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distas, užuot kalbėjęs apie naujų 
parapijų įsisteignną, būtų pa
prasčiausiai tvirtinęs, kad sovie-

esanti komunistinė vergija — 
kolūkiečiai verčiami dirbti net 
sekmadienį. Kun. Puzaras kal
tas, kad Akmenėje viešai pasa
kęs. esą nėra ko džiaugtis dan-

Sacho ar jo Šeimos JAV esantie
ji kapitalai čia bfltų'užtaldyti 
tol, kol teismas nuspręstų, kam. 
jie priklauso. Bęt Iranas turėtų
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siekdami įsitvirtinti teritorijos 
srity ir sudaryti revoliucinę vy- 
vyriausybę, pradėjo didelio 
masto puolimus krašto šiaurėj, 
bet iki šiol didesnių laimėjimų

ta didingoji Vilniaus katedra, 
kurioj dabar kiekvieną sekma
dienį sostinės vyskupas cele- 
brucja pontifikalines mišias. 
Kaip Lietuvos katalikam ir už
sėtam turistam yra gerai žinoma, 
kad Vilniaus katedra yra ne šio 
šimtmečio kūrinys ir kad ji da
bar, deja, yra iš tikinčiųjų atim
ta, taip visiem yra nemažiau ti-

vien paskutiniais metais mirė 4 
kunigai. Jau 18 šios vyskupuos 
parapijų neturi savo kunigų.

Panaši padėtis yra ir kitose 
Lietuvos vyskupuose.

Savo pranešimu apie šimtus 
Lietuvoj naujai įsisteigusių pa
taptų Vilniaus radg— be 
norėjo suklaidinti savo klausyto
jus. što tikslo jis tikriausiai ne*

laikui palaidojom nuomonę, jog 
būdas, kaip koks kraštas trak
tuoja savo žmones, yra vien jo 
rrilralas, kad toks traktavimas

• - ■ - «* . t - - -- 1-1 9 - -yni ncnnMMMg aiyns tarpam- 
tinėms diskusijoms ir kad žmo-

tavos Bažnyčiai, Lietuvos katali
kam labai reikia nauju parapijų 
ir naujų bažnyčių, ypač jų rei
kia Lietuvos miestam.

pųų žinyną (Elenčhus), išleistą 
1940, Telšių vyskupijoj,įskaitant 
ir Klaipėdos prelatūrą, iš viso 
buvo 152 bažnyčios, iš kurių 112 
buvo parapinės. 1960 Telšių 
vyskupuos bažnyčių sąraše, ran
dam jau tik 136 bažnyčias. Tai
gi Telšių vyskupijoj pokario 
metais buvo uždaryta bent 16 
bažnyčių. Telšių vyskupijoj ku
nigų stoka yra dramatiška. Vien 
dabar Telšių vyskupijoj jau 
mirė 6 kunigai. Šioj vyskupijoj 
jau net 47 bažnyčios (daugiau 
negu trečdalis) neturi savo ku
nigų.

Panevėžio vyskupijoj 1940 iš 
viso buvo 125 bažnyčios. Bent 
penkios bažnyčios Panevėžio 
vyskupijoj pokario metais buvo

lą Bažnyčiai, jie šmeižia žmonių 
mylimus kunigus (KGB kolabo
rantus — red. pastaba), ir jiems 
rūpi ne Bažnyčia, e politika.

sius į su tarybine val
džia. Jis kaltino kun. P. Masi- 
Ikmį ir hm. A. Jokūbauską, kad 
šie pamokslų -meta kalbėję, jog

Kaip yra su kitom dviem Vil
niaus radįjo pranešime suminė
tam — Telšių ir Panevėžio — 
vyskupijom?

šiai kalbėjo Kazys Bagdonavi
čius? Labai tenka abejoti, ar ir 
užsieny atsirado beirt vienas lie
tuvis, kuris būtų galėjęs patikė-

dijas, o jų nuotraukas at
spausdintų užsienio laikraš
čiuose).

2. Ekstremizmo kelta einama,

no, Telšių ir Panevėžio vysku
pijose sovietinės valdžios laiko
tarpy esančios įsteigtos iš viso 
134 naujos parapijos: iš jų 46 
Kauno arkivyskupijoj, 44 Telšių 
ir 44 Panevėžio vyskupijoj. Apie 
kitas tris Lietuvos vyskupijas 
pranešėjas virai nekalbėjo. Bet 
iš viso pranešimo piršosi išva
da, kad ir kitose vyskupijose pa
dėtis esanti panaši. Taigi, anot 
Vilniaus radijo pranešėjo, Ka
talikų Bažnyčia Lietuvoj ne tik 
nėra persekiojama, bet ir klestė
te klesti: sovietinės valdžios lai
kotarpy ji esanti praturtėjusi 
šimtais naujų parapijų.

-Juokinga būtų įrodinėti, kad 
Vilniaus radijo pranešėjas mela
vo. Jis pats tai labai gerai žino. 
Tai labai gerai žino ir Lietuvos 
gyventojai. Juk niekas pokario 
metais Lietuvoj nematė nė vie
nos naujos bažnyčios, nei stato
mos, nei pastatytos, išskyrus 
Klaipėdos bažnyčią, kuri tuoj 
buvo iš tikinčiųjų atimta ir pa
versta koncertų sale. O bažny
čia yrą parapijos širdis. Kur tad 
tos naujos parapijos, apie kurta 
užsienio lietuviam vieną spalio

Melagingas, propagandisto 
pranešimas apie tariamas naujas 
parapijas iš tikrųjų yra, baltina
masis aktas tiem, kurie kliudė 
ir tebeHiudo lietuvių tautai lais
vai gyventi ir laisvai tikėti. Pra
nešėjo nurodyti tariamai įsteig
tų bažnyčių skaičiai nusako tuos 
milžiniškus nuostolius, kuriuos 
marksistiniai ateistai padarė 
Lietuvos Bažnyčiai, Lietuvos ti
kintiesiem, visai lietuvių tautai.

VJL

bėjo Religijų reikalųtarybos įga
liotinis Petras AniBonis. Jo kal
bos pagrindinė mintis: “Religi
nis ekstremizmas” trukdo kuni
gams vykdyti tarybinius įstaty
mus ir Religinių susivienijimų 
nuostatas.

Pokalbio pradžioje įgaliotinis 
stengėsi iš&škinti religinio eks
tremizmo atsiradime priežastis. 
Jo nuomone, yra dvi pagrindi
nės priežastys:

1. Kunigai — “ekstremistai” 
siekia pasižymėti (nori, kad jų

Kalėdą švenčių meta aplankė 
popiežiau^ nuncijus Irane Msgr. 
Annibale Būgnini ir Chaldėjos 
katalikų vyskupas John Issayi 
ir pora protestantų kunigų. Be 
to, Iranas sutiko transliuoti per 
televiziją jų susitikimą su vi

jos nustatytą sumą. IWW|»ia valandą. Pra-
AH įteikė Iraaui Defan,

savu, ankstau Iramri pasiūlytą ir VicedeksHmdalyvaviaą”. 
tvarką įkaitam išlaisvinti, tik ją 28 d. suririnkusierns
kiek kitaip suformulavo. JAV su- ir rirMekan-m kri-

laritM^ p^b^ kad jų imi- 
jos neįregistravimas sustabdys 
tlkininkų auginamų produktų 
pristatymą miestam. B

Afganistano sostinėj Kabule, H
mint sovietų invazijos meti- B
nes, įvyko demonstracijų prieš H
sovietus. Sovietų tankai ir kariai H
demonstracijų paliestus kvarta
lus apsupo ir izoliavo. Tuo pa
čiu metu ir sostinės policija B
buvo suruošus demonstracijas lB
dėl policijos panaudojimo tvar- ■■
kos. Per susidūrimą su sovietų 
kariais 3 policijos pareigūnai bu- |B 
vo nušauti.

Popiežius Jonas Paulius II i fl
savo pareiškime taikos dienos B 
proga pabrėžė, kad taika yra ne- ■ 
įmanoma be laisvės ir kad lais- H 
■vė yra nesuderinama su totaliz- H 
anų, socialine nelygybe ir visuo- H 
menės materializmu.

ir tuo dar giriasi “Kronikoje”! 
Kalbėjo, kad “ekstremistai” 
braunasi į parapijų vykdomuo- 
sfa organus, ėmė organizuoti 
Kunigų tarybas, kai tuo tarpu, 
ApHtanin žodžiais ^ariant, pats 
vyskupas Vatikane girdėjęs, kad 
Lietuvoje los Tarybos nebūti-

Mti VMris nidįfo kafitaMri 
savo pranešimais užsienio lietu
viam parodė, kad jie labai gerai 
žino, kokia turėtų būti normali
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Užvessdama 1980 metų veik
los knygos paskntinfas lapus, 
JAV LB Visuomeninių reikalų" 
taryba yra linkusi

vurimo veiklai ir jai artimų sri
čių darbui bei klausimams ko
ordinuoti tartis su veikiančiais

valstybinė institucija. Nenoriu 
jos maišyti su mūsų išeivijos 
kontroversiniais bjaurimais.

* nsto^taida, Mik ; jjįSI 
tauta. Ji gali'

mos pagal B anksto sutartas B 
trijų institucijų esmės Bplankn- 
sias+eisiškaijforatoatas norma&. ____ _ ___ _____

Vliko, Ako ir PLB sąveikos savo kadangi betn-
klausimą sprendžiant,. raktinis yjam ten atstovaiųąs AhaL VE- 
&ktas yra tų instrtucųų iš es- fcas esą galįs reikštis savo veik
mės skirtinga paskirtis. Ją teisin- mens vykdymu tik už Amerikos 
gai suvokus, kitoj šviesoj atsi- ribų. Bet išsiaiškinta, kad Vli-

Altas yra du skirtingų 
’-A- •- •*’ ’ 1 as-

sikeičiąs lietuvių politinės Sei
vuos veidas, ty., mažėjant 
duoniniams emigrantams ir di
dėjant nepolitiniam lietuvių

egzistuojantiems orga- 
Bendruomenės turėtų 

nei Lietuvos lais-

moj, sulaukęs 74 m.
V. Vokietijoj mirė III Reicho 

admirolas Kari Doenitz, kuris veikia lietuvių bendrijoje, bet jis 
karo pabaigoj, buvo pasidaręs 
Hitlerio įpėdiniu ir pasirašė ka
pituliacijos sutartį. Mirė sulau

veidas kinta, ir tai ne mūsų 
naudai. Todėl Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinamo Komiteto, 
Ako ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės santykių klausimas atr 
sistoja labai svarbioje teorinėje 
ir piaktikmėje plotmėje. Visos 
trys institucijos yra vadovaujan
čio centrinio charakterio. Ne
nuostabu tad, kad viešoje veik-

JUQ9D0 ANDMUŠIO Rosi Estete, menų pordavtaMM, visų rūšių apdiatt* 
dtarai, tacosre Tsr pMdpnes. Maigė vsūda magoj vietai — OHLERT- 
Rtmnmr, tat, IMI JMtalca Avsl, WoodhavM, R.Y. Totet M7-2323 
(renių teist, f 17 117?}- (steigsi kretotautis (neateiti, kad esate ar 
norite Mtf J, Andrteita Jd^eatata.

stos ir visa VŪko-PLB-Aho są
veikos problematika.

