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Savaitės 
Įvykiai

RŪSČIOS KALINIŲ DIENOS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 48 
Ištraukos iš kalinių laiškų

Lenkijos darbininkų streikai 
vis dar tebevyksta Silezijos ang
lies kasyklose ir Lenkijos šiau
rėj apie Gdansk esančiose Įmo
nėse. Pagal neoficialius šalti
nius Lenkijos karinė vyriausy
bė yra sulaikiusi kelias dešim
tis tūkstančių darbininkų, inte
lektualų, kunigų ir žurnalistų.

Lenkijos ambasadorius Wash- 
ingtone Romuald Spasowski ir jo 
šeima, protestuodami prieš Len
kijoj vykdomą terorą, paprašė 
politinės globos JAV ir ją tuoj 
pat gavo.

JAV ir Nato žvalgybos organai 
mano, kad, aneksuodamas Go
lan aukštumas, Izraelis pasėjęs 
naujo karo sėklą Art. Rytuose.

Lenkijos R. katalikų Bažny
čia pareiškė, kad Lenkijoj karo 
būklės paskelbimas sudarė smū
gį tautos viltim, ir pareikalavo 
paleisti visus suimtuosius, leisti 
veikti Solidarumo unijai ir ne
terorizuoti tautos karine jėga.

J.T. Saugumo taryba vienin
gai priėmė rezoliuciją, Įspėjan
čią Izraelį, kad Golan aukštumų 
aneksija yra nelegali, ir grasi
nančią imtis atitinkamų priemo
nių, jei iki sausio 5 aneksija 
nebus panaikinta.

JAV prez. Reagan ryšium su 
Golan aukštumų aneksija su
spendavo nesenai su Izraeliu 
pasirašytą susitarimą dėl strate- 
gfrrftrdiendradarbiavimo ir JAV 
planus pirkti iš Izraelio už 200 
mil. dol. kasmet karinių reikme
nų ir patarnavimų toj srity esan
čiom JAV kariuomenės dalim.

Izraelio min. pirmininkas Be- 
gin, atsakydamas Į JAV reakciją 
prieš Izraelį dėl Golan aukštu
mų aneksijos, iki šiol negirdėtu 
Įžūlumu puolė JAV ir panaiki
no susitarimą dėl strateginio 
bendradarbiavimo.

Kanados min. pirmininkas 
Trudeau pareiškė apgailestaująs 
Lenkijoj karinės būklės paskel
bimą, bet negalįs to veiksmo 
smerkti, jei jis sutrukdysiąs pi
lietinį karą ir jei kariniai orga
nai nepiktnaudosią savo jėgos. 
Jis atmetė reikalavimą sustab
dyti javų pardavimą Lenkijai.

Lenkija šiom dienom turėjo 
sumokėti JAV ir kitų vakarų 
valstybių bankam 500 mil. dol. 
procentų už iš jų gautas pasko
las ir paprašė šiem tikslui nau
jos 350 mil. dol. paskolos, bet 
bankai atsisakė tokią paskolą su
teikti.

Italijos Raudonosios brigados 
teroristai Veronos mieste pagro
bė JAV kariuomenės generolą ir 
sausumos pajėgų pietinėj Euro
poj štabo viršininko padėjėją ad
ministracijos ir tiekimo reikalam 
James L. Dozier. Tolimesnis jo 
likimac iki šiol nepaaiškėjo.

Madrido konferencija Helsin
kio aktų vykdymui peržiūrėti 
nepasiekė jokio susitarimo ir 
savo darbus pertraukė 2 mėn. 
JAV delegacijos pirmininkas 
Max M. Kampelman pareiškė di
delį apgailestavimą dėl įvykių 
Lenkijoj, pažymėdamas, kad tie 
Įvykiai pasauliui pademonstravo 
Helsinkio aktų gyvybiškumą.

JAV gynybos sekr. Caspar W. 
Weinberger paragino Japonijos 
vyriausybę padidinti savo kari
nes išlaidas tiek, kad Japonija 
būtų pajėgi gintis bent 1,000 
mylių atstu nuo savo krantų.

Afganistano sukilėliai paskel
bė trijų Į nelaisvę paimtų so
vietų karių fotografiją. Belaisviai 
mano, kad jie yra laikomi gyvi 
propagandos sumetimais.

Šveicarijos vyriausybė pa
prašė parlamentą sutikti, kad 
Šveicarija pasidarytų J.T. nariu. 
Parlamentui sutikus, šis nutari
mas turės dar būti patvirtin
tas gyventojų atsiklausimu.

Koks balsus yra žmogaus llklmaa be Dievo. Ii lagerio 
neišleido 1 sesers laidotuves. Nepraleido velykinių svei
kinimų. P. Lukoševičius skundžiasi, kad jis pakliuvo 
Į psichiatrini ligoninę, kur “gydo** tiek, klek Įsako KGB. 
Mečislovas Jurevičius kantroje tarp galvažudžių.

'T '
Ona Vitkauskaitė gegužės 3 

laiške rašo apie Motinos dienos 
prasmę, apie Motinos Marijos 
globą, kuri mūsą motules išmo
kė meilės, gerumo, aukos. Pri
simena motinas, kurios be są
žinės priekaišto žudo vaikelius 
ir jų sielas. “Lageryje būdama, 
aš labai gerai supratau, koks 
baisus yra žmogaus likimas be 
Dievo, be amžinosios meilės” 
— rašo ji savo laiške.

Gegužės 17 Ona Vitkauskaitė 
rašo:

Mūsų mažoje padangėje nieko 
naujesnio, tik iš laisvės gavo ma
no draugė Genutė liūdną tele
gramą, kad mirė jos sesutė. Ži
nia buvo didelė staigmena, 
Skaudi žinia. Genutė, būdama 
tvirtos dvasios, ir šį skausmą pri
ėmė ramiai. Tik vis tikėjosi atsi
sveikinti su mirusia. Daug dėjo 
pastangų, bet deja. . .

(Laisvėje Genutės brolis kun. 
Z. Navickas ir artimieji padarė 
visa, kad ją pagal įstatymus iš
leistų iš lagerio į sesers laido
tuves, bet prokuroras užprotesta- 
tavo ir išvykti jai neleido. Kroni
kos red. pastaba.)

Man buvo skaudu žiūrėti į jos 
tylų sielvartą. Jos šis skausmas 
rado atgarsį didžiojoje Dievo 
meilėje .. .

Labai gaila, kad kažkur užkliu
vo Velykinis sveikinimas. Sau
go, kad mes nepamatytume Kris
taus net atvirutėje. Taip ir Kris
taus Kapą saugojo ginkluoti sar
gai, kad neprisikeltų, o vis 
tiek... Ir šiandien švenčiame 
Velykas.

Dar kartą ačiū už maldas, už 
viską, viską. Kiek galėsiu, ir aš 
maldoje su Jumis. Tad linksmų, 
laimingų Šv. Velykų!

Vladas Lapienis savo velyki
niame laiške iškelia visą eilę 
religinių minčių. Cituoja Tomą 
Kempietį, kad nė viena Jėzaus 
žemiškojo gyvenimo valanda 
nebuvo be kančios. Rašo apie 
kentėjimų prasmę. Dar šioje že
mėje vargai tampa lengvi krikš
čioniui, kuris nuoširdžiai myli 
Jėzų ir drauge su Juo neša 
Kryžių.

V. Lapienio ištrėmimas Sibire 
baigėsi 1981 liepos 20.

ŠAUKSMAS IŠ 
PSICHIATRINĖS LIGONINĖS

Rašę P. Lukševičlus
Mane vėl ištiko žiauri ir klas

tinga saugumo ranka. 1981 sau
sio 22 anksti rytą iš buto (Tul
pių 21-62) mane paėmė ir atve
žė Į respublikinę Naujos Vilnios 
Psichoneurologinę ligoninę.

Šį kartą nenumanau, už ką ir 
kuriam laikui. Niekur nieko ne
sužinosi, nes viskas daroma 
slaptai. Psichiatrinė ligoninė pa
klusniai tarnauja saugumo inte-

JUREVIČIAUS LAIŠKAS 
IŠ 183 KAMEROS

Dar prieš teismą, būdamas 
Vilniaus kalėjime, Mečislovas 
Jurevičius, parašė ląišką arti
miesiems. Laiške rašo:

“Visų pirmiausia dėkoju vi
siems už paramą, ypatingai už 
dvasinę, kuri labiausiai reikalin
ga. Dėkoju visiems, kurie aplan
ko mano šeimą.

.. . Dabar truputį apie savo 
gyvenimą. Dėkoju Dievui už 
visa, ką Jis duoda. Savo maža 
auka prisimenu visus visus lais
vėje. Labai jaučiu Jūsų visų 
maldas, kurios labai reikalingos.

Truputį šlubuoja širdis. Nuo
taika gera, savo įsitikinimų ne
slepiu. Iš karto įmetė į vieną 
kamerą, kur buvo 2 žmog
žudžiai, vagys, chuliganai. 
Papasakojau, už ką suimtas, už 
kryžiaus nešimą, apie eisenas. 
Kai pradėjo visi keikti, sako, 
baigia komunistai eiti iš proto; 
sako, kad religijos laisvė, o ne
kaltus žmones sodina.

Kai visi nutildavo vakare, nu
eidavo gulti, aš tada melsdavau- 
si atsiklaupęs ant lovos (miego
jau viršuje). Kartą užpuolė pri
žiūrėtojai, bet mane kaliniai už-

resams ... Kaip saugumas nu
rodo, taip ji “gydo” ... laiko 
tiek, kiek įsako KGB. Nėra Įsta
tymo, kuriuo būtų galima remtis, 
ieškant teisybės; Tiesa, konsti
tucija yra, bet ji... tik užsienio 
propagandai varyti ir ten žmo
nes klaidinti.

Laukiu pavasario. Atšilus orui, 
daug lengviau. Išleidžia į orą pa
sivaikščioti, darosi erdviau. 
Tiestų ir dabar išleidžia, bet dėl 
nepakankamo apsirengimo ilgai 
nebūsi.

(Laiškas rašytas 1981 kovo 12).

stojo: netrukdykite, matote, kad 
žmogus meldžiasi ir tegul mel
džiasi. Prižiūrėtojai nuėjo.

Paskui perkėlė į kitą kamerą. 
Vieną mėnesį sėdėjau su vagi
mis, teistais jau keletą kartų. 
Čia mane apvogė — apatinius
Šiltus rūbus. Vieni pasivogdavo, 
o kiti atiduodavo. Reikėjo daug 
kantrybės.

Čia toj kameroj turėjau daug 
dvasinio džiaugsmo, nors ap
link aidėdavo baisios kalbos. 
Kartais tekdavo net ausis užsi
kimšti.

Balandžio 30 pervedė į kitą 
kamerą. Čia žmonės ramūs, tik 
be idėjų.

. . . Tiek būsime ištikimi 
Tėvynei, kiek būsime ištikimi 
Kristui. Buvau kviečiamas ke
letą kartų tardymui, bet parody
mus duoti atsisakiau. Klausė, 
kas organizavo eisenas. Atsakiau 
trumpai: Kristus!

Šiais metais galvoja daryti taip 
— kas pirmoje eilėje eis, tuos 
teis. Nežinau, kada šiais metais 
bus, — dalyvaučiau maldomis ir 
aš. įdomu kaip ant Kryžių kal
no praėjo talka?

Niekaip negaliu prisiprašyti 
pas gydytoją, nes jis atostogau
jąs. Kartą paklausiau seselės, ar 
negalima išsikviesti iš užsienio. 
Atšovė, kad galiu pats važiuoti. 

'' Tas “užsienis^buvo kalėjimas 
ir ištrėmimas į Sibirą. (Red.) 

(Bus daugiau) 

Kaunas žiemą nepriklausomos Lietuvos laikais. Nuotr. A. Naru
ševičiaus

KARDINOLAS CASAROLI 
LANKĖSI WASHINGTONE
Kardinolas Agostino Casaroli, 

Vatikano valstybės sekretorius, 
gruodžio 12 dalyvavo, kaip po
piežiaus legatas, Meksikoj vyku
siose Gvadalupės šv. Madonos 
450 metų apsireiškimo sukakties 
iškilmėse. Kartu su juo buvo ir 
prelatas A. J. Bačkis, viešųjų 
Bažnyčios reikalų tarybos pa- 
sekretoris. Į iškilmes buvo atvy
kęs ir arkivyskupas Ch. Salat- 
ka.

Grįždamas Romon, kardinolas 
Casaroli su savo palydovais 
gruodžio 14 atvyko Washingto- 
nan, kur išbuvo ligi gruodžio 16

ryto. Po pasimatymo gruodžio 15 
su prezidentu Reagan, lydimas 
prel. A. J. Račkio, jis turėjo 
pasikalbėjimą valstybės depar
tamente su valstybės sekretoriu
mi Al. Haig Jr., dalyvaujant 
ir kitiem pareigūnam. Po pietų 
pas prezidentą aukštieji Vatika
no svečiai turėjo dar pasikalbė
jimą Baltuosiuose Rūmuose su 
viceprezidentu, valstybės sekre
torium, prezidento asistentu bei 
kitais pareigūnais.

Kardinolas Casaroli gruodžio 
16 New Yorke matėsi su Jung
tinių Tautų gen. sekretorium

PARAPIJŲ METAI
Brangūs broliai ir sesės lietuviai,

Prieškarinių laikų lietuvių iš
eivijos karta šiame krašte Įkūrė 
daugiau kaip šimtą lietuviškų 
parapijų. Tada iš savo sunkiai 
uždirbtų centų lietuviai pastatė 
puikias bažnyčias, įsteigė mo
kyklas, Įrengė sales. Tai jų sun
kaus darbo ir prakaito vaisius. 
Apie lietuviškas parapijas sukosi 
ne vien tik religinė, bet ir tau
tinė veikla. Parapijose veikė cho
rai, vaidinimo būreliai, tautinių 
šokių grupės, seselių vadovau
jamos lietuviškos mokyklos, Į- 
vairios draugijos, brolijos ir kata
likiškos organizacijos. Čia po il
gos ir sunkios darbo savaitės 
lietuvis sutiko lietuvį, garbino 
Dievą savo gimtąja kalba, lankė 
organizacijų susirinkimus, palai
kė gražias lietuviškas tradici
jas. Parapijos centras lietuviui 
buvo pagrindinė maldos, atgai
vos ir pramogų vieta.

Po antrojo pasaulinio karo 
nauja lietuvių banga pasiekė ŠĮ 
svetingą Amerikos kraštą. Lietu
viškos parapijos sutiko juos iš
skėstomis rankomis ir atviromis 
širdimis. Tai buvo tartum švie
žias kraujas Amerikos lietuvių 
gyvenime. Tačiau netrukus 
Amerikos miestai pradėjo žy
miai keisti savo veidą. Iš įvai
rių vietų gyventojai veržėsi į 
miestus, o kiti bėgo į prie
miesčius, kur kėlėsi ir daug lie
tuvių. Pakito ir daugelio mūsų 
parapijų vaizdas. Gamta tuštu
mos nemėgsta, todėl, lietuviams 
išsikeliant į priemiesčius, jų vie
tas užėmė kiti. Daug kur lietu
viškos parapijos buvo apsuptos 
kitataučių.

Po Vatikano II suvažiavimo, 
įvedus liturgijon tautines kalbas, 
lietuvių parapijos daug kur tapo 
beveik grynai lietuviškomis, nes 
kitataučiai, nesuprasdami lietu
vių kalbos, pasitraukė iš jų 
bažnyčių. Tačiau lietuviai 
neužpildė jų vietų, o 
skubėjo į priemiesčius. To
kiu būdu kai kurios mūsų pa
rapijos smarkiai sumažėjo narių 
ir rėmėjų skaičiumi, o kai kurios 
visai išnyko.

Mieli lietuviai, kova už tikė
jimo išlaikymą ir šiandien yra 
neatskiriama lietuvių tautos ko
vos už išsilaikymą dalis. Ir Lie
tuvoje, nors okupantas deda mil
žiniškas pastangas izoliuoti lie
tuvį nuo lietuvio, jį visiškai nu
žmoginti, jis neįstengia sunai
kinti tikinčiųjų bendruomenės. 
Tai mums akivaizdžiai liudija 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, kurios skelbiami duo
menys rodo religiją esant galin
ga tautiškumo atrama ir vilties 
šaltiniu.

Nors turime pilną religijos 
laisvę šiame krašte, tačiau susi
duriame su religijos ir tautišku
mo išlaikymo problemomis. Pa
grindinis uždavinys šiuo atžvil
giu yra išlaikymas savo tautinių 
parapijų. Kristaus Bažnyčia yra 
kiekvieno antroji tėvynė, amži
nosios tėvynės jungtis ir simbo
lis.

Norėdami pagelbėti lietuviš
kom parapijom išlikti ir geriau 
atlikti savo uždavinius, mes, že
miau pasirašę, vadovaudamiesi 
savo organizacijų nutarimais, 
skelbiame 1982 metus Lietuviš
kų parapijų metais. Jų laiko
tarpyje ir vėliau sieksime šių pa
grindinių tikslų:

1. Sugrąžinti visus lietuvius į 
savas lietuviškas parapijas. Mfl-

Waldheim kardinolo Terence 
Cooke surengtose vaišėse Vati
kano aukštiesiem svečiam.

Prelatas A.J. Bačkis pravažia
vimo pro Washingtoną proga 
teturėjo tris valandas laiko ap
lankyti savo tėvus Lietuvos pa
siuntinybėj, kur pasikalbėjimui 
buvo atvykusi ir valstybės de
partamento Baltįjos skyriaus rei
kalų vedėja. 

sų visų pareiga sunkiu darbu ir 
prakaitu pastatytas lietuviškas 
šventoves išlaikyti, lankyti ir ne
apleisti, nors ir būtų tekę toli 
nuo jų savanoriškai išsikelti. ( 
Tai yra visų lietuvių pareiga 
Dievui ir tautai, nežiūrint, prie 
kokios religinės bendruomenės 
priklausytume.

2. Lietuviškoji parapija, ypač 
išeivijoje, turėtų būti kiekvieno 
lietuvio antrieji namai. Įžengda
mi į savo bažnyčią, turėtume 
giliau pajusti savo gyvenimo 
prasmę bei savo tėvynės dalį. 
Todėl šiandien, išauginti lietu
viškų krikščioniškų tradicijų 
dvasioje, visi lietuviai turėtų 
jausti gyvą pareigą visomis jė
gomis prisidėti prie tautinės są
monės stiprinimo ir lietuviškų 
parapijų išlaikymo. O mūsų pa
rapijos turi atsinaujinti dvasioje. 
Savoje lietuviškoje parapijoje 
lietuvis turi gauti tai, ko neran
da jam artimiausioje parapijoje. 
Lietuviška parapija privalo spin
dėti lietuvių bažnytinėmis ir 
tautinėmis tradicijomis. Joje lie
tuvis tepajunta kampelį Lietu
vos.

3. Visais įmanomais būdais 
išlaikykime dabartines lietuvių 
parapijas, o kur tai neįmanoma, 
perkelkime jas į lietuviams pa
togesnę vietą. Kada parapiečiai 
nori savo parapiją perkelti kiton 
vieton, tada jie turi teisę prašy
ti, kad diecezija, už jos kitiems 
atiduotas parapijas, pagelbėtų 
lietuviams pastatyti bažnyčią ki
toje vietoje.

Tų uždavinių siekiant:
1. Lietuviškų parapijų kunigai 

ir tikintieji raginami palaikyti 
gyvą tarpusavio kontaktą, pavyz-

• džiui lankant savo parapiečius.
2. Lietuviška parapija tepasi

lieka centrine mūsų veiklos vie
tą. Tik tada ji turės gyvybinės 
reikšmės išlaikant gyvą mūsų 
vieningumo ryšį, stiprią moralę 
ir atsparumą mus ardančioms į- 
takoms.

JAV Lietuvių Bendruomenė ir 
visos šį atsišaukimą pasirašiu
sios organizacijos per savo apy
linkes, apskritis ar skyrius ragins 
visus lietuvius grįžti į lietuviš
kas parapijas, nepaisant, kaip 
toli kuris gyventų nuo jų cent
rų, organizuos vajus ir minėji
mus lietuviškoms parapijoms 
stiprinti, joms pagyvinti ir išlaiky
ti.

3. Visiems tiems darbams pla
nuoti, derinti ir skatinti sudaro
mas centrinis iniciatyvos židi
nys, o paskirose vietovėse — jo 
skyriai, kurie talkins parapijų 
komitetams ir taryboms jų pa
stangose stiprinti ir išlaikyti 
lietuviškas parapijas.

