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NAUJI PALAIMINTIEJI

Savaitės 
| Įvykiai Į

Prezidentas Reagan pareiškė, 
kad jis yra laišku pasiūlęs Sov. 
S-gos prezidentui Brežnevui ne- 
išdėstyti JAV vidutinės tolina- 
šos naujų raketų Europoje, jei 
Sov. S-ga sutiks atitraukti visas 
prieš Europą nukreiptas savo S- 
20, S-5 ir S-4 raketas. Taip pat 
yra pasiūlęs pradėti pasitarimus 
dėl strateginių ginklų sumaži
nimo ir susitarimo patikrinimo 
vietoj ir dėl paprastų ginklų su
mažinimo.

Britanijos min. pirmininkė 
Thatcher ir V. Vokietijos kancle
ris Helmuth Schmidt šiem pa
siūlymam tuoj pat pritarė, bet 
Sov. S-ga juos atmetė.

Prancūzijos gynybos ministe- 
ris Charles Hamu pareiškė par
lamente, kad Prancūzija numato 
įsirengti taktinių raketų sistemą, 
pastatydinti 7-tą branduolinį po
vandeninį laivą ir sumodernin
ti savo branduolinius ginklus 
tiek, kad jie galėtų atgrasinti 
galimus priešus.

Apie 100,000 Rumunijos gy
ventojų demonstravo, reikalau
dami, kad Sov. S-ga ir Nato 
pajėgos nusiginkluotų.

Sov. S-gos prezidentas Brež
nevas viešai pripažino, kad di
džiausia Sov. S-gos ūkinė ir po
litinė problema yra maisto ga
myba ir jo paskirstymas.

Iš Čado pasitraukiančius Li
bijos kariuomenės dalinius pa
keičia Aftikos vienybės organi
zacijos valstybių kariniai dali
niai, nes kitaip ten kiltų pilie
tinis kras.

JAV civilinės aviacijos tarny
ba suspendavo vienai savaitei 
Sov. S-gos Aeroflot linijos kelei
vinių lėktuvų skridimus į JAV, 
nes tie lėktuvai nesilaikė jiem 
nustatyto kelio ir buvo du kartus 
perskridę jautrias vietas N. Ang
lijoj.

Sov. S-goj gyvenančių vokie
čių nedidelė grupė, siekdama 
leidimo emigruoti, Maskvos 
Raudonojoj aikštėj bandė de
monstruoti, bet tuoj pat policijos 
buvo sulaikyta.

Prezidento Reagan specialus 
pasiuntinys Art. Rytam Philip 
C. Habib numato greit vykti į 
Libaną paliaubų stiprinti, nes Iz
raelis skundžiasi, kad Libano 
palestiniečiai paliaubų metu žy
miai sustiprinę savo artileriją 
ir sudarą pavojų šiauriniam Iz
raeliui.

Pirmą kartą komunistinės 
Lenkijos istorijoj buvo viešai pa
minėta Lenkijos nepriklausomy
bės atstatymo diena ir už Lenki
jos nepriklausomybę kovojęs ir 
kurį laiką ją valdęs maršalas 
Jozef Pilsudskį.

JT saugumo tarybai ir per 16 
balsavimų nepavyko išrinkti JT 
gen. sekretoriaus. Nuolatiniai 
tarybos nariai mano, kad būtų 
laikas susirasti naujų kandidatų.

Į pasikėsinimą prieš Egipto 
prezidentą Anwar el-Sadat yra į- 
sivėlę ne tik sulaikytieji ketu
ri ar penki fundamentalistai, 
vadovaujami Itn. Khaled Ahmed 
Shawki al-Istambuli, bet ir eilė 
kitų fundamentalistų vadų, kurių 
tarpe buvo ir aklas muftis Omar 
Ahmed Abdel Rahman.

Exxon korporacija nutraukė 
visas aliejaus gamybos operaci
jas Libijoj.

Danijos mažumos socialdemo
kratų ministerių kabinetas, va
dovaujamas min. pirmininko An- 
ker Jorgensen, nesutardamas dėl 
krašto ūkinės programos, atsista
tydino. Naujo parlamento rinki
mai įvyks gruodžio 8.

Tarp Egipto ir Izraelio per 
dvi dienas vykę pasitarimai dėl 
palestiniečių autonomijos pasi
baigė be jokių rezultatų.

SULAIKOMI LAIŠKAI SADŪNAITEI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 47

Visus stebina, kodėl sovietinis saugumas taip gru
biai elgiasi su Nijole Sadūnaitė, neleidžia jai gauti 
laiškų iš užsienio Ir jos rašytus laiškus sulaiko. Ne
leidžia susirašinėti Ir jos broliui, nes saugumas nori, 
kad ji botų kuo greičiau užmiršta, o ne garbinama 
kaip herojė. Kai grįžo iš tremties, saugumas bijojo, 
kad jų Vilniuje gali iškilmingai sutikti ir dar labiau pa
brėžti jos herojiškumų, todėl jų ir parvežė automo
biliu iš Rygos Į Vilnių. Tada niekas nežinojo jos atvy
kimo kelio ir laiko. '

Vilnius. 1981 vasario 16 d. Ni
jolė Sadūnaitė išsiuntė pareiški
mą Lietuvos TSR Ryšių minis
terijos Pašto valdybos viršinin
kui, nuorašą — Vilniaus Centri
nio pašto viršininkui. Pareiški
me rašo:

Norėčiau sužinoti, kokiu pa
grindu yra sulaikomi ir neįtei
kiami man mano adresu siun
čiami laiškai ir grąžinami siunti
niai. Nuo 1980 metų liepos mėn. 
9 dienos nesu gavusi nė vieno 
laiško iš užsienio draugų, nors 
tikrai žinau, kad jie man rašo.

TSRS Konstitucijos 56 straips
nis skelbia, kad piliečių asme
ninį gyvenimą, susirašinėjimą, 
telefoninių pasikalbėjimų ir te
legrafinių pranešimų slaptumą 
saugo įstatymas. Paaiškinkite, 
prašau, kodėl šis įstatymas (šiuo 
konkrečiu atveju) yra taip gru
biai laužomas.

(Atsako ministerija)
Lietuvos TSR Ryšių Ministe

rijos specialios gamybos tech
ninės laboratorijos viršininkas

Brian Donnelly, JAV kongreso atstovas, baltų ir ukrainiečių sambūrio kongrese pirmininkas, 
kalba priimdamas LB įteiktą “Lietuvių draugo” žymenį. Kairėje JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas V. Kutkus ir JAV LB tarybos pirmininkas V. Izbickas. Nuotr. K. Daugėlos

LIETUVA ISPANIJOS IR 
P. AMERIKOS SPAUDOJ
“Lietuva — Naujoji Lenkija” 

— skelbia antraštė Madrido žur
nalo Ya (1981 rugpj. 2) virše
ly. Telam žinių agentūra šį 
straipsnį paskleidė po Pietų 
Ameriką, kur jis pasirodė Argen
tinos, Brazilijos, Paragvajaus ir 
kitų šalių spaudoj.

Straipsnio autorius Patrick 
Deslen remiasi Lietuvoj nese
niai apsilankiusio vokiečių žur
nalisto Schmidto-Havero įspū
džiais. Lietuva jį giliai paveikė 
ir jam priminė Lenkiją, kur kata
likai “didvyriškai atsispyrė prieš 
visokeriopą komunistų spau
dimą”. Nors katalikai Lietuvoj 
yra pančiojami visokiausių 
apribojimų, jie nusprendė atkak
liai ginti žmogaus teises, susiju
sius su religija. Po 40-ties metų 
“smurto ir represijų” Lietuvos 
katalikai privertė sovietinę vy
riausybę kai kuriose srityse pa
daryti nuolaidu. Lietuvos atvejis 

A. Idkinas atsakė, kad “sutin
kamai su Pasaulinės pašto 
konvencijos nuostatais, paieško
jimą turi daryti pats siuntė
jas . . . Siuntėjui pranešama, 
kodėl siunta nepasiekė adresa
to .. . Jūs tiksliai galite iš siun
tėjų sužinoti, kur sulaikomi, kaip 
Jūs rašote, laiškai ir kodėl grąži
nami Jūsų adresu siunčiami 
siuntiniai”.

Kaip gali siuntėjai pranešti, 
jei nė vienas laiškas iš užsienio 
N. Sadūnaitės nepasiekia?

(Gaudavo daug laiškų iš 
užsienio)

Nijolė Sadūnaitė, būdama Si
bire — nutrėmime, iki liepos 7 
d. gaudavo kas dieną po 10-20 
laiškų iš 20-ties užsienio valsty
bių. Jai rašė daugiau nei 250 už
sienio draugų. Tik grįžus į Lie
tuvą 1980.VII.9, korespon
dencija buvo visiškai nutraukta, 
— ji nebegauna nė vieno laiško, 
nors visiems draugams (kai ku
riems net po kelis kartus) rašė 
iš Vilniaus.

“vertas nuostabos”: ten ypatin
gai ryški “autentiškos kataliky
bės” jėga, veikia gausi po
grindžio spauda. Skaitytojai 
trumpai supažindinami su Lie-

GRUODIS — SPAUDOS MĖNUO

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Taryba, siekdama įgy
vendinti išeivijos tautinei gyvy
bei būtiną tradiciją, vėl skelbia 
gruodžio mėnesį spaudos mėne
siu.

Gruodis — kalėdinėm dova
nom pasikeitimo metas. Nėra 
prasmingesnės ir kultūringesnės 
dovanos, kaip lietuviškųjų laik
raščių, žurnalų prenumeratos, 
savųjų autorių knygos. Pra- 
turtinkim tom dovanom savo 
šeimos narius, artimuosius, pa
čius save.

(Negauna laiškų Ir brods)

Vilnius. Vilnietis Jonas Sadū- 
nas savo pareiškime LTSR Sau
gumo komitetui rašo:

“1980 metų liepos 9 d. mano 
sesuo Nijolė Sadūnaitė sugrįžo 
iš nutrėmimo Bogučanuose į Vil
nių. Nuo tada aš nebegaunu laiš
kų iš užsienio. Nurodysiu tik 
vieną pavyzdį. Visai nutrauktas 
susirašinėjimas su Hieronimu, 
gyvenančiu Izraelyje. Jo pasku
tinis, mane pasiekęs laiškas 
buvo rašytas 1980 gegužės 8 d. 
Fr. Hieronimas savo pažįstamai, 
gyvenančiai Lietuvoje, 1980 
rugpjūčio 15 d. rašytame laiške 
nurodė, kad 1980 birželio 18 d. 
parašė man laišką. Bet aš to 
laiško negavau. Minėtai pažįs
tamai taip pat rašė, kad negau
na mano laiškų, nors aš 1980 
liepos mėnesį parašiau jam ke
turis laiškus. Vėliau Fr. Hiero- 
nimui siunčiau registruotus laiš
kus, su įteikimo pranešimais 
(1980 spalio mėnesį parašiau 6 
laiškus), bet negrįžo nė vienas į- 
teikimo pranešimas, kuris pa
tvirtintų, kad mano laiškas pa
siekė Fr. Hieronimą.

Taip pat negavau Fr. Hiero- 
nimo 1980 kovo mėn. mano 
vardu išsiųstos bandarolės su 
elektriniu papuošalu, kuris buvo 
skirtas mano seseriai Nijolei Sa
dūnaite i.

Šventų Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga jau keletą kartų 
iš užsienio gaudavau po kelias
dešimt pasveikinimų, o šiais

tuvos istorija, lietuvių ryžtinga 
kova už savo tapatybę ir eg
zistenciją.

Anksčiau Pietų Amerikos 
spauda plačiai paminėjo 1941- 
ųjų metų birželio tragiškuosius 
išvežimus.

(Elta)

Spauda visada buvo, o išeivi
joje dar labiau yra geriausia 
tautinio bendravimo, informa
cijos, saviauklos ir savimokos 
priemonė, laisvalaikio išmintin
giausia pramoga.

Ji yra ir išeivijos tautinio są
moningumo mastas. Kai periodi
kos išėjimas ims retėti ar net nu
trūkti, kai knygas vis mažiau 
kas bepirks. tai bus ženklai, 
kad nutautimo liga stiprėja ir 
plečiasi, kad ir tautinės mirties 
giesmė jau prie mūsų durų.

Kad esame pasiryžę tų ženklų 
dar ilgai neregėti, liudykime

Spalio 4-osios rytą, sekmadie
nį, Bažnyčia iškilmingai paskel
bė pasauliui penkis naujus pa
laimintuosius. Nauji herojiški 
krikščionys altorių garbėj liudija 
amžiną, niekada neišsenkantį, 
jaunatvišką Bažnyčios gyvastin
gumą. Jie iš naujo praskleidžia 
pasauliui tas tikrojo optimizmo 
ir džiaugsmo versmes, kurias 
kiekvienas gali atrasti Jėzaus 
Kristaus Evangelijoj.

Popiežius Jonas Paulius II, 
iškilmių metų kalbėdamas ke
liasdešimčiai tūkstančių tikin
čiųjų iš visų pasaulio kontinen
tų ir daugelio kraštų, atkreipė 
dėmesį į naujų palaimintųjų pa
vyzdį ir tuos pamokymus, kuriais 
jie šiandien kreipiasi į pasaulį. 
Mūsų pareiga pasimokyti iš jų, 
pasekti jų pavyzdžiu ir nešti jų 
dvasią į šiuolaikinę žmonių 
bendruomenę, kuri nesiliauja 
ieškojusi Absoliuto, ieškojusi 
Dievo.

Prancūzas vyskupas Alanas 
Solminihac, gyvenęs 17-ajame 
šimtmety, pasižymėjo ganytojiš
ka drąsa ir ganytojišku uolumu, 
visas savo fizines ir dvasines jė- 
fas atidavė tikinčiųjų gerovei.

v. Tėvas linkėjo, kad palaimin
tojo vyskupo Alano Salminihac 
pavyzdys paskatintų ne tik Pran
cūzijos, bet ir viso pasaulio vys
kupus drąsiai skelbti Dievo žodį 
šiuolaikiniam pasauliui.

Antras palaimintasis, kunigas 
Aloyzas Scrosoppi, gyvenęs 
Udinėj, Šiaurės Italijoj, praėju
siame šimtmety, visą savo gyve
nimą paaukojo artimo meilės

metais negavau nei vieno pa
sveikinimo, net iš giminių, gy
venančių užsienyje . ..”

Vasltybinio Saugumo komi
tetas tyli, o jo darbuotojai ir 
toliau konfiskuoja visus laiškus; 
siuntinių likimas nežinomas.

Persekioja
grįžtančią Sadūnaitę

Lietuvos TSR Prokurorui
1980 liepos 8 d., baigusi nu- 

trėmimą Sibire — Bogučanuo
se, gavau pasą ir per Rygą iš
skridau į Vilnių. Liepos 9 d., 
vos nusileidus lėktuvui Rygoje, 
stiuardesė liepė visiems kelei
viams paruošti pasus ir bilietus, 
kuriuos, išlipant iš lėktuvo, tikri
no trys uniformuoti milicijos 
darbuotojai. Patikrinę mano pa
isą; mane sulaikė ir, pasakę, kad 
yra neaiškumų, įsodino į šalia 
lėktuvo stovinčią “Volgą”, ku
rioje manęs laukė du saugumo 
darbuotojai ir jų vairuotojas iš 
Vilniaus. Kartu su manimi su
laikė atvykusį manęs parsivežti 
į Vilnių giminaitį. Vietoj to, kad 
parskristume lėktuvu iš Rygos į 
Vilnių per 1 vai., turėjau praleis
ti 5 vai. saugumiečių “Volgoje”.

Kas davė jiems teisę naudoti 
grubią moralinę prievartą — 
be jokios tam priežasties sulai
kyti mus milicijos pagalba ir dar 
meluoti, kad yra neaiškumų, 
kurių taip ir nebuvo. Parvežę 
į Vilnių, jie taip ir nepasakė, 
kodėl buvome jų Rygoje su
laikyti ir kas jiems buvo ne
aišku. Tuo jie pademonstravo 
savo sauvalę prisidengdami 
melu ir sulaikydami mus kaip 
nusikaltėlius. Pasirodo, ir po 6 
metų Lietuvoje niekas nepasi
keitė, čia taip pat, kaip ir anks
čiau, grubiai pažeidinėjamos 
elementariausios žmogaus tei
sės, tyčiojamasi iš žmogaus oru
mo, kada tik to panori saugu
mo darbuotojai, kuriems viskas 
leidžiama.

Reiškiu protestą ir pasipikti
nimą tokiu jų elgesiu.

N. Sadūnaitė

(nukelta į 2 psl.)

spaudos mėnesiui teikdami turi
nį ir prasmę.

Baigę spaudos mėnesį, įženg
sime į mūsų tautos pranašo 
Maironio gimimo ir mirties su
kaktuvinius metus. Verta jo 
drąsinimą prisiminti:

“Gana aimanuoti! Pažadintam 
viltį ir stokim į darbą, nelaukę 
giedros."

JAV LB Kultūros Taryba 

darbam, rūpindamasis pačiais 
silpniausiais ir labiausiai suvar-> 
gūsiais žmonėmis. Jonas Paulius 
II pažymėjo, kad palaimintojo 
Aloyzo Scrosoppi rūpestis vargs
tančiais, ligų ir nelaimių ištik
tais žmonėmis buvo įsišaknijęs 
jo vidiniame gyvenime su 
Dievu. Savo vidinį kontemplia- 
tyvinį gyvenimą jis sugebėjo 
nuostabiai supinti su nenuilsta
mu darbu vargstančių žmonių 
gerovei. Taip visas jo gyvenimas 
buvo ištisa, nenutrūkstama 
malda. Palaimintojo Aloyzo 
Scrosoppi pavyzdys yra ypač 
aktualus mūsų laikam, kada 
žmonės taip sunkiai suderina 
veikimą su kontempliacija ir 
kontempliaciją su veikimu.

