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DŽIAUGIUOSI, KAD ESU TEISIAMAS 
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 48

M. Juravičius, gyvenąs Šiauliuos*, organizavo mal
dininkų keliones | Kryžių kalnų, j Šiluvą, buvo Hel
sinkio grupės narys. Jį suėmė 1981 kovo 25 Ir Vilniuje 
nuteisė 3 metus kalėti. | teismą buvo atvesti tik jiem 
reikalingi liudininkai, tikintieji nebuvo įleisti net į teismo 
salę. Teisme M. Jurevičius pasakė kalbą, kurioje di
džiavosi, kad jis yra teisiamas už tikėjimo išpažinimą. 
Tai garbė Dievui ir Lietuvai!

Graikijos valdžią perėmus so
cialistam, jos ministeris pirmi
ninkas Andreas Papandreou 
parlamente pasakytoj kalboj pa
reiškė, kad vyriausybė nusta
tys terminus uždaryti JAV kari
nėm bazėm Graikijoj, pašalinti 
iš Graikijos teritorijos atominius 
ginklus ir atšaukti Graikijos 
grįžimą j Nato karinį sektorių. 
Be to, bus stengiamasi stabili
zuoti krašto ūkį, suvalstybinti 
kai kuriuos ūkio sektorius ir 
įvykdyti eilę kitų socialinių re
formų. Parlamentas šią progra
mą patvirtino.

Sov. S-gos spauda nors ir pa
juokė prez. Reagano siūlymus 
dėl vidutinės tolinašos branduo
linių ginklų ir karinių pajėgų 
sumažinimo Europoj, bet V. 
Vokietijoj besilankęs Sov. S-gos 
prezidentas Brežnevas pareiškė, 
kad Sov. S-ga sutiksianti suma
žinti prieš V. Europą nukreip
tų vidutinės tolinašos raketų 
skaičių.

Sov. S-ga įspėjo Suomiją ne
padaryti klaidos parenkant naują 
krašto prezidentą vietoj susir
gusio ir pareigųTnegalinčio eiti 
prezidento Urho Kekkonen, 
nes kitaip gali būti prieita prie 
dabar sunkiai numatomų įvykių.

Suomijos centro partija savo 
kongrese nesutiko nominuoti 
į krašto prezidentus Sov. S-gos 
pageidaujamo buvusio ministe- 
rio pirmininko Ahti Karjalainen 
ir vietoj jo nominavo seimo 
pirmininką Johannes Virolai- 
nen.

Lenkijos Solidarumo vadas 
Lech VValensa paragino Vakarų 
valstybių unijas ir darbininkus 
spausti savo vyriausybes, kad jos 
suteiktų Lenkijai maisto.

Sov. S-gos ir Afganistano ka
riuomenei pavyko užimti Afga-

PRADĖTAS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ASYŽIEČIO JUBILIEJUS

nistano partizanų stovyklas 
Paghman kalnyne ir sunaikinti 
apie 100 partizanų, bet eilė 
sovietų parašiutininkų buvo nu
šauti jiems besileidžiant su pa
rašiutais.

Izraelis yra susirūpinęs dėl 
Saudi Arabijos šiaurės vakaruo
se statydinamų dviejų karo aero
dromų. Esą ir paskutinio Izra
elio karo lėktuvų įsiveržimo į 
Saudi Arabiją tikslas buvo pa
tirti, kiek toli aerodromų staty
ba yra pažengusi. JAV rūpinasi, 
kad Izraelis nesiimtų preven- 
tyvinių veiksmų.

Irano min. pirmininkas M ir 
Hussein Moussavi pareiškė, kad 
įsifiltravusieji į revoliucijos sar
gų ir kitų fundamentalistų or
ganizacijų tarpą kairieji būsią 
išaiškinti ir likviduoti, jei pa
aiškėtų, kad jie būtų nuslėpę 
partinę priklausomybę.

Nobelio premijos laureatas 
sovietų akademikas Andrėj D. 
Sacharov ir jo žmona Jelena 
Bonner, protestuodami, kad so
vietų organai neleidžia emig
ruoti Bonner sūnaus sužadėti
nei Jelizabetai Aleksejevai, 
lapkričio 22 pradėjo bado strei
ką.

Prancūzija, Britanija, Italija 
ir Olandija sutiko duoti karių 
į Sinajaus taikos priežiūros da
linius, Izraeliui iš jo pasitrau
kus, bet Izraelis nelinkęs šio 
siūlymo priimti, nes tos valsty
bės reikalauja Izraelį suteikti 
palestiniečiam nepriklauso
mybę.

Metuchen, N.J., buvo įsteigta 
nauja Romos Katalikų Bažnyčios 
vyskupija, kurią sudarys Mid- 
dlesex, Somerset, Hunterdon ir 
Warren apskričių 92 parapijos, 
10 misijų ir 268 kunigai, šios 
diecezijos vyskupu buvo paskir
tas New Yorko vyskupas aug
ziliaras Theodore E. McCar- 
rick.

LKB Kronikos 48 numeris 
plačiai aprašo Mečislovo Jurevi
čiaus suėmimą, teismo eigą ir 
jo kalbą teisme.

M. Jurevičius, gilaus tikėjimo 
žmogus, gilus patriotas, 1979 
liepos 22 suorganizavo maldi
ninkų kelionę į Kryžių Kalną 
prie Meškuičių. Dalyvavo apie 
500 žmonių. Buvo nešamas ir 
kryžius. 1979 rugpjūčio 26 su
organizavo maldininkų procesi
ją iš Tytuvėnų į Šiluvą. Da
lyvavo 1000 maldininkų. Tokią 
pat procesiją suorganizavo ir 
1980 rugpjūčio 24.

Jis buvo aktyvus Helsinkio 
grupės narys, dalyvavo visame 
tikėjimui ginti sąjūdyje. Tokius 
sovietinis režimas stengiasi 
kuo greičiau izoliuoti kalėjime.

M. Jurevičiaus suėmimas
1981 kovo 25 Šiauliuose, 

Spindulio 6-10, buvo areštuotas 
Mečislovas Jurevičius. Bute pa
darė kratą. Kratė ypatingai svar
bių bylų tardytojas, justicijos 
patarėjas Norkūnas, milicijos 
leitenantas A. Auga, keturi če
kistai, kviestiniai Vytautas Šla
minąs, Kęstutis Snyka.

Buvo paimta 19 magnetofo
ninių juostų (garsajuosčių) ir 
kasečių, vokiškas pašto ženklas, 
20 ženkliukų, 5 įvairaus turinio 
telegramos, apie 50 fotonuo
traukų (religinės eisenos), la
pelis su telefonų numeriais, 
knyga “Žvaigždė”, 29 žurnalai
“Savaitė” — (1942-1944 m.), 
prieškarinių laikraščių, 2 Lietu
vos žemėlapiai, 4 lapeliai su 
maldų tekstais, 6 mažo formato 
knygutės su religiniais teks
tais.

Jam sudaryta byla. Galutinis 
kaltinimas surašytas 1981 gegu
žės 22.

Teismas
Teismas įvyko 1981 birželio 

25 Vilniuje. Teisė aukščiausias 
teismas. Į teismo salę įleido 
žmones tik pagal sąrašą, įleido 
tik artimiausius M. Jurevičiaus 
šeimos narius: žmoną, brolį, 
dukrą su vyru. Visi kiti teismo 
proceso dalyviai buvo pašaliniai 
asmenys, daugiausia rusai, su
kviesti KGB, kad užimtų vietas 
ir sudarytų teisiamajam slegian
čią atmosfera.