Vysk. Vincentas Brizgys

Kun. Albertas J. Kontautas 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Vienybės 

pirmininkas

Loretta Stukienė
Lietuvos Vyčių 

pirmininkė

Juozas Laučka
Ateitininkų Federacijos 

vadas

Vytautas Kutinu
JAV LB krašto valdybos 

pirmininkas

Saulius V. Kuprys
Amerikos Lietuvių Romos 

Katalikų Federacijos 
pirmininkas

JuliaMack
Amerikos Lietuvių Katalikių 

Moterų Sąjungos 
pirmininkė

Kun. Kazimieras Pugevičius
Lietuvių Katalikų Tarnybos

direktorius

♦
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'TiU DEMONSTRACIJA 
PRIE PUŠKINO PAMINKLO

Kelios dešimtys Sovietų Są
jungos piliečių taip pat ir 1981 
metais tylia demonstracija gruo
džio 10 prie Puškino paminklo 
Maskvoj atžymėjo Jungtinių 
Tautų paskelbtą Žmogaus 
Teisių dieną. Demonstracijos 
dalyviai, kurių tarpe matėsi taip 
P»t ir jaunimo, nebuvo iškėlę 
transparantų ir neskandavo jokių 
šokių; priėję prie Puškino pa-

aetMoeaeoccoMooeecMaf

:: Savaitės |
Įvykiai |

minklo, protesto ženklan, keliom 
minutėm jie tik nusiėmė kepu
res. Tuoj atvykusi milicija apie 
30 demonstrantų sulaikė, o kitus 
išsklaidė. Vienas iš demonstra
cijos dalyvių, pasisakęs esąs dar
bininkas, užsienio korespon
dentam pažymėjo, kad jis ir jo bi
čiuliai norėję taip pat išreikšti 
savo solidarumą žmogaus teisių 
gynėjui akademikui Sacharovui. 
Nedaug čia yra susirinkusių, pa
žymėjo darbininkas, bet labai 
daug žmonių yra už Sacharovą.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim 
gruodžio dešimtosios, tarptauti
nės Žmogaus Teisių dienos, 
proga paskelbtame pareiškime

........ ....
pažymėjo, jog prieš 33-ejus me
tus paskelbta Visuotinė Žmo
gaus Teisių deklaracija su pa
grindu kelia pasididžiavimą, bet 
drauge primena, jog dar daug 
lieka atlikti žmogaus teisių ap
saugojimo srity. Milijonai Žmo
nių, pažymėjo Waldheimas, dar 
ir šiandien yra persekiojami ir 
pažeminami vien dėl jų įsitiki
nimų, tautinės ar rasinės kilmės. 
Visuotinė Žmogaus Teisių Dek
laracija mum primena, jog kiek
vienas asmuo turi teisę į įsiti
kinimų, sąžinės ir tikėjimo lais
vę, įskaitant laisvę savo tikėjimą 
ir kitus įsitikinimus viešai išpa
žinti. Žmogaus diskriminavimas 
dėl jo religinių ar kitokių įsi
tikinimų yra nusikaltimas prieš 
žmogaus orumą, prieštarauja 
Jungtinių Tautų statuto princi
pam ir todėl turi būti visu griež
tumu pasmerktas.
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Popiežius Jonas Paulius II as- duotavė. Gėlė* fvalrlM progom. 848-5454. 187-84 Jamalca Avė., 
menišku laišku pasveikino vie- Rtehmoad HM, N.Y.
nuolę seserį Teresę iš Kalku- -
tos, kuriai gruodžio 10 Italijos SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamalca Ava. (prie Forest 
katalikų švenčiausios Jėzaus P’way St.), Woodhavot g. Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Širdies universiteto medicinos Kopėto* parūpinama >lics» miesto dalyse. Tol. 294-2244.

Lenkijos karinė vyriausybė 
oficialiai paskelbė, kad per ne
ramumus ten yra žuvę 7 ir yra 
areštuoti ne daugiau kaip 5,000 
žmonių, bet neoficialūs šaltiniai 
tvirtina, kad žuvusiųjų skaičius 
siekia kelis šimtus, o suimtųjų 
— apie 50.000.

Sirijos prez. Hafez al-Assad, 
siekdamas sudaryti vieningą 
arabų frontą prieš Izraelį dėl 
Golan aukštumų aneksijos, lan
ko arabų valstybes.

Kai kurie V. Vokietijos inte
lektualai ir laikraščiai yra labai 
nusivylę savo politinių vadų 
ir darbo unijų menka ir nežy
mia reakcija dėl įvykių Lenki
joj. Prancūzijoj gruodžio 21 
buvo paskelbtas vienos valan
dos visuotinis streikas, o V. Vo
kietijos darbininkai visai ne
streikavo ir suruoštose de
monstracijose dalyvavo paly
ginti maži žmonių skaičiai.

Sov. S-ga skiria per metus 3 
bil. dol. komunistų partizanam 
centrinėj Amerikoj remti.

Graikija suteikė ten veikian
čiai Palestinos išlaisvinimo or
ganizacijos informacijos agentū
rai diplomatines teises.

Saudi Arabijos ir Bahrein sau
gumo organai sulaikė 65 as
menis, bandžiusius nuversti 
Bahrein vyriausybę.

Sov. S-ga laiko Afganistane 
110,000 karių, arba 11 divizijų. 
Manoma, kad 5-6,000 sovietų 
karių buvo užmušta ir 12,000- 
15,000 sužeista. Sovietų opera
cijom ten vadovauja Sov. S-gos 
gynybos ministerio pavaduoto
jas, bet Afganistano partizanai ir 
dabar kontroliuoja apie 80 proc. 
teritorijos.

Čekoslovakijos saugumo orga
nai areštavo šiuos disidentus: 
Dubčeko laikais buv. užs. reik, 
min. Jiri Hajek, kalėjime laiko
mo dramaturgo Vaclav Havel 
žmoną Olgą ir brolį Ivan, fi
losofą Miro Kusy, žurnalistus 
Karei Kyncel ir Jiri Rumi, slova
kų istoriką Jan Mlynarik ir rašy
toją Milan Simencka.

Manoma, kad Sov. S-ga įsakė 
Lenkijos min. pirmininkui Jaru- 
zelski sutramdyti Solidarumo 
uniją ir savo ribas peržengusį 
parlamentą, nes kitaip tai būtų 
įvykdžiusi Varšuvos pakto narių 
kariuomenė.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

fakultetas iškilmingai suteikė 
garbės doktorato laipsnį, šiuo 
medicinos ir chirurgijos garbės 
doktoratu universitetas norėjo į- 
vertinti ir pagerbti seserį Tere
sę dėl jos didžiulių nuopelnų, 
teikiant pritaikomosios medici
nos pagalbą kenčiantiem žmo
nėm Indijoj ir kituose pasaulio 
kraštuose.

Įvertindamas jūsų pastangas ir 
jūsų pasiaukojimą kenčiantiem 
žmonėm, — rašo seseriai Tere
sei šv. Tėvas, — medicinos ir 
chirurgijos fakultetas nori at-

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, A. 4- Bahon-Baltrūnaa, uleented Manager and Notary 
Public, etO Grand St, Bnoklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUVUS FUNERAL HOME,Nario Tolzoka, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 42S Lafayiltt St (Cor. Wilson Avė.), tolof. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingoelitotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobilis, pastatyti.

4UOZO ANDRIULIO RulEstate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 09-11 Jtmalca Avė., Woodhaven, N.Y. Teist 047-2323 
(namų telef. 047-4477) įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušisklijentais.

— Pavergtos Lietuvos spaudo
je paskelbtos Sov. Sąjungos 
valstybinės premijos. Daugumas 
jų teko rusams, nemaža premijų 
paskirta Gruzijos menininkams 
ir kultūros veikėjams. Premijų 
paskirta ir Armėnijos, Azerbai
džano kultūrininkams, taip pat 
kelias premijas gavo estai ir gu
dai. Dvi premijos paskirtaos 
ir Lietuvai. Už meno kūrinius 
premiją gavo dail. Sofija Veive
ry tė-Liugailienė. Už freską “Mū
sų kraštas”, sukurtą Lietuvos 
žemės ūkio ekonomikos moksli
nio tyrimo instituto konferenci
jų salei, premiją gavo trys to 
kūrinio kūrėjos — Sofijai Vei- 
verytė, Angelika Banytė ir Na
talija Daškova.

— Sąjunginę premiją gavo ir 
klaipėdietis skulptorius R. Mid- 
vikis už dekoratyvinę sovietinių 
partizanų skulptūrą. Premiją 
paskyrė sovietinis komjaunimas.

— Rumunijos sostinėje įvyku
sioje fotografijos parodoje pir
mąją premiją laimėjo lietuvis A.

Prez. Reagan savo kalėdinėj 
kalboj aštriai pasmerkė Lenkijos 
ir Sov. S-gos vyriausybes už karo 
būklės Lenkijoj įvedimą, žmo
nių įkalinimą ir panaikinimą 
Helsinkio aktais garantuotų lais
vių. Kol pilietinės laisvės Len
kijoj bus suvaržytos, jis įsakė 
sustabdyti javų ir maisto išveži
mą į Lenkiją, bet paliko priva
čiom organizacijom laisvę šelpti 
maistu Lenkijos gyventojus, su
spendavo Lenkijos civilinių lėk
tuvų susisiekimą su JAV, Eks
porto ir importo banke paskolas 
Lenkijai, Lenkijos laivų žvejy
bą JAV vandenyse ir technolo
gijos pardavimą. Be to, jis pa
rašęs laiškus Sov. S-gos prez. 
Brežnevui ir Lenkijos ministe- 
riui pirmininkui Jaruzelski, ra
gindamas atstatyti pilietines 
laisves, leisti veikti Solidarumo 
unijai ir paleisti areštuotuosius, 
nes kitaip bus imtasi konkre
čių politinių ir ūkinių sankcijų.

Sutkus už prof. Ch. Kybarskio 
portretą. Fotografijų serijoje pir
ma vieta teko , lietuviui V. 
Straukui, antra vieta 
pripažinta A. Macijauskui.

— Paskelbtas propagandinių 
dailės kūrinių konkursas. Tema
— “TSRS — mūsų Tėvynė”. 
Konkursui siunčiami tik tapybos, 
grafikos ir skulptūros eskizai. Už 
juos skiriamos trys premijos: 300 
rb., 200 rb., 100 rb.

— Sugalvotas dar vienas 60 
metų minėjimas. Ir pavergtos 
Lietuvos spaudoje rašoma, kad 
Sovietų Sąjunga buvusi sukurta 
tik prieš 60 metų. Spalio revo
liuciją įvykdžiusi rusų tauta su
organizavo ir sąjunginę valstybę, 
į kurią įsijungė daug nerusiškų 
tautų. Iš tikrųjų niekas savano
riškai į tą kruviną imperiją nesi- 
jungė, bet raudonosios armijos 
jėga buvo užgrobtos Ukraina, 
Gudija, Gruzija, Armėnija, Azer
baidžanas ir daugelis Azijos tary
tų ir tautelių. Tai šita pavergi
mo sukaktis ir bus iškilmingai 
minima ateinančiais metais. Jau 
ir dabar begėdiškai garbinama, 
liaupsinama bolševikinė Rusija
— didžiausia sovietinė respubli
ka: “Plačioji žemė rusų!” . . .“Ir 
mus cementuoja didžiojoje mūsų 
tautų šeimoje šlovinga rusų tau
ta” (Lit. ir Menas, Nr. 46).

— O kiek ta “šlovingoji” bol
ševikinė Rusija apiplėšia Lietu
vą, patiriame iš straipsnelio 
Gimtajame Krašte (Nr. 45), ku
riame džiaugiamasi L. Brežnevo 
atsiųstu sveikinimu už Lietuvos 
derliaus atidavimą “valstybei”. 
Net specialus mitingas buvo su
šauktas perskaityti Brežnevo 
sveikinimui (perskaitė P. Griš
kevičius). Iš straipsnelio suži
nome, kad Lietuva “valstybei” 
atidavė 450 tūkstančių tonų 
grūdų (pagamino net 125% nu
matyto plano), 315 tūkstančių 
tonų bulvių (117% virš plano), 
106 tūkstančius daržovių (101%), 
714 tūkstančių tonų cukrinių

skleisti savo studijų ir tyrinėji
mų įvairiose mokslo srityse ga
lutinį tikslą: tikslą su meile tar
nauti žmogui. Su meile tarnau
jant žmogui, niekada nesu
stodama vien prie jo kūno. Mei
lė visada veda į žmogaus dva
sią, pažadindama joj viltį ir tikė
jimą nenykstančiomis krikščio
niškomis vertybėmis. Šio tikslo 
siekiant, kaip tik ir buvo prieš 
20 metų įsteigtas šitas medici
nos ir chirurgijos fakultetas. Jo 
steigėjai norėjo, kad šiame me
dicinos mokslų centre studentai 
gautų ne tik gilų mokslinį pa
rengimą, bet ir krikščionišką 
dvasios kultūrą, kuri juos įgalin
tų liudyti Kristų, atliekant gydy
tojo misiją . . .

Savo pavyzdžiu, — toliau rašo 
Sv. Tėvas, — jūs įrodėt, kaip 
labai aktualūs yra Kristaus žo
džiai: “Aš buvau išalkęs, ir jūs 
mane pavalgydinot, buvau iš
troškęs, ir mane pagirdėt, buvau 
keleivis, ir mane priglaudėt, bu
vau nuogas - mane aprengėt, 
ligonis — mane aplankėt, kali
nys — atėjot pas mane” .. .Šie 
žodžiai prieš krikščionio akis at
veria naujus horizontus, kuriuo
se žmogaus kančios tik
rovė apsireiškia kaip paties Kris
taus buvimo mūsų tarpe “sakra
mentas” ...

runkelių (108%), 126 tūkstan-
čius tonų vaisių ir uogų (133%). 
Tik neskelbiama, kiek tūkstan
čių tonų mėsos sovietai išplėšė 
iš Lietuvos. Vietos gyventojams 
trūksta maisto, nes besotė Rusi
ja viską plėšte išplėšia. Okupan
tų padlaižiai džiaugiasi L. Brež
nevo sveikinimu, o gyventojai 
stovi prie parduotuvių eilėse ir 
negauna nei mėsos, nei sviesto,

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, aev. Wintar Gardon Tavam. 
1583 Madisėn St, Rktyvood, R.Y. 11227. Talef. 821-8440. Salė vastu- 
vėms Ir kt pramogoms Be to, duodami polaldotuvlnlai platūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maiitii prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyllsms tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 4unction Blvd., Corona, 
Oueena, N.Y. 11368. Teiti. 779-5156.
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NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, šošted. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Mušk: of Ltthuanla”, tračiad., 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 Sunltt Dr., Watchunj,W J. 07060 Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Lala vės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Ava., Bsyside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 22M1M.

Kompozitoriui Vytautui Bacevičiui paminklas Cypress Hills kapinėse, jo mirties 10 
metų sukakti minint, buvo pašventintas spalio 20. Nuotraukoje paminklo statymo komi
tetas ir iškilmėse dalyvavę kalbėtojai. Iš k. Charles Martin, Antanas Sateika, Bronė 
Spūdienė, lenkų muzikas Viktor Sawicki, Elena Bublaitienė, Liet. Vargonininkų-Muzikų 
Sąjungos pirm. Vytautas Kerbelis, .Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, pašventinęs 
paminklą, ir dr. J. Noakaitė.

nei sūrio, nei kiaušinių. Iš Ame
rikos pirkti grūdai Lietuvos ne
pasiekia, net slepiama, kad so
vietams trūksta savojo derliaus.

— Jonas Aničas pyksta, kad 
Lietuvos katalikų persekiojimas 
plačiai žinomas užsienyje, kad 
apie tai rašo ne tik lietuvių iš
eivių spauda, bet ir vokiečių, 
šveicarų, italų ir amerikiečių 
laikraščiai. Sovietinis propagan
dininkas mėgina atremti užsie
nio spaudoje paskelbtus faktus, 
bet jo dialektika tėra tik žurna
listinė gražbylystė be tikrovės 
pavyzdžių. Iš J. Aničo mėgini
mo paneigti tikrus persekiojimo 
faktus matyti, kaip pavergėjai 
yra jautrūs užsienio opinijai.

— Tenykštėje spaudoje skel
biama, kad jau baigiama atstaty
ti Biržų pilis. Tai 17-tame am
žiuje statyta gynybos pilis. Ją 
18 amžiuje sugriovė švedai. 1953 
nutarta pilį atstatyti ir joje į- 
ruošti kultūros centrą. Iš dar iš
likusių pilies griuvėsių ir su
rastų senų graviūrų architektas 
Evaldas Purlys paruošė pilies 
projektą. Projekto statybą vyk
do restauratoriai ir statybininkai. 
Spaudoje rašoma, kad jau laukia
ma įkurtuvių. Į pilies rūmus 
persikels kraštotyros muziejus 
ir įsikurs rajono centrinė bib
lioteka. Rašoma, kad Biržų et
nografiniame muziejuje esą su
kaupta daug kultūrinių turtų. 
Esama daug senų dokumentų iš 
Radvilų politinės ir kultūrinės 
veiklos, miesto ir dvarų inven
toriaus dokumentų, daug me
džiagos apie Radvilų ir Tiškevi
čių bylinėjimąsi, net gyventojų

(nukelta į 4 psl.)
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1981 metus apžvelgiant
Užskleidžiame 1981 metų la

pus, juos apžvelgdami ir mė
gindami kokiu nors vardu pava
dinti. Taip ir norisi užrašyti 
į istoriją — tai didėjančios įtam
pos metai.

Žvilgsnis į Ameriką
Amerika metus pradėjo įkai

tų grąžinimu iš Irano. Jų grį
žimas pakėlė Amerikos patrio
tizmą. Drauge su metų pradžia 
atėjo ir naujas prezidentas, ku
ris pirmą kartą Amerikos isto
rijoje taip drąsiai, atvirai ir drau
ge tvirtai pasisakė prieš Sovie
tų Sąjungą. Prezidentas ėmė 
ginkluoti pačią Ameriką, paskel
bė, kad gamins neutrono bom
bą, su kuria gins Europą nuo 
sovietų invazijos.

Sovietai nori įsitvirtinti cent
rinėje Amerikoje, ir čia Ameri
ka suskato organizuoti pasiprie
šinimą. Didžiausias sovietų rū
pestis — Lenkija. Lenkijos dar
bininkų judėjimas, jų nepriklau
soma unija yra didžiausias smū
gis Sovietų Sąjungai. Visiem 
skelbė, kad socialistinėje san
tvarkoje darbininkai niekada ne- 
stteikuoja, nes tai jų valdžia, 
nes tai jų rojus. Daug kas tuo 
tikėjo, dar ir dabar tiki, bet 
gyvenimas rieda visai kitaip. Ko
munizmas ir socializmas tarnau
ja tik sovietinei Rusijos eks
pansijai.

Sovietai labai bijo, kad darbi
ninkų judėjimas nepersimestų 
į jų užgrobtus kraštus. Visi tei
gia, kad tai tik laiko klausi
mas, kad toks judėjimas įsižiebs 
pačioje Sovietų Sąjungoje, nes 
ten yra pavergtas darbo žmo
gus. Sovietai norėjo militarine 
jėga užgniaužti Lenkijos darbi
ninkų judėjimą, buvo apsupę 
Lenkiją iš visų pusių, bet čia 
labai griežtai pasipriešino Ame
rikos prezidentas. Ir popiežiaus 
įtaka pasidarė labai didelė Len
kijoje.

Sovietai mėgino šias abi kliū
tis pašalinti atentato būdu. Ži
noma, netiesioginiai, bet juk 
sovietinės rankos moka tokius 
dalykus kuo gražiausiai organi
zuoti, panaudojant visokius 
revoliucionierius, nihilistus. 
Prieš Amerikos prezidentą aten
tatas buvo kovo 30, o prieš po
piežių — gegužės 13. Atenta
tai nepasisekė. Taip spaudimas 
į Sovietų Sąjungą dar labiau 
padidėjo.

Sovietų Sąjunga pati nedrįso 
užimti Lenkijos, kad sustabdytų 
darbininkų judėjimą. Ji privertė 
pačią Lenkijos komunistinę val
džią įvesti karo stovį ir mėgin
ti sutramdyti darbininkus.

Ir čia Amerika labai griež
tai pasisakė prieš Sovietų kės
lus, rėmė darbininkų judėjimą, 
visur organizavo pasipriešini
mą.

Amerikos veiklumas grąžino 
jai prestižą. Visas pasaulis no
ri, kad Amerika būtų veikli 
ir galinga, nes tik tada pasau
lyje bus ramu.