Vienas iš aktualiausių mūsų 
laikam yra italų gydytojo Ričar
do Pampuri pavyzdys. Palaimin
tasis Ričardas Pampuri buvo ki
lęs iš Lombardijos. Mirė 
1930, sulaukęs vos 33 metų 
amžiaus. Norėdamas vis tobu
liau tarnauti Dievui ir žmo
nėm, Pampuri buvo įstojęs į 
Gailestingųjų Brolių (bonifratų) 
vienuoliją, kurios pirmasis tiks
las yra rūpintis ligoniais. Savo 
herojišku pavyzdžiu jis kviečia 
savo kolegas mūsų laikų gydyto
jus atlikti gydytojo tarnybą su 
giliu profesinės atsakomybės 
pajutimu, su meile ir pasiauko
jimu, nes tai yra paties Dievo 
žmogui skirta misija, kurios 
dėka skleidžiasi žmonių bend
ruomenėj socialinis solidaru
mas, broliška meilė ir pažanga.

Prancūzų vienuolės palaimin
tosios Klaudinės Thevenet pa
vyzdį Šv. Tėvas iškėlė ypač 
tiem, kurie yra pasišventę jauni
mo auklėjimui. Sesuo Klaudinė 
gyveno sunkiais laikais: 18-ojo 
ir 19-ojo amžių sąvartoj. Pran
cūzų revoliucijos teroro aukomis 
tapo jos du broliai. Įsteigė Jė
zaus ir Marijos vardo moterų 
vienuoliją, kuri rūpinosi vaikų 
ir jaunimo auklėjimu. Sesers 
Klaudinės naudoti nauji auklėji
mo metodai ir šiandien yra ak
tualūs. Savo pavyzdžiu palai
mintoji sesuo Klaudinė patvir
tina, pažymėjo S v. Tėvas, kad 
didžiausias žmogaus gyvenimo 
laimėjimas yra šventumas.

Dar kita paskelbta palaimin
toji yra italė vienuolė Marija 
Reperio, gyvenusi Genovoj pra
ėjusiame šimtmety. Visas ilgas 
jos gyvenimas (mirė sulaukusi 
83 metų amžiaus) buvo ištisa 
nenutrūkstama tarnyba vargin- 
giausiem žmonėm. Palaimintoji 
sesuo Marija Reperio mus moko, 
pažymėjo Šv. Tėvas, kad kiek
vieną gyvenimo akimirksnį var
go žmonėse turim matyti patį 
Kristų, vargo žmonėse turim 
Kristų mylėti ir jam tarnauti.

Apie naujus palaimintuosius 
popiežius Jonas Paulius II trum
pai kalbėjo ir sekmadienio vi
dudienį, iš savo darbo kambario 
lango sveikindamas maldininkų 
minią, susirinkusią Šv. Petro 
aikštėj. Tai pačiai miniai Šv. Tė
vas priminė taip pat neseniai 
praėjusią šv. Mykolo arkangelo 
šventę. Žodis Mykolas — 
Michael — reiškia: Kas kaip 
Dievas? — kalbėjo Jonas Pau
lius II. — Šis vaidas yra tary
tum koks kreipimasis į mus vi
sus, tarytum ištisa žmogaus gy
venimo programa: Kas kaip Die
vas?! Tai nuostabi Dievo meilės 
programa, kuri apima ir žmonių, 
ir visų Dievo tvarinių meilę.

Savo kreipimąsi popiežius, 
kaip paprastai, pakartojo šešio
mis įvairiomis kalbomis. Minioj 
šį kartą ypač buvo gausūs pran
cūzai ir italai, nes naujai pa
skelbti Bažnyčios palaimintieji 
yra šių tautų atstovai.

Vyskupų tarpe buvo naujai pa
skirtas Vatikano valstybės admi
nistracinės komisuos proprezi- 
dentas Amerikos lietuvis arki
vyskupas Paulius Marcinkus ir 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas Kauno ir Vilkaviš
kio vyskupijų apaštalinis admi
nistratorius vyskupas Liudas Po
vilonis, lydimas kunigo prof. 
Vlado Michelevičiaus. Tarp 
aukštųjų Vatikano pareigūnų 
dalyvavo Bažnyčios viešųjų 
reikalų tarybos vicesekietorius 
prelatas Audrys Bačkis.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

V. Vokietijos parlamento 50 
narių socialdemokratų pasiuntė 
Sov. S-gos prezidentui Brežne
vui laiSką ir pareiškė savo susi
rūpinimą dėl Sov. S-gos kariuo
menės dydžio, sovietų S-20 ra
ketų ir invazijos į Afganistaną.

Britanijos darbo partijos va
das Michael Foot griežtai kriti
kavo partijos kairiojo sparno va
dą Tony Benn už jo reikalavi
mą nacionalizuoti Šiaurės jūros 
aliejaus gręžinius.

Voice of America direktorius 
-James B. Conkling pareiškė su
teiksiąs svetimų kalbų laidų re
daktoriam platesnę transliuoja
mų žinių atranką ir jų interpre
taciją.

Valst. sekretorius Haig numa
to, kad gali būti sunkumų pa
laikant santykius su Kinija dėl 
JAV teikiamos karinės paramos 
Taivanui.

Madride demonstravo šimtai 
tūkstančių ispanų, reikalau
dami, kad dėl Ispanijos įstoji
mo į Nato sąjungą būtų atsi
klausta krašto gyventojų.

Senegalas ir Gambija sudarė 
konfederaciją ir pasivadino Se- 
negambija, kurios prezidentu 
bus buv. Senegalo prezidentas 
Abdou Diouf.

Izraelio kariniai daliniai iš
sprogdino Betliejaus priemisty 
trijų arabų šeimų namus, nes jų 
nepilnamečiai vaikai buvo įtarti 
mėtę bombas į Izraelio karinius 
autovežimius.

Newsweek paskelbė, kad bir
želio pradžioj Kauno apylinkėj 
esančioj kalėjimo stovykloj, ku
rioj yra laikoma apie 1,500 kri
minalinių kalinių, įvykęs trum
pas kalinių maištas dėl juos sau
gojančio personalo korupcijos.

— Skaitytojų pageidavimu 
(taip rašoma straipsnio antraštė
je) Gimtasis Kraštas, Nr. 42, 
šiek tiek statistikos duomenų 
paskelbė apie okup. Lietuvos 
gyventojų sudėtį. Straipsnio au
torius Petrat Adlys remiasi 1959, 
1970 ir 1979 m. gyventojų surašy
mo duomenimis. Tie duomenys 
iki šiol labai šykščiai tebuvo 
skelbiami viešumai. Nors sovie
tinės statistikos nėra pilnai pati
kimos, tačiau iš jų gaunamas 
lx?nt apytikris Lietuvos gyvento
jų vaizdas. Iš palyginamosios 
lentelės matyti, dabar Lietu
voje yra 3 milijonai 391,500 
gyventojų. Lietuvitf yrą 2 mili
jonai 712,200, arba 80% res
publikos gyventojų. Rusų esą 
303,500, arba 8.9%, lx?t prie 
rusų reikėtų pridėti ir surusėju
sius gudus — 57,500 ir surusėju
sius ukrainiečius — 14,700; taigi 
prie rusiško elemento reikia pri
dėti 2.1%, tada gauname 11% 
rusų. Lenkų priskaityta 247,(XX), 
arba 7.3%. Kiti) tautybių priskai
tyta tik 24,500, matyt, į tą skai
čių įjungti ir žydai. Lietuvoje 
gyveną 95% visų lietuvių, tik 5% 
lietuvių gyvenų Rusijoje ir kitose 
“broliškose” respublikose. 
Straipsnio autorius mėgina išaiš
kinti ir didelio nišų procento 
atsiradimo Lietuvoje priežastis. 
Esą po karo reikėję atstatyti su
griautus miestus, kurti fabrikus, 
o trūko vietinių specialistų ir net 
darbininkų. Tai atėjusi talka iš 
S. Sąjungos ir ji pasilikusi Lietu
voje. Čia reikia pastel>ėti, kad 
daug fabrikų Lietuvoje buvo pa
statyta rusų kolonizacijos sume
timais: žaliavos atvežamos iš so
vietinės imperijos, o prekės taip 
pat išvežamos iš Lietuvos. Spe

cialistų trūkumo dingtimi at
siunčiami nišai, jiems ir jų šei
moms parūpinami butai lx* eilės, 
suteikiamos ir kitokios privilegi
jos. Lietuvoje' laikoma ir daug 
raudonosios armijos įvairių dali
nių. Atsitarnavę kariuomenėje 
nišai skatinami pasilikti Lietu
voje. Kaime lietuviai sudarą net 
86%, miestuose procentas ma
žesnis ir ne toks pastovus. Vil
niuje lietuvių esą 47%, Klaipė
doje — 61%. Lietuvių skaičiaus 
sumažėjimą karo metu auto
rius priskiria tik hitlerininkams 
(esi) jie sunaikino net 7(X) tūks
tančių Lietuvos gyventojų), lx*t 
apie masinius lietuvių trėmimus 
į Sibirą jis visiškai tyli. Tiesa, 
hitlerininkai sunaikino daug 
Lietuvos žydų, o lx>lševikai — 
netoli milijono lietuvių. Jokiu 
statistikos klastojimu to lx>l.ševi- 
kų nusikaltimo nepaslėpsi. Ne
paslėpsi nė tos baisios skriau
dos, kurią kenčia lietuviai Gudi
joje, rusų pasigrobtoje Karaliau
čiaus srityje, Sibire ir Azijos 
plėšiniuose, kur lietuviams 
neleidžiama turėti savų mokyk
lų, lietuviškos spaudos ir ne
leidžiama net lietuviška savi
veikla. Pats straipsnio autorius 
prasitaria, kad kai kurioms sri
tims specialistų Lietuvoje esą 
paruošta per daug, tai jie išsiun
čiami į “broliškas” respublikas, 
o tuo tarpu specialistų trūkumo 
priedanga rusų yra užgožtos paš
to, telefono ir telegrafo įstaigos, 
taip pat geležinkeliuose net su- 
sikall>ėti lietuviškai negalima, 
nes atsiųstieji rusai “specialis
tai” nė nemano mokytis lietuvių 
kalbos. Nors rusų kolonistų ant
plūdį ir prievartinį rusų kalinis 
primetimą stengiamasi vykdyti

LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKCIJA
Sargyba į maištaujančius tuoj 
pat atidengė ugnį; 10 kalinių nu- REIKALAUJA LAISVĖS BALTIJOS VALSTYBĖM
šovė ir 40 sužeidė. Paryžiuje išeinantis lenkų liam iš Lietuvos, Latvijos ir Esti-

Sov. S-gos automobilių fabri
ko Togliatti vadovybė pripa
žino, kad praėjusiais metais ten 
buvę nesusipratimų dėl darbo,

žurnalas Kultūra šių metų spa
lio mėn. numeryje išspausdino 
pranešimą iš Lenkijos, pavadin
tą “Paguoda broliam”. Jame

jos reiškia simpatiją lenkai.
Šių metų birželio mėnesį su

ėjo 40 metų nuo Sovietų Są
jungos įvykdytos Baltijos valsty

bei streiko nebuvę. Esą apie 20 
dažytojų turėję nelegalų susirin
kimą jų pensijų reikalam aptarti.

JAV ambasadorius Prancūzijai 
Christian A. Chapman buvo 
bandytas nužudyti Paryžiuj, bet 
liko nesužeistas.

Kinijos organai nuteisė kinie- 
tę aktorę Li Shuang 2 m. per
auklėjimo darbo stovykloj už tai, 
kad ji, rengdamasi ištekėti, apsi
gyveno Prancūzijos ambasados 
attache Emmanuel Bellefroid 
bute. Į Prancūzijos bandymą 
įsikišti buvę atsakyta, kad tai 
esąs Kinijos vidaus reikalas.

Kenijos archeologinės iškase
nos parodė, kad žmogus sugebė
jo naudoti ugnį prieš 1,400,000 
metų. Anksčiau buvo tikėta, kad 
tik prieš 500,000 metų.

Sov. S-ga leido iš jos išvykti į 
ją 1951 m. atbėgusio šnipo Do- 
nald Maclean žmonai Melin- 
dai su trim vaikais.

rašoma:
“1980 rugsėjo 14 rytą Nepri

klausomybės Akcijos atstovai pa
dėjo gėles prie Žalgirio pamink
lo lietuviškosios dalies Kroku
voje su Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Lenkijos vėliavomis ir už
rašu ant kaspino: 40 metų so
vietinėj nelaisvėj esantiem bro-

Austrijos Vienoj veikiąs nacių 
medžiotojas Simon Wiesentahl 
pasiūlęs V. Vokietijos Federali- 
niam teisingumo ministeriui dr. 
JuergenSchmude, kad kolabora
vimu su naciais apkaltinti ameri
kiečiai, kilę iš vokiečių okupuo
tą valstybių, būtų perduoti V. 
Vokietijai, kur jie galėtų būti 
teisiami už jų padarytus nusi
kaltimus, nes dabar JAV varto
jama procedūra atimti jiem pi
lietybę per ilgai užtrunkanti. 
Tuo reikalu tariamasi ir su JAV 
teisingumo departamento spe
cialių investigacijų skyriaus di
rektorium Allan A. Rayan.

bių aneksijos.
Nepraėjus pilniem metam 

nuo Lenkijos užpuolimo, Lietu
va, Latvija jr Estija, giminin
gos mum tautos, krito kaip auka 
susitarimo tarp stalininio komu
nizmo ir hitlerinio fašizmo. Ne
priklausomybės netekimas ir į- 
jungimas Baltijos valstybių į So
vietų Sąjungos imperiją yra pra
džia neišmatuojamų kančių, ku
rias kenčia tų kraštų gyventojai. 
Nieko jiem nesigailėta: ekster- 
minacijos per išvežimus į Sibirą, 
kalėjimus ir lagerius, per naiki
nimą jų kultūros,religijos ir kal
bos, per besąlyginę rusifikaciją.

Niekada nežiūrėjome abejin
gai į tas kančias, niekada nesu
tikome su Sovietų Sąjungos im
perializmu ir niekada nepripa- 
žinsime jos grobuoniškų užgro
bimų. Ypatingai per mūsų 
bendrą praeitį ir bendrą tikėji
mą ir meilę visada reikalausim 
laisvės ir nepriklausomybės 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. — 
Nepriklausomybės Akcija.”

Lietuvos kariuomenės atkūrimo Jvente minima lapkričio 23. Ta proga pirmiausia prisi
menama savanoriai kūrėjai, kurie sudari pirmuosius Lietuvos kanuomenis dalinius. New 
Yorke gyvena šie savanoriai kūrėjai, dalyvavę Lietuvos laisvės karuose, — iš k. Ka
zimieras Algenis, kapitonas Petras Jurgėla, kapitonas Jonas Jankus, kapitonas Jurgis 
Kiaunė ir Alfonsas Koncė. Nuotr. L. Tamotaido

tylomis, lx*t demografinė statis
tika lietuvių tautai yra grėsmin
ga-

— Už senojo Lietuvos kaimo 
sunaikinimą istorijos teismas ru
sams komunistams nebus gailes
tingas. Kruvina ir negyjanti žaiz
da yra iš lietuvio žemdirbio my
limos žemės atėmimas. Nema
žiau skaudus yra prievartinis 
viensėdžių sugriovimas, jaukių 
sodelių ir darželių sunaikinimas, 
suvarymas į ankštas, lx* erdvės 
ir jaukaus privatiškumo grupi
nes gyvenvietes, kur kiekvieną 
žingsnį stebi svetima akis. Vie
toje' viensėdžiuose kruopščiai 
purentų ir gražų derlių davusių 
an] tenka tenkintis ne prie namų 
paskirtais sklypeliais, reikalau
jančiais vėl ilgo ir rūpestingo pu
renimo, {tręšimo. Ta materialinė 
skriauda atsiliepia ir į žmogaus 
nuotaiką, į jo dvasinę būseną. 
Ir nenuostabu, kad žymesnieji 
p<x*tai lx-nt p<x:zijos knygose 
įamžina sunaikinto kaimo grau
dulį, apipina savo meilę lietu
viškam kaimui graudžiomis ele
gijomis (M. Martinaičio “Kuku
čio baladės”, Jst. Marcinkevi
čiaus “Būk ir palaimink”, A. Ber
noto “Paglostyk žolę”, M. Kar
čiausko ir J. Strielkūno eilėraš
čių rinkiniai). Čia neiškenčiu 
nepacitavęs žinomo literatūros 
kritiko Vytauto Kubiliaus ele
ginių iodiių, pasakytų Albino 
Bernoto premijuotos knygos 
“Paglostyk žolę” recenzijoje. 
Kritikas mėgina atspėti, k<xlėl 
pavergtos Lietuvos jautresnius 
poetus taip traukia senasis lie
tuviškas kaimas. V. Kubilius 
rašo: “Kurlink bėgam? Į senų 
sodybų užuovėją? Bet buldoze
riai jau baigia jas nuversti. į ber
nelių pjovėjėlių ir mergelių grė- 
liėjėlių linksmą švytravimą ža
liose pievelėse? Bet tai jau tik 
operinė dekoracija. Į žemdirbys
tės palaimą ir amžinumą? Bet 
pusė Lietuvos gyventojų jau 
nėra turėję savo rankose nei plū
go, nei šakių, ir poeto šauksmas 
— “Artojau, ark. Ir neieškok 
sau svetimų dievų” —jiems tėra 
naivus anachronizmas. Tad gal 
šitas įregimas ą artojo pasaulė
jautą ir likimą (...) tėra lietu
viškų literatūrinių tradicijų in
spiruotas poetinis vaidinimas, 
nebeturįs jokių realių socialinių 
ir psichologinių priežasčių? Tra
dicijos trauka, aišku, labai stip
ri, ji nuolatos neša į vaikystės 
atsiminimuose sustingusius 
senojo kaimo reginius. Bet mūsų 
akyse agrarinė gyvenimo sanklo
da, išsilaikiusi tūkstantmečius, 
ėmė taip sparčiai byrėti, perei
dama į industrinio darbo vėžes, 
kad šis lūžis skaudžiai tebespen- 
gia net kelių kartų smegenyse. 
Atsisveikinimas su išnykstančiu 
gyvenimo būdu, elegiškas jo, 
kaip tautos psichikos ir moralės 
pagrindo, poetizavimas ir mito- 
logizavimas formuoja pačius iš
kiliausius dabarties kūrinius. 
(...) Pokario įvykių švininės 
siūlės degina iki šiol, virš užar
tos tėviškės sklando išnykusių 
kaimynų veidai, lyg paukščiai 
be lizdų” (Pergalė, Nr. 6).