STREIKAS LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE
New Yorke radijas ir spauda 

paskelbė, kad gruodžio 1 buvo 
organizuojamas pusės valandos 
streikas Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Prieš streiką Taline 
buvo dalinami lapeliai, kurie 
ragino darbininkus tą dieną 10 
vai. ryto Taline, Rygoje ir Vil
niuje streikuoti. Streiku norėjo 
pareikšti protestą prieš sovietų 
agresiją Afganistane ir prieš 
sovietų nepageidaujamą kiši
mąsi į Lenkijos vidaus reika
lus bei reikalauti, kad sovietų 
konstitucija ir pasirašyti tarp
tautiniai dokumentai būtų įgy
vendinti.

Sakoma, kad tokie streikai 
bus rengiami ir ateityje kiek
vieno mėnesio pirmąją darbo 
dieną.

Kai kurios žinių agentūros 
Europoje paskelbė, kad toks 
streikas organizuojamas visoje

Visi teisiamojo draugai liko už 
durų, prie kurių budėjo čekis
tai. Susirinkusieji stovėdami 
tyliai meldėsi.

Teismui pirmininkavo teisė
jas Ignotas, o valstybiniu kaltin
toju, kaip visada, buvo proku
roras Bakučionis.

Į teismo salę Jurevičių at
vedė trys kareiviai. Vienas iš 
jų stovėjo už teisiamojo nuga
ros, kad šis nesidairytų į salę. 
Jurevičius atsisakė gynėjo.

Buvo surasti 8 liudininkai. 
Jie buvo painformuoti, kad tuoj 
turės vykti į Širvintus, kur už 
tokius pat nusikaltimus teisia
mas inžinierius Vytautas Vai
čiūnas.

Birželio 26 M. Jurevičius nu
teistas 3 metus būti izoliuo
tas nuo visuomenės, atliekant 
bausmę griežto režimo lage
riuose.

NUTEISTOJO ŽODIS
Nuteistasis teismo salėje pa

sakė kalbą, kurią čia atpasa- 
kojame.

Gimiau 1927 spalio 29 Ne
priklausomoje Lietuvoje, Šaky
nos valsčiuje, Mimaičių kaime, 
valstiečių šeimoje. Gyvenimas 
buvo sunkus, nes nuo pat ma
žumės tarnavau pas ūkininkus. 
Vėliau, atėjus į valdžią rusams, 
buvau neteisingai apšmeižtas ir 
teisiamas be liudininkų. Man 
buvo paskirta 25 metai laisvės 
atėmimo, o po 6 metų byla 
buvo peržiūrėta ir buvau ištei- (nukelta į 2 psl.)

Lituanistikos katedros įkūrimo Illinois universitete Chica- 
goje sutartį pasirašius. Iš k. Lietuvos generalinė konsulė 
Juzė Daužvardienė, Illinois universiteto fundacijos direkto
rius dr. Robert L. Reid, (viršuje) dr. Nicholas Moravcevich, 
PLB vald. pirm. Vytautas Kamantas ir dr. Antanas Razma. 
Nuotr. P. Malėtos

Sovietų Sąjungoje. Tokią žinią 
paskelbė ir Vatikano radijo lie
tuviškoji laida.

DEMONSTRACIJOS 
NEW YORKE

Pasklidus žiniai apie streikus 
Pabaltijo kraštuose, sujudo ir 
New Yorko sovietų pavergtų 
tautų žmonės. Taip gruodžio 
1, antradienį, 12 vai. dienos 
metu priešais Jungtines Tautas, 
tarp 42 ir 43 gatvės, įvyko ty
lios demonstracijos. Dalyvavo 
per 50 žmonių. Tai buvo lietu
viai, latviai, estai, lenkai. Da
lyvavo su savo plakatais, išreikš
dami solidarumą lenkų darbi
ninkam jų sunkioje kovoje už 
jų išsilaisvinimą. Plakatai primi
nė ir pavergtus Pabaltijo kraš
tus, reikalavo ten laisvės.

nes pripažino, kad tai Stalino 
klaida. Argi aš, būdamas 14 
metų, galėjau vaikščioti su šau
tuvu ir vadovauti kažkokiam 
būriui?

Teisiamas už religiją
O dabar po 30 metų vėl esu 

teisiamas. Teisiamas ne už chu
liganizmą, ne už žmogžudystę 
ar vogimą, o už religiją. Už tai, 
kad sakau tiesą jums į akis, 
kad neatsisakiau savo įsitiki
nimų.

Aš jum sakiau tiesą į akis 
ir už tai kentėsiu 3 metus ka
lėjime, jeigu ten manęs nenu
žudys. Būsiu kartu su žmogžu
džiais ir chuliganais, nors poli
tiniams kaliniams turėtų būti 
atskira kolonija.

Tikintieji draugai už durų
Šiuo metu, tiktai kitame Lie

tuvos mieste, yra teisiamas 
mano draugas, su kuriuo mes 
dalyvavome toje pačioje eise
noje. Kodėl mes teisiami atski
rai? Kodėl ne viename suole? 
Tai dar kartą parodo jūsų bailu
mą ir nesąmoningai plečia re
ligijos propagavimą, nes už teis
mo salės durų ir čia ir ten 
renkasi tikintieji mano ir jo 
draugai. Jie į salę neįleidžiami.

Teisia bedieviška mažuma
Ir liudininkų tarpe nebuvo 

nė vieno tikinčiojo, visi saugu
mo darbuotojai ir komunistai.
Taip, mane teisia mažuma. Net 
patys marksistai yra surinkę 
duomenis, kad Lietuvoje yra
30 procentų bedievių ir 70 pro
centų tikinčiųjų. Ši bedievių 
mažuma ir teisia mane, nes bi
jomasi daugumos, bijomasi visų
tikinčiųjų. Jei žmogus tikintis, LITUANISTIKOS KATEDRAI

Buvo daug fotografų ir tele
vizijos atstovai.

Lietuvoje žuvo kun.
Bronius Laurinavičius, 
Helsinkio grupės 
narys

Vilniuje lapkričio 24, ei
nant skersai gatvę, buvo sunk
vežimio suvažinėtas kun. Bro
nius Laurinavičius, Adutiškio 
klebonas, lietuviškosios Helsin
kio grupės narys.

Buvo gimęs 1913 metais, 
1944 baigė Vilniaus kunigų se
minariją. Tai buvo vienas iš 
uoliausių ir drąsiausių Vilniaus 
vyskupijos kunigų, jo pareiški
mai dažnai buvo skelbiami 
užsienio spaudoje.

Spalio 3-4 Asyžiuje, Romoje ir 
visame pasaulyje pradėtas šv. 
Pranciškaus Asyžiečio 800 me
tų gimimo jubiliejus. Serafiškoji 
šv. Pranciškaus meilė Dievui, 
žmonėms ir visiems kūriniams 
iki mūsų dienų daro įtakos visos 
žmonijos gyvenime, dėl to jį my
li visi tikintieji ir netikintieji. Jie 
jam atitinkamomis progomis pa
reiškia gilią meilę ir pagarbą, 
dėl to ir jo 800 metų gimimo 
sukakties proga ruošiami jam pa
gerbimai, iškeliami jo idealai ir 
jų aktualumas mūsų laikams.

