Po 3 dol. — K. Lakickas, Ja
maica, N.Y., C. Masaitis, Havre 
de Grace, MD, B. Juodis, 
Germantown, N.Y., kun. C. Ba- 
tutis, Darby, Pa., J. Urbanavi
čiūtė, Spring Valley, N.Y., E. 
Žižniauskas, Canton, Mass., A. 
Krulikas, St. Petersburg Beach, 
Fla., K. Kubaitis, Rahway, N.J.,
E. Treimanis, Richmond Hill, 
N.Y., Tėv. dr. T. Žiūraitis, OP, 
Washington, D.C., A. Kondrot, 
Elizabeth, N.J.

Po 2 dol. — T. Klova, Brook
lyn, N.Y., O. Siemaška, VVoodha
ven, N.Y., kun. L Urbonas, Gary, 
Ind., M. Žilinskas, Detroit, 
Mich., Mrs. Arminas, VVaterbury, 
Conn., A. Zarskus, VVoodhaven, 
N.Y., J. Boley, New York, N.Y., 
P. Kiškūnas, Lewiston, Maine,
L. Vencius, Haverhill, Mass., M. 
Čižauskas, VVoodhaven, N.Y., J. 
Kučinskas, Miami Beach, Fla.,
F. VVerbitskas, Darby, Conn., 
S. Kligys, Catonsville, Md., J. 
Lukas, Philadelphia, Pa., V. Ma
čiūnas, VVoodhaven, N.Y., K. 
Bernotas, Elizabeth, N.J., A. Mi
laševičius, W. Palm Beach, Fla.,
M. Matušaitis, Ridgewood, N.Y., 
V. Rastenis, VVoodhaven, N.Y., 
A. Virbickas, W. Paterson, N.J., 
S. Balytis, St. Petersburg Beach, 
Fla., L. Rimkus, Parlin, N.J., A. 
Setikas, Did Saybrook, Conn., 
E. Donohue, VVoodhaven, N.Y., 
E. Švitra, Nevv Britain, Conn.,
A. Kirkilą, Nesconset, N.Y., A.
Gečys, Brooklyn, N.Y., A. Pet

raitis, Putnam, fonu., L. Petu- 
chovas, Linden, N.J., J. Stucius, 
Richmond Hill, N.Y., H. Kirky- 
la, Ridgevvood, N.Y., K. Česonis, 
Ellicott City, Md., dr. P. Bi- 
zinkauskas, Brockton, Mass., J. 
Skudzinskas, Dorchester, Mass.,
B. Bushnauskas, Paterson, N.J., 
J. Meškauskas, Brooklyn, N.Y., 
V. Sirvydas, Hudson, N.H., S. 
Juodaitis, Norvvalk, Conn., S. 
Baltūsis, Dorchester, Mass., B. 
Jurkevičius; Haverhill, Mass., 
A. Mačiulis, Lakevvood, Ohio, 
Fitzmaurice Motor Sales, Brock
ton, Mass., K. Bileris, Richmond 
Hill, N.Y., A. Barauskas, VVood
haven, N.Y., E. Pūrelis, Holly- 
wood, Fla., dr. J. Urbaitis, Ka-

ne, Pa., K. Masiulis, Milton, 
Mass., A. Dabšys, Los Angeles, 
Calif., B. Sabecky, Linden, N.J., 
kun. A. Šermukšnis, Mor- 
ningdale, Mass., Sisters of the 
Immaculate Conception, Put
nam, Conn., W. Shestak, Roselle 
Park, N.J., R. Selkaitis, Mesąui- 
te, Tx., S. Zulpa, London, Ont.

Po 1 dol. — B. Laucevičius, 
VVoodhaven, N.Y., A. Kairys, 
Rego Park, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Olandija. Tilburgo tarp
tautinį turnyrą laimėjo pasau
lio meisteris A. Karpovas, surin
kęs 7.5 tš. iš 11 galimų. Pus- 
taškiu atsiliko O. Romanišinas, 
nugalėjęs paskutiniame rate pa
saulio eksmeisterį B'. Spasskį. 
3. Vengrijos dm L. Portisch — 
6.5 tš. Po jo ėjo vengras D. 
Saks — 6; B. Larsen, .G. So- 
sonko, B. Spasskis ir J. Tim- 
man — po 5.5 taško, o kiti — 
mažiau.

Šveicarija. Amerikietės, pa
stoviai gyvenančios Šveicarijoj, 
Claros Benedict taurės 27-ąsias 
varžybas laimėjo Anglijos rinkti
nė (dm dm D. Naann, R. Kleen 
ir kt.), keturis kartus įveikusi 
savo varžovus ir du kartus sužai
dusi lygiomis. Anglija — 15 
tš. iš 24: V. Vokietija ir Olan
dija — po 14; Austrija, Danija 
ir Šveicarija — po 11; Škotija 
— 8 tš. Iš pavienių žaidėjų 
pasižymėjo olandas F. van der 
Flit ir anglas D. Naann, surinkę 
pirmoj lentoj po 4 tš. iš 6.

Bostono tarpklubinėse labai 
stipri Massachusetts universi
teto komanda įveikė mūsų vy
rus 3.5-1.5. Šiuokart dėl uni
versiteto egzaminų negalėjo da
lyvauti R. Grauslys. Mum po 
pustaškį pelnė Tomas Atkočai- 
tis, Kazys Merkis ir Bronius 
Skrabulis. Praeitose rungtynėse 
Mass. universitetas nugalėjo 
Harvardo universitetą taip pat 
3.5-1.5. Ateinančiose rungtynėse 
mūsų vyrai rungsis prieš Har
vardo universitetą pas juos.

Anglų kalba nauja virimo knyga

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

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

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

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

1980 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENČIŲ KELIONĖS — ŠVENTĖS BIRŽELIO 26-29

Birželio 23 — liepos 3, 11 dienų, Lietuva ir Lenkija:
Maršrutas: Varšuvoj 1 naktis, apžiūrima Varšuva, miegamajame vagone nakties kelionė į 
Vilnių, Vilniuj 6 dienos ir 6 naktys, naktinis traukinys į Varšuvą, 1 naktis Varšuvoj.