— M. Glinkos vokalistų kon
kurse Minske antrąją premiją ir 
laureato vardą laimėjo Vilniaus 
akademinio operos ir baleto teat
ro solistas Arvydas Markauskas. 
Už kamerinį dainavimą premiją 
gavo Jūratė Gicevičiūtė, kon
certmeisterių diplomu apdo
vanota pianistė Irena Ciurilaitė. 
Vertinimo komisijoje dalyvavo 
ir lietuvis konservatorijos profe
sorius Zenonas Paulauskas.

Pr.N.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfteld Road., East 
Northporth, N.Y. 11731. Tat. 515 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 518 757-2871. New York© ofisas Lito patalpose: 
35-01 114th St, Rlchmond HiN, N.Y. 11418. ToL 212 441-2811.

ALICE'S FLORIST SHOP, lietuviškam rajono — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės (vairiom progom. 848-5454. 107-84 Jamalea Avė., 
Rlchmond HM. N.V. x

SKALI N S FUNERAL HOME. Ine., 84-02 Jamalea Avė. (prie Foreet 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 290-2244.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeka, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. W Ilso n Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. W Inte r Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. TeleL 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO . 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtla Avenue 
Rlchmond HIII, N.Y. 11418

^įeinamos kairios, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalea ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

ir Komerctoda Nuosavybes 

Kondominiumai • NuomavimasFLORIDA a
PFAT (B Angelė E. K rnienė

113 kkaltor ••• Bnoua • •• kotakt

■p A 57CH ** toutevard.tt. Petersburg Seach.Fl. 55706
JL A 1 Jlj Telefonai (SlV ^60-2446. Vakare (B»5) 545*27)6

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Llthuanla”, tročlad., 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dlr. adresas: 
234 Sunllt Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

A MEMORIALS
66 88 80 ST, MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones 326-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE
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Iš Kronikos
(atkelta if / psl.)

1980 liepos 21 d.
Gi 1980 liepos 30 d. N. Sadū- 

naitė gavo tokį atsakymą:
“Pranešu, kad Jūsų 1980 m. 

liepos 28 d. pareiškimas, kuri ra
šėte Respublikos Prokurorui, 
prokuratūroje gautas ir tikrina
mas.”

Pasirašė LTSR prokuroro pa
dėjėjas 3-os klasės valstybinis 
justicijos patarėjas A. Kirijenka.

Jau praėjo 8 mėnesiai, kaip 
LTSR Prokūratūra “tikrina” ir 
tyli.

(Kitame numeryje spausdinsi
me ištraukas iš 48 Kronikos nu
merio).

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTCRA 
a

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Spaudos mėnuo
Lietuvių Bendruomenė pa

skelbė gruodžio mėnesį lietu
viškos spaudos mėnesiu. Iška
binti plakatai kviečia, ragina 
prenumeruoti, skaityti lietuviš
ką spaudą.

Praeiname tyliai, nesusijaudi
nę pro tuos plakatus, tuos kvie
timus skaityti savo spaudą. At
rodo, kad tai savaime supran
tama, natūralu. Spauda ėjo ir 
eis. Ko čia daug rūpintis.

Bet štai truputį sustokime ties 
tokiu plakatu ir pagalvokime, 
ką tai reiškia. Čia kviečiama 
skaityti ir palaikyti laisvą spau
dą, kurios nevaržo jokios cen
zūros, jokie valdžios nuostatai. 
Tokia lietuviška spauda leidžia
ma tik laisvajame pasaulyje. O 
kokia spauda Lietuvoje? Net 
baisu pagalvoti, kad ten prievar
taujama spaudos laisvė. Ten iki 
smulkmenos viską cenzūruoja 
partija ir nurodo, kaip rašyti, 
ką rašyti. Pagrindan ten padėta 
prievarta ir melas.

Su kokiu godumu skaito lais
vąją spaudą iš ten atvykę žmo
nės, nes ši spauda rašo apie 
realų gyvenimą, apie dabarties 
mūsų rūpesčius.

Laisvojo pasaulio spauda kiek 
daug padėjo okupuotam kraš
tui, keldama okupantų darbus, 
ryškindama jų kėslus, kovodama 
su priespauda, su religijos per
sekiojimu. Jei nebūtų laisvoji 
spauda okupantų puolusi, tai 
okupantai jau seniai būtų kraš
tą nusiaubę ir surusinę. Kai 
spauda šaukia, ten tuoj reaguo
ja, nes spaudos propagandos 
labiausiai bijo sovietiniai oku
pantai.

Tad besirūpindami pavergto 
krašto ateitimi, pirmiausia stip
rinkime savo spaudą, ją palai
kykime, skaitykime bei visokiais 
būdais remkime.

Štai atverskime mūsų tautos 
istoriją ir pamatysime, ką nu
veikė lietuviškoji spauda. Kai 

caristinė Rusija kiečiausiai 
spaudė tautą, norėjo surusinti, 
tik Aušra ją pabudino ir prikė
lė kaip tautą. Po jos ėjo Švie
sa, Garsas, Varpas, Apžvalga, 
Tėvynės Sargas. Visi jie šaukte 
šaukė — kelkite, kelkite, bū
kite lietuviais!

Kai 1904 buvo grąžinta spau
dos laisvė, su kokia spontaniš
ka jėga skleidėsi ir augo lietu
viškoji spauda. Spauda organi
zavo ir skatino kultūrinį, visuo
meninį, politinį gyvenimą, in
formavo žmones, ugdė, lavino 
juos. Tauta buvo mažo mokslo, 
daug ko nežinojo. Tai atskubė
jo patriotų leidžiama lietuviška 
spauda, kuriai tikrai rūpėjo lie
tuvio ūkininko, darbininko atei
tis ir jo išsilavinimas.

O kaip klestėjo spauda ne
priklausomoje Lietuvoje! Kiek 
buvo laikraščių, žurnalų. Kiek 
ten parodyta daug kūrybinės 
iniciatyvos, kiek iškelta valsty
binių minčių, tvirtinta, formuo
ta naujoji Lietuva.

Amerikos lietuviai yra lietu
viškos spaudos pionieriai. Jie 
dar prieš Aušrą, kuri pasirodė 
1883 metais, išleido savo laik
raštį — Lietuvišką gazetą — 
1897 metais. Ir visą laiką Ame
rikos lietuvių spauda į pasiliko 
ištikima Lietuvai.

Dabar visame laisvame pa
saulyje eina apie 100 lietuviš
kų periodinių leidinių. Išim
kime juos iš mūsų tarpo ir liks 
didžiausia tuštuma, tuoj ateis 
mūsų tautinė mirtis.

Ateina šventės, Nauji Metai, 
kada reikės vėl atnaujinti laik
raščių prenumeratas. Atnaujin
dami pridėkime ir auką, nes 
laikraščiai iš prenumeratos neiš
silaiko. Ir dar daugiau, užsaky
kime laikraštį kitiem, savo drau
gam, pažįstamiem. Tenelieka nė 
vieno lietuvio, kuris neskaitytų 
lietuviško laikraščio.

Kai važinėjom New Yorko - 
Brooklyno linijų iškeltiniais ir 
požeminiais traukiniais, koks di
delis kontrastas matėsi tarp New 
Yorko-Brooklyno ir sostinės Wa- 
shingtono požeminių traukinių. 
Nors sostinė prieš milžiną New 
Yorką atrodo tik nykštukas, ta
čiau jos kompiuterizuoti Met
ro traukiniai šviesūs, jaukūs ir 
švarūs. Ne taip, kaip New Yor- 
ke-Brooklyne, kur pro grafito 
rezginius vagonų sienose, kaip 
pro kokį juodą debesį, sunku pa
matyti dienos šviesą. Arba — ko
kie žiaurūs atrodo tie juodųjų 
ir portorikiečių nugyvendinti 
Brooklyno kvartalai. Tose gatvė
se Williamsburge ar kitur, kur 
prieš 30 metų drąsiausiai nakti
mis vaikščiodavom ir įsismaginę 
dar lietuvišką dainą užtrauk- 
davom, dabar tarsi džiunglių 
nuotaika. Ir kai vaikščiojom pa
lyginti judria Jamaicos gatve 
Brooklyne, tiesiog virš galvos 
pralekiantieji traukiniai pragaro 
triukšmu trenkė.

Tai vis didmiesčio ir jo prie
miesčių kontrastai. Tačiau, kai 
vaikštai po Lincolno, Rockefel- 
lerio Centrus, kai praeini Penk
tąja Avenue, akivaizdžiai įsitiki
ni, kad ne vien fiziniais, bet ir 
didžiais dvasiniais turtais turtin
gas tas pasaulinis didmiestis 
New Yorkas. Taip man naujuo
siuose Metropolitan operos rū
muose ir įstrigo ten susitikto 
aktoriaus V. Žukausko žodžiai: 
“Jūs sostinėj teturit tik Kennedy 
Centrą, o mes čia, New Yorke, 
turim Lincolno Centrą”.

Taip. O kai kitą dieną pakal
nėj prie Highland Blvd., dienos 
metu bandžiau nusipirkti kelias 
dėžutes alaus, kad, vaišinda
miesi su poetu L. Žitkevičium, 
prisimintume mūsų, vabalninkė- 
nų, krašto meilės ir nuoširdų-
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ino simbolį—tenykštį alų, reikė
jo lūkterėti, kol portorikietis 
krautuvininkas nuėmė spynas 
nuo šaldytuvo. Spynos ant šal
dytuvų net dienos metu ...

iŠ New Yorko didmiesčio pro 
New Rochelle, pro White Plains 
lėkėm toliau į šiaurės rytus, į 
nuostabiai gražiomis rudens 
spalvomis pasipuošusią Naująją 
Angliją. Ta laukų ramybė, ta 
aplinka sudarė didelius kontras
tus pašėlusiu tempu skubančiam 
New Yorkui ir Brooklynui. Ke
liai tokie tiesūs ir puikūs, jog 
nepamatai, kad greičio rodyklė 
pasiekia 75 mylias. Ir, kaip tyčia, 
policijos Connecticut valstijoj 
mes beveik nematėm. Ne taip, 
kaip Marylande, Pennsylvanijoj 
ar Ohio.

Putnamo-Thompsono mies
telių apylinkėj, Connecticut 
valstijoj, per daugelį metų lietu
viška šviesa Amerikos lietuviams 
sklido iš lietuvių marijonų ve
damos kolegijos Marianapoly, 
kurią lankė ir baigė nemažai bū- 
simųjų Amerikos lietuvių veikė
jų. Į tą kolegiją ir pas marijonus 
daugiausia namų mošos darbuo
se talkinti 1936 m. iš Lietuvos 
atvyko kelios Nekalto Marijos 
Prasidėjimo vargdienės seselės. 
Ir kas tildą galėjo tikėti, kad tos 
seselės, kurių skaičius po II pa
saulinio karo gerokai padidėjo, 
ilgainiui įžiebs tokią lietuvišką 
ugnį, kuri ugdys išeivijos lietu
vių jaunimą, kuri suteiks globą 
gyvenimo saulėleidžio sulauku
siems seneliams. Kad ten ilgai
niui išaugs didžiulė seselių 
įkurta sodyba, neaplenkiama gal 

nė“ vieno pravažiuojančio lietu
vio.

Daug yra tekę spaudoj skaity
ti apie Nekalto Marijos Prasidė
jimo seseles, apie jų darbus, 
apie jų lietuvišką sodybą Putna- 
me. Tačiau niekad toj sodyboj 
nebuvo tekę būti. O ta istorinė 
diena pasitaikė š.m. spalio 15- 
16, kai iš New Yorko nesunkiai 
suradom kelius į rudenio spal
vose skęstantį Putnamo miestelį 
ir šalia jo įsikūrusią lietuvaičių 
seselių sodybą.

Seselių veikla nukreipta 
dviem labai skirtingom kryptim: 
jaunimo auklėjimu ir senelių 
globa. Jaunimui, šalia savojo 
Raudondvario prie pagrindinių, 
naujų vienuolyno rūmų, jos Ver- 
monto valstijoj turi ir specialią 
stovyklavietę. Taip pat per dau
gelį metų leidžia vaikams žur
nalą Eglutę. Tuo tarpu sene
lių globai seselės turi du na
mus: Vilią Maria, kur glaudžia- 
mi stipresni pensininkai, ir 1967 
pastatytus modernius Matulaičio 
namus, esančius už 700 metrų 
nuo pagrindinės sodybos 
bei vienuolyno. Matulaičio 
namuose gyvena per 120 nuola
tinės globos reikalingų vyresnio 
amžiaus žmonių.

Kai atsirado proga, vienuoly
no namo viršininkė seselė Mar
garita ir kai kuriais atvejais sese
lė Arkadija aprodė vienuolyne ir 
jo aplinkoj esantį lietuvišką tur
tą. Visų pirma dail. A. Galdiko 
palikimą—jo paveikslus, iška
bintus specialioj menėj Raudon
dvary ir vienuolyno sienose. Ap-

Mindaugo pilaitė Putname

rodė muziejų naujuose vienuo
lyno rūmuose. Po stiklais čia 
saugojami tautodailės dirbiniai, 
gintaras ir įvairios kitos lietuviš
kos relikvijos. Tokią švarą ir 
tvarką retai kur užtiksi. Toliau, 
kitame kambary, milžiniška li
tuanistinė biblioteka, tinkamai 
sukataloguota. Yra nemažai ver
tingesnių knygų, išleistų ir oku- 
puotoj Lietuvoj. O seselių 
spaustuvė šimtą kartų švaresnė 
ir tvarkingesnė už visas mano 
matytas spaustuves, kuriose esu 
praleidęs nemažą gyvenimo dalį.

Toliau už sodo, į kurį per di
džiąsias seselių ruošiamas šven
tes vasaromis susirenka jau ne 
šimtai, o tūkstančiai lietuvių, 
stovi senasis prel. P. Juro pa
liktas Alkos archyvas-muziejus, 
o šalia pristatyti ir naujieji ar
chyvo muziejaus rūmai. Ilgainiui
čia bus saugojama didžioji dalis 
išeivijos dokumentinio, moksli
nio ir kūrybinio palikimo. Atei
ties istorikams ir išeivijos lietu
vių veiklos tyrinėtojams tai bus 
aukso aruodai.

Paėjęs toliau keliuku miškelio 
link, pamatai ant Mindaugo pi
laitės plevėsuojančią Lietuvos 
trispalvę. Mindaugo pilaitė — tai 
kun. St. Ylos grumtynių su apy
linkės akmenimis išdava. Nuo- 
širdusis kunigas ir istorikas, nors 
nacių koncentracijos stovykloj 
Stutthoffe gerokai iškankintas, 
sugebėjo sukaupti savo jėgas 
grumtynėms su akmenimis ir il
gainiui iš jų pastatė Mindaugo 
pilaitę, kurios vidų savo kūry
ba papuošė skulptoriai Kašubai 
ir dail. Elskus. Pilaitė tokia 
stipri, kad laiko audros vargu 
ar ją sugriaus. Todėl ir kun. St 
Yla ne be reikalo susirūpinęs,

(nukelta į 4 psl.)

ORATORIAUS PLEPAIČIO
SPRENDIMAS Feljetonas

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

— Onut, duok ką greitai už
kąsti, nes skubu. Eisim į laido
tuves, — beveik uždusęs Mi
kas Plepaitis ragino savo žmoną, 
kuri rimtai triūsėsi lietuviškais 
raštais išmargintoje virtuvėje. 
Jos dailiai sušukuota galva, gels
vai dažytais žvilgančiais plaukais 
padengta, nesiderino su grubiu 
ir į raukšles pasinešusiu veidu.

— Ir vėl laidotuvės! — šūk
telėjo Onutė, neslėpdama savo 
balse nepasitenkinimo. — O aš 
maniau, kad šį vakarą televizi
ją žiūrėsime. Žinai, kur visos 
moterys laimi ir pinigus, ir 
šaldytuvus ... Kad ją kur galas, 
tą Ameriką. Nemoku angelskai, 
kitaip aš jiems parodyčiau ... 
Tai kas gi šį kartą pasimirė?