Jubiliejus pradėtas Asyžiuje ir 
Romoje

Asyžiuje ir Romoje jubiliejus 
pradėtas šv. Pranciškaus šven
tės vigilijoje, spalio 3-4 vakare. 
Didžiulės minios žmonių iš viso 
pasaulio buvo suplaukusios į 
šiuos miestus. Romoje šv. Petro 
aikštėje nesuskaitomoje minioje 
vien pranciškonų buvo 5,000. Čia 
jie meldėsi ir išklausė Šv. Tėvo 
kalbą, per radiją transliuojamą iš 
Castel Gandolfo. Tuo pačiu 
metu ji buvo transliuojama ir 
Asyžiuje Šv. Pranciškaus bazili
koje ir aikštėse susirinkusioms 
minioms.

Popiežius savo kalboje primi
nė šv. Pranciškaus meilę, pa
klusnybę ir ištikimybę Bažny
čiai, kurių taip trūksta mūsų lai
kų žmonėms. Jis taip pat pabrė
žė jo meilę žmonijai ir jo pa
stangomis jos atnaujinimą. Sek
dami jo pavyzdžiu, ir mes galė
tume atsinaujinti ir kitus atnau
jinti. Paskui popiežius savo min
timis persikėlė į Asyžių prie šv. 
Pranciškaus karsto ir meldėsi, 
prašydamas, kad jis mus glau
džiau sujungtų su Bažnyčia, pa
dėtų suprasti ir išspręsti šių die
nų žmonijos problemas, kad jis 
padėtų paprastai suprasti ir at
skleisti Evangelijos paslaptį, jog 
Kristus yra Kelias, Tiesa ir Gy
venimas.

Po popiežiaus kalbos Romoje 
pamaldos tęsėsi budėjimu iki 
vėlybos nakties. Čia nakties ži
buriai apšvietė maldininkų vei

KERTINIS AKMUO

Lituanistika Illinois universitete

PLB seime Toronte 1978 m. 
prof. dr. R. Šilbajorio iškelta 
mintis steigti lituanistikos ka
tedrą prie JAV ar Kanados uni
versiteto š.m. lapkričio 20 virto 
realybe. Trejus su viršum metus 
trukę diskusijos, svarstymai 
spaudoje, LB susirinkimuose 
bei Lituanistikos Institute ir ko
misijos atlikti platūs tryrinėjimai 
bei derybos su universitetais 
bandė surasti geriausią išeitį, 
kad pirmoji lituanistikos kated
ra laisvajame pasaulyje atliktų 
jai priklausančias pareigas.

Apsisprendus lituanistikos 
katedrą steigti prie valstybinio 
Illinois universiteto Chicagoje, 
kur yra didžiausia ir aktyviausia 
lietuvių kolonija, buvo paruošta 
sutartis tarp Illinois universite
to fundacijos ir PLB vadovy
bės bei šiam reikalui sudary
tos PLB fundacijos. Šios sutar
ties pasirašymas ir buvo lyg 
kertinio akmens padėjimas li
tuanistikos katedrai, pirmajai 
laisvajame pasaulyje.

Iškilmingame katedros sutar
ties pasirašyme Illinois univer
siteto administraciniame pastate 
dalyvavo apie šimtas kviestų 
asmenų — profesorių, bendruo- 
menininkų, kultūrininkų, vi
suomenininkų, švietimo dar
buotojų. čia atsilankė vysk. 
V. Brizgys, provincijolas kun. 
dr. V. Rimšelis, kun. J. Vaiš- 
nys, Lietuvos gen. konsulė J. 
Daužvardienė, PLB centro val
dybos nariai, JAV LB krašto 
valdybos pirm. V. Kutkus, Kul
tūros tarybos pirm. I. Bublienė, 
švietimo tarybos pirm. J. Pla- 
čas, prof. dr. M. Stankus-Sau- 
laitė, prof. dr. J. Slavėnas, prof. 
dr. N. Remeikienė, prof. dr. 
R. Kulienė, prof. dr. T. Remei- 
kis, prof. dr. J. Valaitis, eilė 
kitų vidurinio ir aukštojo moks

dus, kur šv. Pranciškus dar prieš 
savo atsivertimą prie Šv. Petro 
bazilikos durų elgetavo, kad pa
ragautų elgetos duonos.

Paminėtina, kad “Viešpaties 
Angelo” maldos metu (spalio 4) 
popiežius vėl prisiminė šv. 
Pranciškų.

Pats Jonas Paulius II, negalė
damas vykti Asyžiun, jubiliejaus 
iškilmėms pradėti savo legatu 
pasiuntė Vatikano valstybės sek
retorių kard. Augustiną Casaroli. 
Jis vadovavo iškilmėms ir pasa
kė pritaikytą pamokslą italų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis, 
taip pat iškeldamas šv. Pranciš
kaus nuopelnus Bažnyčiai ir 
sielų išganymui.

Asyžiuje į jubiliejinį minėji
mą buvo įsijungęs ir jaunimas, 
kurio pastangomis rugsėjo 29 - 
spalio 2 čia įvyko jaunimui skir
tas tarptautinis kongresas, kad 
jaunimas giliau susipažintų su 
šv. Pranciškum ir jo dvasios įta
ka. Kongrese dalyvavo apie 
30,000 jaunuolių iš viso pasaulio 
kraštų. Be to, šv. Pranciškaus ju
biliejui paminėti Italijoje įsteig
tas komitetas patiems jau
niesiems supažindinti su šv. 
Pranciškum ruošia iliustruotą va
dovėlį, kuris bus platinamas mo
kyklose. Panašus vadovėlis vai
kams jau yra išleistas Kanadoje.

Šv. Pranciškaus jubiliejaus at
garsiai pasaulinėse sferose

Šv. Pranciškaus jubiliejaus 
atidarymo proga pranciš
konams sveikinimus atsiuntė į- 
vairios pasaulinės institucijos. 
Tarp jų sveikino ir Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
Kurt Waldheim, pastebėdamas, 
kad šv. Pranciškaus pavyzdys ir 
mokslas yra tapęs taikos simbo
liu, gamtos globojimu ir vargšų 
meile. “Tai tie patys idealai, 
kurių siekia ir Jungtinės Tau
tos. Jis skelbė žmonėms taiką 
ir įsakė savo sekėjams nesinešio- 
ti ginklų. Šiandieną Jungtinės 
Tautos stengiasi įgyvendinti

(nukelta į 4 psl.)

lo darbuotojų ir Illinois univer
siteto lituanistinių kursų stu
dentai.

Sutartį pasirašė dr. R. Reid, 
Illinois universiteto programų 
direktorius, PLB pirm. Vytautas 
Kamantas ir katedros PLB fun
dacijos vardu dr. A. Razma.

Iškilmėm vadovavo dr. V.N. 
Moravčevich, Director of Cam- 
pus Development. Jis iškėlė 
katedros reikšmę lituanistikos 
mokslui bei tautinės kultūros 
ugdymui, užtikrino universiteto 
visokeriopą paramą ir pristatė 
slavų departamento direktorę 
prof. dr. B.S. Simsic, kurios ad
ministracijoje veiks ir lituanisti
kos katedra.

Sveikinimo žodyje PLB pirm. 
Vyt. Kamantas pareiškė, kad ši 
katedra yra mūsų dovana kovo
jančiai lietuvių tautai. Sutarties 
pasirašymą sveikindamas, Illi
nois universiteto kancleris pa
brėžė, kad “įvairių kultūrų re
prezentacija Jungtinėm Valsty
bėm yra būtina”. Sveikindama 
gen. konsulė J. Daužvardienė 
pareiškė, kad katedros įkūrimas 
yra didelis laimėjimas visai 
mūsų tautai.