Birželio 25 — liepos 4, 10 dienų, Lietuva ir Rusija:
Maršrutas: Maskvoj 1 naktis, Vilniuj 6 dienos ir 5 naktys, Maskvoj 1 naktis, Frankfurte 1 naktis.

Festivalio kelionėm vietos ribotos. Suinteresuoti asmenys prašomi rezervuoti vietas tuoj pat.

KITOS KELIONĖS — maršrutai kaip aukščiau

Gegužės 7-16, 10 dienų, Lietuva ir Rusija, gegužės 15-25, 11 dienų, Lietuva ir Lenkija.

Rugpjūčio 11-22, 12 dienų, Lietuva ir Lenkija.
Rugsėjo 2-12, 11 dienų, Lietuva ir Lenkija, rugsėjo 17-26, 10 dienų, Lietuva ir Rusija.
Spalio 6-16, 11 dienų, Lietuva ir Lenkija

• Kelionės per Maskvą vyksta su TWA ir Lufthansa su skrydžiais iš San Franclsco Ir Bostono

• Kelionės per Varšuvą vyksta su Svvissair su skrydžiais iš Chicagos (mažiausiai 5 asmenys) 
ir Bostono

• Visos kelionės palydimos prityrusių palydovų po Birutės Mitkienės vadovybe
)

• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos į Trakus, kitokie apžiūrėjimai

i
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MAIRONIO MOKYKLOS 
SUKAKTUVINIS VAKARAS

Maironio lituanistinė mokykla 
New Yorke šiemet mini savo 
veiklos 30 metų sukaktį. Ta pro
ga tėvų komiteto pastangomis 
lapkričio 17 Kultūros Židinyje 
surengtas sukaktuvinis pokylis 
su specialia programa.

Sveikina
Publika sėdėjo prie apskritų, 

vakarienei paruoštų stalų. Vi
sa salė buvo gražiai dekoruota 
įvairių formų ir spalvų spalvo
tais kaspinais. Scenos gilumoje 
esąs raudonas skydas papuoštas 
lietuviškais ornamentais. Buvo 
ir skaičius 30 plačioje lietuviš
koje rozetėje. Sceną dekoravo P. 
Jurkus.

Minėjimą pradėjo tėvų komi
teto pirmininkas Gintas Žemai
taitis. Invokaciją sukalbėjo 
mokyklos kapelionas Tėv. An
tanai Prakapas, OFM.

Pirmasis sveikino LB New 
Yorko apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis. Apygarda 
visą laiką globojo ir globoja šią 
mokyklą, skiria jai ir lėšų.

Susikaupimo minute pagerbti 
mirę mokytojai.

Antanas Masionis, Atlanto pa
kraščio lituanistinių mokyklų in
spektorius, pasisakė, kad jis pa
sitraukiąs iš savo inspektoriaus 
pareigų. Neleidžia daktarai per
sitempti. Prisiminė Atlanto pa
kraščio mokyklas ir pažymėjo, 
kad Maironio mokykla yra pati 
didžiausia, pati gyvastin- 
giausia. Lituanistinių mokyklų 
skaičius mažėja, mažėja ir moki

A.A.
INŽ. IGNAS GASILIŪNAS

1979 gruodžio 7 sueina vieneri metai nuo išsiskyrimo 
iš mūsų tarpo brangaus vyro ir tėvelio.

Šv. mišios už jo vėlę bus aukojamos Brooklyno pran
ciškonų, vįępųoJyno/vkoplyjęioje gruodžio 15, šeštadienį, 
10 v.r. :

Visuomenė ir bendradarbiai prašomi prisiminti a.a. 
Igną savo maldose.

Žmona ir vaikai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.A. BARBORA NORVILIENĖ
mirė 1978 gruodžio 23 ryta. Palaidota gruodžio 26 Šv. 
Jono kapinėse Brooklyne. Už a.a. Barboros sielą šv. 
mišios bus aukojamos gruodžio 23 pranciškonų vienuo
lyne Brooklyne, gruodžio 29 d. 9:30 vai. ryto Apreiškimo 
parapijoj, Brooklyne. Giminės, artimieji ir prijaučiantieji pra
šomi tą dieną dalyvauti mišiose ir maldose prisiminti 
velionę.

Sesuo Bronė Bartkus

Pranešame giminėm, draugam ir pažįstamiem, kad 1979 
gruodžio 8 Naugatuck, Conn., sunkios ligos iškankinta 
mirė mylima žmona ir motina

ONA BIRUTĖ BALSIENĖ.
Palaidota gruodžio 11 VVaterburio lietuvių kapinėse.

Didžiausiame nuliūdime likę vyras Antanas, sūnūs Linas 
ir Rimantas, sesuo Leonora su šeima ir tėvai

ALBERTUI RADŽIŪNUI

staiga mirus, liūdinčią žmoną Dalę, vaikučius Albertuką ir 
Audrą bei artimuosius giliai užjaučia velionio tetos

Bronė Spudienė ir
Marija Akelienė su šeima

A.A. 
ALBERTUI RADŽIUI

mirus, jo žmonai Dalei, vaikams Albertui ir Audronei 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Dana Jakienė
77-01 JAMAICA A\ETsUE 

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4 i 30

nių skaičius, o New Yorko Mai
ronio mokykla tvirtai laikosi ir 
net didėja — jau turi 9 klasę. 
Linkėjo mokyklai taip ir toliau 
laikytis, ir tvirtai tęsti savo dar
bą.

Jis taip pat perdavė sveikini- 
musjr Vaclovo Čižiūno, žy
maus pedagogo, kuris visą gyve
nimą skyrė lituanistiniam švie
timui ir kuris dabar gyvena prie 
Putnamo.