Kas yra Vlikas?
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas yra politinis or
ganas, sukurtas tautos politinę 
valią reiškiančių politinių parti- 
jų-grupių ir rezistencinių lovos 
organizacijų dar pavergtoje Lie
tuvoje. Politinės grupės ir oku
pacijos sąlygose atsiradę peli
tinio pobodžio kovos organiza
cijos laisvu ir bendru sutarimu 
deponavo Vlike savo turimą galią 
atstovauti politinei valiai. Todėl 
Vlikas yra autentiškas visos tau-

■, Libija ir Indonezija pakėlė 
išvežamo aliejaus kainas nuo 3 
iki 4 doL už statinę.

Kardinolas Egidao Vagnozzi, cįja, turinti griežtai apribotą 
buv. popiežiaus atstovas JAV 
nuo 1959 iki 1967, mirė Ro-

KVECAS
JOMAS 

1933 + 197 S

nėra iš išeivijos ir nėra jos ap
spręstas. Jo šaknys yra politinė
je lietuvių bendrijoje, ir jo atsa
komybė yra tik bendrijai, kuri 
šiandien negali nei savo su
vereniteto vykdyti, nei politinės 
valios pareikšti. Ši valios galia 
nėra vien Vliko privilegija, bet 
dar svarbiau didelė pareiga. Vli
kas negali jos atsisakyti, jei ir 
norėtų. Atsisakydamas ar vie
naip bei kitaip modifikuodamas 
savo mandatą, Vlikas nežeista

: Iš sovietų keleivinio lėktuvo 
Portugalijoje pabėgęs kubietis 
pasiprašė politinio pabėgėlio 
teisių, o kitas, bandęs taip pat 
pabėgti, buvo įgulos narių su
laikytas.

V. Berlyno teismas pripaži
no, kad nącių teismo teisėjai, 
nuteisę mirti olandą Marinus 
van der Lubbe už nacių su- savo prigimtį.

Tasanlia Lietuvių Betek 
rnomenės” leidinyje gi rašoma: 
**PIJŠ organizacija ateina ęsa- 
mos tvarkos ar esamų draugijų 
keisti, griauti ar naikinti, bet tik 
jų veiklos paremti, papildyti ir 
apvainikuoti bendra visų lietu
vių organizacija”...

teisinių pagrindų juridiniai as- # Prel. M. Krupavičius rašo, kad 
ramtys. Kiekvienas jų turi skir- ji “sukurta išeiviams lietuviams, 

išmėtytiems po platųjį pasau
lį... Lietuva rūpintis jai tenka 
atsitiktinai... PLB turi du tiks
lus — pagrindinį ir atsitiktinį. 
Pagrindinis — išlaikyti lietu
viuose lietuvybę. Atsitiktinis — 
atkovoti Lietuvai laisvę.”-

PLB uždaviniai yra milžiniš
ki, lygiai ir jos svarba didelė. 
Jos orbiton įeina švietimas, — 
sritis, kuri paprastai vadinama 
kultūrine veikla, bei tos sritys ir 
poreikiai, kurie turi reikalo su 
tautinės gyvybės išlaikymu, tau
tinės kultūros kėlimu. Tokia jos 

, . « - prigimtis suteik™ PLB dideleAmerikos lietuviai gins Alto teiT -xprerogatyva gfoSaose re Vfc atsakoniyby. PLB yra išiSe. Vi
tu ar re Bendroomeae. Kiejg ™'!d?S.Sn-

mais ir vaidu jie veikia, bū
tent: Vlikas veikia Lietuvos 
(valstybinės) tautos vaidu, o Al
tas — Amerikos lietuvių organi
zuotos visuomenės vaidu, kaito 
tų lietuvių organizacijų Įedera- 
ęįja. Vliko ir Alto įgaliojimai 
nesikerta, todėl jie gali atsto
vauti Washmgtoue kiekvienas 
savo įgaiiotojm tuo pačiu metu, ' 
toj pačioj įstaigoj, vienas Šalia 
antro. Konkurencijos nėra ir ne- 

tos politinės valios reiškėjas, jai gali būti.
pačiai to negalint — jos su
vereniteto vykdymui esant laiki
nai sutrukdytam. Tokia savo

" Y tinai atnaujintas, jam 

ribų. ,
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BĖGLĮ PRIĖMĖ KAIP SVEČIĄ
Vladas Šakalys pasakoja apie savo pabėgimą -

X •’.-ę.tr

Klaipėda, Klaipėdužė
Sausio mėnuo vis mum pri

mena netolimos praeities įvy
kius, kaip 1923 sausio 15 įvyko 
sukilimas ir kaip Klaipėdos kraš
tas ir Klaipėdos miestas prisi
jungė prie Lietuvos. Prisijungus 
prie Lietuvos, Klaipėdos mies
tas gavo savo prasmę — jis tar
navo Lietuvai, jis pats išaugo, 
suklestėjo, ko nebuvo per visą 
Klaipėdos miesto istoriją.

Tuo metu ir daugybei jauni
mo Klaipėda suteikė progos pa
žinti Lietuvos pajūrį nuo Palan
gos iki Nidos. O kaip ten buvo 
gražu! Kur rasi pasaulyje gražes
nį kampą, kaip Neringa, smėlio 
kopos, kur atsistojęs gali matyti 
ir Baltijos jūrą ir Kuršių marias. 
Kokie smėlynai, kokie pušynai, 
žvejų kaimai, žvejų laivai! Visa 
tai buvo jaunosios Lietuvos 
žmonių apčiuopta, su meile per
gyventa ir pamilta.

Bet Vokietijoje įsigalėjęs Hit
leris jėga ir smurtu Klaipėdą 
iš Lietuvos atplėšė 1938 kovo 23. 
Ir miestas nyko, nes nebeturėjo 
savo užnugario — Lietuvos. 
Klaipėdos prekybos uostas pasiK_ 
darė tik povandeninių laivų 
bazė.

Prasidėjęs Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos karas vėl padėtį pa
keitė. Antrosios invazijos metu 
Raudonoji Armija 1944 ir 1945 
žiemą užėmė Klaipėdos miestą, 
smarkiai jį sugriaudama. Klaipė----- —
dąv-iV' Klaipėdos kraštą - prijungė kuriuos Donelaitis aprašė 
prie Lietuvos,, kurią anksčiau 
buvo prisijungę prie Sovietų 
Sąjungos. Sovietų kariuomenė 
užkariavo ir Rytprūsius ir juos 
prijungė prie Sovietų Rusijos, 
ne prie Sovietų Sąjungos. Ten 
apgyvendino daug rusų.

Minėdami Klaipėdos prisi
jungimą prie Lietuvos, savaime 
prisimename ir to krašto ir visos 
Prūsijos istorinį likimą. Visoje 
Prūsijoje gyveno lietuviškos gi
minės — prūsai. Juos užkariavo 
kryžiuočių ordinas, pradėjęs 
savo žygį 1231 metais. Ordinas 

užkariavo visą Prūsiją ir Klaipė
dos kraštą.

Patj Klaipėdos miestą pastatė 
ne kryžiuočiai, bet kalavijuo
čiai, nes tai buvo svarbi stra
teginė vieta. Per ją buvo leng
viau susisiekti abiem kariškiem 
ordinam, kurių tikslas buvo tas 
pats — užkariauti Lietuvą. Klai
pėda buvo pastatyta 1252 metais. 
Bet kalavijuočiai jos išlaikyti 
nėgdlėjo. Nuolat lietuviai puldi
nėjo. Tada atidavė kryžiuočiam. 
Kadangi iš pilies buvo daromi 
plėšimo žygiai į Lietuvą, tai 
lietuviai neapsikęsdami Klai
pėdą sudegino 1323, 1329, 
1409. Bet jos prisijungti prie 
Lietuvos nepajėgė. Juk Vytautas 
1410 sutriuškino kryžiuočių ga
lybę ties Žalgiriu, tačiau nei 
Prūsijos, nei Klaipėdos krašto, 
savo tėvūnijų, neatsiėmė. 1422 
su kryžiuočiais buvo pasirašyta 
Melno ežero taika, kuri stabili
zavo sienas septyniem šimtam 
metų, visą Klaipėdos kraštą pa
siėmė vokiečiai. Tiesa, vienu 
laiku visa Prūsija buvo Lietu
vos Lenkijos vasalu, bet 
1660 visa buvo pripažinta Bran- 
denburgui.

1709-1710 siautė baisus maras, 
kuris išnaikino krašto gyvento
jus. Į jų vietą atvyko kolonis
tai vokiečiai. Jiem buvo duoda
mi dvarai, geresnės sąlygos įsi
kurti. Tada likę lietuviai ir pasi
darė baudžiauninkais — būrais, 

savo “Metuose.”
Prūsija, mažoji Lietuva, juk 

Lietuvai davė pirmą spausdintą 
lietuvišką knygą 1547. Davė ir 
pirmąjį mūsų didį rašytoją Kristi
joną Donelaitį (1712-1780). 
Spaudos draudimo metu iš ten 
sklido lietuviška šviesa — lietu
viškas spausdintas žodis.

