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Sov. S-gos komunistų partijos 
gen. sekretorius Andropov pa
siūlė sumažinti jos turimų vidu
tinės tolinašos raketų skaičių 
iki 162, t.y. tiek, kiek jų turi 
Britanija ir Prancūzija, jei JAV 
sutiks ne išdėstyti Europoj 572 
naujų raketų. Jis taip pat pasiūlė 
sumažinti 25 proc. savo turimų 
tarpkontinentinių raketų skaičių, 
jei ir JAV sutiks padaryti tą 
patį.

JAV, Britanija ir Prancūzija 
atmetė Sov. S-gos kom. partijos 
gen. sekretoriaus Andropovo 
siūlymą dėl vidutinės tolinašos 
raketų sumažinimo, nes tada 
Sov. S-ga liktų pirmaujanti mo
dernių raketų srity. Prez. Rea
gan siūlo abiem pusėm visai pa
naikinti Europoj turimas viduri
nės tolinašos raketas.

Prez. Reagan stengėsi įtikinti 
čia besilankantį Jordano karalių 
Hussein įsijungti su palestinie
čiais iš vakarinio Jordano kranto 
į derybas su Izraeliu dėl pales
tiniečių autonomijos, bet kara
lius Hussein mano, kad dar tam 
neatėjęs laikas.

Susižavėjęs savo vykdyta ato
slūgio politika su Sov. S-ga, 
buv. prezidentas Nixon ir dabar 
yra įsitikinęs, kad atėjęs laikas 
prezidentui Reagan iš esmės pa 
keisti savo politiką Sov. S-gos at
žvilgiu ir pradėti plačios skalės 
viršūnių pašifafhfitfs. — '

Popiežius Jonas Paulius II 
savo Naujųjų Metų pareiškime 
Naujųjų Metų dieną pavadino 
taikos diena ir ragino pasaulio 
valstybes išsižadėti karų.

Sov. S-ga, pažeisdama ginklų 
kontrolės susitarimus, spalio 26 
išbandė naują galingą tarpkon- 
tinentinę branduolinę raketą. Ji 
taip pat bando ir iš povandeni
nių laivų paleidžiamą branduoli
nę raketą SS-NX-20.

Brazilija susitarė su Tarptauti
niu monetariniu fondu dėl 4.5 
bil. dol. paskolos jos dideliam 
įsiskolinimui palengvinti.

Prez. Reagan nesenai priėmė 
Portugalijos ministerį pirminin
ką Francisco Pinto Balsemao ir 
tarėsi su juo dėl Portugalijos 
saugumo sustiprinimo ir dėl 
Azorų salose esančios JAV ba
zės, kurioj į Europą, Art. Rytus 
ir Afriką skrendą JAV lėktuvai 
gali pasipildyti kuru, ateities, 
bet į Portugaliją grįžęs ministe- 
ris pirmininkas atsistatydino.

Ispanijos min. pirmininkas 
Felipe Gonzalez patikino JAV 
valst sekretorių Shultz, kad Is
panija ir toliau liks lojali Nato 
sąjungininkė.

Pasaulio sionistų kongresas 
pasmerkė Izraelio vyriausybę 
už žydų kolonijų steigimą oku
puotose arabų žemėse, bet orga
nizacijos pirmininkas Arye 
Dultzin tai atšaukė, nes kongre
sas neturįs teisės kritikuoti Iz
raelio.

Lenkijos policija, siekdama 
neleisti Lech Walensa pasakyti 
kalbą Gdanske nelegaliai susi
rinkusiem darbininkam, jį įsi
sodino į automobilį ir vežiojo 
kelias valandas be jokio tikslo.

Izraelis rūpinasi parduoti Li
bano karo metu prisirinktus 
ginklus Pietų Amerikos valsty
bėm ir siūlosi apmokyti juos var
toti.

Sov. S-ga sustiprino savo karo 
aviaciją anksčiau Japonijai pri
klausiusio) Etorofu saloj, atskrai
dindama čia 12 MIG-21 lėktuvų.

Prezidentui Reagan asmeniš
ku laišku paraginus Izraelio min. 
pirmininką Begin paskubinti 
derybari su Libanu dėl pasitrau
kimo ii Libano, Izraelis nelauk
tai sutiko tartis, nereikalauda
mas, kad derybos vyktų Jeruza
lę

lėšų telkimo komitetas, vado
vaujamas paties II PLD pirmi-

jo lėšų telkimo vajų per JAV 
ir Kanados LB apygardas ir apy
linkes, jų valdybom iš anksto 
dėkojant už visas pastangas 
sutelkti reikalingas sumas.

Įlomis meno parodomis, spaudos 
paroda, kūrėjų vakaru, folkloro 
spektakliu amerikiečiam ir saty-

ros vakaru.
Jaunimo kongresas prasidės su tini* laikraštis atspausdino 

straipsnį, kuriame meno istori-

400,000 dol. pąjamų, o likusius 
150,000 reikia sutelkti aukomis 
iš visų geros valios lietuvių pla
čiame pasaulyje. Antrųjų PLD

TALKA PASAULIO LIETUVIŲ DIENOM

jaunimo blogą elgesį piešiant 
ant

sikaltimą padariau, kai vaikus 
klausinėjau katekizmo ir paaiš
kinau neaiškumus?

Į mane kaip kunigą nuolat 
kreipiasi tikintieji, pasakodami 
savo pergyvenimus. Tėvai skun
džiasi, kad jų vaikai bauginami 
mokyklose, kai kuriem, neatsisa- 
kiusiem lankyti bažnyčios, gra- 

to pirmajam sekretoriui P. Griš- ošinama mažinti pažymius iš įvai- 
kevičiui įteikė pareiškimą. Jis 
nori atkreipti dėmesį į susi
dariusią tikinčiųjų padėtį Kėdai
nių rajone.

‘Paskutiniu laiku nei vasarą, 
neižiemą tikintieji ir jų vaikai 
neturi ramybės.

Rajono vykdomojo komiteto 
pav. Juškevičius su Kėdainių 
ateistų pagalba įvairiais būdais 
terorizuoja vaikus. Gerai, kad 
dar nevartoja fizinių tortūrų.

Per vasarą ateistai, lankydami 
bažnyčią, ne kartą pastoja kelią 
vaikam prie bažnyčios durų 
įvairiais klausimais: kokia pa
vardė, iš kokios mokyklos, ko
kioje klasėje ir pan. Nedavė ra
mybės ir tėvam. Galiausiai su
rašė vaikų pavardes, perdavė 
prokurorui. Jie buvo kviečiami 
pas prokuroro pav. Gargasą ir 
ten tardomi lyg kokie nusikaltė
liai, o juk tėvai tari teisę savo 
vaikus auklėti pagal savo įsiti
kinimus. Kyla klausimas: kokį 
nusikaltimą prieš valstybę pada- 
rė vaikai, ruošdamiesi pirmajai 
Šv. Komunijai?

___ ___ — _ ________________ • Aš pats du kartus — 1981 
žiūri. Toliau jis raišo”: ir,tš tų__________________________vasario 12
tų matyti, kad nuolatinis krikš- buvau kviečiamas pas tą patį 
čionių diskriminavimas į- prokuroro pav. Gargasą vaikų 
gauna teroro formą. katekizacijos klausimu. Kokį nu-

Kun. Alfonsą Svarinską, Viduk
lės kleboną, nubaudė 50 rublių 
bauda, kad 1982 vasario 20, 
per Užgavėnes, į kleboniją susi
rinko tėvai ir vaikai ir deklama
vo eilėraščius. Kun. A. Svarins
kas apsiskundė Raseinių rajono 
liaudies teismui, kad jR nubaus
tas neteisingai, ir reikalavo baus
mę nuimti.

Vėliau į Raseinių miliciją nu
vežė tris moteris: Moniką Gavė- 
naitę, Vincentą Janušauskienę 
ir Salomėją Kaplanienę. Jas nu
baudė po 35 rublius, kad jos, 
dalyvaudamos pas kleboną, ne- 
cenzūriškais žodžiais iškoliojo ta
rybinius pareigūnus Viduklės 
klebonijoje.

Kun. A. Svarinskas rašo, kad 
šios moterys niekada nesikeikia. 
Apie tai gali paliudyti buvę 
klebonijoje 15 tėvų ir žmonės, 
su kuriais jos dirba ir gyvena.'

Kun. A. Svarinskas savo skun
de rašo: “Taigi mane pripažįs
ta piliečiu. Jeigu aš pilietis, tai 
kodėl negaliu pas savfe pasikvies-, 
ti svečių pavaišinti, padainuoti, 
pasilinksminti ar pažaisti? Ir 
šiuo atveju mes norėjom turi
ningai praleisti laiko valandėlę 
ir pasilinksminti. Mes nieko ne
kalbėjom prieš valdžią! Likome 
be kaltės kalti!”

Toliau jis primena bent kelis 
įstatymus, kurie užtikrina pilie
čiam sąžinės laisvę, bet gyVem- 
me niekas į tuos nuostatus nė-

(nukelta į 2 psl.)

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų komiteto pirm, dr, Antanas Razma su visų renginių ko
mitetų pirmininkais. Iš k.: Rimantas Dirvoms — sporto žaidynių pirm, pavad., Ingri
da Bublienė — kultūrinių renginių, dr. Antanas Razma, Violeta Abariūtė — jaunimo 
kongreso, dr. Petras Kisielius — PLB seimo, Vaclovas Momkus — dainų šventės. 
Nuotr. Z. Degučio

Lietuvybės išlaikymas išeivi
joj ir Lietuvos laisvės atstaty
mas yra pagrindiniai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės, kuri 
mus visus apjungia, uždaviniai. 
Jų atlikimui kas metai vienur 
ar kitur, vienaip ar kitaip vyksta 
įvairūs renginiai mūsų sutelkti
nėmis jėgomis. Mažesniem ren
giniam užtenka lokalinių jėgų. 
Dideliem renginiam reikalinga 
visų lietuvių talka.

1983 metais Chicagcj rengia
mos Antrosios Pasaulio Lietuvių 
Dienos (II PLD) savo apimtimi 
pralenkia visus iki šiol turėtus 
lietuvių renginius laisvajame 
pasaulyje, šias dienas sudaro 
PLB seimas, dainų šventė, spor-

greso atidarymu, talentų vakaru 
ir tęsis kelias savaites po II PLD 
su stovykla, studijų dienomis, 
konsulatų lankymu ir kitomis 
demonstracijomis Kanados 
žemėj.

Tokios milžiniškos apimties II 
PLD manifestacijai reikalinga 
600,000 dol. su viršum sąmata, 
dvigubai didesnė, negu I Pasau
lio Lietuvių Dienom 1978 m. 
Toronte. Ten trečdalis lėšų bu
vo gauta iš Kanados valdžios 
fondų. Iš JAV federalinių fondų 
šiuo metu nenumatoma sulaukti 
jokių lėšų. Laukiant II PLD 

to žaidynės, jaunimo kongresas gausiausio dalyvių ir svečių 
ir kultūriniai renginiai ra I

Raseinių liaudies teismas pri
pažino, kad kun. Alfonsas Sva
rinskas nubaustas teisingai.

Kėdainių vikaro skundas
Kėdainiuose šv. Jurgio baž

nyčios vikaru yra kun. Kęstutis 
Daknevičius. Jis Lietuvos ko
munistų partijos centro komite-

rių dalykų, ir kai kas tai jau pa
jautė. Tėvai nuolat grasinami, 
ir todėl jie klausia: Ką reikia 
daryti? Laikraščiuose rašo lais
vė tikėjimui. Konstituciją tą 
laisvę taip pat garantuoja, o mūsų 
rajono pareigūnai, viską ignoruo
dami, neleistinomis priemoni- 
mis kursto nesantaiką, nors tai 
daryti draudžia įstatymas.”

Tikintieji su giliu nerimu 
klausia: kas bus toliau? Kada 
liausi s tokia savavališka rajono 
pareigūnų veikla prieš tikinčiuo
sius ir kunigus?

Tikintieji su nerimu klausia: 
“Nejaugi mūsų vaikų auklėjimą 
perims rajono vykdomojo komi
teto pavaduotojas ir prokuratūra? 
Nejaugi mes, Kėdainių rajono ti
kintieji, tapome antraeiliais pi
liečiais?”

Pareiškimas baigiamas pra
šymu, kad sekretorius imtųsi 
priemonių sustabdyti šią veiklą 
prieš tikinčiuosius ir kad ne
trukdytų tikintiesiem naudotis 
konstitucine laisve — išpažinti 
tikėjimą.

Pareiškimas parašytas 1982 
-4)alandžio 1.

Atsigrįždami atgal 'į besibai
giančius 1982-uosius metus, 
peržvelkim bent trumpai ką jie 
davė Lietuvai ir lietuviam, kas 
vienaip ar kitaip atlikta.

1982-ieji metai buvo pavadin
ti lietuviškų parapijų metais. Bu
vo stengiamasi pagyvinti lietu
vių parapijų veiklą, ši inicaityva 
pratęsiama ir į Naujus Metus.

Šių metų pradžioj, sausio 6, 
Šv. Petro bazilikoj popiežius Jo
nas Paulius II konsekravo lietu
vį prel. Joną Bulaitį vyskupu. 
Jis paskirtas tituliniu Naronos 
arkivyskupu ir pronuncijum 
Centrinės Afrikos respublikoj ir 
Brazzaville, Konge, o taip pat 
apaštališku delegatu Čado res
publikoj, Afrikoj. Tai pirmas 
lietuvis, taip toli pažengęs Va
tikano diplomatinėj tarnyboj.

Vatikano dienraštis “L’Osser- 
vatore Romano”- liepos 16 pa
skelbė, kad Šv. Tėvas okupuotai 
Lietuvai paskyrė du apaštalinius 
administratorius: Kaišiadorim 
vysk. Vincentą Sladkevičių ir 
Telšiam vysk. Antaną Vaičių.

JAV ir Lietuva
JAV ir toliau palaiko Pabal

tijo kraštų okupacijos nepripa
žinimo tvirtinimą. Vasario 16- 
osios proga valstybės sekretorius 
Alexander M. Haig Jr. atsiuntė 
sveikinimą Lietuvos atstovui 
Washingtone dr. S.A. Račkiui.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimai buvo suorganizuoti 

•JAV senate ir atstovų rūmuose. 
Daugelis gubernatorių ir bur
mistrų išleido ta proga specia
lias proklamacijas.

Lietuvos vardas keletą kartų 
amerikiečių delegatų buvo pri
mintas Madrido konferencijoj ir 
Jungtinėse Tautose.

Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
suorganizuotoj Žmogaus teisių 
konferencijoj Los Angeles, 
Calif., gegužės 23 stiprią kalbą 
pasakė JAV valstybės sekreto
riaus vyr. asistento pavaduoto
jas Melvyn Levitski. Preziden
tas R. Reagan atsiuntė ilgą ir 
lietuviam palankią telegramą.

Išeivijos lietuvių bendros tal
kos dėka JAV senatas ir atstovų 
rūmai priėmė rezoliuciją, kuria 
birželio 14 skelbiama Baltų lais
vės diena. Tai savo parašu pa
tvirtino ir prezidentas R. Rea
gan.

JAV atstovų rūmuose liepos 
28 paminėta Pabaltijo valstybių 
de jure pripažinimo 60 metų su
kaktis.

Išeivijos veikla
JAV lietuviai visose kolonijose 

stengėsi kuo iškilmingiau pami-

PASIPRIEŠINIMO REIŠKINIAI LIETUVOJ

jos darbai Gedimino bokšte Vil
niuje. Kai pastoliai buvo pa
traukti į šalį, atsivėrė ant sienos 
užrašytas šūkis vieno metro 
aukščio “Tegyvena kiekviena 
tauta savo krašte!” Sienos vėl 

_________ ____________________ greitai buvo apdengtos pasto- 
rektorius, Lietuvos TSR Žemės liais. Liepos mėn. pradžioj, yie- 
Oldo Ministerijos antrasis sek
retorius ir keli kiti LTSR eko-

Dr. Kronido Lubarskio reda
guojamas biuletenis “USSR 
News Brief ’ apie vėliausius įvy
kius Sovietų Sąjungoj praneša, 
kad 1982 gegužės mėn. Vilniuje 
buvo suareštuoti keli pareigū
nai: vieno Vilniaus instituto di-

išprovokuoti viauome- 
ir televiziją. Jie

apie Lietuvos atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos. Jie buvo 

nėti Vasario 16-ąją, birželio trė
mimus ir tautos sukilimą 1941. 
Vis tai duodavo progos iškelti 
Lietuvos klausimą amerikiečių 
spaudoj, JAV kongrese.

