
IŠKAUKIU LAIŠKŲ

-•g— ----- *- T------ *•*----------- --• -«- B £)nn MsrvKttpmas, suruko 
pcoc. balsų, socialistą partija 
— 30 'piuc. ir komunistą partija 
—-SBOpsoc.

17 rašo: “AčiūDievm, svei
kas ir linksmas. Pradėjau antrą 
pusę bausmės. B to išetuančios 
lengvatos—sąlyginės. Viemnte- 
■p . vpžseu lengvas* — wiwm»s o 
k^ognanų siuntinys per avėtas.

kartus tardė čekistai, baugino 
sudarysią bylą ir kaip geriausią, 
išeitį siūlė bendradarbiauti su

šventintas 1935. Pokario metais 
buvo Mvežtas j Sibirą. Tai jau 
aitaeadaiflktas Lietuvoj ir ketvnr- 
tarVSasriikfe vyskupijoj Šiemet

pradžioje rašė: “Jau grėdai bus 
metai, kaip esu čia... Esu labai 
godus skaitymui. Be to, visada 
Ubai troškau būti su savo minti-

Lapkričio 29 mnė Leliūnų, 
Panevėžio vyskupijos, klebonas 
kun. Petras Senulis. Velionis 
buvo gimęs. 1909^, kunigą įšven
tintas 1937. Mūsų žariomis, kun. 
Petras Senulis yra jau

liaSfitaėfcdim limaiiaou^^*
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO ISTORIJA

J negausų išeivijoje Išleistų 
sporto knygų skaičių įsirikiavo 
vienas stambus tanas— Lietu
viai sportininkai Australijoje. 
Didoko formato knyga turi 368 
puslapius. Leidėjas — Australi
jos Lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos valdyba.

Knygoje sukaupta medžiaga 
apie Australijos lietuvių sporti
ninkų 30 metų veiklą — nuo 
1949 iki 1979. Užsimota plačiai, 
surinkta daug duomenų apie 
Australijoje veikiančius lietuvių 
sporto klubus, rungtyniavimą 
įvairiose sporto šakose, organiza
cinę veiklą. Plačiau aprašyti šie 
sporto klubai: Adelaidės Vytis, 
Brisbanės Aušra, Canberros Vil
kas, Geelongo Vytis, Hobarto 
Perkūnas, Melbourno Varpas ir 
Sydney Kovas. Daug vietos skir
ta Australijos lietuvių sporto 
šventėms, kurios jau turi 30 me
tų tradicijas. Šventės su gausia 
programa vyksta per Kalėdas, 
kai Australijoje pats vasaros į- 
karštis. Šventės pravedamos^ pa
eiliui vis kituose miestuose

Savaitės 
įvykiai

Surinamo karinė vyriausybė 
likvidavo mažiausiai 35 opozici
jos vadus.

Jūrų įstatymą pasirašė 117 
valstybių, bet JAV, V. Vokietija, 
Britanija ir 46 kitos valstybės at
sisakė. pasirašyti. Įstatymas įsi
galios, jį patvirtinus 60 valsty
bių parlamentam.

JAV numato įrengti Britanijoj, 
į vakarus nuo Londono, už 13 . 
mil. dol. papildomo tiekimo ka
rinį štabą, kuris pradėtų veikti 
karui Europoj prasidėjus ir į kurį 
persikėlių 'apie 1000JAV Euro
poj ^ąikoiąps kariuomenės kar_j 
rininkų.

Maskvos policija sulaikė apie c 
60 žmonių, susirinkusių prie 
Puškino paminklo paminėti 
Žmogaus teisių dienos.

JAV ir Sov. S-gos užs. reik, mi- 
nisterių pavaduotojai tarėsi dėl 
Namibijos ir Kubos karių atitrau
kimo iŠ Angolos.

Jemene (Arabijos pusiasaly) į- 
vyko didelis žemės drebėjimas, 
per kurį žuvo per 1000 žmonių, 
jų tarpe ir 250 mokykloj buvu
sių vaikų.

Sov. S-gos erdvės raketa So- 
juz T-7, praleidusi erdvėj 211 
dienų, nusileido vakariniam Si
bire. Jos nusileidimas parašiu
tais buvęs labai vargingas, nes 
pateko į didelę nakties metu 
siautusią audrą. Iš pasiųstų ma
lūnsparnių jos sutikti vienas bu
vo priverstas nusileisti, o kitas 
grįžti. Pagaliau raketa buvo at
rasta ir lakūnai perkelti į specia
lų autovežimį su medicinine kli
nika ir kavine. Astronautus la
bai paveikė besvorinė būsena, ir 
dabar jie kaip vaikai turi išmok
ti vaikščioti ir priprasti prie 
žemės traukos. Raketa nusileido 
keli kilometrai nuo numatytos 
nusileidimo vietos.

Adelaidėje, Geelonge, Mel- 
bourne ir Sydney; porą kartų 
buvo Hobarte ir kartą Canber- 
roje. Apie 300 ar daugiau rink
tinių Australijos lietuvių'sporti
ninkų išbando savo pajėgumą
krepšinyje, tinklinyje, lauko ir 
stalo tenise, šachmatų, golfo ir 
kitose varžybose. Slidinėtojai 
turi savo Neringos klubą. Prie 
Bullerio kalno Viktorijos valsti
joje prieš 18 metų išdygo klu
bo pastatas, kurį suprojektavo 
architektas Jurgis Žalkauskas. 
Kasmet rengiamos Žiemos sporto 
šventės, kuriose dalyvauja apie 
50 lietuvių slidininkų.

Australijos lietuvių sporto lei
dinyje prisimintos Šiaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio rinkti
nės gastrolės Australijoje 1964. 
Svečiai iš šiaurės Australijoje 
sužaidė 25 rungtynes, laimėjo 
24 ir pralaimėjo tik prieš Vik
torijos valstijos australų rinktinę. 
Be kitų, Šiaurės Amerikos lietu
viai įveikė Australijos olimpinę 
ir latvių rinktines.

Už šią Amerikos lietuvių vieš
nagę kengūrų šalyje Australijos 
lietuviai neliko skolingi — vyrai 
krepšininkai 1972 aplankė Jung
tines Amerikos Valstybes ir Ka
nadą. Be to, 1978 daugiau kaip 
70 Australijos lietuvių sporti- 

t ninku dalyvavo Pasaulio lietuvių 
žaidynėse Toronte. Lietuvaitės 
iš Australijos ten laimėjo moterų 
krepšinį. 1978 Pasaulio lietuvių 
žaidynėse iš viso dalyvavo apie 
1000 sportininkų.

Visi šie įvykiai Australijos lie
tuvių išleistoje knygoje gana 
plačiai paminėti. Leidinys itin 
gausiai iliustruotas. Šią knygą

Leidinyje pasigendama stiprios 
redaktoriaus rankos. Daug pasi-

pavieniai sportininkai aprašyti 
su šabloniškais pagyrimais. Visa 
tai, kaip rudenį nukritusius la
pus kieme, būtų reikėję rūpestin
gai sugrėbti, išmesti ...

Pabaigos žodyje redaktorius 
Baltrūnas dėkoja vienai panelei, 
kuri kartu su juo išsėdėjo va
landas, tikrindama ir gražindama 
šį leidinį . . Atrodo, reikėjo 
daugiau laiko tam paskirti, nes 
dabar knygoje perdaug prikaišio
ta juostų, ženkliukų, vinječių, 
daug kas be jokio reikalo aprė
minta. Regis, redaktorius bijojo 
prie nuotraukų ar teksto palikti 
ir tuščių vietų.

Vis dėlto leidinys Lietuviai 
sportininkai Australijoje su
kaupė, kad ir neišsijotos, daug 
faktinės medžiagos, kuri išliks.

KULTŪRINIO 
GYVENIMO

MATTNEW P. BALLAS FUNERAL HOME ~ Moderni koplyčia, Air-

— Irenos Milkevičiūtės, kaip 
nepamainomos dainininkės, ta- • 
lentas vis auga ir kyla. Fil
harmonijos salės skliautais nu
aidėjusi jos nuostabi daina tie
siog sužavėjo publiką. Buda
pešte tarptautiniame Z. Kada- / 
jaus — F. Erkelio dainininkų 
konkurse dainininkė teisėtai lai
mėjo laurus ir nusipelniusios 
solistės garbę. Lankstaus I. 
Milkevičiūtės * nepakartojamo 
balso individualybę formavo į- 
gimtas muzikalumas, sceninis 
temperamentas, — teisingai pa
sakojo buvęs jos mokytojas Z. 
Paulauskas. Kritikus ypač suža
vėjo jos padainuotas P. Čaikovs
kio romansas “Ar aš ne žolelė 
lauke buvau”. I. Milkevičiūtės 
dainavime klausytoją patraukia 
balso natūralumas,nuoširdumas. 
Pirmuosius laurus ji nusiskynė 
1976 Taline. Paskiau ėjo laimė
jimas po laimėjimo. Visi kon- 
kursininkai žino, kokio jėgų 
įtempimo reikalauja tokios var
žybos. I. Milkevičiūtė šiemet 
parodė, kad ji turi visus įgim
tus dainininkės talentus, o prie 
to dar labai gerą muzikinį 
išsilavinimą.

— Šį rudenį dvi lietuvių poezi
jos knygos buvo išverstos į rusų 
kalbą. Svarbiausia, kad abiejų 
knygų vertimai yra geri. Tokia 
laimė nutiko, kad abi geros kny- 

balandžio 28 buvo iškviestas gos pateko į gerų vertėjų ran- 
pas lagerio politraką, kuris paro
dė laišką iš JAV. Atviruką ati
davė, o voką su adresu pasiliko.
Parodė kitą laišką, iš kurio pasi- i vertė į rusų kalbą prityręs ver-

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios 
Kronikos
(atkelta ii l psl

baigsiu per Velykas . . . Ten, kur 
Prisikėlimas, kur Atgimimas, 
kančia yra ta upla, ant kurios 
galima statyti drąsiai savo na
mus, nebijant uraganų.”

Mečislovas Jurevičius 1982
Britanija paskyrė 1 bil. dol. 

jos kariuomenės judrumui, pasi
rengimui ir lankstumiii patobu
linti.

Jordanas ir Palestinos išlaisvi
nimo organizacija susitarė turėti 

t specialius santykius tarp Jordano 
ir būsimos pflfestiniečių valšty- 

,bės pagal prezidento Reagano 
pasiūlytos konfederacijos prin
cipus.

Izraelio gynybos ministeris 
Sharon pareiškė, kad Izraelis 
nenumato aneksuoti vakarinio 
Jordano kranto, bet mažiausiai 
per 50 metų turėsiąs būti at
sakingas už srities vidinį ir iš
orinį saugumą.

Nikaragva vėl gavo iš Sov. 
S-gos 24 T-54 ir T-55 tankus. 
Anksčiau ji buvo gavusi 25 tan
kus.

Iš Argentinos kalėjimo išleis
tas žurnalistas Jacobo Timerman 
tuoj pat išvyko į Izraelį, kur jam 
buvo suteikta Izraelio pilietybė. 
Čia būdamas, jis parašė knygą 
“The Longest War — Israel 
in Lebanon”, kur jis Izraelio in
vaziją į Libaną vadina gėda, su
krėtusia Izraelio moralinius pa
grindus, o min. pirmininką Be
giu — neturinčiu pusiausvyros 
teroristu, užtraukusiu izraelitam 
pasaulinę panieką. Jis smerkia 
Izraelio neturėjimą jokios užuo- . *°~
jautos pąiestiniečiam, tapušiem Dabar visi Juliui Sasnauskui 
Izraelio aukom, ir tvirtina nieką- ra^orn^ laiškai, o taip pat ir jo 
da netikėjęs, kad žydai galėtų laiškai rašomi į Lietuvą čekistų 
būti tokie žiaurūs konfiskuojami.

kus ir liepė narašvti.gimipai- 
čiamį lafetu vąj^Hii^reJrginių'pa-’ 
veiksliukų nesiųstų.

Julius Sasnauskas 1981 gruo
džio 11 rašo: “Šiandien dveji 
metai, kaip Jūs mane išleidote į 
tolimą ir ilgą kelionę, į neži
nomus pasviečius, šiandien no
riu ir sugrįžti — bent mintimis... 
Daug kartų aš vis prisimindavau 
tą gruodžio dieną, paskutinę jū
sų tarpe, paskutinę mūsų senuo
siuose nameliuose ... Mes tik
rai sugrįšime. Dievas surinks po 
pasaulį išsklidusius savo vaikus 
ir parves į pažadėtą žemę, į 
Lietuvą, kad vėl kartu būtume 
su savaisiais. Ta viltis kiekvie
nam tepalengvina laukimą.