— Motiejus Zingilas, senosios 
kartos žmogus, — atsakė Plepai
tis, sėsdamas į kėdę prie nedi
delio aštuoniakampio stalelio, 
ant kurio jau buvo padėtos dvi 
lėkštės ir šaukštai.

— Zingilas ... Zingilas ... — 
murmėjo Onutė, pilstydama tirš
tą kruopų sriubą. — Niekaip ne
prisimenu. Tai ar jį pažinojai?

— Kurgi nepažinosi! Prisi
menu, kaip, mums tik atvažia
vus į Ameriką, alutį ir skaidriąją 
pilstė lietuvių klubelyje. Geras 
žmogus buvo. Mudu kilę iš to 
paties krašto. Ir jis, ir aš nuo Ute
nos, tik jis daug vyresnis. Bū
davo, kad sudainuosime, net pa
luby lempos judėdavo .. .

— Valgyk. Sriuba atšals, — ra
gino vyrą Onutė. — Bet aš jo 
neatsimenu, nei pavardės negir
dėjau. O vis dėlto į žmones iš
einu, ir į susirinkimus, ir į mi
nėjimus ... Visur, — ji vis dar 
abejojo.

— Nesvarbu. Kai pamatysi, 
prisiminsi. Bet aš turiu pasakyti 
kalbą. Šį vakarą atsisveikinimas 
laidotuvių namuose. Reikia at
likti ir visuomenišką, ir krikš
čionišką pareigą.

— Ir vėl kalbėsi? Tai ką tu 
Šį kartą pasakysi?

— Kai tai? Aš visada turiu 
ką pasakyti. Tuoj paskambin
siu Juozui Kalbučiui. Jis viską 
apie visus žino: prie kurių orga
nizacijų priklausė, ką veikė, ką 
rėmė ...

— ... ir kokius didelius dar
bus nuveikė tautai ir valsty
bei ... — kiek sarkastiškai pri
dėjo Onutė.

— Tu nejuokauk. Dabar per 
laidotuves visi stengiasi kuo ge
riausiai pasirodyti. Prisimeni, 
pereitą kartą Marė Lakstaitienė 
kaip gražiai kalbėjo? Net visus 
pravirkdė.

— Taip. Ji iš eilinio kareivė
lio kuone generolą padarė ... 
Visi vėliau juokėsi. O Alijošius 
Drimbla net penkiolikos organi
zacijų vardu norėjo pareikšti už
uojautą, bet, pasimiršęs, kad lai
dotuvės, visus pasveiki
no ... — Onutės užpudruotos 
raukšlės pagilėjo ir susiformavo 
į šypseną.

Mikas tylėdamas valgė sriubą, 
užsikąsdamas duonos riekute. 
Jo mintys jau buvo toli. Jis pri
siminė dažnai pasikartojantį sap
ną, kuriame jis kalba didžiulei 
lietuvių miniai sausakimšai 
perpildytoje salėje. Tūkstančiai 
į jį įbestų akių. Visi klauso, o' 
jis kalba ir jaučia, kad jo pa
ties skruostais rieda ašaros. Ky
la ovacijos; jį neša ant rankų ... 
Bet atsibudęs Mikas niekaip ne
galėdavo atsiminti savo kalbos 
teksto ... Kalbėti viešai buvojo 
slapta ir pati didžiausia gyveni
mo ambicija.

Pinigų jis turėjo jau geroką 
sumą banke. Plepaičiai nebuvo 
šykštūs, todėl aukų lapuose jų 
pavardė figūruodavo pirmoje ei

lėje, ir smagu būdavo pamaty
ti laikraštyje išspausdintą savo 
pavardę šalia stambiausio skai
čiaus. Iš kepyklos jis ir Onutė 
ne tik gerai pragyveno, bet dar 
ir sūnų advokatą išmokslino, ku
ris, parsigabenęs vieną vakarą 
airių kilmės marčią, tik per Kalė
das atsiųsdavo dailų spausdintą 
atviruką su kiekvienais metais 
didėjančiu šeimos narių sąrašu. 
Plepaičiai sutiko su savo likimu 
ir nutarė lietuviškai visuomenei 
atiduoti duoklę ir už sūnų.

— Renkis, Onut, eisime kartu. 
O dabar aš Kalbučiui skambin
siu, — pasitraukdamas nuo sta
lo, atsiduso Plepaitis. Jis šį kartą 
sukrės visus savo iškalba. Tai 
kas kad niekas jo nekviečia 
paskaitoms nei minėjimams. Jis 
parodys, kad bet kokia proga 
galima savo iškalbą parodyti. Tai 
kas, kad vos tris klases Ute
nos gimnazijos baigęs su dviem 
pataisom ... Jis vyras apsiskai
tęs, savamokslis, išsilavinęs, ir 
“prie tančiaus, ir prie rožan
čiaus”. Ir vargonais pagroja, ir 
sporto klubo rungtynių metu pa
te i sėjauja (jo tūkstančio dolerių 
dovana buvo tinkamai įvertinta 
iškilmingos arbatėlės metu). Jis 
dainuoja net dviejuose choruose, 
priklauso prie šaulių, visų susi
vienijimų, bendruomenės, skau
tų, ateitininkų ir, siųsdamas auką 
šalpos organizacijai, nekada ne
pamiršta pridėti nario mokesčio. 
Tiesa, kad jo visuomenė never
tina ir nesupranta jo talento. Bet 
vieną dieną ... Ir, taip galvoda

mas, su pakelta nuotaika Mikas 
Plepaitis pasuko savo draugo 
laibučio telefoną. Kalbutis tuoj 
atsakė.

— Tai žinai, Alijošiau, kaip 
paprastai, kreipiuosi į tave, nes 
tu tikras mūsų kolonijos infor
macijos šaltinis, — maloniai nu
statęs balsą, po įžanginio pasi
sveikinimo pradėjo Plepaitis. 
Ar galėtumei man pasakyti, prie 
lokių organizacijų priklausė 
amžiną atilsį Motiejus Zingilas? 
-Jo rankoje buvo gerai nu
smailintas pieštukas, nutaikytas 
į patį balto liniuoto popieriaus 
lapo viršų.

— Hm . . . apie organizacijas 
tai nedaug ką težinau, — atsa
kė Kalbutis. — Kadaise daina
vęs vyčių chore ... Jis buvo vie
nas iš nedaugelio, kuris mokėjo 
rašyti lietuviškai. Buvo sekreto
riumi Lietuvos Mažažemių Sūnų 
Sąjungos. Bet joje tebuvo penki 
nariai, ir tie išnyko. Prisimenu, 
kadaise jis man su pasididžiavi
mu parodė savo pasirašytą žinu
tę apie narių susirinkimą, tik 
nežinau nė kuriame laikrašty. 
Jis tik daug apie visas organiza
cijas kalbėjo. Minėjo šaulius, 
kad gražios uniformos ... Atvirai 
pasakius, mielas Mikai, daugiau 
nieko nežinau ... O, tiesa! Jį 
nepriklausomybės metais buvo 
prigriebę į Lietuvos kariuome
nę. Kiek žinau, atitarnavo savo, 
o paskui įšdūmė į Ameriką... 
Ilgėręs girdavosi ne kartą po 
šautuvu stovėjęs, o pasienyje ko 

nesukėlęs tarptautinio incidento, 
šaudamas į bėgantį zuikį...

— Ačiū, Alijošiau, ačiū. To ir 
užteks. Pasimatysime per laido
tuves?

— Iki pasimatymo, — abejin
gai atsisveikino Alijošius Kalbu
tis.

Kai po geros valandos nauja 
išeigine eilute apsirengęs Mi
kas Plepaitis sėdo į savo žvil
gantį automobilį, kuriame jau 
buvo įsipatoginusi kiek nepaten
kinta Onutė, apsisiautusi kailine 
palerina, jis buvo savimi paten
kintas. Mikas buvo atsargus vai
ruotojas, vairavo nekalbėdamas, 
įbedęs žvilgsnį į judėjimą. Ta
čiau jo lūpos nežymiai judėjo, 
kaip poterius bekalbant.

Laidotuvių namų kieme jau 
buvo gerokas skaičius dailiai iš
sirikiavusių automobilių. Viduje 
tamsiai žaliais kilimais išklotose 
patalpose būriavosi atsisveikini
mo dalyviai. Kalbama buvo gan 
garsiai, o retkarčiais pasigirsda
vo juoko gaida, skardžiai atsi
mušdama į dirbtinio kristalo 
kandelabras. Pašarvotas velionis 
gulėjo vienas, apstatytas gėlių 
puokštėmis, kurios nedavė jokio 
kvapo, tani būtų vaškinės. Dau
gumas kalbėjo angliškai ar gero
kai maišyta lietuvių kalba. Ta
čiau įprasti žinomieji čia jau bu
vo — ir bendruomenės atstovas, 
ir keli uniformuoti šauliai.

(Būt daugiau)
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JUOZO BRAZAIČIO 
NEPAMIRŠTANT

Septyneri metai prabėgo, kaip 
septynios rūsčios dienos. Vieną 
tokią apsiniaukusią lapkričio 
28-ąją atsisveikinom profesorių 
Brazaitį, iškeliaujantį amžinai.

Skaidriai Šviečiant medžiuose 
rudens spalvoms, auksų žėrint 
pilkų debesiukų pamušalams, 
mirtis dar lūkuriavo. Lūkuriavo, 
kol paskutinis rausvai geltonas 
lapas nukrito, susiliedamas su 
žeme ir nuogų šakų pilkumu. 
Pilka spalva simbolizuoja vieną 
iš ryškiausių Juozo Brazaičio 
būdo bruožų — kuklumą. Jis iš
ėjo be gėlių gausos, be kalbų 
palydos. Išėjo ne visų atspėtas, 
ne visų suprastas. Tyla, duktė 
Marija ir ištikimų draugų būrys 
budėjo prie jo. Pareikšdamas sa
vo valią, atrodo, daugiau nieko 
jis ir nepageidavo.

Kiekvienas lapkritis iš naujo 
graudžiai suošia pilkom šakom, 
primindamas, kad jau niekad 
negirdėsim profesoriaus šla
mančiai tariamų žodžių, nepra
džiugins mūsų ta gera šypsena, 
ta meilė žmogui. Ir štai! Lyg 
oranžinis žiburys nušvinta ran
kose Juozo Brazaičio raštų antra
sis tomas. Jis gyvas, jis vėl su 
mumis! — noris sušukti. Rankos 
vos beišlaiko tą didį svorį. .. 
tą kruopštų, ilgą darbą, pasi
šventusių jo draugų redaktorių 
— Alinos Skrupskelienės ir Čes
lovo Grincevičiaus. Versi lapą 
po lapo, o mokytojas, o profe
sorius vis kalbės, kaip kadaise 
klasėse ir auditorijoj. Daug dar 
liko jo nepasakyta — mūsų ne
išgirsta, karo patrankoms suūžus. 
Mes, buvę jo mokiniai, studen
tai, literatai su dideliu kartėliu 
ir nuoskauda priimam šiuos jo 
paties žodžius:

“Aš buvau jau naikinamos 
Lietuvos vaikas ir mano rolė te
buvo — kamščio rolė— užkimš
ti skyles, kurios atsirado sunai
kinus kvalifikuotus žmones. 
Kamščio skyles, net tokiose sri
tyse, kurios man buvo svetimos, 
kurių nekenčiu, kurios mane pa
tį sunaikino”.

Ši tragiką liko neišpirkta. Aną 
žiaurios lemties valandą jis buvo 
atplėštas nuo savo tiesioginio 
darbo bei pašaukimo ir permes
tas politikom Tada kitaip ir ne
galėjo būti. Jo išmintis, jo tak
tas, orientacija buvo tikrai rei
kalingi. Bet išeiviškoj politikoj, 
kur paplavos spaudos puslapiuos 
liejosi per kraštus, buvo galima 
apsieiti ir be Brazaičio. Ir tie, 
kurie taip neatlaidžiai jį laikė 
minimos politikos varžtuose, net 
ir dabar, minėdami jo metines 
mirimo sukaktis, temato jį kaip 
politiką, negirdomis praleisdami 
tai, kam iš tikrųjų jis buvo gimęs. 
Nuo savo tikrosios paskirties jis 
išeivijoj buvo beveik visam 
laikui atitrauktas. Dėl to ir liko 
liūdna tuštuma.

1975 gruodžio mėn. Į Laisvę 
žurnale, kuris buvo skirtas Juo
zui Brazaičiui atminti, buvo iš
spausdintas ir mano atsiminimų 
žiupsnis. Atsiminimai, rodos, tu
rėtų būti atvirybė ir tiesa. Pa
sirodo, pro šiuos vartus praeiti 
nelengva: vieniems užklius atvi
rybė, kitiems tiesa. O man už
kliuvo batukai . . . Mat, Stasys

DIDELIŲ KONTRASTŲ 
AKIVAIZDOJE
(atkelta iš 3 psl.)

kam ją reikės palikti. Yra užuo
minų, kad valstija pilaitę ir jos 
aplinką gali paversti istoriniu 
draustiniu.

Tarp pilaitės ir vienuolyno 
sodų išsitiesusios lauko kapi
naitės, apsodintos krūmokšnių 
tvora. Jos atrodo tokios vienišos 
sodų ir laukų ramybėj, toli nuo 
didmiesčių triukšmo, nuo besi
keičiančių miestų rajonų, nuo 
piktų vandalų. Susikaupiu čia 
maldai prie poeto kan. M. Vait
kaus, prie prof. J. Brazaičio ir 
kitų pažįstamųjų kapų.

Keičiasi išeivijos lietuvių gre
tos, kaip ir visas pasaulis. Vie
ni išeina į amžinybę, kiti, nors 
jau retesnėmis gretomis, stoja j 
jų vietas. Putnamo seselės daug 

Santvaras viename profesoriaus 
Brazaičio minėjime skaitydamas 
paskaitą, pamatęs mane, prisi
minė, kad, atėjus pas profesorių 
(Kaune, Ugniagesių gatvėj), nu- 
siimdavau batukus ir patogiai 
susirangydavau ant sofos. Tai tie
sa. Lankydavaus tada jo bute 
gan dažnai literatūriniais reika
lais. Kartais ilgokai tekdavo jo 
palaukti, užsitęsus posėdžiams 
ar panašiems reikalams. Bet ne 
tai svarbu. Svarbiausia, kad net 
ir šiais “striptyziniais” laikais 
toji nuodėmė man neatleistina. 
Gaila. Tiems, kurie galvoja ne 
apie aukštų batukų nepatogumą, 
kitaip vaizduojąs ir savo vaiz
duote tiki, nieko padėti negaliu. 
Tie, kurie pas profesorių lankė
mės, be išimčių jautėmės kaip 
namie, kaip viena šeima. Profe
sorius visa matė blaiviai ir tei
singai. Nuo mano batukų dulke
lė jam neužkrito. Todėl dar la
biau miela apglėbti rankomis tą 
didįjį turtą: JUOZAS BRAZAI
TIS, RAŠTAI, II tomas.

Gera atskleisti knygą ir pasi
kalbėti su juo iš naujo. Čia 
sutinku Mariją Pečkauskaitę jos 
Sename dvare, išgyvenu su ja 
Irkos tragediją. Nors Juozas Bra
zaitis abejoja, ar jos raštai bus 
šiandien skaitomi, bet šių dienų 
literatūroj jie ne vienam yra 
duona ir druska. Profesorius 
sako: “Jei veikalas paliečia to
kias stygas, kurios atliepia rezo
nansu skaitytojo dvasioje, tai ry
šys užsimezgęs, ir rašytojas 
tam skaity tojui ir visam laikotar
piui nebus pasenęs”.

Taip ir yra. Pavasaris ieško 
žiedo, o jaunimas (kad ir ne vi
sas) idealizmo. Ten, kur idealiz
mo nėra, jo ir nerasi. Kas mums 
seniai žinoma, jaunuoliui kartais 
suspindi negirdėtu naujumu.

Toliau, vartydama knygą, už
tinku Altorių šešėly Putiną pri
siglaudusį. Štai, ką sako profe
sorius Brazaitis apie Putino-My- 
kolaičio svarbiausią personažą 
Vasarį, kuriame neišvengiamai 
regim patį Putiną: “Vasaris turi 
daug lietuviško jautrumo ir ham- 
letiško refleksingumo. Net reli
gijoje jis yra emocionalistas, no
rėtų Dievybę pajausti kaip vi
suotiną meilę, panteistiškai vi
sur įžiūrėti jos dalelę, kaip 
Goethės Vertelis. Tokių kosmi
nės religijos pėdsakų romantiš
kai nusiteikę tyrinėtojai mėgsta 
pastebėti lietuvių tautodailėje, 
lietuvių kapų sieksniniuose kry
žiuose, net lietuvių charakte
riuose. Šitokia prasme, man 
rodos, ir Vasaris yra lietuviš
kas”. Arba: “Kitos Vasario pri
gimties žymės rodo jį mums ne 
tik lietuvišką, bet individualis
tiškai putinišką. Kaip Putino 
lyrikoj jautriausias stygas palie
čia erotinės emocijos ir gamta, o 
visi kiti motyvai tik talkina toje 
simfonijoje, taip ir Vasario švel
nių jausmų gamtoj labiausiai 
jautrūs tie, kuriais reaguoja į 
erotinius ir gamtos akstinus. 
Gamta Vasariui kaip balsa- 
mas, anot Maironio, ramina, o 
meilė Vasariui tik svajonėse yra 
graži, o gyvenime kančias jam 
skirianti jėga”.

pastangų deda, kad ateinančių 
į lietuvių veiklą gretos būtų di
desnės ir kad vyresniesiems 
saulėleidžio dienos prabėgtų 
lietuviškoj aplinkoj bei nuošir
džioj globoj. Tam jos pašventu
sios savo gyvenimą. Kiek metų 
jos dar išsilaikys, vienas Dievas 
težino. Tačiau tai, kad jos nepa
vargsta ir kad turi stiprų už
nugarį, rodo nauji vienuolyno 
rūmai, modernūs Matulaičio 
prieglaudos namai ir kiti aspek
tai jų sodyboj.