Lietuvos pasiuntinybės rūmai 
Washingtone sulaukė reikalingo 
remonto Amerikos lietuvių su
tartinai rinktų aukų dėka.

Lietuvių Fondas nuo 1962 iki 
1982 lapkričio 30 jau buvo su
kaupęs 2,345,609.79 dol. Gauto
mis palūkanomis parėmė meną, 
lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimo veiklą su 1,011.587.77 
dol.

Eilėj kolonijų paminėta Mai
ronio 50 metų mirties ir V. Krė
vės 100 metų gimimo sukaktys.

Promijoa
Visuomeninė ir kultūrinė 

veikla šiais metais atžymėta 
daugybe premijų.

Draugo romano 31-ąją premiją 
laimėjo Birutė Pūkelevičiūtė už 
romaną “Devintas Lapas”. Pre
mija įteikta kovo 20 Clevelande.

Visuomenininko premija, ski
riama pasaulio Lietuvių Ka
talikų Bendrijos, paskirta kun. 
dr. Pranui Gaidai.

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo 
1000 dol. jaunimo premija pa
skirta D. Britanijos Jaunimo S- 
gos leidžiamo laikraščio “Lynes” 
redaktoriui Vidui Puodžiūnui. '>

Altas paskyrė 1000 dol. (me
cenatas kun. dr. J. Prunskis) 
už geriausius straipsnius kitatau
čių spaudoj. Laimėjo I pr. prof. 
dr. V. S. Vardys, II pr. G. Da- 
mušytė ir III pr. Aldona Ryan.

JAV LB kultūros tarybos ant
roji premijų šventė vyko balan
džio 18 Detroite, minint JAV 
LB 30 metų veiklos sukaktį. 
LB literatūros 3000 dol. premija 
paskirta Jurgiui Jankui už “Pa
parčio žiedą”. Dailės premija 
teko dail. Adolfui Valeškai, kul
tūros darbuotojo — dr. Vytautui 
Kavoliui, lituanistinės publicis
tikos anglų kalba — dr. Rim
vydui Šilbajoriui, muzikos — 
komp. Juozui Žilevičiui, radijo 
veiklos — Petrui Petraičiui, teat
ro — “Antro Kaimo” sambūriui. 
Visos šios premijos po 1000 
dol. Mecenatas — Lietuvių Fon
das.

Australijos Lietuvių Fondo 
500 dol. metinė premija labiau
siai pasižymėjusiam jaunuoliui 
paskirta Eugenijui Stankevičiui.

Dail. Nijolei Palubinskienei 
spalio 16 Clevelande įteikta 26- 
oji Ohio Lietuvių Gydytojų D- 
jos 1000 dol. premija.

Vinco Krėvės literatūrinę 500 
dol. premiją laimėjo Eduardas

(nukelta į 4 pel.)

dūnas nuo 1000 liepos kai jo 
sesuo N0ol* grįžo į Lietuva (at-



Ii Liet. Kat Bažnyčion
(atkelto M1 ptU 

' '
Klalpėdoe tikMfo|l prato'

dos miesto tikintieji jau šeštą 
kartą kreipėsi į aukščiausią So
vietų valdžią, į patį Brežnevą.

Prašo kuo greičiausiai atitaisy-

tieses. Pavyadj 
kupęos auiiin j 
riaus redakcijai 

tt grąžinti Klaipėdos bažnyčią vyskup^ 
jos šeimininkan'tikintiesiem. jama bažnyčia, o kaleddtoriųje į- 

Pareiškime taip ražo: “Mes, j** tik 43 antanaitonos hž- 
Khipėdo. tikintieji, savo bažny- 
čios niekada neišsižadėsime ir Kafendnriuie '‘StafatinA*-

Savaitės 
įvykiai

Sov. S-gos komunistų partijos 
gen. sekretorius Andropov pa
skyrė KGB viršininką Vitali V. 
Fedorčuk vidaus reikalų minis- 
teriu, o KGB viršininku — savo 
artimą bendradarbį Viktor M. 
Čebrikov.

Madrido konferencija gruo
džio 17 pertraukė savo darbus 
iki vasario 8.

Lenkijos parlamentas priėmė 
įstatymą, suteikiantį teisę su
spenduoti karinės būklės įstaty
mo kai kuriuos nuostatus gruo
džio 31 ir vėl karinę būklę 
paskelbti bet kurioj vietoj ir bet 
kuriuo metu.

Aliejų eksportuojančių valsty
bių konferencija sutarė pakelti 
kasdien pagaminamo aliejaus 
kiekį iš 17.5 mil. iki 18.5 mil. 
statinių, bet nesutarė, kaip tą 
kiekį paskirstyti atskirom valsty
bėm. Ji taip pat paliko anks
čiau sutartą aliejaus kainą už sta
tinę — 34 dol.

Ispanijos komunistų partija 
savo konferencijoj nutarė vesti 
nuo Maskvos nepriklausomą po
litiką ir remti eurokomunizmo 
principus.

Italijos užs. reik, ministeris

nyčios.
Kalendoriuje “Statistinėse ži

niose apie Katalikų Bažnyčią 
Lietuvoje* įvedė grynai propa
gandinę grafą — kunigų ir 
bažnyčių skaičių santykis. Pa
gal kalendoriaus duomenis be
veik visose vyskupijose kunigų 
skaičius viršija bažnyčių skaičių 

Praėjus keturiem š.m. mėne- _ reiškia, nėra, ko šaukti, kad 
šiam, Lietuvos kunigai pagaliau Lietuvai trūksta kunigų. Jeigu 
gavo litmginį kalendorių, pava- norima išvesti santykį, tai 

reikia lyginti bažnyčių ir darbin
gų kunigų skaičių, tačiau šis san
tykis liktų kaltinimu sovietinei 
valdžiai, dėl kurios kaltės poka
rio metais Lietuvoje labai suma-

dėsime visas pastangas ją at
gauti.“ Pareiškimą pasirašė 
21,033 tikintieji.

KATI

dintą “Katalikų kalendorius— 
žinynas”. Iš tikrųjų katalikai šio 
kalendoriaus negavo. Gavo po 
vieną egzempliorių bažnyčios ir 
kunigai.

Katalikų kalendorius kunigam 
džiaugsmo nesuteikė, nes jo 
tikslas — aiškiai propagandinis. 
Be to, kalendoriuje randame ne 
tik tiesos nutylėjimų, bet ir aiš
kaus melo bei grynai propagan
dinių manevrų.

Kalendoriuje nutylėta, kas yra 
Kaišiadorių vyskupijos apaštališ
kasis administratorius, paminė
tas tik vyskupijos kapitulinis vi
karas. (Kai kalendorius buvo iš
leistas, dar vysk. V. Sladkevi
čius nebuvo grąžintas į Kaišia
doris. Darb. red.) Panašiai nuty
lėtas ir Vilniaus vyskupijos apaš
tališkasis administratorius vysk. 
Julijonas Steponavičius.

Kažkodėl į Lietuvos vys
kupų konferenciją neįtraukė 
tremtinių vyskupų. Argi, būdami 
teisėti savo vyskupijų administ
ratoriai, jie neturi teisės priklau
syti prie Lietuvos vyskupų kon
ferencijos?

Kalendoriuje yra ir aiškios ne-

viškų giesmių, taip pat keli do- HM, N.Y.
kumentai, kiniuos Lietuvos ku- * •. ■■...... - - 1 - >
nigai savo laiku buvo gavę iš SHAUNS FUNERAL HOME, Ine. 84-02 Jamalca Avė. (prie 
kurijų ir po kelis kartus skaitė JT*?* Woodhavon,N.Y. 114%l.- ^rtoMcia gąrt»la^Mjj|į^ 
tikintiesiem. Kyla klausimas, KoO*7čto* parūpinamos rtaoao miesto dalyse. Tol 296-2244.
kad kažkas norėjo, jog iš žinyno 
daugiau būtų naudos ne kuni
gam, o sovietinei propagandai.

Lietuvos kunigai laukia, kad 
1983 metų laiku gautų liturgi
nį kalendorių. Jame turėtų rasti 
vietos tokia informacija, kurios 
Lietuvos kunigai ypač pasi
genda, pavyzdžiui, iš litur
gijos, kanonų, moralinės ir kitų 
dalykų.

NAUJAS VYSKUPAS LATVIJOJ

Rygos katedroj, Latvijoj, gruo
džio 12 įvyko neseniai paskirto 
Rygos ir Liepojos vyskupo pa
galbininko Janis Cakuls konse
kracijos iškilmės. Vyskupystės 
šventimus suteikė Rygos ir Lie
pojos apaštalinis administratorius 
vyskupas Julijonas Vaivods, asis
tuojant kitiem dviem latvių vys
kupam, apaštalinio administra
toriaus pagalbininkam — Valeri
jonui Zondaks ir Kazimierui 
Dulbinskiui.

Naujasis latvių vyskupas Janis 
Cakuls yra gimęs 1926, kuni
gu įšventintas 1949. Paskutiniu 
metu buvo Šv. Marijos Magda
lenos parapijos Rygoj klebonas 
ir Rygos arkivyskupijos kurijos 
sekretorius.

Paskyrus naują vyskupą, Janis 
Cakuls (56-erių metų amžiaus),

Latvijoj yra iš viso keturi vysku
pai: Julijonas Vaivods (87-erių 
metų), Valerijonas Zondaks (74- 
metų) ir Kazimieras Dulbinskis 
(76-erių metų amžiaus). Vysku
pas Dulbinskis, kaip žinoma, 
jau daug metų yra tremty. Val
džia jam neleidžia eiti vysku
piškų pareigų.

Latvijoj yra apie pusė milijono 
katalikų. Jie priklauso Rygos ir 
Liepojos vyskupijom.

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME - Moderni koplyčia,

Publfc, 868 Grand St, Btooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tetaeka, Jr. laidotuvių direktorius, No# 
ark Office: 426 Lafayotte 8t (Cor. WUson Avė.), tolei. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estato, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai income Tax pildymas. įstaiga veikia nauįoį vietoį — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 69-11 Jamalca Avė., Woodhavon, N.Y. Telef. 847-2323

nortto būti J. Andrhišlo klijantais.
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VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gardan Tavam. 
1883 Madiaėn St, Rldgowood, N.Y. 11227. Tstof. 821-6440. Salė vaatu- 
vėma ir kt pramogoms. Bo to, duodami polaldotuvlnlai platūs. Pirmos 
rėšlos lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sltver BaM Baking Co. Lietuviška k 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams ton- 
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11366. Tolef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akelįų brokerio, dirba au Vorilli, Altachulei 
8cbwartzų Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akctyas, bonus, optlohą 
fondus, commmoditios, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644*5580 arba nemokamai Iš visur toL 800-223-1512,

reiškė, kad yra rimtų įrodymų, 
kad Bulgarija buvo įsivėlusi į 
sąmokslą prieš popiežių Joną 
Paulių- II ir kad Italija stengsis 
objektyvidi šį reikalą ištirti? i>HKT

Sovietų S-gos statytinis Afga
nistane Babrak Karmai pareiškė, 
kad jo vyriausybė nedarys jokių 
nuolaidų partizanam ir kad Sov. 
S-gos kariuomenė pasiliks Af
ganistane tol, kol partizanai bus 
įveikti.

J.T. gen. sekr. Javier Perez 
de Cuellar, vykdydamas J.T. 
Žmogaus teisių komisijos pri
imtą rezoliuciją, paskyrė komi
siją žmogaus teisių pažeidimam 
Lenkijoje ištirti.

JAV sulaikė Surinamui teikia
mą pagalbą už tai, kad ten bu
vo nužudyti opozicijos veikėjai.

ValsL departamentas paskel
bė, kad Iraną ginklais aprūpina 
Š. Korėja už jai parūpinamą 
aliejų.

Afganistano pabėgėliai tvir
tina, kad Afganistane šalia Sov. 
S-gos karių su partizanais kovoja 
ir Kultos, Vietnamo, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos ir Rytų Vokieti
jos kariai.

Šveicarija nesutinka priimti 
JAV pilietybės atsisakiusio dėl 
jam primetamo kolaboravimo su 
naciais rumunų arkivyskupo Va- 
lerian Trifa.

J.T. saugumo taryba į savo 
oficialių kalbų sąstatą nutarė 
priimti ir arabų kalbą.

TALKA PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENOM 
(atkeltaii-LpcL) - |

me Auditorium teatre, kuris 
akustikos atžvilgiu laikomas vie
nu iš geriausių Amerikoje. Šis 
pastatymas yra surištas su dide
lėmis išlaidomis.
Tik pusę jų gali padengti pa
jamos iš parduotų bilietų. Ant
rai pusei padengti reikalingos 
nuolatinių ir naujų Lietuvių 
Operos rėmėjų aukos. Specialų 
šiam tikslui aukų rinkimą II PLD 
vadovybė pavedė kultūrinių 
renginių komiteto pirmininkei 
Ingridai Bublienei ir Lietuvių 
operos vadovybei. Jiem iŠ 
anksto širdingai dėkojama už šią 
taip didelę ir svarbią talką.

I Lituani operos garbės ren
gėjais su 1000 dol. auka kviečia
mi būti visi lietuviai, kuriem 
svarbus mūsų kultūrinės aukštu
mos išlaikymas, kuriem reikš
minga mūsų kultūros reprezenta
cija pasauliui. I Lituani operos 
garbės rengėjam skiriamos 
spektaklio liepos 1 d. šešių 
vietų ložės, vaišės ir atžymėsi
mai programoje. Laukiami šios 
operos mecenatai ir su mažes
nėmis aukomis, visus aprūpinant 
spektaklio bilietais. Aukos ope
rai rašomos Lithuanian Opera, 
Ine. vaidu ir yra nurašomos nuo 
asmeninių mokesčių. Operos bi-

LOS ANGELES, CALIF.
Klaipėdos krašto minėjimas 
Juozo Daumanto šaulių kuopa 

sausio 16, sekmadienį, minės 
Mažosios Lietuvos 60 metų su- 

' kaktį kai buvo kraštas išlaisvin
tas ir prijungtas prie nepriklau
somos Lfetuvos teritorijos.

10 vai. 15 min. ryto bus vėlia
vų pakėlimas pradžios mokyk
los aikštėj.

10 vai. 30 min. ryto Šv. Ka
zimiero bažnyčioj bus aukojamos

■ ’ Klai-
gyvus

vai. 15 min. parapijos di
džiojoj salėj vyks akademinis mi
nėjimas su organizacijų pirmi
ninkų ir atstovų sveikinimais. 
Pagrindinis kalbėtojas bus istori
kas Vincas Trumpa. Iškilmės bus 
filmuojamos. Meninę programą 
atliks sol. Janina Čekanauskienė 
ir pianistė Raimonda Apeikytė. 
Po meninės dalies mažojoj pa- 
ęąpijos salėj bus vaišės.

Kviečiam seses šaules, kurios 
_________ ___ neturi uniformų, ir birutietes da- 

kos II PI .D (Lithuanian World lyvauti su tautiniais drabužiais. 
Festival. Ine.) ar I Lituani ope
rai (Lithuanian Opera, Ine.) yra 
nurašomos nuo asmeninių mo
kesčių, dalis jų sugrįš atgal, au
kotojam, mokant mokesčius.

Taigi dabar visi stokim į finan
sinę talką Antrom Pasaulio Lie
tuvių Dienom, į kurias visi su
važiuosime, suskrisime 1983 
birželio 25 - liepos 4.

Bronius Juodelis

— Gifts International prexytxjje 
asmeniškai ar paštu.

Pasunkėjus krašto ekonomi
niam gyvenimui, ne visi pajėg
sime būti operos garbės rengė
jais, ar II PLD mecenatais, ta
čiau tikrai kiekvienas pajėgiame 
šiam reikalui paaukoti bent po 
dešimtinę ar šimtinę. Jei visi pri
sidėsime, suplauks tie tūkstan
čiai, reikalingi sėkmingam Ant
rųjų Pasaulio Lietuvių Dienų 
surengimui. Kadangi visos au-

VISUS

Seses ir brolius šaulius, ramovė
mis, birutietes, Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugiją, skautus, 
ateitininkus ir kitą visuomenę 
kviečiam kuo gausiausiai daly
vauti šventėj.