... Štai ir mūsų brangiosios 
Kalėdos. Tą vakarą su jumis 
prie Kūčių stalo būsiu ir aš. Sibi
ro pūgos neužpustys man kelio į 
namus, ir stebuklinga Kalėdų 
žvaigždė tą vakarą parves namo 
visus, kurie svajos ir ilgėsis. To-

ark Office: 429 Lafayette St. (Cor. WUson Avė.), telef. 344-5172. Pa-* 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti. > " J

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
dknai, Incomc Tax pildymas, (staigs veikla naujoj vietoj'— OHLERT- . 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jemaice Avė., Woodheven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ern 
norite būti J. Andrlušlo kfijentals.
----------- . , , ...................-....... .. ■ _ , 
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 MadieOn St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir M. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūiies lietuviškas maisto; prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Ve r III i, Aitscbuler. 
Scbwartz^ Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bodus, optlohs 
fondus, commmodttlea, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti. 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai iš visur teL 800-223-1512,

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 8&5 FEL 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Meilus Jr„ 
vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tol. 617 862-3665.

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBi 105J FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

kas. Jau gerai žinomo lietuvių 
poeto Marcelijaus Martinaičio 
eilėraščių rinkinį “Slenkstis” iš-

Drilingos tautosakiniai pasakoji
mai yra silpnokai suręsti, tai ir 
visa knyga pasirodė lyg iš ne
tašytų medžio gabalų sukirpta. 
Su tokiu silpnu originalu buvo 
didelio vargo ir vertėjui. Iš
ėjo taip, kad kritika pagyrė 
ir Martinaičio lietuviškąjį 
originalą, ir jo vertimą. O A. 
Drilingos nupeiktas ir origina
las, ir rusiškas vertimas. Matyt, 
tokia yra tų knygų vertė — ori
ginalai ir vertimai. Matyt, 
teisingai tinka redakcijos parink
tas recenzijoms vardas “Pilki ak
menėliai”. Reikia pripažinti, kad 
vardai gal ir teisingi, bet jų 
skurdumas neguodžia ir taip 
jau savaime skurdaus gruodžio 
mėnesio. ;

asoliijo

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKŪRIASU IR-' NEMOKAMAI 

PRISTATOMU VISAS KALINES NEW YpR^ 
NEW JERSEY m CONNEęTICUT VALSTUO-' 
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

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

L. TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
-GAUSI PARODŲ SALE "

KVECAS
JONAS 

I933 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

Pr. N.

BALTIMORĖ

Baltimorės Lietuvių Atletų 
klubo 10 metų sukaktuvinis va
karas įvyko Baltimorės Lietuvių 
Namuose gruodžio 4. Per tą de
šimtmetį klubo nariai dalyvavo 
įvairiose rungtynėse ir sporto 
šventėse įvairiose lietuvių kolo
nijose, o taip pat suorganizavo 
rungtynes Baltimonėj, kur daly
vavo sporto komandos iš kitų 
miestų. Pirmininkas Algis Ve
liuona energingai dirbo su ren
gimo komitetu, beruošiant šio 
minėjimo programą. Kalėdinių 
dainų programą atliko Montrea- 
lio mišrus choras, vadovaujamas 
Aleksandro Stankevičiaus. Salė 
buvo papuošta su kalėdine eg
lute ir kitais papuošalais.

Metinis paupiečių lankymas

116-06 Myrtle Avenue 
Rlchmond HNI, N.\. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

Jonas (Mielinis

Ir Kalėdos pačiu geriausiu bodu 
teateina į jūsų pastogę!” SKAMBINTI: (212) 441*0909

tanas Dranginis aplankė visus 
parapiečius, suteikdamas para- 
piečiam kalendorius ir plotke- 

. les. Klebonas iš sakyklos vi- 
. šiem padėkojo už aukas Kalėdų 

proga, o taip pat radijo valan
dėlės vedėjam Kęstui Lankaus
kui ir Albertui Juškui už lan
komų rąjonų pranešinėjimą per 
radiją.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1983 
KELIONĖS Į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 K NAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 112M 
TEL.: (212) 789-3309
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Kurgi Kristus dabar?
vargingiesiem.

Tačiau yra gyvenimo sričių, 
kur reikia daugiau Kristaus dva
sios. Valstybių valdovai, formu
luodami įstatymus, ne kartą 
nepaiso ne tik Kristaus, bet ir 
savo žmonių vispusiškos gerovės 
reikalų. Labai daug jaunimo au
ga be religinio ir moralinio švie
timo bei auklėjimo. Tuo nesirū
pina ne tik visuomenę tvarkan
tieji, bet net jaunimo gimdyto
jai. Iš to seka daugybės žmo
nių tragiškas likimas. Vedusių 
tarpe pastebima ne tik meilės 
stoka, bet ir daugybės suardytų 
šeimų. Valdiškų ir kitokių tar
nautojų tarpe reiškiasi nepado
rus savanaudiškas nesąžinin
gumas su skriauda tiem, kuriem 
jie turi patarnauti.

Niekada nebuvo ir nėra drau
džiama žmogui gyvenime pa
rodyti savo išminties. Priešingai, 
negalvojantieji niekur nepagei
dautini. Tačiau viskas, ką sukū
rė žmogaus išmintis žmonijos 
gyvenimui tvarkyti, savo pa
sekmėmis neprilygsta Kristaus 
duotiem gyvenimo principam ir 
pamokymam. Juo labiau, kad 
Kristaus duoti principai ir pamo
kymai nesiriboja tik šiandieniniu 
žemiškuoju gyvenimu, o gyveni
mą žemėj sujungia su žmogaus 
amžinąja ateitim. Ir Kristaus j 
-» z. a . t • - S *

mus taikant gyvenimui, reikalin
gas žmogaus protas. Ne tik kiek
viena žmonių generacija, bet 
kiekvienas asmuo turi savo at
skirą asmenybę ir gyvenimą. To
dėl kiekvienam reikia galvoti, 
kaip Kristaus žodį pritaikyti 
savam asmeniniam gyvenimui, 
arba kaip savo asmeninį gyveni
mą pritaikyti Kristaus žodžiui.

Jeigu tai dažniau prisimintų ir 
tuo sektų pavieniai asmenys ir 
vedusieji, šeimų tėvai ir vai
kai, valstybių ir visuomenės rei
kalų tvarkytojai, žmonijos gyve
nimas būtų žymiai kitoks. Rei-

Kai minim Kristaus atėjimą 
žmogiško gyvenimo būdu žmo
nijos išganyti, ne retas ir ne vien 
šiandien klausiam save, kurgi 
Kristus dabar. Teisingiausiai at
sako pats Kristus šv. Jono apaš
talo žodžiais: “štai aš stoviu prie 
durų ir beldžiu. Kas išgirs mano 
balsą ir atidarys man duris, aš 
pas jį įeisiu, ir kartu vakarie- 
niausim” (Apr. 3, 20).

Kaip visada, taip ypatingai šia 
proga dera nors mintimis pasi
kalbėti su Kristum apie mūsų 
gyvenimą. O tas šiandieninis gy
venimas daug kuo skiriasi nuo 
gyvenimo prieš 50 metų. Šian
dien žmonės lengviau paseka vi
so pasaulio įvykius, negu kadai
se tik savo krašto. Nors dar daug 
nesantaikos, neramumų, bet 
žmonijos nuotaika už laisvę, tei
singą taiką, teisingesnę visuo
menės santvarką darosi vis vi
suotinesnė ir gyvesnė. Nors ne 
visi vienodai tai vertina, bet visi 
atkreipė dėmesį į keliamą balsą 
prieš masinių žudynių priemo
nes ir bendrai prieš karus.

O kokios žmonių nuotaikos 
Dievo atžvilgiu? Laisvame pa
sauly valstybė nekovoja prieš re
ligiją. Ta kova vyksta tik ateisti
nių diktatūrų šalyse. Laisvame 
pasauly netrukdoma viešai re
ligiją išpažinti ir praktikuoti. Be- 
vęikįįvisur aukštTvaldžios ir kiti duotus principus bei pamoky 
pareigūnai Dievo vardu prisie
kia ištikimai tarnauti visuome
nei. Bažnyčios žodis įvairiais 
klausimais sukelia vis didesnio 
dėmesio. Beveik nebeliko nė žy
mių buvusio antagonizmo tarp 
skirtingų religijų žmonių; taikiai 
jie kalbasi ne tik apie bendra
darbiavimą, bet ir apie religijų 
tarpusavio ryšį. Ne tik katalikų, 
bet ir bendrai pasaulio aukštųjų 
kultūros ir mokslo institucijų 
sferose šiandien populiariausia 
moteris yra mažamokslė vie
nuolė Teresė, Kristaus vardu 
skelbianti ir vykdanti pagalbą

u^ĮyyuuouEnim NAUJIEJI ŽURNALAI
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ALFONSAS NAKAS 
para) PASAULIO LIETUVIS, ■ ■ ■ .

nodikaį. Kada nors tokių aprašy- reguliariausių, nevėlu<ąančių mų ,

“30 dienų Lietuvoje 1919 me
tais“ — VI. R. atpasakoti kun.

menė ir / NAUJA VADOVYBĖ“ ‘ Petro Saurusaičio įspūdžiai, su- 
supažindina su naujosios rašyti 1920metais, EastSt.Louis

- LB krašto valdybos rinkimais ir mieste anglų kalba išleistoj kny- 
ta proga pabrėžia L. Bendrui- gėlėj (“Thirty Days in Lithua- 
menės demokratiškumą. Sakau nia in 1919”). Aprašoma, kaip 
— išmintingai parašytas, nes, labai sunkiai vizą gavęs, laitai 
kalbėdamas apie kandidatus į vargingai, pakely apvogtas, Lie- 
krašto v-bą, vedamojo autorius 
padaro vienodą reveransą ir lai
mėtojui, ir pralaimėjusiam.

Mindaugas Pleškys, jau kurį 
laiką besigilinąs į Lietuvos po
grindžio spaudą, šį kartą naudo 
jasi PERSPEKTYVŲ 1981 m. pa
sirodžiusiu Nr. 22; pateikia ra
šinį “Tarybinis teismas”. Teisia
mieji? Visam pasauliui pažįsta
mi Vytautas Skuodis, Gintautas 
Iešmantas ir Povilas Pečeliūnas. 
Jie jau seniąi mums ir sveti
miesiems išgarsinti, bet buvo ne 
pro šalį dar kartą atidžiai per
skaityti. Ir galvoju sau: gerai, . 
kad šią didvyrių teismo eigą, 
kondensuotai surašytą, PL per
sispausdina. Žurnalo komplek
tam ilgai išlikti daug daugiau 
galimybių, negu kasdienei pe-

kia tikėtis ir linkėti ir visiem 
stengtis, kad žmonija greičiau ir 
geriau suprastų, kokiu keliu eiti 
į teisingą taiką, tautų laisvę, 
visų žmonių laisvę, susiklausymą 
ir laimingesnę ateitį.

Kristaus gimimo ir Naujų Me
tų švenčių proga visiem nuošir
džiai to linkiu.

Vysk. Vincentas Brizgys

labai sunkiai vizą gavęs, laitai

tuvą pasiekęs autorius ten rado 
besikuriančią savą valdžią ir 
buvo stebinamas nepaprasto tau
tiečių patriotizmo.

“Kultūros” skilty Australijos 
lietuvaitė Isolda Požėlaitė-Davis 
biografine apybraiža pagerbia 
ten, Australijoj, veikiančią dra
mos aktorę Kseniją Dauguviety
tę. Tai daroma jos 50 metų 
teatrinės veiklos proga. Vaje, 
PL redaktoriau, ir čia net pa
kartotinai atsiekiama ...

Mane gerokai nustebino mi
niatiūrinė K. Girvio studijėlė 
“Lietuvių šeimų reiškimasis 
vardų kultūroje“. Pasinaudoda
mas LE ir EL surašytomis bio
grafijomis, autorius ieškojo tau
tinių vardų mūsų įžymiųjų tau
tiečių šeimose. Manding, tokios 
rūšies studijų reikia daugiau ir 
didesnių. Be to, išeivijoje dar 
niekas nepradėjo gilintis net į 
pavardžių, kurios nekilusios iš 
tautinių vardų, kilmę. Lietuvoj 
tokių studijų, regis, esama, ir, 
rodos, jau išleista viena kita kny
ga.