Klaipėda, Klaipėdužė, visas 
Klaipėdos kraštas — tai lietuviš
kos žemės. Tokia yra ir Prūsija. 
To mes turime siekti, kad visos 
seniausios tėvūnijos susijungtų 
į vieną Lietuvą.

dar jį lydėjo. O gal tik sala, kuri

trobelių išbėgo įmonės ir apžiū
rėjo, ar jis neturi ginklo, ar nė
ra girtas, ar turi kokius doku-
mentus. Jokių dokumentų jis ne
turėjo, aiškino, kad jis yra pabė
gėlis, atbėgęs iš ten ir ten. Kal-
bėjo vokiškai ir angliškai. Ir su
sikalbėjo.

Kai jis pasiekė Švediją, buvo 
liepos 19. Tą dieną Maskvoje 
buvo atidaryti olimpiniai žaidi
mai. Data labai atsimenama. 
Ir švedų policija jį pavadino 
olimpiečiu.

Policijoje
Vasarą šiaurėje žmonės sten

giasi nemiegoti, nes naktys ten 
yra šviesios, kaip ir dienos. Ne
varo gulti ir vaikų. Ir tada ankstų 
rytą, kokią antrą valandą po 12, 
dar visi nemiegojo. Žmonės, ap

Kuršių marių žvejai

žiūrėję naują bėglį, paskambino 
policijai. Ji atvyko už 15 minu
čių. Policija buvo draugiška bėg
liui.

Tuoj nusivežė į savo būstinę. 
Bėglys buvo labai išvargęs, su
šalęs, sunykęs. Policija tuoj da
vė kavos, paskui liepė išsi
maudyti duše. Davė ir gražų 
kambarį su puikiai paklota lova.

Sovietiniam žmogui, tiek me
tų ištrankytam kalėjimuose, ma
čiusiam visokiausią skurdą, da
bar bėgusiam per girias, plauku
siam per šaltus ežerus, tas puoš
nus kambarys ir baltai paklota 
lova atrodė labai keistai. Galvo
jo jis, kodėl jį dabar sutinka kaip 
ministerį.

Tik po trijų dienų paaiškėjo, 
kad tai buvo policijos daboklė. 
Čia žmogų laikė kaip svečią, 
o Rusijos kalėjime kaip nužmo
gintą vergą.

Kai gerai pailsėjo, tada polici
ja ir jį apklausinėjo. Vladas Ša
kalys prašė, kad jam leistų pasi
likti Švedijoje ir neišduotų So
vietų Sąjungai. Prašė, kad leistų

susisiekti su Lietuvos pasiunti
nybe Londone, nes ten tikėjosi 
gauti lietuvišką pasą.

lietuviui,, bet Vladas neturėjo 
pinigų, o kitų prašyti buvo nepa
togu. Taip ir liko nepaskambi
nęs.

Jo pabėgimas buvo didelė 
naujiena. Aprašė Švedijos 
spauda. Pasigavo ir kitų kraštų 
žurnalistai.

Kai aprašė švedų laikraščiai, 
atsirado vienas latvis, pabėgėlis, 
kuris gerai pažino Vladą šakalį, 
nes Vladimiro kalėjime sėdėjo 
vienoje kameroje.

Tas latvis jau buvo ten įsi
teisinęs, turėjo visus reikiamus 
dokumentus, buvo policijai pati- Sius su savo giminėm Lietiivo- 
kimas. Jis pirmiausia ir nuva
žiavo į policiją ir papasakojo, 
kas tasai naujasis pabėgėlis. Tas 
latvis buvo Gunars. Su juo Vla
das Šakalys kalėjifne kalbėjosi 
latviškai.

Taip švedų policija V. šaka
liui labai greitai išdavė pabė
gėlio pasą. Paprastai jo reikia 
laukti ilgokai, kol policija suren
ka reikiamas žinias.

Stockholme pas 
vienuolius

Gavęs pasą, jis išskrido į 
Stockholmą, kad ten galėtų tvar
kyti savo reikalus. Visą laiką juo 
rūpinosi latviai, su kuriais jis 
greitai susitiko.

Stockholme policija jam davė 
kambarį, kad turėtų kur gyventi. 
Bet jo nevaržė. Jis galėjo ir ki
tur sustoti, tik turėjo ateiti į po
liciją užsiregistruoti.

Jį pasikvietė nusižeminusių 
brolių vienuolija. Tai besiku
rianti misija Stockholme. Toje 
misijoje dirbo dvi seserys vie
nuolės, vienas brolis, vienas tė
vas ir vienas vaikinas, kuris ruo
šėsi būti jėzuitų vienuoliu.

Šioje vienuolyno aplinkoje 
jis praleido tris savaites. Bėgliui 
buvo labai draugiški ir mieli 
žmonės. Su broliu Olaku dirbo 
prie koplyčios statybos. Tai bus 
pirmoji katalikų koplytėlė, čia 
pastatyta nuo reformacijos 
laikų. Iškasė ir rūsį bulvėm.

Iš Indijos misijų čia atvy
kusios dirbo sesuo Marie Clair, 
sesuo Silesta. Tėvas Robertas 
buvo amerikietis. Jie visi kalbė
jo angliškai. Vienintelis švedas 
buvo brolis Olakas, bet ir tas 
Kanadoje buvo gyvenęs 15 metų, 
irgi gerai kalbėjo angliškai. Visi 
čia minėti žmonės Vladui buvo 
labai draugiški, kaip broliai.

Į policiją nuvykdavo tik užsi
registruoti, pasiteirauti, gal kas 
jo ieško. Tikrai, buvo praneši
mas, kad paskambintų vienam

Vlado tėvai yra iš Marijampo
lės. Jis pats gimęs ir augęs Vil
niuje. Marijampolėje liko ir kiti 
jyšeimos giminės, tetos, dėdės. 
Viena teta 1944 pasitraukė į 
vakarus, pateko į amerikiečių zo
ną ir ten ištekėjo už Amerikos 
kario.
Po visų karų, kai jo teta iš

vyko į Ameriką, ji palaikė ry-

je, susirašinėjo ir su Vlado Ša
kalio mama, savo seserim. Pas
kui ją iškėlė į Japoniją. Ta
da ryšiai buvo nutrūkę, nes jai 
rašyti buvo nepatogu. Iš Japoni
jos teta vėl grįžo į Ameriką, 
apsigyveno netoli New Yorko, 
New Jersey valstijoje.

Nors teta ir yra kiek nutolusi 
nuo lietuviškos bendruomenės, 
bet ji greitai sužinojo apie jo 
pabėgimą į Švediją.

Atskrenda tetėnas
Tetos vyras, amerikietis, iš

skrido į Stockholmą kad ten 
galėtų sutvarkyti Vlado Šakalio 
kelionę į Ameriką.^Taip ir buvo 
— vietoje viską sutvarkė ir grei
tai parengė kelionę į Ameriką.

(nukelta į 4 p si.)

“LAIŠKŲ 
LIETUVIAMS” 
EKSKURSIJA

Po pernai gerai pavykusios 
ekskursijos į Europą šiais metais 
vėl organizuojame naują ekskur
siją į Egiptą, Šventąją Žemę 
ir Graikiją KtyWtamė'“iš Chi-ė 
cagos ir New' Yorko balandžio? 
24, o grįžtame gegužės 11. Ke-ė 
lionė, įskaitant viešbučius ir 
maistą, iš Chicagos kainuos 
apie 2300 dol., o iš New Yorko, 
be abejo, atitinkamai mažiau. 
Šioje kelionėje aplankysime gal 
pačias įdomiausias pasaulio vie
tas. Dėl smulkesnių informacijų 
galima kreiptis į “Laiškus lie
tuviams”, 2345 W. 56th St, Chi- 
cago, III. 60636, arba tiesiog į ke
lionių biurą: American TraveI 
Service Bureau, 9727 S. West- 
em Avė., Chicago, III. 60643. 
Tik paskubėkite, nes laiko jau 
ne taip daug liko.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

__ _ Antanas Rubšys, 
Manhattan College
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Takht-kJamšid — 
Karaliaus sostas

Gidas valgykloje gaišti ilgai 
neleidžia. Jam rūpi, kad už
tektų laiko pabuvoti iškiliausioje 
šventraštinės Azijos archeologi
nėje vietoje. Skubame į Perse
polį.

Persepolis atima žadą Vieške
lis tarp Naqš-i-Rustam ir Perse
polio naujutėlis, padarytas 2,500- 
osioms Sosto metinėms švęsti. 
Sukame į rytinę Pulvar upės slė
nio pusę. Persepolio griuvėsiai 
savo nugara remiasi į akmeni
nes slėnio atšlaites. Lyguma 
derlinga. Laukai jau su ražieno
mis. Vienur kitur tuopų gojeliai 
su kaimais ir klajoklių palapinė
mis.

Persai Persepolio griuvėsius 
vadina Takht-i-Jarūšid — Kara
liaus sostu. Jamšid (Džamšid) 
yra legendinis Persijos pirmū
nas — Karalius. Graikai jį pa
vadino savaip. Žaisdami su 
dviem panašiai skambančiais 
žodžiais — Para, persų kraštas, 
ir Penis, nuniokiojimas, jie su

darė naują vardą Persepolis yra 
Nuniokiojimo miestas.

Gidas mus surenka ant laiptų 
į griuvėsius. Šmaikščiai ir glaus
ta kalba supažindina su Perse- 
poliu. Man trys klausimai pasi
darė svarbūs: kas pastatė Per
sepolį? kas drįso jį sunaikinti? 
kas dabar pamatytina?

Persepolis: achemenidų 
apeiginė aoatinė

Persepolis buvo pradėtas sta
tyti Darijaus I (521-485 m. pr. 
Kr.) rūpesčiu. Darijų I gerai pa
žinau iš Šventraščio ir Herodoto 
knygos Penų karai. Kiras Didy
sis liepė> žydams grįžti iš trem
ties Babilonijoje į savo kraštą Ju
dėją ir atstatyti Jeruzalės šven
tyklą O Darijaus I valdymo me
tu šventykla buvo atstatyta (515 
m. pr. Kr.). Gi Maratono mū
šis, kuriame Darijus I buvo ge
rokai graikų apdaužytas (490 
m. pr. Kr.), ir dabar yra prisi
menamas Maratono lenktynėse.