Šventės išlaidom padengti 
bus renkamos aukos, o likusieji 
pinigai bus paskirti “Kario” žur
nalo parėmimui.

AUSTRALIJOS RADIJAS
APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS

Australų radijo stoties ABC 
antrasis tinklas, kurio progra
mos yra girdimos visame krašte, 
gruodžio 6-10 perdavė seriją

transliacijų apie sąžinės belais
vius Sovietų Sąjungoj ir jos vai- , 
domuose kraštuose.

Transliacijose buvo plačiai 
. paminėti ir lietuviai buvę ar te

besą belaisviai. Pasakota apie 
jūrininko Simo Kudirkos pergy
venimus sovietų priverčiamųjų 
darbų stovyklose, apie Nijolės 
Sadflnaitės gynimosi kalbą so
vietiniame teisme, minėtas Anta-

kelta lietuvių tautos kova už 
pagrindines žmogaus teises, jų 
tarpe ir religinę laisvę.

Tarptšutinę žmogaus teisių die
ną, tramliacįjos buvo užbaigtos

Sąjungoj vykdomus pagrindinių 
žmogaus teisių, jų tarpe ir reli-

susipažinti ra Lietuva ir jos są- 
zines DeinsvMus. iMKiyo progn*

LIETUVIŲ RADUO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 904 FM 
Trečiadieniais 640-940 v.v^ šeštadieniais 5-6 v.v. ktž. Ed. V. MsHus Jc 
vedėjas, 23 Shlrtoy R<L, Shrswsbury, MA. 01545. TsL 617 652-3665

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVt> 
6-9 vaL vak. 974 FM. Taip pat “Music of Llthuania”, tročiad. 645- 
740 vaL valu, H WSOU, 094 FM. Dr. J. J. Štokas, Dlr. adresas: 
234 Sunik DrM Watchung, N J. 07060. Tolef. (201) 753-5036.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 6-10 
vaL ryto WHBI 1054 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avs. Baysido, 
N.Y. 11364. ToL 212 229-9134.

- LIETVHŠKO SUMAUS' PAMINKLAI '
- sūKuriami' m nemokamai 
PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŽV. JONO KAPINIU.

asolipo
66-K.IO ST , M1DDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
L TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 

-GAUS* PARODŲ SALE

KVECAS 
’ JONAS 
1933 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtie Avenue 
Rlchmond HM, N.Y. 11416

Prieinamos kainos, modemas įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca Ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0606

Susitarti dėl laito Ir pasitikrinti kainas

VYTIS
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 
2126 KNAPP STREET 

SROOKLYN, N. Y. 11226 
m.: (212) 7664206

Jadsė Sliažienė ir dr.
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KRIKŠČIONIS GYVENIME

knygų vertinimą žurnalams ir

DVI STAMBIOS IR LABAI 
VERTINGOS DOVANOS

tąjį kūrinį, Šventąjį Raštą. Auto
riui rūpi, kad ir skaitytojai, kaip

plėstų savo akiratį ir pamatytų jo užplanuotos trijų tomų studi- 
Šventraščio knygose atsispin-r jos veikalas “Raktas į, S. Testa- 
dintį tikėjimo ir Visos paslaptin- mentą. Pirmoji dalis: Sandora ir 
gos Išganymo istorijos gyvąjį Mesijas”. Šito veikalo buvo 
vyksmą konkrečiose ir'labai laukta po to, kai prieš porą me-

Rūpintojėlis stiprina

1 Kalėdų šventės — Dievo ta
pimas Žmogumi — kvietė mus 
ęustoti, susimąstyti ir pasižmo
nėti. Dievo tapimo Žmogumi 
šventimas yra įvykis žiemoje. Jis 
kalba apie tai, kas. yra, ir priarti
na tai, kas įvyko prieš 1982 
metus Betliejuje. Dievo gerumas 
.mum “tapo regimas, pasirodžius 
taūsų Išganytojui Kristui Jėzui, 
kuris sunaikino mirtį ir nušvietė 
gyvenimą bei nemirtingumą 
savo Gerąja Naujiena” (2 Tim. 
4, 10).

Kalėdas^—Dievo tapimą Žmo
gumi — švenčiame žiemos pra
džioje. Žiema ima dengti žemę 
Šalta skara ir kaustyti pašalu. Tik 
žmogus — Tu-ir-aš — nesiduo
tame apdengiami sniegu ir šal
čio sukaustomi. Tačiau žiemos 
"pūgos ir šalčiai kelia mumyse 
nerimą: lūkesčius, rūpesčius, 

"baimes.
Mūsų amžius — dabartis yra 

•tnūsų tėvynės, tremtinių ir išei
vių žiema. Negailestinga prie
spaudos skara dengia mūsų že
mę ir nelaisvės pašalas kausto 
mūsų širdis. Su Šv. Rašto poetu 
prabylame nerimu:

“Iš vandenų sietuvos šaukiuos 
tavęs, Dieve:/ Dieve išgirsk rna- 
qo balsą!/ Teguk tavo ausys klau- 

mano viltys J tavo žodžiu pasiti
ki mano siela / Mano siela 
Viešpaties laukia / labiau, kaip 
aušros — panaktiniai. .(R. 129/ 
130/, lb-2.5-6).

Žiema mūsų tautos dabartyje 
kelia nerimą: lūkesčius, rilpes- 

' čius, baimes. Nerimas yra Dievo 
kaltukas mūsų gyvenime. Per 
mūsų lūkesčius, rūpesčius ir bai
mes visagalis Kūrėjas atveria 
mus sau — mūsų pilnatvei ir lai
mei, — Dievas tampa ir yra mū
sų žiemos dalyviu.

Nerimas mūsų dabartyje yra 
platus ir gilus, nes apima tė
vynę, tremtį, išeiviją. Kronika 

iš Lietuvos, laiškai iš sąžinės 
kankinių kalėjimuose, išeivijos 
spauda ir renginiai liudija neri
mą. Laukiame, rūpinamės, bai
minamės!

Kai žmogus žmogų prašneki
na — vienas kitą padrąsina. Kai 
Dievas žmogų prašnekina, žmo
gus išdrįsta tikėti, mylėti, gy
venti viltimi. Mūsų viltis auga ir 
stiprėja per lūkesčius, rūpesčius 
ir baimes. Neveltui mūsų kie
mus ir kryžkeles tėvynėje puoš
davo ir vis dar puošia Rūpinto
jėlis. Dievo tapimas mūsų Rū
pintojėliu yra mum šventė, kuri 
prašnekina mus nerime — mūsų 
tautos žiemoje su viltimi. Vil
tis yra nerimo ir drąsos vaikas. 
Nerimo, nes tikėjimas Kristumi 
Rūpintojėliu — Dievu, kuris 
atėjo ir yra su mumis mūsų 
žiemoje, neleidžia mum susigy
venti su tuo, kas yra, bet neturi 
būti. Drąsos, nes tikėjimas Kris
tumi Rūpintojėliu — Dievu, 
kuris atėjo ir ateina į mūsų 
žiemą, veržiasi į tai, kas turėtų 
būti, bet dar nėra.

Lūkesčių, rūpesčių ir baimių 
verčiami metų būvyje susmul- 
kėjame, susiaurėjame ir sustaba- 
rėjame. Kalėdos yra šventė su 
iššūkiu pakelti akis, praplėstą

Dieve, tavy ir atsišviežinti. Nepakanka nau
dotis tik mikroskopu, bet re F 
kia ir teleskopo gyvenime. Tik 
mikroskopu vadovautis lūkes
čiuose, rūpesčiuose ir baimėse 
ne tik nepakanka, bet yra net 
pavojinga. Per mikroskopą smė
lio žvirgždelis tampa kalnu, o 
baimės — slibinais ir pabaiso
mis. Teleskopas gi įgalina su
prasti lūkesčius, rūpesčius ir 
baimes Kūrėjo ir Atpirkėjo — 
Dievo plotmėje.

Kalėdų šventės — Dievo ta
pimas Žmogumi — yra mum iš
šūkis atsiverti Dievui — Kūrė
jui ir Atpirkėjui, kuris atėjo ir 
ateina į mūsų žiemą — mūsų

rime labai trumpai jas pristaty
ti ir nuoširdžiai pakviesti jas 
įsileisti į skaitytojų namus.

Pradedame nuo “šv. Rašto 
kraštuose**. Šioje knygoje auto
rius vaizdingai susumuoja savo 
studijinių kelionių po Artimuo
sius Rytus, Egiptą, Graikiją ir 
Šiaurės Afriką patirtį. Čia kun. 
Rubšys lakiu stiliumi ne vien tik 
nupasakoja turisto išgyvenimus, 
peržvelgia savo asmeninius pri
siminimus, bet, svarbiausia, pa
naudodamas savo turtingas geo
grafines ir istorines žinias, veda 
skaitytoją į savo ir mūsų visų 
dėmesio širdį — Dievo įkvėp- 

dabarties nerimą. Kalėdos kalba 
apie tai, kas yra, ir priartina tai,- 
kas įvyko vieną kartą visiem am
žiam. Šv. Rašto poetas kviečia 
mus eiti ir pasižiūrėti

“ . . . ką Viešpats nuveikia, / 
kokių stebuklų jis žemėje daro:/ 
sustabdo karus visam žemės pa
viršiuj./ Sulaužo lankus, sutriuš
kina ietis, / skydus ugnimi su
naikina. / Liaukitės smarkauti ir 
pripažinkit: / tik aš esu Dievas,/ 
Viešpats tautų ir žemės Valdo
vas. I... I Dievas — prieglau
da mūsų, tvirtovė; / jis varguose 
ištikimiausias mūsų Globėjas! 
(Ps 45/46/, 9-11. 2)

A. A.

Dainavos meno ansamblis Clevelande pastatė “Vilniaus pilies legendą”. Muzika A. Jurgučio, 
libretas A. Balašaitienės. Nuotraukoj scena iš antro veiksmo. Nuotr. v. Bacevičiaus

kraštų gyvenimo sąlygose.

gausių žinių yra Šios knygos pir
masis skyrius, kurį kuru Rubšys 

kryžkelė”. Ne vien tik savo eru
dicija, bet gal dar labiau savo 
menine-literatūrine nuojauta 
autorius pririša skaitytoją. Ypač 
tos vietos, kur jis artinasi prie 
Juodosios jūros, ir Kaukazo kal
nų, nejučiom iššaukia A. Vie
nuolio “Kaukazo legendų” prisi
minimus. Gaila, kad jo pasakoji
mas kažkaip nelauktai nu
trūksta jam vos palietus Stambu- 
lo-Konstantinopolio vizitą.

Antroji dalis skirta Tunisijos, 
Egipto, Jordanijos kraštų aplan
kymui. Šiam skaitytojui dar ne
teko niekur taip įdomiai ir turi
ningai pristatytos Egipto žemės 
ir jo istorijos skaityti. Įdomu taip 
pat pastebėti, kad jis, tarsi Mai
ronis anuomet ant Rigi Kulm 
Šveicarijoje, kelis kartus reflek
sijose mintimis grįžta į savo gim
tąją Žemaitiją, palygindamas kai 
kurias tolimose žemėse patirtas 
pažintis su savo vaikystės prisi
minimais.

Nuolatinė Šv. Rašto artuma 
daro šį veikalą iškalbingu įva
du - propedeutika §v. Raštui bei 
jame atsiskleidžiančiai Išgany
mo istorijai studijuoti.

ta labai aiškiai ir nedviprasmiš
kai eilėje vietų A. Rubšys net 
kritiškai atsiliepia apie šį me
todą ir, pasilikdamas ištikimas 
tradiciniam mokymui, naujuose 
bandymuose mato savojo tikė
jimo ir įsitikinimų skaidresnį 
sušvytėjimą.

“Raktas į Senąjį Testamentą’* 
nebus taip lengvai skaitomas, 
kaip jo minėtoji knyga “šv. Raš
to kraštuose*’, nes čia sutelkta la
bai gausi medžiaga ir akademiš
kai pristatoma skaitytojui. Gal 
kai kas pastebės eilę pasikarto
jimų. Tačiau šitai tenka paaiš
kinti autoriaus ilgamečio aukšto
joje mokykloje dėstymo palikta 
žyme. Jis kartoja, kad skaityto- 

buvo įvertintas autoriaus dviejų 
tomų įvadas į Naująjį Testamen
tą. šis Senojo Testamento įva
das natūraliai rišasi su ką tik 
minėtąja Šv. Rašto geografijos- 
archeologijos-istorijos studija, 
parašyta kelionių įspūdžių 
fone.

Raktas į S. Testamentą pada
lintas į dešimt skyrių. Pirmieji 
trys skyriai yra įvadiniai. Jie lai
kosi S. Testamento penkiakny- 
gės eilės. Autorius, panaudojęs jai-klausytojai kuo geriausiai 
naujausių skriptūristinių duo
menų gausą ir juos atitinkamai 
persijojęs, mums labai gerai ir 
suprantamai paaiškina centrinę 
Šv. Rašto charakteristiką — bū
tent, kad čia pirmoje eilėje turi
ma reikalo su tikėjimo istorija. 
Miela buvo skaityti ir tiesiog 
stebėtis, kaip autoriui pavyko 
įglausti naujausius šio pastarojo 
dešimtmečio biblinių studijų 
proveržius, iškeliant
pasakojamąjį poslinkį — naująją 
teologinių studijų paradigmą. 
Man padarė labai gerą įspūdį 
pats pirmasis skyrius (19-44 p.). 
Jis parodo kun. A. Rubšio atvi
rumą naujom ir giliau tikėjimo 
pergyvenimą analizuojančiom 
teorijom.

Kai kas buvo jam prikaišiojęs 
vergišką atsidavimą istorinei- 
kritiškajai skriptūristu metodi-

“įsimintų”.
Centrinę šio Rakto vietą, kaip 

reikėjo laukti, užima Išėjimo iš 
Egipto ir iš šio vienkartinio įvy
kio atsiskleidusios išrinktosios 
tautos likimo-sklaida. Labai stip
riai ir pakartotinai autoriaus pa
brėžtas įvykių sekmuo ir gerai 
pristatyta vieninga, nors ir kom
plikuota bei kontrastinga, Iš
ganymo istorijos tėkmė labai 
daug padės skaitytojui naujai 
pažiūrėti į Senojo Testamento 
knygose “įvairiomis siūlėmis” 
susiūtą skirtingų šaltinių padik
tuotą nuostabią vienybę. Sando
ros ir pažado išrinktąją tautą, 
tos tautos lėtą subrendimą į na
ciją ir toliau sekusius Pažadė
tosios Žemės kolonizavimo įvy
kius galėsime, autoriaus vado
vaujami, gerai suprasti. Nors ir 
teks kai kam pradžioje prisi
versti šį Raktą skaityti iki galo, 
bet pastangos ir net pakartoti
nis grįžimas turėtų skaitytojui 
atsilyginti nauja, gyva samprata 
bei dvasios gelmėse pažadinta 
nuostaba — ;kięk daug naujo ir 
jaudinamai į* mus prašnekančio 
randame Šventajame Rašte. *

Šio skaitytojo nuomone, pas
kutinis skyrius apie Mesianiz
mą gal galėjo būti sklandžiau 
ir paprasčiau sukomponuotas, 
nors vietomis yra įžvalgų, tarsi 
deimančiukų, kurios rodo, kad 
autorius yra visiškai įsijautęs ir 
yra “kurse” visoje gana sudė
tingoje Dievo ir žmonių santy
kių nuostabioje istorijoje. Ar ne
reikėjo šio skyrelio palaikyti pa- . 
čiam tritomio gale ir, gerokai 
perredaguoto, panaudoti auto
riaus užmojo epiloge?

Kai kas pastebės gausių ir re- 

(nukelta į 4 psl.)
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— Matai, kaip gyvena? Nely
ginant kokie ponai...

— Negu jiedu nusidarbuja, 
negu pavargsta? Kodėl tokiam 
linksmam nebūti ..

— Taigi, žmoguli, ar yra kam 
tekis sunkus gyvenimas, kaip 
ūkininkui? Bėgi žmogus ir ne
pabėgdamas, eini nepaeidarnas, 
ir vis tiek nieko neturi...

Ar ką turėjo Lapinas, niekas 
nežinojo — buvo neįdomu. ..
• Bet nėra tikros laimės pasau
ly. Mirė praeitą žiemą Lapinie
nė, liko senas Lapinas našlys.