Raštu sveikino
Raštu sveikino Lietuvos gen. 

konsulas A. Simutis. Jis niekada 
nėra praleidęs jokių Maironio 
mokyklos iškilmių, bet į šį minė
jimą negalėjo atsilankyti, nes tuo 
metu buvo ligoninėje. Sveikino 
ir Jane Gerdvilienė, pati il
gai mokytojavusi šioje mokyklo
je, narys švietimo reikalam da
bartinėje LB New Yorko apy
gardos valdyboje. Tuo metu 
ji buvo išvykusi į Balfo direkto
rių seimą Los Angeles, Calif.

Raštu sveikino ir New Yor
ko tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis. Šis ansamblis iš mo
kyklos ir gavo visą jaunimą. 
Ir pati ansamblio vadovė Jadvy
ga Matulaitienė buvo ilgametė 
mokyklos mokytoja.

Raštu sveikinimus perskaitė 
Vida Jankauskienė.

Žvilgsnis į praeitį
Mokyklos praeitą kelią apžvel

gė Alfonsas Samušis, kuris šio
je mokykloje dirba jau daug 
metų, bent keliais atvejais buvo 

net jos vedėju. Jis ryškino, kad 
mokykla yra kaip didelė šeima 
— maironinė šeima, prisiminė 
eilę mokinių, kurie baigė šią 
mokyklą ir pasidarė vėliau žy
mūs žmonės, reiškiasi moksle, 
sporte.

Antano Gustaičio išdaigos
Rašytojas humoristas Antanas 

Gustaitis daug kur kviečiamas 
su savo neišsenkamais feljeto
nais, satyriniais eilėraščiais. Ne
seniai jis lankėsi Washingtone, 
o tą vakarą atvyko į šį sukaktu
vinį pokylį, visus nuskaidrinda
mas savo sąmojais ir išdaigomis.

Pradžioje jis paskaitė ilgoką 
feljetoną apie pensininką sukak
tuvininką, kuris švenčia 75 metų 
sukaktį. Sukakties proga susiren
ka žurnalistai ir klausinėja, kaip 
jis pagarsėjo. O sukaktuvininkas 
atsakinėja, išsisukinėja, nes jis 
turi dvigubą moralę, nori aukštai 
kilti, o tikrumoje žemai tupia.

Feljetone vaizduojamas ame
rikietiškas lietuvių gyvenimas su 
visa butaforija.

Toliau skaitė satyrinius eilė
raščius: Šnipų invazija, Tols
tant nuo tėvynės, Antroji vai
kystė, Giesmė už medalį. Ir pa
baigai erotinį eilėraštį.

Išdaigiai jis juokavo savo ei
lėraščiuose, pagaudamas mūsų 
laiko ydas, žmonių silpnybes. Jo 
eilėraščiai pasižymi staigiu ne
tikėtu užbaigimu, kuris pasidaro 
eilėraščio humoristinė viršūnė.

Eilėraščiai sklandus, suei
liuoti klasikine forma, visur pa
brėžiamas rimo skambesys. Žais
damas rimais, jis ir čia moka 
pagauti humorą.

Antanas Gustaitis moka skai
tyti. Pabrėžia žodžius, išryškina 
sakinius ir net pavaidina, kad 
humoristinis sakinys žmonėm 
sukeltų dar daugiau juoko. 
Mėgsta jis būti rūstus, griaus
mingas, kai tuo tarpu jo skaito
mas tekstas yra labai komiškas. 
Kartais jis palydi visa su lengva 
satyriška šypsena.

A. Gustaitis yra taip pat mo
kytojas, dirba Bostono lituanisti
nėje mokykloje, yra jos vedėjas.

Vakarienė ir šokiai
Ties scena buvo didžiulis 

stalas su valgiais. Valgiai buvo 
puikiai pagaminti. Pasiimti rei
kėjo kiekvienam. Vėliau prie 

, stalų patarnavo mokyklos mo
kinės. Prasidėjo šokiai, kurie 
užsitęsė iki pirmos valandos. 
Svečių buvo atsilankę apie 
250-300, buvo daug jaunimo, 
baigusio šių mokyklą. Visi malo
niai praleido vakarą ir pasilinks
mino. (p.j.)

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

VI. Judeika, Didžioji Iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Po 15 
dol.

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu. 13 dol.

B. Krištolaitis, Jūrų keliais, 10 
dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.

Vysk. M. V alančius, Vaikų 
knygelė. 3 dol.

A. Rūgytė, Zanavikija, II-ras 
tomas. 15 dol., kietais virše
liais 20 dol. Pirmas tomas minkš
tais 12.50 dol., kietais 15 dol.

Lithuanian heritage, spalvotas 
katalogas įvairiausių lietuviškų 
pirkinių-suvenyrų. 2 dol.

Sesuo O. Mikalaitė, Esame 
Dievo vaikai, religiniai prati
mai. 2 dol.

Sesuo B. Matukaitė, Aleliuja. 
Giesmynėlis jaunimui su gaido
mis. 2 dol.

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.

DEŠIMT METŲ BE PIANISTO 
ALEKSO MROZINSKO

Lapkričio 21 suėjo 10 metų, 
kaip New Yorke žuvo Aleksas 
Mrozinskas, pianistas virtuozas, 
nuostabus akompaniatorius. 
Einant į Aušros Vartų bažny- 
čią Manhattane, kur jis vargona
vo, ties Canal požeminio trau
kinio stotimi jį kliudė sunkve
žimis. Buvo palaidotas lapkri
čio 23 šalia savo žmonos Valės, 
kuri buvo mirusi 1968 rugsėjo 
mėnesį ir kurios velionis labai 
gedėjo.