Besirisdama per nemažus 
sunkumus, Amerika ir viduje 
sistiprėjo. Per daug buvo krašte 
nihilizmo, chuliganizmo. Visa 
tai aptramdoma pamažu. Apkar
pant biudžetą, rūpinamasi su
stiprinti Amerikos ekonominę 
padėtį. Taip Amerikos doleris 
užsienyje jau kyla.

Išsijudinusi Amerika tegu 
žengia tvirta ir galinga į nau
jus ateinančius metus ir tegu 
gina laisvės principus ir pa
čią laisvę.

Žvilgsnis į Lietuvą
Su dideliu dėmesiu sekėme 

gyvenimą Lietuvoje. Ir ten 
spaudimas didėjo. Pirmiausia 
buvo pašalinti visi pasipriešini
mo organizatoriai, visi Helsin
kio grupės nariai. Juos suran-

(nukelta į 5 psl.)

Naujųjų metų pradžioje žvelg
dami j savo sąjūdžio ateitį, ne
galime užmiršti 1981 rugsėjo 4- 
7 įvykusio sukaktuvinio “Atei
ties” kongreso. Jis pateisino ren
gėjų darbą, rūpesčius ir lūkes
čius ir visa programa, ir savo 
renginiais, ir dalyvių sudėtimi. 
Drįstu teigti, kad kongresas pa
rodė organizacijos gyvastin
gumą. Jame atstovauta kiekvie
nai Jungtinių Valstybių ir Ka
nados vietovei, kur veikia bent 
vienas mūsų Federacijos viene
tas.

Džiaugėmės susilaukę atstovų 
iš Vakarų Europos ir Pietų Ame
rikos. Apgailestavom nesulaukę 
svečių iš Australijos. Entu
ziastiškai sutikom atėjusį sveiki
nimo žodį iš brangiosios Lietu
vos. Šiltai sveikinom kongrese 
aktyviai dalyvavusius mūsų ga
nytojus, vyskupus Vincentą 
Brizgį ir Antaną Deksnį. Abiejų 
garbingųjų vyskupų ateitininkų 
nuoširdus dalyvavimas kongre
se reikšmingai priminė vyres
niesiems anas dienas, kai nepri
klausomoje Lietuvoje joks di
desnis ateitininkų sąskrydus 
nepraeidavo nepastebėtas Lie
tuvos vyskupų, ypač neužmirš
tamų Mečislovo Reinio ir Kazi
miero Paltaroko.

Kongreso dalyvių sudėtis 
rodė, kad vyravo įspūdingas vy
resniųjų ir jaunųjų bei jaunes
niųjų skaičiaus lygis. Daugiau 
kaip penkių šimtų dalyvių gre
tose matėme ir keletą savojo 
sąjūdžio pirmūnų, įsijungusių į 
sąjūdį drauge su “Ateitimi” 1911 
metais. Oficialių atstovų gretose 
būta visai geros pusiausvyros— 
50 nuošimčių sendraugių ir 50 
nuošimčių studentų ir mokslei
vių.

Dalis Detroito jaunimo dalyvavusio prieškalėdiniame susikaupime, kurį pravedė' kun. 
Antanas Saulaitis iš Chicagos. Susikaupimą jaunimui suorganizavo Lietuvių Bendruo
menė ir Žiburio mokyklos vadovybė. Nuotr. Jono Urbono

SAVITARPIO PAGARBOS, SUPRATIMO, 
RYŽTO IR MEILĖS KELIU
Ateitininkų federacijos vado naujametinis žodis

Kiek teko išsikalbėti su kong
rese dalyvavusiais, girdėjau apie 
jį tik teigiamus atsiliepimus. 
Tiesa, yra kiek kritiškų pasisa
kymų dėl jo vieno kito atžvil
gio, bet apskritai visų bent man 
žinomi vertinimai yra labai tei
giami. Labiausiai džiugina šilti 
jaunimo pasisakymai, tačiau po- 
kongresinė patirtis kiek ir maži
na tą džiaugsmą... Studentų 
pravestos kongrese svarstybos 
laikomos bene geriausiai praė
jusiomis, tačiau lapkričio 8 To
ronte įvykęs Studentų sąjungos 
suvažiavimas negalėjo išrinkti 
naujos centro valdybos. Neatsi
rado nei trijų kongrese dalyva
vusių, kurie būtų sutikę įsiparei
goti centro valdybos darbui 
Šiems metams. Žinoma, sąjungos 
veikla tęsiama be pertraukos. 
Kelios draugovės įsipareigojo at
likti būtinus organizacinius 
darbus, kol bus sudaryta nauja 
vadovybė.

Nors kongresas nepriėmė spe- 
ficinių veiklos gairių, tačiau 
taip gali atrodyti neįsigilinus į 
kongreso paskelbtus nutarimus 
ir pageidavimus. Jų susidarė 
net 20. Kiekviename jų mūsų 
vienetai, tiek sendraugių, tiek 
studentų, tiek ir moksleivių, 
gali rasti vertingų nurodymų 
ir minčių savo veiklai. Tie nu
tarimai apima visas mums rū
pimas sritis—ideologinę, religi

nę-dorovinę, tautinę, kultūrinę 
ir visuomeninę. Kiekvienas jų 
vertas ne tik vienetų vadovy
bių, bet ir visų Federacijos na
rių dėmesio ir veiksmo. Kong
reso nutarimai jau paskelbti 
“Drauge”, “Darbininke” ir “Tė
viškės Žiburiuose”. Jie pasiro
dys ir kongresiniame “Ateities” 
numeryje. Jei vienetų vadovy
bės atkreips dėmęsį į juos ir 
kvies talkininkus tiems nutari
mams vykdyti gyvenime, ne
reikės padejuoti, kad skyriams, 
kuopoms ar draugovėms nesą 
darbo.

Nutarimuose pasisakyta ir 
apie “Ateitį”, kurios 70 metų 
sukakčiai pažymėti visų pirma 
ir kviestas sukaktuvinis, iš eilės 
jau dešimtasis mūsų sąjūdžio 
kongresas. Juose pažymėta, kad 
“visiems privalu rūpintis “Atei
ties” žurnalu”, todėl'kiekviena 
ateitininkiška šeima turėtų pasi
kviesti “Ateitį”.

Apie “Ateitį” girdime gražiau
sius atsiliepimus, bet ar leisi
me, kad ji būtų tartum garsu
sis Mona Lisa paveikslas, ku
riuo galima grožėtis tik iš tolo? 
Dabartinė “Ateitis” dar ne mu
ziejinė. Ji dabarties kūrinys, tu
rintis rasti sau vietą kiek galima 
didesniame lietuviškų šeimų 
skaičiuje.

Šiomis dienomis man rašy
tame laiške prof. Antanas Ma

ceina apie mūsų leidžiamą žur
nalą taip pasisakė: “Kun. dr. Tri
mako redaguojama “Ateitis” pa
siekė beveik nepralenkiamą 
žurnalistinį aukštį. Dr. Trimakas 
sugebėjo sutelkti jaunimo ir jį 
įkinkyti į darbą ... Jo sugebėji
mą ašen regiu jo galioje telkti 
aplink save kitus, juos uždegti, 
įjudinti, sukti kūrybine linkme.”

Turime iškilų redaktorių, turi
me šaunią jaunų pajėgų redakci
ją, todėl reikėtų stengtis, kad 
“Ateitis” pasiektų ne tik ateiti
ninkus, bet ir kiek galima pla
tesnius lietuviško jaunimo 
ir 'visuomenės sluoksnius. 
“Ateities” administravimo naštą 
jau keliolika metų nešančiam 
Juozui Polikaičiui reikia talkos, 
kad būtų įvykdytas sėkmingas 
naujų “Ateities” prenumerato
rių vajus. Nepagailėkim savo pa
ramos pagal galimumą.

Kongreso nutarimuose yra nu
rodymų ir apie kitus remtinus 
ateitininkams artimus spaudos 
leidinius bei knygas, tarp jų 
ir prof. Maceinos naujausią stu
diją “Asmuo ir istorija”.

Apie mūsų pareigas Lietuvai 
taip pat ryškiai pasisakyta kong
reso nutarimuose. Lietuvių Ka
talikų Tarnybos dažni praneši
mai apie tikinčiųjų padėtį Lie
tuvoje yra toji medžiaga, kuri tu
rėtų paskatinti mūsų vienetus 
veiksmingai atsiliepti.

Tikiu, kad Lietuvą šiemet dar 
jautriau prisiminsim, nes 1982 
metai — Lietuvos praeičiai, lais
vei, garbei ir meilei giesmes, 
dainas ir poemas kūrusio Mairo
nio gimimo šimtieji metai. Ry
šium su mūsų įsipareigojimais 
Lietuvai ir savo vienminčiams 
tenai, norėčiau šiame naujameti
niame žodyje pakartoti kongreso 
pasisakymą:

“Sveikindamas pavergtą Tau
tą, Kongresas reiškia ypatingą 
pagarbą visiems jos rezistencijos 
dalyviams, kovojantiems už Lie
tuvos laisvę, už pagrindines 
žmogaus teises. Visi gėrimės 
tautos atsparumu didžios nure- 
liginimo ir nutautinimo grėsmės 
akivaizdoje ir prašome Dievo 
palaimos visai mūsų tautai. Mū
sų nuoširdūs sveikinimai mūsų 
vienminčiams Lietuvoje, mes su 
Jumis ir mintimis ir širdimis.”

Mėgstu dažnai kartoti savo 
įsitikinimą, kad mūsų sąjūdžio

(nukelta į 4 psl.)

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI 
AMERIKOJE 
40 metų sukaktis

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM

St.. Catherines ir Welando, 
Ont., lietuvių dvasiniams reika
lams aptarnauti 1949 St. Cathe
rines mieste buvo įkurtas vie
nuolynas ir lietuvių misija, ku
rios uolus vadovas tėvas Juve
nalis Liauba daug metų dideliu 
ryžtu dirba religinį ir tautinį 
darbą ne tik St. Catherines 
ir Welando miestuose, bet ir vi
same Niagaros pusiasalyje.

Tėvas Aleksandras Žiubrys 
daugiau kaip 30 metų klebonau
ja Šv. Antano parapijoje, Brid- 
geville, Pa. Į šios parapijos ad
ministravimą jis įdėjo daug 
darbo ir širdies.

Portlando vyskupas J. Mc 
Carthy, leisdamas įkurti Greene 
pirmąjį pranciikonų vienuolyną, 
jiems pavedė rūpintis ir Maino 
valstijos lietuvių pastoracija. 
1944 Maine buvo apie 2000 
lietuvių. Jų gausesni būriai 
buvo susitelkę Lewistone, Rum- 
forde, Diver-Foxrofte ir Milli- 
nockete. Daugelis jų buvo pra
radę tikėjimą ir pakrypę į socia

lizmą. Lewistone šv. Patriko 
koplyčioje lietuviams kas sek
madienį buvo laikomos pamal
dos, o kitų vietovių lietuviai bu
vo lankomi su rekolekcijomis 
kartą metuose. Per pranciškonų 
rūpestį daugelis Maino lietuvių 
grįžo prie sakramentų.

Kai 1944 Greene kūrėsi pran
ciškonai, Greene kaimelyje te
buvo tik 15 katalikų, bet pas
kum jų skaičius kasmet ėmė 
didėti. Vienuolyną uždarant, ten 
jau buvo daugiau kaip 900 kata
likų. Kas sekmadienį kaimelio 
ir apylinkės katalikams vienuo
lyno koplyčioje buvo laikomos 
trejos mišios. Katekizacijos pa
mokas lankė 200 vaikų. Sekma
dienio mišiose dalyvaudavo 
apie 400 tikinčiųjų.

Portlando vyskupas darė žygių 
Greene įkurti parapiją ir norėjo 
ją pavesti administruoti lietu
viams pranciškonams, bet pro
vincijos vadovybė dėl įvairių 
priežasčių vyskupo pasiūlymo 
nepriėmė.

Greene vienuolynas buvo į- 
sijungęs ir į plačią ekumeninę, 
socialinę bei karitatyvinę veiklą. 
Vienuolyne buvo įkurtas Krikš
čioniškos Tarnybos centras. Pa
grindinis šio sąjūdžio tikslas yra 
padėti psichiniams ligoniams, 
kurių Maino valstijoje yra gana 
didelis skaičius. Jiems padėti 
Krikščioniškoji Tarnyba turėjo 
savo psichiatrą, kuris taip pat 
lankydavo kaimo mokyklas, pa
dėdavo alkoholikams ir narko
tikų vartotojams.

Ši Krikščioniškoji Tarnyba rū
pinosi ir kaimo namų pagerini
mu. Kasmet iš įvairių Amerikos 
miestų atvykdavo apie 30 stu
dentų, kurie, vietos specialistų 
vadovaujami, taisydavo apleis
tus namus ir šiaip padėdavo ne
turtingiesiems. Jie taip pat orga
nizavo maisto kooperatyvus kai
muose ir skaitė įvairias paskai
tas. Krikščioniškosios Tarnybos 
veikla apėmė dešimt kaimų su 9 
tūkstančiais gyventojų.

1972 įkurtas vienuolynas ir 
perimta lietuvių pastoracija Šv. 
Jurgio parapijoje Rochesteryje, 
N.Y. Kiek vėliau dar įsteigtas 
vienuolynas ir St Petersburge, 
Fla., aptarnaująs gausią tenykš
tę lietuvių koloniją. Neseniai 
perimta lietuvių pastoracija East 
St. Louis, III.

Pašaukimų klausimas
Lietuviai pranciškonai, plės

dami aavo veiklos lauką JAV 
bei Kanadoje ir ruošdamiesi 
ateities darbams Lietuvoje, nuo 

savo įsikūrimo pradžios Š. Ame
rikoje dėjo nemaža pastangų 
rasti pašaukimų. Tuo tikslu daž
nai buvo lankomos lietuvių pa
rapinės mokyklos, pravedami 
su mokiniais pašnekesiai, sa
komi pamokslai bažnyčiose, pra
vedamos mokinių rekolekcijos. 
Įsteigtos buvo berniukų stovyk
los Kennebunkporte, Me., ir 
VVasagoje, Ont. Lietuviškajam 
jaunimui pranciškonai skyrė 
ypatingą dėmesį. Buvo tikėtasi, 
kad tremties jaunimas susido
mės vienuolyno gyvenimu ir įsi
jungs į lietuvių pranciškonų gre
tas, ypač šiuo metu, kai, anot tė
vo Leonardo Andriękaus, dalies 
lietuvių pranciškonų amžius jau 
pasistūmėjo į saulėleidį.

Deja, pranciškonų lūkesčiai 
nepasitvirtino. Tremties jauni
mą patraukė ne vienuolinis gy
venimas, ne religinė veikla, bet 
humanitariniai bei tikslieji 
mokslai. Iš dalies šis jaunimo 
nusiteikimas šiandien ir supran
tamas. Kai gresia tautinės dva
sios išblėsimas, yra reikalinga 
šviesių ir taurių pasauliečių tau
tinei dvasiai išsaugoti bei jai 
žadinti.

Jaunųjų talkininkų tikėtasi su
silaukti iš pranciškonų įkurtos 
šv. Antano gimnazijos Kenne- 
hunkporte (1956-1969). Turėta 
gražiausių vilčių. įkurti gimna
ziją buvo drąsus užmojis. Gim
nazijos statybai ir jos išlaikymui 
per trylika metų išleista daugiau 

kaip milijonas dolerių. Tai mil
žiniška suma, suaukota dosniųjų 
Amerikos lietuvių. Gimnazijoje 
dirbo kvalifikuoti mokytojai. 
Mokslo lygis buvo aukštas. Vi
sas mokinių religinis bei tauti
nis ugdymas buvo pranciškonų 
auklėtojų rankose, ir vis tiek, 
nežiūrint didelių pastangų, iš 
Šv. Antano gimnazijos nesusi
laukta pašaukimų, nors šiaip 
gimnazijos įnašas į tremties jau
nimo lituanistinį švietimą ir jos 
tautinį auklėjimą yra nemažas.

Lietuvių pranciikonų ateitis

Lietuvių pranciškonų ateitis 
yra Dievo rankose. Jau Mindau
go laikais, atkilę į Lietuvos kraš
tą, pranciškonai užmezgė ryšius 
su lietuvių tauta. Jie pirmieji 
nešė Lietuvon Evangelijos švie
są, jie lietuvius krikštijo ir pir
mieji juos švietė. 1831-1863 jie 
kovojo prieš carinės Rusijos prie
spaudą, prieš Lietuvos nukatali- 
kinimą bei rusinimą. Už tai jie 
buvo išmesti iš vienuolynų, tre
miami į tolimąjį Sibirą ir kitaip 
persekiojami.

Nors pranciškonai Lietuvoje 
apaštalavo jau nuo karaliaus 
Mindaugo laikų, bet jų sava
rankiška Sv. Kazimiero provinci
ja tebuvo įkurta 1729-31 ir gy
vavo ligi 1863. Tais metais ru
sai, numalšinę sukilimą, uždarė 
visus vienuolynus, o jų tarpe pa
naikino ir pranciškonų Sv. Kazi

miero provinciją. ‘ Prieš uždary
mą Lietuvos pranciškonai jau tu
rėjo 47 vienuolynus, 6 reziden
cijas, 12 kapelianijų, 8 misijas ir 
apie 400 vienuolijos narių. Pro
vinciją uždarę, rusai Kretingoje 
dar paliko vieną vienuolyną. 
Naujų vienuolių į jį nebegalėjo 
priimti, bet buvo leista esamie
siems vienuoliams gyventi jame 
ligi mirties.

1912 Kretingos vienuolyne 
mirė ir paskutinis Lietuvos 
pranciškonų Sv. Kazimiero, pro
vincijos brolis pranciškonas. Tuo 
tarpu, nežiūrėdamas rusų drau
dimo, kunigas Pranciškus Bi
zauskas slapta jau buvo įstojęs 
į pranciškonų ordiną. Jis buvo ir 
prie čia paminėto mirštančio 
brolio, kuris , žvelgdamas į. prie 
jo lovos stovintį tėvą Pranciškų 
Bizauską, tarė: “Džiaugiuosi, 
kad tavyje pranciškonai išliks 
gyvi”.

Ir išliko. Tėvas Pranciškus Bi
zauskas kaip tik ir buvo pradžia 
pranciškonų Sv. Kazimiero pro
vincijos atsikūrimo Lietuvoje. 
Nepriklausomybės metais ji 
buvo vėl gražiai išaugusi, bet 
1940 rusai ją sunaikino, o jos 
nariai išsiblaškė po platų pasau
lį. Ir šiandien lietuviai pranciš
konai kenčia kaip tremtiniai, 
“nusviesti į svetimą ir šaltą 
pasaulį” (A. Maceina), bet jų pa
grindinis uždavinys buvo ir te
bėra būti pranciškoniškosios bei 
tautinės dvasios saugotojais ir 
ugdytojais.
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E. BLANDYTES DAILAUS ŽODŽIO
SPEKTAKLIS LOS ANGELES, CALIF.

moksta atmintinai ir su meile kariniai buvo “užsakyti” vėliau- 
juos perduoda publikai. siu laiku. Pačios E. Blandytės

E. Blandytę girdėjau pirmą

Elena Blandytė, dainininkė ir 
dailaus žodžio interpretatorė 
chicagietė, Lietuvių Fronto Bi
čiulių kviečiama, aplankė Los 
Angeles ir šv. Kazimiero para
pijos salėj davė “grožinio žo
džio spektaklį” (gruodžio 5). Tai 
kasmetinis, tradicinis renginys, 
kurį paprastai vadinam literata
ms vakaru.

Tai natūralaus talento, gra
žaus tembro balso aktorė, vaidi
niui Chicagoj su Stasio Pilkos 
dramos trupe, su A. Roku, su G. 
Velička ir A. Dikiniu; su dainų 
ir deklamacijų rečitaliais aplan
kiusi daugelį vietų Amerikoj ir 
Australijoj; skaičiusi vaikam ir 
radijo valandėlių metu. Trapios 
sveikatos, bet ištverminga ir pa
jėgi bei kūrybinga meninių pro
gramų atlikėja. Anot jos: “Yra 
daug dainininkių, bet nė tiek 
daug lietuvių literatūros inter
pretatorių”. Gal tai ir tiesa; 
žinoma, autoriai yra jai dėkingi,
ypač kai ji ištisus kūrinius iš-

kartą ir turiu įspūdį tik šio va
karo spektaklio, iš kurio spren
džiu apie jos talentą.