Koks didelis kontrastas tarp 
nesaugių, triukšmingų didmies
čių, ir jokioj laukų ramybėj pri
siglaudusius seselių sody bos 
prie Putnamo, kurioj sukaupta 
dalis prarastos Lietuvos!

VL.R.

Šias eilutes becituojant, prisi
mena iš anų laikų atsitiktinai 
susibūrusios grupės asmenų 
pašnekesys. Ten buvo kalbama 
ne tik apie Vasarį, bet ir apie 
Putiną. Kai vieni smarkiai puolė 
Putiną dėl jo vedybų, viena jau
na studentė pusiau juokais, bet 
jau iki skruostų paraudimo į- 
elektrinta puolančių Putiną, 
šūktelėjo: “Vedęs ar nevedęs Pu
tinas vis tiek nueis į dangų, o jūs 
su savo ilgais liežuviais vargu 
pralįsitpro švento Petro alkūnę”. 
Pašnekesys baigėsi bendru at
laidžiu visų juoku. Iš tikrųjų . .. 
dėl tų savo vedybų buvo taip 
žeminamas, skaudinamas. Jis tik 
per anksti atėjo į gyvenimą, tai

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS IR 
MAIRONIO MIRTIES 50 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Laisvajame pasaulyje veikia 
Lietuvių Rašytojų Draugija, ap
jungianti lietuvius rašytojus 
JAV-bėse, Europoje, Australi
joje ir Pietų Amerikoje, iš anks
čiau čia gyvenusius ir po II pas: 
Karo pasitraukusius iš Lietuvos. 
Draugija atgaivinta Vokietijoje, 
o vėliau atkurta Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Nežiūrint, kad 
vyresnieji, kurių tarpe buvo Vin
cas Krėvė, Faustas Kirša, Myko
las Vaitkus, Ignas Šeinius, J. Sa
vickas, Vydūnas, M. Biržiška ir 
kt., vienas po kito pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo, draugija kasmet 
pasipildo naujomis jaunomis jė
gomis, ir draugijos narių skai
čius pastoviai yra apie 100.

Dėl didelių nuotolių ir ekono
minių sąlygų draugijos suvažia
vimai nutrūko daugiau kaip 
prieš 20 metų. Draugijos valdy

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos paskelbta
me Australijos ir N. Zelandi
jos specialiame konkurse — va
juje padidinti lietuviškų laikraš
čių bei žurnalų tiražą daugiau
sia prenumeratų (45) surinko 
ir I premiją (500 dol.) laimė
jo Birutė Prašmutaitė. II premi
ja paskirta Augiui Karazijai, ku
ris surinko 23 naujas prenume
ratas ir gavo 250 dol. Premijų 
mecenatas — kun. dr. Juozas 
Prunskis iš Chicagos.

— Draugo romano premijos į- 
teikimas ir koncertas 1982 me
tais vyks Clevelande, DMNP pa
rapijos salėje, kovo 20-21.

— Eduardas Lapaitis yra pasi
žymėjęs Urugvajaus skulptorius. 
Jo viena skulptūra, stovinti Ent- 
revero aikštėje, Montevideo 
mieste, buvo įamžinta pašto 
ženkle. Ženklas dviejų pezų 
vertės. E. Lapaitis yra kelis kar
tus laimėjęs pirmąsias premijas.

— Kazimieras Norkeliūnas 
yra rusų ir vokiečių kalbų asist 
profesorius Marist kolegijoj. 
Poughkeepsie, N.Y. Jis 1978 
New Yorko universitete apgynė 
savo disertaciją “Jurgis Kazimie
ras Baltrušaitis — religinis lie
tuvių poetas nišų simbolizme” 
ir gavo daktaro laipsnį slavų kal
bose ir literatūrose. IV Mokslo 
ir kūrybos simpoziume dr. Nor
keliūnas darys pranešimą “Jur
gis Baltnišaitis — išgelbėtojas 
rusų poetų ir menininkų iš 
Lenino-Stalino teroro”.

Lapkričio 26, šeštadienį, 
Chicagoje Jaunimo Centre 
įvyksta literatūros vakaras 
ir Krėvės “Raganiaus" vei
kalo pastatymas. Vakaras 
rengiamas Mokslo ir kūry
bos simpoziumo proga.

Pačioje pradžioje bus 
oficialus aktas — Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premi
jos įteikimas. 1980 metų 
grožinės literatūros premija 
paskirta poetei Kotrynai 
Grigaitytei-Graudienei, 
užjos eilėraščių knygą “Ma
rių vėjui skambant", drauge 
prisimenant ir jos visą kū
rybą, jos mergautinių godų 
poeziją.

Šią knygą išleido kaip tik 
Darbininkas. Tai šios pre
mijos įteikimo proga Dar
bininko laikraštis nuošir

ir viskas. Čia ir tenka susimąs
tyti, ar reikėtų su pasmerkimais 
taip skubintis.

Nedrąsiai paliečiau iš antrojo 
tomo tik du labiausiai mano 
mėgstamus rašytojus. O jų yra iš 
viso septyniolika.

Nežinau kito tokio literatūros 
vertintojo, kuris taip rūpestingai, 
su dideliu pastabumu išgvilden
ti! patį veikalą ir jo persona
žus. Beskaitant Brazaitį, atsiran
di akistatoj su įvairiais charak
teriais, kurie pristatomi mums 
kaip gyvi.

Brazaičio žodis taupus, sodrus, 
įtikinantis. Svarbiausia — ob
jektyvus: nei geliantis, nei pasi

ba (kaip ir kitų organizacijų) 
buvo renkama ir nauji nariai pri
imami korespondenciniu būdu. 
Tokiu pat būdu per savo biule
tenius, per spaudą buvo vykdo
ma ir draugijos organizacinė 
veikla. Pribrendo reikalas vi
siems nariams susirinkti ir as
meniškai vienas su kitu susitikti, 
susipažinti. Ta dingstimi dabar
tinė valdyba nutarė sušaukti vi
suotinį narių susirinkimą. Susi
rinkimo vieta — Clevelandas, 
laikas — 1982 metų gegužės 
22 ir 23 dienos. Tuo pačiu

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 — 1981
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. 

vyriškai arba moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu 
“Ali wool made in England”; vyriški išeiginiai marškiniai 
arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas nertinis; “Wrano- 
ler” arba “Levi” įeans, denim arba rumbuoto velveto; 
medžiaga dėl dviejų pukkių suknelių arba 2 svarai vilno
nių su mohair siūlu.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $320.00.

Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus Įvairių prekių: 
medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio 
paltui 3 jardus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su 
muitu):
Avikailiai, ilgi arba 3/4, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio

kailio pamušalas, kailio kalnierius, sveria 5 s................................... $220.00
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio 3/4, sveria 5 sv........................ 600.00'
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai. De-lux, sveria 6 sv. 100.00

Dirbtinio minko kailis paltui. 3 jardai. Ranch. sveria 6 sv..................... 86.00
Jeans “Wrangler” arba "Levi”, siuntinyje gali būti dvi. viena pora

sveria 2 sv., kaina už vienas .................................................................... 40.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina už vienas.... 42.00

Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 1/2 sv................................... 40.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ......   12.00
Telescopic lietsargis, sveria 1/2 ........   13.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1 1/2 sv.......................50.00
Puiki medžiaga suknelei .................................................................................. 32.00
Angliška medžiaga eilutei..................   60.00
Angliška medžiaga eilutei............................................................................... 70.00
Angliška medžiaga eilutei............................................................................... 96.00
Aksomo medžiaga eilutėm. 3 m., dvigubo pločio .................   80.00
Kalkuliatorius H — 33, Texas ........................................................................ 57.00
Kalkuliatorius T1 — 51 — 111, profesionalinis ......................................... 100.00
Stetoskopas. Littmann ................  —.......... 62.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 1/2 sv. arbatos — 4.00; 
1/2 sv. nescafes — 6.00; 1 sv. pupelių kavos — 7.00; 1 sv. šokolado — 
7.00; 40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuošiūra reikia pridėti persiuntimui $42.00.
Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruomame nuosavybes, tarpininkaujame 

išsirūpinant Lietuvoje gyvenančiom žmonom pensijas, persiunčiame paliki
mus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

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

džiai sveikina laureatę ir 
linki dar daug gražios kū
rybos!

šaipantis. Tai rimto mokslininko 
pažymys. Visa tai priešinga kai 
kuriems jaunesniems išeivijos 
literatūros vertintojams, kurie 
apie mėgiamo autoriaus kūrybą 
prirašo tiek gražbylysčių, jog at
rodo, patys jau tampa “kūrė
jais”. Perdėtos pastangos ieškoti 
kūriniuose to, ko nėra — ne tik 
neįtikina, bet dar nupigina kūri
nio vertę. Taip ir pagalvoji, 
kad šiems būtų dar labai, labai 
naudinga Brazaičio mokykla.

Trumpai apžvelgdami, kas 
mums Juozas Brazaitis buvo ir 
ko netekom, kartu liūdim su šia 
rudens diena.

Kotryna Grigaitytė

metu būtų paminėtas ir Mairo
nio 50 metų mirties sukaktis 
(Maironis mirė 1932 m. birže
lio 28 d.). Minėjimo programoje 
numatoma akademija ir pamal
dos.

Gegužės 22 d. vakare rengia
mas rašytojų susitikimas su vi
suomene — banketas su litera
tūrine programa. Sekmadienį, 
akademijos metu — LRD premi
jų (metinės draugijos premijos ir 
Barono novelės konkurso) įteiki
mo aktas.

Šios LRD valdybos būstinė 
yra Los Angeles mieste; valdy
ba sudaro Bern. Brazdžionis, 
Bronys Raila, Alė Rūta, Alf. 
Gricius ir T. Venclova.

Anatolijus Kairys — PO DA
MOKLO KARDU. Romanas. II 
dalis. Išleido Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Tremtyje. 1981. Chi- 
caga. Viršelis ir aplankas — dail. 
Petras Aleksa. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Tiražas — 1000 
egz. 304 psl. Kaina 8 dol. Gau
nama ir Darbininko administra
cijoj.

Pirmoji šio romano dalis, pre
mijuota Draugo romano konkur
se, 1978 buvo išleista dviem lai
dom. Tai liudija romano pasise
kimą. Bet susilaukta ir kontro
versinės kritikos. Po to autorius 
toj romano daly, verčiant ją į 
anglų kalbą, padarė žymių pa
keitimų. Esminis pakeitimas, 
kaip sako pats autorius, yra tas, 
kad du svarbieji romano veikė
jai nežūsta, kaip rodoma išspaus
dintame tekste, bet lieka gyvi 
ir savo veiklą tęsia antrojo ro
mano daly.

Šios antrosios dalies-pradžioj 
yra priedas, pateikiąs tuos pa
keitimus.

Knyga “dedikuojama visiems, 
kurie kentėjo ir mirė nuo ko
munizmo ir nacizmo”.

Napoleonas Aleksandras Dič- 
petris — TRYS DIENOS PA
SAULY. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas. 
Chicago. 1980. Knygos apipavi
dalinimas: Vytautas O. Virkau. 
Tiražas 800 egz. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Kietais vir-
Sėliais. 184 psl. Kaina 8 dol.

Knyga įdomi tuo, kad parašy
ta “mįslėmis” ir yra sunkiai 
skaitoma, skaitytojui neatspė
jant, ką autorius nori pavaizduo
ti, nors visi pasakojimai (o gal 
novelės ar vaizdeliai?) yra sklan
dus (jų yra dvylika, tarp jų pora 
ilgesnių).

Be didelių mįslių, skaitytojo 
neapsunkinąs yra tik paskutiny- 

' sis pasakojimas “Iš jūreivio die
noraščio”. Čia jūreivis Aleksas 
iš Kauno susitinka su moteriš
ke Bjorg iš Alesundo, Norvegi

jos. Kad ir pats autorius yra 
(ar buvo) jūreivis, galima spręs
ti ne tik iš šio dienoraščio, bet 
ir iš nurodytų vietovių, kuriose 
tie pasakojimai buvo sukurti: 
Boumemouth; Jersey, C.J.; Apa- 
pa Elemu, Nigeria; Bradford, 
England; Bath, England; Tampa, 
Florida, U.S.A.

Knygą skaitant arba tik var
tant, kyla mintis, kad autorius 
yra neabejotinai gabus, bet savo 
gabumus daugely vietų panau
dojus rašyti nei šiam, nei tam.

Ta pačia pavarde ir vardu 
mums yra žinomas ir kitas rašy
tojas — poetas Aleksandras Dič- 
petris, gimęs 1906 Lietuvoj, mi
ręs 1968 Anglijoj, 1930 Lietuvoj 
rodęsis su eilėraščių rinkiniu 
“Dalios karoliai”.

Arėjas Vitkauskas — PEGA
SUS ON STILTS. 32 psl. Kai
na 1 dol. Autoriaus adresas: 
309 Varick St., Jersey City, N.J. 
07302.

Prieš porą metų minėjom šio 
autoriaus knygutę “Lyre Fruit 
in Light Syrup”. Panaši yra ir 
šioji — “Pegasus on Stilts” (Pe
gasas ant stypynių).

Tai linksmi, verti dėmesio ei
lėraštukai, lietuvio poeto rašyti 
angliškai.

Knygutės pradžioj angliškai 
pateikiamos žinios apie autorių:

“Arėjas Vitkauskas savo rašy
mo karjerą pradėjo būdamas sa
vanoriu armijoj pirmosiomis 
Lietuvos nepriklausomybės 
dienomis. į Ameriką atvyko 
1933. Iki Lietuvos okupavimo 
1940 jis buvo Lietuvoj išeinan
čių laikraščių korespondentas. 
Nuo 1940 rašė amerikiečiam, 
kartu būdamas redaktorium ir 
administratorium nuosavo 
World-Wide News Bureau, ku
ris, šalia žinių ir foto reporta
žų, pateikia pasauliniu mastu sa
vaitinę kolumną “American 
Scene”, apimančią įvykius, teat
rą, filmus, knygas, įrašus etc.”

šiuo metu Arėjas Vitkauskas 
tebėra ir lietuviškos spaudos 
bendradarbis. Vyresnieji skaity
tojai jį gerai prisimena ir iš ne
priklausomos Lietuvos laikų.
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KREDITO UNIJA 
LIETUVIŲ NAUDAI

Kiekviena Kredito Unija turi 
dvigubą tikslą — padėti nariam 
finansiniuose reikaluose ir pa
dėti tai grupei visuomenės, ku
rioje glodi narių potencialas. 
Lietuvių Kredito Unija KASA 
New Yorke veikia tais pačiais 
principais. x

Finansinė parama nariam 
ateina augančiuose procentuose 
už įdėtą kapitalą, skolinimo 
lengvatose ir įvairių galimybių 
santaupų pasirinkime. Narių in
dėliai yra valdžios pilnai ap
drausti ir investuoti į aukštus 
procentus nešančias finansines 
institucijas, šis investavimo pel
nas ir dabartinės paskolų rinkos 
aukšti procentai įgalina išmokė
jimą dividendų, kurie yra žymiai 
didesni už bankų palūkanas. 
Prie to prisideda ir daug ma
žesnės Kredito Unijų išlaidos. 
Bankai turi mokėti valstybinius 
mokesčius, o Kredito Unijos yra 
nuo mokesčių atleistos. Jų di
rektoriai bei komitetų nariai dir
ba neapmokamai, nes jie sava
noriškai kandidatuoja ir yra iš
renkami Unijos susirinkimuose. 
Rezultate Kredito Unijos taupy
tojai jaučia ne tik užtikrintą fi
nansinį pajėgumą, bet ir labai 
apčiuopiamą paramą aukštesnių 
dividendų formoje. Tas ryškiau
siai pastebima paprastų taupy
mo sąskaitų palūkanose. Kasa už 
jas moka 9%, o bankai vos 5.75% 
ar 6%.

Parama Kredito Unijos visuo
menės grupei irgi yra svarbus 
uždavinys, nors tos paramos vai
siai gal nėra taip tiesioginiai ap
čiuopiami, kaip antai palūkanų 
prieauglis taupytojų sąskaitose. 
Paėmus tą pačią lietuvišką Ka
są, vis dėlto reikia pripažin
ti, kad ji turi tam tikrą svori 
kai kuriose lietuviško gyvenimo 
apraiškose. Per Kasos apmoka
mas reklamas ar sveikinimus 
lietuviškuose laikraščiuose, 
žurnaluose, parengimų progra
mose, radijo valandėlėse tom 
institucijom yra suteikiama tie
sioginė finansinė parama. Kaip 
žinome iš Kanados lietuvių 
spaudos, tenykštės lietuvių Kre
dito Unijos, sutelkusios daugia- 
skaičių milijonų kapitalą, ne kar
tą ir stambesnėmis sumomis pa
remia lietuvių kultūrines ar vi
suomenines funkcijas. Logika

MONTREAUO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA 
KVIEČIA VISUS STUDENTUS

DALYVAUTI

19-Je ŽIEMOS SLIDINĖJIMO

STOVYKLOJE

“LAUBERGE DE LA PERDIERE” viešbutyje,

St Donat Ouebec, Canada TeL: (819) 424-3052 (3080) 
GRUODŽIO 28 — SAUSIO 2 DIENOMIS

REGISTRACIJA prasidės 3 vai. p.p. pirmadienj stovykloje.
KAINA: $135. kanadiškala arba $114. amerikietiškais dol.