Todėl nesėdi dabar senas sker
džius namie, nemezga tinklų 
bei bradinių, tik vaikštinėja iš 
vienos pirkios kiton ir laukia, 
kad greičiau sužaliuotų, kad gy
vulius ilginti galėtų...

Kirkia senį, erzina dabar žmo
nės, kaip kuris moka. Vieni taip

lin —ir visas tau malonumai.
paimtų! Tokia tu kvaila. Kur len-

siduri, paslaptingame, net kūnas
žolės, kad eglynan parūpo?.. —

visos girios šūkaujantį Lapiną.
lyg kažkokiuose užburtuose rū
muose. Medžiai stovi tylūs, lyg

čiu balsu atsikirto man sker
džius. — Kad eigulys ar kitas

— Dabar ir be žydų miškus 
kirstų, kad tik žmonės pinigų 
turėtų. Kam dabar miško nerei
kia?.. — pastebėjo Mikas. Jis

ganau. Kad nors dar Žmogaus 
naudai draustų, bet ne — vel
tui žūna šventa žolelė. Štai pri-

?Juk jie ir be to 
kpaikurįtnrtin-

čių pamiršau, ir vis miškuose 
nuo mažo vkiko.

pridarysi, o atsakyti reikės eigu
liui.

negerai?.. Žolė — Dievo dova
na, ir ne žmogui, bet gyvulė-

fr Imdraoae; Jei

lias buvo netolimas, vos keturi 
verstai, ir ėjo giria.

Augo čia pakelėje seniau miš
kas ištekinis, tamsus kaip naktis, 
nusišakojęs, nubujojęs. Gūdžiai 
švokšdavo eglės, viršūnėmis 
tyliai linguodavo pušelės, šlamė
davo paslaptingai žali plačiaša
kiai ąžuolai. Įeini, būdavo, gi-

lyg niekados ir nemokėjo
— Kada tu, dėdule, vesi? 
klaustnėja ne vienas juokda-

VINCAS KRĖVĖ

Lapinas apsidairo, pamąsto, 
pakaušį pakrapšto...

— Dar, vaikeli, mergos sau 
nepasirinkau. Nesuradau tokios, 
kaip kad manoji buvo__

Ir niekas negalėjo suprasti, ar 
juokauja senis, ar jis rimtai 
kalba...

II

Šilas kvepėjo kaip pilnas avi
lių ūkininko sodas. Tik išsižiok, 
todos, kvėpterk oru, ir lyg me
daus pavalgysi.

Visą dieną šutino kaip puode, 
bet pavakarėn atvėso truputį, 
padangės net nusidumblojo.

Grįždamas namo iš miestelio, 

daugel matę seneliai, ir nei 
vienas lapas nesukugžda, nesu
šlama, nei viena šakelė nelin
guoja. Girdi, kaip nuo Šakos ant 
šakelės paukštukas šokinėja, 
kaip pilka voverėlė lipinėja.

Kažkur toli toli suūžė, sugriau
dė šilas ... Vis arčiau ... ar
čiau . . . Štai lapai sušlamėjo, su
krutėjo šakos, viršūnės sulin
gavo, sušvokštė giria, lyg kaž
kas medžių viršūnėmis prabė
go — ir vėl tylus ir ramus iš
tekinis šilas ...

Vaikščiodavau tokiu mišku, 
kai buvau dar mažas vaikinas. 
Tuomet dar saulė man kaitriau 
švietė ir pasaulis dėl manęs 
linksmesnėmis spalvomis klos
tėsi, paslaptingesniais balsais 
bei šlamėjimais dabinosi...

Prieš metų keliolika, kai miš
kas baltu sniegu apsiklostęs, bu
vo žiemos miegu užmigęs, atėjo 
su kirviais, su pietomis pikti 
žmonės. Traiškino griūdami pa
kirsti girios galiūnai, verkė ir 
raudojo šilas...

Išskynė mišką, iškirto me
džius, o paskui vėl užsėjo. Da
bar jau ten sužėlė toki tanku
mynai, jog nei praeisi, nei pra
siskverbsi. O kadangi ten dabar 
neleisdavo ganyti nei gyvulių, 
nei arldių, žolės ten nubujodavo 
iki juostai, kaip karklynas sumig
davo.

— Jonuk, Petruk! Nestovėkite 
ten kaip duduku. Eikita paeže
rėn, kad karvės avižosna nesu
lįstų ...

Botagas pliaukšt, pliaukšt! 
Žiūriu — išlindo Lapinas iš krū
mų ir atsisėdo ant kelmo, šalia 
kelio.

— Dėdule, ar tai jau nebijai 
eigulio, kad, suleidęs gyvulius 
sėtinėn, visa gerkle šūkaloji?

— Eigulys nuvažiavo pas uošvį 
viešnagėn, — paaiškino man at
siliepęs balsas krūmuose. Žiūriu, 
išlenda iš ten Mykoliukas, pilnu 
žeminių uogų aukšliu nešinas. 
Skerdžius sėdi ant kelmelio, du
mia nosimi kaip treigys kumelai
tis ir man nei žodžio;-vadinasi, 
piktas. Kokis čia galas? Neteko 
iki šiol man matyti, kiek pame
nu, kad Lapinas būtų buvęs pik-

Prisėdau ant kelmelio ir ėmiau 
autis: per mišką basaton eiti ne

ganysiu karveles, — švelniau 
prakalbėjo skerdžius, ir rūstus 
jo veidas kažkaip sušvelnėjo, 
pragiedrėjo: — jos duos nūnai 
daugiau pienelio, ir moterys bal
čiau man atskies buizos.

— Taip, bet kiek nūnai tavo 
karvės palaužys sėtinių?

— Seniau miško niekas nei sė
jo, nei sodino, patsai sau augo 
kaip siena; o dabar jį kaip kopūs
tus ir sėja, ir sodina, bet m.škas 
vis nyksta ir nyksta. Kokios čia 
seniau buvo girios! Kai prisime
nu, net širdį sugniaužia ... Daž
nai pasigailiu, kad tokių laik\ 
sulaukiau, kada žmonės net girių 
nemėgsta, švento miško nesi
gaili ...

— Ir mėgsta, ir gailisi, jei so
dina, tik medis žmonėms reika
lingas ...

— Nekalbėk tu man niekų! 
Ne sodinti girios reikia, bet my
lėti ... Sakai — žmonėms miš
kas reikalingas, o kerta žydai, 
kad juos visus iki vienam velniai 
išnešiotų! Jie vis girias naikina. 
Ir kuriems galams tasai miškas 
jiems reikalin 
gerai gyvena. 

atsisėdo nuošaliai ant kelme
lio, išbėrė uogas iš aukšlio ant 
kepurės dugno ir atsilaužė iš 
terbos duonos kąsnelį, besireng
damas užkandžiauti.

— Meldžiu paragauti, — pa
siūlė man, atkišdamas kepurę 
su uogomis

— Ir žmonės dabar išbjuro, 
neduok tu Dieve! Tai ne žmo
nės, bet nežinau, kaip juos ir pa
vadinti. Kad aš eitau žydams 

miško kirsti!..
— Neitų, kad pinigų žydai ne

mokėtų. O pinigas mūsų žmo
nėms vai reikalingas. Tėvas man 
dar pavasarį batus pažadėjo, o iki 
šiai dienai nenupirko: neturi pi
nigų, — nusiskundė Mikas.

— Tai kas, kad iškerta, — kal-

— Jau tu man nekalbėki Aš

Iš knygų tik, o ai tiek pragy-



Vista, Calif., vasario 2 atšventė

Kun. Simonas Morkūnas, lie-

parapijos klebonas, Sioux City, 
Iowa, vasario 16 atšventė 80 m.

Draugo romano 32-ąją premiją 
už 1982 metus laimėjo Anatoli
jus Kairys už “Kelionę į Vil
nių”.

METUS BAIGIANT

JAV LB krašto valdyba balan
džio 16-18 į Detroitą buvo su
kvietusi LB darbuotojus ir pri
jaučiančius paminėti veiklos 30 
metų sukaktį.

Tautos Fondo tarybos ir valdy
bos suvažiavimas vyko gegužės 
1 Brooklyne.

Kanados Lietuvių Fondo suva
žiavimas vyko gegužės 2 Toron
te (Kanados Lietuvių Fonde 
1981 gruodžio 31 turėta 529,015. 
77 dol. kapitalo. Palūkanų išda
linta 73,406.40 dol).

Lietuvos Lietuvių Rašytojų D- 
jos suvažiavimas vyko gegužės 
22-23 Clevelande.

“Aušros” gimnazijos mokytojų 
ir mokinių' suvažiavimas vyko 
gegužės 29-30 Chicagoj.

Lietuvių Fronto Bičiulių poil
sio ir studijų savaitė vyko lie
pos 25 - rugpjūčio 1 Dainavoj.

Į Laisvę Fondo suvažiavimas 
vyko liepos 30 Dainavos stovyk
lavietėj.

Lietuvių Katalikų Kunigų Vie
nybės seimas įvyko rugpjūčio
4- 5 Willoughby, Ohio.

Lietuvos vyčių seimas vyko 
rugpjūčio 5-8 Willoughby, Ohio.

XXIX Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė vyko rugpjūčio 
15-21 St. Mary’s College, 
Strawberry Hill, netoli Londo
no, Anglijoj.

Mokytojų ir jaunimo studijų 
savaitė vyko rugpjūčio 1-9 Dai
navoj.

IX Lituanistikos seminaras 
vyko rugpjūčio 8-22 Akron, Ohio.

Lietuvių numizmatikų suva
žiavimas įvyko rugpjūčio 16-22 
Bostone.

Ateitininkų sendraugių vasa
rok stovykla vyko rugpjūčio 14- 
21 Kennebunkporte, Maine.

XXVII Kanados Lietuvių Die
nos įvyko spalio 8-10 Montrea- 
ly-

JAV LB X-osios tarybos pirmo
ji sesija įvyko spalio 22-24 St 
Petersburg Beach, Fla. Nauju 
krašto valdybos pirmininku iš
rinktas dr. Antanas Butkus.

Alto 52-ras suvažiavimas vyko 
spalio 30 Chicagoj.

Vliko seimas vyko lapkričio
5- 7 Los Angeles, Calif.

Sukaktys
Chicagos Jaunimo Centro 25 

metų veiklos sukakties proga JC 
taryba sausio 5 nurarė 1982 me
tus skelbti Jaunimo Centro me
tais. Akademija įvyko spalio 10.

Vincė Jonuškaitė, operos so
listė ir visuomeninmkė, gyv.

0

DVI STAMBIOS 
DOVANOS

(atkelta i! 3 psl.)

tai kasdieninėje kalboje varto
jamų lietuvių k. žodžių, gal kai 
kam kris į akį tas nuolatinis 
“prakalbina’* žodis, kuris, ma
nau, vienprasmiai panaudotas, 
gal ir šiek tiek “nuvertina** Die
vo proveržį į šią laiko bei erd
vės ribotąją žmogaus tikrovę. 
Bet tai tik priekabiai, kaip būtų 
ir klausimas, ar “žmogus — ju
danti kryžkelė” tikrai visu tikslu
mu atskleidžia nuostabiai sudė
tingos žmogiškosios tikrovės

stabėlės slcaifytąjui:
"1. Prašome atsiliepti — tai 

svarbu ne tik mums, bet ir jums 
taip pat, Kaip tai atliksite — 
jūsų reikalas. 2. Kūrinio autorys-

liu noru padaryti kitų žmogų 
laimingų. Juk tai yra Kalėdų 
šventės idėja. Tai yra gyvasis 
Kalėdų senis.

Mirusieji

žinios — tai jau redakcijos mik
lumo reikalas...

Su nuoširdžiu entuziazmu no
rime kviesti priimti šias kun. 
Rubšio kalėdines dovanas. Jos 
ne tik praturtins skaitytojo 
biblioteką, bet žymiai daugiau 
— atvers jam akis ir leis pasi
justi aktyviu dalyviu Išganymo 
istorike.

(A. Rubšys: ŠV. RAŠTO KRAŠ
TUOSE, išleido KRIKŠČIONIS 
GYVENIME, serijos' Nr. 21, 
1982, spaudė Marijos N. P. Se
serų spaustuvė, Putnam, Conn., 
430 p.; RAKTAS f SENĄJĮ TES
TAMENTĄ, išleido KRIKŠČIO
NIS GYVENIME, serijos Nr. 22, 
spaudė T. Pranciškonų spaustu
vė, Brooklyn, N.Y. 520 p.)

Kun. V aid. Cukuras

Santa Barbara, Calif, sausio 22 

Kun. Antanas Kardas, Sunny
Hills, Fla., kovo 4 šventė 70 
m. amžiaus sukaktį. y

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
ilgametis lietuvių pranciškonų 
provincijolas, Kennebunkport, 
Maine, kovo 20 atšventė 70 m. 
amžiaus sukaktį.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos 10 metų sukaktis pa
minėta daugely lietuvių kolo
nijų. 1982 metai pradėti su 48 
numeriu ir baigti su 54.

Kun. Albinas Spurgis, MIC, 
gegužės 23 atšventė kunigystės 
50 metų sukaktį Adelaidėj, Aust
ralijoj.

Valerijonas Šimkus, “Laisvo
sios Lietuvos” leidėjas, balan
džio 3 atšventė 75 m. amžiaus 
sukaktį.

Hartfordo lietuvių radijo va
landa “Tėvynės garsai” gegužės 
2 paminėjo 25 metų veiklos su
kaktį.

Kun. Vytautas Memėnas, Jo- 
liet, III., balandžio 28 minėjo 
kunigystės 25 m. sukaktį.

-Kun. prof. Stasys Yla, Put
nam, Conn., gegužės 21 minėjo 
kunigystės 50 metų sukaktį.

Kun. dr. Viktoras Pavalkis, 
Milpitas, Calif., gegužės 23 
šventė kunigystės 50 metų su
kaktį.

Stasys Santvaras, poetas ir 
dramaturgas, Boston, Mass., ge
gužės 27 Šventė 80 m. amžiaus 
sukaktį.

Prel. Jonas A. Kučingis, Los 
Angeles, Calif., birželio 6 šventė

, kunigystės 45 m. ir Šv. Kazi-
1 miero parapijoj klebonavimo 35 
m. sukaktis.

Rašytojas Vytautas Alantas 80 
metų amžiaus proga pagerbtas 
rugsėjo 26 Chicagoj.

Kun. Petras F. Žemeikis, Eli- 
zabeth, N.J., gegužės 23 atšven
tė kunigystės 25 m. sukaktį.

Kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
Londono lietuvių klebonas, 50 
m. kunigystės sukaktį atšventė 
birželio 20 Chicagoj.

Jurgis Janušaitis, Lietuvių 
Žurnalistų S-gos pirm., rugpjū
čio 4 atšventė 70 m. amžiaus ir 
55 žurnalistinio darbo sukaktis.

Muz. Vincas Mamaitis, Sunny 
Hills, Fla., liepos 21 atšventė 
75 m. amžiaus sukaktį.

Kun. dr. Juozo Prunskio 75 
m. amžiaus sukakties pagrindinis 
minėjimas vyko spalio 17 Chi
cagos Jaunimo Centre.

Prel. Jonas Balkonas, P .A., St.
Petersburg Beach, Fla., 80 
metų amžiaus sukaktį šventė 
spalio 21.

Žurnalisto Antano Juodvalkio
70 metų amžiaus sukaktis atžy
mėta banketu rugsėjo 12 Chica
goj.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, __
OFM, spalio 5 sulaukė 70 m. jęS Draugo premiją už romaną 
amžiaus.

Kun. Antanas Račkauskas,
Brooklyn, N.Y., 75 m. amžiaus 
sukaktį šventė spalio 21.

Kazimieras Račkauskas,
Richmond Hill, N.Y., spalio 25 
paminėjo 100 metų amžiaus su-

ko pasireiškęs visuomenininkas, 
mirė sausio 25.

Hermanas Tumas, Mažosios 
Lietuvos patriotas, vasario 17 
mirė Los Angeles, Calif.

tų buv. vyriausia skautįninkė, 
mirė vasario 22 Cicero, III.

Solistas Ipolitas Nauragis, 
Kauno operoj sukūręs apie 70 
operinių vaidmenų, mirė vasario* 
27 Worcester, Mass.