Jos vardas sutraukė beveik 
pilną salę publikos, ir, atro
do, nė vienas neišėjo nusivylęs. 
Spektaklis buvo originalus, jau
kus, sužavėjęs vienus V. Tamu- 
laičio novelės “Sugrįžimo” skai- 
tymu-deklamacija, kitus — Krė
vės “Užkeiktos mergos” drama
tiška interpretacija, trečius — 
Brazdžionio eilėraščiais ar Mai
ronio “Jūrate ir Kastyčiu”. Dek
lamavimo įspūdį sustiprino (ar 
paįvairino) pačios E. Blandytės 
sukurtos scenos dekoracijos bei 
jos sugalvotas šviesų keitimas 
(techniškai atliko VI. Gilys). Vie
tinių autorių kūryba (Jurgio - 
Gliaudos ir Alės Rūtos) buvo 
skaitoma iš rašto, ne deklamuo
jama, ir nuskambėjo kiek blan
kiau gal dėl to, kad rengėjų tie

Ateitininkų 
federacijos 
vado žodis
(atkelta iš 3 psl.) 
ateitis yra mūsų jaunimas—

boja daugiausia taip pat sen
draugiai. Taigi mūsų jaunimas 
ir vyresnieji galėtų visada atsi
minti, kad mūsų sąjūdis remiasi 
visų jo dalyvių savitarpio pagar
ba, supratimu ir meile.

Mano didžiausias linkėjimas

pritaikyta ir muzika (iš juostų ar 
plokštelių) deklamacijas dailino, 
ir spektaklis darė gilesnį įspūdį.

Elena Blandytė, be abejonės, 
yra savita ir labai nuoširdi dai
liojo Žodžio interpretatorė, 
įdomi scenoj, išgaunanti auto
riaus pagrindines mintis ir sti
lių (šiame spektakly — ypač 
Krėvės). Nors mes dėkingi Ele
nai Blandytei už dėmesį litera
tūrai, bet mano lieka tokia nuo
monė: geriau, kai gyvųjų autorių 
kūryba vakaronėse yra skaitoma 
pačių autorių (kas gali pakeisti 
Brazdžionį?), o mirusių—labai 
gerai, kai atsiranda tokių pa
trauklių interpretatorių, kaip E. 
Blandytė ar l>et kas iš geresnių 
aktorių, mėgstančių lietuvių li
teratūrą.

Lietuvių Fronto Bičiuliam 
Los Angeles mieste — pagarba 
už ištvermę, per eilę metų or
ganizuojant literatūros vakarus, 
atsikviečiant geriausius mūsų 
'autorius iš toli arba pakviečiant 
ir vietinius poetus bei beletris

Spaudos ir lietuviškų knygų platintojos prie Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos Detroite. Iš k. — Kristina Vaselkai- 
tė ir Vita Neverauskaitė. Nuotr. J<>n<> Urbono

tus. Žmonės yra šiuos vakarus 
pamėgę, ir nors jie nėra pelningi, 
tačiau atneša daug džiaugsmo 
kultūrą ir literatūrą suprantan- 
tiem ir vertinantiem.

įžanginis vakaro žodis, tartas 
architekto E. Arbo, ir užbaigia
masis, Algio Raulinaičio, — abu 
neilgi, nuosaikūs ir taiklūs.

A.R.

jaunesnieji sendraugiai, studen
tija ir ypač moksleivija. Tačiau 
taip pat tiesa, kad mūsų dabar
ties pagrindas yra mūsų sen
draugiai, o be dabarties taip pat 
nėra ateities. Gal per lengvai 
jaunesnieji ir net patys vyres
nieji draugai daro priekaištų 
mūsų sendraugiams, esą jie ne
pajėgią eiti su dabarties gyve
nimo srove, nesuprantą jauni
mo, nepakankamai jį remią . .. 
Tačiau neužmirškime savo tik
rovės: jei ne sendraugių para
ma, neturėtume nei “Ateities”, 
nebūtume surengę nei dešimto- 
jokongreso, neturėtume nei taip 
jaunimui reikalingo Ateitininkų 
šalpos fondo, neturėtume nei 
“Ateities” leidyklos grožinei ir 
ideologinei literatūrai leisti, nei 
jaunimui “Dainavos” stovykla
vietės, nei Padėkos dienos, Ko
lumbo dienos ir žiemos kursų . .. 
Pažvelkite į visų mūsų pagrin
dinių organizacijų vadovybių 
sudėtį—ištraukite iš jų mūsų 
sendraugius, ir pamatysit, kokia 
didžiulė spraga ten atsirastų . . .

Kalbėdami apie praėjusį su
kaktuvinį “Ateities” kongresą, 
negalime užmiršti, kad beveik 
visi jo pagrindiniai pranešėjai, 
svarbieji renginių programų da
lyviai—mūsų garbingi sendrau
giai. Nors ir nepatogu naujųjų 
metų pradžioje kalbėti apie fi
nansus, bet vistiek pabrėšiu, kad 
kongreso proga tuos keliolika 
tūkstančių dolerių “Ateičiai” ir 
organizacijos veiklai paremti su
dėjo taip pat mūsų sendraugiai.

Pagaliau ir mūsų jauniausius 
— jaunučius ir jaunius — glo-

ateitininkams šiais metais, kong
reso nutarimų žodžiais, — “vi
sada atsiminti mus visus jun
giančius ir saistančius artimo 
draugiškumo ir savitarpio pagar
bos bei meilės ryšius”. Ne/visa
da galime ir turime būti vieno
dos nuomonės visais klausimais 
savo organizacijos ir bendrinė
je visuomeninėje veikloje, bet 
visada galime ir privalome būti 
vieningi ir ryžtingi savo idėji
niuose siekimuose.

Kalbėdamas apie vieningumą, 
norėčiau pakartoti buvusio mū
sų Federacijos vado dr. Juozo 
Girniaus dar prieš keliolika me
tų nuoširdžiai tartus žodžius: 
“Rūpintis vienybe be meilės 
būtų lygu statyti namus be pa
matų. Meilė yra gilioji vienybės 
versmė ... Be meilės vienybė 
nepasiekiama”. (“Idealas ir lai
kas”, p. 178). Taip pat suvok
tina ir gyvenamo laiko esmė. 
Apie mūsų gyvenamą lai
kotarpį girdime tamsiausių pasi
sakymų. Tačiau visiškai sutinku 
su kun. Stasiu Yla, mūsų Fe
deracijos dvasios vadu, kad “nė
ra gi laiko, kur būtų ištisai kū
rybinis ar dekadentinis. Yra tik 
žmonės ar sambūriai kūrybiški 
ar defetistiški” (“Draugas”, 
1981.10.3).

Štai ir kviečiu mieląsias atei
tininkes ir mieluosius ateitinin
kus ryžtui paženklinti 1982 
metus organizaciniu kūrybišku
mu, tęsiant jau per 70 su viršum 
metų mūsų sąjūdžio pagrindinių 
uždavinių vykdymą gyvenime ir 
pasikliaunant Kristaus pagalba.

Juozas B. Laučka

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

bedievių bolševikų žiaurumus. 
Minimos sukakties proga paverg
tos Lietuvos spaudoje paskelbta 
apypilnė Dostojevskio veikalų 
vertimų į lietuvių kalbą biblio
grafija. O tų veikalų išversta 
gana daug (nepriklausomoje 
Lietuvoje ir ypač sovietiniais 
metais).

— Sovietų ir bulgarų kinema
tografininkai kuria meninį filmą 
apie garsųjį italų smuikininką 
N. Paganinį. Filme vaidina ir 
trys lietuviai aktoriai: Donatas 
Banionis, Juozas Budraitis ir Vy
tautas Tomkus.

Eilėraščiai iš 
okupuotos Lietuvos

PAŽVELK

PRAEINA METAI
i

Praeina metai. Nebegrįžta 
Jokia akimirka atgal, 
Tik atminimuose IMrįstam 
| Jas pažvelgt kada... O gal

Tai paslaptingas sielos šauksmas 
Mus sugrąžina praeitin?
Atgyja randai, maudžia skausmas, 
Vėl sMvartaujl ir kenti.

0 būna, kad tartum likimas 
Grąžintų džiaugsmą: gyveni 
šviesia viltim. Atsigaivina 
Ir moM, Ir Jausmai seni,

Kuriais taip puošėsi svajonės, 
tkdlo laiminga kr Jauna — 
Ir rodos, kad šita kelionė 
Jau nebe skausmas, o daina!

(atkelta iš 2 psl.)

surašymo duomenų, dokumentų 
apie baudžiavos panaikinimą 
Biržų apylinkės dvaruose, yra 
Lietuvos evangelikų reformatų 
sinodo pilnas dokumentų rinki
nys, 1563 išleista Bresto Bibli
ja, Radvilų išlaikomų mokyklų 
vadovėlių rinkiniai, Petro Skar
gos pamokslų rankraščiai, bajorų 
privilegijų dokumentų rinkinys, 
Jurgio Bielinio platintų drau
džiamųjų lietuviškų knygų pa
vyzdžiai ir daug daug visokių 
senų dokumentų. Visa tai yra 
gražu, ir dideli muziejaus turtai. 
Net liaudies buities, kraitinės 
skrynios, iš vieno medžio gaba
lo išskobti kubilai, moliniai in
dai, įvairūs darbo įrankiai. Tie 
visi muziejiniai turtai yra sutelk
ti istorijos, etnografijos ir gam
tos skyriuose. Bet visa bėda, kad 
greta tų tikrų vertybių pusė 
naujojo muziejaus bus paskirta 
“tarybų” valdžios kūrimuisi Bir
žų ir net tolimesnių vietų mies
tų ir kaimų vietovėse. Tokia jau 
okupuotos Lietuvos dalia, kad į 
kultūros centrus, į žymius mu
ziejus grūdamas ir visoks sovie
tinis šlamštas. Tas šlamštas už
terš ir gražiai atstatytą istorinę 
Biržų pilį.

— J. Avyžiaus premijuotas ro
manas “Sodybų tuštėjimo me
tas” jau išverstas į daugelį 
“broliškų” respublikų kalbų. 
Šiais metais romanas išleistas 
slovakų kalba, už vertimą į 
čekų kalbą paskirta premija.

Taip pat romanas išleistas ar
mėnų ir moldavų kalbomis.

— Neseniai Maskvoje išleista 
rusų kalba V. Bubnio romanų 
trilogija: “Alkana žemė”, “Po 
vasaros dangum” ir “Nesėtų 
rugių žydėjimas”. Išleista 50,(XX) 
tiražu. Į rusų kalbą trilogiją iš
vertė V. Čepaitis. Įžanginį ver
tinamąjį žodį parašė kritikas A. 
Bučys. Čekų kalba išleistas ir 
V. Sirijos Giros socialistinio rea
lizmo romanas “Raudonmedžio 
rojus”. Rygos leidykla Liesma 
išleido jaunųjų lietuvių poetų 
antologiją “Poezijos diena”. Į 
rinkinį pateko: V. Palčinskaitė, 
G. Cieškaitė, Z. Mažeikaitė ir A. 
Grybauskas.

— Ir pavergtos Lietuvos spau
doje šiais metais daug rašoma 
apie rusų literatūros milžiną 
Fiodorą Dostojevskį (1821- 
1881). Mat, šiais metais yra to 
rašytojo 150 metų gimimo su
kaktis. Seniau bolševikai Dosto
jevskį buvo atmetę, kaip netin
kamą jų ateistinei ideologijai. 
Jis nebuvo minimas rusų lite
ratūros istorijoje, jo veikalai buvo 
draudžiami skaityti ir nagrinėti 
mokyklose. Bet vėliau bolševi
kai, pamatę, kad Dostojevskis 
yra pasaulinio garso didelis ra
šytojas, susigrąžino jo vardą į 
rusų literatūrą ir net pradėjo 
nagrinėti jo veikalų idėjas, ap
tarti psichologiškai sudėtingus 
personažus. O dabar juo di
džiuojasi kaip dideliu bolševiki
nės Rusijos rašytoju, nors “Bie- 
suose” rašytojas ir išpranašavo

— Kauno muzikinis teatras 
pastatė anglų kompozitoriaus B. 
Britaino komišką operą “Alber
tas Heringas”. Libretą išvertė 
poetė V. Palčinskaitė. Režisavo 
R. Vaitkevičius, dirigavo S. Če
pinskis.

— Klaipėdoje baigti statyti 
Vilniaus valstybinės konservato
rijos ir Dailės instituto Klaipė
dos fakultetų nauji rūmai. Spau
doje džiaugiamasi, kad rūmuose 
esą įrengtos erdvios auditorijos, 
metodiniai kabinetai, studijų pa
talpos ir piešimo salė. Naujieji 
ritmai — mokymo įstaiga.

— Spaudoje skelbiama, kad 
atremontuotos Vilniaus, Kauno, 
Marcinkonių ir Šumsko gele
žinkelių stotys. Ignalinoje pa
statyta nauja moderni geležinke
lio stotis. Naująjį rusinimo cent
rą Sniečkogradą aptarnauja ma
ža Pasmalvės stotelė. Atnaujinti 
geležinkeliai nuo Pasmalvės iki 
Dūkšto ir nuo Jonavos iki Žei
mių.

— Lapkričio pabaigoje mirė 
Šiaulių dramos aktorius Stasys 
Paska. Buvo gimęs 1920 Radvi
liškyje. Baigęs Radviliškio pro
gimnaziją (1939), lankė Panevė
žio dramos studiją. 1940-45 vai
dino Panevėžio dramos teatre, 
nuo 1945 iki 1949 vadino Tel
šių miesto teatre, nuo 1949 iki 
mirties buvo Šiaulių dramos 
teatro aktorius. Ryškesnius vaid
menis sukūrė H. Ibseno “Noro
je”, F. Šilerio “Don Karle”, V. 
Krėvės “Šarūne”, P. Vaičiūno 
“Prisikėlime”, M. Gorkio 
“Miesčionyse”, A. Čechovo

Atsiųs

“O. minėtr^gE^F
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. 

II. Nuo Maironio iki Brazdžio
nio (septyniolika rašytojų). Re
dakcinė komisija: Alina Skrups- 
kelienė ir Česlovas Grincevi- 
čius. Išleido { Laisvę fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti. 1981. 
Spausdino Draugo spaustuvė 
Chicagoj. Aplankas ir viršelis 
Ados Sutkuvienės. Iliustruota 
nuotraukomis, liečiančiomis 
autorių. Kietais viršeliais. 568 
psl.

Minint šį antrąjį Juozo Brazai
čio raštų tomą, suredaguotą, 
kaip ir pirmąjį, tų pačių pasi
šventusių redaktorių, tenka 
prisiminti poetės Kotrynos Gri- 
gaitytės straipsnį “Juozo Brazai
čio nepamirštant”, išspausdintą 
Darbininko 1981 lapkričio 27- 
osios numery. Tarp kitko ji rašė:

“Septyneri metai prabėgo, 
kaip septynios rūsčios dienos. 
Vieną tokią apsiniaukusią lap
kričio 28-ąją atsisveikinom pro- . 
fesorių Brazaitį, iškeliaujantį 
amžinai. (...) Gera atskleisti kny
gą ir pasikalbėti su juo iš nau
jo. (...) Nežinau kito tokio li
teratūros vertintojo, kuris taip 
rūpestingai, su dideliu pastabu
mu išgvildentų patį veikalą ir 
jo personažus. Beskaitant Bra
zaitį, atsirandi akistatoj su įvai
riais charakteriais, kurie prista
tomi mums kaip gyvi.”

Panašiai galvodami, kaip šių 
žodžių autorė (nes jau pažinom 
Brazaitį iš pirmojo jo raštų to
mo su Vaižgantu, Jakštu, Do
nelaičiu, Daukantu, Valančium, 
Baranausku ir Pietariu), žvel
giam į antrojo tomo turinį. Prieš 
mus išsirikiuoja šie rašytojai 
(kaip tituliniame puslapy nuro
dyta — 17): Jonas Mačiulis- 
Maironis, Gabrielė Petkevičai- 
tė-Bitė, Kazimieras Pakalniškis, 
Sofija PšibiliauskaTtė - Lazdynų 
Pelėda (I), Marija Lastauskie
nė — Lazdynų Pelėda (II), Ju
lijonas Lindė-Dobilas, Antanas 
Smetona, Marija Pečkauskaitė, 
Jonas Biliūnas, Vincas Krėvė, 
Jurgis Savickis, Faustas Kirša, 
Vincas Mykolaitis-Putinas, Sta
sys Santvaras, Vincas Ramonas, 
Antanas Vaičiulaitis, Bernardas 
Brazdžionis.

Tarp tų Brazaičio aprašomų 
rašytojų skaitytojas gali rasti ir 
savo mėgstamiausių, kaip K. 
Grigaitytė randa Mariją Peč- 
kauskaitę ir Mykolaitį-Putiną. 
Bet apskritai literatūros mėgė
jui įdomu skaityti apie visus, 
nes visi iš po Brazaičio plunks
nos išeina su įvairiais charak
terio bruožais ir įvairiopai pa
trauklūs.

Knygos gale nurodyti straips
nių šaltiniai. Tenka atkreipti 
dėmesį ir į redakcinės komisi
jos pastabas:

“Šio Juozo Brazaičio (Ambra
zevičiaus) (1903-1974) raštų to-

Pažvelk į savo žemes kelią, — 
Tave per Lietuvą Jis ves, 
Kurioj širdies tavos dalelė, 
Kaip Ji pati dalis tavęs.

Jai reikalingos mūsų rankos, 
šviesi ir mąstanti gaiva — 
Per mūsų širdis kelias rangos, 
Nes mes ir esam Lietuva,

Su Jos upeliais, kloniais, giriom, 
Su Jos gražia kalba, dainom, 
Su kankiniais jos ir didvyriais, 
Su jos legendom amžinom,

Su jos piliakalniais Ir padavimais,
Su Jos didinga praeitim,
Su Josios lyrikos skambiausiais rimais, 
Kurių iš mūsų neatimti

Su Jos šiokiadieniais Ir šventėm, 
Su jos tradicija gyva — 
Nors tekt kažkur toli gyventi, 
širdim visur mos Lietuva!

GYVENIMAS TEKA
Gyvenimas teka kaip upė, 
Atskaičiuoja dienas ir metus — 
Jie kaip paukščiai Į medį nutūpę, 
O tas medis, Aldona, tai tu.

Gal svarstai, negi tiek pragyventa, 
Kad jau reikli gėlėm atžymėt — 
Visos dieno* mums didelė šventė, 
Bet šitoji be galo žymi.

Atsigręžtam Į praeitį — ką gi — 
Visko būta šitoj praeity — 
Nuo pat lopšio kaip žvakės juk degam 
Mes Apvaizdos skirtoj paslapty.

Tavo kelias per Lietuvą ėjo, 
Per baisiausius karus, per audras, 
Suvalkijos žeme lig Brodvėjaus. 
Ar įvertins kas tai, ar supras?

Ir mollė, Ir ilgesio gūsiai — 
Kaip gražiausi žiedeliai žali — 
Pravažiuota gyvenimo pusė, 
O daina dar vis aidi kely.

Jau ir atžalos žydi žavingos! 
Tai ne veltui tavieji vargai — 
Būk, Aldona, sveika Ir laiminga, 
Ir gyvenk Ir mylėk dar Ilgai.

“Dėdėje Vanioje”, A. Griciaus 
“Karštoje vasaroje”. Keletą vei
kalų yra surežisavęs. Ir jam buvo 
suteiktas nusipelniusio Lietuvos 
artisto vardas.

— Rašytojo Juozo Grušo 80 
metų amžiaus sukaktis lapkričio 
30 buvo iškilmingai paminėta 
Kauno dramos teatre. Kaip tik 
sukakčiai išleistas J. Grušo RAŠ
TŲ penktas tomas, kuriame pa
skelbti autoriaus kritikos straips
niai, pasisakymai apie draminę 
kūrybą, apie teatrą. Iš viso iš
spausdinta atskirais leidiniais ir 
Raštų tomuose septyniolika J. 
Grušo draminių kūrinių. Į Kauno 
dramos teatro repertuarą dar iš 
rankraščio įtraukta nauja tragi
komedija “Suomiška pirtis“. Pa
sikalbėjime su reporteriu rašyto
jas pasiskundė, kad jau maža 
sveikatos beturįs, bet paskutinio 
veikalo tekstą dar vis taisąs, 
nueinąs į jo repeticijas ir vis šį 
tą taisytino pastebįs. Išsamesnį 
straipsnį apie J. Grušą ir jo kū
rybą Literatūros ir Meno laikraš
tyje išspausdino Sigizmundas 
Šimkus (kultūros reikalų polit- 
nikas).