Persepolio statymo meta žmo
nijos civilizacija jau buvo buvusi 
ilgaamžė. Egiptas ir Mesopota

mija turėjo kone tris tūkstant
mečius.

Persepolio statymą tęsė Dari
jaus I įpėdiniai. Ypatingai daug 
prisidėjo jo sūnus Kserksas I 
(485-465 m. pr. Kr.), pažįsta
mas iš Termopilų mūšio (480 
m. pr. Kr.).

Achemenidai norėjo turėti 
sostinę, kuria galėtų didžiuotis. 
Mat, Pasargadae — pirmoji jų 
sostinė buvo per kukli. Persų 
aistra menui neturėjo galimumo 
išsireikšti. Be to, ir žaibiškas 
Persijos išsiplėtimas reikalavo 
iškilesnės sostinės.

Persepolis didžiavosi ne vien 
tik achemenidų galybe ir laimė
jimais, bet ir Ahuramazdah — 
gerumo ir šviesos pergale. Iš 
tikrųjų, Persepolis buvo Persijos 

tautinis altorius. Čia persų ka
raliai negyveno, iš čia nevaldė 
savo plačiosios imperijos. Į čia 
persų karaliai atvykdavo švęsti 
Persijos Sosto. Šventė yra apei
ginis išgyvenimas to, ką tikima, 
kuo viliamasi, — įsiminimas į 
prasmę. Būdamas tautiniu alto
riumi, Persepolis neturėjo admi
nistracinės, prekybinės ir politi
nės svarbos.

Persepolis buvo ilgą laiką už
mirštas. XV a. imta jį atrasti. 
Matau graffiti — raižinius kalk
akmenyje su anglų, prancūzų ir 
vokiečių pavardėmis. Kažkoks 
tai Stanley, New York Herald 
Tribūne korespondentas, irgi 
save įamžino. Džiaugiuosi, kad 
nerandu lietuviškų vardų. Bū

dingą kad apie Persepolį nerašo 
senoji persų raštija. Jai gerai 
pažįstamos kitos achemenidų 
sotinės — Susą Ekbatana (Ha- 
madan), Babilonas. Graikai susi
pažino su Persepoliu per 
Aleksandrą Didįjį.

Persepolio galas
Aleksandras Didysis įsiveržė 

į Irano plokščiakalnį 331 metais. 
Lyg ugnis sausame krūme, grei
tai pasiekė Persepolį. Istorija 
liudiją kad Aleksandro kareiviai 
padegė patį miestą išžudė vy
rus, o moteris padarė savo ver
gėmis. Apeiginių Persepolio pa
statų Aleksandras neleido su
naikinti. Nebuvo nė laiko. Mat, 
reikėjo skubėti Pasargadae lin
kui, kur persai buvo sutelkę 
savo karines jėgas. Mūšiai prie 
Pasargadae Aleksandrą įpykdė, 
nes buvo labai nuostolingi. Įtū
žęs parskubėjo į Persepolį ir pa
degė persų tautinę šventovę.

Vokiečių archeologas E. Herz- 
feld pradėjo raustis po Persepo
lį 1931 metais. Besirausdamas 
šimto kolonų salėje, atrado ant 
jos grindų pėdos storumo pele
nų sluoksnį. Pati salė buvo iš ne
degamos medžiagos — akmens, 
plytų ir moliu dengto medžio. 
Ugnis, kuri sunaikino salę, buvo 
kūrenama atnešta kuru. E. Herz- 
feld padarė išvadą kad Perse
polis buvo tyčia sudegintas.

Gidas įdėmiai pasižiūri į mus. 
Matyt, mus Jaiko Aleksandro 
gerbėjais. O gal, sako, gaisras 
kilo netyčia? Aleksandras Didi- 

sis mėgdavo naktines orgijas. 
Vienos tokios orgijos metu užsi
degė kareivių suvilkti rakandai. 
Labai galima.

Istorikai Persepolio gaisre ma
to graikų kerštą persams. Ka
daise, Kserkso vedami, persai 
sudegino Atėnus — net ir Ak
ropolį. Dabar Aleksandras, norė
damas įtikti atėniečiams, su
degino persų Takht-i-Jamšid. 
Taigi, anot istorikų, Persepolio 
sunaikinimas turėjo politinę 
priežastį. Persepolis, kartą su
naikintas, iš savo pelenų nebe
atsigavo.

tū----- r

ka* pematytlna?
Griuvėsiai yra tylus liudinin

kas — liudija žmones, jų pa
saulėjautą ir pasaulėžiūrą

Persepolio griuvėsiai apima 
apie 12 ha. Atrodo, kad jie yra 
surikiuoti ant dirbtinės pakylos. 
Pakyla rytiniu šonu, lyg nuga
ra, remiasi į akmeninę Kuh- 
i-Rahmat — Gailestingumo kal
vų atšlaitę. Vakarų šone pakyla 
turi kone 20 metrų aukštį. Ir 
dabar ši pakylos siena įspūdin
ga savo tašytais kalkakmenio 
milžinais, sujungtais ne kalkė
mis, bet nagingu aptašymu.

Į griuvėsius lipu per Siaurės 
vakarų paminklinius laiptus. 
Platūs ir patogūs. Septynių met
rų platumo ir nuožulnūs. De
šimt raitelių gali jais joti žva
lioje lygiuotoje į šventąjį aptva
rą ant pakylos, šie laiptai yra 
vienintelis įėjimas.

būt daugiau)



tų melonų.

pakvitavimą, kuriame buvo nu
rodytane tik suma, bet ir manoAutobusų sustojimo vietoj

— Gruodžio 8 Panevėžio dra- fc> dešimtmečio dailės proble- doje ir specialia paroda. V. Drė

liros buvusios įsigytos “legaliu 
būdu”, ty. turėjau rasti kokio 
nors Italijos banko pakvitavimą, 
kuriame buvo nurodyta, kad aš

čė Grincevičiūtė.
— Dailininko ir menotyrinin-

kurių iškeisti negalėjau, nusipir- 
kau pokelį mažų, be skonio sal- 
dainių-

sas su specialiu‘skyrium be sė
dynių keleivių lagaminam sulaikau rankoj suspaudusi melo- -

nu likučius ir šteinu praeivius, krauti. Diena buvo jau iš pat

Melono riekutės šaltos, prino-

nios. Valgom, popierinėmis ser
vetėlėmis šluostydami lūpas ir 
pirštus. Vakaras malonus, šiltas 
ir giedras. IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 

KULTŪRINIO GYVENIMO

ieškodama išeities. Matau, kad ' * W lia Mos lėktuvą Madrido link
visi meta, kur stovi. Aš nega- buvo malonu stovėta auto- . ’ teatrą išugdė rež. J. Miltinis.
ita privyto"busovia.mtiMaunmK irgai- t buvo “svečių”, tos srities spe-

Grįžtam prie Diokleciano mau-

piu mūsų šiukšles ... Jausmas 
nemalonus.

Tuo tarpu viename į parkų ve
dančios gatvės šone sustoja

- srovele. gėrėtis tolstančia žaliuojančios
Vingiuodami moderniais . žemės, vingiuojančių upių ir 

greitkeliais, lenkdami ištaigin
gus viešbučius ir senovinius 
griuvėsius, dviračius ir automo
bilius, prisiartinom prie Leonar-

jta išnykus ir lėktuvui panirus į

naujausios laidos laikraščius
durys plačiąj atidarytos, o ant iš
tiestų kopėtėlių viršaus stovi nio aerodromo. Minios keleivių 

nardė tarp automobilių, tarp-
dūriuose ir šaligatviuose. Mo
derni architektūra ir paskuti-

skoningais priešpiečiais su 
puikia kava ir desertais.

siartinam ir mudu, prisijung
dami prie greitai susirinkusios
Šešuolių minios.' Staprantu, dromą visiškai izoliuoja savo
kad jaunasis italas ir vėliau a£- charakteriu nuo pačios Romos.

Madrido aerodrome. Pilotas

keleiviai išradėjo triukšmingai

grado, Kijevo, Minsko, Kišinio- 
vo, Jerevano, Taškento, Alma 
Atos. Koks būtų tas seminaras be 
“vyresniojo brolio”?

ma yra Vilniaus krašto lietuvis, 
kilęs iš Garvėčių. Svarbiausi jo 
darbai yra monografijos apie 
senuosius Vilniaus universiteto 
dailininkus: V. Smakauską, Pr. 
Smuglevičių, K. Rusecką, J. 
Rustemą.

skirta Miestų statybos prpjekta-
sigėrėti vaidinimais į Panevėžį
vyko teatralai iš visos S. Są- minėjo pamėtau rašytojo G. statybininkų grupei už ryšių

jono žiūrovų. Per tą laiką pasta
tytos 145 premjeros. Dabar šio 
teatro meno vadovas yra Dona
tas Banionis, direkto
rius — V. Dobrovolskis. Minė-

roję kalbėjo (docentai G. Bart
kus ir G. Baužytė.

daktorei Teodorai A.Baranaus- 
Itienei suteiktas nusipelniusios 
Lietuvos žurnalistės vardas. 
Dailės instituto profesoriui Vy-

(Bus daugiai'>

KALAKURSAI DAINAVOJ
skaniai suvalgė. Po vakarienės

rinkusią minią, prisiartina keli mo laivas “Levas Titovas”. Jo
kusijų būrelius, ir juose buvo ap

jos. Laivas turįs visus naujausius

Lietuvoje susisukę šiltas gūž

to paruošti tos srities moksli-

vidus, Ignas Vyžniauskas, Via-kalbėjo apiemūsų bendruo
menę (ypač šeimų), o Andrius

leidimo, tik supratau, kad jdu 
riedam žeme.

Banionis.
— Spaudoje paskelbta, kad 

Chabarovske pastatytas Klaipė-

save. Tą vakarą vėl veikė disku
sijų būreliai bei vyko pokalbių 
aptarimas. Vakare buvo susitel-

Trečiadienio vakarą kursus 
oficialiai atidarė Saulius Cyvas.