Jurgis Janušaitis aprašo 
Magdalenos Stankūnienės dailės 
parodą Chicagoje ir Vytauto 
Alanto pagerbimą jo 80-ties metų

pradėti jo raitus kaupti bei - 
eventualiai išleisti. Beje, šiame 
rašte pakartotinai vartojamas žo-

amžiaus proga. disatspausdiata. dėl kurio velio-
Puslapis paskirtas Takashi n is tikrai prėtestuotų . .'.Bronius 

Naito, buvusiam Taikos ir terito- Nainys pateikia platesnę velionio 
rinių klausimų tarptautinio sim- kun. Vaclovo Martinkaus biogra- 
poziuino vadovui Sapporo mies- fįą, jj prisimindamas dvejų mir
te. Tame simpoziume T. Naito ties metinių proga (mirė 1980. 
parodė daug simpatijų lietuvių 
tautai ir LB atstovą Algimantą 
Gunecką suvedė su Japonijos 
aukštais pareigūnais. Šiuo metu 
T. Naito lankosi JAV, ieškoda
mas pritarimo japonų saloms, pa
grobtoms 11 pasaulinio karo gale, 
iš nišų išvaduoti. K. B. rašiny 
“Svečias iš Japonijos” aprašo
ma, kaip JAV LB vadovai Ta
kashi Naito čia sutiko. Puslapio 
kampe ju<xlu šriftu išspausdin
tas PLB pareiškimas, kuriuo 
pritariama Japonijos teritori
niams siekimams. Tai, žinoma, 
atrodo kiek grotestiškai ...

Pusketvirto žurnalo puslapio 
sunaudota dviems lietuviškoms 
sutuoktinių poroms. Pinnoji po
ra — dr. Jolita Kisieliūtė ir dr. 
Vytas Nanitis, o antroji — ve- 
necuelietė Binitė Ignatavičiūtė 
ir Raimundas Pečiulis. Al>ejos 
vestuvės įvykusios pereitą va
sarą Chicagoj. Kiek platesni 
lietuviškų porų kūrimo aprašy
mai — girtinas dalykas. Tik 
žurnale vienų vestuvių iliustra
vimui paskirti 5, kitų 3 nuotrau
kas, regis, kiek padauginta. Man
ding, būtų buvę daug skonin- 
giau parodyti tik jaunųjų veidus, 
tik po vieną nuotrauką prie kiek
vieno reportažo.

Kazys Barzdukas ir Bronius 
Nainys straipsnyje “Stasio Barz- 
duko palikimas” PL skaitytojams 
primena, kad velionis paliko 
daug visur išblaškytų raštų tiek 
kalbos, tiek ir bendruomeniniais 
klausimais ir kad laikas būtų

Po “Vilniaus .pilies legendos” pastatymo'Clevelande. Tarp Dainavos ansamblio narių 
vidury kompoz. A. Jurgutis ir pagrindinė solistė A. Simonaitytė-Gaižiūnienė. Nuotr. V. 
Bacevičiaus

XI.18). Dar paminėtini rašiniai: 
jj. “Politika Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese“ (skatina jau
nimą politikuoti ir remti LB pa
stangas); Jono Rūtenio ^Paro
dos" (piktinimasis dailės parodos 
netinkamu rengimu IV PLB sei
mo proga ir raginimas jau pra
dėti ruoštis parodoms, {vyksian
čioms II PLD metu); Br. Ketura
kio “Sporto fiziologiniai pagrin
dai moterims“; na, ir kun. H. 
Šulco reportažas “Misijonieriaus 
gyvenimo kasdienybė“ (šiurpiai 
įdomus pasakojimas apie jo pa
ties darlią Ruandoje, Afrikoje — 
vertas visiem visko perteku- 
siem perskaityti ir imti dosniau 
misijonierius remti). Apie tuzi
nas žurnalo puslapių priglau
džia daugybę žinelių, korespon
dencijų, atgarsių, redakcijai laiš
kų, aukotojų sąrašų ir dar daau- 
giau visokių nuotraukų.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
MENO KONKURSAS

Vasario 16-osios proga Čiur
lionio Galerija skelbia 1983 m. 
jaunųjų lietuvių dailininkų 
meno konkursą. Kviečiame jau
nimą (iki 30 m. amžiaus) pri
statyti savo darbų skaidres arba 
spalvotas nuotraukas iki 1983 
sausio 15, pažymint techniką, 
dydį, vardą, pavardę, adresą ir 
telefono numerį adresu: Čiurlio
nio Galerija, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636.

Atrinktų darbų paroda nu
matyta 1983 vasario 11 Čiurlio
nio Galerijoje. Parodos atidary
mo metu bus įteiktos premijos 
ir atžymėjimai.

Čiurlionio Galerijos Valdyba

— Mindaugo draugijos salė 
Berisso mieste buvo atidaryta ir 
pašveritiritSa’ lapkričio 277’šven- 
tėj-dalyvavo jaunimas 16 BerišsO, 
Buenos Aires ir kitų lietuviškų 
kolonijų. Mindaugo salė buvo 
pastatyta su didelėmis pastango
mis, net ir su JAV lietuvių pa
galba.

— Vytautas Grybauskas surin
ko informacinę medžiagą apie 
ŠALFASS-gą ir Il-ąsias Pasau
lio Lietuvių Sporto Žaidynes 
bendrajam II-jų Pasaulio Lietu
vių Dievų leidiniui.

— Dail. Vandos Balukienės 
tapybos paroda vyks vasario 8-26 
Chicagoj, Galerijos patalpose.

SKERDŽIUS

VINCAS KRĖVĖ

1.—

Šiemet minėjome žymaus mū
sų rašytojo Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus gimimo 100 metų 
sukaktį. (Gimė 1882 spalio 19 
Subartonių kaime, Merkinės 
valsčiuje, Alytaus apskrityje, 
Dzūkijoje). Plati ir didelė jo kū
ryba. Iš karto ji skleidėsi dviem 
kryptimis — vaizdavo garbingą 
Lietuvos praeitį ir jos garsius 
didvyrius (Dainavos šalies senų 
Žmonių padavimai, Šarūnas, 
Skirgaila ir kit.) ir su didele 
meile pasakojo apie kaimo gy
venimą Dzūkijoje (Šiaudinėje 
pastogėje).

Pagerbdami šį lietuvių litera
tūros klasiką, čia spausdiname 
vieną jo realistinių kūrinių — 
“Skerdžius”. Gal kas nežino, ką 
reiškia žodis — skerdžius. Nie
ko bendro jis neturi su skerdi
mu. Kadaise kaimas turėjo bend
ras ganyklas ir ten bendrai ganė 
gyvulius. Tų gyvulių vyriausias 
prižiūrėtojas ir buvo vadinamas 
skerdžiumi. Paprastai jis buvo 
senyvas žmogus.

Čia vaizduojamas skerdžius 
Lapinas yra sutapęs su gamta. 
Krėvė labai giliai pavaizdavo tą 

žmogaus ryšį su gamta, su aplin
ka. Tai gražus senosios Dzūki
jos paveikslas. Autorius vartoja 
daug dzūkiškų išsireiškimų, senų 
žodžių, kad tik realiau pavaiz
duotų to meto gyvenimą. (Red.)

I

Du senu buvo Pagirių sodžiu
je: Grainio liepa ir skerdžius 
Lapinas. Kiek tik galiu prisi
minti, jiedu visada buvo tokiu 
pačiu, kaip kad dabar: viena 
— žalia, išsišakojusi, nubujojusi, 
visų toje apylinkėje medžių 
aukščiausia, kitas — stiprus, 
nors žemo ūgio, bet drūtas, kaip 
stipriai žemėn įaugęs seno ąžuo
lo apsamanojęs kelmas, visas ap
žėlęs ir Žilas it žydinti obelis, 
seniausias visų tame kaime gy
venančių senelių.

Liepa kasdien švokščia savo 
plačiai iškerėtomis šakomis, šla
ma žaliais sultingais lapais — 
prabundu vasaros rytą anksti 
anksti, pratrinu miegu traškano
tas akis, pamatau pirmiausia ra
miai siūbuojančias liepos šakas, 
išgintu tyliai šlamančius lapus, 
it varpelius skambančius, jaus

mą žadinančius, džiaugsmą gim
dančius. O josios viršūnė jau 
liepsnoja tekančios saulės spin
duliuose...

Bet visų šių gražumų nei 
nepamatytau, jei skerdžius kas 
vieną rytą nekeltų manęs iš mie
go, dumdamas ragan ir pliauš
kindamas botagu ...

Liepa visada pilna paukščių. 
Kokių tik ten nebūna, kas ten 
nečiulba, negieda žaliose liepos 
šakose: ir rėksniai žvirbliai ten 
nuolat triukšmingas vestuves 
kelia, ir volungės dažnai graso 
ievai, ir strazdas švirkštauja, at
lėkęs čion svečiuosna iš unks
nėtos girios; vieši ten dažnai . 
patsai didysis nepasėda, amžinas 
keliauninkas, svetimuosna kraš- 
tuosna besirengiąs ir niekados 
ten nepakliūvąs, dvylika kalbų 
kalbąs — kėkštas.

Mėgsta ir pelėda, ten atlėkusi, 
paverkauti žalios liepos šakose, 
kad josios, vargdienės, niekas 
nenori vesti ...

Vasaros metu, net rytagonė
mis, iš tolo jau kiekvienas girdi, 
kur skerdžius pasiverčia: ten ir 
Šunys pjaunasi, ten ir kaimo vai
kai rėkauja — vienus ir kitus 
myli Lapinas, bet savotiška, 
skerdiška meile: jam linksma, 
kai šunys pjaunasi, jam gražu, 
malonu, kai vaikai pešasi kaip 
mėšlyne žvirbliai.

Gena skerdžius namo — vaikai 
jį pasitinka dar pamiškėje; gena 
laukan — vaikai jį lydi net į ši
laines. Skerdžius daro vieniems 
švilpukų, suka vamzdelių, ki

tiems duoda botagu papliauškin
ti, ragan padumti. Juokiasi se
nis, net už šonų nusitvėręs, 
kai vaikinas pučia ragan, visas 
savo jėgas įtempęs, vos žandai 
jam neplyšta, o uždumti vis dėl
to neišgali ...

Tai vėl pasakoja jiems sker
džius, kaip lapės ant kiaušinių 
tupi, vilkai medžiuose vaikus 
peri, volungės kiškius melžia, 
savo mažučius girdo, kaip vana
gai žindo vanagynus — Porina 
apie laumes, kurios pirtyse gyve
na, pabaliuose vakarais, saulei 
nusileidus, audeklus velėja, 
siuva maišus, gaudo vaikus ir ba- 
losna juos murkdo, ypač tuos, 
kurie senesniųjų neklauso... By
loja apie miškinius, raistuose 
gyvenančius, po girias klajojan
čius, kurie apsuka žmogui galvą 
taip, jog nuveda jį kažkur rais
tan, paguldo ant kupsto, o žmo
gus mano, kad jis guli namie, ant 
pečiaus...

Pripasakoja, primeluoja tiek, 
jog vaikai net sodžiun grįžti bijo, 
o ypač jei pakelėje yra bala ar 
pirtis ...

Kai ateina vakaras, vaikams vi
sai bėda: net pirkioje, ant suolo 
sėdėdami, bijo nuleisti kojų, 
baidosi atsisėsti arti lango: sėdi 
visą vakarą kampe, susirangę ko
jas po savimi, ir jiems vis vai
denasi, kad štai kažkokia plau
kuota baisenybė įkiš galvą per 
langą, nutvers ir nuvilks balon 
taip, jog niekas net nepastebės, 
arba naminis pagriebs už kojų, 
kai tik nuleis jas nuo suolo, ir 

nutemps mažą papečkėn ir už
gniauš greičiau, negu tėvas su 
motina pastebėjusiu sugebės jį 
išgelbėti ...

O jau kad tėvas ar motina ka
žin kaip norėtų pasiųsti vaiką 
kokiu nors reikalu į kiemą, vis 
tiek neitų. Geriau teprimuštų, 
negu turi su šmėkla susitikti. Ne 
tiek baisu kieme, kiek baisu 
eiti patamsėję per priemenę.

Dažnai Lapinas pasakodavo 
vaikams, kokie senovėje augo čia 
aplinkui ištekini miškai, tamsios 
girios, kokie buvo tankūs šilai, 
klampūs raistai, kiek čia buvo 
visokių žvėrių, dabar jau nesutin
kamų: vilkų, briedžių, meškų, 
lokių ...