Skirtumas įmokėtinas registracijos laiku, 
(FIRST COME FIRST SERVED)

Į šią kalną įtina: kambarys, pusryčiai ir vakarienės 5 dienoms, 
“skl INT* bilietai, “skl raitais” Ir “mlscellaneous expenses”.

Atskira kaina:
IŠKILMINGAI NAUJŲ METŲ VAKARIENEI Ir ŠOKIAMS

DM Informaciją Ir (mokėjimų kreiptis:
JONAS BRIKIS

815 Laduc, VMo SL Laurerrt, Ges., TM. (514) 744-4543

arba

GYTIS NIEDVARAS
5217 Pomare Avė. MontroM, Ouebec H3W 2A9 1 (514) 487-4038

LITHUANIAN COOKERY
(In Engllslt, 318 pagos, prico $ doL)

Agronomas te. SMcovlėMtoa parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlnlnlu apianka, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusL Kakta 8 
doL Darbininkas, 341 HlgMend Blvd., Brooklyn, N.Y. 11287.

Užsakau “LMMianlan Cookery** už 8 dol. Porsiuntlmss- 
PeetagoMc.

Vardas, pavardė ............................... ■*■•»

Numeris, gatvė ■r.... ........... — ......—

Miestas, valstija, Zip ------------------------------------------------------------

labai aiški —■ pinigą* pinigą da
ro. Taupykite pas mus, mūsų in
dėliai didės, palūkanos augs, o

dividendų formoje. Dar be to, 
mes jum padėsime išlaikyti jūsų 
institucijas. Ranka ranką plauna.

Kasa, nors dar labai jaunutė, 
dar nei dviejų metų nesulauku
si, bet gražiai auganti ir suma
niai tvarkoma, jau drąsiai siekia 
3 milijonų kapitalo lygį. Besi
baigiant šiai vasarai, Ka
sos vadovybė sugalvojo pagyvin
ti lietuvių bendravimą ir davė 
progą šeštadieninei Maironio 
mokyklai surengti Long Islande 
lietuvišką subuvimą — geguži
nę. Mokykla ta proga užsidirbo 
500 su viršum dolerių pelno. Ir 
kodėl ne — juk šiemet yra lie
tuviškų mokyklų paramos metai. 
Tęsiant tą pačią idėją, Kasos di
rektoriai nutarė Maironio šešta
dieninei mokyklai duoti 400 
dolerių piniginę auką. Ta pačia 
proga Kasa paskyrė po 50 dol. 
New Yorko lietuviškom radijo 
valandėlėm ir Darbininko laik
raščiui. Tai nėra daug, bet yra 
gera pradžia ir puikus savitarpio 
pagalbos pavyzdys.

Ko laukia Kasa iš lietu
vių visuomenės? Irgi nelabai 
daug. Gal būt daugiau planavi
mo, pasitikėjimo ir praktiško 
entuziazmo. Kasa nedirba savo 
naudai, bet visų taupytojų ir vi
sų lietuvių naudai. Laikas todėl 
visiem nustoti rėmus svetimų 
bankų dangoraižius ir susiburti 
į nuosavą bankinę instituciją, 
tiek asmeniniam, tiek lietuviš
kos visuomenės labui.

Alg. Š.

SPORTAS
Metinės žaidynės

32-osios Š. Amerikos lietuvių 
metinės sporto žaidynės nu
matomos 1982 gegužės 8-9 Cle- 
ve landė.

Žaidynių programa apima 
krepšinio, tinklinio, šachmatų 
ir plaukimo varžybas. Pagrindi
nė žaidynių vieta bus Clevelan- 
do valstybinis universite
tas. Žaidynių vykdytojas — Cle- 
velando LSK Žaibas.

PADĖKA
Buvusios LMKF valdybos ir 

savo vardu reiškiu nuoširdžią 
padėką už sėkmingą Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos suva
žiavimą, įvykusį spalio 24 Kul
tūros Židinyje, Brooklyne, N.Y.:

Onai Baužienei, Sydnėjaus 
Lietuvių Moterų Socialinės Glo
bos D-jos pirmininkei, atvyku
siai iš tolimos Australuos ir sa
vo dalyvavimu įnešusiai daug 
pakilios nuotaikos; Matildai 
Marcinkienei, LMF Chicagos 
Klubo pirmininkei gili padėka 
už sklandų pirmininkavimą su
važiavimo programai ir taip efek
tingą akademijos-vakarienės 
programos pravedimą; dėkojame 
suvažiavimo sekretorėm Euge
nijai Treimanienei ir Marijai 
Noreikienei; mandatų komisijai 
— Elenai Legeckienei, Jadvygai 
Vytuvienei, dr. A. Svalbonienei 
ir Jūratei Miciutaitei; rezoliuci
jų komisijai — LMF Philadel- 
phijos Klubo pirmininkei Juozei 
Augaitytei ir narėm Sniegulei 
Jurskytei ir Reginai Raubertai- 
tei. Gerinamiem Tėvam pran
ciškonam ir ypač Tėvui Leonar
dui Andriekui dėkojame už įspū
dingas Mišias už mirusias Fede
racijos Klubų nares ir jautrius 
jo invokacijos žodžius akademi
jos-vakarienės metu. Reiškiame 
padėką Magdalenai Ulėnienei ir 
jos talkininkėm už gražiai pa
ruoštus suvažiavimo pusryčius; 
LMF New Yorko Klubui ir jo 
pirmininkei Jadvygai Laucevi
čienei už suvažiavimo glo
bojimą ir talką; suvažiavimo pa
siruošimams nuoširdžiai talkinu
sioms LMKF garbės pirmininkei 
Irenai Banaitienei, Malvinai Kli- 
večkienei, Sofijai Skobeikienei 
ir Marijai Žukauskienei; LMF 

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

A. Kairio — Po Damoklo kar
du, I dalis 5 dol., II dalis 9 dol.

M. Mėlinienės — Kryželiai 
Arktikoje. Suėmimas ir gyveni
mas bolševikų rojuje, 6 dol.

M. Aukštaitės — Nubangavę 
kūdikystės dienos, 7 dol.

Ed. Cinzo — Mona, romanas, 
8 dol.

Liūnės Sutemos — Vendeta, 
Čilės, 6 dol.

R. Spalio — Auksinio saulė
lydžio gundymai, 10 dol.

J. Kreivėno — Mirties lage-
riuose ir tremtyje, 12 dol.

V. Gidžiūno — Šv. Pranciš
kaus dvasios spinduliavimas, 5 
dol.

K. Grigaitytės — Marių vėjui 
skambant 4 dol.

Leonardas Kerulis — Išvežtų
jų sąrašas, 22 dol.

K. Bradūnas — Užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio, premi
juota poezijos knyga, 6 dol.

V. Volerto — Greitkelis, 6 dol.
J. Vizbaro — Alšėnų kuni

gaikštytė, 8 dol.
M. Aukštaitės — Ant marių 

krašto, 10 dol.
A. Šapokos — Lietuvos istori

ja, 18 dol.
A. Maceinos — Asmuo ir isto

rija, 4 dol.
S. Ambrazevičienės — Lem

ties sūkury, 4 dol.
P. Čechovo — Rinktinės no

velės, 8 dol.
J. Prunskio — Lietuviai 

Sibire, 20 dol.
J. Prunskio — Lietuviai bol

ševikų okupacijoje, 6 dol.
J. Prunskio — Bėgome nuo te

roro, 7 dol.
V. Brizgio — Katalikų Bažny

čia Lietuvoje, 7 dol.
J. Kaributo, Teatro vargo ke

liai, buvo 10, dabar 4 dol.
Povilas Kaupas, Paveikslų al

bumas buvo 5, dabar 3 dol.
A. Norvilo — Dvikalbiškumas 

— palaima ar prakeikimas, 2 dol.
Šios bei kitos knygos ir 

plokštelės gaunamos Dar
bininke, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y., 11207. Persiun
timo išlaidom pridedama 1 dol.

New Yorko Klubo narei Genei 
Kudirkienei už puikiai paruoštas 
vakaro vaišes. Esame dėkingos 
Vladui Šakaliui už turiningą kai- 
b^ir nuoširdžias mintis; Lietu
vos generaliniam konsului Ani
cetui Simučiui ir LMKF garbės 
narei Janinai Simutienei už ypa
tingai nuoširdžius ir prasmingus 
sveikinimus; taipgi dėkojame 
dr. Aldonai Slepetytei-Jannace, 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijos S-gos pirmininkei, ir 
PabaltŲo Moterų Tarybai atsto
vavusiai Helga Ozolins.

Giliai vertiname gautus svei
kinimus raštu: iš Romos minis- 
terio Stasio Lozoraičio ir Vin
centos Lozoraitienės; iš Lietu
vos atstovo Washingtone, dr. 
Stasio A. Bačkio ir Onos Bač- 
kienės; vyskupo Vincento Briz
gioj Lietuvos generalinės kon- 
sulės Juzės Daužvardienės. 
Dėkojame Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirm. dr. 
K Bobeliui; Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. dr. K. Šidlauskui; 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos pirm. 
Aleksandrui Vakseliui; Atei
tininkų Federacijos vadui Juo
zui Laučkai; BALFO pirminin
kei Marijai Rudienei; Lietuvos 
vyčių pirm. Loretai Stukienei; 
General Federation of Women’s 
Clubs prezidentei Mrs. D.L. 
Shide; Esčių Moterų Klubų Fe
deracijos pirmininkei Jutai Kur- 
man; Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje sekretorei Genovaitei 
Meiliūnienei; Gražinai Kri- 
vickienei ir Juozui Audėnui. 
Jautri padėka brangiai LMKF 
garbės pirmininkei Vincei Zau- 
nienei Leskaitienei, LMF 
New Yorko Klubo garbės pirm. 
Reginai Budrienei, LMF Water- 
burio Klubo pirmininkei Danu
tei Venclauskaitei, LMF Bosto
no Klubo pirmininkei Elenai 
Vasyliūnienei ir L.L.M.S. “Dai-

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Užaugau Lietuvoje. Lietu
viškų dainų rinkinys: Kaip gi 
gražus rūtelių darželis, Užaugau 
Lietuvoje, Karvelėli mėlynasis, 
Lietuva brangi, Užaugai pas tė
velį, Saulėlydis tėviškėj. Balti 
balandžiai, Mylėk ir lauk, Kopų 
balsai, Vien tik tau, Gimtinė. 
Kaina 8 dol.

Motulės dainos, “Sodauto”, 
Bostono lietuvių ansamblio įdai
nuota: Išleido močiutė, Susisėdę 
baudžiauninkai, Vai dariau, da
riau lysveles, Vaikų šokis — 
“Šeinis”, Vai tu rugeli, An kalno 
malūnėlis, Išgėriau vieną, Vai 
skauda, skauda, Statyčia lai
velį, Augo kaime mergelės, Tri
jų seselių jaunas brolelis, Oi liū, 
liū, Šėriau žirgelį, Mūs Mariutė 
bėdoje, Vai tu motinėle, širdele, 
Ed ralio, Puolė vuods iš aržuo- 
lo, Kam tie ratai, Vai jojau, jo
jau, Dega ugnys už ežerų, Už 
jūrių marių, Polkutė, Kur bakū- 
rė samanota. Kaina 6 dol.

Pavasaris. Dainuoja dvynukai 
Šalčiai iš Vokietijos: Pavasaris, 
Tyliai vakaras slenka. Ramoną 
Oi aš norėčiau, Noriu dainuot, 
Po stikliuką, Tu prisimink, Ant 
Nėrio kranto, Ant melsvo ežero 
bangų, Daug daug dainelių, Pra
žydo jazminai. Tau įteikiu aš 
gėlytę. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9<%>pal0kanų už paprastas 

taupomąsias sąskaitas.

12% už Share Cortlffcatos 500 dol. sumomis.

MONEY MARKET CortlfNcatų procentai už 5400 Ir 10,000 dolerių Indėlius • mėnesiam. 
“ALL — 8AVERS” Coftmkatal 1 motam su lalsuomlo nuo mokesčių peMkanomls.
Laisvi nuo mokesčių IRA penefų fondo indėliai.
Paskolos — Namų pirkimo “mortgičial” — čekių Iškeitimai — Pensijos čekių 
Indėliai Ir Lt
KASOS adresas: 06-0111401 Street, Rlchmond HM, N.Y. 11410
Telefonas: (212) 4414700
Darbo valandos: nuo • M 0 kasdien; penktadieniais Ir šeštadieniais nucl kil vaLpjk
Patarnavimas lietuvių Ir anglų ludbomls.

Visi Indėliai apdrausti Iki 100.000 doL

navos” D-jos Anglijoje pirminin
kei J. Kerienei. Reiškiame nuo
širdžią padėką mūsų Federaci
jos nenuilstamam bičiuliui Liu
dui Tamošaičiui.

Taip pat su gilia meile dė
kojame visom LMF Klubų pir
mininkėm, delegatėm ir narėm, 
atvykusiom iš toli ir arti ir savo 
dalyvavimu įprasminusiom 
mūsų lietuvių moterų organi
zacijos gyvavimą dabar ir 
ateityje. AČIŪ.

Margarita Samatienė

PADĖKA
Su dideliu pasisekimu praėjo 

Lietuvių Tautodailės Instituto 
ruoštoji antroji paroda, kurioje 
dalyvavo dail. A. Tamošaitienė, 
dail. A. Tamošaitis, dail. A. Ta
mošaitienės mokiniai su savo 
darbais. Su gintarais dalyvavo 
Norbertas Lingertaitis iš Bos
tono ir Birutė Batraks su vyru 
iš Toronto.

Prie šios parodos pasisekimo 
prisidėjo daug talkininkų. Ka
vinę tvarkė: B. Lukoševičienė ir 
J. Šližienė. Barą tvarkė: A. Čes- 
navičius, J. Sližys, V. Alksninis, 
Z. Jurys. Maistą virtuvėje tvarkė: 
Genutė Kudirkienė, p. Kudir
kienė ir jų talkininkė.

įvairiais darbais, pyragais ir 
talka prisidėjo: R. Česnavičienė, 
D. Bobelienė, I. Jankauskienė, 
M. Kvedarienė, J. Kregždienė,
A. Katinienė, R. Alinskienė, G. 
Stankūnienė, S. Šližienė, E. 
Jurevičiūtė, Audronė Alinskaitė,
B. Batraks, p. Ruzgienė, Darius 
Stankūnas.

Dekoravimo darbą atliko Aud
ronė Bartytė, o vyriška jėga tal
kino V. Alksninis, M. Jankauskas 
ir S. Kudirka. Reklamos, progra
mos darbus ir pašnekesį apie 
tautodailę paruošė P. Jurkus. Į 
“video tapęs” be jokio atlygini
mo filmavo Gerimantas Penikas. 
Dėkojame p. Ruzgams ir p. Ma- 
tulaičiams už svečių globojimą.

Ruošiant tokio masto renginį, 
reikia daug talkos rankų. Todėl 
dėkojame visiems išvardintiems 
ir ne išvardintiems, bet kokiu 
būdų prisidėjusiems prie šio 
renginio pasisekimo.

Dėkojame ir visiems atsilan
kiusiems šia paroda pasigrožėti.

Lilė Milukienė, 
L.T. Inst. pirmininkė

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
lietuvių Enciklopedija 36 tomai ...........  $36M0
Encydopedia Lftuauica 6 tomai .......  $12540
Vinco Kr&všs Raitai 6 tomai ............   $3X60
K mano atsiminimų — Petras Klimas .... $1125

(Kainos su persiuntimu Amerikoje) 
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, PO Box 95, So. Boston, MA 02127

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1982 METAIS
10 dienų kelionė: Vilnius (5 nakty*), Leningradas, 

Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais iš New Yorko: 
balandžio 8, gegužės 13 Ir 27, birželio 17, liepos 14, 
rugpKkčIo 13, rugsėjo 2 Ir 16, spalio 7.

15 dienų kelionė: Vilnius, Leningradas, Maskva Ir Roma. 
Išvykstama pirmadieniais Iš Nsw Yorko: gegužės 3, birže
lio OR ruooiūčio 30. ruusėio 20.

15 dienų kelionė: Vilnius, Maskva, Leningradas ir Ryga. 
Išvykstama šeštadieniais Iš New Yorko: birželio 12, liepos 
31, rugpMčIo 7.

Jonės Adomėnas, vadovas
ORBITAIR INTERNATIONAL LTD.
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 $06-1500

BALTIMORĖS ŽINIOS
Metiniai pietūs, rengti šv. Al

fonso lietuvių parapijos, gerai 
pavyko. Diena bus graži, ir sve
čiai į mokyklos salę pradėjo 
rinktis tuoj po 11:30 vai. mišių. 
Buvo paruoštas skanus maistas, 
veikė loterija su gausybe laimi
kių, šokiam grojo geras orkest
ras. Svečiai turėjo progos pasi
linksminti ir padraugauti. Kuni
gai padėkojo dalyviam ir talki
ninkam.

Veteranų dieną Amerikos 
legionierių Baltimorės skyrius, 
vadovaujamas komandieriaus 
Jono Stefura, pagerbė žuvusius 
karius su ypatinga programa 
lapkričio 11 War Memorial sa
lėje. Tarp kitų veteranų organi
zacijų dalyvavo nemažas skai
čius ir Lietuvių Posto 154 na
rių.