Pilnutinei lituanistikos kated
ros veiklai Illinois universite
tas parūpins $150.000, o lietu
vių dalis yra $600.000, po $100. 
000 per metus. Surinkus $200. 
000, universitetas ieškos tinka
mo profesoriaus, o pasiekus 
pusę fondo, 1984-85 mokslo me
tais katedra pradės veikti. Ka
tedros fondo palūkanos išlaikys 
profesorių, raštinę, katedros lei
dinius, plės jau dabar gausų 
lituanistinį knygyną, finansuos 
paskaitas, konferencijas visuo
menei.

(nukelta į 2 psl.)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Pavergtoje Lietuvoje jau 

tradicija virto ‘‘muzikos ruduo”, 
kai visų savaitę rengiami koncer
tai 'Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir net mažesniuose 
Lietuvos miestuose ir mieste
liuose. Šiais metais “muzikos 
md»io” pradėtas Druskininkuo
se prie M. K. Čiurlionio pamink- 
Id ir jo vardo memorialiniame 
muziejuje. Čiurlionio kūrinius 
Krojo Vilniaus kvartetas, Liau
dies instrumentų kvartetas ir 
pianistas J. Kamavičius. Antra-

Savaitės j 

įvykiai
4*

Lenkijos Solidarumo unijos 
15 pareigūnų, kurių tarpe yra 
ir unijos ideologas Andrzej 
Gw- iazda, protestuodami dėl 
unijos vado Lech VValensa vy- 
riaiasybei padarytų nuolaidų, 
atsi statydino.
Britanijos darbo unijos vadas 

Michael Foot paskyrė partijos 
reikalų vedėjų parlamente John 
Silkin, remiantį vienašališkų 
nusiginklavimų, partijos atstos i! 
parlamente gynybos departa
mento reikalam ir Britanijos pa
sitraukimų iš Europos bendro
sios rinkos remiantį Eric Hef- 
fer — partijos atstovu parlamen
te bendrosios rinkos reikalam. 
Varšuvoj belaukiančių maisto 

eilėse žmonių tarpe kilo riau
šės, per kurias žuvo trys ir buvo 
sužeista keliolika.

JT visuotinis susirinkimas 
trečių kartą pareikalavo Sov. 
S-gą pasitraukti iš Afganistano.
Prez. Reagan yra nusprendęs 

suteikti Australijai labai slaptų 
technologinių žinių apie pri
sotinto uranijaus gamybų.

me koncerte “Dainavos” sanato
rijos salėje buvo atlikti lietuvių 

‘kompozitorių — V. Juozapai- 
čio, V. Paltanavičiaus, J. Nabažo, 
T. Makačino, F. Bajoro ir J. Ta
rnui ionio kūriniai. Kallrėjo Kom
pozitorių sąjungos pinnininkas 
V. Laurušas, prof. J. Gaudrimas. 
Kompozitoriui Vytautui Juoza- 
paičiuį įteikta Kultūros Barų 
muzikos premija. Vilniuje buvo 
surengti du simfoninės muzikos 
koncertai. Pasiųsti muzikai ir j 
tolimas provincijos vietoves — j 
Švenčionių, Ignalinos, Akme
nės, Skuodo, Prienų ir Vilniaus 
rajonus. Į Muzikos rudens 
festivalį įsijungė ir akademinis 
Vilniaus operos ir baleto teatras 
su E. Balsio opera “Kelionė į 
Tilžę” ir J. Juozapaičio opera 
“Marių paukštė” ir su V. Gane
lino baletu “Baltaragio malū
nas” (choreografas V. Brazdylis).

— Žinomasis beletristas Jonas 
Mikelinskas rašo romanų trilo
gijų. Pirmoji dalis jau išleista 
— “Kur lygūs laukai” (600 psl., 
30,000 egz.). Joje vaizduojami 
nepriklausomos Lietuvos laikai.

— Spalio 20 pavergtoje Lie
tuvoje mirė baletininkas Petras 
Baravykas. Buvo gimęs 1914 
vasario 8 Kaune. Nuo 1925 iki 
1932 lankė Kauno valstybinio 
teatro baleto studijų. Priimtas į 
baleto teatrų artistu, P. Baravy
kas sukūrė kelis ry škius charak
terio personažus: Pjerų “Arleki- 
nadoje”, Rubinų “Miegančioje 
gražuolėje”, Kopelijų “Kopelijo- 
je”, Chanų “Žirgelyje kuprely
je”, Sančų Panšų “Donkichote”, 
Perėjūnų J. Indros “Audronėje”, 
Pliaugų J. Juzeliūno “Ant ma
rių kranto”, Trimpų J. Pakalnio 
“Sužadėtinėje”, Rotbartų P. Čai
kovskio “Gulbių ežere”, karalių

E. Griego “Peer Gynte”. 1945- 
1951 P. Baravykas Vilniaus aka
deminiame operos ir baleto teat
re buvo Iraletmeisteris, paruošė 
šokius operoms: J. Karnavičiaus 
“Gražinai”, Gounod “Romeo ir 
Džiulijetai”, P. Čaikovskio “Ma- 
zepai”. Pastaruoju metu sunkiai 
sirgo.

— Vilniaus universiteto lietu
vių literatūros dėstytoja Viktori
ja Daujotytė (g. 1945) yra veik
li mokslininkė, savo veikaluose 
sugebanti išlikti objektyvi, neį- 
sipainiojanti į marksistinės 
metodologijos voratinklius. Už 
monografijų apie Jurgį Baltrušai
tį jai suteiktas filologijos mokslų 
kandidatės laipsnis. Atskira kny
ga išleista ir jos studija “Lie
tuvių filosofinė lyrika”. Periodi
koje paskelbė kelis straipsnius 
apie poezijos turinio ir formos 
santykius. 1980 metų data yra iš
leista V. Daujotytės knyga “Kas 
tu esi, eilėrašti?. Tai tikrai rimta 
ir gili estetikos studija, nagri
nėjanti eilėraščio turinį ir formų. 
Autorė gyvais poezijos pavyz
džiais parodo, kad eilėraštis yra 
sudėtingas dvasinio gyvenimo 
procesas. Kiekvieno eilėraščio 
dvasinis tūris skaitytojo išgyve
namas individualiai ir labai sub
tiliai, pasiekia pačias dvasios 
gelmes. V. Daujotytė truputį 
skeptiškai žiūri į kai kurių Lietu
vos jaunųjų poetų eksperimenti
nius mėginimus siekti dirbtinio 
originalumo. Savo teigimus ir 
išvadas autorė daugiausia at
remia į Maironio, J. Baltrušai
čio, V. Mykolaičio-Putino, S. 
Nėries, Jst. Marcinkevičiaus 
eilėraščių poetikų. Ilgiau sustoja 
ties kritikos pripažintais “tobu
lais eilėraščiais”. Tačiau tokių 
eilėraščių esu nedaugiausia. 
Daugumas eilėraščių yra pa
prasti, išreiškiu akimirkos nuo
taikas. Paprastuose eilėraščiuo
se esųs darnus vidinės nuotai
kos ir pasaulio aplinkumos su

tapimas, vienybė, harmonija. Pa
prastas eilėraštis yra gitas sielos 
atsivėrimas, kuriame apsireiškia 
ir draminė įtampa. Įdomios yra ir 
V. Daujotytės atskirų eilėraščių 
interpretacijos. Ji teigia, kad 
Maironis nerašė paprastų eilė-

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkfloM Roeė., Kast 
Northporth, N.Y. 11731. Tat 514 355-3740. Namų tatatonaa vakarais 
tk išimtinais atvejai# 515 757-2571. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
55-01 1141h St, RiehmoMl HM, N.Y. 11415. ToL 212 441-2011.