Pasakojo, kokie senovėje buvo 
stiprūs, galingi žmonės . .. Pori
no, kaip senis Lukšis, Petriuko 
prosenelis, parjojo raitas namo, 
pasižabojęs mešką, kuri jam 
miške pastojusi buvo kelią, kaip 
senis Dundis vienui vienas bas
liu išmušęs visą vilkų rują, žie
mos metu jį užpuolusią, vėlai 
grįžtantį iš Rudnios...

Niekas tiek nežinojo pasakų, 
kiek senasis Lapinas; niekas taip 
gražiai nemokėjo papasakoti pra
manytų dalykų, įtikinančiai su
meluoti, kaip jisai. Suvedžioda
vo dažnai ne tik vaikus, bet ir 
senus ir rimtus vyrus. Spjaudy
davosi apgauti ir juokdavosi pa
tys iš savęs, kad pasitikėjo ži
nomu melagiu, kad paklausė 
jo, o kitą kartą ima ir vėl pa
klauso, patiki...

Linksmai šlamėjo liepa, links
mai gyveno skerdžius, nors žmo
nės kalbėdavo, kad liepa be nau
dos auganti, tik viralus nušvokš
čianti, o seną skerdžių visi abdu- 
luodavo, kvailučiu vadindavo...

Lapinas gyveno sodžiaus gale, 
dūminėj pirkaitėj, be priemenės, 
gyveno du vienu su žmona, to
kia pat neišmanėle ir senute, 
kaip jisai. Vaikų jiedu neturėjo. 
Dėl to kas vieni metai augin
davo sau du paršiuku, kurie 
būdavo riebiu, ramiu ir sočiu 
kaip vaikinu. Žmonės juokdavo
si, kalbėdami, kad sena Lapinie
nė juodu kas savaitę prausdavo 
niekotaitėje kaip mažus vaikus 
ir šukuodavo ...

Ar tai buvo tikra tiesa, ar juo
kai, kas ten sugainios, kas susi
gaudys, bet visi žinojo viena: 
pašauk kurį paršelį—“kflkut, kū- 
kut”, tuo atbėgs į rankas ir bė
gios paskui žvieguliuodamas, kol 
duosi duonos plutelę ar bulbės 
kąsnelį —

Kaip ir kuo gyveno senas La
pinas, niekas gerai nežinojo ir 
nesidomėjo. Kas vieną vasarą 
Lapinas ganė gyvulius — 
“pulkininkavu”, o Lapinienė 
rinko uogas, kremblius, nešio
davo artiman miestelin ir par
davinėdavo žydams ... Žiemą 
vyras mezgė tinklus, bradinius, 
o kai nebuvo tokio darbo, mezgė 
moterim* pelkes; jo žmona verpė 
ūkininkėms pakulas.

(Bus daugiau)
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SV. JUOZAPO PARAPIJA 
VVaterbury, Connecticut

Kun. ROBERTAS F. WOLONGEVICZ 
Kun. JONAS KLIMAS ' 

ši. Petro parapija

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pntga 
nuotiidžiai sveikina visus parapiečius

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas 
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS

Apreiškimo parapija, Brooklyn, N.Y.

Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

Prei. PRANAS BULOVAS, klebonas
Kun. STASYS RAILA
Prel. J. BALKONAS, PA., klebonas emeritus

V.J. ATSIMAINYMO PARAPIJA 
Maspeth. N.Y.
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Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus, 

sulaukus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
SV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.

*1

Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. JOSEPH ANDERLONIS, STB., klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas 
šv. JURGIO PARAPIJA, Philadelphia, Pa.

= Metų visiem geradariam, rėmėjam. Tikintieji Lie- 
» tavoje perduoda savo sveikinimus ir padėką visiem,
• kurie juos atsimena, užtaria ir gelbsti savo matdo-
• mis, minėjimais ir aukomis.. ‘

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

Kun. Kazimieras Pugevičius, reikalų vedėjas

«rait«iMa<
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Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Ncw Britain, Conn.

Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS, klebonas
Kun. JONAS MOSKUS
Kun. PAULIUS P. SABULIS

*ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metųb
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komi ir išėjus iš gimnazijos. Taip 
sustiprėja ryšys tarp atskiruose 
kraštuose gyvenančių lietuviij, 
kuris mūsų tautinei sąmonei ir 
mūsų išlikimui labai svarbus.

Ši institucija, kaip visos moks
lo įstaigos, pareikalauja didelės 
sumos pinigų. Neturim savo 
valstybės, kuri mūsų mokyklą iš
laikytų. Gimnazijos išlaikymas 
šiemet kainuoja 1, 170,000 DM. 
Esame dėkingi vokiečių val
džiai, kad mus dosniai remia, 
sumokėdama du trečdalius visų 
išlaidų. Tačiau vieną trečdalį 
visų išlaidų turi padengti patys 
lietuviai, tai yra apie 400,000 
DM. Vien tik tėvai tę> nepajė
gia. Dar 13Q,000 DM reikia au< 
komis surinkti.
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Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

■UMMNMMNr

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkvyisiemi parapijiečiams

Kun. VVILLIAM L. WOLKOWICH, klebonas
Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS, klebonas emeritas 
Šv. JURGIO PARAPIJA, Nonvood, Mass.
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įTodėl kiekvienais metais 
kreipiamės į lietuvių visuome
nę, prašydami paramos. Ameri
kos lietuviai mus lig šiol labai 
dosniai rėmė. Už tai mes jiem 
nepaprastai dėkingi. Tikimės ir 
šiais metais jų paramos, nes iki 
metų galo mum dar trūksta 
54,000 DM.

Aukas galima siųsti per Balfą, 
arba PLB, arba tiesiog į gimna
ziją: Litauisches Gymnasiurn, 
Romuva, D 6840 Lampertheim- 
Huettenfeld. Vasario 16 gimna- 
zzijos kuratorijos valdyba:

Tėv. Alf. Bernatonis,
OFM Cap — pirmininkas 

A. Šmitas - gimn. direktorius 
J. Valiūnas — iždininkas

e 
g 
f t

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

s

J.St

vo pasigėrėtina — žmogaus sie
lai muzikinės rekolekcijos. Pro
gramos klausėsi mokinių tėvai 
bei jų giminės, draugai. Studija

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridgė, Massachiuetts

Linksmų še. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų buvusiam 
Angelų Karalienės parapiečiam linki

Kun. ANTANAS PETRAUSKAS

l
i

Sveikindama/ savo parapijiečius linkiu linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

g 
t

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Linksmų sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
.. , . visiejn parapiečiam linki

Kun. dr. VALDEMARAS CUKURAS
SV. KAZIMIERO PARAPIJA, Providence, R.I.

Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS. klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Visame laisvame pasauly lie
tuviai teturi vieną vienintelę 
gimnaziją. Šią mokyklą lanko 
mokiniai iš visų lietuvių gyve
namų kraštų. Šiemet joj yra mo
kinių iš Vokietijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados, 
Urugvajaus, Venecuelos, Aust
ralijos ir net iš Mali respubli
kos (Afrikoj). Iš to matosi, kad 
Vasario 16 gimnazija yra ne vien 
tik Vokietijos, o viso pasaulio 
lietuvių mokslo įstaiga.

Šioj gimnazijoj dėstoma ne tik 
lietuvių kalba, literatūra ir Lie
tuvos istorija, bet einami visi da
lykai, kurie ir vokiečių gimna
zijose mokomi.' Kaip'lęiek'viena 
vokiečių gurįęaziją, tafįj 'fr ihūsų 
mokykla paruošia mokinius 
aukštajam mokslui universitete. 
Gimnazija turi 9 klases (nuo 5 
iki 13). Dėstomi šie dalykai: 
tikyba (katalikam ir evangeli
kam), lietuvių, vokiečių, anglų, 
lotynų, rusų ir prancūzų kalbos, 
matematika, fizika, biologija, 
chemija, pasaulio istorija, Lie
tuvos istorija, visuomenės moks
las, geografija, dailė, darbeliai, 
muzika ir sportas. Daugiau negu 
du trečdaliai visų pamokų dėsto
ma lietuvių kalba. Todėl lietu
viai mokiniai iš visų kraštų gali

£ ją lankyti. Silpniau kalbantiem 
jį lietuviškai yra pagalbinės pamo
ki k°s-
« Mokiniai iš įvairiausių šalių 
J tarpusavy užmezga draugiškus 
£ ir tamprius ryšius, kurie palai-
>---------------------------------------------------
3 MUZIKOS POPIETĖ

Highland Park, N.J.
Pianistė Julija Rajauskaitė- 

Petrauskienė spalio 31 savo mu
zikos studijoj Highland Park, 
N.J., surengė savo mokinių pia
nino rečitalį.

Programa buvo sudaryta iš < 
koncertinio fortepijono literatū
ros lobyno kūrinių. Ją atliko pa
žangūs muzikos auklėtiniai 
amerikiečiai.

Buvo pateikta pradžioj Debus- 
sy “Claire de Lune”; Chopino , 
“Mazurka in G sharp minor” 
Liszto “Liebestraume”.

Po pertraukos — Beethoveno 
“The Tempest“ sonatos I-oji da
lis; Chopino “Waltz in A flat 
major”. Programa triumfališkai 
užbaigta ilgoku numeriu — 
Schuberto “Phantasie in F 
minor“ (keturiom rankom), čia 
įsijungė ir mokytoja į šio gran
diozinio kūrinio atlikimą.

Programa buvo svari, rūpes
tingai paruošta ir su menišku 
impulsu atlikta.

Pianistės J. Rajaus kaitės mo
kinių tarpe yra viena nepapras
tų gabumų juodukė, kuri turi 
meno magiško poveikio lieps
ną. Jos skambinimas visiems pa
tiko. Jaučiasi muzikos kalba, 
koncentruojasi į muzikinę faktū
rą, iškelia muzikines idėjas. Jau 
tolokai pažengusi kultūringos 
pianistės linkme.

Si muzikos popietė tikrai bu-
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buvo prikimšta, kitiem teko net a 
gretimuose kambariuose stovėti, r

Po programos visi mokiniai ir S 
svečiai buvo nuoširdžiai pavai- g 
Sinti. w

Tokie muzikiniai jaunųjų S 
pasirodymai labai paskatina juos V 
mokytis, dirbti. Ji.e yra imlūs » 
menui ir, tėvų paraginti, kai ku- g 
rie visai rimtai ugdo ir plėtoja R 
muzikos žinias, siekia prote- g 
sinės ’ karjeros. Pavyzdžiui, Jfl- » 
ratė Veblaitytė, gavusi gerą mu- g 
zikos pagrindą minėtą studijoj, g 
vėliau baigė New Yorko univer- g 
sitete chorvedybą ir dirigavimą, g 
Dabar mokytojauja aukštesnėj g 
valdžios mokykloj. Jos sesuo, g 
Audronė Veblaitytė, irgi pra- g 
džioj mokėsi pas Juliją Rajaus- g 
kaitę, o šiandien ji jau univer- » 
sitete studijuoja fortepijoną ir C 
garso technologiją.

Julija Rajauskaitė yra ne tik 
žymi pianistė, bet ir patyrusi pe
dagogė. Jos metodas, paremtu 
griežta disciplina, duoda gerų 
rezultatų. Yra išleidusi solo įgro
tą fortepijono kūrinių savo 
plokštelę.

New Jersey valstijoj ji yra įdė
jusi stambų indėlį į muzikos kul
tūros veiklą.

Lauksim ir daugiau panašių 
muzikos popiečiu.

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

Hartford, Connecticut

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

sulaukus linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.

Linkiu mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų-švenčių 

ir laimingų Naujųjų Metų! 
Kun. ALBERTAS KARALIS

ST. CASIMIR'S CHURCH, New Haven, Conn.



Pabedinskas

g>-
kvietė Laimą Gaibonkienę. Ji Taip Rytų ir Vakarų santvarkų lietuvių kalbą,
trumpai visus supažindino su yra esminis skirtumas. Rytai — Vienas ii pogri

autorių, Medvėgalis, siūlo su-

tomobilių ir kitų 
broliai lietuviai, kai

LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA 
: NAGRINĖTA ATEITIES SVARSTYBOSE kėdes, išeivius

voj ir dirbo Varšuvos universi
tete, gilindamasis j Rytų Euro
pos tautų istoriją. Jo paskaitos 

štema: “Ateities Lietuvos san
tvarka pogrindžio spaudoj ir jos 
palyginimas su Vakarų pasauly 
vyraujančiomis sistemomis”.