Aleksas Mrozinskas buvo gi
męs 1914 rugpiūčio 7 Šiauliuo
se. Jo tėvas buvo skulptorius ir 
turėjo paminklų dirbtuvę. Alek
sas pradinį muzikos mokslą 
išėjo Šiaulių muzikos mokykloj, 
1933 išlaikė egzaminus į Kauno 
konservatoriją ir studijavo piani
ną pas prof. A. Ružickį. Dėl 
materialinių sąlygų mokslą 1934 
nutraukė. 1935 baigė Šiaulių 
gimnaziją ir tais pačiais metais 
laimėjo varžybas Kauno radi- 
jofono akompaniatoriaus kon
certmeisterio vietai. Šioje vie
toje jis išbuvo iki 1944 metų, 
iki pasitraukimo iš Lietuvos. 
Kauno konservatoriją pradėjo 
lankyti 1936, baigė 1940. Muzi
ką dar studijavo Miunchene 
1948-49, iki savo išvykimo į 
Ameriką.

Atvykęs į Ameriką, apsigy
veno Brooklyne, vertėsi muzikos 
pamokomis.

Kaip pianistas solistas koncer
tavo jau Lietuvoj, skambino vie
nas ir su simfoniniu orkestru.

Vokietijoj jis suorganizavo 
studentų kvartetą, Brooklyne 
buvo suorganizavęs Aitvarų 
kvartetą, o paskui — oktetą, 
su kuriuo plačiai koncerta
vo, išleido plokštelių. Kvartetui 
ir oktetui parašydavo dainų. Vi
so tokių dainų parašė apie 100.

Mrozinskas buvo reto lygio 
akompaniatorius, mokėjęs skai
tyti ne tik gaidas, bet ir dai
nininką. Labai mokėdavo pri
siderinti prie dainininko ir jį net 
išgelbėdavo iš situacijos, jei jis 
suklysdavo.

Liko du sūnūs — Saulius ir 
Sigitas, kurie dabar gyvena Long 
Island, N.Y.

Alekso ir Valentinos Mrozinskų kapas Cypress Hills ka
pinėse. Nuotr. R. Kisieliaus

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116

E. Northport, L. I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
White Plains, N. Y., The Chese Pitt —

200 Hamilton Avė. — Tel.: 914-249-0226

KRAUTUVIŲ 13
Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopping Cent., 

Route 59 — Tel. 914 623-4265
Farmington, Conn: Hans and Fritz Deli

270 Farmington Avė. — 203-677-7000
Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Maln St. — 

Tel.: 203 744-6857
Norvvood, Mass.: MeatandVVursthaus —101 Central St.

Tel: 617 769-2895
Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali—

Tel.: 201 785-0542

Pianistas Aleksas Mrozins
kas skambina solo viename 
koncerte Brooklyne.

KITŲ SUKAKTYS
10 metų

Lapkričio 23 suėjo 10 metų, 
kaip mirė inž. Vladas Dilis, 
uolus visuomenininkas, veiklus 
bendruomenininkas. Buvo gi
męs 1895.

Gruodžio 7 suėjo 10 metų nuo 
įžymaus dail. Adomo Galdiko 
mirties. Jis gyveno ir kūrė 
Brooklyne. Buvo gimęs 1893 
spalio 18.

20 metų
Lapkričio 16 suėjo 20 metų, 

kaip Lietuvoje mirė kompozito
rius Aleksandras Kačanauskas. 
Buvo gimęs 1882 gegužės 31 
Kaune. Jis buvo tėvas muzi
ko Algirdo Kačanausko, kuris 
gyveno Brooklyne ir čia mirė 
1977 gegužės 9.
40 metų

Lapkričio 1 suėjo 40 metų, 
kaip mirė valstybininkas Myko
las Sleževičius, buvęs du kartu 
ministeris pirmininkas, užsienio 
reikalų ministeris, uoliai dalyva
vęs nepriklausomos Lietuvos 
statyme. Buvo gimęs 1882 vasa
rio 21.

LMKF klubo veikloj
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos Bostone klubo susirinki
mas vyko gruodžio 1 Lietuvių 
Piliečių dr-jos patalpose, So. 
Bostone. Klubo pirmininkė Ele
na Vasyliūnienė skaitė pa
skaitą tema Kaip pažinti žmogų. 
Čia prelegentė palietė psicholo
gijos mokslo įvairius aspektus 
ir kai kurių psichologijos teo
rijų autorius.

Po paskaitos buvo pereita prie 
organizacinių reikalų. Pasitrau
kus klubo vicepirmininkei A. 
Moriarty, nauja vicepirmininke 
sutiko būti Irena Rasienė.

Kalėdinę vakaronę klubas 
rengia gruodžio 16, šį sekmadie
nį, 4 vai. popiet Tautinės Są
jungos namuose, So. Bostone. 
Programą atliks aktorė-režisierė 
A. Gustaitienė, solistė M. Bizin- 
kauskaitė, akomponuojama tė
velio dr. P. Bizinkausko, ir pia
nistas G. Dausa.

Nauji Metai
Naujų Metų sutikimą rengia 

Lietuvių Piliečių dr-ja So. Bos
tone gruodžio 31. Vakaro pradžia 
8:30 vai. vak. Šokiai iki 1:30 
vai. ryto. Bus skani vakarienė, 
Šokiam gros gera muzika, 
gėrimai nemokamai. Norį patek
ti į šį balių bilietus turi užsi
sakyti iš anksto pas vedėją Algį 
Šmitą, tel. 268-9058 arba pas 
valdybos narius.

Lietuvių Piliečių Klubo valdy
bos rinkimai vyks gruodžio 16, šį 
sekmadienį, nuo 2 vai. iki 6 
vai. popiet. Nuo balsuotojų pri
klauso nauja valdyba, o nuo jos 
ir klubo veikla.

* Bostono
parengimų

;____  kalendorius .
Kalėdinė vakaronė su progra

ma vyks gruodžio 16, 4 vai. 
popiet Tautinės S-gos namuose. 
Rengia M.K. Federacijos Bosto
no klubas.

Tautinių šokių sambūrio vaka
ras su programa įvyks kovo 8.

Vasyliūnų sonatų vakaras į- 
vyks First and Second Church 
Bostone, kovo 9.