AUCE*S FLORIST SH0P, IMuviškem rajono — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 046-5454. 107-04 Jamaica Ava.,

raščių. Jie savo forma esą “to- Ridunond HM, N.Y.
buli eilėraščiai”. V. Daujotytės -
knyga apie eilėraštį yra pirmas SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
toks veikalas mūsų literatūros P’way St.), Woodhav«n, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves, 
moksle. Jis vertas dėmesio ir iš- Koplyčios parūpinamo# visete miesto dalyse. Tel. 296-2244.
eivijos poezijos kūrėjams ir kri- MAnM£w p 3*^5 FUNERAL HOME - Modami koptai.. *1,-
tik am s. eonditioned, A. J. Bslton-Battrūnas, Ucensed Manager and Notsry

D . . Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.— Pavergtos Lietuvos moks
lininkai jau kuris laikas dirba

lenki jos vyriausybė sutiko 
paleisti iš kalėjimo jos 1979 m. Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos
užtariamą šnipinėjimų nuteistų 
JT tarnautojų Alicja Weselows- 
ka, jei JT atleis jų iš darbo 
ir tuo pačiu atims iš jos dip
lomatines privilegijas.
JW paskelbė, kad Libijos dik

tatorius pik. Muammar el- 
Qaddafi yra parengęs kelias žu
dikų komandas JAV preziden
tui, viceprezidentui, valstybės 
ir gy nybos sekretoriam nužu
dyti.

25 JAV mokslininkai, kurių 
tarpe buvo ir 18 Nobelio pre
mijos laureatų, pasiuntė JAV7 ir 
Sov. S-gos prezidentam laiškų, 
raginantį juos imtis priemonių, 
kad Nobelio premijos laureatui 
Andrėj D. Sacharov nereikėtų 
badauti.
Lenkijos policija įsiveržė į 

disidento Jacek Kuron butų ir 
išsklaidė ten susirinkusius poli
tikus ir unijos veikėjus, kurie 
esą bandę sudaryti naują, Len
kijos nepriklausomybės siekian
čią organizaciją.
Clcio žinovai yra priėję išva

dą, kad, nepaisant didelio gi
mimų skaičiaus, audrų ir po
tvynių padaromų nuostolių, 
derlingos Bengalijos žemės ga
ktų išmaitinti visus savo gyven-

(atkelta iš 1 psl.)

jis bus savo krašto patriotas, 
tuo sunkiau jį nutautinti.

Jei tikėtų į Dievą
Visos mūsų maldininkų ei

senos ėjo ne su antitarybiniais 
šūkiais ar chuliganiškais ketini
mais, bet su mintimi širdyje 
— už lietuvi^ tautos blaivybę 
ir dorą. Ėjo daug jaunimo ir 
vaikų. O jeigu visas jaunimas 
tikėtų į Dievą, Lietuvoje būtų 
mažiau žmogžudysčių, paleis
tuvavimo ir girtuoklystės.

Žmonės ėjo savo noru
Aš labai džiaugiuos, kad jūs 

mane laidote vienu iš organi
zatorių. Man tai didelė garbė, 
paprastam darbininkui, baigu
siam 4 klases. Jūs logiškai pa
galvokite, ar įmanoma suorga
nizuoti tūkstantinę žmonių mi
mą iš visų Lietuvos kampelių, 
jeigu niekas eiti nenorės. Čia 
žmonės ėjo savo noru, rizikuo
dami, kad gali būti už tai tei
siami. O pažiūrėkime, kas eina 
į Gegužės 1-sios demonstraci
jų! Saujelė komunistų ir visi 
kiti, kurie grasinami administ-

Bijote kryžių
Jūs net kryžiaus bijote. Tai 

liudija ne kartą griaunamas Kry
žių kalnas. Kryžių kalnas nuo 
1904 metų yra puošiamas kry
žiais. Jų nei caras negriovė, 
nei fašistai. Lietuviai pagonys 
nuo senų senovės čia aukas 
aukojo. O kai atėjo rusai, viską 
nugriovė ir ne vieną kartą. Bet 
Kryžių kalnas vis tiek stovi ir 
kryžių vis daugėja. Žmonės pa
tys, nieko neverčiami, neša ir 
stato juos ant kalno.

Aš pirmą kryžių nunešiau 
naktį. Jis egzistavo tik 2 vai. 
ir buvo nuverstas. Tai paskati
no mane nešti dar kitą kartą. 
Paskui nešiau dieną, jau nieko 
nebijodamas. Ir pamatysite, kad 
dar išaugs ne vienas kryžius, 
ir eis dar ne vieną kartą į 
Šiluvą žmonių minios, nors aš 
kaip organizatorius būsiu už 
grotų.

Jei grįšiu gyvas, aš vistiek 
ėjau ir eisiu!

Man didelė garbė . . .
Jūs mane teisiate už religiją. 

Ačiū jums. Tai tik įrodo, kad

prie įvairių sričių terminologijos 
žodynų. Nors daugumas moks
linių terminų yra tarptautiniai, 
paimti iš senųjų lotynų ir graikų 
kalbų, bet jų išaiškinimas rei
kalingas ir lietuvių kalba. Keis
ta, kad daugumas napjų techni
kos ir technologijos bei kiberne
tikos terminų į lietuvių kalbą da
bar ateina ne tiesiog iš anglų, 
prancūzų ar vokiečių kalbų; jie 
ateina jau apmalti rusų kalbos 
malūne ir gerokai sužaloti (mu- 
ziklas, laineris, dizaineris, dizai
nas ir t.t.). Tokių sužalotų žo
džių neišvengia ir naujieji ter
minologijos žodynai. 1979 buvo 
išleistas stambus (680 psl.) “Fi
zikos terminų žodynas”. Jį suda
rė speciali tos srities mokslinin
kų komisija, redagavo prof. P. 
Brazdžiūnas. Fizikos terminolo
giją tikrino trys žinomi lietuvių 
kalbos specialistai. Taip pat 
stambus (996 psl.) “Medicinos 
terminų žodynas” išleistas 1980. 
Jį redagavo Vilniaus universite
to profesorius S. Povilonis, o 
prie jo paruošimo dirbo medici
nos mokslininkai V. Astrauskas, 
S. Biziulevičius, A. Vaitulevi- 
čius, A. Vileišis, V. Šimkūnas ir 
kt. Šio žodyno pagrindiniai žo
džiai yra lotyniški. Mėginama 
surasti jiems ir lietuviškus pa
kaitalus. Abu žodynai yra kir
čiuoti. Tai gera nuoroda moks
linius terminus taisyklingai tarti. 
Žodynus išleido “Mokslo” lei
dykla. Numatoma paruošti ir 
kitų mokslo sričių terminologi
jos žodynus. Telkiama medžia
ga Fizikos enciklopedijai.

Pr.ft.

Man yra didelė garbė sėdėti 
tame pačiame suole, kuriame 
sėdėjo Stanelytė, Sadūnaitė, 
Kovaliovas, Skuodis. Ir aš pra
šau teisėjo nemažinti man baus
mės, o duoti 3 metus griežto 
režimo kolonijoje, kaip prašė 
prokuroras. Nors ši bausmė man 
lygi mirčiai, mano sveikata labai 
pablogėjo (kalėjime niekas ne
kreipė dėmesio į mano prašy
mą leisti nueiti pas gydytoją), 
aš džiaugiuos, kad esu už tai 
teisiamas.