čiau paganyti akis į tuos senovi
nius grožio stebuklus, kurių taip 
matomai nevertina patys savi
ninkai — senovinės Romos vai
kai. Iš miesto plano patyriau,

vos grupę. Gruodžio pradžioje 
Sis paminklas buvo iškilmingai 
atidengtas. J paminklo pavergė-

’sfiadusi jaunutė jd^fejČja nė- nėra vietos dabarties ir
agituoja politiniais klausimais, praetoes mišiniui, o aerodromo 
bet bando parduoti dėžėse su- vadovybė, matyti, stengiasi tarp-

juose pirmą kartą dalyvavo Atei
tininkų Federacijos vadas J.

kius, lokelius, lėles ir kitus žais
lus, įtikinėdami klausytojus, kad 
tai esanti namų puošmena. Pir-

1 Manksčiau Kompozito-

truktelėję pečiais, pasitraukia.

Nusivylusi paskutiniu vakaru 
Romoj, dairausi, kur dar galė-

partijos centro komiteto kultū
ros skyriaus vedėjas S. Šim-

šutiniams atmosferos sluoks
niams tirti. Rašoma, kad Lietu
voje jau esą išmokslintų okea- 
nografų: Juozas Dubra, Judita 
Šukytė, Jonas Bautys. Laivo

sukurtas paminklas raudon-

ję buvo susipažinta su naujais 
kelių kompozitorių kūriniais: su 
F. Bajoro vokaliniu ciklu “Kar
navalas” (žbd. M. Vainilaičio), su 
M. Urbaičio “Meilės daina” (žo
džiai A~A_ Jonyno), su O. Nar
butaitės kūriniu vargonams “8ji- 
mas į tylą”.

dą kun. S. Ylą, vadovus bei tai
sykles.

Kursantai, suskirstyti į dvi 
grupes,, dalyvavo pokalbiuose 
nuo ryto iki pietų ir po laisva-

kiek laiko visi bendrai aptarė 
tuos pokalbius. Tada kiekvienas 
būrelis pasirodė sū vaidinimu 
pagal tos dienos pokalbių temas.

Penktadienio eiga buvo pana
ši į ketvirtadienio. Kun. Yla iš-

partiečiai ir Klaipėdos “išvaduo-

lopedrjos būsią 12 tomų. Jei to-

minėjo V.
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Taigi va ką Vytautas Bubnyssumanaus. Jo nepretenzingi,

sveikinimo Šventę pačiu gra-

mokinių prievartavimas; viskas

e

524 ir 525 pust apie savo. išgy
venimus, kai jis dar lankė g»m-

stokojo stipraus humoro pro
švaisčių, o jo sodrus, išlavintas

tiek su pamaldų dalyvių giedo- 

užtraukdavo “Telydi jus Vieš
paties malonė”.

Kai 1949-50 pasiekėm svetin
gus Amerikos krantus, spietė- 
mės apie jau egzistuojančias 

trumpą laiką tapo mūsų visuo
meninio ir kultūrinio gyvenimo 

ją, jose rado sau prieglobstį, 

velande, per savo gyvavimo į- 

jį. rracr tos istorijos neacsKina- 
mąs yra ir klebonas Balys Iva
nauskas. Laikui bėgant, miesto 
veidui keičiantis ir kompaktiš
kai susibOrusiem lietuviam pa- 

priemiesčius, parapijos gyve
nimas apmirė ir kurį laiką, van
dalizmo apsuptas, parapiečių 
skaičiui mažėjant, buvo beveik 
beviltiškoj padėty. Įsisteigęs 

parapijon įnešė naujo entuziaz- 

ir jaunesnės kartos asmenis. Po 

solenizanto didžiausiai buvo 
įvertintas jo buvimas Lietuvoj 
1938-39 metais. Jis prisiminė

kius, kurie buvo reikšmingi sveikinimais, linkėjimais ir do-
mum visiem. “Ir dėkoju jum, 
kad mane priėmėt su meile, 
nežiūrint mano silpnybių ir klai
dų,” kalbėjo kun. Ivanauskas.
Jo kalba buvo pilna nusižemini
mo, meilės ir dėkingumo.

WATERBURY, CONN.

Reikšminga Lietuvos kariuo-

Anksčiau buvusi didinga Wa- 
terburio lietuvybės vietovė, vė
lesniu laikotarpiu lietuvių skai
čiui apmažėjus, vis dėlto dar į-

tautiniuose reikaluose.
Laetuvos kariuomenės atkūri

mo sukakties minėjimą lapkri
čio 23 Waterburio ramovėnai 
surengė gana pakilioj nuotaikoj, 
turėdami savo tarpe Amerikos 
generolą G. Russo, ypatingą

damas lietuviškai ir angliškai.

tinių reikmenų lagaminėlis ir 
adresas su visų dalyvių parašais.

Su klebono Ivanausko pasi- 

reikšminga lietuvių gyvenimo 
Clevelande epocha. Išlydėtas su 

pildomą spragą. Te Viešpats 
Dievas suteiktajam daug laimės 
ir geros sveikatos jo poilsio me
tuose!

Aurelija Balašaitienė

Tuoj po pamaldų visi susirin
ko į netoliese esantį Lietuvių 
klubą. Ten gražiai atnaujintoj 
didžiojoj salėj buvo pauoršti 
skoningi ir spffis pietūs, kuriuos

kis. • • ' . ■ <
Baigiant pietauti, naujai su

kas papildė minėjimo nuotaiką. 
Muz. J. Beinoris, A. Paliulis ir 

rines dainas: Žygis į Vilnių.

kė, Tau, sesute, Ulonai, Aras ir 

pirmas pasirodymas buvo visų 
maloniai sutiktas.

Po to Ramovės pirm. A. Cam- 

trumpai priminė šios dienos mi- 

viris ir pristatė garbės svečius.
Pakviestas prie mikrofono,

Bažnyčios

mas ir grynas melas.

Neseniai pateko man į rankas 
viena knyga, išleista okupuotoj 
Lietuvoj. Tai ne Kronika ar kuris 

knyga, išleista valstybinės lei
dyklos Vagos Vilniuj 1967. Tos 

vien melas ir šmeižtai, tai čia 
jau turėtų boti vien gryniausia 
teisybė.

rių okupuotos Lietuvos rašytojų

Vytauto Bubnio tokios “išpažin
ties”. Kaip daugeliui turbūt

V. Volertas ir Kriaučeliūnų Šei
mos atstovai: V. Jonušienė ir J.

leidiniuose, bet ir kituose, net jau'savo kabinete jis mane “tė-

giriu ir Nesėtų rugių žydėjimas, pats pakvietė: “Šįkart dovanoju,

veikėjai, ir įvykiai, ir vietos, ir 
viskas gali būti fiktyvūs daly-

dirbo a^. kun. Vadovas Martin
iais. Kun. Cukuro dabartinis ad
resas: 350 Smith St, Providen- 
ce, R.1.02908.

Bet, kai komunistas rašytojas (į

“Mokytioje visą laiką buvau 
aktyvus, dalyvavau įvairiose už
klasinio darbo srityse. Tačiau 
komjaunuoliu nebuvau. Kodėl?

pagalvoju: juk tarybinio gyveni
mo tiesai pritariau, su gyvenimu 
ėjau koja kojon. Ir man rodos, 

direktorius paliko kartą mus, 
dešimtokus, po pamokų, išdali-

Praėjo viena valanda, antra. Di
rektorius įsinervinęs pradėjo 
aiškinti, kad, jeigu mes nesto- 

valandėle manyje augo vis di
desnis priešiškumo jausmas: 
nieko nepadarys, gąsdina! Tie- 

nesi

Aš mintyse karto
jau: “Studijuosiu! Ir įrodysiu,

17-18, atvyksta Rimas Cesonis, 
dalyvavęs JAV delegacijoj Mad
ride. Jis kalbės apie Lietuvos 
klausimą toje konferencijoje, 
taip pat aptars Amerikos 
naujos vyriausybės darbų kryptį. 
Dalyvaus ir dr. V. Vardys, Okla- 
homos universiteto politinių 

kaip okupuotos Lietuvos gyveni-
mo specialistas. Jis kalbės apie 
mūsų pareigas pavergtai tautai. 
Atvyks ir dr. K. Ambrazaitis iš 
Chicagos. Simpoziumo formoje 

pasiruošimas bei atsakomybė 
lietuviškai veikiat Studijas

Jaunimo sąjungos skyrius, LF 
bičiulių sambūris, bendradar-

centrui.

mo komisiją sudaro PLB atstovė 

G. Aukštuolis, JAV L

profesorius ir kapelionas, nuo

MIRĖ P. TAUTVAIŠAS mistro atstovą ir kitus žymius livan perdavė'E. Bergino pui-
Sveikatos Institute Washing-

lietuvis Šachmatininkas Povilas

žiaus.

223B, Building 10, Clinical 
Center, National Institute ofvos Lietuvos laisvės kovotojus 

§v. Juozapo lietuvių bažny
čioj mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. J. Vil-

liškumni.”

Štai koks prievartavimas ten
imtas 196?) viešai kalba pats

t.
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skolų perduodama vyskupui.

siutinti maldose.

maldos bažnyčioje ir paskui

vos
buvo

sąraše yn ir kebas iietuvuKos 
pavardės: Peter M. Bizinkaus-

sūnus iš Brocktoaū), Walter J. 
Raudonikis, Jeto S. Stripinis ir 
Vincent A Vilkas.

gyvenusi 92 metus, senoji ir pir- už kelių blokų, yra kita lietuvi}- g*“l*į**”1 Pln,gus “
• ........................................ka parapijos bažnyčia — Apreiš- D“ to..tt bu™ “P5“

spręsta šios parapijos veiklą su-

■ V v

moji New Yorko lietuvių parapi
ja užsidaro. Jos veikla sustab
dyta nuo sausio 1. Abu kunigai,

piją-

Buvusiam BALFo Reikalų Vedėjui Ir visuomenininkui
A.A. STASIUI LUŠIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiamo jo žmonai Marijai, 
ir dukterims Irenai Vettienei ir Vidai Penikienei su

šeimomis. _

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDAS 
Centro Valdyba ir Direktoriai

STASIUI LUŠIUI
mirus, žmoną Mariją, dukras Vidą ir Ireną su šeimomis, 
gilaus liūdesnio prislėgtas, nuoširdžiai užjaučiame.