Dainos choro repeticijos vyks
ta trečiadieniais 7:30 vai. vak. 
Lietuvių namuose. Choro valdy
ba kviečia balsingus tautiečius 
jungtis į šią grupę, kad lietu
viška daina ir giesmė dar ilgai 
ir galingai skambėtų Baltimorės 
apylinkėse.

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

Lithuanian National Costume, 
by A. & A. Tamošaitis. Dide
lio formato, gausiai iliustruota, 
įrišta. 26 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolko- 
vich. 6 dol.

Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980, by Tho- 
mas Remeikis. 680 psl. įrišta. 
16 dol.

Soviet Genocide in Lithuania, 
by Joseph Pajaujis-Javis, 246 
psl. Įrišta. 11 dol.

Lithuania Minor, by Martin 
Brakas. 302 psl. Įrišta. 15 dol.

Lithuania 700 years, reda
guota dr. A. Geručio. 458 psl. 
įrišta. 15 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos knygos lietuviš
kai arba angliškai apie Lietuvą 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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JONUI ŠLEPEČIUI
mirus. Jo žmonai Teodorai, dukterims Birutei Vonsku- 
vtonai, dr. Aldonai Janačienel Ir Jų žolinoms reiškiame 
mūsų gilią užuojautą.

Apolonija ir Andrius Butai 
Aleksandra ir Julius Maldučiai

Lietuviškos kūčios
Kūčios — kalėdinė vakaronė 

rengiama gruodžio 13, sekma
dienį, 4 vai. popiet Lietuvių Pi
liečių Dr-jos trečio aukšto sa
lėj. Norį dalyvauti kviečiami 
užsiregistruoti, skambinant Juzei 
Matjoškienei 825-9588 iki gruo
džio 5. Norima žinoti dalyvių

skaičių, kad būtų galima paruoš
ti atitinkamą maisto kiekį. Jei 
vietų liks, galės atvykti ir neuž
siregistravę.

Židinio šventė
Bostono vyr. skaučių židinys 

dvidešimties metų veiklai atžy
mėti rengia koncertą gruodžio 5, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių Dr-jos trečio aukšto sa
lėje. Programą atliks sol. Dana 
Stankaitytė ir muz. Alvydas Va- 
saitis iš Chicagos. Po programos 
bus vaišės prie šokių muzikos. 
Vietas prie stalų reikia iš anksto 
rezervuoti telefonu: Bostone —

A.A.
VACLOVUI STEPONAVIČIUI

mirus, jo broliui Zigmui Steponavičiui, žmonai Jadvygai, 
sūnui Rimui, dukrai Viki nuoširdžią ir gilią užuojautą 
reiškia

Jurgis ir Feliksas Zahelskiai

A-A. 
JONUI ŠLEPEČIUI

mirus, žmonai Teodorai, dukroms dr. Aldonai Janačienei 
Ir Birutei Venskuvienei bei jų šeimoms giliausią užuojautą 
reiškia

Birutė Paprockienė

A.A.
SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, jos dukrai Elenai Vallūnienei, sūnui dr. Stasiui 
Jasaičiui ir seseriai Lietuvoje gilią užuojautą reiškia

Dr.Vytautas Avižonis su žmona

A.A.
PULK. JONUI ŠLEPEČIUI,

uoliam visuomenininkui, mirus, jo žmonai Teodorai, 
dukroms Birutei Venskuvienei, dr. Aldonai Janačienei ir 
jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Tautos Fondas

A. A.
Pulk. JONUI ŠLEPEČIUI

mirus, dukras dr. Aldoną ir Birutę ir jų šeimas nuo
širdžiai užjaučia

A. A. 
JONUI ŠLEPEČIUI

mirus, skausmo valandoje žmonai Teodorai, dukroms — 
Aldonai,Janačienei ir Birutei Venskuvienei ir jų šeimoms 
teiškia giHą užuojautą. n. • • ■

Liet. Katal. Mokslo Akademijos 
New Yorko Židinys

DLK Birutės Draugijos 
Neto Yorko Skyrius

Bičiuliui
A. A. 

Pulkininkui - advokatui 
JONUI ŠLEPEČIUI

mirus, žmonai Teodorai, dukroms Aldonai ir Birutei 
su šeimomis gilią užuojautą reiškia

A. A.

Pulk. JONUI ŠLEPEČIUI

mirus, žmoną Teodorą, dukras Birutę ir Aldoną su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Fronto Bičiulių 
New Yorko sambūris

Pulk. JONUI ŠLEPEČIUI
mirus, gilaus liūdesio valandoje jo žmoną Teodorą, 
dukras dr. Aldoną ir Birutę su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia

Dr. Kazys, Jurgis, Laima 
Bobeliai su šeimomis Izabelė ir Julius Kumpikai 

Dr. Giedrė Kumpikaitė

A.A.

PULK. JONUI ŠLEPEČIUI,

A. A.
ALGIMANTUI ŠLIAŽUI

LB Oueens apylinkės ilgamečiu i pirmininkui, mirus, jo 
žmonai Teodorai, dukroms B. Venskuvienei, dr. A. Jana
čienei ir Jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

LB Queens apylinkės valdyba ir nariai

A.A.

SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, dukrą Eleną Valionienę Ir sūnų dr. S. JasaHj 
su šeimomis giliai užjaučia

Sofija Plechavičienė

tragiškai žuvus, jo žmoną Jadvygą, dukrą Liną, brolį 
dr. Rimvydą, LFB centro valdybos sekretorių, su šeima 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame Ir kartu 
liūdime.

325-7988, Brocktone — 588- 
3364.

Naujų metų sutikimas
Tradicinis Naujų Metų sutiki

mas ruošiamas gruodžio 31 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
trečio aukšto salėje. Pradžia 9 
vai. vak. Trumpa programą, šilta 
vakarienė ir šokiai, grojant ge
ram orkestrui. Auka 25 dol. 
Bilietai užsakomi pas valdybos 
narius arba draugijos reikalų 
vedėją Algį Šmitą telef. 268- 
9058.

Minkų radijas
M inkų radijo valandėlės lai

kas nuo sausio 3 d. pakeičia
mas. Ši programa bus girdima 
iš tos pačios stoties sekmadie
nių rytais nuo 8 iki 8:30 vai.

LB Bostono apygarda įvertino 
spaudos darbą

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apygardos pirmininkas 
Juozas Kapočius rašo lietuviškų 
laikraščių bendradarbiui P. Žič- 
kui: “Gerbiamas p. Žičkau. Bai
giant įsipareigojimus ir ateinant 
naujai apygardos valdybai, mes 
Jums nuoširdžiai dėkojame tiek 
už nuolatinę per spaudą infor
maciją apie Lietuvių Bendruo
menės Bostono apygardos veik
lą, tiek bendrai apie Bostono 
lietuvių gyvenimo ir jų veiklos 
apraiškas. Kartu priimkite ir 
simbolinę dovaną. Su geriau 
siais linkėjimais — Juozas Kapo
čius, apygardos pirmininkas.”

Šis Bostono apygardos gražus 
įvertinimas yra gražiu pavyz
džiu visom organizacijom, kad 
spauda tarnauja mum visiem.

Latviai mini savo 
nepriklausomybės šventę

Lapkričio 15 Bostono didysis 
dienraštis The Boston Globė 
sekmadieninėj laidoj, ilgokame 
straipsnyje rašo, kad latvių 
bendruomenė Bostone tfninės 
Latvijos nepriklausomybės 
šventę. Latvija esanti prie Bal
tijos jūros, o jos kaimynai: Es
tija ir Lietuva. Prieš II-jį pa
saulinį karą šios trys valstybės 
buvusios okupuotos Sovietų Ru
sijos ir nešančios okupacijos 
naštą. Dėl tos okupacijos apie 
200.000 latvių paliko savo tė
vynę. Apie 100.000 latvių at
vyko į JAV, o apie 50.000 Ka
nadoje. Toliau aprašoma apie 
kongr. Brian Donelly, kuris 
esąs “co-chairman” Pavergtų 
Tautų komiteto kongrese. Dėl 
Baltijos valstybių ir Ukrainos 
35 kongresmanai prisidėję prie 
to komiteto darbų. Esą tikimasi, 
kad ir senate būsiąs suorgani
zuotas panašus komitetas.

Išeiviai latviai vedą kovą dėl 
savo tėvynės ir norį supažin
dinti pasaulį su deportacijomis 
ir genocidu Latvijoj, kurį vykdo 
sovietai. Pagal 1979 metų gy
ventojų surašymą, Latvijoj buvę 
tik 55 procentai latvių, o sos
tinėje Rygoje tik 35 procentai 
latvių.

Tai bene pirmas atsitikimas, 
kad šis didysis laikraštis pla
čiau aprašė šį Latvijos nepri
klausomybės šventės minėjimą.

Remia parapiją
Šv. Petro lietuvių parapijos 

So. Bostone bazaras įvyko lap
kričio 15, sekmadienį, So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėse. Nepaisant blogo oro, nes 
visą dieną lijo, parapiečiai ir 
svečiai rinkosi į sales, vaišino
si, pirko, šnekučiavosi ir gra-

žiai leido laiką. Tuo visi pri
sidėjo prie parapijos parėmimo.

Šiam parengimui prisidėjo pa
vieniai asmenys, organizacijos, 
o ypatingai Lietuvos vyčiai.

Mirė Br. Kontautas
Bronius Kontautas, kurio bro

lis Jonas Kontautas gyvena Cen- 
terville, Mass., spalio 11 mirė 
okupuotoje Lietuvoje. Už velio
nį mišios bus aukojamos lietu
vių pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne.

Kunigo V. Valkavičiaus 
nauja knyga

Kun. V. Valkavičius parašė vėl 
naują knygą. Jos vardas — Emi
grantai ir Jankiai. Lapkričio 8 
Bull Run restorane įvyko šios 
knygos pristatymas. Dalyvavo 
300 amerikiečių ir galbūt penki 
lietuviai. Po skanios vakarienės 
programa stengėsi parodyti ne 
skirtingas etnines grupes, bet jų 
įsiliejimą į tipingą amerikoną — 
Jankį. Buvo šokama ir dainuo
jama. Lietuviai buvo sujungti 
su lenkais jų polkoje. Rengė to 
restorano savininkė, kuri yra 
muzikos ir šokių mokytoja, ir jos 
mokiniai atliko programą. Tech
niškai jie buvo gerai paruošti. 
Toliau buvo kalbos.

Vakaras buvo įdomus. Pelnas 
skiriamas parapijai, kurioje kun. 
Valkavičius eina klebono parei
gas.

Lietuvos kariuomenės 
minėjimas

Lietuvių karių veteranų sąjun
gos Bostono skyrius lapkričio 
14 suruošė Lietuvos kariuome
nės minėjimą.

Mišias žuvusių ir Sibire kali
namų karių intencija So. Bostono 
koplyčioj aukojo Šv. Petro lietu
vių parapijos klebonas kun. Al
bertas Kontautas.

Po to minėjimas vyko Tauti
nės sąjungos namuose. Jam gyvai 
ir įdomiai vadovavo inž. Vikto
ras Kubilius. Kalbėjo rašytojas 
Jonas Vizbaras, aktorius Jurgis 
Jašinskas, Kazys Šimėnas ir kiti. 
Buvo prisiminti tie laikai, kada 
Lietuva buvo nepriklausoma ir 
jos karys stovėjo jos Sargyboj.

E.V.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Gruodžio 5, šeštadienį, 7 v.v. 
Lietuvių Piliečių Dr-jos salėj 
vakaras su sol. D. Stankaitytė 
ir muz. A. Vasaičiu. Rengia vyr. 
skaučių Židinys.

Gruodžio 13, sekmadienį, 4 
vai. popiet tradicinė kalėdinė 
vakaronė — kūčios Lietuvių Pi
liečių klubo salėj. Ruošia Mote
rų Federacijos Bostono 
klubas.

Gruodžio 31 Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėj Naujų Metų sutiki
mas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 11:30-12:10 vai. 740 banga iš 
WCAS, 12:10-1:00 vai. 1400 banga 
iš WBET. Vedėjas Petrai Viščinis, 
173 Arthur St, Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209.

BOSTON, MASS. - WLYN 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 Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

Lietuvos Fronto Bičiulių 
Taryba ir centro valdyba

JONAS JANKAUSKAS
sulaukęs 86-rių metų amžiaus, spalio 18 mirė St. Peters- 
burge, Floridoj. Velionis buvo kilęs iš šakių apskri
ties. Spalio 26 buvo palaidotas Royal Palm kapinėse, 
St. Petersburge, kur velionis praleido apie 10 metų. 
Nežinoma kur gyveno prieš tai. Nesant giminių, laido
tuvėmis rūpinosi Floridos Tautos Fondo atstovybės 
valdyba.

Giminės ar žinantieji ką nors apie Joną Jankaus
ką, prašomi pranešti adresu:

Lithuanian National Foundation, Ine.
P.O. Box 46.576

Pass-A-Grille Beach, Fla. 33741

Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam!

LMK Federacijos Bostono klubo valdyba. Ii k. J. Matjol- 
kienė — sekretorė, M. Lendraitienė —• narė, E. Vasyliūnienė
— pirmininkė, I. Rasienė — vicepirmininnkė, I. Ulpaitė
— iždininkė. Nuotr. Stasio Urbono
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Kultūros Židiny šį savaitga
lį: lapkričio 29, sekmadienį, 3 
v. popiet, knygos Genocide in 
Lithuania pristatymas. Rengia 
Tautos Fondas.

Prel. L. Tulaba, P.A., Sv. 
Kazimiero kolegijos Romoje rek
torius, vėl buvo atvykęs į Ame
riką ir aplankė eilę lietuvių ko
lonijų. Būdamas New Yorke, ly
dimas klebono kun. Jono Pa
kalniškio, aplankė lietuvių pran
ciškonų vienuolyną ir Darbinin
ko įstaigas. Į Italiją grįžo lap
kričio 18.

D. Pocius, Brooklyn, N.Y., 
prenumeratos pratęsimo proga 
atsiuntė 50 dol. Darbininko ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja 
už dosnią auką.

Kalendorius 1982 metam, 
didelio formato su meniškomis 
kun. A. Kezio fotografijų re
produkcijomis, įskaitant per
siuntimą, už 11 dol. gaunamas 
Darbininko administracijoj.

Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, lietuvių pranciško
nų vienuolyno viršininkas ir 
Aidų žurnalo vyr. redaktorius, 
šį savaitgalį dalyvauja Chicagoj 
vykstančiame IV Mokslo ir kū
rybos simpoziume.

Kultūros Židinio A. Macei
kos vardo biblioteka Padėkos 
dienos savaitgalį, lapkričio 28, 
bus uždaryta. Biblioteka norma
liai atidara kiekvieną šeštadienį 
nuo 10 vai. iki 12 vai. r. Vi
suomenė kviečiama naudotis 
biblioteka. Galima nemokamai 
pasiskolinti lietuviškas knygas 
vienam mėnesiui. Taip pat yra 
knygų jaunimui ir lietuviškų 
laikraščių skaitymo kampelis.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo kalėdinis susirinkimas su 
vaišėmis ir dovanų pasikeitimu 
bus gruodžio 9, trečiadienį, 
7:30 v. v. įprastinėje vietoje, 
Congregational bažnyčios sa
lėje, 91 St. ir 85 Rd., Wood- 
havene. Visos klubo narės pra
šomos dalyvauti.

Europos Moterų Taryba 
Tremtyje gruodžio 6, sekmadie
nį, 4 v. popiet Vengrų namuo
se, 213 East 82-nd Street, Man- 
hattane, rengia metinį kalėdinį 
parengimą su pritaikyta prog
rama.

Slidinėjimo išvyką Maironio 
lituanistinė mokykla rengia 
vasario 19-21 dienomis Rotoje. 
Vietas galima užsisakyti pas 
tėvų komiteto pirmininką R. 
Vaičaitį 914 634-8923.

Darbininko kalendorius 1982 
metam lapkričio 20 išsiuntinėtas 
skaitytojam. Kalendorių puošia 
mūsų žinomo fotografo Liudo 
Tamošaičio spalvota nuotrauka 
— jaunimo šventė Putnamo se
selių sodyboje. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašom atsiųsti po 2 dol.

DR. J. PAJAUJO KNYGOS

SOVIET GENOCIDE
IN LITHUANIA

PRISTATYMAS
jvyk*

sakmadianį, lapkričio 29 d., 3 vai. popiet 
Kultūros Židiny, Brooklyne

Apie knygą kalbės DR. BR. KASLAS 

Su autorium supažindins JUOZAS AUDĖNAS 

Programą praves IRENA BANAITIENE

Po programos kavutė

Įėjimas nemokamas

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia
Tautos Fondas

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

341 HtGHLANO BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
lapkričio 24 atšventė savo vedy
binio gyvenimo 30 metų su
kaktį. Jų dukra Aldona ištekėjo 
už Algimanto Daukanto ir gy
vena New Jersey, sūnus Algis 
gyvena Chicagoje, kitos dukros: 
Rūta, Lina ir Laura gyvena su 
tėvais ir lanko mokyklas. Visa 
šeima aktyviai reiškiasi skautų 
veikloje.

Naujų Metų sutikimas Kultū
ros Židiny šiemet bus linksmas, 
įdomus ir nebrangus. Šokių mu
ziką atliks kvartetas Jinai ir Trys 
Gintarai ir kartu su orkestru at
liks praėjusių ir dabartinių laikų 
lietuviškos kabaretinės muzikos 
programą naktinio klubo atmos
feroje. Naujų Metų sutikimą 
rengia Kultūros Židinio Fondas 
ir iš anksto ragina bei kviečia 
visus planuoti Naujus Metus su
tikti prie įdomios muzikos ir 
jaukiai išpuoštoje salėje Kul
tūros Židiny.