Pr. N.

mo surinktoji medžiaga sutvar
kyta ne chronologine rašymo 
eile, bet visi straipsniai apie 
vieną kurį rašytoją spausdinami 
drauge, kaip tai buvo daroma, 
redaguojant pirmąjį jo raštų 
tomą. — Daugumas šio tomo 
straipsnių nesitenkina kurio vie
no veikalo nagrinėjimu, bet 
savo išvadas apie autoriaus kū
rybą remia gausesnių jo kūri
nių analize, aiškina istorines 
ir idėjines sąlygas, kuriose augo 
ir brendo nagrinėjamojo auto
riaus poetinis pasaulėvaizdis, ir 
tokiu būdu įgalina skaitytoją 
pažvelgti į kūrėją ir suprasti 
jo kūrybą iš platesnės perspek
tyvos.”

Skaitytoją sudomina. redakci
nės komisijos pastaba apie Mai
ronį:

“Pirmuoju straipsniu eina 
Maironis. Tai Brazaičio archy
ve rastas rankraščio juodraštis, 
— dalis medžiagos suplanuotai 
monografijai apie Maironį, ne
baigtai dėl ligos ir mirties. Ten 
pateiktos biografinės žinios, 
ypač iš Maironio vaikystės ir 
studijų metų, padės skaitytojui 
orientuotis kituose autoriaus 
straipsniuose apie šį mūsų tau
tinio atgimimo poetą.”
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ja dailininko Prano Domšaičio

giamos parodos. Chicagoje su-

dinyje šiemet buvo ypatinga 
dailės veikla. Štai prisimename 
buvusias parodas: kovo 14-15 
dail. N. Alperto Vilniaus pei-

1981 metus aptvelgiant

Iriojo, sudarė bylas ir nuteisė. 
Gi kun. Bronius Laurinavičius 
žuvo Vilniuje. Jį einantį per 
gatvę kliudė sunkvežimis. Gal 
tai toks supuolimas, o gal tai 
KGB suorganizuotas žmogaus 
likvidavimas.

Nors ir spaudė žmones, per
sekiojo dėl jų religinių įsi
tikinimų, bet žmonės nepasime
tė. Priešingai — sustiprėjo vi
sų religingumas ir patriotizmas. 
Prisipildė bažnyčios, jaunimas 
išaugo giliai religingas, susirū- 

• ganęs, kad Lietuva būtų nu- 
blaivinta ir dora.

Ir toliau labai aktyviai lei
džiama pogrindinė spauda. Ji 
veikia patį kraštą, jį stiprinda
ma, grūdindama sunkioje lais
vės kovoje. Dar labiau toji spau
da reikalinga laisvam pasauliui. 
Ir čia ji stiprina lietuvius. Drau
ge ji yra labai geras ginklas 
prieš okupantus.

Sekdami jų didelį ryžtą, ir 
toliau mes, Amerikos lietuviai, 
jiem padėsime, juos visokiais 
būdais paremsime, kad jiem 
būtų lengvesnė vergija ir kad 
visų bendras tikslas — Lietu
vos laisvė — greičiau priartėtų.

Veikla Amerikoje
Ir šiais metais sėkmingai mi

nėjome Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, susilaukėme pla
taus atgarsio amerikiečių spau
doje, kongrese. Sėkmingai to
liau tęsėme didžiųjų organi
zacijų veiklą ir darbus. Birželio 
mėnesį minėjome trėmimus į 
Sibirą ir 1941 metų sukilimą 
Tai buvo proga jaunajai kartai 
arčiau pažinti anuos laikus ir 
tautos ryžtą išsivaduoti iš ver
gijos.

Vasarą veikė jaunimo stovyk
los. Gi rudenį visų dėmesį pa
traukė ateitininkų kongresas, 
skirtas Ateities žurnalo 70 metų 

. sukakčiai. Su dideliu džiaugs
mu sutikome ir IV-tąjį Moks
lo ir kūrybos simpoziumą, ku
ris sutraukė tiek daug jaunų 
mokslininkų ir tiek žmonių. 
Tai rodo mūsų intelektualinį 
pajėgumą.

Didėjo ir Lietuvių Fondas, 
sėkmingai kaupdamas kapitalą 
ateities darbam. Čia norime tik 
priminti, kad Lietuvių Fondas 
nuo 1962 metų iki 1980 metų 
iš savo pelno lietuviškai kultū
rai remti paskyrė 745.000 dol.

Bet pastebimas ir veiklos nuo
vargis, iš^kimas. Mažėja lie
tuviškos parapijos. Tokia Ange
lų Karalienės parapija Brookly
ne, gyvavusi net 92 metus, sau
sio 1 užsidarė.

Mažėja ir lietuviškų mokyklų 
skaičius, mažėja ir mokiniai mo
kykloje. Čia iniciatyvos ėmėsi 
Lietuvių Bendruomenė, ragin
dama jaunuosius tėvus, kurie 
patys yra baigę tokias mokyk
las, leisti savo vaikus į lituanis
tines mokyklas.

Teigiamai vertiname ir mažą
ją tautinių šokių šventę Hart
forde gegužės 31. Ji subūrė 
daug jaunimo ir pakėlė jo nuo
taikas bei stiprino lietuvišką 
nusiteikimą.

Premijos
Visuomeninį ir kūrybinį gy

venimą skatino įvairios premi
jos.

Draugo romano premija sau- 
' šio 18 paskirta Jonui Vizbarui- 

Sflduvui už jo romaną “Alšėnų 
kunigaikštytė“. Lietuvių Rašyto
jų Draugijos premija vasario 14 
paskirta poetei Kotrynai Grigai- 
tytei už jos eilių rinkinį “Marių 
vėjui skambant”. Premijos me
cenatas — Lietuvių Fondas.

Teatro premija paskirta Dalilai 
Mackialienei, Los Angeles dra
mos sambūrio režisierei ir vado
vei. Kultūros, Tarybos 3000 dol. 
premija paskirta poetui Kaziui 
Bradūnui už Jo eilėraščių rinki
nį "Užeigoje prie Vilniaus vieš
kelio”. Muzikos premija paskir
ta kompozitoriui Juozui Žilevi
čiui jo 90 metų sukakties pro
ga. E. Kriaučeliflno vardo pre
mija už jaunimo veiklą teko 
Jūratei Krokytei-Stirbienei ir jos 
vyrui R. Stirbiui. Ohio Lietu
vių Gydytojų draugijos 1000 
dol. premija teko J. Stempu- 

žiui už jo visuomeninę veiklą.

Peldavičiūtės pomirtinė apžval
ginė paroda, gegužės 9-10 dail. 
Kazimiero Žoromskio paroda, 
spalio 34 Vandos Balukienės 
paroda, spalio 10-11 Elenos Ke- 
palaitės paroda, spalio 17-18 
dail. Vytauto Igno paroda, spa
lio 31 - lapkričio 1 Anastazi
jos Tamošaitienės paroda, lap
kričio 7-8 dail. Prano Lapės 
paroda.

Tradicinė vasario mėnesio 
dailės paroda nesurengta. Dabar 
jau rengiamasi 12-tajai dailės 
parodai, kuri bus vasario 13-14.

Sukaktys
Šiais metais buvo paminėta 

visa eilė sukakčių.
Lietuvių opera Chicagoje mi

nėjo savo veiklos 25 metų su
kaktį ir pastatė A. Ponchielli 
“I Lituani” operą.

25 metų sukaktis minėjo ir 
Dainavos stovykla prie Detroi
to ir Lietuvių istorijos draugi
ja Chicagoje.

Amerikos Balso lietuviškasis 
skyrius paminėjo 30 metų su
kaktį. Lietuviškasis skyrius pra
dėjo veikti 1951 vasario 16, gi 
sukakties minėjimas surengtas 
VVashingtone š.m. gegužės 14.

30 metų sukaktis minėjo ir 
Vasario 16 gimnazija Vokieti
joje. 30 metų, kaip Darbinin
kas perkeltas iš Bostono ir pran
ciškonų leidžiamas Brooklyne.

Lietuviai pranciškonai pami
nėjo savo veiklos Amerikoje 40 
metų sukaktį.

Vatikano radijo lietuviškoji 
laida paminėjo 40 metų sukak
tį. Lietuviškai prabilo per Va
tikano radiją 1940 lapkričio 27, 
bet 40-ties metų sukaktis pami
nėta tik šiais metais.

Chicagos Margučio radijas pa
minėjo 50 metų sukaktį.

Mūsų mirusieji
Iš gyvųjų tarpo pasitraukė vi

sa eilė veiklių žmonių. Sausio 
14 Brocktone mirė kun. dr. Vac
lovas Širka. Buvo gimęs 1913 
spalio 5.

Sausio 16 mirė Marija Žadei- 
kienė-Radzevičiūtė, buvusio 
Lietuvos pasiuntinio ir ministe- 
rio Povilo Žadeikio našlė. Mirė 
Milboro, Delaware.

Kovo 10 Clevelande mirė mu
zikas kompozitorius Jonas Šve
das. Buvo gimęs 1927 kovo 6.

Kovo 17 Chicagoje, susižei
dęs automobilio katastrofoje, 
mirė Jonas Jasaitis, visuomeni
ninkas, mokytojas, buvęs Liet. 
Bendruomenės JAV krašto val
dybos pirmininkas. Buvo gimęs 
1926 birželio 9.

Balandžio 24 Londone palai
dotas rašytojas Fabijonas Ne- 
veravičius. Buvo gimęs 1900 
liepos 6.

Gegužės 6 New Yorke mirė 
Antanas Maceika, įkūręs lietu
višką biblioteką Kultūros Židi
nyje, veikęs Lietuvių Bendruo
menėje. Buvo gimęs 1905 lie
pos 17.

Gegužės 17 Hudson, N.H., 
mirė Vytautas Sirvydas, žurna
listas, buvęs ilgametis Vienybės 
laikraščio redaktorius. Buvo gi
męs 1898.

Gegužės 22 Chicagoje mirė 
Draugo dienraščio administra
torius kun. Petras Cinikas, MIC. 
Buvo gimęs 1912 sausio 6 Chi
cagoje.

Gegužės 24 Putname Matu
laičio namuose mirė prel. Kons
tantinas Vasys, plačiai veikęs 
lietuviškose parapijose. Buvo 
gimęs 1888 liepos 14 Lietuvoje.

Liepos 3 Floridoje mirė Adol
fo Andrulis, sulaukęs 58 metų 
amžiaus, žinomas krepšininkas.

Rugsėjo 12 Clevelande mirė 
Stasys Barzdukas, mokytojas,

Dr. Juozo Pajaujo knygos “Soviet Genocide in Lithuania” pristatyme Kultūros Židi
nyje lapkričio 29. Iš k. Edvardas Staknys, Irena Banaitienė, Alina Staknienė-Pajau- 
jytė, Juozas Giedraitis — Tautos Fondo pirmininkas, prof. dr. Bronius Kasias, kalbė
jęs apie knygą, Juozas Audėnas, kalbėjęs apie autorių, ir LB New Yorko apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vakselis. Nuotr. L. Tamošaičio

ĮDOMUS SUSITIKIMAS SU KNYGA
SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA
Tautos Fondo valdybos rū

pesčiu lapkričio 29, sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinio ma
žojoje salėje surengtas susitiki
mas su dr. Juozo Pajaujo-Javis 
knyga Soviet Genocide in Lith
uania”. Autoriaus šeimos pa
remta, išleido Manyland Books 
leidykla.

Popietei vadovavo Irena Ba
naitienė, kuri pradžioje pristatė 
čia susirinkusius sverbėsniuo- 
sius svečius. Gi Juozas Audėnas 
kalbėjo apie knygos autorių, kur 
jis gimęs, kur ir kokius mokslus 
baigė, ką veikė Lietuvoje, Ame
rikoje. Autorius gimęs 1894 
Punsko krašte, mirė Brooklyne 
1973 metais. New Yorke gyvena §i knyga taikoma.

Pabaigoje kalbėjo ir Tautos 
Fondo pirmininkas Juozas Gied-

gimnazijos direktorius, visuo
menininkas, buvęs JAV LB kraš
to valdybos ir PLB pirminin
kas. Balandžio 22 jis buvo pa
minėjęs 75 metų sukaktį.

Spalio 8 Sao Paulo, Brazili
joje, mirė dr. Eliziejus Drauge
lis, žymus visuomenininkas, 
laikraščių redaktorius, žurnalis
tas. Buvo gimęs 1888 balan
džio 1.

Spalio 9 New Havene mirė 
kapitonas Stasys Lipčius. Buvo 
gimęs 1902 balandžio 2.

Spalio 21 Bostone mirė So
fija Jasaitienė-Lukauskaitė, 
žymi visuomenininke. Buvo gi
musi 1901 kovo 29.

Spalio 27 mirė solistė Irena 
Stankūnaitė-Silva, pasižymėjusi 
savo koncertais lietuviam, dai
navusi amerikiečių operose. 
Buvo gimusi 1940 kovo 18.

Lapkričio 15 New Yorke mi
rė pulkininkas-advokatas Jonas 
Šlepetys, visuomenininkas. Bu
vo gimęs 1894 vasario 24.

Lapkričio 16 Sydnėjuje, Aust
ralijoje mirė teisininkas Juozas 
Slavėnas, Darbininko laikraščio 
bendradarbis. Buvo gimęs 1907 
sausio 1.

Gruodžio 9 Chicagoje mirė 
Jonas Kaunas, mokytojas, žur
nalistas, Darbininko laikraščio 
bendradarbis. Buvo sulaukęs 
82 metų amžiaus.

Su pagarba nulenkiame gal
vas iškeliavusiems iš mūsų tar
po. Jie visi 
su papuošė 
turtino.

savo darbu ir triū- 
Lietuvą ir ją pra-

- o -
Esame dėkingi visiems, kurie 

vienokiu ar kitokiu būdu dirbo 
lietuvių tautos labui ir savo 
aplinką padarė geresnę ir 
šviesesnę.

Su gilia rimtimi ir darbo en
tuziazmu pasitinkame ir atei
nančius metus. Dar daugiau 
dirbkime Lietuvos labui, taupy
kime lietuviškas jėgas. Mūsų 
nedaug, visi esame svarbūs ir 
reikalingi, kad lietuviškoji 
bendruomenė ir lietuviškoji kul
tūra augtų ir klestėtų.

Visiem linkime kuo geriausių 
ateinančių metų, kad visi bū
tume sveiki ir darbingi ir ap
link save skleistame gėrį.

jo našlė, kuri tuo metu sirgulia- 
liavo ir negalėjo šioje po
pietėje dalyvauti. Čia gyvena ir 
Pajaujų dukros — Alina Staknie- 
nė, kuri daug prisidėjo prie šio 
renginio ir knygos leidimo, ir 
Danutė Anonienė.

Svečias prof. dr. Bronius Kas
ias iš Wyoming, Pa., pradžioje 
prisiminė, kad ir jis yra iš to pa
ties krašto, kaip ir knygos au
torius. Prisiminė jaunystę, Sei
nus, paskui kalbėjo ir apie savo 
parašytas knygas, plačiau kal
bėjo apie Hitlerio ir Stalino 
slaptas derybas ir Baltijos kraštų 
padalinimą. Apibūdino dr. Pa
jaujo išleistą knygą, kokias da
lis turi, kad joje aprašoma, kam

BALTIMORE, MD.
Algimantas Grintalis, populia

rus menininkas Baltimorėj, 
mokytojauja aukštesniojoj mo
kykloj. Jam šiomis dienomis bu
vo suteiktas “Teacher of the 
Year in Arts and Crafts” 
titulas. Algimantas su savo mo
kiniais labai originaliai papuošė 
Kalėdų eglutę ir laimėjo pirmą 
premiją Civic Center — Balti- 
morės miesto centre.

Šv. Alfonso suaugusių klubo 
nariai gruodžio 19 buvo susirin
kę kalėdinei vakaronei Lietuvių 
Namų klevo kambary*. Visi 
liko labai patenkinti.

Naujų Metų sutikimą rengia 
Lietuvių Namų valdyba. Ren
gimo komitetui vadovauja Aldo
na Būda. Visi kviečiami Naujus 
Metus sutikti lietuviškoj nuotai
koj.

MIELI TAUTIEČIAI!

VLIKO Valdyba nuoširdžiai sveikina visus lietuvius 
visame pasaulyje.

Švęsdami džiaugsmingas Kalėdų Šventes ir vėl ženg
dami į Naujuosius Metus, sustiprinkime savo viltį ir ryžtin
gumą kovoti dėl geresnės mūsų Tautos ateities.

Galimas dalykas, kad nauji tragiški įvykiai Rytų 
Europoje, kurie jaudina visą pasaulį, vienaip ar kitaip 
atsilieps ir mūsų Tėvynėje. Budėkime ir būkime pasi
ruošę visokiems netikėtinumams. Mus džiugina kovo
jančių tautiečių ryžtas Lietuvoje, jaudina jų pasiauko- , 
jimas ir kančios, padėkime jiems kuo galėdami.

Laisvojo pasaulio lietuviai, suglauskime savo eiles, 
nenustokime vilties ir ryžtingai siekime vieno tikslo — 
LAISVES LIETUVAI!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

1981 m. gruodžio 22 d.

Nuo taikingų Še. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų 
visiem geradariam, rėmėjam! Tikintieji Lietuvoje perduo
da savo sveikinimus ir padėką visiem, kurie juos atsi
mena, užtaria ir gelbsti savo maldomis, minėjimais ir 
aukomis. \

Lietuvių Katalikų Religinės šalpos Valdyba, 
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

Kun. Kazimieras Pugevičius, reikalų vedėjas
9*

raitis, kuris rūpinosi ir knygos 
leidimu ir jos platinimu. Jis pa
skelbė, kad knygos laida jau bai
giasi, kad greitai reikės leisti 
antrąją laidą. Kalbėjo ir apie 
Tautos Fondo veiklą, kaip Fon
das remia Vliko veiklą ir kaip 
Fondas remia Eltos Biuletenio 
leidimą. Suminėjo, kokiom kal
bom šis biuletenis leidžiamas, 
kaip skelbiama informacija apie 
Lietuvos reikalus įvairiom kal
bom ir radijo bangom. Prašė 
visus jautriai prisiminti šią veik
lą ir Fondą paremti aukomis.

Padėkojo ir atsilankiusiem, 
kurių buvo arti šimtinės. Po visų 
kalbų buvo kavutė. Čia dar pa
sivaišinta, pasikalbėta. Popietė 
buvo gerai organizuota, ilgai ne
užtruko ir buvo įdomi, (p.j.)

šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai kalėdines atostogas pradėjo 
gruodžio 18. Į mokyklą grįš 
sausio 4.

Ričardas Petraška, ankstesnės 
kartos lietuvis, gimęs ir augęs 
Baltimorėj, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Šv. Agnietės ligoni
nėj gruodžio 15. Jis kovojo antra
jame pasauliniame kare, buvo 
uolus veteranas, priklausė prie 
Lietuvių Posto 154, ilgus me
tus dirbdamas ir dalyvaudamas 
jų renginiuose. Mėgdavo daly
vauti lietuviškame gyvenime. 
Gedulingos mišios už jo vėlę au
kotos Šv. Alfonso bažnyčioj 
gruodžio 18. Palaidotas National 
Veteranų kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Dorothy, dukros Bar
bora, Robertą ir Agnietė, eilė 
anūkų ir draugai veteranai.

Jonas Obelinis

— JAV LB K-osios tarybos 
trečiojoj sesijoj nutarta, kad LB 
solidarumo mokestis nuo 1982 
sausio 1 bus toks: 5 dol. šei
mai, 3 dol. pavieniui ir 1 dol. 
pensininkam.

— Lietuvių Fondo meno puo
selėjimo komisija, vadovaujama 
dr. G. Baluko, rūpinasi dail. Pra
no Domšaičio meno paroda, kuri 
bus vasario 12-21 Jaunimo Cent
ro Čiurlionio galerijoj, Chicagoj. 
Parodai ruošti sudarytas komite
tas iš dailininkų: Vanda Batakie
nė — pirmininkė, Marija Amb- 
rozaitienė, Bronius Murinas, Jo
nas Kelečius ir Algis Janušas.

— Kun. Petras Butkus, besi
rūpinąs lietuvių sielovada Syd- 
nėjuj, Šv. Kalėdų proga ir šie
met išleido puošnų sveikinimo 
atviruką su originaliu jo paties 
eilėraščiu. Tokį sveikinimą at
siuntė ir Darbininko redakcijai.

— Aleksandras Stankevičius, 
garsėjantis muzikas, sukūrė so
listei Ginai Čapkauskienei 
naują dainą “Vandens malūnė
liai”. Žodžiai Henriko Nagio. 
Šią dainą solistė pirmą kartą 
atliks sausio 24 Chicagoj.

— Cleveland, Ohio, Lietuvos 
Laisvės Sukilimo minėjimo ko
mitetas, įvertindamas Darbinin
ko veiklą, per įgaliotinį Vyt. Jo
kūbaitį atsiuntė laikraščiui stip
rinti 25 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū.