Minkų radijo valandos 46 
metų sukakties koncertas ir iš
kiliosios New England lietuvai
tės balius kovo 23.
Laisvės Varpo radijo valandos 

pavasarinis koncertas įvyks ba
landžio 13, per Atvelykį, Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.

LYSVĖS VARPAS Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10-1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Viščinis 
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

Kiek daug išleidžiame savo 
pramogom, svečiam, o kiek 
mažai išleidžiame lietuviškai 
kultūrai, lietuviškai spaudai ir 
knygai paremti?!
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'YORKEF
Kultūros Židiny šį savaitgalį: 

gruodžio 16, sekmadienį, Mairo
nio lituanistinės mokyklos kalė
dinė eglutė. Pradžia 3 v. popiet.

Maironio lituanistinės mokyk
los pamokos ir vaidinimo repe
ticija šį šeštadienį, gruodžio 15, 
bus ne įprastinėse mokyklos pa
talpose, bet Kultūros Židinyje. 
Visi renkasi 9 v.r.

Kalėdų eglutė, rengiama Mai
ronio lituanistinės mokyklos, 
bus gruodžio 16, sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židiny. 
Mokyklos vaikai suvaidins Pau
liaus Jurkaus parašytą eiliuotą 
vaidinimą “Žiemos pasaka”. 
Taip pat bus ir tautinių šokių bei 
dainų programa. Veiks įvairios 
loterijos vaikam ir suaugusiem. 
Visi mokyklos bičiuliai kviečia
mi atsilankyti į šią mokyklos ka
lėdinę šventę.

Dail. Elena Urbaitytė lapkri
čio 3-23 Phoenix galerijoje tu
rėjo savo kūrinių parodą. Ry
šium su šia paroda Arts Maga
zine žurnalo šio mėnesio nume
ryje yra atspausdintas straips
nis apie jos dabartinę kūrybą.

Vargonų virtuozo Albino Priž- 
ginto vargonų rečitalis bus gruo
džio 16, sekmadienį, 4:45 Šv. 
Patriko katedroje Manhattane.

Rašytojas Eduardas Cinzas 
gruodžio 8, šeštadienį, atskrido 
iš Atlantos, Georgia, kur gy
vena jo sesuo. Čia svečiavosi 
pas p. Rastenius VVoodhavene. 
Jų palydėtas, gruodžio 8 apsi
lankė penktadienio popiečių 
darbuotojų vakarienėje ir pobū
vyje, sekmadienį dalyvavo Vaiž
ganto Kultūros Klubo popietėje 
ir skaitė savo kūrybą. Gruodžio 
11 išskrido į Belgiją, kur jis pa
stoviai gyvena.

Nevv Yorko ateitininkai gruo
džio 16, sekmadienį, Apreiški
mo parapijos bažnyčioje 11 va
landos mišių metu rengia prieš
kalėdinį dvasinį susikaupimą su 
išpažintimi ir bendra komunija. 
Mišias aukos ir pamokslą pasa
kys sendraugių dvasios vadas 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM. 
Po pamaldų pusryčiai ir paskaita 
parapijos salėje.

Nevv Yorko Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos židinys ren
gia 100 metų nuo kalbininko Ka
zimiero Būgos gimimo sukakties 
minėjimą. Minėjime paskaitą 
apie K. Būgos lietuvių kalbos 
studijas skaitys dr. Prof. Anta
nas Klimas. Minėjimas įvyks ge
gužės 11 apatinėje Kultūros Ži
dinio salėje.

Jaunimo šokiai rengiami Kalė
dų dientį 7 vai. vak. Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Ren
gia Jaunimo Sąjunga ir kvie
čia atsilankyti visą jaunimą.

LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubo susirinkimas bus gruodžio 
19, trečiadienį, 7:30 v.v. Con- 
gregational bažnyčios salėje, 91 
St. ir 85 Rd. Woodhavene.

Išnuomojamas kambarys gra
žioje vietoje prieinama kaina. 
Galima laisvai naudotis virtu
ve. Skambinti telefonu 441- 
5215.

MAIRONIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA
KVIEČIA VISUS į

KALĖDŲ EGLUTĘ,
kuri bus gruodžio 16, sekmadienį, Kultūros Židiny, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Pradžia 3 v. popiet.

Programą atliks mokyklos mokiniai.

Bus vaidinimas, šokiai ir dainos.

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

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Arkivyskupas Fulton J. 
Sheen, sulaukęs 84 m. amžiaus, 
gruodžio 9 mirė savo namuose 
Manhattane nuo širdies smū
gio. F. J. Sheen buvo pui
kus kalbėtojas religinėm temo
mis per radiją ir televiziją. Jis 
sugebėdavo paveikti ne vien 
mases, bet taip pat ir stambias 
asmenybes. Knygų rinkoj liko 
nemaža jo raštų — mokslinio ir 
populiaraus stiliaus.

Lietuviškos Kūčios rengiamos 
gruodžio 23, sekmadienį, 12:30 
vai., po lietuviškos sumos, Ap
reiškimo parapijos salėj. Auka 
5 dol. Rengia Moterų Sąjungos 
29 kuopa.

V. Baukys su žmona Gina iš 
Dearborn, Mich., lankydami 
žmonos tėvus Garunkščius, už
suko į Darbininko administraci
ją ir įsigijo knygų. Už spaudai 
paliktą auką dėkoja Darbininko 
administracija.

Liudvika Koppienė, švenčių 
proga prisimindama mirusį vyrą 
Vladą Koppą, kuris daugelį 
metų uoliai dirbo Darbininko 
administracijoj, paaukojo 
spaudai paremti 50 dol. Gera
darei gili padėka.

Marija Slavinskienė, gyve
nanti Monticello, N.Y. (laikinai 
Singer Island, Fla.), vyro a.a. dr. 
Vytauto Slavinsko atminimui 
paaukojo Kultūros Židiniui 1000 
dol.