Anot prelegento, visi lietuviai 
svajoja apie ateities Lietuvą, 
nors okupacijai galo dar nema
tyti. Kadangi LKB Kronika ne-

Prel. JONAS J. SCHARNUS, klebonas 
Tėv. dr. KLEMENSAS ŽALALIS, OFM 

ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJA, Newark, N.J.

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Kratau* Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS
Kun. VINCAS BARTUŠKA

Los Angeles, Calif

Kalėdų Švenčių sulaukus Ramybes ir Taikos

Kun. VIKTORAS DABUSlS, klebonas

Paterson, N. J. .

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N.J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas
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JAV LB Krašto Valdybos

— Marytė Smilgaitė organizuo
ja filmų vakarą, kuris bus Jau
nimo Centre, Chicagoje, 1983 
birželio,29, II Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu. .

*•*
k

— Lietuvių evangelikų liute
ronų Bažnyčios sinodas jyyks 
1983 liepos 1-3 Chicagoj, Tė
viškės parapijos bažnyčioj ir sa
lėj.

Amerikos Lietuvių Taryba

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM

Rochesterio št>. Jurgio lietuvių parapija 
Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pran
ciškonų rėmėjus. Parapijos kunigai:

Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom 
ir linki daug laimės Naujuose Metuose

Kun. PETRAS ŽEMEIKIS, klebonas
Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS
Dijak. ANTANAS SAMALONIS
Dijak. HENRIKAS KETURWITIS
Elizabeth, N.J.

SMK

Kristaus gimimo šventėj

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

Bayonne, N. J.

Kun. ANTANAS MIGLINAS, M.I.C.
Kun. BENJAMINAS UŽDAVINIS, M.I.C.

Nuoširdžiai linki Še. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metui

Šv. Kazimiero parapija 
WORCESTER, MASS.

Daugumas Lietuvos lietuvių 
eina su Vakarais ir planuoja atei
ties Lietuvą, panašią į Vakarų 
demokratijas: visos partijos bus 
lygios ir laisvai rinks savo atsto
vus.

Kas bus daroma su rusais ko
lonistais? Planuojama išsiųsti 
juos atgal, net ir gimusius Lie-
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sistemą? Atsakoma, kad reikėtų 

susistemino pačią prob-

kun. V. BagdanaviČius 
sustojo prie socialinių

veikti ir smulkios įmonės, lais
vos profesinės sąjungos.

Pagal Perspektyvas su komu
nizmu gali kovoti tik socializ
mas, o ne kapitalizmas. Ne vis
kas gera ir Vakaruose: jų ydos — 
pornografija, narkotikų naudoji
mas ir kt Demokratinių verty
bių įsisavinimas reikalauja ilgo 
laikotarpio. Pogrindžio spaudoj 
trūksta pluralistinės visuomenės 
supratimo.

Korė fe rentas kun. Vytautas 
BagdanaviČius pastebėjo, kad, 
prelegento duomenis susuma
vus, iškyla daug klausimų. Dar
bas gerai atliktas ir pirmas to
kios plačios apimties, nes prele
gentas 
lemą.

Čia 
ilgiau 
klausimų, kuriuos padeda visuo
tinai spręsti visa krikščionija. 
Svarbus solidarumas ekonomi
nių reikalų tvarkyme. Atmeta 
gryną individualizmą ir komu
nizmą. Nuosavybės išlaikymas 
yra svarbus. Per griežtas priva
čios nuosavybės tvarkymas veda 
į baudžiavą.

Lietuviam daugiau reikėtų 
kreipti dėmesio į valstybingumo 
klausimus. Kultūrinėj srity svar
biausia yra tautiškumas. Bet tau
ta turi būti atvira ir kitom tau
tom; tas padės kritiškai save su
prasti.

Vyko gana gyvos diskusijos, 
kuriose dalyvavo prof. E ringis, 
dr. Šležas, V. Naudžius, J. Lauč- 
ka ir Įriti.

Po trumpos pertraukėlės kun. 
A. Saulaitis, SJ, skaitė paskaitą 
tema “Kronikos autorių prielai
dos apie pasaulinę ir vietinę 
Bažnyčią, pasauliečių atsakomy
bę bei dvasininkų vaidmenį”. 
Jo koreferentė buvo seselė Ju
lija Šainauskaitė.

Prelegentas pabrėžė, kad 
reikia kartu su LKB-Kronikos au
toriais įsigyventi į teologinius 
klausimus ir suprasti skirtumą 
tarp kultūrinių ir socialinių san
tvarkų. Kronikų pasirodymas pa
veikė visus lietuvius, tiek tėvy
nėj, tiek išeivijoj. Geresniam 
Bažnyčios veikimui yra svarbūs 
ryšiai su popiežiumi. Būtinas 
maldos solidarumas. Lietuvoj 
dabar pastebimas religinis atgi
mimas. Bažnyčia ten yra ken
čianti, bet reiškiamas prisiriši
mas prie gyvojo Kristaus. Ken
čiančios Bažnyčios idealas — 
kentėti ir mirti už Kristų. Lietu
voj veikia katakombų Bažnyčia: 
slapta seminarija, slaptos vie
nuolijos, slaptos pamaldos. Ar 
nesuskils ir pati Bažnyčia į slap
tąją ir oficialiąją?

Katalikų pareigos apima patį 
asmenį, bendruomenę ir vi
suomenę. Pagal Kronikas — ka
talikų pareiga liudyti savo tikėji
mą. Lietuvoj yra dvi kunigų rū
šys: pataikaujančių ir kovo
jančių. Daugiausia su valdžia 
susikertama dėl sakramentų tei
kimo. Lietuvoj katalikai gavėnios 
metu stengiasi nešokti, nepuo
tauti. Ten labai svarbios proce
sijos, kurias valdžia trukdo. Ypač 
stengiasi atitraukti vaikus nuo 
religijos. Kronikom rūpi nutau
tėjimas ir nureligėjimas.

Koreferentė sės. J. šainauskai
tė bendrai vertino kun. A. Sau- 
laičio pranešimą. Be to, ji dar 
pabrėžė, kad Lietuvoj tėvai dėl 
savo vaikų religinio auklėjimo 
aukojasi, kartais netenka darbo, 
yra tardomi.

O kaip čia, išeivijoj? Ogi daž
nai tėvai pareiškia, kad tikyba 
nesvarbu, svarbiau matematika 
ir kiti praktiški mokslai.

Po pietų pertraukos dr. Aug. 
Idzelis skaitė paskaitą “Pogrin
džio spaudos pažiūra į išeivijos 
veiklą“.

Lietuvoj yra trys rūšys lietu-

brėžė nepaprastą svarbą kon
taktų su Lietuva: leisti ten savo 
menininkus, rašytojus, grupė
mis ir pavieniui, ir iš ten kviestis 
panašius sambūrius.

Simpoziuri^’pra^jo^gyvaaj iŠ-* 

šaukė gausias diskusijas.
Šeštadienio vakare įvyko po

kylis ir “Ateities” žurnalo jauni- 
___ ____ ~ mo konkurso premijų įteikimas.

Pogrindžio atstovai pasisako • Ateitininkų namuose, Le- 
daugiau už asmeninį kontaktą. 
Turistai per daug save cenzū
ruoja ir nemato tragiškos prie
spaudos krašte.

Ką išeivija turėtų daryti? Su
stiprinti politinį sąmoningumą 
įvairiais būdais. Nors rusų kolo
nizacija stipri, bet lietuvių dva- 
s.a nebuvo palaužta. Antroji ko
lonizacijos banga, vykstanti da
bar, gali pakeisti gyventojų su
dėtį. Mes turim į tai reaguoti. 
Informacijos skleidimas labai 
svarbi priemonė kovoti su pa
vergėjo kėslais.

Emilija Sakadolskienė, ko
mentatorė, papildė šį pranešimą. 
Tiktai ketvirtis viso to, kas čia 
vyksta, tėra žinoma Lietuvoj. 
Išeiviją pasiekia daugiausia LKB 
Kronika ir Aušra, bet ir šie lei
diniai nėra plačiau skaitomi nei 
nagrinėjami.

ima juos kaip brangiausius sve
čius.
* P»g«l pogrindžio spaudą—išei
vių uždavinys—politinė veikla 
ir lietuvybės išlaikymas. Lietu
vos okupantai labiausiai bijo po
litinės veiklos, o kultūrinė veik- 

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Bendruomenės apy

linkės valdybos iniciatyva, gruo
džio 26, sekmadienį, nuo 7 iki 
8 vai. vakaro bus perduodama 
speciali Kalėdų programa per ra
diją iš stoties WWCO-1240 AM.

Apylinkės tautiečiai kviečia
mi pasiklausyti Br. Budriūno bei 
A. Stankevičiaus chorų giesmių. 
A. Stankevičiaus vadovaujamo 
choro Montrealyje plokštelė yra 
pati naujausia ir per radiją bus 
duodama pirmą kartą.

Radijo programą organizuoja . _ _
ir ją praves Ant Paliulis. Žodinę kos Lietuvių Taryba, 
dalį atliks Rimutė Želvytė, Juli
ja Puodžiukaitienė ir Vikt. Vait
kus. Anglų kalba paaiškinimus 
atliks Rūta Kazakaitytė. AP

Kalėdų švenčių rimtis ir Naujų 1983 metų viltys te
sukuria mus sutartinėm veiklon, kad greičiau Lietuvoje 
atgimtų nepriklausomos tautos aušra.

Lietuvių Fondo vadovybė sveikina savo narius ir visą 
lietuviškąją visuomenę Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga, linkėdama asmeninės gerovės, ištvermės ir dar 
didesnio ryžto lietuvybės išlaikymo ir laisvės kovų ba
ruose.

Linkime, kad 1983-ji — Aušros — metai būtų švie
sesni, sv'eikesni, laimingesni ir lietuvių tautai priartintų 
laisvės rytą.

Tik sujungtomis jėgomis ir vieningai veikdami, pa
sieksime didžiųjų troškimų išsipildymo.

Lietuvių Fondas

Nuoširdžiausi Kalėdų sveikinimai visiems ateiti
ninkų šeimos nariams — jaunučiams, jauniams, moks
leiviams, studentams ir sendraugiams.

Linkime jums gražiausių Kristaus gimimo švenčių ir 
tvirtų, darbščių ateinančių metų.

O šalia nuolatinių darbų ir siekimų kviečiame atei
tininkus minėti tokias svarbias 1983 metų sukaktis, kaip 
"Aušros" šimto metų, Lietuvos nepriklausomybės atstei- 
gimo 65 metų, Dariaus ir Girėno skrydžio Lietuvon 
penkiasdešimt metų ir žymiojo ateitininkų kūrėjo filo
sofo prelato Prano Kuraičio šimtmetį.

Visoms ir visiems —jaukiausių švenčių.
Ateitininkų Federacijos Valdyba

Artėjančių Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga JAV 
Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu nuoširdžiai svei
kinu apylinkių ir apygardų valdybas ir visus JAV gyve
nančius lietuvius.

Ypatinga padėka priklauso lituanistinių mokyklų mo
kytojams, tėvų komitetams, spaudai, radijui, kultūrinin
kams ir visiems tiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisideda prie lituanistinių mokyklų ir lietuvybės išlaikymo 
mūsų jaunesnėse kartose.

Tegu Jums visiems 1983-tieji metai būna darbingi ir 
sėkmingi, o sukaktuviniai "Aušros" metai tebūna ypatingu 
paskatinimu lituanistiniam švietimui, randą ir didesnį 
pritarimą ir paramą iš visų JAV lietuvių.

monte, paskutinę paskaitą skaitė 
dr. A. Norvilas tema “Religinio 
persekiojimo psichologiniai J 
bruožai”. Komentatorė buvo dr. 
D. Katiliūtė-Boystun.

Po to buvo mišios, kurias au
kojo kun. dr. K. Trimakas.

— Ausjralijos lietuvių katalikų 
federacijos suvažiavimas šau
kiamas gruodžio 27 Melboumo 
lietuvių namuose. Pagrindinę 
paskaitą skaitys kun. A. Spurgis, 
MIC. Bus aptarti organizaciniai 
reikalai, renkama nauja valdyba.

— Australijos Lietuvių Dienos 
šiais metais rengiamos gruodžio 
pabaigoj Melboume. Jų rėmuo
se įvyks Australijos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos suvažia
vimas, Australijos Lietuvių Kata
likų Federacijos suvažiavimas, 
kitų organizacijų susirinkimai, 
literatūros ir teatro vakarai, jau
nimo pasirodymai, dainų ir tau
tinių šokių šventė, sporto rung
tynės. Iš JAV vyksta Los Ange
les tautinių šokių ir dainų an
samblis “Spindulys”.