Aš jums nekeršysiu, o mel
siuosi už jus, kad jūsų vaikai 
nenueitų blogu keliu. Aš pasi
ruošęs kentėti už tai, kad visi 
žmonės pradėtų tikėti į Dievą 
ir kad mano teismas atvertų 
akis dat ne vienam bedieviui.

- o -
Sprendimas jam buvo paskai

tytas 1981 birželio 26 3 vai. 
popiet. Tada Jurevičius garsiai 
pasakė:

— Ačiū! Tai garbė Dievui 
ir Lietuvai!

BUYUS FUNERAL HOME, Mario T«ixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

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

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtfe Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

FLORIDA *=Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 

i • Kondomintumai • Nuomavimas

PFAT □ Angelė E. Karnienė
AV.1-J1X.Lj L*3 REALTOR ase BKOKES o e a NOTAKT

Ij’CT’ATTi' >701 fiuif Boulevard.ft. Petertburg Bcadi,Fl. >5706 .
X A ± £jWefon& (ėri) yėO-244S. Vakare (8ri) 145-2736 į

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuanla”, trečiad., 6:05- 
7:00 vai. vak., iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

A MEM0B1ALS
66-86 80 ST . MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

2

KVECAS
JONAS 

I933 ±1976

tojus, tačiau dėl krašto ūkio 
feodalinės sistemos gyventojai 
nuolat kenčia badą.
Apie 350,000 Olandijos gy

ventojų demonstravo prieš bran
duolinius ginklus Amsterdame. 
Nepaisant gynybos ministerijos 
draudimo, demonstracijoj daly
vavo ir keli šimtai uniformuotų 
Olandijos karių.

racinėmis baudomis, jei nedaly
vaus demonstracijoje.

Jūs mane teisiate už religi
ją, ačiū jums, nes tai tik rodo, 
kad Lietuvoje atgimsta tikėji
mas. Ir tos pačios eisenos įro
dė, kad tikinčiųjų vis daugėja. 
Net patys liudininkai įrodė, kad 
anksčiau tokių eisenų nebū
davo.

Lietuvoje atgimsta tikėjimas. (Bus daugiau)

LITUANISTIKOS KATEDRA

Lituanistikos katedros įsteigimo iškilmių metu lapkričio
20 Illinois universitete Chicagoje. Ntmtr. P. Maletm

(atkelta iš l psl.)

Tarp 21,000 šio universiteto 
studentų apie 350 yra lietuvių 
kilmės. Veikiant lituanistikos 
katedrai, studentai galės pasi
rinkti lituanistiką pagrindine 
mokslo šaka, siekiant bakalauro, 
magistro ar daktaro laipsnio. 
Universitete jau 9 metus veikia 
šešiolikos dalykų lituanistinė 
programa, nuo pat pradžių re
miama Lietuvių Fondo lėšomis.

Kertinis akmuo yra tik ma
ža pastato dalis. Tolimesnis ka
tedros statymas priklausys nuo 
mūsų išeivijos laisvajame pa
saulyje. Plačioji lietuvių visuo
menė kviečiama galimai gausiau 
prisidėti savo aukomis, kad šis 
didelis ir svarbus darbas mūsų 
tautinės gyvybės išlaikymui 
būtų atliktas.

Br. Juodelis

Pinigus lituanistikos katedrai 
renka specialus PLB Fondas. 
Aukas ir t e s t a m e n t i - 
n i u s palikimus rašyti LITHUA- 
N1AN WORLD COMMUNITY 
FOUNDATION vardu ir siųsti: 
Lithuanian World Community, 
PLB Fondas, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, IL 60636, 
USA.

Visos aukos yra nurašomos 
nuo mokesčių.

Lithuanian World Community 
Foundation (PLB Fondas) yra 
“not for profit” Illinois korpo
racija, turinti visus nurašymus 
nuo mokesčių ir veikianti pagal 
IRS įstatymų 501 (c) 3 skyrių. 
Šios korporacijos vadovybę su
daro pinnininkas Vytautas Ka- 
mantas, iždininkas Povilas Ki
lius, nariai Saulius Gyvas, Vac
lovas Kleiza, Kazys Laukaitis ir 
dr. Antanas Razma.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL; (212) 769-3300
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Lietuviškos Kalėdos

Iš JAV LB VISUOMENINĖS VEIKLOS

Jau visą Amerikos kraštą ap- 
ėmė Kalėdų švenčių nuotaika. 
Visur dega švenčių žiburiai, 
visur skamba Kalėdų senių var
peliai, groja orkestrai. Ir krau
tuvės jau pilnos žmonių. Visi 
skuba nusipirkti dovanų, kad ga
lėtų paskui ramiai pasitikti šven
tes.

Į šį sriautą ir lietuviai yni 
įvelti. Gyvename šiame krašte, 
pasisavinome ir jo papročius. 
Ir mes skubame ir perkame 
dovanas — draugam amerikie
čiam, draugam lietuviam, savo 
šeimai. Štai ne vienas ir pa
galvoja, ką šiemet reikia nu
pirkti. Kadaise tai nebuvo sun
ku, nes žmonės nebuvo taip pra
sigyvenę, viskas buvo reikalin
ga, naudinga. Dabar jau žmo
nės gyvena plačiai ir ištaigiai, 
tai ir dovanų nupirkimas pa
sunkėja.

Pirmiausia, pirkdami dovanas, 
žiūrėkime, kad jos būtų lietu
viškos, kad Lietuvą primintų. 
Kokią bendrą dovaną nupirkti 
gal yra lengviau, nei paieškoti 
lietuviškos. Bet lietuviška dova
na bus prasmingesnė, artimes
nė. Savo draugam amerikiečiam 
paieškokim knygų, kurios kal
bėtų apie Lietuvą. Daug kas 
mano, kad čia propaganda, ir 
propaganda nereikia verstis 
bent švenčių metu.

Propagandą reikia skleisti vi
są laiką, reikia informuoti ir 
laimėti naujus draugus Lietuvai. 
Jei nepatogu tik knygą dovano
ti, tai pridėkime kaip dovanos 
priedą lietuvišką knygą, knygą 
apie Lietuvą. Ir ji prakalbės 
už mus, supažindins su Lietuva.

Natūralu, kad savo vaikam 
perkame daug dovanų. Dalis tų 
dovanų yra labai praktiškos, tai 
reikalingi visokie reikmenys, 
daiktai. Ir prie tų dovanų pri
dėkime lietuvišką dovaną — 
lietuvišką knygą, rankdarbį, dro
žinį. Tai sušildys šventes ir 
padarys jas lietuviškas.

Daug kalbame, kad gruodis 
yra lietuviškos spaudos mėnuo.

ORATORIAUS PLEPAIČIO
SPRENDIMAS Feljetonas

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

(Tąsa iš praeito numerio)

Apie 
karstą sukaliojosi Jurgis Garsutis. 
Jau visiems buvo įprasta, kad 
Jurgis geras ceremonijų meiste
ris, o laidotuvių atsisveikinimo 
metu mokąs įnešti tinkamą rim
tį į kartais visai neliūdnai nu
siteikusių atsisveikinimo dalyvių 
tarpą. Jis visada su savimi tu
rėjo ir Maironio citatų, ir kitų 
eilėraščių ištraukų. Atrodė, kad 
atsisveikinimas bus įspūdingas. 
Mikas Plepaitis, palikęs žmoną 
su būreliu koridoriuje susispie
tusių ponių, diskutuojančių po
nios Kurpaitienės naują kostiu
mą, prisiartino prie Garsučio.