Vįnėas Rastenis, žurnalistas,

veikėjas, vasario 25 mirė Brook- 
lyne. • -

Aleksandra Vaisiūnienė, dau
gelio laikraščių bendradarbė, 
kovo 13 mirė Caracas Venecue-

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje gruodžio 4 įvyko 17-tas literatūros vaka
ras, kuriuos organizuoja Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles sambūris. Savo kūrybą šiame 
vakare skaitė iš Toronto atvykęs rašytojas Juozu Kralikauskas. Nuotraukoje (iš dešinės): 
Ingrida Bublienė — LB Kultūros tarybos pirm., poetas Bernardas Brazdžionis — LR 
s-gos pirm., Ema Dovydaitienė, rašytojas Juozas Kralikauskas, žurnalistė-rašytoja Rūta 
Klevą Vidžiūnienė, Matas Saulius, Maureen Wayward-Vai vadai tė ir dr. Zigmas Brin
kąs, LFB sambūrio pirm. R. K. Vidžiūnienė aptarė Kralikausko kūrybą, Los Angeles 
dramos teatro aktoriai E. Dovydaitienė ir S. Matas skaitė ištraukas iš Kralikausko ro
manų, Vaivadaitė atliko vokalinę programos dalą, I. Bublienė ir B. Brazdžionis tarė 
sveikinimo žodžius. Nuotrauka A.E. Gulbinsko

loj.
Dr. Balys Paliokas, ekonomis

tas, ilgametis Ateitininkų Fondo 
pirm., kovo 29 mirė Chicagoj.

Andrius Keturakis, įžymus 
sporto darbuotojas ir teisininkas, 
balandžio 12 mirė Bostone.

Vincas Kudirka, vienas iš Dar
bininko steigėjų, sulaukęs 100 
metų su viršum, mirė gegužės 1 
Norwood, Mas s.

Dr. Ibsenas Skeivys birželio 
9 mirė St. John’s Episcopal 
ligoninėj, Far Rockaway, N.Y.

Kun. Vladas Karalevičius po 
širdies operacijos mirė birželio 
17 Nęwark, N.J.

Juozas Mėlynis, visuomeni
ninkas ir žurnalistas, mirė bir
želio 21 Keamy, N.J. -

Prel. Liudvikas Mendelis lie
pos 15 mirė Baltimorėj, Md.

“Kum Antanas ir kun. Augus
tinas Sabai liepos 25 nuskendo

JUODAS KALĖDŲ SENIS
MYKOLAS MANOMAITIS

Apšviestoj Bighton, Washing- 
ton ir Cambridge gatvių san
kryžoj stovi Kalėdų senis. Pra
eiviai akimirkai stabtelėja, 
pasižiūri į senį ir vėl skuba savo 
keliu. Kodėl? Šis Kalėdų senis

ANATOLIJUS KAIRYS — 
VĖL LAUREATAS

Draugo 32-ojo dailiosios li
teratūros konkurso kūriniui iš
rinkti vertintojų komisija (pirm, 
kun. Andrius Naudžiūnas, sekr. 
Nijolė Jankutė-Užubalienė, na
riai Danutė Brazaitytė-Bindokie- 
nė, Julija Švabaitė-Gylienė ir 
Česlovas Grincevičius) posė
džiavo gruodžio 19. Apsvarstę 
devynis kūrinius, išrinko romaną 
“Kelionė į Vilnių”. Paaiškėjo, 
kad jo autorius yra Anatolijus 
Kairys.

Laureatas anksčiau yra laimė- 

“Po Damoklo kardu”. Laureatas 
yra parašęs ir daugiau romanų, 
o taip pat dramų ir poezijos kny
gų-

Premijos įteikimas bus kovo 20 
Toronte. 2000 dol. mecenatė yra 
Irena Vinclovienė iš Clevelando.

Blind River, prie SutTburio, Ka
nadoj.

Prel. Juozas A. Karalius, il
gametis Šv. Jurgioparrapijos She- 
nandoah, Pa., klebonas ir lietu
viškos spaudos mecenatas, spa
lio 8 mirė HollandPa.

Juozas Audėnas, minis te ris ir 
Vliko veikėjas, spalio 1O mirė 
Mother Cabrini ligoninėj, New 
Yorke.

Dail. Antanas Petrilconis spa
lio 10 mirė Juno Beach, Fla.

Jonas Miškinis, žurnalistas ir 
mokytojas, sulaukęs 87 m. am
žiaus, spalio 19 mirt Rochester, 
N.Y.

Okupuotoj Lietuvoj per 1982 
metus mirė 19 kunigų.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas mirė gruodžio 14 Cam
bridge, Mass.

"Solistė OHrZtteiCKnė mite----- Rašytojas Juozas Kralikaus-
gruodžio 23 Sunny Halis, Fla.

yra juodas, su balta barzda, ir iš 
po raudonos kepurės kyšo balti 
samaniniai plaukai.Jei iš arčiau 
pasižiūrėsim, matysim, kad nusi
minusiose akyse spindi kažkokia 
gėrio ir artimo meiles šviesa. 
Bet praeivis nepastebi, kad ne
toli jo, nuošalioj vietoj, stovi 
žmogus. Rodosi, jis niekuo ne
sirūpina, niekas jo nedomina. 
Bet jo akys yra nukreiptos į 
Kalėdų senį; rauk kišenėj. Tik 
patyrusi akis pastebės, kad jis 
laiko ginklą. Jis yra įstatymų 
saugotojas, kurio pareiga yra 
šauti į Kalėdų senį. Ir aš tai tikrai 
žinau, nes aš esu tas sargybi
nis ...

Vernon Miller yra 35 metų 
Kalėdų senis. 1971 balandžio 12 
West Metford jis nubarė 56 metų 
krautuvės Navininką. Armand 
Clino iš Somerville, gaudamas 
iš jo kasos vos 14) dolerių.

Be abejo, ilga įstatymų ranka jį 
pasiekė, dėl to jis gavo 40 metų 
kalėjimo.

Bet Milleris sakosi, kad jis 
nekaltas. Jis niekada nieko ne- 
nužudęs, ir metai po metų ne
keičia savo istorijos. Jis buvęs 
nekaltai apkaltintas ir nuteistas 
kalėti. Milleris nejaučia piktumo 
ir keršto savo teisėjam. Jis net 
neturi neapykantos įstatymų 
saugotojam. Tai prtem^ kaip 
Sutvėrėjo skirtą bausrnę už jau
nystėj papildytą nusikaltimą. 
Dabar jis nori paaukoti savo 
gyvenimą geriem darban. Per 
eilę metų jis svajojo beiti Kalėdų 
seniu ir vargo nuskriaustiem vai
kam atnešti Kalėki džiaugsmą. 
Iš kalinių tarpo jisiurinko dau
giau kaip 600 dolerių dovanom 
pirkti. Bet kalėjimo vadovybė 
juo netiki ir dnudžia Jo sap
nui virsti tikrove.

Išgirdęs Milleriosvesjonę, prie
saika laidavau lultjimo vado
vybę, kad esu taiklus Šaulys ir 
užtikrinu Millerioiaugumą. Jis 
grįš į kalėjimą ktlpdcraa vyras 
ar kaip lavonas, bet grįš!

Milleris savo knuju pasirašė: 
“Jei aš bandysiu pabėgti, prašau, 
atimkit mano gyvybę vietoj...

• kas skaito savo kūrybą lite
ratūros vakare Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėj. Nuotr. A. Gulbinsko

Bet prašau pasigailėti manęs ir 
leisti man būti Kalėdų seniu. 
Matot, 18 metų amžiaus būda
mas, aš pavogiau Kalėdų senio 
aukų rinkimo puodą su pinigais. 
Tebuvo tik 8 doleriai, bet aš juos 
pragėriau. Dabar per eilę metų 
radau savo Dievą Katalikų Baž
nyčioje. Mano pareiga yra atitai
syti padarytą klaidą. Aš noriu su
rinkti aukų ir atiduoti tiem varg
šam vaikam, kuriuos prieš dau
gelį metų nuskriaudžiau” ... Ir 
jo akyse pasirodo sunkiai ken
čiančio žmogaus ašaros.

Aš šiais metais nutariau jam 
padėti. Nelengvas tai buvo už
davinys. Reikėjo aplankyti eilę 
žymių žmonių. Teko, net ant ke
lių atsiklaupus, maldauti pasiti
kėti manim. Teko visus savo 
gerus darbus išminėti, neti
kinčius įtikinti.

Šiandieną aš stoviu žmog
žudžio sargyboj tam, kad jo są
žinės balsas būtų išgirstas, kad 
tikėjimas į Dievą per Katalikų 
Bažnyčią būtų įprasmintas!

Milleris yra Stiprus baritonas. 
Tokį balsą retai tenka išgirsti. 
Ypač, kai iš jo lūpų veržiasi 
“Avė Maria” giesmė. Jauti, kad 
tai yra malda, pilna padėkos, 
pilna vilties, pilna maldavimo 
atleisti už padarytas klaidas.

Aš apklausinėjau 104 juodu
kus, ir nė vienas nesutiko, kad 
juodas gali būti Kalėdų seniu. 
Užklaustasis nusijuokia: Juodas 
Kalėdų senis?! Cha, tokio da
lyko negali būti! Ir tuojau nusku
ba savo keliu.

Bet juodas Kalėdų senis dali
na nustebusiam vaikam ir 
žiūrovam vertingas dovanas.

b/nJnkų. Ta/ bot//sm« peritvMs 
doram.

PASTOGĖ. Nr. 1 (1978). Gau*' 
tas Vakaruose 1980 Serijinis lei-" 
dįnys N r. 7, kuriame pateikia-' 
mi pilni autentiški okupuotoji* 
Lietuvoj leidžiamos pogrindžio*'' 
patriotinės špaudos tekstai. Iš- ’ 
leido Pasaulio Lietuvių Bend-‘ 
ruomenė,- 5620 S. Claremont' * 
Avė., Chicago, III. 60636. Spau- / 
dė M- Morkūno spaustuvė 1982/ 
Tiražas 1,000. Prie metrikos pri-' 
dėta pastaba: “Šis Lietuvoje iš- ’ 
leistas leidinys yra perspausdi
namas be pakeitimų. Leidinio ' 
tekstas buvo perrašytas Vaka- ' 
ruošė, nes gauta kopija yra sun
kiai išskaitoma”. 58 psl. Prenu- ’ 
merata: 6 leidiniai — 20 dol. 
Šio leidinio kaina 3 dol.

Tai vienas iš okupuotos Lietu
vos pogrindžio leidinių, savo pa
skirtį ryškiai nusakąs šio nume
rio pirmame puslapy:

“Pastogė skiriama tiems, kurie 
nori laisvai kurti. •

Ką reiškia būti laisvu? Ir kas 
yra laisvė? Nėra absoliučios lais- * 
vės — paskubės atsakyti orto
doksas. Filosofas pareikalaus 
tikslaus apibrėžimo. Tačiau būti 
laisvu — tai tokia pat natūrali 
žmogaus būsena, kaip ir kvė
puoti. Ir smaugiamam neberū
pi teoriniai samprotavimai, jisT 
nori vieno — giliai įkvėpti, 
kvėpuoti.

Ką reiškia — būti laisvu kū
ryboje?

Tai reiškia leisti sau dainuoti. 
Tai reiškia rašyti eilėraštį, nesi-- 
rūpint, ką pasakys redaktorius, 
o taip, kaip dainuoja paukštis, 
kuris nedainuoti negali.

Būti laisvu meno žmogui —■* 
tai ne tik mesti iššūkį išorinei ' 
cenzūrai, bet visų svarbiausia1 
nugalėti savyje klastingiausią 
menininko priešą — vidinį cen
zorių, daugeliui mūsų jau įdieg
tą, kontroliuojantį kūrinio-gP 
mimą dar pasąmonėje.”

Šio numerio turinys: įžanginis 
žodis, Mindaugo Tamonio “Esa
me”, straipsnis trejų metų su
kakčiai nuo jo mirties (mirė 
1975), Tomo Kuršio (M. Tamo
nio) eilėraščiai, Vincento Rimšos 
apsakymėlis “Juodosios žvaigž
dės”, Mykolo Šilaičio eilėraš
čiai, Algio Galinio straipsnis 
apie poetą Oskarą V. Milašių, 
keletas O. V. Milašiaus kūry
bos pavyzdžių, Juliaus Guobos 
“Trumpas atvirlaiškis”. t

PASTOGĖ. Nr. 2 (1979 liepa). 
Gautas Vakaruose 1981. Seriji
nis leidinys Nr. 8. Tas pats lei
dėjas ir spaustuvė, kaip ir 1-ojo 
numerio. Išleista 1982 m. 1,000 
egz. tiražu. 82 psl. Prenumera
ta: 6 leidiniai — 20 dol. Šio 
leidinio kaina 4 dol.

Turinys: įžanginis žodis (pa
našus, kaip ir 1-ajame numery, 
tik trumpesnis), eilėraštis “O 
Lietuva, o rūpesti”, Liudo Stan
kaus straipsnis “Mickevičius, 
Daukantas ir mes”, Algio Ruda
minos eilėraščiai, Antano Uvai- 
nio apsakymėlis “Ten, anapus, 
miškai”, N.N. eilėraštis “Ant lū
pų pajutau”, Algio Galinio 
straipsnid apie Oskarą V. Mila
šių II-oji dalis, paminimas 1979 
vasarą neįtikėtinomis ir neaiš
kiomis aplinkybėmis tragiškai 
žuvęs žymus kraštotyrininkas 
Juozas Šliavas, spausdinama po
ra jo eilėraščių, Igor Kalužin 
“Net čužovo na svete” (eilėraš
tis rusų kalba), Vladimir Topo- 
rov straipsnis “Laiko ir erdvės 
kategorijos ir baltų kalbotyra”, 
A. K. vaizdelis “Paskutinieji”, 
Erazmo A(ntakalniečio) satyrinis 
eilėraštis “Pagiriamasis žodis 
valstybei”.

Šio numerio (taip pat ir 1-



PALIKIMU

Fik ąrjĮii it agi i

Apie J. Matulaičio šventumą 
reikalinga informuoti platesnę 
amerikiečių visuomenę. Bylą

noaaa, prieš ta bovan baigęs 
Tauragės komercinę gimnaziją. 
Amerikoj —.ChicagOsuniversi-

bm bbždio 25 - Kepos 
įųįfįj^ guli iltinių renginių 
tą sodam: Ingridh Bublie-

dainuodama "Ten toli ošia žalia 
girelė".

'■ Arkrvydcupo J. Matulaičio pa- 
skeiDimo gan>mguoju paaeKos 
mišios. vienūdlyne numatomos 
sausio27 Putaamo apylinkės 
visuomenei "Mfeteviam ir imu*1*

minėjimų proga vasario 13 
kalbės M^ątone, o vasario 20

Mew%įkės'. .

skundžiasi daugiausiai tik tie, skUinti fotokopųom.
kurie beveik niekto nesirodo, 5. Draugųa 1982 pavasarį VL 
aes, kur tik neitum, tą pat| gfr»an&enfo proga’
savaitgalį bent keliose vietose Chicagoj Jaunimo Centre suor-

JAV LB X-osios tarybos pir- 
UMš sestoj Floridoj iš Connec- 
ticut apygardos dalyvavo pėnki 
iš šešių tarybos narių, apygar
dos pirmininkė ir keturi iš aš- 
tnonių apylinkių pirmininkų 
(Waterbury, Hartford, New 
London ir New Haven).

Apygardos valdybos, apylin
kių pirmininkų ir tarybos narių 
posėdis numatytas kviesti sausio 
23, o apygardos metinis suva
žiavimas — balandžio MJ (Atve-

sas Tratas), ©641 So. Troy^ <3>i- '
cago, H. 60629. - riSįi

Komp-Vl. Jakūbėno korinių^ Dmwg 
sąrašų irapnršyiBitotaippet ndurii



PLSĖhbIu pnpRdgte

1. Visuotiniame ŠALFASS- 
gos suvažiavime lapkričio 20 
Clevelande II-jų PLSŽ-nių var

rr 4 dal.
ny»N.J.

Po 3 dol
Detroit, Mich., V. Milu
Plainview, N.Y., E.Šilgalfe,

dainuoti įvairiom progom vietoj fld šiol vartoto Ilgiausių 
Metų!

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

* 2422 WtST MAIOUETTE KAD 
CHICAGO. SUNOS 60629 

PHONE: 312 925-6697 
USA. 

umnn^niuiuMHM
1982 m. lapkričio mėn.