N. Y. jaunučių, jaunių ir vyr. 
moksleivių ateitininkų susirin
kimuose, kurie buvo gruodžio 8, 
jaunimas gamino kalėdinės kor
teles. Šios kortelės pasiųstos į 
Matulaičio namus Putname. 
Jaunuoliai tikisi, kad kortelės 
pradžiugins senelių šventes.

N. Y. moksleiviai ateitinin
kai dėkoja K. Norvilam, K. Vai
niui ir kun. V. Dabušiui už jų 
dosnias aukas paremti ateitinin- 
kišką jaunimo veiklą.

N. Y. ateitininkų tėvų komite
tas dėkoja PLKO Sąjungos 
valdybai ir N.Y.L.K. Moterų 
Kultūros Draugijai už parodytą 
nuoširdumą, priglaudžiant atei
tininkų rankdarbių parodą, kuri 
buvo gruodžio 2 Kultūros Židi
ny.

Nevv Yorko ateitininkai gruo
džio 16, trečią advento sekma
dienį, Apreiškimo parapijos baž
nyčioje 11 valandos mišių metu 
rengia prieškalėdinį dvasinį su
sikaupimą su išpažintimi ir 
bendra komunija. Mišias aukos 
ir pamokslą pasakys N.Y.-N.J. 
sendraugių skyriaus dvasios va
das Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM. Po pamaldų pusryčiai ir 
paskaita parapijos salėje.

Dviem suaugusiem dirban
tiem žmonėm reikalingas butas 
netoli susisiekimo. Skambinti 
po 8 v.v. 647-9247.

Kalėdų atostogos gruodžio 21- 
28 dienomis Rio de Janeiro, 
Brazilijoje, tik 690 dol., įskaitant 
kelionę lėktuvu, viešbutį ir daug 
kitų priedų. Dėl informacijos 
skambinti agentūrai Vytis, 769- 
3300.

Darbininko kalendorių šiemet 
puošia dail. Č. Janušo paveiks
lo spalvota reprodukcija. Kalen
dorius jau išsiųstas visiem skai
tytojam. Jei kas norėtų daugiau 
egzempliorių, prašom prisiųsti 
po 1 dol. už kiekvieną (persiun
timas įskaitomas). NIDOS lei
dykla Anglijoj išleido kasdien 
nuplėšiamą kalendorių. Jo kaina 
7 dol. Visi šie kalendoriai gau
nami Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Iš Metropolitan Operos rū
mų gruodžio 15, šeštadienį, 1:30 
vai. popiet per radiją bus trans
liuojama Verdi opera “Aida”. 
Pagrindiniai solistai: Orlandi- 
Malaspina, Berini, Lamberti, 
Wixell, Roni, Robbins. Diriguo

ja Conlon.
Už a.a. dr. Bronių Radzivaną 

pirmųjų mirties metinių proga 
mišios buvo aukojamos lietuvių 
pranciškonų koplyčioj Brook
lyne gruodžio 1. Mišias aukojo 
provincijolas Tėv. Paulius Bal
takis, Tėv. Viktoras Gidžiūnas ir 
Tėv. Benvenutas Ramanauskas. 
Dalyvavo būrys velionio bičiu
lių.

Kornelijus Bučmys, OFM, 
Darbininko redaktorius, gruo
džio 7-9 lankėsi Dayton, Ohio, 
ir talkino lietuvių parapijos kle
bonui kun. Vaclovui Katarskiui 
parapijos prieškalėdiniame susi
kaupime. Taip pat aplankė ir sa
vo pusbrolius — Steponą Bučmį 
ir Ildefonsą Bučmį su šeima.

Piešinių paroda — Open 
House dailininkės studijoje, 
gruodžio 15, 16 ir 22, 23, šeš
tadieniais ir sekmadieniais, nuo 
3 v. iki 6 v.v. Adresas — Stu- 
dio C, 30 East 14 Street, Man
hattan, N.Y. Tel. 243-0238. Kvie
čia dail. Vida Krištolaitytė.

V. Kudirkos šeštadieninės mo
kyklos mokinių kalėdinė eglutė 
įvyks gruodžio 15, šeštadienį, 11 
vai. ryto Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos mokyklos patalpose, Eli
zabeth, N.J. Programą atliks 
mokyklos mokiniai. Visi kvie
čiami dalyvauti.

The American Friends of Anti- 
Bolshevik Bloc of Nations, Ine. 
iniciatyva gruodžio 16, sekma
dienį, 3 vai. popiet ukrainiečių 
salėj (Ukrainian Liberation 
Front, 2hd Floor, 136 Second 
Avė., New York, N.Y. 10003) 
ruošia politines diskusijas. Kal
bės dr. Konstantyn Sawchuk, 
Šv. Petro kolegijos profesorius 
iš New Jersey, dr. Bronius Ne- 
mickas, Juta Ristsoo, žurnalistė, 
ir Barry Farber, radijo komen- 
t< torius. Po pranešimų bus 
klausimai bei atsakymai. Daly
viai bus pavaišinti.

Lietuviškų kalėdinių atvirukų 
su tautiniais — religiniais 
motyvais galima užsisakyti Dar
bininko administracijoj. 3 korte
lės už 1 dol. Taip pat gauna
mos kortelės vardinėm, gimta
dieniam ir kitom progom. Per
siuntimui pagal skaičių prideda
ma 50 c. arba 1 dol. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., BrooK- 
lyn, N.Y. 11207.

Raymond Kivita, lietuvių kil
mės nekilnojamo turto prekybi
ninkas, dirba su Century 21 
Friendly Realty, 63 West Mer- 
rick Rd., Valley Stream, N.Y. 
11580, telef. 516 825-6511. Jis 
siūlo pasigėrėti kaimiška gamta 
Long Island, tik kelios minutės 
važiavimo nuo miesto. Geros 
mokyklos, arti visokių krautuvių 
bei susisiekimo. Turėkit gražų 
namą gražioje vietoje. Aptarnau
jama Valley Stream, Lyndbrook, 
Malverne, Franklin Square, Wo- 
odhaven, Richmond Hill, 
Queens.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skaity
tojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai paremti ir tuo pačiu, 
sveikinti artimuosius ir draugus 
per laikraštį. Anksčiau atsiuntu- 
sieji anksčiau bus paskelbti 
laikraštyje.