— Gerą vakarą, pone Garsuti... 
Ruošiatės programai, kaip ma
tau, — kratydamas rankų, svei
kinosi Plepaitis, skersai žvilgte
lėdamas į dailiai nugrimuotą 
velionį. Jam pasidarė nejauku, 
kad Zingilo veidas jam buvo 
beveik nepažįstamas.

— Atrodo, kad taip. Ir vėl pri
prašė, kad pravesčiau, — skun
dėsi Garsutis. — Kalbėtojų jau 
užsirašė dvylika.

— Tai daug. . . Reikės būti

Tai kalėdinė dovana gali būti 
ir lietuviško laikraščio prenu
merata. Įsivaizduok, visus me
tus lankys draugą ir vis pri
mins, kad tai užsakė švenčių 
proga tas ir tas. Juk tai labai 
įspūdinga. Nė viena dovana tiek 
karti] dovanotojo neprimins, 
kaip užsakytas laikraštis.

Kalbame, kad jaunimą reikia 
pratinti prie lietuviškų laikraš
čių. Užsakykime jam tokį laik
raštį. Juk daug jaunimo išsi
kelia iš namų, į kitus miestus, 
kad galėtų ten studijuoti. Na
muose jie turėjo progos pavar
tyti lietuvišką laikraštį. Tai ir 
dabar jam užprenumeruokime. 
Jis įpras ir pamils lietuvišką 
spaudą.

Išleidžiama nemaža plokšte
lių. Ir tai puiki dovana. Čia 
galima parinkti pagal skonį, po
reikius. Plokštelės tinka ir kitų 
tautų žmonėm, kurie mėgsta 
muziką.

Daug yra visokiausių lietu
viškų rankdarbių, drožinių, odos 
dirbinių, gintaro, papuošalų. Juk 
tai puikiausios lietuviškos do
vanos.

Šventės suburia šeimas į na
mus. Tai gražus paprotys. To
kį susibūrimą padarykime lietu
višką. Sukvieskime artimuosius 
prieš Kalėdas į savo namus. 
Sukvieskime ne vieną kartą, bet 
kelis kartus, kad būtų lietuviš
ka namų nuotaika. Yra balsin
gų žmonių, galima ir padainuo
ti lietuviškų dainų, galima ir 
pasiklausyti lietuviškos muzi
kos, ir lietuviškai pagiedoti.

Imkime ir paskaitykime lietu
viškai, lietuviškos poezijos, kitų 
skaitymų, kurie primintų Lietu
vą. Paprašykime ir jaunimą, 
kad jis paskaitytų.

Rengdami kūčias, pasikvieski- 
me ir tuos, kurie yra vieniši, 
neturi kur prisiglausti, kad tokį 
šventą vakarą jiem netektų būti 
vieniem. Kalėdos yra artimo 
meilės šventė, tai ir spindu
liuokime ja, spinduliuokime ir 
lietuviška meile vieni kitiem.

tryliktuoju, — nepatenkintas pa
reiškė Plepaitis. — Bet tiek to. 
Šviesiam žmogui prietarai — 
svetimas dalykas. — Jis buvo pa
tenkintas savo žodžiais, kurie 
taip netikėtai ir taip vykusiai 
suskambėjo.

— Jūs kalbėsit, pone Plepaiti? 
— švilgtelėjęs į sąrašą, paklausė 
Garsutis.

— Ką darysi, reikia. Aš čia 
mat atstovauju ištisai eilei orga
nizacijų . . . Užrašykit, kad ir try
liktuoju, — nenoriai šyptelėjo 
Plepaitis.

— Gerai, užrašysiu. O ar išvar
dinti, kieno vardu kalbėsite, kad 
nebūtų pasikartojimų!

— Geriau ne. Aš pats pasisa
kysiu. — Mikas Plepaitis turė
jo kišenėje ilgą, dailiai surašy
tą sąrašėlį organizacijų, kurių 
vardu jis kalbės, jei jų atstovų 
čia nebus. Visada galima iš są
rašo išbraukti, bet užmiršti ne
reikia. Tegul žmonės žino Ple- 
paičio svorį . . .

Kai pagaliau po rožančiaus 
prasidėjo atsisveikinimas, 
Plepaitis koncentravo savo min
tis į kišenėje rūpestingai su
lankstytą tekstą ir sąrašą. Pra
džią buvo paruošęs atmintinai.

JAV LB visuomeninių reika
lų taryba savo naujai išleistu
dr. Tomo Remeikio leidiniu 
“Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania — 

a Report for 1979/1980” aprū
pino Lietuvos diplomatinę tar
nybą ir New Yorko bei Cali- 
fomijos informacijos centrus. 
Lietuvos atstovybei Wshingtone 
padovanota 200 egz., konsula
tam Chicagoj ir New Yorke — 
po 100 egz., konsulatui Los 
Angeles — 50 egz. Kun. K. 
Pugevičiaus vadovaujamam lie
tuvių informacijos centrui New 
Yorke paskirta 100 leidinio egz., 
o Ant. B. Mažeikos vadovau
jamam Califomijos informacijos 
centrui Los Angeles — 75 egz. 
Padovanotų egzempliorių rin
kos kaina siekia $5,000. Leidi
nį gavusieji juo aprūpins ame
rikiečių laikraščių redakcijas, 
mokslo institucijas, tyrimų insti
tutus ir įtakingus visuomenės 
veikėjus. JAV LB savo ruožtu 
knygą įteiks kiekvienam JAV' 
kongreso nariui, valdžios įstai
gom ir didžiųjų universitetų 
bibliotekom.

Algimantas Gečys, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, lapkričio 16 lankė
si kongr. Charles F. Dougherty 
įstaigoj VVashingtone, kur pasi- 
informavo kongr. Dougherty ir 
kongr. Brian Donnelly vadovau
jamo Ad Hoc komiteto Pabal
tijo valstybėm ir Ukrainai veik
los klausimais. Dabartiniu me
tu prie šio komiteto priklauso 
44 kongreso nariai. Komiteto 
veiklai plečiantis, šiomis dieno
mis buvo išspausdintos spe
cialios laiškinės formos, kuriose 
stambiomis raidėmis pažymėtas 
komiteto vardas. Komitetas įgyja 
vis platesnį valdžios įstaigų pri

Ohio lietuvių gydytojų draugijos kultūrinę 1000 dol. pre
miją draugijos pirm. dr. H. Brazaitis (k.) įteikia “Tėvynės 
Garsų” radijo valandėlės vedėjui Juozui Stempužiui. Šalimais 
stovi gydytojų draugijos iždininkas dr. D. Degesys. Nuotr.
V. Bacevičiaus

Pirmoji buvo ponia Piktaitienė 
Ji kalbėjo per visus atsisveikini
mus ir atstovavo eilei organiza
cijų, kurių vardai ne visiems bu
vo žinomi. Bet jos kalba visada 
būdavo įspūdinga, nes jos balsas 
buvo tvirtas, toli nešantis, ir at
rodė, kad velionio siela, pavar
gusi žemėje, lengviau žings
niuos anapus, jos žodžių lydima. 
Didysis visuomenininkas Domi
ninkas Vėtra, kuris niekada ne
pamiršdavo paminėti krauju pa
sruvusio Nemuno ir partizanų 
kančios, taip susižavėjo pats 
savo kalba, kad pamiršo žiūrėti į 
laikrodį. Apvytusi našlė, nuo il
go sėdėjimo nuvargusi, sviro tai 
į vieną, tai į kitą šoną, ieško
dama pabėgimo galimybių 
minkštasuolio atlašoje. Jaunes
nieji velionio šeimos nariai, var
giai suprasdami pono Vėtros ug
ningą kalbą, ėmė žiovauti. Paga
liau atėjo ir Plepaičio eilė.