— Solistė Vanda Stonkienė 
sausio 23 Hamiltone Medžio
tojų draugijos ruošiamame ba
liuje atliks pramoginių dainų 
koncertą. Taip pat su orkestro 
palyda dainuos šokių metu.

— St Petersburg, Fla., Romo 
Kalantos šaulių kuopa,-įvertin
dama Darbininko talką, per 
Emiliją Grušienę atsiuntė 15 
dol. auką. Ačiū labai.

— Ateitininkų šalpos Fondo 
iždą kongreso metu patikrino 
Ateitininkų federacijos komisi
jos nariai Teresė Gečienė ir Ce
zaris Surdokas. Jie pareiškė pa
dėką už gerai atliekamą darbą. 
Iždininko pareigas jau kelerius 
metus eina prof. dr. Balys Palio
kas.

— Hartfordo LB apylinkės 
valdyba, įvertindama Darbinin
ko talką, laikraščio paramai at
siuntė 10 dol. auką. Ačiū.

— Grandies tautinių šokių 
ansamblio koncertas vyks kovo 
21 Chicagoj, Jaunimo Centre.

— AB N Correspondence 
(1981 rugsėjo-spalio mėn.) ži
niomis Taipei mieste rugpjū
čio 2-7 įvyko 14-ta konferencija, 
suruošta World Anti-Communist 
Lygos. Tarp kitko buvo priimta 
rezoliucija, remianti lietuvių 
tautos pastangas atgauti valsty
binę nepriklausomybę, kviečiant 
laisvąjį pasaulį teikti politinę, 
moralinę ir, esant reikalui, ka
rinę pagalbą lietuvių tautos iš
laisvinimui. Maskvos vyriau
sybei turėtų būti padarytas 
spaudimas, kad būtų paleisti 
politiniai kaliniai, jų tarpe Chi
cagoj gimęs V. Skuodis, panai
kintos koncentracijos stovyklos, 
psichiatrinių ligoninių teroras ir 
pan. (E)

— Darbininko kalendorius 
1982 m. Kanadoj gyvenantiem 
skaitytojam siunčiamas tik pa
prašius. Daugumoj kolonijų yra 
leidžiami savi kalendoriai, o taip 
pat JAV civilinės šventės nesu
tinka su Kanados šventėmis.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Gudaitis, Queens VR- 
lage, N.Y., R. Petrauskas, Eli- 
zabeth, N.J., V.J. August, St Pe- 
tersburg, Fla. Užsakė kitiem: 
A. šetikas, Old Saybrook, Conn. 
— Laurai A. šetikas, So. Salem, 

prenumerata pirmiem metam tik 
12 dol. Atnaujinant — visiem 
15 dol. motam. - ——■
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Traukinys
Mažasis Petrukas klausia tėvą:
— Tėte, ar žinai, kuris trau

kinys labiausiai vėlinasi?
— Aš nežinau, pasakyk tu!
— Tai tas, kurį man pernai 

pažadėjai Kalėdom....

Kaip Nojus žvejojo
Mokytoja paklausė klasę, kaip 

Nojus praleido laiką savo arkoj. 
Nesulaukdama atsakymo, ji klau
sė apčiuopiamiau:

— Ar manot, kad daug jis žve
jojo?

Tuomet šešiametė mergytė 
abejingai atsiliepė:

— Kaip tai, tik su dviem kir
mėlėm?

Soti
— Ko verki? — klausia mama 

svečiuose Marytę.
— Ant stalo dar tiek pyragai

čių, o aš jau soti ir nebegaliu 
valgyti ...

Nekaltos sniegulės ir taika že
mėj

Prieš keletą metų miręs J. Va- 
lentin buvo vokiečiam maždaug 
tas, kas amerikiečiam yra Bob 
Hope. Jis yra maždaug šitaip 
parafrazavęs “Tėve mūsų”:

Tėve mūsų, kurs esi danguje, 
čia žemėje nėra ramybės, vyksta 
karai, nesiliauja žudynės, lieja
mas kraujas. Šių laikų žmonija 
verta Tavo bausmės. Ją būtinai 
reikia sutvarkyt, ir Tu žinai, kaip 
tai padaryti, nes‘Tu esi geriau
sias karvedys. Tau nereikia nei 
tauku, nei lėktuvų, nei dusi
nančių dujų, nei atominių gink
lų, nei jokių raketų, tik paleisk 
lengvas, švarutėles, visai ne
pavojingas sniegules, tegu jos 
sau lengvai krinta iš Tavo pa
dangės dvidešimt keturias valan
das per dieną ir septynias 
dienas per savaitę, ir bus pa
saulyje amžina taika. Amen.

Žiovulys
Kažkoks filosofuojantis pasa

kė:
— Žiovulys yra geras daly

kas, nes vedusiem vyram sutei
kia progą praverti bumą.

Parodoj
Lankydamas parodą, Juozaitis 

sustoja prie paveikslo, pavadin
to “Pavasaris”. Atvaizduota 
mergina, kurios apsirengimas 
tėra tik medžio šakutės ir lapai. 
Ilgokai jam bestovint, žmona 
surinka:

— Ko ten stoviniuoji? Ar ko 
nors lauki?

— Taip, rudens.

Paukšteliai
— Tetule, ar tavo paukštelis 

taip pat gražiai gieda, kaip ir 
mano?

— Aš neturiu paukštelio, vai
keli.

— Kodėl mano tėtė sakė, kad 
tetulė turi paukštelį galvoje?

Amžius
Mokyklos kieme žaidžia ber

niukų ir mergaičių būrelis. Besi
kalbant vienas berniukas už
klausia kaimynę:

— Onute, kiek tau metų?
— Dešimt, — drąsiai atsako 

mergaitė.
— Tu manai, kad aš galiu ti

kėti? Moterys visada yra įpratu- 
sios savo amžių mažinti.

7741 JAMAICA AlfttfUB 
(Osr. 77til atrast)

2984130

PRANUI PONELIUI MIRUS
Netikėtai mirė Pranas Ponelis, 

gyvenęs pas dukterį Klarą ir Juo
zą Virškus, West Palm Beach, 
Fla. Šią vasarą jis atostogavo pas 
anūkus: inž. 'Vytautą ir studen
tę Virškus, Michigano valstijoje. 
Staiga sunkiai susirgo ir buvo 
paguldytas į ligoninę, kur spa
lio 15 ir mirė.

Velionis Pranas su šeima nuo 
1951 iki 1976 gyveno Flint, 
Mich. Ten buvo palaidota jo my
lima žmona Barbora. Vykdant 
velionio norą, jis palaidotas ša
lia žmonos su pamaldomis baž
nyčioje ir prie kapo. Laidotuvė
mis rūpinosi dukros Klara Virš- 
kuvienė, Marija ir Balys Gražu
liai ir anūkai: Danutė ir Vytau
tas Virškai. Visos velionio Prano 
šeimos ir giminių vardu inž. Vy
tautas Virškus prie kapo pasakė 
gražią atsisveikinimo kalbą. Po 
laidotuvių Marija ir Balys Gra
žuliai visus pavaišino.

Pranas Ponelis gimė 1892 bir
želio 18 Radviliškyje ir išgyve
no beveik 90 metų. Paliko nu
liūdime gana gausią šeimą: du 
sūnus — Alfonsą ir Viktorą su 
marčiomis ir dvi dukteris — Ma
riją ir Klarą su žentais, 8 anū
kus ir 6 proanūkius, kitus gimi
nes ir artimuosius. Visi palikuo
nys yra su aukštuoju mokslu.

Prano jaunystė buvo sunki. Jis 
buvo dar mažas vaikas, kai jo tė
vas išvažiavo į Ameriką laimės 
ieškoti. Ten dingo be pėdsakų. 
Prano tėvo brolis Jurgis Ponelis 
išsivežė dvylikametį Pranuką į 
tolimąjį Sibirą ir ten jį užaugi
no, išauklėjo lietuviškoje dva
sioje ir išmokslino. Kadangi jau
nystėje Pranukas mėgo “miklin
ti visokias mašinerijas”, tai jis ir 
pasirinko mechanikos mokslą.

Baigęs mokslą, jis gavo kelei
vinių traukinių mašinisto darbą. 
Pradžioje tas darbas jam buvo 
gana sunkus: dirbo dienomis ir 
naktimis ilgas darbo valandas. 
Neaprėpiamuose Sibiro plotuo
se apie 9 mėnesius siaučia šalta 
žiema, keliai dažnai užpustyti, o 
tie garvežiai buvo tik “apipu
vusios kukuškos”.

Pirmojo Pasaulinio karo me
tais tūkstančiai įvairaus luomo 
lietuvių pabėgo į Rusijos rytus. 
Daugelis jų pasiekė net tolimąjį 
Sibirą. Ten jie vargo pasibai
sėtiną vargą. Nevienam vargs
tančiam lietuviui Pranas ištiesė 
pagalbos ranką. Ypatingai daug 
lietuvių pabėgėlių Pranas sutik
davo Irkutsko ir Čitos miestuo
se, Baikalo ežųero srityje. Ten jis 
sutikęs Augustiną Voldemarą, 
valdininką Motiejų Čepą ir daug, 
daug nepažįstamų veidų.

Revoliucijos metais Sibire su
siorganizavo Vytauto Didžiojo 
lietuvių batalijonas, kuriame 

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

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

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

Vardas, pavardė -----------------------------------------------------------------------

Numeris, gatvė -------------------------------------------------------------------------

Miestas, valstija, Zlp ------------------------------------------------------

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1982 metam

Vardas Ir pavardė -----------------------------------------------------------

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

Siunčiu už prenumeratą 8*-----—•
Už kalendorių 8---------
Spaudai paremti 8.--------

buvo apie 600 uniformuotų ir 
gerai apginkluotų karių. Tą ba
talioną Čerpanovo geležinkelio 
stoties rajone 1918 lapkričio 15 
bešvintant iš pasalų užpuolė 
lietuvių išdavikų Steponaičio, 
Žebrausko ir Bivenio atvesti ru
sų komunistų partizanai, nukovė 
budintį karininką černeckį, su
ėmė 15 vadovaujančiu karininkų 
ir nuginklavo visą batalįjoną. Ka
rininkus kap. Alfonsą Noviką, 
Br. Sukevičių, V. Kasakaitį, J. 
Eiduką ir J. Milerį 1919 gruo
džio 12 dideliame šalty nuogus 
nusivarė į Čeremuškino kapines 
ir kardais užkapojo. Pranas gerai 
pažino nužudytuosius.

Pranas tolimame Sibire susi
pažino su pabėgėle lietuvaite 
Barbora Parokaite. Jie vienas 
antrą pamilo ir 1917 Irkutske 
susituokė. Abu labai ilgėjosi 
Lietuvos. Nežiūrint didelių 
kliūčių, 1920 abu laimingai grį
žo į nepriklausomą Lietuvą ir 
apsigyveno Šiauliuose.

Pranas tuoj gavo jo mėgiamą 
keleivinių traukinių mašinisto 
darbą, kurį jis pavyzdingai at
likdavo. Netrukus jis gavo keletą 
pagyrimų. 1928 gavo pagyrimo 
pažymėjimą ir medalį, o 1935 
buvo apdovanotas Gedimino 
Ordinu. Nuo 1920 iki 1937 Pra
nas laimingai dundėjo visais 
Lietuvos geležinkelių ruožais. 
Jis pervežė milijonus visokio 
luomo keleivių, bet retkarčiais 
jam tekę pavėžyti ir Lietuvos 
prezidentus: Aleksandrą Stul
ginskį, Kazį Grinių, o daugiausia 
Antaną Smetoną.

Lietuvos geležinkelių vado
vybė už nuopelnus tarnyboj 
1937 Praną paskyrė Kauno 
Mašinų Ruožo depo budėtoju.

Pranas visada buvo darbštus, 
sąžiningas, blaivus, nerūkantis, 
mandagus, kalbus ir religingas. 
Jis mylėjo Lietuvą, rėmė Lietu
vos laisvinimą, skaitė lietuvišką 
spaudą ir priklausė prie lietuviš
kų draugijų.

Zan.

KNYGOS DOVANOM
Dr. A. Rukšos — Kovos dėl 

Lietuvos nepriklausomybės, 20 
dol.

Dr. A. Budreckio — DLK Al
girdas, 15 dol.

A. Šapokos — Lietuvos isto
rija, 18 dol.

Lietuviai Sibire — albumo 
formato leidinys, 20 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

Šios naujos lietuviškos kny
gos, plokštelės, suvenyrai gau
nama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NEW BRITAM, C0MN. 
Gintaro įdubta

Gintaro klubas (Anber Club), 
90 John St, New Britain, Conn., 
išrinko nauju pirmininku Aleksą 
Noreiką. Nuo 1974 iki dabar bu
vęs pirmininku Juozas Broff- 
Bražauskas nebekandidatavo.

Ta pačia proga išrinkti ir kiti 
valdybos nariai: vicepirmininku 
dr. Donald Smith, sekretorium 
Juozas Balčiūnas, iždininku Jo
nas Valengavich ir patikėtiniu 
(trustee) Richard Rogusky. Kiti 
patikėtiniai — Kazys Narcun ir 
Adomas Sadauskas.

Juozas Balčiūnas

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

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

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

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

Lithuania Minor, by Martin 
Brakas. 302 psl. {rišta 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.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Aras. .. toli nuo tėvynės. To
ronto vyrų choras “Aras” dai
nuoja 12 dainų, iš kurių Ten, 
kur Nemunas banguoja ir Ta
vęs nebemyliu solo dainuoja sol. 
V. Verikaitis. Choro kitos dainos: 
Kvietimas į Sūduvą, Aras, Už 
aukštų kalnų, Visos žmonos to
kios pačios, Kur Nemunai jaunų 
dienų, Tėve mūsų, Širdis dar 
žydi, Leiskit į tėvynę ir Susky- 
niau skynimą. Kaina 10 dol.

Nerija ... Clevelando studen
čių vokalinio vieneto dainos: 
Prie gintaro jūros, Paskutinį sek
madienį, Obelėlė ir upelis, Tan
go notturno, Spaudos baliaus 
valsas, Laukinė aguona, Kregž
dutės, Gulio ryčio, Oi lekia, le
kia gulbių pulkelis, Oi ūžkit, 
gauskit, Pūsk trimitą, Barcarolle 
(iš Hofrnanno pasakų), Tik-tak, 
Almallanera. Kaina 8 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės: 
Pavasaris, dvynukų Šalčių. Kaina 
10 dol. Motulės dainos, “Sodau- 
to” — Bostono lietuvių ansamb
lio dainos 6 dol. Užaugau Lie
tuvoje, lietuviškų dainų rinkinys 
8 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios ir kitos lietuviškos plokš

telės, lietuviškos knygos ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DERMATOLOGIST 
J. BARAL, M.O.

245 E. 63 St, NIC 
Tai. 355-2828

Ali Skin Direasu 
and VD Treatsč, 
Ha ir Transplants 

Medicare Acceptrd

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
934) palūkanų už paprastas 

taupomąsias sąskaitas.

12% už Share CostHicatos 500 dol. sumomis.

M0NEY MARKET Cortlfikatų procentai už 5,000 Ir 10,000 dolerių Indėlius 6 mėnesiam.

“ALL — SAVERS'Cortlf Hiatai 1 motam au laisvomis nuo mokesčių palūkanomis.
Laisvi nuo mokesčių IRA penalų fondo Indėliai.
Paskolos — Manų pirkimo “mortglčlal” — Čekių Iškelt Ims i — Pensijos čekių 
Indėliai Ir Lt
KASOS adresas: K-O1114th Street, Richmond HM, N. Y. 11418
Telefonas: (212) 441-6790
Darbo valandos: no 9 M 9 kasdien; penktadieniais Ir šočtedtestefo nuo 9 Htl 5 vaL p^p.

Patarnavimas lietuvių Ir anglų kafoomfo.

Visi Indėliai spdnustl Iki 190.000 dol.

PATIKSLINIMAS Juozokas, Newington, Conn.. J.
Sunny HMM. Ra. Burdulis, Worcester, Mass., A.

Darbininko gruodžio mėn. 18 Barvicks, Arlington, Va., V. Pau
li., nr. 50, tilpo straipsnelis apie
Sunny Hills praėjusią kariuome
nės įkūrimo sukaktį. Ten įsi
brovė klaida.

Patikslinu: žuvusiem kovose 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
kariam pagerbti vainiką prie al
toriaus padėjo O. Zubavičienė 
ir O. Baltutienė, o ne V. Ziti- 
kienė, kaip buvau parašęs.

Atleiskite mano neatidumą.
Dėkoju redakcijai už klaidos 

atitaisymą.
ILK.

Valdas Adamkus — centro 
valdybos pirmininkas

Naujojo ŠALFASS-gos centro 
valdyba, neseniai išrinkta sąjun
gos visuotiniame suvažiavime 
Clevelande, savo pirmame po
sėdy gruodžio 7 pareigomis pa- 
skiskirstė taip: pirmininkas Val
das Adamkus, vykdomasis vice
pirmininkas Rimantas Dirvonis, 
teisinis patarėjas adv. V. Brizgys, 
iždininkas Aleksas Lauraitis, 
sekretorius Algis Tamošiūnas, 
spaudos atstovas Vytautas Gry
bauskas, nariai Raimundas Kor- 
zonas ir Kęstutis Ambutas.

Nutarta dar kooptuoti buvusį 
vicepirmininką ir generalinį 
sekretorių Algirdą Bielskų iš 
Clevelando tom pačiom parei
gom. — V.G.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

30 dol. — kun. J. Ruokis, Put- 
nam, Conn.

25 dol. — G. Vasilkovs, Day- 
ton, Ohio.

22 dol. — J. Shukys, Chatham, 
N.J..

Po 20 dol. — V. Vizbarą, 
Cambria Heights, N.Y., kun. T. 
Palis, Pittsburg, Calif.

Po 15 dol. — V. Kalytis, Great 
Neck, N.Y., A. Andriulionis, So. 
Boston, Mass.

Po 10 dol. — V. Tumpienė, 
Chicago, III., prel. L. Mendelis, 
Baltimore, Md., S. Palionis, 
Brooklyn, N.Y., A. Simutis, East 
Rockaway, N.Y., I. Banaitienė, 
Woodhaven, N.Y., dr. P. Že
maitis, Canton, Mich., L. Petu- 
chovas, Linden, N.J., A. Laz- 
dauskas, Bridgeport, Conn., L. 
Oksas, Los Angeles, Calif., V. 

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

Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais Iš Now Yorko: 
balandžio 8, gegužės 13 ir 27, birželio 17, liepos 14, 
rugpiūčk) 13, rugsėjo 2 ir 16, spalio 7.

15 dienų kelionė: Vilnius, Leningradas, Maskva ir Roma, 
išvykstama pirmadieniais Iš New Yorko: gegužės 3, birže
lio 28, rugpiūčk) 30, rugsėjo 20.

15 dienų kelionė: Vilnius, Maskva, Leningradas Ir Ryga. 
Išvykstama šeštadieniais iš New Yorko: birželio 12, liepos 
31, rugpiūčio 7.

Jonas Adomėnas, vadovas
ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 986-1500

liūs, St Petersburg Beach, Fla., 
J. Shatas, Waterbury, Conn., S. 
Aleksejus, Valley Stream, N.Y., 
V. Zaveckas, Brooklyn, N.Y., J? 
Vigelis, Cherry Hill, N.Y., J. 
Shalins, Richmond Hill, N.Y., 
J. Audėnas, S. Ozone Park, N.Y., 
N. Michura, Yonkers, N.Y., S. 
Kuzminskas, Waterbury, Conn.

8 dol. — V. Kiukys, Somer- 
ville, N.J.

7 dol. — A. Vebeliūnas, Rich
mond Hill, N.Y.