Santrumpos: atm. įn. — atmi
nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — įamžintojas, pad. — pa
didino, įm. — įmokėjo, atst.
— atstovauja, asm. — asmuo, 
įgal. — įgaliotinis, suma po 
pavardės — įnašų iš viso, kand.
— kandidatas.

2 x $10.00 — Gleveckaitė Ni
na, 1970.IX.24 kand. atst. Gle- 
veckas A.B., M.D. $10.00, Nar- 
butis Petras, atm. įn. atst. Nar- 
butis Leonas, įm. Townsend 
Margaret $10.00.

1 x $20.00 — Szeiva Vic ir 
Anne $20.00.

2 x $25.00 — Petrikonis An
tanas, dail. atm. įn. atst. Petri
konis L. pad. Bičkus Prudenci- 
ja $387.00, Totoraitis Juozas ir 
Alice $125.00.

2 x $30.00 — Skodis Antanas

Geras pasiūlymas
— Gal nusipirktumėt bilietą 

loterijai?
— Nereikia! Nenoriu nieko 

laimėti!
— Aš turiu ir tokių bilietų, 

kurie nieko nelaimi.

Banketo eigoj
Solistė: — Dabar padainuosiu 

dar vieną dainą, o paskiau pa
liksiu jus.

Svečias: — Ar negalėtumėt 
padaryti to atvirkščiai?

Kad nesuprastų klaidingai
Žmona sėdinčiam lauke vyrui:
— Kada tik aš pradedu dai

nuoti, tai tu tuojau išeini į lauką 
ir dairaisi aplinkui. Ar tau įky
rėjo mano dainavimas?

— Visai ne. Aš išeinu į lau
ką, kad kaimynai nepamanytų, 
jog aš tave smaugiu.

“Irgi geradarys”
Praeivis sutiko gatvėj apsku

rusią moteriškę, kuri nešėsi ant 
rankų verkiantį berniuką.,

— Kodėl tas berniukas taip 
verkia? — paklausė jis.

— Nori pyragaičio, kurio aš 
negaliu nupirkti.

— Ar galimas daiktas, kad pa
sauly būtų tiek skurdo? — kal
bėjo praeivis. — Paimk tamsta 
šį 10 dol. banknotą, užeik į 
krautuvę, nupirk pyragaitį, o 
man atnešk grąžą.

Moteris taip ir padarė. Gera
darys nusišypsojo ir nueidamas 
murmėjo sau:

— Kiek žmonių galima pra
džiuginti doleriu Įritu! Berniu
kas gavo pyragaitį, kurio taip pa
geidavo, motina patenkinta, nu-

Viena poniutė, moterų privi
legijų gynėja, ėmė aiškinti, jog 
nesą teisinga tvirtinti, kad į No-

ninkas — padarąs biznį, o aš . 
atsikratęs netikro banknoto.

Bičkus Prudencija $500.00. “LITHUANIAN FOUNDA-
13 z $200.00 — Ambrazaitis TION, A NON-FOR-PROFIT, 

Kazys G., M.D. ir Marija TAX EXEMPT, ILLINOIS 
$3,800.00, Aukštuolis Vytautas CORPORATION, 1422 W. 
ir Natalija $200.00, Karazija Ka- mXRQUETTE ROAD, CHI-

Raimundas ir Danutė $400.00, dą» gautomis palūkanomistelė nebotų iškentusi visą kelią 
išlaikyti uždarytą snapą.

VALIO! ILGIAUSIŲ MITŲ! Chicago, III.. V

. i ledo rituliu ir raketbolu (Rac- 
w 1 ųuetbril). Kai kuriose sporto 

šakose buvo papildomai įvestos 
naujos klasės.

2. Įvedus papildymus, Il-se 
PLSŽ-nėse buvo vykdomos šios 
sporto šakos: 1) Futbolas (Soc- 
cer) — vyram ir jauniam A. 2) 
Golfas — individualinės varžy
bos vyram, moterim ir jauniam 
A, komandinės varžybos vyram. 
3) Krepšinis — vyram, vyram 
senjoram, jauniam A B ir C, mo
terim, merg. A. 4) Lauko teni
sas — individualinės varžybos 
— vyram, moterim, jauniam A, 
mergaitėm A, vyram senjoram 
(1938 gimimo ir vyresniem), 
moterim senjorėm (1948 gim. ir 
vyresnėm), 5) Ledo ritulys. (Ice 
hockey). 6) Lengvoji atletika — 
vyram, moterim, jauniam A 
(1964-66 gim.), jauniam ir mer
gaitėm B (1967-68 gim.), jauniam 
ir mergaitėm C (1969-70 gim.), 
jauniam ir mergaitėm D (1971 
gim. ir jaunesniem). 7) Plauki
mas — vyram, moterim, jauniam 
ir mergaitėm B (13-14 m.), jau
niam ir mergaitėm C (12 m. am
žiaus ir jaunesniem). Klasifikaci
ja — pagal dalyvio amžių var
žybų dieną. 8) Raketbolas 
(Racąuetball) — komandinės ir 
individualinės varžybos. 9) Slidi
nėjimas —alpinistinės varžybos 
vyram, moterim, jauniam (že
miau 17 m.) ir vyram sen
joram (virš 44 m.). Krosas (Cross- 
eountry) — vyram, moterim, jau
niam (žemiau 17 m.) Amžiaus

Mažionienė Ona, atm. įn. pad, 
Mažionytė Ona ir Stropienė 
Aniceta $500.00, Mičiulis Valen
tine, įm. Bass Betty $200.00, 
Pakalnis Jonas ir Ona $200.00, 
Paovis Jonas ir Verutė $1,100.00, 
liekis Alfonsas $200.00, Remei- 
kis Vytautas ir Ona $200.00, 
Šležas Adolfas, M.D. ir Algė 
$1,000.00, Valaitis Jonas, M.D. ir 
Joana $2,400.00.

1 x $275.00 — Žukauskas Vy
tautas ir Gražina $400.00.

2 x $300.00 — Barauskienė- 
Šimanskytė Juzefą, atm. įn., Ši- 
monis-Šimanskis Stasys, atm. įn., 
Šimonis-Šimanskis Jonas, atm. 
įn.: Šlenienė Aleksandra 
$300.00, Vitkus Alex ir Vitkus 
Dana D., dr. $1,200.00.

1 x $387.99 — Černius Josef, 
atm. įn. palikimas, atst. Černius 
Vytautas $387.99.

1 x 400.00 — Orvidas Adolfas 
(miręs) ir Vaclovą $$1,000.00.

2 x $500.00 — Baras Stasys j. 
ir Elena $1,700.00, Kazlauskų 
ir Kuncų giminių atm. įn.: Kun- 
cienė Morta $500.00.

1 x $875.00 — Bičkus Vytau
tas (miręs) ir Prudencija 
$1,000.00.

4 x $1,000.00 — Kankus Leo
nas ir Stasė $1,000.00, Kaunas 
Ferdinandas V., M.D. ir Van
da $6,600.00, _ K epenis
Alfonsas ir Julija $1,000.00, Ma
taitis Vytautas, atm. įn. pad. 
Mataitienė Marija $2000.00.

1 x 1,153.78 — X $15,000.00.
Iš viso 83 — $1631539.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1982.XI.30 pasiekė $2,345, 
609.79. Gautomis palūkanomis 
parėmė meną, lietuvišką švieti- - 
mą, kultūrą ir jaunimą $1,011, 
585.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1981X130 palikimais gauta -

(miręs) ir Marija $230.00, Stro- 
lis V. ir S. $300.00.

5 x $50.00 — Banevičius Vol
demaras $275.00, Bliudnikas 
Engelbertas $325.00, Gintautas 
Jonas, atm. įn. atst. Gintautienė 
V., įm. Šlapelis Petras su šeima, 
Lekutis Pranas ir Jonė $625.00, 
Turūta Eglė D. $150.00.

1 x $64.12 — Bartash John, 
tęst, palikimas $11,971.35.

1 x $75.00 — Baniukaitis Vy
tautas ir Nijolė $200.00.

42 x $100.00 — Balys Stasys 
K. ir Danutė S. $500.00, Bag- 
danskis Juozas ir Birutė $425.00. 
Baltrušaitis Aleksas ir Barbara 
$100.00, Dagys Petras, kun. atm. 
įn., Bostono Lietuvių Evange
likų parapijos steigėjas, atst. ir 
pad. Dagys-Bortkevičienė Arianė 
$500.00, Eidėjus Edwardas 
$100.00, Ėlertienė Ona $200.00,

t x j rJ Gasiūnas Stasys $625.00, Jadvir- 
šis Petras $300.00, Janušas-Kri- 
vickaitė Genovaitė, atm.: Janu
sas Aleksandras $100.00, Jonai
tis Juozas ir Marija $1,100.00, 
Jonaitis Vytautas ir Domainė 
$1,100.00, Juodikis Danutė, atm. 
įn. pad. Juodikis Peter $500.00, 
Karaitis Algirdas ir Viktorija 
$1,000.00, Kairaitis A. ir Z. 
$200.00, Kymantas Vytautas, inž. 
$400.00, Karazija Kazys, inž. atm. 
įn.: Laucius Antanas ir Dalia 
$100.00, Karazija Ramūnas, inž. 
atm. įn.: Karazija Balys ir Ida 
$100.00, Keršulis Petras, atm. 
įn.: Tiškus Agota A., dukterėčia 
$100.00, Kindurys Alfonsas ir 
Ona $2,400.00, Kirkus Lifldas 
ir Irena, įm. Daniusevičienė 
Ona $100.00, Kudirka Magda
lena $500.00, Lukas Juozas 
$500.00, Lukošiūnas Pranas, 
atm. in.: Šlenienė Dalia $100.00, 
Mažeika Vytautas $100.00 Nor
vilas Povilas ir Ona $300.00, 
Pranskevičienė Marija $100.00, 
Prenskus Česlovas, atm. įn.: 
Prenskienė Jusefa$100.00, Povi
laitis Kazimieras $200,00, Pupe- 
lis Adolfas (miręs) ir Jadvyga 
$1,700.00, Naudžius Viktoras K., 
inž. ir Aldona $1,500.00, Rač
kauskas Jonas, Ph.D. ir Ramunė 
$500.00, Rauba Jonas ir Liuda 
$1,110.00, Šlenys Raimundas, 
gimtadienio proga įamžinamas 
motinos: šlenienė Aleksandra 
$100.00, Shatas Romas A. ir Gert
rūda M. $715.00, Smilga Aleksas 
$300.00, Steponaitis Juozas 
$500.00, Stočkus Albertas 
$200.00, Sudnikienė-Rekašiatė, 
atm. įn.: Petreikis L.D. dr. 
$100.00, Treška Petras $100.00, 
Valiūnas Jonas Algis M.V.D. 
atm. įn. pad. Ambrazaitis KG., 
M.D. ir Sidrys Linas, M.D. ir 
Rima po $50.00 iš viso $1/505.00,____
Vilutis Jonas, atm. įn.: Vilutienė $640^293.03. '
Emilija $100.00, Zailskas Pranas Sudarykime testamentus ir 
ir Ona (mirusi) $300.00. bent dalį turto palikime Lietu-

1 x $185.00 — Navickas Ka- vių Fondui. Testamente įrašy-

goods. Tha lowest pricas ta 
nalghbortiood. Usa our lay-

wood, N.J.
16 dol. — A. Norušis, Fhish- 

ing, N.Y.
Po 15 dol. — E. Znnaris, 

Wollastown, Mass., dr. B. Kas
ias, Wyoming, Pa., C. Trečiokas, 
Needham, Mass.

Po 10 dol. — B. Jasaitis, Chi- 

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

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

100 dol. — N.N., Dayton, cago, 111., A. Urbonas, St. Peters- 
Ohio.'

22 dol. — V. Bartys, Ring-
burg, Fla., kun. St. Yla, Putnam, 
Conn., dr. H. Armanas, Balti
nio re, Md., V. Saimininkas, E. 
Hartford, Conn., A. Ragauskas, 
Brick Town, N.J., A. Reivitis, 
New York, N.Y., D. Pocius, 
Brooklyn, N.Y.

7 dol. — P. Ivaška, Elizabeth,

klasifikacija — pagal 1982 sau
sio 31. 10) Stalo tenisas — in
dividualinės varžybos — vyram, 
moterim, jauniam ir merg. A, ko
mandinės varžybos — vyram ir N.J. 
moterim. 11) Šachmatai. 12) Šau
dymas —vyram, moterim ir jau
niam (žemiau 18 m. varžybų 
dieną). 13) Tinklinis — vyram, 
moterim, vyram senjoram, jau
niam A, mergaitėm A, B ir C.

3. Išskyrus lengv. atletiką, 
plaukimą, slidinėjimą ir šau
dymą, amžiaus klasifikacija yra: 
prieauglio A — gimę 1964 ir 
jaunesni; prieauglio B — gimę 
1966 ir jaunesni; prieauglio C — 
gimę 1968 ir jaunesni; vyrų sen
jorų — gimę 1948 ir vyresni.

4. Išskyrus slidinėjimą ir ledo 
ritulį, visos varžybos vyks II- 
ųjų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu Chicagoj, 1983"birželio 
26 - liepos 3. Slidinėjimas įvyks 
1983 vasario 5-6 Holiday Valley 
Ski Resort, EHicottville, New 
York. Ledo ritulys bus pravestas 
1983 gegužės mėnesį, Toronte, 
Ont

5. Detališkos kiekvienos spor
to šakos varžybinės programos 
bus paskelbtos atskirais aplink
raščiais artimoj ateityj.

6. Antroji preliminarinė re
gistracijos fazė bus užbaigta iki 
1983 kovo 1. Po šios datos bus 
priimtos galutinės varžybinės 
programos ir nustatyta galutinės 
dalyvių registracijos data.

7. Žaidynių reikalais kreipki
tės į Ž-nių K-to vicepirmininką - 
Rimą Dirvonį, 8913 South Lea- - 
vitt St, Chicago, IL 60620. Tel. ] 
312 239-2179, arba gen. sekr. 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden t 
Rd., Euclid, OH 44117. Tel. | 
216 481-7161. i

II-jų PLSŽ-nių Komitetas ]

Po 5 dol. — E. Prekeris, Sta
te n Island, N.Y., A. Balčytis, 
Chicago, III., A. Janus, Center- 
ville, Mass., A. Ciniotis, Chica
go, III., kun. G. Matejune, 
K. Juškevičius, Wethersfield, 
Conn., M. Volskis, Brooklyn, 
N.Y., P. Bizauskas, New Britain, 
Conn., L. Siemaška, Dix Hills, 
N.Y., V. Nakutavičius, Fishkill, 
N. Y., A Ošlapas, Richmond Hill, 
N.Y., F. Calchus, Flushing, N. 
Y., E. Rastenis, Woodhaven, N. 
Y., V. Staškus, Yonkers, N.Y., J. 
Skudra, E. Chicago, Ind., A 
Pakalkienė, Richmond Hill, 
N.Y., A. Balašaitienė, CIeveland 
Hts., Ohio, V. Baukys, Dear- 
bom Hts., Mich., Mrs. Arminas,

SUVENYRAI

LABAS,
1.50 dol.

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj 
SVEIKAS ir kiti po 
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.

gi KAILIŲ 
B PASIRINKIMAS!

ALEX 8HEEPSKIN ANO FUR CO. 
79-03 JAM AICA A VE. 
W000HAVEN, N.Y. 11421 
TEL 212 298-1182

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams

KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 198,000 DOL.

ji
tl

jus, Keamy, N.J., kun. C. Batu 
tūs, Darby, Pa. -

Po 2 dol. ■.— A. Kizis, Flu 
ing, N. Y., V. Budnikas, feli 
beth, N.J., O. Belvetaitė, C
cago, III., O. Kulys, Ridgewoocfe^ 
N.Y., V. Grubliauskas, Brockton, 
Mass., A. Gražulis, Pittsburgh, 
Pa., J. Krasinskas, Worcester, 
Mass.