V. Gudienė ir dukterys

STASIUI LUŠIUI
mirus, jo dukrą Vidą, vyrą Aldį, anūkus Darių ir Liną bei 
kitus šeimos narius giliai užjaučiame Ir kartu liūdime

Gintarėliai

Pasklido žinia
Pasklido žinia, kad štai gruo

džio 28, sekmadienį, čia bus au
kojamos paskutinės lietuviškos 
mišios. Ir visi atsiduso ir pa
galvojo, kaip tatai liūdna ir skau
du. Bet taip yra.

Nors buvo keliai nepergeriau
si, bet žmonių privažiavo apie 
60. Pradžioje buvo procesija, ku
rią suorganizavo ^sesuo Urbana. 
Su kryžiumi apėjo pusę bažny
čios, ir taip kunigas nuėjo prie 
altoriaus. Mišias aukojo kun. Vy
tautas Pikturna.

Paskutinės giesmės
Choras ypatingai gražiai gie

dojo. Pakiliai. Chorui vadovavo 
Bernardas Dulkė. Giedojo mi
šias lotyniškai. Tarpais giedojo 
kalėdines giesmes lietuviškai. Ir 
tai buvo paskutinės giesmės 
šioje bažnyčioje, tarp tų gražių 
spalvingų vitražų, lenktų bažny
čios skliautų. Kiek čia giedota. 
Senosios mūsų tautos giedota ir 
raudota. Čia buvo ir koncertai 
surengti, ir vargonai gaudė, ir 
solistai giedojo. O štai dabar pro 
tuos nupieštus sienose angelus 
praeina paskutinė lietuviška 
giesmė.

Po mišių buvo specialios bai
giamosios maldos. Kun. Vytautas 
Pikturna susijaudinęs atkalbėjo 
maldą “Sveika, Karaliene, Gai
lestingumo Motina”. Graži ir 
graudi malda, kalbėta ne kartą 
po skaitytų mišių. Ir čia visos 
mišios ir maldos atskaitytos. Be
lieka tik paprašyti, kad ta Gai
lestingoji Dievo Motina globotų 
išklystančius parapijos narius, 
visą lietuvišką išeiviją, kad ji 
nepasimestų ir išliktų gyva lie
tuvių tautai.

Po to buvo palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Palaiminta visa 
praeitis, visi darbai, maldos. Ir 
kaip gražiai ir pakiliai nuskam
bėjo Garbinkime Švenčiausiąjį 
Sakramentą. Ir tai paskutinį kar
tą, čia, šioje bažnyčioje, kur ne 
vienas buvo pakrikštytas, kur ne 
vienas susituokė. Iš kur ne vieną 
palydėjo į kapines.

Ir čia buvo savotiškos laidotu
vės, laidotuvės gražios lietuviš
kos baltgalvės bažnytėlės, kuri 
tiek laiko stovėjo prie kryšželės, 
kviesdama visus pas save, vi
siem duris atverdama. Bet štai 
nebeliko tų, kurie ateitų prie 
durų jų atidaryti.

Tad nenuostabu, kad ne vie
nas ašarojo. Ašarėle palydėjo tą 
gražią lietuvišką praeitį.

Po palaiminimo sugaudė var
gonai. Iškilmingas uždarymo 
momentas. Baigiama Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

. Brangiai Mamytei

JADVYGAI TIJŪNAITIENEI

mirus, dr. Birutę Saldukienę ir Jos šeimą skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučia:

Padėkos pamokslas
Pamokslą pasakė kleb. kun. 

Antanas Petrauskas. Jis čia gi
męs, šioje bažnyčioje krikšty
tas, čia primicijas laikė. Prisi
minė ir buvusius klebonus, vi
karus. Prisiminė ir tą realybę,' 
kad bažnyčios išlaikymas bran
gus ir kad pats gyvenimas ver
čia jungtis, glaustis, kad ši baž
nyčia uždaroma.

Jis padėkojo visiem parapijos

Paskutinieji linkėjimai
Kunigas nueina nuo altoriaus. 

Juk viskas baigta. Bet dar kaž
kas liko. Reikia tai įamžinti. 
Tą momentą nufotografuoti. Juk 
istorinis įvykis. Taip mielasis fo- 
tografas Liudas Tamošaitis dar 
čia pasireiškė, kviesdamas visus 
prie altoriaus. Fotografavo visą 
publiką, paskui tik chorą, kuni-

Jau tapo lyg tradicija, kad Šv. 

Petro lietuvių parapijos klebo
nas surengia Kalėdų proga pen
sininkų balių. Vyresnio amžiaus 
žmonėms susitikti ir pabendrau
ti keletą valandų su savaamžiais 
yra gražus prisiminimas ištisiem 
metam.

Toks S. Bostono šv. Petro pa
rapijos pensininkų kalėdinis ba
lius įvyko gruodžio 28 d. 3 v. 
popiet parapijos salėj 7-oj gat
vėj. Klebonas kviečia visus para
pijos pensininkus. Bilietų nėra. 
Visas išlaidas padengia kle
bonas. O maistą pagamina ir 
prie stalų patarnauja vyčiai ir so- 
dalietės.

Susirinko didelis būrys pensi
ninkų, kurie užpildė salę. Čia 
jie buvo vaišinami įvairiais už
kandžiais ir net stipresniais gė
rimais. Pas visus nuotaika buvo 
labai pakili. Visi užkandžiavo, 
šnekučiavosi, o Juozas Lubinas 
Jr.- per visą laiką grojo vargo
nėliais, kuriuos parapijai nese
nai padovanojo Francis ir Ruth 
(Yakavonis) De Paola iš New- 
tono.

Kai jau buvo gerokai pasistip
rinta, seselei Kristinai vadovau
jant, visi giedojo Kalėdų gies
mes: Sveikas Jėzau gimusis, Gul 
šiandieną, Tyliąją naktį ir kitas. 
O vėliau ir visą eilę lietuviš
kų liaudies dainų, kurios būda
vo dainuojamos Lietuvos 
kaimuose.

Dalyvavo ir pats klebonas 
kun. Albertas Kontautas bei vi
karas kun. Robertas Volungevi
čius.

Nauji advokatai
Laikraštis Boston Herald 

American gruodžio 1 paskelbė 
ilgą sąrašą naujų advokatų, kurie 
liepos mėnesį, išlaikė advokatų 
egzaminus “Bar Exam”. Tame

Vyčių kalėdinės mišios
Gruodžio 23 d. 7:30 vai. vaka

ro Bostono vyčiai turėjo užprašę 
jų intencija kalėdines mišias. 
Mišias šv. Petro parapijos kop
lyčioj 7-qj gatvėj aukojo kun. Ro
bertas Volungevičius. Susirinko 
gražus būrys vyčių.

Aktorė Ann Jillian- 
Nausėdaitė

Laikraštis Boston Herald 
American gruodžio 7 įdėjo 5 
aktorių fotografijas ir ilgesnį ap
rašymą apie jas. Daugiausia ra
šoma apie Ann Jillian. Ji ište
kėjusi Chicagoj už policininko, 
kuris vėliau metęs policininko 
darbą ir tapęs jos menedžeriu. 
Ann Jillian yra lietuvaitė Nau
sėdaitė, tik jos mergautinė pavar
dė neminima.

Toliau apie ją rašoma, kad jos 
motina “Old World Lithuanian” 
aristokratė, o tėvas Lietuvos 
aviacijos kapitonas, kuris pabė
gęs nuo komunistų ir atvykęs į 
JAV. Jie iš labai aukštų pozi
cijų turėję pradėti iš apačios. 
Kadangi tėvas nemokėjęs anglų 
kalbos, tai plaudamas lėkštes 
uždirbdavęs šeimai duoną. O jos 
motina pati svajojusi būti aktorė, 
bet dėl susidariusių aplinkybių 
negalėjusi.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga iš WCAS 12:10-1:00 vai. 
1480 banga Iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Telef. (617) 
586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sokm. nuo 1 iki 
1:30 vai. Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Maus. 02127. Telef. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

(nukelta į 8 psl.)

BnnK-BV-mniL 
Postoge poni both uioys

Puodžiūnienė 
Tyliai 
Andružis 
Vaičiulaičiai 
Geniai

EDVARDUI SNIEŠKAI

ALAVO W »«CWALO nešiot*'

P A D Ė KA

$111249

8114846

$101940

1351.

Danutė ir Liutaveras Siemaškos 
Gražina ir Aleksandras Dauniai

‘įĄnjber Hdiciays”

(vairių llatuvHMcų suvenyrų 
galima gauti Darbininko adml*

iškeliavus amžinybėn, dr. Antaną Sniešką, šeimą bei arti
muosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Uapotė — 
liepos 20 —

Irena ir Mindaugas Jankauskai 
Rasa ir Henrikas Miklai

1980 m. gruodžio 21 d., sulaukusi 87 metų amžiaus, mirė 
mūsų brangi teta

EDVARDUI SNIEŠKAI
mirus, broliui dr. Antanui Sn iešką i ir jo šeimai gilią užuojautą 
reiškia

Brangiam Broliui

MASKVA/VILNIUS:
$87740
$87748
$101940
$101940

— $112640 (m Ryga)
— $110840
— $114840i

I

MARCELĖ KLIMAITIENĖ
Buvo palaidota iš Atsimainymo parapijos bažnyčios 

Šv. Jono kapinėse.

Jos netekus, reiškiame gilią padėką visiem, atsHan- 
kluslem Į šermenis, bažnyčią ir palydėjusiem j amžinojo 
poilsio vietą. Taip pat dėkojame visiem, užprašiusiam šv. 
mišias.

Ypatingai esame dėkingi Atsimainymo parapijos kle
bonui kun. P. Bulovui, kun. S. Railai Ir Tėv. Antanui Praka- 
pul, OFM, už aukotas mišias.

Dėkojame muz. V. Kerbeliul už gražų giedojimą 
bažnyčioje, A. Kuodžiui už rūpestingą patarnavimą laido* 
tuvių metu Ir J. Beleckui už gardi tas vaišes.

veitone uiviuvo)# painco it dtoiį.
Nuliūdę:
Seserėčiai Regina Rajeckienė ir šeima

EDVARDUI SNIEŠKAI
mirus, giliai užjaučiame jo sūnų Edvardą, dukrą Danutę, 
brolį dr. A. S n iešką su šeima.