— Žurnalistas Algimantas 
Astašaitis gruodžio pradžioje 
tarnybiniais reikalais buvo atvy
kęs į Califomiją ir dalyvavo 
literatūros vakare su rašytoju 
Juozu Kralikausku.

— Cleveland, Ohio, Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimą vasario 13 rengia 'Amferi*

— Jaunųjų talentų muzikos 
konkursas vyks vasario 19. Ren
gia LB Kultūros taryba Dievo 
Motinos parapijos salėj.

VISUR*
— Vytautas Kamantas, Pasau

lio LB valdybos pirmininkas, 
lietuvių vardu pasiuntė Šv. Tė
vui laišką, kuriame prašo, kad 
Vilniaus arkivyskupija būtų į- 
jungta j Lietuvos bažnytinę pro
vinciją ir padaryta metropoline 
arkivyskupija.

— Kun. Viktoras Naujokaitis 
gruodžio 2 mirė Kudirkos Nau
miesty, Vilkaviškio vyskupijoj. 
Velionis buvo gimęs 1920, kuni
gu įšventintas 1947. Tai jau 
devynioliktas okupuotoj Lietu
voj ir penktas Vilkaviškio vys
kupijoj šiemet miręs kunigas.

— Generolas Vladas Mieželis 
lapkričio mėn. savo draugų tar
pe Phoenix, Ariz., atšventė 88-jį 
gimtadienį. Pagerbimą jo na
muose suorganizavo Sofija Liu- 
bartienė. Vaišėse dalyvavo 70 
kviestinių svečių. Sveikinęs LB 
apylinkės pirm. Vincas Rusec- 
kas, Lietuvos kariuomenės ka
pitonas, priminė, kad visam lais
vame pasauly beliko tik du lie
tuviai generolai.

— Emilija Jonušienė, gyv. 
Omahoj, Nebr., savo mirusio 
vyro muz. Br. Jonušo atmini
mui prieš penkerius metus įstei
gė kasmetinę 1000 dol. stipendi
ją studentui, kuris šalia pagrin
dinių studijų studijuoja ir litua
nistiką, pasižymėjęs moksle ir 
dalyvauja lietuviškoj veikloj. Šių 
metų stipendija teko Livijai Li- 

'paft& iš Los Angeles, Cdlif. 
Anksčiau stipendijas laimėjo 
Robertas Saldys iš Brazilijos, 
Marytė Bizinkauskaitė iš Bosto
no, Vilius Dundzila iš Chicagos 
ir Teresė Gaidelytė iš Omahos.

— Politinių studijų savaitga
lis Los Angeles mieste įvyksta 
sausio 29-30 Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Į studijas atvyksta 
dr. Adolfas Damušis, dr. Antanas 
Butkus, naujasis LB krašto val
dybos pirm., ir dr. Kazys Ambro- 
zaitis, LB tarybos prezidiumo 
pirmininkas.

— Simpoziumas su Simu Ku
dirka, Vladu Šakaliu ir Romu 
Giedra iš sausio 9 perkeliamas į 
politinių studijų savaitgalį, kuris 
įvyks sausio 29-30 Los Ange
les, Calif., Šv. Kazimiero parapi
jos salėje.

— Rašytoja Alė Rūta, ilgesnėje 
kelionėje aplankiusi Floridą, 
Bahamas ir Bostoną, gruodžio 
9 sugrįžo į Santa Monica, Calif.

— H-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu 1983 birželio 25 - 
liepos 4 Chicagoje ruošiamos 
parodos: Y PLJK jaunųjų lietu
vių dailininkų, lietuvių dailinin
kų, “Aušros” Šimtmečio ir tauto
dailės. .

— Nauji Darbininko skaityto
jai. S. Witkus, Hartsdale, N.Y., 
Kalėdų švenčių proga užsakė 
Darbininką kitiem: D.A. Bell, 
Bradenton, Fla. — Albinai Ba- 
lavich, No. Andover, Mass., L. 
(Gudelienė, Cos Cob, Conn. — A. 
Sirutienei, Woodhaven, N. Y., G. 
Žilionfenė, New York, N.Y. — 
A. Ž ikonytei. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. Atnau
jinant ;— visfem 15 dol. metam.
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AMERIKIETIS APIE LIETUVIŲ NUMIZMATIKĄ 
LABAI GRAŽIAI (VERTIMO LIETUVIŲ NUMIZMATIKŲ
PASTANGAS

Rugpjūčio 20 Bostone įvyko 
Amerikos numizmatikų draugi* 
jos suvažiavimas (American Nu* 
mismatic Association). Ta proga 
suvažiavo ir lietuviai ir turėjo sa
vo susirinkimą su paskaita. Bu
vo rodomos ir skaidrės apie ne
priklausomos Lietuvos bank
notus. Susidomėjimas buvo la
bai didelis, ir viešbučio salė bu
vo perpildyta.

šis susirinkimas buvo plačiai 
aprašytas Darbininke. Spalio 
mėn. The Numismatist irgi ap
rašė ir įdėjo net fotografiją apie 
šį lietuvių susirinkimą.

Tame susirinkime labai gražiai 
apie lietuvius numizmatikus 
kalbėjo Davė Alexander, buvęs 
Coin World vienas iš redakto
rių, redagavęs tarptautinį sky
rių. Jis yra lankęs Balzeko mu
ziejų Chicagoje ir yra gerai susi
pažinęs su senosios Lietuvos ir 
nepriklausomos Lietuvos pini
gais, medaliais, ordinais. Gyve
na jis Danbury, Conn. Vasario 
16 jis prie savo namų iškels 
lietuvišką vėliavą, nes jis taip 
daro ir kitų tautų švenčių pro
ga.

Lietuviam numizmatikam jis 
pasakė kalbą, kuri buvo užre- 
korduota į garsajuostę. Ją paskui 
ištisai nurašė Kazimieras-Char- 
les Matuzas ir ją atsiuntė Dar
bininko redakcijai. Čia atpa- 
sakojame to straipsnio pagrindi
nes mintis.

Arklys telefonavo
Rėkys vidurnaktį miegodamas 

ėmė visu balsu šaukti: “Zuza
na! Zuzana!”

Rėkienė, šauksmo atidžiai 
klausius, rytmetį jį paklausė:

— Kas tokia ta Zuzana, kurią 
per miegus tu šaukei?

— Zuzana? O ... Taip .. . Tai 
lenktynių, arklys, už.,kurį vakar 
aš sukirtau lažybų du šimtus do
lerių.

Vakare Rėkys, parėjęs namo, 
žmoną paklausė, kas girdėti, ir 
gavo atsakymą:

— Tavo lenktynių arklys tele
fonavo. Klausė, kada tu būsi 
namie.

Naudingas išradimas
Senas ir apkurtęs milionierius 

įsitaisė klausomąjį aparatą.
Po savaitės jis užėjo pas tą 

prekybininką, kuris jam pardavė 
tą aparatą.

— Tikiuosi, kad tamstos šei
ma labai patenkinta tuo pasikei
timu tamstos gyvenime, — at
sargiai užsiminė prekybininkas.

— Tik niekam nesakyk: gir
džiu gerai, ir jau tris kartus pa
keičiau testamentą.

LIETUVIAI — NEPRALEISKITE PROGOS
Daytona Beach, Floridoje, lietuvių korporacija Utho- 

na, Ine. siūlo jums mūrinius townhausus. Du miegamieji. 
Dvi ir pusė vonios. Patogūs. Ideali vieta. 3750 So At
lantic Avė. Kitoje gatvės pusėje Atlanto vandenynas. 
Gražus paplūdimis, žuvavknas, autobusų susisiekimas. 
Graži gyvenvietė. Jau 11 lietuvių čia įsigijo nuosavy
bes. Perkantiems dabar grynais, ypatingai didelė nuo
laida. Nedelskite. Rimtai pirkti manantieji prašomi kreip
tis telefonu (904) 250-1330 Nertis Lepins. Arba rašyti: 
Povilas Bložis, 122 Dundės Rd„ Daytona Beach, Florida 
32018.

-T
KAILIŲ
PASIRINKIMAS!

Customnade fur and sheep- -t 
skin coats and other leather 
goods. The kmest prices In 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

ALEX SHEEPSK1N AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1162

-o*
Autorius pradžioje pasisako, 

kad jį padarė lietuvių “garbės 
piliečiu”. Tokias garbės piliety
bes jis gavęs iš žydų ir slova
kų.

Lietuvių Numizmatikų Są
junga —. Lithuanian Numis- 
matic Association — LNA—gra
žiai veikia. Ji turi tikslą ištirti 
nepriklausomos Lietuvos pini
gus. Nepriklausomybės laikotar
pis buvo trumpas, išleista tik 13 
monetų. Lietuvių numizmatikų 
sąjunga surado daug įdomios 
medžiagos, daugiau nei kitų tau
tų panašios sąjungos. Dalis tos 
medžiagos yra lietuviška ir dabar 
verčiama į anglų kalbą.

Šiandien galima sakyti, kad 
Lietuvos monetų ir banknotų 
istorija yra gerai žinoma. To ne
galima pasakyti apie kitas vals
tybes tame regijone.

Lietuvos numizmatikai turės 
gražią ateitį. Daug lobių yra pa
slėpta, bet kai yra susidomėji
mas, daug kas paaiškėja. Kai su
randi vieną daiktą, kartais kiti 
penki drauge išlenda.

Kas liečia Baltijos tautas, gali
ma pasakyti, kad kartas nuo kar-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

25 dol. — J. Stanat, Brooklyn, 
N.Y.

20 dol. — V. Martusevičius, 
Philadelphia, Pa.

Po 15 dol. — A. Vytuvis, 
Woodhaven, N.Y., J. Klimavi
čius, Farmingdale, N.Y., J. Hau- 
ser, Lexington, Mass., H. Yan- 
tosh, Rahway, N.J., R. Remeika, 
Tords, N.J., 1^ Banaitis, Wood- 
haven, N.Y.

Po 10 dol. — O. Siemaš- 
ka, Woodhaven, N.Y., V. Bikne- 
vičius, Commack, N.Y., A. Zails- 
kas, Cicero, III., V. Jakštas, New 
York, N.Y., D. Staniškis, Upper 
Darby, Pa., dr. A. Janačienė, 
Yonkers, N.Y., H. Kačinskas, 
Sunny Hills, Fla., A. Kazlaus
kas, Brooklyn, N.Y., K. Radaus
kas, Woodhaven, N.Y., J. Gle- 
bauskas, So. Dennis, Mass., J. 
Landsbergis, Richmond Hill, 
N.Y., B. Liogys, Lanham, Md., 
E. Gagas, New Milford, N.J., 
S. Aleksejus, Valley Stream, 
N.J., R. Valinskas, Brooklyn, 
N.Y., V. Banevičius, Phila
delphia, Pa., A. Šilbajoris, Rich
mond Hill, N.Y.

to tarptautiniuose bankuose gali 
matyti mandagius skelbimus, jog 
galite nusipirkti, pavyzdžiui, 
Latvijos 5 latų monetas urmo 
kainom. Paskutiniuoju metu jo
kių lietuviškų monetų nebuvo 
siūloma. Išimtį sudaro tik 1967 
metų Montrealio pasaulinė pa
roda. Ten sovietai pardavinėjo 
1936 metų bronzines Lietuvos 
monetas.

Frank Passic, kurio motina yra 
lietuvė, daug padarė lietuviško
je numizmatikoje. Jis turi 10 
litų banknoto spalvotą nuotrau
ką. Banknoto originalą niekas ne
sitiki turėti.

Jūsų medalių sritis mažiau iš
tirta. Lietuvių medaliai, kur tik 
jie pasirodo, sukelia didelį susi
domėjimą ir tuoj jie yra parduo
dami. Garsūs yra Petro Rimšos 
medaliai, bet jie rinkoje labai re
tai pasirodo.

Lietuviai stebina kitus, nes 
vis suranda naujų radinių.

Baigdamas savo kalbą Davė 
Alexander palinkėjo lietuviam 
drauge laikytis, leisti savo 
leidinį. Pažadėjo jiem savo pa
galbą.

■8 dol. — V. Baltutis, Chip- 
ley, Fla.

7 dol. — R. Masiulionis, Buf- 
falo, N.Y.