Dail. Aleksandra Merker daly
vauja grupinėje parodoje, kuri 
vyksta nuo gruodžio 12 iki gruo
džio 29 Ramapo kolegijos gale
rijoje, Mahwah, N.J.

Penktadienio popiečių dar
buotojai gruodžio 8, šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje 
turėjo savo metinį susirinkimą. 
Jį pradėjo Tėv. Pijus Šarpnickas, 
OFM, kuris dabar vadovauja 
penktadienio darbuotojų grupei. 
Jis pasakė gana įdomią moksli
nę kalbą, giliai įprasmindamas 
darbuotojų auką. Taip pat pada
rė ir finansinį pranešimą, kiek 
paskutiniais metais gauta pa
jamų iš abiejų popiečių, kiek 
gauta šiais metais, kiek išleista 
Kultūros Židinio išlaikymui. Po 
jo kalbos tolimesnei programai 
vadovavo Apolonija Radziva- 
nienė. Sveikinimo kalbą pasakė 
ir Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, naujas pranciškonų vie
nuolyno viršininkas. Kalbėjo ir 
Aleksandras Vakselis, Lietu
vių Kultūros Fondo pirminin
kas. Šis fondas kaip tik ir rūpi
nasi Kultūros Židinio išlaikymu. 
Jis pabrėžė, kad Kultūros Ži
dinys bus išlaikytas. Tai yra New 
Yorko lietuvių garbės reikalas. 
Toliau buvo vakarienė. Maldą 
prieš valgį sukalbėjo Tėv. L. 
Andriekus. Vakarienę paruošė 
Elena Mickeliūnienė. Po vaka
rienės prieš kavą buvo kultūri
nė programa, kurią atliko du ra
šytojai — Leonardas Žitkevi
čius ir Paulius Jurkus. L. Žitke
vičius paskaitė pluoštą aktualių 
satyrinių eilėraščių, kur buvo 
prisimintos įvairios mūsų laiko 
negerovės. Paulius Jurkus pa
skaitė ištrauką iš eiliuotos pasa
kos apie Kiškį Piškį ir jo vieš
nagę pas kunigaikštį Gediminą. 
Kavos metu padainuota, pasi
linksminta. Į pobūvį atsilankė ir 
rašytojas Eduardas Cincas, pa
lydėtas p. Rastenių.

Prieškalėdinis apsipirkimas, 
rengtas LMK Federacijos New 
Yorko klubo gruodžio 9 apati
nėje Kultūros Židinio salėje, su
traukė gana daug žmonių. Ypač 
didelis judėjimas buvo tuoj po 
12 vai. Pardavimui buvo sutelk
ta daug lietuviškų reikmenų, pa
puošalų, audinių, medžio droži
nių, gintaro ir kt. Daugiausia 
parduota grynai lietuviškų daik
tų, kurių paprastai bendrinėse 
krautuvėse negalima gauti. Vei
kė loterija su daugybe fantų, 
veikė ir lietuviška virtuvė, kur 
buvo galima gauti pietus ka
vos ir visokiausių tortų, pyra
gaičių. Mugė tęsėsi iki 6 v.v. 
Kavos gerti atsilankė ir Vaižgan
to Kultūros Klubo popietės da
lyviai.

Balfas nenuilsdamas rinko au
kas ir teberenka, kad sušelptų 
vargstantį artimą. Nevv Yorko 
Balfo 100-sis skyrius vajų pra
veda laiškais. Jei dėl pasikeitu
sio adreso ar kitos priežasties 
kas negavo Balfo kvietimo, pra
šomas atsiųsti savo auką skyriaus 
iždininkui adresu: Vi. Jasinskas, 
85-75 87th St., VVoodhaven, N.Y. 
11421. Didelės ar mažos aukos 
mielai laukiamos. Balfo skyriaus 
valdyba visiem aukotojam iš 
anksto dėkoja. Aukas galima 
nurašyti nuo pajamų mokesčių

Merkelis Giedraitis, tai naujo
ji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama 
Darbininke, pas platintojus ir 
tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich., 48084. 
Kaina 7 dol., kietais viršeliais 
W dol.

Ieškomas Jonas Repšys, iš 
Vokietijos emigravęs į JAV. Jis 
pats arba apie jį žiną prašo
mi pranešti adresu: Mrs. Elvy
ra Vileniškis, 85-24 UOth St, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 
(212) 847-1505.

Darbininko administracijoje 
galima gauti lietuviškų knygų, 
plokštelių, drožinių ir gintaro. 
Skambinti 827-1351.

Irena ir Adalbertas Milaševi- 
čiai, West Palm Beach, Fla., 
sveikina draugus, pažįstamus ir 
gimines Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga.

Dr. Juozas ir Ona Girniai 
savo bičiulius sveikina Šv. Ka
lėdų proga ir linki palaimintų 
naujų 1980 metų.

Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus ateinančių“Šv. Kalėdų 
proga ir vietoj kortelių skiria au
ką Darbininkui bei Lietuvių 
Kultūros Fondui dėl Židinio iš
laikymo.

Aldona ir Vainutis Zikarai, 
sūnus Šarūnas , duktė Eglė, 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus švenčių proga ir linki 
jiem Dievo palaimos N. Me
tuose.

Dr. Kęstutis Valiūnas su žmo
na sveikina visus bičiulius 
bei draugus Kalėdų švenčių 
proga ir linki kuo geriausių atei
nančių metų. Vietoj sveikinimo 
kortelių lietuviškai spaudai pa
remti aukoja 100 dol.