P. S. Leveckiai
Ir. S. Giedrikiai

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Introduction to Modem 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas, pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Visos šios ir kitos lietuviškos 
knygos bei lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Ihntb uihat niMINrlHIIMii^:^ Z ’ 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-v 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Sivlngi l

X Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban-X.--' 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj f- 
traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini- 

mas, kad jūsų pinigai aukščiausius
AMR procentus, Blr leidžiamus įstatymu. . 
pę uši lengvo taupymo bū

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

4ZIWr5 TU f LEiOtP

1981 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO

TRANS-ATLANTICTRAVEL SERVICE, INC.
393 W«st Broaduray, p.o. box 116, So. Boston, Mbss. 02127, 
t»L6172S047M



visuomenininkui, jo 65 metų

NEWW

YORKE BROOKLYN, N.Y. 11207.

kakusios, Lietuvių Kultūros 
Fondo atstovas ir Laisvės Žibu
rio radijo valandėlės vedėjas Ro
mas Kezys, Tautos Fondo valdy-

Brooldyno pranciškonų vienuo
lyno viršininkas Tėv. Leonar-(212) 827-1352 

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

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
sausio 10, šeštadienį, Klaipėdos 
krašto atvadavimo minėjimas.

Klaipėdos krašto atvadavimas 
minimas sausio 10, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Paskaitą skai
tys A. Lymantas iš Montrealio. 
Meninę programos dalį atliks 
dramos aktorius Vytautas Valiu
kas iš New Haven, Conn. Po 
programos — kavutė. Pradžia 
7 v.v. Minėjimą rengia bent ke- 

kos šaulių kuopa, ramovėnų 
N.Y. skyrius, birutiečių N.Y. sky
rius, savanorių-kūrėjų N.Y. sky
rius, Mažosios Lietuvos rezis
tencinis sąjūdis, Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugija.

Dr. Leonilda Giedraitienė- 
Svilaitė, dirbanti Veteranų ad
ministracijos medicinos centre 
Northport, N.Y., buvo pagerbta 
ir atžymėta veteranų administra
cijos “Staff Recognition Award” 
pažymėjimu. Laiške medicinos 
centro direktorius W. L. Hodson 
pažymi, kad ji kasdieniniame 
darbe parodė aukštą profesinį 
pasirengimą, nepaprastai už
jautė savo pacientus ir jais rū
pinosi. Laiškas baigiamas tokiu 
sakiniu: “Tiek pacientai, tiek 
štabas labai vertina jūsų sąži
ningą atsidavimą Medicinos 
centrui.”

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos dar prieš šventes per 
vienuolyną paaukojo Kultūros 
Židiniui 25 dol. vietoj švenčių 
sveikinimų savo draugam. Jų 
laiškas su sveikinimais pateko 
tarp kitų raštų ir liko laiku ne
pastebėtas. Atsiprašoma, kad jų 
sveikinimai paskelbiami pa
vėlintai.

Liet. Tautodailės Instituto 
susirinkimas bus sausio 13, ant
radienį, 7:30 v.v. Kultūros Židi
nyje. Visi Instituto nariai prašo
mi dalyvauti. Bus kalbama apie 
artimiausią Instituto veiklą.

LB Woodhaveno apylinkė, 
sveikindama Darbininką 65 m. 
sukakties proga, prie sveikini
mo pridėjo ir 25 dol. auką. 
Ačiū labai.

Marijona Vyšniauskienė, 85 
metų, gyvenusi Middletown, 
N.Y., mirė sausio 2. Palaidota 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Šv. Jono kapinėse sausio 5, 
Liko sūnus Algirdas, du anūkai 
ir du proanūkai. Velionė gyve
no apie 90 mylių nuo New Yor- 
ko į šiaurę ir ten turėjo “Wishy 
Camp”, kur laikė apie 20 arklių. 
Vasarą priimdavo atostogauti 
turtingas mergaites.

KLAIPĖDOS KRAŠTO

ATVADAVIMO

58-rių metų sukakties minėjimas 
Įvyks sausio 10, šeštadienį, 7 vai. vak. 

Kultūros Židinio apatinėj salėj

mažai nukentėjo, aprūko jos sie-

Įeinant aukojama

Pamaldos tada buvo suorga
nizuotos parapijos salėje. Čia 
daug pasidarbavo Tėv. Klemen
sas Žaislia, OFM, kuris dažnai 
pagelbsti sekmadieniais. Jis pa

— užsidegė naujasis bažnyčios 
altorius. Ugnis kilo po altoriumi. 
Parapijos klebonas prel. Jonas

INVOKACLIA — Tėv. Leonardo Andriokaus, OFM 

SVEIKINIMAI — Lietuvos gon. konsulo Aniceto Simučio
Naujų Metų dieną prieš aušrą 

Newarko švč. Trejybės lietuvių

sirinktl. Skambinti dieną: 2ui 
964-3500. Vak, savaitgaliais: 201 
654-3756.

Vekselio

PASKAITA — buv. “Lietuvos Pajūrio” vyr. redaktoriaus 
A. Lymanto (Montroslls, Kanada)

MENINĖ DALIS — aktoriaus Vytauto Valiuko (New Haven,
Conn.)

atlaikė abejas mišias.
Neaišku, kaip ilgai bus pa

maldos laikomos salėje, nes baž
nyčią tikrai reikia skubiai re
montuoti.

kvietė gaisrininkus. Tie ugnį

i*'*-***i'A

•' Poetė Kotryna Grigaitytė pra
ėjusiais metais išleido eilėraš
čių rinkinį “Marių vėjam skam
bant”. Susipažinimas su šia kny
ga bus sausio 18 Kultūros Ži
dinyje. Drauge bus apžvelgta ir 
visa jos kūryba.

Sutvirtinimo sakramentas Ap
reiškimo parapijoj bus teikiamas 
vysk. Anthony J. Bevilacųua 
balandžio 26, Atvelykio sekma
dienį, 11 vai. Tėvai raginami pas 
parapijos kunigus arba mokyk
loj pas Tėv. Antaną Prakapą, 
OFM, užregistruoti tuos vaikus, 
kurie norėtų šį sakramentą pri
imti.

Kun. Vytautas Pikturna, išbu
vęs vikaru Angelų Karalienės 
parapijoje 31 metus, išėjęs į 
pensiją, sausio 4 išvyko į Flori
dą. Apsigyvens Juno Beach, 
Fla., artumoje ir ten organizuos 
lietuviškas pamaldas bent kelio
se lietuviškose kolonijose. Sau
sio 2 Kultūros Židinio posėdžių 
menėje jam buvo išleistuvės. 
Dalyvavo pranciškonai vienuo
liai, Apreiškimo parapijos kuni
gai, kun. St Raila, Religinės 
Šalpos tarnautojai, spaustuvės 
personalas ir Darbininko redak
cija. Vaišes surengė E. Micke- 
liūnienė.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
vasario 8 išvyksta į Athol, Mass., 
kur juos pakvietė parapijos kle
bonas kun. Justinas Steponaitis 
ir Lietuvos vyčiai. Ten bus mi
nima Lietuvos nepriklausomy
bės šventė. Choras giedos baž
nyčioje ir atliks programą salėje, 
prisitaikydamas prie Lietuvos ne

priklausomybės šventės nuotai
kos. Choras balandžio 25 vyksta 
koncertuoti į Hamiltoną. Choro 
repeticijos vyksta penktadienio 
vakarais Kultūros Židinio Per
kūno kambaryje. Į chorą kvie
čiami įsijungti visi, kurie mėgsta 
dainuoti. Kviečiamas ypač jauni
mas.

Mečys Razgaitis, solistas, 
buvo ištiktas širdies priepuolio 
ir buvo paguldytas Alexian 
Brothers ligoninėje Elizabethe, 
N.J., Praeitą savaitę jis iš ligo
ninės grįžo.

Darbininko kalendorius 1981 
metam lapkričio 14 išsiųstas vi
siem skaitytojam. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašomas atsiųsti po 2 dol.

Nidos leidyklos išleistas ka
lendorius 1981 metam su kas
dien nuplėšiamais lapukais jau 
gaunamas Darbininko admi
nistracijoj. Su persiuntimu 7 
dol.

bo Aras pirmininkas Vytautas 
Alksninis, LTS-gos 11-jo sky
riaus pirmininkas Juozas Bagdo
nas, Balfo 100 skyriaus pirmi
ninkė ir LFB atstovė Janina
Gerdvilienė, N.Y. Atletų Klubo 
atstovas Kazimieras Vainius, 
N.Y. skautų tunto Tauras atsto
vas Edvardas Liogys, L.V.S. Ra
movės atstovas Jurgis Sližys ir 
LB apygardos atstovas, N.Y. Al
tas'pirmininkas Apolinaras Ve- 
be liūnas.

Edvardas Snieška, dr. Antano 
Snieškos brolis, gyvenęs Phila- 
delphijoje, ištiktas širdies prie
puolio, mirė gruodžio 29. Palai
dotas gruodžio 31.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta vasario 15 
Kultūros Židinyje. Kalbas pasa
kys Vliko garbės pirmininkas 
dr. Kęstutis Valiūnas ir naujas 
New Yorko valstybės senatorius 
Alfonse D’Amato. Žodį tars ir 
Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis. Meninę pro
gramą atliks Jadvygos Matulai
tienės vadovaujamas tautinių šo
kių ansamblis Tryptinis ir Nijo
lės Ulėnienės vadovaujamas 
Maironio mokyklos mokinių 
choras.

Pranciška Razickienė, gyve
nusi Ridgewood, N.Y., mirė 
gruodžio 29. Palaidota iš Mas- 
petho V„ Atsimainymo lietuvių 
parapijos bažnyčios sausio 2 Šv. 
Jono kapinėse. Velionė priklau
sė prie daugelio parapijos drau
gijų, kaip tretininkų, sąjungie- 
čių, gyvojo rožančiaus ir kitų. 
Ji buvo uoli parapijos rėmėja ir 
Putnamo seselių, pranciškonų 
ir kitų vienuolynų geradarė. Nu
liūdime liko dukros Frances, 
Emilija Yatkauskienė ir Teresė 
Hennely su šeimomis, sūnūs 
Antanas ir Jonas su šeimomis, 
augintinės Marytė Šaltanienė 
Montrealy ir Salomėja Zupkienė 
St Petersburge, Fla., 13 anū
kų bei kiti giminės čia ir Lie
tuvoj.