Rima Bružienė iš VVappinger 
Falls, N. Y., atsilankiusi Lais
vės Žiburio parengime, ta pa
čia proga kalėdinėm dovanom 
įsigijo Darbininko spaudos kios
ke įvairių leidinių bei suve
nyrų už 185 dol. Taip pat pa
rėmė Darbininko spaudos 
darbą.

Albinas Žvinys, ilgesnį laiką 
su šeima gyvenęs Great Neck, 
N.Y., persikėlė į Medford, L.L, 
N.Y. Mokėdamas prenumeratos 
mokestį, Darbininkui stiprinti 
pridėjo 20 auką. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Perkūno choras lapkričio 7 
sėkmingai koncertavo Hartforde, 
Conn. Dabar choras yra pakvies
tas dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės minėjime, kuris 
Kultūros Židiny rengiamas vasa
rio 21. Choras lapkričio 22 buvo 
užprašęs mišias už savo miru
sius narius: už choro steigėją 
ir dirigentą Vladą Baltrušaitį, 
Kazį Balėną (miręs Lietuvoje), 
Balį Gedeiką, Mečį Ilgūną, Ste
pą Levicką (miręs Vokietijoje), 
Leonardą Ralį, Jurgį Rekešių, 
Vincą Roką, Joną Remezą, Anta
ną Sakaitį, taip pat ir už muziką 
Algirdą Kačanauską, ir solistę 
Ireną Stankūnaitę-Silva. Mišios 
buvo koncelebracinės. Jų metu 
giedojo Apreiškimo parapijos 
choras. Perkūno choras sugiedo
jo tris giesmes.

Paterson, N J., vyskupas Frank 
Rodimer, Patersono lietuviškų 
organizacijų delegacijos inicia
tyva, diecezijos organe The Bea- 
con paskelbė straipsnį, kuriame 
išsamiai apibūdinami okupuotos 
Lietuvos persekiojimai, ypač re
ligijos atžvilgiu. Vyskupas kvie
čia amerikiečių visuomenę rašy
ti laiškus Vytauto Skuodžio iš
laisvinimo reikalu.

N. Y. ateitininkų metinė šven
tė, įvykusi lapkričio 14-15, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Buvo 
suvažiavę ir svečių iš tolimesnių 
kolonijų. Jaunimas šeštadienį 
turėjo pokalbį su nauja Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos centro 
valdybos pirmininke Daiva 
Baršketyte, atvykusia specialiai 
šia proga iš Chicagos. Vakare 
didelis būrys dalyvavo Grandies 
koncerte Kultūros Židiny. Sek
madienį mišias aukojo kuopos 
dvasios vadas kun. Kazimieras 
Pugevičius Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Jaunimas dalyva
vo organizuotai su vėliavomis. 
Žmonių buvo arti trijų šimtų. 
Choras pakiliai palydėjo šventę 
su pritaikytom giesmėm. Tuoj 
po sumos Apreiškimo parapijos 
salėje įvyko iškilmingas posėdis, 
kurio metu moksleiviai davį įžo
džius. Po trumpos programos 
visi vaišinosi. Vaišes surengė tė
vų komitetas.

Skautai savo tradicines kūčias 
rengia gruodžio 19 Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje.

Graži kalėdinė dovana jauni
mui — Bridges prenumerata. 
Bridges, mėnesinis laikraštukas 
anglų kalba lietuviškomis te
momis, kurį laiką buvo sustojęs, 
bet paskutiniu laiku vėl atgai
vintas. Leidžiamas kas mėnesį. 
Dabar užsisakantiem naujiem 
skaitytojam bus siunčiami šių 
metų du numeriai ir visi nume
riai tik už 5 dol. Darbininko 
skaitytojai kviečiami talkon. Už
sakykite Bridges savo sūnui, 
dukrai ar pažįstamiem. Prenu
meratą siųsti: Bridges, c/o Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LB Maspetho apylinkės meti
nis narių susirinkimas įvyks lap
kričio 29, sekmadienį, Viešpa
ties Atsimainymo parapijos salė
je, tuoj po 11 vai. mišių. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 
Valdyba.

Naujiem skaitytojam Darbi
ninkas nuo užsakymo dienos iki 
1982 metų pabaigos tik 12 dol. 
Skaitytojai kviečiami užsakyti 
Darbininką neskaitantiem. Tuo 
prisidėsite ilgiau išlaikyti Dar
bininką. Graži dovana Kalėdom 
užsakyti Darbininką, kuris lan
kytų 13 mėnesių naujo skaityto
jo šeimą. Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 
11207.

Pašto įstaiga praneša, kad spe
cialūs kalėdiniai pašto ženkliu
kai — vienas Boticelli religi
nis, kitas iš populiaraus meno 
— be kainos pažymėjimo bus 
vertinamai 20 centų. Juos galima 
naudoti tik vietiniam laiškam ar 
sveikinimam. Į užsienį siųsti jų 
negalima.

BALFAS PRAŠO
New Yorko Balfo skyriaus val

dyba išsiuntinėjo laiškus su au
kos prašymais. Su auka grįžo 
tik per 100 laiškų. Broliai ir se
sės lietuviai, niekad nevėlu auką 
pasiųsti. Priimamos visokio dy
džio aukos ir visos nurašomos 
nuo mokesčių. Valdyba atsipra
šo tų, kurių laiškai dėl pasikei
tusių adresų nepasiekė, ar kurie 
gavo prašymus pakartotinai. 
Valdyba dėkoja už jau gautas 
aukas, ypač D.V. Anoniams už 
gausiausią 100 dol. auką. Visi 
kviečiami prisidėti su savo auka.

PADĖKA
Vyr. skaučių židinio “Vilija” 

vardu dėkojame p. Sližiui, p. Ba- 
čauskui, p. Kudirkai už talką 
rengiant dail. Prano Lapės paro
dą. Dėkojame p. Paprockienei 
už dailininko globojimą.

Dail. Prano Lapės paroda pra
ėjo su dideliu pasisekimu.

Dėkojame dail. Pr. Lapei už 
paaukotą paveikslą skautiškiems 
reikalams — lėšoms telkti. 
Džiaugiamės gausiu lankytojų 
atsilankymu.

Dėkingos Židinietės

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai, parvežti iš Lietu
vos. Dydis 12-14. Taip pat gau
nami marškiniai (T-shirts su už
rašu Lithuanian Power, small, 
medium, large, X-large, po 5 
dol.). Persiuntimas 1 dol. Gau
nama Darbininke.

Moteriškė ieško kambario. 
Norėtų naudotis virtuve. Skam
binti 296-8098.

Į Laisvę žurnalo naujas — rug
sėjo numeris išspausdintas pran
ciškonų spaustuvėje. Numeryje 
rašo: dr. Augustinas Idzelis — 
JAV užsienio politika ir tauty
bių klausimas Sovietų Sąjungo
je, Lietuvos žemės ūkio bėdos, 
Kęstas Lingaila plačiai rašo apie 
užmirštą kovos žmogų Joną Vir
bicką, Linas Rimkus — Susi- 
rinkome pasimokyti ir mintimis 
pasidalinti, poezija iš okupuo
tos Lietuvos, Jie nebijo aukos 
ir kančios, Vytautas Volertas — 
Spauda, ką turime, ko reikalau
jame, kas galima, XX-jo amžiaus 
lietuvių tautos kelias, I. Kapla- 
nas — Lietuvių ir žydų santy
kiai praeityje ir dabarty, nauji 
leidiniai, vedamieji. Žurnalą lei
džia Liet. Fronto Bičiuliai, re
daguoja Vacys Rociūnas.

Tėvynės Sargo naujas nu
meris — Nr. 3 — išspausdin
tas pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Numeryje rašo: K. 
Bartkus — Lietuvių partizanų 
karas su Sovietų Sąjunga, A.J. 
Kasulaitis — Kelios mintys apie 
Steigiamąjį Seimą, L. Giriūnas
— Bolševikai apie Lietuvą, P.M.
— Krikščionys demokratai ir 
ateitininkai, J. Varnas — Poli
tiniai bei socialiniai skilimai, 
M. Genys — Apie gyvenimo 
pasikeitimus Sovietų Sąjungoje, 
P. Stravinskas — Siekime vie
nybės laisvinimo darbe, kan. V. 
Zakarauskas — Mirė a.a. Zeno
nas Danilevičius, V. Bagdanavi- 
čius — Apie Krupavičiaus me
morandumą bolševikinei val
džiai, P. Maldeikis — Encikli
kos Rerum novarum sukaktis, 
M. Peteraitienė — Tautos Fon
das ir Lietuvos laisvės iždas. 
Paminėtos vysk. A. Deksnio, 
kan. V. Zakarausko sukaktys, 
prisiminta A. Repšio mirties 10 
metų sukaktis, prisimintas ir mi
ręs Stasys Barzdukas; įvykiai 
ir problemos, kritiškai vertinant. 
Žurnalą leidžia popiežiaus Le
ono XIII Literatūrinis Fondas. 
Redaguoja Petras Maldeikis.

Už a. a. Stefaniją Cekavi- 
čienę, Magdaleną Galdikienę, 
Oną Kaunienę mišios bus lap
kričio 28, šeštadienį, 9 v.r. pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje. 
Mišias užprašė Liet. Kat. Mo
terų Draugija, kurios narės ve
lionės buvo. Draugija prašo da
lyvauti pamaldose ir už jų vė
les pasimelsti.

Kalėdom graži dovana. Pasi
rinkti 3 plokšteles už 10 dol.: 
Sol. Lionės Jodis: Mano Lietu
vos prisiminimai — 14 dainų 
arba Dainuojame su Lione — 
16 dainų; B. Valterienės: Dainos
— 15 dainų; Sol. Jakučio dainos 
ir operos — 10 kūrinių; A. Ku
čingio su orkestru 10 dainų; 
Sodžiaus garsai, J. Stankūno 12 
kūrinių; VI. Baltrušaičio N.Y. 
lietuvių vyrų choro 12 dainų. 
Užsakyti: Darbininko adm., 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
11207.

Iš Metropolitan operos rūmų 
šeštadienių popiečių metu vėl 
bus transliuojamos operos per 
radiją. Gruodžio 5, šeštadienį, 
2 vai. popiet New Yorko laiku 
bus transliuojama G. Puccini 
opera Tosca. Pagrindiniai solis
tai: Carol Neblett, Jose Car- 
reras, Sberrill Milnes. Diriguo
ja Giuseppe Patane.

Andrės ir Mykolas Volodke- 
vičiai prie lietuviško ratelio 
Kultūros Židiny. Jų tėvai 
Ronald ir Nijolė gyvena 
Woodhavene, o seneliai Al* 
fonsas ir Genovaitė yra 
60th Street, Glendale, N.Y., 
restorano savininkai. Andrės 
lanko vaikų darželį Kultūros 
Židiny.

Kultūros Židiny rugsėjo 20 buvo naujai išėjusios knygos 
“Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės” II tomo pristatymas. 
Iš k. Alfonsas Samušis, Kario administratorius, Zigmas Rau- 
linaitis, Kario redaktorius, Bronius Balčiūnas, skaitęs ištrau
kas iš knygos, Kazys Jankūnas kalbėjęs aie knygą dr. Eu
genijus Noakas, ramovėnų pirmininkas, surengęs knygos pri
statymą. Nuotr. L. Tamošaičio

GENOCIDO KNYGOS 
PRISTATYMAS NEW YORKE
Šiemet išleista dr. Juozo Pa

jaujo knyga Soviet Genocide in 
Lithuania susilaukė atgarsio ne 
tik lietuviškoj, bet ir amerikie
tiškoj spaudoj.

Anot vieno amerikiečio re
cenzento, šioj knygoj ryškiau ir 
su daugiau detalių negu bet 
kokioj kitoj knygoj, išskyrus Sol- 
zenitsyno Gulago, atvaizduotos 
sovietinės priverstinio darbo st- 
vyklos. (The Catholic Review, 
Baltimore, July 12, 1981).

Kitas amerikietis recenzentas 
sako, jog, paskaičius šią knygą, 
“Gali užvirti kraujas” (“it can 
make your blood boil”). Tai 
esanti svarbi knyga, nes ji patei
kia ateičiai reikalingų, akivaiz
džių įrodymų, inkriminuojančių 
“visus vadus tos imperijos, ku
rią vadinam “Sovietų Sąjunga”. 
(Best Sellers. The Monthly Book 
Review. September 1981).

Genocido knygos pristatymas 
New Yorko ir apylinkių lietu

PULK. JONO ŠLEPEČIO LAIDOTUVĖS

Pulkininkas - advokatas Jonas 
Šlepetys, miręs lapkričio 15, 
buvo pašarvotas M. Šalinskienės 
šermeninėje. Atsisveikinimas 
buvo lapkričio 20, penktadienio 
vakare, nes daug laiko parei
kalavo dukters Birutės Vensku- 
vienės atvykimas iš Paryžiaus.

Rožančių ir kitas maldas prie 
karsto sukalbėjo Apreiškimo pa
rapijos klebonas kun. Jonas Pa
kalniškis. Dalyvavo dar ir kun. 
A. Račkauskas, pranciškonai 
Tėv. L. Andriekus, Tėv. V. Gi
džiūnas, Tėv. A. Prakapas ir 
kun. V. Jaskevičius, SJ. t

Atsisveikinimo kalbas prave
dė ramovėnų pirmininkas dr. 
Eugenijus Noakas, kuris taip 
pat su velioniu Vilniuje ėjo 
aukštas ir svarbias pareigas.

Pirmas atsisveikino Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis. 
Toliau LB N.Y. apygardos vardu 
atsisveikino Aleksandras Vakse- 
lis, iškėlęs mintį, kad velionis 
labai anksti įsijungė į Lietuvių 
Bendruomenės veiklą. Savano
rių Kūrėjų vardu kalbėjo Jurgis 
Kiaunė. Liet. Fronto Bičiulių 
vardu atsisveikino Aloyzas Bal
sys, teisininkų vardu — Bronius 
Bieliukas, zarasiškių vardu — 
Vacys Butkys, prisiminęs, ką

Išnuomojamas kambarys
Woodhavene, N.Y., moteriai ar 
vyrui. Tel. 847-7306.

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

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. V ak., savaitgaliais: 201 
654-3756. 

viam įvyks Padėkos dienos sa
vaitgalį, lapkričio 29, sekmadie
nį, 3 vai. popiet Kultūros Židi
ny-

Apie knygą kalbės prof. dr. 
Bronis Kasias, kuris pats yra 
daug rašęs apie Lietuvą ir Pa
baltijį (viena jo knyga nese
niai išleista prancūzų kalba). 
Genocido knygos autorių, dr. 
Juozą Pajaujį, prisimins Juozas 
Audėnas, buvęs VLIKO vice
pirmininkas, kuris asmeniškai 
yra įdėjęs daug pastangų šiai 
knygai išleisti.

Programą praves New Yorke 
gerai pažįstama mokytoja Irena 
Banaitienė, buvusi Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos pir
mininkė.

Po programos kavutė ir pasi- 
žmonėjimas. Įėjimas nemoka
mas. Knygos pristatymą rengia ir 
visus atsilankyti kviečia Tautos 
Fondas.

velionis nuveikė, būdamas Za
rasų apskrities viršininku, Kat. 
Federacijos ir ateitininkų vardu 
— Petras Ąžuolas. Dr. Juozas 
Kazickas išryškino velionio mei
lę Lietuvai ir meilę žmogui. 
Ramovėnų vardu atsisveikino 
pats pirmininkas dr. Eugenijus 
Noakas. Pabaigoje sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Karstas buvo pridengtas Lie
tuvos vėliava, ramovenai stovė
jo garbės sargyboje.

Šeštadienį, lapkričio 21, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
10 vai. buvo koncelebracinės 
laidotuvių mišios. Jas aukojo: 
kun. kleb. J. Pakalniškis, Tėv. 
V. Gidžiūnas, OFM, kun. kleb. 
P. Bulovas ir kun. V. Jaske
vičius, SJ. Pamokslą pasakė kun. 
J. Pakalniškis.

Palaidotas Cypress Hills kapi
nėse. Maldas sukalbėjo kun. 
J. Pakalniškis, sugiedota Lietu
vos himnas ir Marija, Marija. 
Po laidotuvių pietūs buvo Kul
tūros Židinio mažojoje salėje.

MAIRONIO 
MOKYKLOS 
PADĖKA

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komiteto vardu norime 
išreikšti padėką visiems, kurie 
aukojo dovanas ir prisidėjo prie 
mūsų rudens baliaus ruošimo. 
Visą maistą paruošė mokyklos 
mokinių tėvai. Daug prisidėjo 
prie šio baliaus pasisekimo Ire
na Jankauskienė, Danutė Šilba- 
jorienė, Olga Ilgūnienė ir Min
daugas Jankauskas.

Hartfordo moterų trio “Pa
slaptis” ir vyrų kvartetas “Vy
tis” paaukojo jiems skirtą hono
rarą. Taip pat dovanas aukojo 
Lito Investavimo bendrovė 
(pirm. V. Vebeliūnas), Perkūno 
choras, E. Liogys, R. Kezys, 
Z. J u rys, G. Slavinskas, A. II- 
gutis, A. Bobelis, R. RamanąU^ 
kas, A. Kantakevičius.

Visiems rėmėjams nuoširdi 
padėka už suteiktą pagalbą.

Maironio mokyklos 
tėvų komitetas