6 dol. — B. Lukoševičienė, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 5 dol. — A. Juodvalkis, 
Ghicago, III., A. Vilėniškis, Rich
mond Hill, N.Y., K. Miklas, 
Great Neck, N.Y., J. Barūnas, 
Manomet, Mass., O. Piešina, 
Westwood, Mass., P. Evans, 
Massapequa Park, N.Y., R. Ayre, 
New York, N.Y., S. Lukas, Brook
lyn, N.Y., S. Modzeliauskas, 
Ridgewood, N.Y., M. Aleksand
ravičienė, Richmond Hill, N.Y., 
W. Shestak, Roselle Park, NJ., 
R. Zalubas, Silver Spring, Md., 
M. Šaulys, St. Petersburg, Fla., 
O. Zinke, Brooklyn, N.Y., J. 
Bružas, Wappingers Falls, N.Y., 
A. Kazickas, Greenwich, Conn., 
M. Jasėnas, Jackson Hts., N.Y., 
A. Kaminskas, Philadelphia, Pa., 
Tėv. dr. T. Žiūraitis, OP, Wash- 
ington, D.C., St. Lipčius, New 
Haven, Conn., B. Vyliaudas, 
Union, NJ., V. Muraška, Phila
delphia, Pa., J. Simutis, East 
Rockaway, N.Y., M. Slabok, St. 
Petersburg, Fla., J. Botyrius, 
Ridgewood, N.Y., A. Kazlas, 
Cleveland, Ohio, L. Gudelis, 
Cos Cob, Conn., J. Skobeika, 
Berlin, Conn., S. Klevas, Rich
mond Hill, N.Y., S. Augonis, So. 
Boston, Mass., A. Beard, Forest 
Hills, N.Y., N. Polovinskas, Eli-
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Žurnalistei Kare Brideson, Home Reporter ir Sunset News 
Brooklyno laikraščių bendradarbei, buvo surengtas 8 metinis 
pagerbimas, kurio pelnas paskirtas Madonna ir Baptist 
Medical Center prieglaudom. Iš k. Pet (Josephine) Batu
kas, Helen V. Kulber, Matilda Cuomo, išrinkto gubernato
riaus Mario Cuomo žmona, Kaye Brideson ir buvęs vals
tybės senatorius William Giordano. Nuotr. Charles Binkins

NEW LONDON, CONN.
Pasitraukė pensijon

Antanas Aidukas, išdirbęs 
“Pfizer” bendrovėje 28 metus, 
rugpjūčio mėn. pasitraukė pen
sijon. Pradėjo dirbti bendrovės 
Maywood, N.J., skyriuje, o prieš 
pustrečių metų persikėlė į jos 
mokslinių tyrinėjimų centrą, 
Groton, Conn., ir apsigyveno 
\Vaterford, Conn. Dirbo kaip 
laboratorijų technikas.

Dirbdamas Maywoode, jis 
gyveno Patersone ir nuoširdžiai 
darbavosi vietos lietuvių gy
venime. Jis buvo Šv. Kazimie
ro d-jos, Lietuvių klubo, L. B., 
parapijos choro ir jo valdybos na
riu. Būdamas dar Lietuvių trem
tinių d-jos valdyboj, daug pasi
darbavo steigiant 1951 šeštadie
ninę mokyklą. Statant naują Šv.

zabeth, N.J., D. Grajauskas, 
Simsbury, Conn., H. Kulber, 
Brooklyn, N.Y., P. Waškas,
Brooklyn, N.Y., .M. Brakas, Ja- 
inaica, N.Y., P. Staniškis, Balti
ni ore, Md.

Po 3 dol. — G. Johnson, Yon- 
kers, N.Y., A. Paleckis, St Peters
burg, Fla., R. Hartvigas, Ams
terdam, N.Y., A. Musteikis, Ro
chester, N.Y., S. Morkūnas, 
Montreal, Que.

Po 2 dol. — P. Zuyus, Mas- 
peth, N.Y., S. Varnas, Maspeth, 
N.Y., T. Staskus, Englewood, 
N.J., I. Stucius, Richmond Hill, 
N.Y., kun. L. Klimas, Shirley, 
N».Y., P. Molis, Shrewsbury, 
Mass., S. Vaičiūnas, Roselle, 
N.J., kun. F. Kireilis, Chicago, 
III., S. Lekutis, Amsterdam, 
N.Y.

Po 1 dol. — A. Daugirdas, 
Chicago, III., A. Liepinaitis, Ja- 
maica, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja-

Kazimiero bažnyčią, jis buvo lė
šų telkimo komiteto nariu, o 
bažnyčios šventinimo iškilmėse, 
1962 birželio 24, jis darbavosi iš
kilmių banketo komitete. Pa
tersone jis sukūrė šeimą su Ja
ne Gumauskaite iš Rochester, 
N.Y. Juodu užaugino sūnų An
taną, kuris yra baigęs aukštąjį 
mokslą, kalba gražiai lietuviškai, 
gyvena ir dirba Bostone.

Aidukas yra nuoširdus, nesvy
ruojantis lietuvis patriotas, todėl 
ir New Londono apylinkių lietu
viai mielai laukė jo atsikeliant iš 
New Jersey, o š.m. spalio 16 
gausiai susirinko į New London 
Eikš klubo salę pagerbti jį, pa
sitraukiant į pensiją, nors ir dar 
nesant 65 m. amžiaus.

Vaišes gražia originalia malda 
pradėjo LB pirm. St Miknius, o 
po to trumpus sveikinimų bei 
linkėjimų žodžius dar tarė vice- 
pirm. Vyt Laugalis ir J. Jasys. 
Vaišės buvo labai gražios ir pra
ėjo tikrai broliškoje nuotaikoje. 
Dalyvavo ir Aidukų sūnus iš 
Bostono.

Tarė žodį ir Ant Aidukas — 
pądėkojo valdybai, kurioje yra 
darir G. Lileikienė, bei valdybos 
talkininkam už vaišių surengi-
mą, o visiem kitiem už daly
vavimą.

Jurg. Ežer.

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri- 
jpj>l [t Amerikos-Lietuvos vė- 

. omis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

šie ir panašūs suvenyrai, lie
tuviškos knygos ir plokštelės 
gaunama Darbininko adminis
tracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

inkarai. Eilėraščiai. Įrišta. 6 dol.
B. Pūkelevičiūtės, Mareo Polo 

Lietuvoj, apsakymai. 10 dol.
A. Kairio, Pažadų dvaras, tau

tosakinis romanas. 8 dol.
A. Geručio, Dr. Dovas Zau

nius, ministeris. 7 dol.
Pr. Naujokaičio, Saulėleidis, 

eilėraščiai, 4 dol.
V. Alanto, Paversmiai, eilė

raščiai. 10 dol.
K. Pažėraitės, Svetimi vėjai, 

apysaka. 6 dol.
J. Vaišnio, Dabartinė lietuvių 

kalbos rašyba. 3 dol.
Šios ir kitos lietuviškos kny

gos, lietuviškos muzikos plokš
telės, lietuviški suvenyrai, dova
nos Kalėdom gaunama .Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kalėdos, Aušros Vartų Mont
realio choro įdainuota 14 kalėdi
nių giesmių: Tyliąją naktį, Sku
binkit piemenys, Nakties tyloje. 
Piemenėliams, vargdienėliams 
Tylią naktį, Angelų balsai 
Sveikas Jėzau gimusis, Linksmų 
Kalėdų, Laukiame su viltim, 
Berneliai kelkit, Ateikit vaike
liai. Tyliąją naktį, Linksmą gies
mę ir Iš padangių tolimų. Kaina 
10 dol.

Nauja diena, Dainos pasišokti 
ir klausytis. Dainuoja dvynukai 
Astra ir Andy Šalčiai: Serenada, 
Oi niekados, niekados nepamir
šiu, Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus, Už kalnų toli toli, Mei
lės. ieškok, Paskutinis sekmadie
nis, Aš atsimenu namelį, Man tu 
graži, Kaiminka, Iškeikime stik
liuką, Nauja diena, Tave aš 
pažinčiau tamsią naktį, Ar 
skirsimės. Kaina 10 dol.

Tarp tosfų ir dainų, estradinė 
muzika, atlieka Rimas Kasputis 
su modemiška gitarų-trumpetės- Z 
ai o.vteono elektrine akusti
kos palyda. Dainuoja: Vien tik 
mums, Pavasaris gimtinėj, Prie 
šaltinio, Varžybos, Ateis tokia 
diena, Vai žydi, žydį, Paryžiaus 
tango, Žibuoklės, Mergužėlė ir 
Vėlyvi žiedai. Kaina 9 dol.

Lauksiu tavęs ateinant 
Montrealio vyrų okteto įdainuos 
ta 17 patriotinių lietuviškų dai
nų ir maršų. Kaina 10 dol.

Taip pat gaunamos ir šios 'rom
iausios plokštelės: Kur ginta
rais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės — įvairių kompozitorių ir 
artistu atlikti 12'kūriniu- Kaina 
9 dol. Leonas Baltrus — ari
jos ir dainos. Kaina 8 dol. Aras... 
toli nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kama 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunamą 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd.. Brooklyn, N.Y. 
11207.

Sparčiai auganti milijoninė 

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9%
Už RA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 13%
Už didelius ir mažus certifikatu* KASA moka Mok galima aukščiausius procentus.
Visiems taupytojai™ KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų rūšių paskolas.

‘KASA priima švenčių ar atostogų plano taupymo IndMtae Ir ui juos taip pet moka 
9% palūkanų**.

— KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,008 DOL. — 
KASOS įstaiga veikia savaites dienotais nuo 8 vaL ryto fld 9 vaL vakaro, o penktadieniais 
iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Telefonas: (212) 441-6799

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.
- - ■ -- - - ■ - - -- ....... ...................... -------------------------



IZIDORIUS VASYLlOl

lis; revizuos komisija: Tomas

Smufldnhdas Izidorius Vasyiiūnas
jąje.

• 7

nu virtuozas; liko taip pat ir duk
ra Rasa.

cepirm. Danielius Averka, sekr. 
Vytautas Jurgėla, fin. sekr. Pet-

lietuvių
&

surengęs daugybę kamerinės mokytojavęs limo ir Vilniaus 
muzikos koncertų, kas vasarą " -' - - - • ~
koncertavęs Kennebunkporte, kė iš 
žiemos metu — Bostono ir New Vienos.
Yorko koncertinėse salėse. Liko 
žmona Elena, sūnus Vytenis,

Velionis buvo gimęs 1906 1Yvavo muzifauDne gyvenime, 
kovo3 Petrapilyje,Rusijoje. Eks- P** organizav^ncertus, užsa- 
ternu išlaikęs gimnazijom baigi- kydavo lietuvi) loooipozitoriam 
mo kursą, mokėsi Kauno kon- Paryti naujus Irttnnius smuiko 
servatorijoje. Ją baigęs, dar gilį. koncertam ir tuos korinius at- 
no studijas pas prof. Metzą ir • — ------likdavo savo programose Salia

Valerija ir Bromus Kemickai

Vet dr. IZIDORIUI ALIUI
per anksti užbaigus žemiškąją kelionę, didžios šMgMos 
ištiktiems Velion ies žmona i SofŲel, dukrai Jolusda i, sOmR 
Romanui Sauliui ir kitiems artimiesiems reikiama gilią 
užuojautą.

A.A.
IZIDORIUI ALIUI,

veterinarijos gydytojui, mirus, Jo žmonai iu Stirna, dr. 
Benediktui Jankauskui ir dr. Jadvygai Vytuvlenei su šei
momis reiškiame gilią užuojautą.

Leonilda ir Juous Giedraičiai

MARIJAI VAITIEKŪNIENEI 
išsiskyrus iš šio pasaulio, reiškiame gili; užuojautą 
sūnui Aleksui, šeimai ir giminėms.

Pasaulio Lietuvių Katalikių Otįinizacijų 
Sąjungos Valdyba

Jonas irllevia Valčiai 
AlbtofiN.r.

A.A.
ANGELEI BARANAUSKIENEI

mirus, dukteris Birutę Cibulskienę, Genovaitę Lileikienę 
ir Jų šeimas giliai užjaučiame.

5 grojo

pasaulinio vardo autorjų. Išleido 
V.K. Banaičio ir J. Gaidelio 
smuiko sonatas, išleido eilę lie
tuvių kamerinės muzikos plokš
telių. Muzikos klausimais rašė 
spaudoje, bendradarbiavo ir 
Darbininke, aprašydamas kon
certus, pasisakydamas vienu ar 
kitu muzikos klausimu.

Velionis buvo jautrus lyrikas, 
giliai religingas, nuostabiai ma
lonus ir švelnus žmogus.

Šia proga reiškiame užuo
jautą žmonai Elenai, sūnui dr. 
Vyteniui, dukrai Rasai ir visiem 
artimiesiem.