Pašto tarifas pakeltas nuo sau
sio 1. Ant laiškų į Lietuvą ir 
į kitus Europos kraštus dabar 
reikia klijuoti 40 et ženklą.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijai skirti komisija sudary
ta iš šiame Atlanto pakrašty gy
venančių rašytojų. Į ją pakvies
ta: Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Paulius Jurkus, Nelė Ma- 
zalaitė, Stasys Santvaras, Vytau
tas Volertas. Komisijos adresas: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
narių susirinkimas yra šaukia
mas sausio 16, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Kultūros Židiny. Klu
bas pasiuntė kvietimus visiem 
nariam, bet ne visų narių turi
mi adresai. Tad ir asmeniško 
kvietimo negavę prašomi susi
rinkime dalyvauti.

Lionginas Drangauskas, Per
kūno vyrų choro pirmininkas, 
sausio 6 išskrido atostogų į San 
Diego, Calif., pas savo draugą 
Juozą Gurską.

ATIDEDAMA 12-TOJI 
DAILĖS PARODA

Darbininko 52 numeryje buvo 
skelbta, kad LB New Yorko apy
garda ir šiemet rengia tradicinę 
parodą — jau dvyliktąją. Dabar 
LB apygardos valdyba praneša, 
kad dėl staiga susidariusių nau
jų techniškų kliūčių toji paroda 
vasario 7-8 neįvyks. Ji atšaukia
ma. Bus bandoma tik ateinan
čiais metais ją surengti.

Angelų Karalienės parapijos bažnyčioje gruodžio 28, sekmadienį, 10 vai. buvo paskutinės lie
tuviškos pamaldos. Parapijos veikla nuo sausio 1 sustabdyta ir bažnyčia uždaryta. 
Nuotraukoje — parapijos choro dalis ir kunigai iš k. kun. Vytautas Pikturna, vika
ras, aukojęs mišias, klebonas, kun. Antanas Petrauskas, pasakęs pamokslą ir padėkojęs 
visiem už aukas, už parapijos išlaikymą. Nuotr. L. Tamošaičio

PASKUTINĖS PAMALDOS
(atkelta iš 7 psl.)

gus, artimuosius. Prie nuotraukų 
buvo parašyta data ir kokia pro
ga — parapijos bažnyčios už
darymo proga.

Pokalbiai prie durų
Jau viskas išfotografuota. Rei-

Edvardui Snieškai netikėtai 
Philadelphijoj mirus, jo brolį 
dr. Antaną Sniešką ir jo šeimą 
giliai užjaučia ir mirusio prisi
minimui Kultūros Židiniui au
koja Ona Jasaitienė, Nijolė Ja- 
saitytė, Ina ir Tadas Jasaičiai, 
Felė ir Algis Jasaičiai.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
Brooklyne išleidžia stambų vei
kalą apie Lietuvos Didįjį Ku
nigaikštį Algirdą. Veikalą parašė 
dr. Algirdas Budreckis. Knyga 
jau yra surinkta. Taisomos 
korektūros. Knyga turėtų dar šį 
pavasarį pasirodyti.

Juozo Nakutavičiaus namuo
se Kūčių vakare kilo gaisras iš 
židinio. Laiku atvykę gaisrinin
kai gaisrą užgesino, bet nuosto
lių padaryta nemaža. J. Naku- 
tavičius gyvena Massapeųua, 
L.I.

KASOS Kredito kooperatyve 
šiuo metu galima investuoti 
10,000 dolerių į Money Market 
Certificates šešiem mėnesiam 
su 13.66% metinių palūkanų. 
Išlaikius indėlį ir prieauglį visus 
metus, metinės efektyvios palū
kanos siekia 14.2%. Kredito Uni
jos Share Certificates galima 
pirkti mažesnėmis sumomis ir 
trumpesniam laikui. 500 dolerių 
vienetais perkami Share Certifi
cates neša 12.5% efektyvias pa
lūkanas. Paprastos einamosios 
sąskaitos duoda 7% metines pa
lūkanas. Visais atvejais yra nau
dingiau taupyti ir skolintis Ka
soje, todėl tautiečiai yra ragi
nami pervesti savo santaupas iš 
paprastų bankų į Lietuvių Kasos 
Kredito Unijų. Ne tik pavieniai 
asmenys, bet ir organizacijos 
gali pasinaudoti Kasos patarnavi
mais. Adresas: 86-01 114 Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Te
lefonas: 212 441-6799.

GAISRAS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE NEWARKE, N J. 

kia tiktai išeiti ir palikti alto
rius, šventuosius, gėles, erdvius 
skliautus. Atsisveikinti su jais. 
Jau čia nebegrįšime.

Bažnyčia ne taip seniai buvo 
atnaujinta. Jos sienos išklotos 
baltais mozaikiniais akmenėliais. 
Nauji suolai. Atnaujinti altoriai. 
Todėl čia švaru. Gražu. Ir švie
su.

Bažnyčioje yra 10 didelių vit
ražų. Jie sukurti dail. V. K. 
Jonyno, Vitražai skirti Marijos 
garbei. Yra čia ir Šiluvos, Auš
ros Vartų, Pažaislio Marijos. Pas
kui eina tarptautinės temos.

Vitražai ypatingai gražūs. Mir
guliuoja įvairia šviesa. Praturti
na visa. Jau ten besikalbant pa
aiškėjo, kad vitražai bus perkel
ti į kitą vietą. Eliot gatvėje stato

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Tradicinį Naujųjų Metų suti- 

kimė rengė LB New Yorko apy
gardos valdyba su apylinkių val
dybomis. Salė buvo labai gra
žiai išpuošta, pritaikyta Nau
jųjų Metų nuotaikai.’ Palubėse 
kabėjo daugybė balionėlių, buvo 
ištiesti margi, spalvoti kaspinai, 
kurie pagražino visas lubas. Pa
čiame centre sukosi veidrodinis 
rutulys, kurį apšvietė keturi pro
žektoriai. Nuo rutulio šviesa at
šoko ir bėginėjo sienomis bei 
lubomis mirgėdama.

na imas labai rūpestingas. Pas
kui kava ir pyragaičiai.

Baigiant senuosius 1980 me
tus, kalbėjo LB New Yorko apy
gardos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis, visus pasveikindamas, 
palinkėdamas daug laimės Nau
juose Metuose. Taip pat svei
kinimo trumpą kalbą pasakė 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Sugiedotas Lietuvos 
himnas. Tada jau buvo likę 
tik kelios sekundės iki Naujųjų 
Metų. Tuoj trenkė orkestras, 
salėje suskardėjo birbynės, švil
pynės, barškučiai. Kilo šampano 
stiklai.

Keliant šampano taures, su
giedota Ilgiausių Metų.

Sveikino vieni kitus, lin
kėjo daug laimės, sveikatos, iš
tvermės lietuviškame darbe. 

Vladas Sidas su savo talkinto- Svečiai Pluošė lvai™m 
kais.

Šokiam grojo Joe Thomas or
kestras, kuris yra tikrai šaunus, 
bene pats geriausias šios rūšies 
orkestras, labai prisitaikęs lietu
vių poreikiam

Valgius pagamino Winter Gar- 
den Tavem savininkas Jonas 
Beleckas (Vytauto Belecko sū
nus), išmokęs visa iš savo tėvo. 
Vakarienė buvo puiki — karštos 
jų pačių pagamintos dešros su 
kopūstais, keptom bulvėm ir 
paskui jautienos kepsnys. Patar-

Taip pat gražiai buvo deko
ruota ir scena — per lubas buvo 
ištiesti platūs kaspinai, prika
binėta balionų. Raudoname sky
de buvo įrašyta “Laimingų Nau
jųjų Metų 1981”.

Salės dekoravimu rūpinosi 

KOTRYNOS GRJGAITYTĖS 
KNYGOS “MARIŲ VĖJAM SKAMBANT’

KuRūro* Židiny.

naują bažnyčią — Our Lady of 
Hope. Bažnyčia jau žino apie 
tai. Architektas apsilankys ir ap
žiūrės, ar galima pritaikyti. Jei 
ten nebūtų vietos, tai bus pa
talpinti Šv. Jono kapinių mau
zoliejuje. Vitražais yra susirūpi
nusi ir pati vyskupija.

Dar sustojame prie durų pa
sikalbėti. Tokia jau lietuviška 
mada. Ir kiek kadaise čia buvo 
žmonių. Daugybė. Užtvenkdavo 
net gatvę. Dabar esame tik keli 
praeities likučiai. Kvartalas irgi 
pasikeitęs. Šiukšlinas, sienos ir 
tvoros nudažytos, apleistos.

Viena iš sustojusių linguoja 
galvą, žiūrėdama į duris, ir kal
ba: “Juk čia buvo mano vestu
vės, o dabar turime išeiti.”

Tokia gyvenimo realybė, bet 
vis tiek — gaila, (p.j.) 

pierinėm kepuraitėm. Orkestras 
iš maršų perėjo į šokius, ir taip 
vėl šoko, linksminosi ta gerai 
nusiteikusi spalvinga publika.

Viskas buvo gerai, tik gaila, 
kad žmonių buvo mažokai, ko
kia šimtinė. Tą patį vakarą 
kiti rengė dideles privačias par
tijas, buvo ir kiti lietuvių su
rengti vieši Naujųjų Metų suti
kimai. Tai ir atitraukė daug žmo
nių, kurie galėjo čia bendrai lie
tuviškoje draugijoje sutikti Nau
juosius Metus.

(pj.)

Minėjimą rengia Ir visuomenę maloniai dalyvauti kviečia:
L.Š.S.T. SIMO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA, N.Y.
LJCV. RAMOVĖ, N.Y. SKYRIUS
D.LJC BIRUTĖS DRAUGIJA, N.Y. SKYRIUS
L. SAVANORIŲ-KŪRĖJŲ SĄJUNGA, N.Y. SKYRIUS 
MAŽOSIOS UETUVOS REZISTENCINIS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS UETUVOS BlClUUŲ DRAUGIJA

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumų, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimų. Draudimo

UETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
KULTŪROS DRAUGIJA