Bronė ir Petras Macijauskai, 
Point Pleasant Beach, N.J., va
sarnamio savininkai svei
kina gimines, draugus va
sarotojus ir Laisvės Žiburio ra
dijo valdybos narius su Šv. Ka
lėdų šventėmis ir Naujais 1980 
metais. Visiem linki stiprios 
sveikatos.

E. ir V. Malinauskai, Stamford, 
Conn., sveikina su Šv. Kalėdo
mis visus pažįstamus ir linki 
laimingų Naujųjų Metų.

Stefa, Jonas Mikulskiai ir Da
nutė sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus su Šv. Kalėdomis 
ir linki laimingų, sveikų Naujų
jų Metų.

Liudas Špokas sveikina savo 
pažįstamus ir draugus Šv. Kalė
dų ir N. Metų proga. Vietoj 
asmeninių sveikinimų aukoja 
Darbininko spaudai paremti.

Genovaitė ir Petras Šlapeliai, 
Commack, N.Y., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus.

Janina ir Antanas Snieškai 
Šv. Kalėdų proga sveikina savo 
bičiulius ir pažįstamus ir linki 
laimingų Naujų Metų. Kortelių 
vietoj skiria auką Darbininkui.

Vytautas ir Kotryna Marijošiai, 
W. Hartford, Conn., per Darbi
ninką sveikina su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais savo draugus ir 
pažįstamus.

1980 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

BALIUS rengiamas Kultūros Židinio salėje,

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

1979 gruodžio 31, pirmadienį, 9 v.v.

Šalti užkandžiai ir šilta vakarienė

Šampanas ir stipresni gėrimai kiekvienam stalui 
Šokiams groja Joe Thomas orkestras

10 asmenų stalus ir pavienes vietas užsakoma, apmokant 
iki gruodžio 27, pas:

V. Padvarietį, 87-40 127th St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 847-5619

A. Radzivanienę, 84-16 110 St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 441-9720

J. Vebeiiūnienę, 86-08 110 St., Richmond Hill, N. Y. 11418, 
tel. 847-8063

Jaunimo bilietai gaunami pas PLJS atstovą Raimundą Balsi 
240-76 67 Avė., Douglaston, N.Y. 11363, tel. 423-6595

LB APYLINKĖSE PAS:
H. Miklą, Great Neck, tel. (516) 482-0196
K. Vainių, Maspeth, tel. 894-6091
P. Ališauską, tel. 849-8072

A. Dėdiną, VVoodhaven, tel. 296-7254
K. Bačauską, VVoodhaven, tel. 846-5543

įėjimo auka 20 dol. asmeniui.
Jaunimui — studentams — 15 dol.
Čekius rašyti Lithuanian American Community
Rengėjai garantuoja vietą tik iš anksto sumokėjus

VISUS MALONIAI KVIEČIA LB NEW YORKO APYGARDOS 
IR LB APYLINKIŲ VALDYBOS

Henrikas ir Elena Andruškos 
sveikina tėvus pranciškonus, 
Darbininko darbuotojus, savo 
gimines, draugus, pažįstamus 
bei bičiulius ir linki visiem 
linksmų Šv. Kalėdų, sveikatos ir 
sėkmės Naujuose Metuose. Vie
toj šventinių atvirukų siuntinėji
mo skiria auką Darbininkui pa
remti.

Živilė ir Algis Ratai sveikina 
draugus ir artimuosius Šv. Ka
lėdų proga ir linki laimingų 
Naujų Metų.

Dr. Aldona (Šlapetytė) ir dr. 
Kajetonas Janačiai švenčių pro
ga nuoširdžiai sveikina lietuvių 
organizacijas, Darbininko re
dakciją, tėvus pranciškonus, 
draugus ir pažįstamus.

Juliana ir Balys Chapukai iš 
Floridos siunčia širdingiausius 
linkėjimus Šv. Kalėdų ir Naujų 
1980 Metų proga. Daug Dievo 
malonių, sveikatos ir laimės 
mieliem giminėm ir draugam!

Vladas Geibavičius vietoj ka
lėdinių sveikinimų siuntinėjimo 
aukoja Darbininkui ir visus svei
kina per laikraštį.

Rasa ir Henrikas Miklai su šei
ma sveikina visus gimines, drau
gus ir pažįstamus su Šv.Kalė
domis ir 1980 Metais, linkėdami 
viso geriausio. Vietoj siuntinė
jimo sveikinimo kortelių, skiria 
auką Darbininkui ir Kultūros 
Židiniui.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai 
sveikina savo draugus ir pa
žįstamus su Šv. Kalėdomis ir 
linki laimingų Naujųjų Metų. 
Vietoj sveikinimo kortelių skiria 
auką Kultūros Židiniui.

Joana ir Antanas Vaičiulaičiai 
draugam ir pažįstamiem linki 
džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų. Vietoj sveikinimo 
atvirukų skiria auką Darbininko 
spaudai.

Gražina ir Aleksandras Dau
niai sveikina savo draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. Vietoj atvirukų siun
timo skiria auką Darbininkui.

J. ir M. Liubinskai sveikina 
savo pažįstamus, draugus ir ar
timuosius Šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga. Be to, dėkoja visiem 
draugam ir artimiesiem, kurie li
gos metu lankė ligoninėj ir na
muose, išreiškė užuojautą laiš
kais arba telefonu.

Lionė ir Janina Mathews su 
Šv. Kalėdomis sveikina Dar
bininko štabą, o taip pat ir savo 
draugus bei pažįstamus. Visiem 
linki laimingų Naujųjų Metų!

Vytautas ir Birutė Kidoliai 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga sveikina savo draugus ir 
bičiulius per laikraštį. Užuot 
siuntinėję korteles, skiria auką 
spaudai.

LIETUVIŠKAS KŪČIAS

gruodžio 23, sekmadienį, 12.30 vai., po sumos, Apreiškimo 
parapijos salėj rengia Moterų Sąjungos 29 kuopa. 
Auka 5 dol.
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