Po 5 dol. — M. Žilinskas, 
Detroit, Mich., A. Kadis, Hart
ford, Conn., V. Staskus, Yonkers, 
N.Y., J. Zelinskas, Belleville, 
N.J., A. Dabšys, Los Angeles, 
Calif., S. Rudys, Worcester, 
Mass., R. ' Boris, Dearbom, 
Mich., J. Ceras, Jamesburg, N.J.,
A. Tamašauckas, Elmhurst, N.Y.,
U. Bradūnas, Waterbury, 
Conn., V. Svalbonas, Delta, Pa., 
S. Makauskis, Somerset, N.J., S. 
Klevas, Jamaica, N.Y., W. Kaz
lauskas, Waterbury, Conn., A. 
Šetikas, Old Saybrook, Conn., 
P. Simanauskas, Hartford, 
Conn., kun. R. Krasauskas, Put- 
nam, Conn., C. Juškėnas, Cle- 
veland, Ohio, N. Labukas, 
Brockton, Mass., V. Baltutis, 
Chipley, Fla., S. Lukas, 
Brooklyn, N.Y., K. Bartys, Eliza- 
beth, N.J., M. Petrauskas, Dor- 
chester, Mass., K. Škirpa, Wash- 
ington, D.C., M. Ilgūnas, Rich
mond Hill, N.Y., A. Skėrys, 
Woodhaven, N.Y., J. Laucevi
čius, Woodhaven, N.Y., A. 
Kondrat, Elizabeth, N.J., A. Dir
žys, Woodhaven, N.Y., M. Alek
sandravičius, Woodhaven, N.Y.,
V. Galinis, Richmond Hill, N.Y.,
B. Strimaitis, Mt. Carinei, Conn., 
Vlavianos Millersville, Md., J. 
Misevičius, Baltimore, Md.

4 dol. — P. Leveckis, Edison, 
N.J.

Po 3 dol. — K. Balaišis, Cle- 
veland, Ohio, K Žvirblis, Brook
lyn, N.Y., E. Šilgalis, Baltimore. 
Md., M. Barcevičius, Gulfport, 
Fla., V. Šilėnas, Erie, Pa., M. 
Jasėnas, Jackson Hts., N.Y.

Po 2 dol. — A. Skruzdys, 
Fort Plain, N.Y., I. Tamošiūnas, 
Belmont, Calif., C. Matonis, 
Asbury Park, N.J., E. Strazdas, 
Centerville, Mass., V. Jackūnas, 
Washington, D.C., E. Putvytė, 
Chipley, Fla., G. Johnson, Yon
kers, N.Y., A. McGowen, Clark 
Summit, Pa., P. Kiškūnas, Lewis- 
ton, Maine.

Po 1 dol. — A. Liepinaitis, 
Kew Gardens, N.Y., E. Juozapai- 
tis, Amsterdam, N.Y., A. Palec
kis, St Peterburg, Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.
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Balys. Nuotr. L. Tamošaičio

PRISIMINTA KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 22, sekmadienį, 

buvo paminėta Lietuvos kariuo- 
menės atkūrimo šventė. Pamal
dos Apreiškimo parapijos baž
nyčioje buvo 11 vai. Konce- 
lebruotas mišias aukojo kun. 
J. Pakalniškis, kun. A. Račkaus
kas, Tėv. L. Andriekus, OFM, 
kuris pasakė ir pamokslą.

Labai gražiai giedojo Apreiš
kimo parapijos choras, Perkūno 
choras, kvartetas. Bažnyčioje 
buvo daug žmonių. Mišios baig
tos Lietuvos himnu.

Antroji — akademinė dalis 
buvo Apreiškimo parapijos sa
lėje. Minėjimui vadovavo ramo- 
vėnų pirmininkas dr. Eugeni
jus Noakas. Įneštos vėliavos. 
Invokaciją sukalbėjo ramovėnų 
kapelionas kun. A. Račkauskas.

Atidarymo žodyje dr. E. No
akas ryškino šventės reikšmę. 
Paskaitą skaitė Kazys Jankūnas, 
LB New Jersey apygardos pir
mininkas. Jis surado visai naują 
priėjimą prie temos — kalbėjo 
apie kariuomenės auklėjamąjį 
vaidmenį, kaip kariuomenė 
švietė, mokė jaunuolius, supa

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO 
KALĖDINIS POBŪVIS

Apreiškimo parapijos choras 
atjaunėjo ir tuo pačiu pagyvėjo. 
Kaip jis gražiai gieda kiekvieną 
sekmadienį! Visada ieško ko nors 
naujo, įveda ir lotyniškas gies
mes ir lietuviškas, įjungia solis
tus, sudaro kvartetus. Tuo visi 
džiaugiasi ir linki chorui augti, 
stiprėti, klestėti. Būkite vienas 
geriausių lietuviškų chorų!

Gruodžio 13, sekmadienį, tuoj 
po sumos, įvyko kalėdinis choro 
pobūvis viršutinėje parapijos sa
lėje, kur buvo gražiai surikiuoti 
stalai, gražiai ir sumaniai deko
ruota scena su medžio sausom 
šakom, kylančiu mėnuliu ir Ka
lėdų senelio rogėm.

Dalyvavo visi choristai su šei
momis, buvę choristai, choro bi
čiuliai, parapijos kunigai. Buvo 
pakviestas ir Perkūno choras, 
kurio daug narių taip pat gie
da ir šios parapijos chore. At
vykdamas Perkūno choras atnešė 
ir dėžę šampano.

Maldą sukalbėjo parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis. 

Mielą
MAMERTĄ ERČIŲ, 

mylimai motinai Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame.

J. Matulaitienė 
G. B. Bagdiiūnai
P. B. Bagdiiūnai 
R. D. Lileikiai 
D.R. Vounasiai
A. B A. Bagdiiūnai

žindino su įvairiom specialy
bėm. Buvo karo mokyklos, at
skiros mokyklos puskarininkiam 
batalionuose, aukštoji karo 
akademija. Visa tai prisidėjo 
prie krašto švietimo pakilimo. 
Kariuomenė pakėlė ir tautos 
patriotizmą.

Paskaita išklausyta su dė
mesiu.

Toliau buvo pagerbti salėje 
dalyvavę savanoriai-kūrėjai. 
Tai buvo Jurgis Kiaunė, sulau
kęs 85 metų, ir Petras Jurgė- 
la, sulaukęs 80 metų. Jie buvo 
pakviesti į sceną. Paskaitytas 
Lietuvos gen. konsulo A. Simu
čio sveikinimas.

Meninėje dalyje pasirodė Ap
reiškimo parapijos choras ir nuo
taikingai bei pakiliai padainavo 
4 dainas. Vadovavo Viktoras 
Ralys.

Žmonių atsilankė per pus
antro šimto. Po to visi perėjo 
į žemutinę salę, kur buvo vaišės.

Minėjimą rengė ramovėnai, 
savanoriai-kūrėjai, birutietės, 
šauliai, (p.j.)

Vaišėse taip pat dalyvavo ir 
kun. Antanas Račkauskas ir be
sisvečiuojąs parapijoje kun. La- 
das Budreckas.

Kiek užkandus, choro kvarte
tas atliko nuotaikingą programą. 
Tą kvartetą sudaro vadovas Vik
toras Ralys, jo sesuo Birutė Ma
linauskienė, Petras Tutinas ir 
Rasa Bobelytė. Jie buvo persi
rengę nykštukais ir scenoje pa
dainavo “Karioka” iš filmo, aran- 
žiruotą V. Ralio, dvi kalėdines 
giesmes angliškai. Kai atsilankė 
Kalėdų senelis, tai į sceną pa
kopė dar keletas žmonių, ir visi 
sudainavo — Kur bėga Šešupė.

Kalėdų seneliu buvo Stasys 
Karmazinas. Jis apdovanojo ten 
buvusius mažuosius. Buvo ir šo
kiai prie juostelių muzikos.

Pobūvis buvo jaukus ir mielas, 
gal todėl, kad dalyvavo daug 
jaunimo. Čia asmeniškai visi 
turėjo progos padėkoti choro va
dovui už gražų darbą su choru. 
Pobūvis baigėsi apie 6 v.v., pa
likdamas visiem šventiškas nuo
taikas ir gražius prisiminimus. 
(P.j.)

Vasyliūnų koncertas

Kazys Jankūnas, LB New Jer
sey apygardos pirmininkas, 
skaito paskaitą Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjime 
lapkričio 22 Apreiškimo para
pijos salėje. Nuotr. L. Tamošaičio

STASIO LŪŠIO

MIRTIES METINĖS

Gruodžio 19, šeštadienį, buvo, 
paminėtas a.a. Stasys Lūšys, mi
ręs prieš metus, gruodžio 17, 
Bostone. Tą dieną 11 vai. už jo 
vėlę buvo aukojamos mišios 
pranciškonų koplyčioje. Po mi
šių Kultūros Židinyje buvo aga- 
pė. Dalyvavo apie penkiasde
šimt New Yorko lietuvių. Jų tar
pe našlė Marija, duktė Vida Pe- 
nikienė su šeima, eilė Vliko ir 
Balfo bendradarbių, ateitininkų 
ir krikščionių demokratų šeimų.

Mišias aukojo tėv. dr. Vikto
ras Gidžiūnas. Jis savo jaudi
nančioje kalboje apibūdino St. 
Lūšio gyvenimo kelią istorinėje 
perspektyvoje, nes jo gyvenimas 
sutapo su šio šimtmečio Lietu
vos keliu ir buvo jai skirtas. Iš
ėjęs mokslus ir visapusiškai pa
siruošęs, St. Lūšys reiškėsi lie
tuvių visuomenėje kaip ateiti
ninkas — visuomenininkas. Jo 
praktiškas optimizmas neapleis- 
davo jo jokios krizės metu. Kai 
lietuvių tauta pateko į karo sū
kurį ir okupacijos mintuvus, jis 
nepametė galvos ir neįsitraukė į 
savo kiautą, bet su pasitikėjimu, 
viltimi ir didele energija plana
vo, organizavo ir vadovavo daž
nai užimdamas atsakingus pos
tus. Neapleido laivo nė pasi
traukęs į Vakarus, dirbo Vlike, 
Balfe, L. Bendruomenėje, Alte, 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijoje.

Stasys Lūšys savo gyvenimą 
ir veiklą grindė krikščioniškąja 
ideologija, kuri konkrečiai reiš
kiasi lietuvių liaudies tikėjime ir 
tradicijose, ateitininkų judėjime 
ir krikščionių demokratų parti
joje. Jau gimnazijoje apsispren
dęs už šią ideologiją, jis tvirtai 
jos laikėsi, ją gynė ir skelbė 
žodžiu, darbu ir gyvenimu.

Nors jau buvo šis tas rašyta 
apie St. Lūšį periodinėje spau
doje, bet dar daug kas yra rašy
tina. Reikėtų platesnės studijos. 
O pasilikusieji skaudžiai jaučia, 
kaip, jam iškeliavus, pasidarė 
tamsiau ir šalčiau.

Petras Ąžuolas

Savo vaikams, kurie baigia 
mokslus ir išsikelia dirbti į kitus 
miestus, užprenumeruokime 
Darbininką. Tai bus jiems ge
riausia dovana.

Smuikininko Izidoriaus ir pia
nisto Vytenio Vasyliūno kon
certas New Yorke, Camegie Be
eitai Hali patalpose, Manhattan- 
ne, įvyks,sausio 9. Tą pačią pro
gramą jie pakartos Bostone, 
First and Second Church salėj, 
sausio 10.

Kūčių vakaronė
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubo rengta Kūčių va
karonė (ne Kūčios, nes Kūčios 
yra šeimos šventė ir valgomos 
Kalėdų išvakarėse) įvyko gruo
džio 13 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos patalpose. Vaka
ronė buvo su menine programa 
ir Kūčių valgiais.

Vakaronę pradėjo klubo pirm. 
Elena Vasyliūnienė. Trumpai 
supažindino su Kūčių atsira
dimu ir papročiais. Mokinė Ri- 
kardė Griniūtė padeklama
vo L. Žitkevičiaus Kalėdos ir 
B. Brazdžionio Šiaurės pašvais
tė. Jaunas pianistas Gregory 
Dausa paskambino — Ispanišką 
šokį, Preliudą ir bisui Valsą. 
Aktorė Aleksandra Gustaitienė 
paskaitė vakarui pritaikytos poe
zijos: Danutės Mitkienės Kūčių 
vakaras, Henriko Nagio Kūčių 
naktis ir Balio Gaidžiūno Kūčių 
idilija. Solistas Stasys Liepas, 
ąkomponuojant komp. Jeroni
mui Kačinskui, pagiedojo Ades- 
te Fideles, Šventa naktis ir Čai
kovskio — Legenda apie vaikelį 
Jėzų, giedojimui pritaikė pats 
solistas Liepas. Ilgiem plojimam 
nesustojant, dar pagiedojo—Ty
lioji naktis.

Visa programa buvo gražiai at
likta ir visiem labai patiko, o 
buv. Vilniaus operos solistas 
Stasys Liepas jau senokai nebu
vo girdėtas. Už jo puikų giedo
jimą visi susirinkę labai ilgai 
plojo.

Po programos Šv. Petro lietu-
vių parapijos So. Bostone kleb. 
kun. Albertas Kontautas sukal
bėjo paties paruoštą prasmingą 
maldą. Tada prasidėjo paplotė
lių laužymas, dalijimasis ir Kū
čių valgių vakarienė, kuri buvo 
paruošta moterų klubo narių 
ir dviejų šeimininkių — Onos 
Vileniškienės ir Mildos Norkū- 
nienės darbu. Po vakarienės dar 
buvo sugiedota pora kalėdinių 
giesmių.

L.M.F. Bostono klubas jau 
eilę metų rengia tokią Kūčių 
vakaronę. Žmonės susirenka, 
bendrauja, šnekučiuojasi ir gra
žiai bei jaukiai praleidžia keletą 
valandų.

Nauja draugijos valdyba
Gruodžio 13 įvyko So. Bosto

no Lietuvių Piliečių Draugijos 
valdybos rinkimai 1982 metam. 
Pirmininku išrinktas Aleksand
ras Čaplikas, vicepirm. Danie
lius Averka, sekr. Vytautas Jur- 
gėla, finansų sekr. Petras Neva- 
zelskis, iždininku Algis Mitkus, 
maršalka Raimundas Bačiulis. Į 
D-jos direktorius: Antanas And
riulionis, Povilas Plevokas, Bru- 
tenis Veitas, Stasys Griganavi- 
čius, Rima Bričkienė, Lionginas 
Izbickas ir Birutė Mitkienė. Į 
revizijos komisiją: Andrius Ke
turakis, Alfonsas Baika ir Tomas 
Ašmenskas.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija yra viena iš tų, kur 
vyksta didžiausias lietuviško 
gyvenimo judėjimas. Draugijos 
patalpose vyksta įvairūs koncer
tai, minėjimai, skautai turi savo 
būstinę, organizacijos daro susi
rinkimus, yra užkandinė, baras. 
Patalpose yra įsikūrusi Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla, kredito 
unija “Taupa0. Be to, draugija 
yra gal gausiausia organizacija 
visoj Naujoj Anglijoj narių skai
čiumi, o taip pat ir finansiš
kai pajėgiausia.

Nauja LB apygardos valdyba
Naują Lietuvių Bendruomenės 

, Bostono apygardos valdybą su
daro: pirm. Jonas Rūtenis, vice- 

• pirm, visuomeniniam reikalam 
, Povilas Jančauskas, vicepirm. 
i kultūriniam reikalam Viktoras 
’ Kubilius, narys pranciškonas 

kun. Rafaelis šakalys. LB Bosto
no apylinkės pirm, atsisakius į- 
eiti į valdybą, du valdybos nariai, 
sekretorius ir iždininkas, bus ko
optuoti iš gyv. Cape Code, nes 
valdybos centras bus irgi Cape 
Code.

“Taupa” gerai auga
Neseniai įsikūrusi Bostono ir 

apylinkės lietuvių kredito unija 
“Taupa” jau peržengė 300,000 
dol. indėlių, nes lietuviai mato, 
kad “Taupoje” gauna aukštes
nius procentus už savo įnašus, 
negu bankuose. Kredito unija 
yra valdžios apdrausta ir nėra 
pavojaus, kad pinigai žus.

Česlovas Milašius Harvarde
Praeitų metų Nobelio premi

jos laureatas iš literatūros 
Česlovas Milašius, lankėsi Har
vardo universitete, kur su šių 
metų laureatu Charles Eliot Nor
ton skaitė paskaitas. Science 
Center auditorija buvo pilna 
klausytojų. “Harvard University 
Gazette” aprašo jo apsilankymą 
ir rašo: “Today the 70-year old 
Lithuanian-bom author . . .”

Pagerbtas Draugo 
romano laureatas

30-ojo Draugo romano kon
kurso laureatas Jonas Vizbaras 
lapkričio 8 buvo pagerbtas Tau
tinės Sąjungos namuose. Pager
bimą surengė LMF Bostono 
skyrius. Susirinkimą pradėjo 
LMF pirmininkė.

Jonas Vizbaras gimė 1915 Ma
rijampolėj. 1936 baigė Marijam
polės gimnaziją, 1939 — karo 
mokyklą. Paklaustas, kada pra
dėjo rašyti, atsakė, kad dar Lie
tuvoj. Vokietijoj Erlangeno uni
versitete studijavo ekonomiją ir 
kultūros istoriją. Buvo vienas iš 
Šviesos steigėjų ir jos redak
torių. Rašė taip pat į Mūsų Ke
lią ir kitus laikraščius. Atvykęs 
į JAV, apsistojo Worceste- 
ry. Sūduvo slapyvardžiu rašė į 
Amerikos Lietuvį, Draugą, Dir
va, Karį, Tėviškės Žiburius, ša
lia korespondencijų rašė eilėraš
čius ir noveles.

Premijuotas romanas “Alšėnų 
kunigaikštytė” kalba apie 19 
šimtmečio dvarą, Sidabravą, 
apie jo savininką, susipratusį 
lietuvį ir sukilimo ruošėją Bin- 
kevičių, apie jo giminaitę kuni
gaikštytę Olimpiją ir jos meilę 
Kazimierui Žibartui, Vilniaus 
universiteto studentui, kuris vė
liau žūna sukilime.

Romano stilius lengvas, vysto
mas labiausiai pasikalbėjimais. 
Iškeliamas idealizmas.

Aktorė Aleksandra Gustaitie
nė skaitė ištraukas iš romano, 
sudariusi gražią pynę minčių

Knygnešiai nešė knygas 
slapta Į Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, tremiami Į 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne
persekioja už lietuvišką raštą, 
tad parslnešklme daugiau kny
gų J tavo namus. Pirkime neti
lus lietuviškus leidinius! 

urniK-BY-mniL
PostngBpoid both lunys

ir idėjų. Buvo parinkta vieta, 
kur Olimpija susitinka su Žibar
tu, kaip Vilniaus studentai iš 
girto rusų viršininko gauna pa
rašą ginklams gauti. Pabaigai — 
Olimpijos ir Žibarto atsisveiki
nimo scena, prieš Žibartui išjo
jant sukiliman. Aktorės skaity
mas paįvairino ir pagyvino pro
gramą.

Rašytojas Vizbaras skaitė įdo
mią paskaitą apie moters kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Padėkojus prelegentui, buvo 
perskaityti laiškai, gauti iš jo ar
timųjų ir mažai pažįstamų asme
nų.

Pagerbime dalyvavo ir rašy
tojo Vizbaro draugai amerikie
čiai, dr. J. Miller su žmona iš 
Harvardo universiteto. Dr. Mil
ler yra slavų kalbų specialis
tas; jis atėjo paklausyti, kaip 
skamba lietuvių kalba.

Pagerbimas buvo baigtas 
kavute, laisvais pašnekesiais ir 
pasižmonėjimu.

E.V.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

šv. Petro parapijos vyr. am
žiaus “senior citizens” balius, 
kurį rengia vyčiai ir sodalietės, 
įvyks sausio 10, sekmadienį, 
3 vai. p.p. 7-tos gatvės koply
čioje. Visi kviečiami. Bilietų ne
bus.

Baltų D-jos koncertas First 
and Second Church salėje Bos
tone vasario 14. Programą at
lieka latviai.

Minkų radijo valandėlės 48 
metų sukakties minėjimui ren
giamas vakaras kovo 21 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėje. Be to, pradedant sausio 3 
jų programa bus girdima sek
madieniais nuo 8 vai. iki 8:30 
vai. ryto iš tos pačios radijo sto
ties banga 1360, o nuo vasario 
7 ši programa bus perduodama 
du kartu į dieną (sekmadieniais) 
nuo 8 iki 8:30 vai. ryte ir po 
pietų nuo 4:30 iki 5 vai.

Brocktone Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minė
jimas vyks vasario 21, sekmadie
nį. 10 vai. mišios Šv. Kazipiiero 
parapijos bažnyčioj. 3 vai. po
piet parapijos salėj akademija, 
programa ir vaišės. Rengia 
lietuvių organizacijos.