Po 1 dol. — Rev. J. Baltrū
nas, Esperance, N.Y. x

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

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, a 
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 tostų ir dainų, estradinė 
muzika, atlieka Rimas Kasputis* 
su modemiška gitarų-trumpetės- 
akordeono elektrine . akusti
kos palyda. Dainuoja: Vien tik 
mums, Pavasaris gimtinėj, Prie 
šaltinio, Varžybos, Ateis tokia 
diena, Vai žydi, žydį, Paryžųms 
tango, Žibuoklės, Mergužėlė* 
Vėlyvi žiedai. Kaina 9 dol. »

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

Taip pat gaunamos ir šios nau- ; 
iausios plokštelės: Kur ginta-' 
tais. — Montrealio jaunimo an^.t 
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir> 
gėlės — įvairių kompozitorių ir* 
artistu atlikti 12 kūriniu. Kainai 
9 dol. Leonas Baltrus — atf- "A 
jos ir dainos. Kaina 8 dol. Am.- ’; 
toli nuo tėvynės — Tpronto vyrųį 
choro dainos. Kaina 10 dol.< 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 'į 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol.,s 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų < 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol. •?

Persiuntimui pridedamas 
dol.

šios ir kitos lietuviškos plozs-' ■ 
telės, naujos lietuviškos knygos j 
ir lietu vilki suvenyrai gaunamo ' 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N*Y. 
11207.
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kalba

L kad paaugęs-usi nepykčiau 
ant tėvų, kai gyvenime man pri
sireiks gimtosios kalbos mokėji-

'bei
vo vaikus krikštijęs — Vytenis 
Marija, Rasa Marija. Iš bažny-

Aktorius Vitas Gnizdis šiuo metu gastroliuoja po Louisiana, 
Teras ir New Mexico valstijas, vaidindamas Cyrano rolę 
Edmond veikale “Cyrano de Bergerac”. švenčių proga svei
kina visus pažįstamus New Yorke ir linki laimingų Naujųjų 
Metų.

vilkstinė palydėjo velionį Izido
rių Vasyliūną į amžino poilsio 

hai«Tpritre»kti. Mt Aubura. Cambnįte 
rinkosi Uetaviu i ■“P““- kur *“«*«“ •AalMjo 

* maldas, o visi susirinkę sugiedo
jo giesmę Marija, Marija.

Nuliūdime pasiliko žmona 
Elena, sūnus dr. Vytenis M. ir 
dukra Rasa M. su šeima.

Iš kapinių visi buvo pakvies
ti į parapijos salę užkandžiam, 
kuriais rūpinosi Irena Rasienė ir 
eilė draugių.

Atsisveikinant visi kalbėtojai 
labai vertino Izidoriaus Vasyliū
no darbus, apgailestavo jo mirtį, 
kuri įnešė didelį nuostolį į lietu
vių muzikinį gyvenimą. Taip, jis 
buvo labai gražiai įvertintas, bet 
mes lietuviai daug ką darome 
gerokai pavėluotai. Turėtume 
vertinti tokius žmones, kai juos 
turime gyvųjų tarpe, o ne tada,. 
kada jų netenkame. Mes bosto- 
niškiai, o ir visi geros valios 
lietuviai labai pasigesime 
Izidoriaus Vasyliūno daug kur ir 
turėsime didelę spragą, kurios 
niekas negalės užpildyti.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, 
mielas Izidoriau, o Tavo šeimai 
gili užuojauta.

Šermenų metu spaudai suau
kota $300 , o tėvam pranciš
konam $80.

P. Žičkus

ELIZABETH, NJ. sklandžiai padeklamuoti. Vėliau
5 * buvo suvaidintas Irenos Ra-

Čia veikianti dr. Vinco Kudir
kos šeStadieninė mokykla gruo
džio 18 šv. Petro ir Pauliaus 
lietuvių parapijos mokyklos pa
talpose surengė mokinių Kalėdų 
eglutę, į kurią žiūrovų atsilankė 
truputį daugiau kaip mokykloj 
yiajgokįnių. Jau bene ąnįrą kar
tą per tokką pat šventę Šią mo
kyklą aplankė ir naujoji rytinio 
pakraščio lituanistinių mokyklų 
inspektorė Danutė Bobelienė ir 
trumpu žodžiu pasveikino moki
nius ją tėvelius ir mokytojus.

Programą pradėjo ir jai vado
vavo šios mokyklos mokinė Vi
da Melinytė. Iš pradžių buvo pa
deklamuota keletas eilėraščių, 
kurie buvo gerai išmokti ir labai 

mirus, sūnų Aleksų, marčią Nijolę Ir anūkėlius Aldutę 
tu Andriuku nuoširdžiai užjaučiame.

MARIJAI VAITIEKŪNIENEI 
1 -T

Ona ir Jonas Pupininkai

gegužės 1.

LAISVI* VARPAS Mkmadlo- 
ntoto *4H*4S ryto Ii WCAV-

minėjima* — balandžio 24.
Komp. Juliaus Gaidelio ope-

5

gienės vaizdelis “Kalėdų eg
lutė”, įtaigojantis vaikam, kad 
yra geriau pirkti dirbtines eglu
tes, kaip palyginti neilgam 
džiaugsmui ir pasitenkinimui 
kirsti miške augančius tikrus 
medelius. Vaidinimas taip pat 
praėjo sklandžiai. Mokyklą lanko 
tik 13 mokinių, todėl į vaidini

mą buvo įtraukti jie visi, bū
tent: Gailutė, Ramunė ir Rasa 
Kligytės, Vydas Matonis, Lina ir 
Vida Melinytės, Vidas Mykolai
tis, Morkus Raugas, Kristina, 
Andrius ir Vincas Sruoginiai, 
Monika ir Tomas Šernai. Mokyk
los vedėjas dr. Valentinas Šer
nas, dėkodamas žiūrovam už at- 
silankimą, paminėjo, kad progra

velioniu sklandžiai pravedė Ire
na Galinienė, Ji ir atsisveikino 
pirmoji Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono Įdubo var
du. Toliau kalbėjo rašytojas St. 
Santvaras, muzikų vardu — Vy
tautas Rastoms, Lietuvių B-nės 
Bostono apygardos vardu — Vik
toras Kubilius, Lietuvių B-nės 
krašto valdybos vardu — dr. Al
girdas Budreckis, muzikos mylė
tojų ir draugų vardu — Aloyzas 
Astravas ir paskutinis — Jonas 
Narkus. Visi kalbėtojai minėjo 
Izidoriaus Vasyliūno didelę 
meilę muzikai, meilę lietuvybei, 
jo didelį ryžtą dirbti jo mylimą 
darbą. Visi pripažino, kad lie
tuviai labai pasiges velionio Va
syliūno, nes niekas neužpildys 
tos atsiradusios spragos, kurią 
padarė negailestinga mirtis 
atimdama jį iš mūsų.

Gruodžio 17 Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos bažny
čioje Cambridge mišias aukojo 
kun. Simeonas Saulėnas, o taip 
pat dalyvavo dar septyni kuni
gai: iš Vokietijos, Memingeno 
atvykęs kun. Augustinas Rubi- 
kas, du tėvai pranciškonai iš 
Maino: kun. Rafaelis Šakalys ir 
kun. Stepas Rapolas, prel. Vy
tautas Balčiūnas iš Putnam, 
Conn. ir kiti. Vargonais grojo 
velionės sūnus dr. Vytenis, b 
smuiku—velionės didelis bičiu
lis ir net koncertų dalyvis kun. 
Vincas Valkavičius. Solo giedojo 
Jurgis Lisauskas iš Lawrence, 
Mass. Taip pat giedojo,.Boston , 
Community musič čenter rtio-: - 
kyklos mokytojų choras. Kaip 
šermenų koplyčioje kalbėtojai, 
taip ir bažnyčioje kleb. kun. 
Saulėnas kalbėjo apie velionį

mos metu mokyklai išlaikyti LB 
Newarko apylinkė įteikė 100 
dol. ir kiek anksčiau yra gavęs 
iš LB N J apygardos valdybos 
kitą 100 dol. Visi mokiniai už ge
rą mokyklos lankymą ir už gerą 
mokymąsį Kalėdų senelio buvo 
apdovanoti įvairiom dovanėlėm.

Programai pasibaigus visi 
buvo pavaišinti mokyklos moki
nių mamyčių paruošta kgyą^ su
muštiniais, kepiniais ir nealko
holiniais gėrimais.

Būtų gera, kad ir kitos LB 
apylinkės ir kitos, organizaci
jos savo aukom prisidėtų kiek 
gali prie mokyklos išlaikymo.

KJ.

Kodėl lietuvių kalba man turi 
būti antroji kalba?

Steponas ir Valentina Minkai, 
lietuvių radijo valandėlės vedė
jai, paskelbė konkursą rašiniui . 
Kodėl lietuvių kalba man turi 
būti antroji kalba? Pirmoji pre
mija — $250, antroji — $150 
ir trečioji — $100.

Antano Valiuškio iš Barring-
ton, R.I., rašinys laimėjo 3-čią būti yra lengviau, atsakomybės 
premiją. Antanas Valiuškis rašo: jausmas atsiskiedžia. Vis dėlto 

Kalbų mokėjimas užmezga meilė savo vaikant, jąępėkeičia- 
ma: jei ne iš patriotizmo, tai 
vardan meilės mokykim juos 
lietuviškai, nes tą kalbą mokam 
patys.

Man prisimena pabėgėlio stu
dijų pradžia Vokietijoj: niekada 
neteko mokytis lotynų kalbos, o 
į veterinarinę mediciną be loty
nų kalbos nepriima. Lietuvių 
kalbos mokėjimas padėjo įstoti 
ir šias studijas baigti. Kai kurių 
kalbų studentam, net lotynų kal
bos klases lankiusiem, yra sun
kiau lotyniškai skaityti, negu 
lietuviui, mokančiam savo kalbą.

bei palengvina ryšius tarp skir
tingų tautų, padeda vieniem ki
tus geriau pažinti, suprasti. Išsi
kalbant pagerinami santykiai, 
nes geriau suprantamos visiem 
bendros problemos, reikalai bei 
pavojai. Supratimas ir vie
niem kitų atjautimas jungia ko
vai prieš pavergėjus.

Savoji, prigimtoji kalba, tinka
mai panaudota, stiprina jąja kal
bančius tautiniam darbui, o 
bendro likimo nuskriaustieji 
tampą pajėgesniais kovoti už 
visų žmonių laisvę ir gerovę 
“Spauda — lietuvybės pagrin
das” (č.g., “Draugas”, 82.X.2), o 
kalba — spaudos pagrindas, 
stipriausia tautiečių jungtis taip 
pat išryškinanti savųjų- tarpe 
klastinguosius.

Bet kurio krašto jaunimas iš
eivijoj dar gali susikalbėti to 
gyvenamo krašto kalba ir, palai- 

nių, religinių bei kovon už lais
vę darbų vykdymui, kurių jau
nas žmogus labai trokšta. Kas
dieniniame gyvenime lietuvių 
kalba nebūdama pirmąja, huma
niškiem siekimam įgyvendinti 
ji yra būtina.

Pavergtieji broliai ir sesės 
kraujuoja fiziškai, kenčia dvasinį 
terorą, kad savo tėvų žemėj 
galėtų lietuviškai kalbėti, rašyti, 
kurti ginčytis, dainuoti, melstis. 
Deja, Taškento konferencijoj pa
vergėjas rusas žengia dar toliau 
tautinių kalbų nutildymui, ru
siškosios prievartiniam moky
mui: net vaikų darželiuose pri
valoma rusiškoji. Žūtbūtinės ko
vos akivaizdoj tėvynėj laisvas sa
vanoriškas savos kalbos išsižadė
jimas, gyvenant nepersekiojama
me krašte, nėra pateisinamas! 
Vien senos, garbingos lietuvių 
kalbos įvertinimo bei panegirikų 
raštuose neužtenka: savųjų tarpe 
privalom lietuvių kalbą vartoti 
kasdieniniame gyvenime, ypač 
savo namuose. Jaunimo kaltinti 
nevalia, jei jo lietuviškai neiš- 
mokėm. Antraip, tie gražūs žo
džiai apie kalbos vertingumą 
tampa savęs apgaudinėjimu, kal
bos įžeidimu, nes kalbos grožis, 
jos nuopelnai kalbotyrai, lygia
teisiškumas su kitomis kalbomis 
paliekama tik istorijos pusla
piuose.

Kai kam iš mūsų per paslėp
tas bei aštrias atviras uolas pavy
ko iširkluoti į Ameriką, Austra
liją ir kitur: Patogaus gyvenimo 
laisvėj mūsų skaidri, vargana 
kilmė “apdulkėjo”. Tėvų žemės 
papročiai, tradicijos pasimiršo, 
meilė lietuviškam sodžiui bei 
miestui pravėso. “Tarptautiniu”

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Lidijos Šimkutės, Prisiminimų 
inkarai. Eilėraščiai. Įrišta. 6 dol.

B. Pūkelevičiūtės, Marco 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.

2. kad mano tauta neieškotų 
manęs, kai pagarsėsiu, o aš pats-i 
savo kilmę atrasčiau ir įvertin
čiau,

3. kad žinočiau, kas esu, tai 
lygu“identitetui” įvairių etninių 
grupių bendradarbiavime,

4. geresniam tarpusavio susi
pratimui, atjautimui, toleranci
jos vykdymui gyvenime,

5. apsilankant iš Lietuvos gi
minėm ar juos ten aplankant, ge
resniam vieniem kitų suprati
mui,

6. augimui savy, pajėgiant 
skaityti lietuviškai parašytas 
knygas, susipažįstant su literatū
ra, istorija, kad nekartočiau besi
braunančių klaidingų pareiš
kimų viešoj opinijoj,

7. kad jaunimo kongresuose 
sugebėčiau atpažinti savo tautie
tį iš kito žemyno,

8. kad sakyčiau, rašyčiau, in
formuočiau taip, kad ir kitas-a 
suprastų mane ir tuo bandyčiau 
suprasti save,

9. kad vargstančios etninės 
grupės pažengtų pozityviam 
darbe ir siekimuose (negaišda
mos laiko).

10. kad, būdamas lietuviškos 
organizacijos nariu-e, galėčiau 
vartoti gimtą lietuvišką kalbą,

11. kad, kalbantis savo kilmės 
klausimais su kitataučiais, nerei
kėtų rausti dėl savo gimtosios 
kalbos nemokėjimo ar jos men
kinimo,

12. kad galėčiau padėti pa
vaduoti radijo vadovus — M in
kus, šio svarbaus konkurso skel
bėjus, ir kitus,

13. kad užaugus nereikėtų kal
tinti tėvų už “paveldėtą” angliš
ką “Žargoną”, kai, patys mokė
dami gerai lietuviškai kalbėti, 
su manimi “švebeldžiavo” taria
mai angliškai,

14. kad vertindamas Mažvydą, 
Daukšą, Jablonskį ir kitus kalbi
ninkus, gerbčiau savo kalbą, 
“šaknis”, nes rusai jos ne tik 
antron vieton nestato, bet rauna 
iš gilios senovės šaknų, kurios 
gilioj kalbotyroj yra per gilios 
jiem pasiekti,

15. kad mano ausys pajėgtų 
išgirsti pavergtos Lietuvos po
grindžio spaudą, nes ji, tik ji yra 
humaniškumo ir laisvės pagrin
das per visus laikus visai žmoni
jai.

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, 
vedamos Stepono ir Valentinos 
Minkų, 49 metų sukaktuvinis 
koncertu — kovo 12.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys — balandžio 10.

I i
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nue, Brooklyn. N.Y. 11225. fr-

Naujų Metų sutikimui ruo
šiamasi pilnu tempu. Jungtiniam

Kultūros Židiny šį savaitgalj: 
gruodžio 31, penktadienį, 9:30 
vai. vak. bendro organizacijų ko
miteto rengiamas Naujų Metų 
sutikimo balius.

Darbininko redakcija nuošir
džiai dėkoja visiem skaitytojam 
ir geradariam, atsiuntusiem Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikinimus ir dovanas.

tant ir Nauju Metų dieną, nuo 
11 vai. ryto iki 4 vai. popiet, 
įėjimas 25 c.

eglutę, veflda The 
patalpose, Brooklyn Bobute

dieni© iki penktadienio, nuok) 
vai. ryto iki 4 vai popiet ftji-

kauja Bronius Sutkus. Jis rūpes
tingai atlieka visus parengiamuo
sius darbus, kad sutikimas būtų 
jaukus, gražus ir įspūdingas. 
Kviečiama visa lietuviška visuo
menė drauge sutikti šiuos atei
nančius 1983 metus, kurie yra 
pavadinti Aušros metais. Vietas 
ir stalus galima užsisakyti pas 
platintojus ir rengėjus.