Pranciškonės seserys, kurios 
dėsto Šv Petro ir Povilo pra
džios mokykloj, dalyvavo kaip 
viešnios. Prie stalų patarnavo 
mokyklos mergaitės.

Pusryčių pagrindinė šeiminin
kė buvo Agota Naiva. Jai talki
no Paula Budris, Helen Simona- 
vich, Monica Samalonis ir Anne 
Zabita.

Pensininkų klubas
Neseniai suorganizuotas Šv. 

Petro ir Povilo parapijos vyres
niojo amžiaus asmenų klubas, 
leškpmi nauji nariai. Klubo 
tikslas — bendroj draugystėj 
sudaryti vyresnio amžiaus žmo
nėms palankesnes sąlygas pa- 

’ bendrauti ir sėkmingiau praleis
ti laiką.

Klubo dvasios vadovu yra di- 
jakonas Henrikas Ketunvitis. 
Programomis ir autobusų trans
portu rūpinasi Anne Senkus.

Klubas pramato įvairią veiklą 
— sveikatos patarimai su plau
kimo pamokomis, kortų vaka- 
raį, bingo, filmai, gimtadienių 
paminėjimas.

Klubas turi savo valdybą: 
pirm. John Morkis, vicepirm.

ELIZABETH, NJ
Šv. Vardo draugijoj

Šv. Vardo draugijos metiniai 
Padėkos dienos pusryčiai vyko 
lapkričio 28, sekmadienį, pa
rapijos salėj po 9:30 vai. mišių. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo kun. 
Ronald Marczewski.

Klebonas kun. Petras Žemei- 
kis aukojo mišias. Jam asista
vo kun. Juozas Pragulbickas ir 
parapijos dijakonai Antanas Sa
malonis ir Henrikas Ketunvitis. xWalter Yuknavich, sekr. Vero- 
Kun. P. Žemeikis taip pat su- nica Krezonis, ižd. Mildred Za- 
kalbėjo invokaciją prieš pusry- lapukes, sekr. pad. Julia Ziels- 
čius, William Senkus vadovavo ki, koresp. William Senkus, 
programai. ■ William Senkus

KVIEČIA IMIGRACIJOS MUZIEJUS
Laisvės statulos apatiniame daras Imigracijos muziejus, nes 

aukšte yra įrengtas imigracijos jis yra pedestalo apatiniame 
muziejus. Jis priklauso JAV vi- aukšte. Imigracijos muziejaus 
daus reikalų ministerijos tauti- administracija kviečia apsilan- 
nių parkų skyriui. Įkurtas 1972. 
Jame yra atstovaujama 40 tautų. 
Jų tarpe ir lietuviai.

Čia- yra surinkti įvairūs suve
nyriniai daiktai, fotografijos, 
maldaknygės, laikraščių iškar
pos, drabužiai ir kita medžiaga, 
kurią imigrantai atsivežė iš savo 
tėvynių.

Šiuo metu muziejuje vyksta 
švedų paroda. Kaip žinome, pra
eito amžiaus pradžioje iš Švedi
jos vyko didelė emigracija į 
Ameriką. Apie tai yra pagamin
tas ir įspūdingas meninis fil
mas “Pažadėtoji žemė”, kur vaiz
džiai parodo švedų imigrantų 
vargus. Ši švedų paroda tęsiasi 
visą gruodžio mėnesį.

Muziejuje taip pat yra iškabin
tos garsiųjų imigrantų nuotrau
kos: Alexander Graham Bell, 
telefono išradėjas, atvykęs iš 
Škotijos, Andre w Camegie, plie
no magnatas, įkūręs daug muzi
kos salių, meno centrų, atvykęs 
iš Škotijos, E. I. DuPont, chemi
nės industrijos kūrėjas, atvykęs iš 
Prancūzijos, Albert Einšteinas, 
fizikas, reliatyvizmo teorijos kū
rėjas, atvykęs iŠ Vokietijos, ir t.t

Laisvės statulą Amerikai dova
nojo Prancūzija, kuri pati taip 
aistringai kovojo dėl žmogaus ir 
tautų laisvės. Prancūzija buvo 
pirmoji, kuri Ameriką pripažino 
de jure ir pirmoji atsiuntė savo 
pasiuntinį, kuriuo buvo Prancū
zijos žymus rašytojas Šatabri- 
anas. Ši Laisvės statula buvo 
skirta Amerikos nepriklausomy
bės 100 metų sukakčiai pagerb
ti. Kol ją nuliedino iš bronzos, 
kolatvežė, kol pastatė pedestalą, 

Tcyti.
Pedestalas yra didelis ir masy

vus architektūrinis kūrinys. Jo 
statybai lėšas surinko New Yor- 
ko dienraščiai, paskelbę vajų ir 
prašydami paaukoti tik 1 centą.'

PADĖKA
Išvykus ir dalinai įsikūrus, no

riu nuoširdžiai padėkoti New 
Yorko LB apygardos valdybai, 
Altui, Baltui, Fronto Bičiuliam, 
Maironio mokyklos mokytojam 
ir tėvų komitetui, LMF NY klu
bui, ketvirtadienio bingo grupei, 
ateitininkam ir dr. M. ir A. Že
maičiam už surengtas išleistu
ves ir dovanas, už padarytas _____________ __ _________
nuotraukas A. Reivytienei, A. Šil- naši Lietuvos Išlaisvinimu Ir 
bajoriui, D. Mikulskytei ir S. 
Narkeliūnaitei; už asmenines 
dovanas — Ai. Reivytienei, E. 
Urbelienei, D. Mikulskytei, Mi
kulskienei, A. ir V. Ziakram, dr. 
A. Dunajeski ir A. Žumbakienei.

Dar kartą visiem ačiū ir iki 
pasimatymo saulėtoj Floridoj!

Linkiu džiaugsmingų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų.

J. Gerdvilienė

bus 100 metų, kaip ji stovi 
New Yorko uoste. Dabar statula 
reikalinga remonto. Per laiką 
sudyla ir varis. Daug kur prakiu
ro, nusidėvėjo. Reikia ją patai
syti, nuliedinti per nauja jos su
gedusias dilia. Statulos lankymas 
bus uždarytas kokiem metam, 
bet'reikia tikėtis, kad bus ati-

Petras Jurgėla, Lietuvos ka
riuomenės kapitonas, žurnalis
tas, buvęs Kario redaktorius, ke
lių knygų autorius, yra parašęs 
stambų veikalą apie Dariaus ir 
Girėno skridimą 1933 metais. 
Veikalas buvo išleistas 1935 me
tais. Kitais metais bus 50 metų 
>nuo drąsiųjų lakūnų skridimo. 
Ta proga knygos autorius norė
tų išleisti tos knygos antrąją 
laidą ir šiuo metu ieško 
leidėjų.

Vyresnio amžiaus (auksinio 
amžiaus) žmonių pagerbimas 
bus sausio 16, sekmadienį, Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Rengia Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjunga, kuriai 
pirmininkauja dr. Aldona Jana- 
čienė.

Pilie- 
1983 

Išrinkti:

Bostone tapo jau tradicija, kad

dmę vakaronę —Kūčm,kanose Veitas, Antanas Andriulionis, 
gali dalyvauti visi lietuviai Stj£ Griganavičius, Gedimi- 

Šiais metais vakaronė buvo Ivaška, Lionginas Izbickas, 
gruodžio 12 So. Boątono Lietu- ^oidas Plevokas ir Alfonsas 
vių Piliečių D-jos didžiojoj ausi- želvys 
torijoj. Poniosgražiaipapuošė ir - - ’ ‘
sustatė stalus, aplink sėdėjo 
žmonės, o viduryje per visą salę 
buvo stalas, apkrautas Kūčių 
valgiais.

Vakaronę-Kūčias pradėjo pirm. 
Elena Vasyliūnienė trumpu žo-

■ Želvys. .... ,. ..... ,,
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

“ ,D-ja yra gal didžiausia organi
zacija narių skaičiumi visoj Nau-

■ joj Anglijoj, o taip pat gal ir tur
tingiausia.

_ _ NAUJI METAI
įTuTšv.P^lfetov^^pijos 
vikaras kun. Robertas Volungevi
čius sukalbėjo maldą ir palaimi
no valgius. Tada visi laužė ir da
lijosi paplotėlius ir pradėjo rink
tis įvairų maistą. Kai visi prisi
sotino, prasidėjo meninė progra
ma. Onos Ivaškienės vadovau
jami mažieji šokėjai deklamavo 
ir pašoko kelis tautinius šokius. 
Aktorė-režisorė Aleksandra 
Gustaitienė paskaitė porą trum
pų eilėraščių Jono Minelgos, o 
tada iš naujausios Prano Naujo
kaičio knygos paskaitė: “Pasi
kalbėjimas su Kalėdų Kristumi”, 
kur žmogus ieško atramos, at
gaivos ir net pats savęs. Solis
tas Benediktas Povilavičius, 
akomponuojant komp. Jeronimui 
Kačinskui, padainavo kelias ka
lėdines giesmes ir porą kitomis 
kalbomis. Trumpą žodį tarė ir 
kun. Volungevičius.

Pirmininkei Vasyliūnienei 
padėkojus visom poniom ir pa
nelėm už didelį rūpestį ir dar
bą, paruošiant Kūčių vakarienę, 
programos atlikėjam ir visiem 
atsilankiusiem, tuo kelių valandų 
kalėdinė vakaronė ir baigėsi.

Gaila, kad šiais metais gamta 
nebuvo palanki. Krito-pirmasis 
šių metų sniegas Bostone, o radi
jo ir TV otO pteniėšėjai višąįdietią. ‘ 
ragino? kad be b'tftinb reikalo''10 
niekur nevažiuoti automobiliais. į 
Tas raginimas atsiliepė ir į daly
vių skaičių. Susirinko gal pusė 3 
tiek, kiek rengėjos tikėjosi ir bu-, 
vo pasiruošusios priimti ir pavai- j 
šinti.

draugija gruodžio 31 trečio aukš
to auditorijoj rengia šaunų, tra
dicinį Naujųjų Metų sutikimą 
nuo 9 vai. vak. iki 2 vai. ryto. 
Bus gražiai papuošta salė, tiekia
ma skani šilta vakarienė su gėri
mais ir šampanu.

šokiam gros T. Marshall-Ta- 
mošaitis orkestras.

Liet. Piliečių dr-jos valdyba 
deda visas pastangas, kad šis 
renginys visiem būtų malonus ir 
kviečia visus Bostono ir apylin
kių lietuvius sutikti Naujuosius 
Metus savųjų tarpe.

Bilieto kaina tik 20 dol. Vie
tas galima užsisakyti pas klubo 
vedėją Algį Šmidtą, jo tel. 268- 
9058 arba pas klubo valdybos 
narius.

Minės J. Sondos 90 metų 
sukaktį

Bostone susidarė specialus 
komitetas, kuris rengia Jackaus 
Sondos, mūsų spaudos darbuoto
jo ir visuomenininko, 90 metų 
amžiaus sukakties minėjimą sau
sio 15, šeštadienį, 6 vai. vakaro 
A.L. Tautinės Sąjungos na
muose, 484 E. 4th Street, So. 
Bostone.

Programoje: rašytojo Antano 
Gustaičio žodis apie jubiliatą, 
VLIKo atstovo inž. Jurgio Va
laičio ir kitų sveikinimai, vaišės.

Švenčių proga paremk lietu
viškas Institucijas, kurios rūpi

lietuviškos kultūros išlaikymu.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Vasario 16-osios minėjimas, 
rengiamas visų Brocktono orga
nizacijų, įvyks vasario 13, sek
madienį. 10 vai. iškilmingos pa
maldos Šv. Kazimiero bažny
čioj, 3 vai. popiet Sandaros 
salėj akademija ir vaišės.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas — vasario 13.' 

. Lietuvių radijo valandėlės, 
.^ijedartfos Stėpdno ir Valėritirios•

M inkų, 49 metų sukaktuvinis 
koncertas — kovo 12.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys — balandžio 10.

“Aušros” 100 metų sukakties 
minėjimas — balandžio 24.

Komp. Juliaus Gaidelio ope
ros “Mindaugas” pristatymas — 
gegužės 1.

LAISVĖS VARPAS sekmadia- 
nlais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mas*. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

JŪRA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS & KEHOE, 31 
Exchange Street, Lynn, Massechu- 
setta, TeL 617 598-0800. Turime 
ofisą ir Bostone priimt! klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos, 
workers’ compensatlon ir testa- 

- meniu sudarymas.

mBK-wina» 
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