Baltų u-jos koncertas, kuriame 
atliks programą lietuviai, įvyks 
balandžio 18 First and Second 
Church salėje Bostone.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
banketas-reunion balandžio 18 
Lantana restorane, Randolph.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 25 
Lietuvių Piliečių D—jos salėje, 
So. Bostone.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 11:30-12:10 vai. 740 banga Iš 
WCAS, 12:10-1:00 vai. 1400 banga 
iš WBET. Vedėjas Petras Viščinis, 
173 Arthur St, Brockton, MA 02402 
Tolef. (017) 580-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN 1300 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Brood- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Tolef. 208-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį, 
sausio 2 ir 3, šeštadienį ir sek
madienį, nieko nebus. Gi atei
nantį savaitgalį, sausio 10, sek
madienį, bus Maironio mokyk
los kalėdinė eglutė.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje Kalėdų naktį žmonių pri
sirinko pilna bažnyčia. Pusvalan
dį prieš vidurnaktį gražiai giedo
jo tos parapijos choras, vadovau
jamas muziko Viktoro Ralio. Atli
ko visą eilę tradicinių kalėdinių 
giesmių. Giedojo ir choro solis
tai ir kvartetas. Bernelių mišias 
aukojo klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis ir kun. Antanas Rač
kauskas. Kairiosios navos alto
riuje įrengta graži prakartėlė. 
Po mišių žmonės prie bažny
čios dar sveikino vienas kitą su 
šventėmis, dar pasikalbėjo. Išsi
skirstė apie pusę antros.

Kalėdų šventės New Yorko 
televizijos ir radijo stotyse buvo 
ypatingai gražiai atšvęstos. Buvo 
transliuojama labai graži muzi
ka, giedojo chorai ir solistai, 
grojo orkestrai, įvairių krikščio
niškų religijų dvasininkai sakė 
pamokslus, skaitė šventei pri
taikytus poezijos karinius, buvo 
rodomi kalėdiniai filmai. Daug 
programų buvo vaikam. Kiek
vienas tuo metu pagalvojo, 
kaip gražu ir šventiška laisva
jame krašte ir kaip nyku Sovie
tų Sąjungoje, kur Kalėdų šven
tės yra visai išbrauktos iš šven
čių tarpo, ir žmonės kaip bau
džiauninkai turi eiti dirbti į vals
tybinius dvarus.

Lenkų kongreso suorganizuo
toj demonstracijoj prie Jungtinių 
Tautų gruodžio 16 dalyvavo 
daugiau kaip 1000 lenkų ir ne
didelės grupės iš įvairių tautų: 
lietuvių, Afganistano, Turkesta
no, bulgarų ir kitų. Kalbėjo len
kų organizacijų vadais AFL-CIO 
ir Solidarumo unijos vadai, bur
mistras Koch ir senatorių at
stovai. Lietuvių grupė dalyvavo 
su plakatu “Lithuanians Support 
Solidarity”. Kalbas pasakė Al
fonsas Marcelynas, N.Y. Alto 
pirmininkas, ir Peter C. Wyte- 
nus, antibolševikinio tautų blo
ko pirmininkas.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
pirmas susirinkimas naujuose 
'metuose vyks sausio 6, trečia
dienį, 8 vai. vak. V. Atsimainy
mo parapijos salėj, Maspethe.

Liudvikas Jurkūnas, Wood- 
haven, N.Y., kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet, siųsda
mas metinę Darbininko prenu
meratą, pridėjo 50 dol. spaudai 
paremti. Dėkojame.

Joseph W. Allen, Darbininko 
skaitytojas iš Whippany, N.J., 
pereitais metais mūsų spaudai 
stiprinti įteikė 100 dol., o šiemet 
vėl 50 dol. Spaudos rėmėjui 
dėkojame.

Teresė Thomas — Janulytė, 
visiem gerai žinomo muzikanto 
Joe Thomas žmona, staiga mirė 
širdies priepuoliu naktį iš sek
madienio į pirmadienį. Buvo gi
musi Brooklyne prieš 50 metų. 
Be vyro dar liko trys dukros ir 
sūnus. Gyveno Rockwell 
Center, L.I.

IZIDORIAUS VASYLI0NO 
SMUIKO KONCERTAS 
sausio 9, ftottsdlonį, 5:30 v. popiet 
Camegle Recital salėja. 
PROGRAMOJE:

Bacho 
Bsvlcchi 
Beethoveno 
VyteutoJančIo 
kūriniai

Akomponuoja VYTENIS VASYLI0NAS

Ta pati programa kartojama 
sausio 10, sokmadlen|, 3 v. popiet 
First and Socond Church salėjo. 
Bostone

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa gruodžio 20, sekmadienį, 
tuoj po sumos, parapijos apati
nėje salėje surengė bendras Kū
čias. Žmonių prisirinko apie 150. 
Kūčias malda pradėjo tos para
pijos klebonas kun. Jonas Pakal
niškis. Nebuvo jokių sveikinimo 
kalbų, tik, valgiam įpusėjus, gra
žiai pasireiškė parapijos choras, 
pagiedodamas keletą kalėdinių 
giesmių. Giedojimui vadovavo 
Viktoras Ralys, šalia to parengi
mo Liet. Kat. Kultūros Draugija 
pardavinėjo kalėdinius pyragus. 
Moterų Sąjungos 29 kuopa iš 
gauto pelno 150 dol. paaukojo 
Apreiškimo parapijos bažny
čiai.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
planuoja ekskursiją į Frackville, 
Pa., kur kovo 14 vyks Vidurio 
Atlanto apskrities Lietuvos vy
čių suvažiavimas. Dėl rezervaci
jos autobuse skambinti Lottie 
Ulrich 212 478-7642. Suvažia
vime gali dalyvauti tik Lietu
vos vyčių organizacijos nariai.

Knyga apie Lietuvos pašto 
ženklus — Postage Stamps of 
Lithuania — lapkričio mėnesį 
buvo apdovanota auksuoto si
dabro (vermeil) medaliu tarptau
tinėje filatelijos parodoje Tokyo, 
Japonijoje. Tai penktas medalis, 
gautas tarptautinėse filatelijos 
parodose: Chicagoje — aukso, 
Milane, Italijoj, ir Buenos Aires, 
Argentinoje, — auksuoto sidab
ro ir Vienoje, Austrijoje, sidabro- 
bronzos. Tos parodos buvo maž
daug vienerių metų laikotarpyje. 
Knygos laida baigiama išpar
duoti. Ji yra nukeliavusi į dau
gelį pasaulio valstybių, ir Lietu
voje nemažas susidomėjimas ja. 
Nepriklausomos Lietuvos isto
rija yra sudėta į jos pašto ženk
lus, o visi tie ženklai surinkti ir 
aprašyti šioje knygoje.

Francis Gagas praneša, kad 
jos motinos Petronėlės mirties 
pirmųjų metinių proga mišios 
bus aukojamos: sausio 9 d. 9 v.r. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 
sausio 9 ir 23 — Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje Wor- 
cestery, Mass., sausio 9 — pran
ciškonų vienuolyne Kennebunk- 
porte. Mišias užprašė dukra 
Frances, kuri ir globojo savo mo
tiną.

Petronėlė Gagas senelių na
muose 1979 šventė savo 87- 
tą gimtadienį. Ji mirė 1981 
sausio 9.

Apreiškimo parapijos choras 
gruodžio 6 išsirinko naują valdy
bą: pirmininkas Bill Kučinskas, 
vicepirmininkas Petras Tutinas, 
iždininkas Algis Lukoševičius, 
sekretorė Birutė Malinauskienė, 
bibliotekininkė Angelė Minca- 
vitch, choro korespondentė — 
Gina Simonaitytė. Choras gruo
džio 13 surengė nuotaikingą 
kalėdinį pobūvį, apie kurį atski
rai rašoma Darbininke.

Solistai Mečys Rasgaitis gruo
džio 20, sekmadienį, penkiolika 
minučių prieš 11 valandos mi
šias Apreiškimo parapijos baž
nyčioje pagiedojo šias giesmes: 
J. Dambrausko — Maldą už tė
vynę, Fr. Šuberto — Tyliąją 
naktį — lietuviškai ir angliš
kai, Adams — Žvaigždutė suži
bo (žodžiai paties solisto). Var
gonais pritarė Viktoras Ralys. 
Kalėdų naktį jis vieną giesmę 
pagiedojo Aušros Vartų bažny
čioje, o Kalėdų dieną Newarko 
lietuvių parapijos bažnyčioje pa
giedojo keturias giesmes. Gruo
džio 26, šeštadienį, jis nuėjo 
demonstruoti prie lenkų amba
sados Manhattane. Ten jį užkal
bino NBC korespondentas. Jis 
papasakojo apie lenkų išžudymą 
Katyne ir kitus sovietinius žiau
rumus. Vakare 11 valandos ži
nios per NBC radiją davė šį pa
sikalbėjimą.

N.Y. skautų draugovių — Pu
šelių, Birutės, Vilkiukų ir Šarū
no sueigos sausio mėnesį bus 
16 ir 30, šeštadieniais, po lietu
viškos mokyklos pamokų. Suei
gos bus Kultūros Židiny.

Kun. dr. V. Pavalkis, atnaujin
damas Darbininko prenumeratą, 
atsiuntė 100 dol. Dosniam spau
dos geradariui dėkojame.

Ona Ivaškienė, ilgametė tauti
nių šokių puoselėtoja ir ansamb
lio vadovė So. Boston, Mass., 
atnaujindama Darbininko pre
numeratą, atsiuntė 100 dol. Nuo
širdžiai dėkojame.

Bridges, informacinis biule
tenis, leidžiamas Lietuvių Bend
ruomenės, yra spausdinamas 
pranciškonų spaustuvėje Brook
lyne. Prieš Kalėdų šventes pasi
rodė š.m. 4-5 numeris. Biulete
nis skiriamas tiem lietuviam, 
kurie nebemoka lietuviškai, bet 
domisi lietuviškais reikalais, 
nori žinoti, kas dedasi lietuviš
kose kolonijose ir pavergtame 
krašte. Biuletenis kurį laiką bu
vo sustojęs. Dabar vėl atgai
vintas. Jį redaguoja Stasys Goš
tautas, technikinė redaktorė yra 
Dalia Bulvičiūtė. Administruoja 
Tėv. Petras Baniūnas, Darbinin
ko administratorius. Per metus.
išeina 12 numerių. Metinė pre
numeratos kaina — 5 dol. Ga
lima užsisakyti šiuo adresu: 
Bridges, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Eltos biuletenio angliškos lai
dos gruodžio mėn. numeris iš
spausdintas pranciškonų 
spaustuvėje ir išsiuntinėtas skai
tytojam. Biuletenį leidžia Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Biuletenis surašomas 
mašinėle, turi 16 puslapių, 
spausdinamas ofsetiniu būdu.

Anelė Krasnauskienė, pasku
tiniu laiku gyvenusi Matulaičio 
namuose, Putnam, Conn., sulau
kusi 95 m. amžiaus, mirė gruo
džio 24. Palaidota iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinosi dukra Mary Gurklienė, 
gyvenanti Brooklyne. Velionė 
buvo pašarvota Shalins laidotu
vių namuose Woodhavene. Nu- 
lifllime liko dukra Mary Gude
lienė su vyru Zeperinu ir šei
ma, sūnus Lynn, Mass., ir duk
ra Jakštienė Lietuvoj su šeimo
mis, anūkai ir kiti giminės.

Papiginta luina pasinaudojant, 
galima pasirinkti 3 plokšteles už 
10 dol.: Sol. Lionės Jodis: Ma
no Lietuvos prisiminimai — 14 
dainų arba Dainuojame su 
Lione — 16 dainų; B. Vaite* 
rienės: Dainos — 15 dainų; 
Sol. Jakučio dainos ir operų ari
jos — 10 kūrinių; A. Kučin
gio su orkestru 10 dainų; So
džiaus garsai, J. Stankūno 12 
kūrinių; VI. Baltrušaičio N.Y. 
lietuvių vyrą choro 12 dainų. 
Užsakyti: Darbininko adm., 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
11207.

Jonas Adomėnas sausio 8 iš
vyksta į Los Angeles, Calif., 
aplankyti savo giminių. Taip pat 
pramato užsukti ir įLas Vegas. 
Sausio 16 lankysis Miami Fla., o 
sausio 18 — St Petersburg, Fla.

rttisyii KHMun, viaumni uia 
Accounts, yra labai svarbūs vi
siem dirbantiem, ypač tiem, ku
rių darbovietės neturi privačių 
pensijų fondo. Kiekvienas dir
bantysis gali per metus pasidė
ti 2000 dolerių ir už tąsumą 
bei privačius procentus nemo
kėti federalinių mokesčių. 
Kreiptis į KASOS Kredito 
Uniją dėl pelningiausio pensijos 
fondo investavimo. KASOS ad
resas: 86-01 114 Street, Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418, tel. 212 
441-6799.

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.

Austrą Puzinienė, Darbininko 
skaitytoja, gyvenanti San Mateo, 
Calif., dail. Povilo Puzino našlė, 
yra išleidusi savo vyro monogra
fiją kurią rūpestingai platina. 
Monografiją pasiuntė ir Ameri
kos prezidentui Ronald Reagan. 
Prezidentas jai asmenišku laiš
ku padėkojo už dovaną, už taip 
gražiai išleistą knygą, ir paste- 
bėjo, kad knygoje radęs ir jos
portretą. Taip pat pasiuntė 
knygą ir buvusiam Vokietijos 
parlamento pirmininkui dr. 
Eugen Gerstenmeier, kurio 
žmona yra iš Oesel-Sarema salos 
prie Estijos. Šis padėkos laišką 
pradėjo angliškai ir baigė vokiš
kai, pasidžiaugdamas gražia kny
ga, o jo žmonai tai priminę jos 
gimtinę — Baltijos kraštus.

Ignas Venckūnas, gyvenęs 
Daytona, Fla., mirė gruodžio 27. 
Jis buvo Emilijos Noakienės 
brolis. Jinai su dukra Aldona 
Pintsch ir išvyko į laidotuves. 
Palaidotas gruodžio 30, trečia
dienį. Velionis buvo artilerijos 
karininkas Lietuvos kariuo
menėje.

Povilas Ališauskas vėl serga.
Prieš savaitę buvo paguldytas 
Mother Cabrini ligoninėje, da
bar perkeltas į St. Vincent ligo
ninę.

Izidorius Vasyliūnas jau eilę 
metų rengia savo koncertus Car- 
negie Recital salėje. Paskui tą 
pačią programą pakartoja Bosto
ne. Jam akomponuoja sūnus Vy
tenis Vasyliūnas. Į tuos savo 
smuiko koncertus jis šalia tarp-
tautinių kompozitorių įtraukia ir 
lietuvius muzikus. Dabar jo kon
certas bus sausio 9, šeštadienį, 
5:30 v. popiet Camegie Recital 
salėje. Programoje Bacho, Ba- 
vicchi, Beethoveno kūriniai. Iš 
lietuvių kompozitorių dabar at
liks Vytauto Jančio kūrinį. Taip 
pat jis stengiasi kamerinę muzi
ką įrašyti į plokšteles. Dabar jo 
pastangomis jau suplanuota nau
ja plokštelė. Ta pati programa 
kartojama sausio 10 Bostone. 
(Žiūr. skelbimą).

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

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.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Ezpert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigb- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hilhide 
Lvenue, 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. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

New Yorko moksleiviai oteitinfalrai savo metinės šventės 
metu su svečiais Kultūros Židiny. Vidury antroje eilėje 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos centro valdybos pirmininkė 
Daiva Baršketytė iš Chicagos. Nvotr. H. Sotfasko

Garbės prezidiumas moksleivių ateitininkų metinėje šventė
je Apreiškimo parapijos salėje. Iš k. — dr. C. Masaitis, kuopos 
dvasios vadas kun. K. Pugevičius, Ateitininkų Federacijos 
atstovė D. Penkiūnaitė, MAS centro valdybos pirmininkė 
D. Baršketytė, New Yorko sendraugių pirmininkas A. Rygelis, 
kun. J. Pakalniškis. Nuotr. H. Šatinsko

Lietuvos vyčių 110 kuopa or
ganizuoja autobusus kelionei į 
Atlantic City. Išvykstama sausio 
30, šeštadienį, 8:30 vai. ryto. 
Grįžtama tos pačios dienos vaka
re. Vienas autobusas išvyks nuo 
Woodhaven Blvd., ir Jamai- 
ca Avė. sankryžos, o kitas nuo 
V. Atsimainymo bažnyčios Mas
pethe. Dėl rezervacijų iš anksto 
skambinti Lottie Ulrich 478- 
7642 arba Genei Kudirkienei 
235-0724.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
Laisvės Žiburio radijui aukojo: 
V. G. Beleckai, S. Karmazinas 
su šeima, J. Mariukas, dr. J. 
Dičpinigaitis su šeima, kun. P. 
Bulovas, kun. V. Palubinskas,
V. Ralys, A. Ralienė, E. Kezie- 
nė, J. ir P. Jurkuvėnai, V. Maže
lis, J. ir B. Chapukai, B. ir P. 
Macijauskai, A. Masilionienė, E. 
Gagienė, B. ir V. Labučiai, V. 
Vebeliūnas su šeima, O. Ilgū- 
nienė, A. ir G. Diržiai, O. Mil- 
mantavičienė, G. ir V. Meiliū
nai, A. ir J. Alytai, E. ir H. And- 
ruškos, G. ir A. Trečiokai, dr. 
V. Vygantas su šeima, E. ir J.
Andriušiai, J. ir P. Leveckiai, 
Kl. Budreckas, E. ir A. Jancė, 
O. Strimaitienė, R. ir J. Mack, 
M. Šalinskienė, kun. J. Pakalniš
kis, V. ir B. Sutkai, N. ir P. Balt- 
rulioniai, V. ir J. Sližiai, dr. J. ir 
A. Maldučiai, A. ir A. Butai. 
Kalėdinius sveikinimus Laisvės 
Žiburio radijo bangom perdavė 
šios organizacijos: Lietuvos gen. 
konsulas, LB NY apygardos val
dyba, LB New Jersey apygar
dos valdyba, Simo Kudirkos šau
lių kuopa, Apreiškimo parapija 
Brooklyne, Neringos skaučių 
tuntas, LDK Birutės draugija, 
Liet. Moterų Klubų Federaci
jos N.Y. klubas, Atsimainymo 
parapija Maspethe, Tėvų pran
ciškonų spaustuvė, Medžiotojų- 
Žuvininkų klubas Aras, Lietuvių 
Atletų Klubas, Kultūros Židinys, 
T. T. Pranciškonai, “Darbinin
kas”, Apreiškimo parapijos cho
ras, Perkūno vyrų choras, New 
Yorko ateitininkai, Maironio 
mokyklos tėvų komitetas, LB 
Pirmoji apylinkė, skautų Tauro 
tuntas, Katalikių Moterų Kultū
ros Dr-ja, LK Religinė Šalpa, 
Kat. Mot. S-gos 29 kuopa, Tau
tos Fondas.

Maironio lituanistinės mokyklos

KALĖDINĖ EGLUTĖ
bus sausio 10, sekmadienį, 2 vsL popiet
Kuttūroe Židinyje

Atvažiuos KslOdų senolis su dovanomis. \
Veiks {vairios totorjos. Uikandtlai, gOrhnsL

Kviečiame visus dalyvauti Ir pabendrauti ftvontHUrojo 
nuotaikoje.

SVEIKINAME!
Aldona ir Tadas Savickai, 

Monticello, N.Y., siunčia kalė
dinius sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus Naujiems Metams 
per Darbininką.

M. Slavinskų šeima sveikina 
savo pažįstamus, draugus ir arti
muosius Šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga.

Naujiem skaitytojam Darbi
ninko metinė prenumerata tik 
12 dol. Jau skaitantieji Darbi
ninką kviečiami užsakyti Dar
bininką jo dar neskaitantiem. 
Tai graži dovana įvairiomis pro
gomis. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta vasario 21 
Kultūros Židinyje. Rengia Ame
rikos Lietuvių Tarybos New 
Yorko skyrius, kuriam dabar pir
mininkauja Alfonas Marcelynas.

PADĖKA

Dr. V. Kudirkos šeštadieninės 
mokyklos Elizabethe tėvų komi
tetas mokyklai išlaikyti lapkričio 
22 buvo surengęs gerai pavykusį 
pyragų išpardavimą, kuriam 
įvairių rūšių kepinių paaukojo 
žemiau išvardintos ponios: Liu
cija Alinskienė, Adelė Bertienė, 
Danguolė Didžbalienė, Irena 
Eitmanienė, Gražulienė, 
Aleksandra Masionienė, Myko
laitienė, Jadvyga Pavilionienė, 
Renata Stankaitienė, Marija Šau
lienė ir Amelia Williams ir Lith
uanian Bakery savininkai Eli
zabethe Mr. ir Mrs. Backel.

Tėvų komitetas už jų rūpes
tingą dosnumą nuoširdžiai dė
koja.

Psko/tys edreaą, ffutmirik prh 
dM imnofo.