. v*

Naujų Metų dieną, šeštadienį’ 
kiekvienas katalikas privalo iš
klausyti mišias. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj Brooklyne 
šeštadienį mišios bus aukojamos 
8 vai., 9:30 vai. ir 11 vai. ryto, o 
taip pat 6:30 vai. vakare. Naujų 
Metų išvakarėse mišios bus au
kojamos 6:30 vai. vak. Išpažintys 
bus klausomos penktadienį nuo 
6 iki 6:30 vai. vak.

Lietuviškai įstaigai Wood- 
haven-Richmond Hill apylin
kėj reikalinga dvikalbė-is maši- 
nistė-tas, mokanti-kąs vairuoti 
automobilį. 40 vai. per savaitę. 
Geras atlyginimas. Nurodyti tris 
asmenis ar firmas, į kuriuos bū
tų galima kreiptis rekomendaci
jos. reikalu. Rašyti: Lithuanian 
Office, c/o Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

T. Vytautas Balčiūnas, OFM* 
E. St Louis, III., apmokėdamas 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė 60 dol. Ačiū labai.

A. Milaševičius, W. Palm 
Beach, Fla., švenčių proga at
siuntė Darbininkui stiprinti 50 
dol. Administracija dėkoja.

Prano Naujokaičio naujas ei
lėraščių rinkinys “Saulėleidis” 
ką tik išėjo iš spaudos. Kaina 4 
dol. Ši ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės bei suvenyrai 
gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Auka paremk lietuvRką 
spaudą, ypač DarbininkąDARBININKO SKAITYTOJAM

SKA111 TOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

Metų

M1654-37M.

DARBININKAS Muitom skaitytoja'" pirmuosius Metus CENTER INC. Eiport ato

Maironio lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutė bus sausio 9, 
sekmadienį, 3 vai. popiet Kul
tūros Židiny. Mokyklos vaiku
čiai suvaidins pasaką “Raudonoji 
kepuraitė”. Naują šios pasakos 
versiją, pritaikytą mokyklos vai
dinimui, parašė Paulius Jurkus. 
Šalia vaidinimo veiks įvairūs lai
mėjimai suaugusiem ir vaikam. 
Lietuviška užkandinė aprūpins 
išalkusius ir ištroškusius. Visi 
mokyklos bičiuliai kviečiami at
silankyti ir pasidžiaugti lietuviš
kos mokyklos jaunimo lietuviš
komis pastangomis. Tuo pačiu 
paremsite ir pačią mokyklą.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny, o taip kun. Algimanto 
Kezio, S.J., fotografijų paroda, jo 
knygos sutikimas įvyks sausio 
16.

Kun. Paul A. Gillis iš Co- 
lumbia, MS, atsilygindamas už 
Darbininko metinę prenumera
tą, atsiuntė ,50 dol. Šis gerada
ris tai padaro nebe pirmą kartą. 
Nuoširdus ačiū.

O. Adams, Brooklyn, N.Y., Ka
lėdų švenčių proga iš Darbinin
ko spaudos kiosko įsigijo naujų 
knygų už visą šimtinę.

Lietuvių vyresnio amžiaus 
problemų svarstymas bei disku
sijos ir auksinio amžiaus metų 
paminėjimas įvyks sausio 16, 
sekmadienį, 2:30 vai. popiet 
Kultūros Židinio mažojoj salėj. 
Rengia Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjungos val
dyba ir Lietuvių Katalikių Kul
tūros D-ja.

Vlado Žiliaus penkios grafikos 
ir du tapybos darbai išstatyti pa- 
baltiečių parodoje “Baltic 
Images, selected contemporary 
vvorks”. Paroda vyksta 599 
Broadway (Broadvvay ir Houston 
St. kampas) patalpose, 11 aukš
te. Lankoma nuo 11 vai. ryto iki 
6 vai. vak., išskyrus sekmadienį. 
Paroda atidaryta gruodžio 18 
ir bus lankoma iki vasario 8. 
Organizatorius — Nerton Dodge.

KELIAUTOJŲ 
DĖMESIUI

Juozas Kaributas yra parašęs 
įdomią knygą “Kelionė aplink 
pasaulį”. 423 puslapių knygoj 
sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių.
Įdomu ir pačiam pasiskaityti ir. lietuvius. Tai idealus laikraštu- 
gera dovana kitiem Šv. Kalėdų > kas lietuviškai jaučiantiem, bet 
proga. Knyga su persiuntimu tik angliškai kalbantiem. Redaguoja 
2 dol. Gaunama Darbininko ad- dr. Stasys Goštautas ir Dalia Be
mini stracijoje.

Darbininko kalendorius 1983 
metam su kelių spalvų viršeliu 
lapkričio 22 išsiųstas skaitytojam. 
Jei kas norėtų gauti papildomų 
egzempliorių, prašomas atsiųsti 
administracijai po 2 dol.

Klaipėdos krašto prie Lietu
vos prįjungimo 60-oji sukaktis 
bus paminėta sausio 15, šešta
dienį, 7 vai. vak. Kultūros Ži
dinio apatinėj salėj. Minėjimą 
ruošia ir visus atsilankyti kvie
čia Simo Kudirkos šaulių kuepa 
New Yorke su kitomis draugiš
komis organizacijomis. Kalbėti 
pakviestas dr. Kostas Jurgėla iš 
Washingtono, D.C., Vliko vice
pirmininkas ir prijungimo daly
vis. Smulkesnė programa bus 
skelbime.

Kun. Algimanto Kezio foto
grafijų paroda Kultūros Židiny 
įvyks sausio 16, tuoj po jauni
mo pamaldų, ši paroda turėjo 
įvykti gruodžio 12, bet dėl snie
go audros buvo atšaukta. Paro
dos proga taip pat įvyks ir kun. 
Algimanto Kezio naujausios 
fotografijų knygos “Chicago/Ke- 
zys” sutikimais. Knygos apžval
gą padarys rašytojas Paulius Jur
kus. Po pamaldų ir parodos sa
lėj veiks užkandinė.

Kun. prof. Antanas Rubšys, 
Manhattan College, Riverdale, 
N.Y., dėstąs Šv. Raštą, Darbi
ninko puslapius yra papuošęs 
straipsniais apie šv. Raštą, o taip 
pat gaiviais įspūdžių aprašy
mais apie keliones po Šv. Rašto 
kraštus. Jis taip pat dosnus ir lie
tuviškos spaudos rėmėjas, šių 
metų Kalėdų švenčių proga ir 
vėl apmokėjo penkias Darbinin
ko prenumeratas sau ir draugam, 
o taip pat pridėjo 25 doi;itfią' 
Nuoširdus ačiū. :i>

j
Tradiciniai jaunimo šokiai, ] 

vykę Kalėdų pirmą dieną Kul- ' 
tūros Židiny, praėjo sėkmingai. ■
Lietuviško jaunimo susirinko 
pilna apatinė salė.

Solistas Mečys Razgaitis Kalė
dų nakties mišių metu giedojo 
Aušros Vartų bažnyčioj, Manhat- 
tane, o Kalėdų pirmą dieną 
Nevvarko lietuvių bažnyčioj gie
dojo angliškas, lietuviškas-ir lo- 1 
tyniškas giesmes.

Bridges, Lithuanian-American 
Newsletter, leidžiamas JAV LB 
krašto valdybos, Nr. 10 (Vol. 6), 
1982 m. gruodžio mėn., neseniai 
atspausdintas lietuvių pranciš
konų spaustuvėj Brooklyne ir iš
siuntinėtas prenumeratoriam. 
Šio numerio vedamąjį straipsnį 
parašė adv. S. Povilas Žumh- , 
kis. Jis pavadintas “Soviet h- j 
fluence in the U.S. Courts’. < 
Laikrašty anglų kalba pateikia
ma daug žinių apie Lietuvą ir 

Solistė Ona Zubavičienė, su 
savo vyru anksčiau gyvenusi 
Clark, N.J., paskutinius kelerius 
metus buvo įsikūrusi Šunny 
Hills, Fla. Kaip pranešė Alek
sandras Žemaitis, po sunkios li
gos, O. Zubavičienė mirė gruo
džio 23. Buvo pašarvota Wilson 
Funeral Home , Panama City, 
Fla. Palaidota gruodžio 27 Sun- 
ny Hills, Fla. kapinėse. Už 
velionės sielą dr. Marytė ir Alek
sandras Žemaičiai paskyrė 50 
dol. mišiom.

Lietuvos vyčių organizacijos 
specialus komitetas Lietuvos 
reikalam išleido savo biuletenio 
spalio mėnesio numerį. Biulete
ny surinkta daug aktualijų, nuro
doma, kam rašyti laiškus ir įvai
riais būdais priminti Lietuvos 
reikalus. Biuletenis surašomas 
mašinėle, spausdinamas ofseti
niu būdu, turi keturis sulenkia
mus puslapius. Biuletenis atlie
ka labai didelį vaidmenį, para
gina vyčius aktyviai įsijungti į 
laiškų rašymą Lietuvos reikalu 
ir nurodo, kam tuos laiškus rašy
ti.

šienė iš Dedham, Mass., užsa
kė Darbininką A. Petroniui, 
Westwood, Mass. Sveikinam 
naują skaitytoją ir dėkojam už
sakytojai.

Kun. V. Ravina, Cloverdale, 
Gali f., atnaujindamas Darbininko 
prenumeratą, atsiuntė 125 dol., 
įsirašydamas į Darbininko spau
dos fundatorius. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

A. Antanaitis, Kings Park, N. Y., 
atsilygindamas už Darbininko 
prenumeratą, dar pridėjo 35 dol. 
spaudai stiprinti. Geradariui, 
kuris šį kilnų paprotį palaiko 
eilę metų, nuoširdžiai dėkoja 
Darbininko administracija.

O. ir S. Skurvydai, gyv. Har- 
rison, N.J., Lietuvos pasiunti
nybės rūmų remontui paaukojo 
20 dol.

vičiūtė. Metinė prenumerata 5
. dol. Administracijos adresas:

Bridges, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn N.Y. 11207.

prižiūrėti senesnio amžiaus lie
tuvę moterį. Pageidaujama, kad 
galėtų ir nakvoti. Dėl atlygini
mo galima susitarti su Mrs. J. 
Kagris, tek 296-0876.

KASOS kredito unija linki vi
siem savo nariam ir Darbinin
ko skaitytojam laimingų Naujųjų 
Metų. Kasos vadovybė pataria 
nesusivilioti komercinių bankų 
propaganda ir laikyti santaupas 
tiktai Kasoje. Čia už eilines 
banko knygučių sąskaitas gauna
mi pastovūs 9% dividendai, už 
IRA pensijas — 13% ir už certi- 
fikatus visu procentu daugiau 
negu kituoše bankuose. Lietuviš
ka Kasa stovi ant labai tvirtų

dernėja. Visi lietuviai kviečiami 
įsųungti į Kasos eiles ateinan
čiuose 1983 metuose

MONY — Dr. M SfeMtot,

Dainuoja Maironio mokyklos choras. Prie pianino muzikos mokytoja Nijolė Ulėnienė. Vai
kučiai dalyvaus Kalėdų eglutės programoj sausio 9. Nuotr. P. Bivainfo

Tradicinė dailės paroda, skir
ta Lietuvos nepriklausomybės 
šventei pagerbti, (engiama va
sario 12-13 Kultūras Židinyje. 
Tai bus jau 13-toji dailės paro
da. Rengia Lietuvių Bend
ruomenės New Yorko apygardos 
valdyba. Parodai tvarkyti, orga
nizuoti ir atrinkti pasikvietė 
dail. Juozą Bagdoną, kuris buvo 
pirmųjų tų parodų rengėjas, uo
lus darbininkas ir talkininkas, 
kai buvo rengiamos vėlesnės pa
rodos. Jis dabar rūpinasi daili
ninkų sukvietimu. Taip pat nori 
pakviesti dailininkus ir iš toli
mesnių vietovių.

Dail. Reginos Ingelevičienės 
pomirtinė apžvalginė paroda tu
rėjo vykti gruodžio 4-5 dienomis 
Kultūros Židinyje. Dabar paroda 
nukelta į ateinančių metų kovo 
26 ir 27. Nukelta dėl to, kad gruo
džio 5 rengiamas Lietuvių 
Bendruomenės 30 metų minėji
mas. Ta proga koncertuoti at
vyksta lietuvių choras iš Mont- 
realio.

J. Girevičius, St Catherines, 
Ont, Canada, pratęsė Darbinin
ko prenumeratą dvejiem metam 
ir dar pridėjo 30 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

Julius C. Shukys, Richmond 
Hts., Ohio, atnaujindamas Dar
bininko prenumeratą, atsiuntė 
50 dol. Mielam aukotojui už pa
ramą spaudai nuoširdus ačiū.

New Yorko Filatelistų drau
gija išleido savo gruodžio mėne
sio biuletenį. Kaip įprasta, skel
biama daug žinių iš filatelistų 
veiklos, skelbiamos kataloginės 
kainos. Įdomiausia šiame nu
meryje tai Lietuvoje prieš I-mą 
karą išleisti atvirukai su vaiz
dais ir paskui vokai iš praeito 
amžiaus, rašoma apie prof. Igną 
Domeiką, kuris nuvylo į Čilę. 
Jo garbei yra išleistas metali
nis pinigas ir pašto ženklas. Vir
šelyje yra įdėtas toks pašto ženk
las, ktiris nebuvo išleistas. Jį 
piešė šveicarų dailininkas Linc- 
ke, panaudojo seną Vilniaus gra
viūrą, kur vaizduojama Žemoji 
pilis 19 amžiaus pradžioje. Įdo
miausia tai, kad dailininkas pa
darė keletą klaidų. Vietoj pašto 
parašė — pušto ženklas. Paskui 
dangaus fone skaičiais įrašyta 
50, o žodžiais parašyta — Pen
kiolika skatikų. Biuletenį re
daguoja W. V. Norton, gyvenąs 
Philadelphijoje, šilko tinklelio 
spausdinimus atliko Charles Mo
tuzas, kitų iliustracijų matricas 
pagamino Davi GorrelI.

Joseph B. Lukas, New Haven, 
Conn., atsiuntė po 50 dol. Dar
bininkui ir Bridges. Nuoširdus 
ačiū. '

A. Kleveckas iš Albany, N.Y., 
su šimtine įsirašė į Darbininko 
spaudos palaikytojų eiles. Nuo
širdus ačiū.

Liet. Kat. Bažnyčios Kroni
kos 52 nr., išverstas į anglų 
kalbą, jau išspausdintas pranciš
konų spaustuvėje Brooklyne ir 
išsiuntinėtas skaitytojam. Išvertė 
Vita Matusaitienė, suredagavo 
kun. K. Pugevičius. Kronikas 
anglų kalba leidžia Kunigų Vie
nybė, šio numerio išleidimą fi
nansavo Lietuvių Fondas Kana
doje. Pailiustruotas keliom nuo
traukom. Viršelyje įdėta vysk. : 
Julijono Steponavičiaus nuo- 7 
trauka. Gale pridėta vardų ir vie- į. 
tovardžių rodyklė. Viršelio pas- -> 
kuriniame puslapyje įdėtas Lie
tuvos žemėlapis su tame nu- 
meryje minimomis vietomis. 
Drauge su šiuo numeriu išsiun- . 
tinėtas Janice A. Broun straips—' 
nio “The Land of Crosses” 
atspaudas iš žurnalo “The Chris- 
tian Century” 1981 metų gruo
džio 30.

Petras Jurgėla sveikina visus 
lietuvius skautus, skautes, sava
norius, ramovėnus, šaulius ir vi
sus pažįstamus, linkėdamas 
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Elena LegecEenė sveikina 
sivo artimuosius, pažįstamus ir 
draugus Šv. Kalėdų proga. 
Darbininko spaudai paremti 
siunčia auką.

Bronė ir Petras Macijauskai, 
point Pleasant Beach, N.J4 
sveikina Šv. Kalėdų šventėse ir 
su Naujais 1983 Metais. Linki 
sveikatos ir laimės visiem drau
gam, pažįstamiem ir vasarotojam. 
Vietoj kalėdinių kortelių sintinė- 
jimo skiria auką Darbininkui.

Vytautas Daugirdas sveikina 
visus savo draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linki visiem 
laimingų bei šviesių gyvenimo 
akimirkų Naujuose Metuose.

jos sveikina Darbininko darbu^ 
tojus, skaitytojus ir Šalčių plokB 
telių klausytojus su šv. Kalėdom.