Ponas Garsutis, nežymiai atsi
dusęs, sąraše nubraukė dar vie
no kalbėtojo pavardę. Atsikosė
jęs gražiu baritonu pranešė:

— Dabar su velioniu atsisvei
kins ponas Mikas Plepaitis. Jis 
jums pats pasakys, kieno vardu 
tars savo žodį.

Pro kėdžių eiles, siauru kili
mais klotu takeliu, nervingais 
žingsniais prisiartino Plepaitis, 
vis dar laikydamas kišenėje ran
ką, kurioje buvo sulankstytas 
popieriaus lapas su .jautriomis 
mintimis. Mintyse jis bandė pri
siminti organizacijas, kurių at
stovai jau prieš jį atsisveikino. 

pažinimą. Prieš keletą savaičių 
abu kopirmininkai JAV žvalgy
tas įstaigų buvo pakviesti in
formaciniam posėdžiui apie pa
dėtį Pabaltijo valstybėse. Kong- 
resmaną Donnelly JAV LB kraš
to valdyba atžymėjo Bostone 
įvykusios JAV LB tarybos se
sijos metu.

Aušra B. Zerr, JAV LB kraš
to valdybos vicepirmininkė 
politiniam reikalam, Amerikos 
civilinių laisvių unijos (ACLU) 
centrui New Yorke pasiskundė

- dėl teisingumo departamento 
specialių investigacijų įstaigos 
neetiškos veiklos teisman trau
kiant tariamus kolaborantus su 
naciais. ACLU sutiko priimti 
minimu klausimu įrodomąją 
medžiagą.

JAV LB atstovų rūmų narys 
kongr. Charles F. Dougherty 
(resp. - Pa.) pakvietė Philadel- 
phijos LB apylinkės pirmininkę 
Teresę Gečienę įeiti į jo su
darytą komisiją jaunuolių pa
rinkimui į JAV laivyno, armi
jos, oro pajėgų ir pakrančių 
sargybos karines akademijas.

JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybai paprašius, Lietuvos lais
vės komitetas paruošė išsamų 
memorandumą lietuvių-žydų 
santykiam ir 1941-44 metų vo
kiečių okupaciniam laikotar
piui nušviesti. JAV LB-nės kraš
to valdyba artimu laiku tą me
morandumą įteiks JAV admi
nistracijai. Lietuvos laisvės ko
mitetui vadovauja teisininkas 
Vytautas Vaitiekūnas.

Naujai išspausdintu dr. Tomo 
Remeikio veikalu “Violations 
of Human Rights in Soviet Oc
cupied Lithuania — a Report

Lyg ir daug nebeliko. Tik nie
kas nekalbėjo Mažažemių Sūnų 
Sąjungos nei Utenos Apylinkių 
Vienybės vardu. Smulkūs pra
kaito lašai rinkosi pačiame kak
tos viršuje ir nemaloniai kute
no. Tačiau, norėdamas išlaikyti 
kalbėtojo orumą, Plepaitis nuta
rė didvyriškai kentėti ir ne
daryti nereikalingų judesių.

— Mielas Zingilai, — veidu 
į velionį kreipėsi ponas Plepai
tis, iš kišenės traukdamas savo 
raštelį. Atsikrankštęs, kilstelėjęs 
galvą, bandė pradėti atmintinai 
išmoktu eilėraščiu, bet kažkaip 
stigo paties pirmutinio žodžio. 
Nuleidęs greitai akis į popierių, 
Plepaitis išbalo. “Tuzinas kiau
šinių, penki svarai miltų, dėžu
tė kavos, bulvių . . .” Onutės 
plačia rašysena į jį žvelgia mais
to sąrašo eilutės. Gal apsiriko, 
ir kalba kitoje pusėje? Atvertęs 
lapą, rado obuolinio pyrago re
ceptą. Kyštelėjo ranką į kitą ki
šenę. Tuščia. Jam pradėjo stig
ti kvapo, tačiau reikėjo ką nors 
sakyti.

— Gerbiamieji, aš... aš atė
jau pareikšti mirusiam Zingilui, 
ne . . . mirusio šeimai savo užuo
jautą. — Daugiau Plepaitis nie
ko negalėjo pasakyti. Sekundę 
pastovėjęs prie apšviesto stale
lio, atsargiai sulankstęs popie
riaus lapą, nuleidęs galvą, jis 
nebegrįžo į savo vietą, bet tie
siai išėjo į koridorių, o iš ten į 
automobilių aikštę. Iš tolo jo au
sis pasiekė giesmės garsai. Po 
keleto minučių prasivėrė durys. 

for 1979-1980” JAV LB visuo
meninių reikalų taryba aprūpi
no žmogaus teisėmis besirūpi
nančią Human Rights Internet 
organizaciją, Oregono valstybi
nio universiteto biblioteką, Wil- 
kes kolegijos biblioteką (per 
prof. Br. Kasią), Cardiff Wales 
kolegiją Anglijoj, Wisconsino 
universiteto biblioteką, Naaher 
ir Erasmus knygynus Vokieti
joj ir Olandijoj. Yale slavų de
partamento biblioteka užsisakė 
minėto leidinio devynių metraš
čių komplektą.

Kazio Jankūno, LB New Jer- 
sey apygardos pirmininko, ame
rikiečių laikraščiuose išspaus
dinti laiškai redakcijom yra pa
sidarę ganą dažnu reiškiniu. 
Rugsėjo 24 ir spalio 29 Pater- 
sono vyskupijos oficiozo The 
Beacon laidose buvo išspaus
dinti jo laiškai politinių kali
nių doc. Vyt. Skuodžio ir inž. 
Vyt. Vaičiūno klausimu. Pas- 
saic mieste leidžiamo Herald 
News skiltyse spalio 29 jis pa
kartotinai skaitytojus supažindi
no su Skuodžio asmeniu ir krei
pėsi į juos su prašymu laiškais 
kontaktuoti prez. R. Reaganą 
ir ambasadorių Dobryniną dėl 
Skuodžio išleidimo.

Antano Masionio, JAV LB ta
rybos nario, laiškus redakcijai 
doc. Vyt. Skuodžio (Benedict 
Scott) reikalu išspausdino New 
Jersey valstijoj leidžiami Pater- 
son News (spalio 17), Bergen 
Record (spalio 21) ir Patersono 
vyskupijos savaitraštis The Bea
con (spalio 1). Ant. Masionis 
yra vienas iš produktyviausių 
lietuviškų reikalų kėlėjų ameri
kiečių spaudos skiltyse.

Valstybės departamente prieš 
kelis mėnesius Pabaltijo sky
riaus viršininkės pareigas už
ėmusi Mildred A. Patterson pa
informavo JAV LB-nę, kad JAV 
geografo įstaiga yra pažadėjusi 
naujose Status of the World 
žemėlapių laidose žymėti Pabal
tijo valstybių sienas. Sienos, 
masteliui leidžiant, bus taip pat 
žymimos ir kituose JAV valdžios 
įstaigų leidžiamuose žemėla
piuose. Prieš keletą metų LB- 
nės darbuotojų pastangomis 
išsikovota pastaba, kad “JAV 
nepripažįsta Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos smurtu įvykdyto įjun
gimo į Sov. Sąjungą”, iš žemė
lapio apatinės dalies bus per
kelta galimai arčiau rodomų 
Pabaltijo valstybių sienų. JAV 
geografo įstaiga yra taip pat 
sutikusi taisykles pasiųsti ki
tom žemėlapius gaminančiom 
valdžios įstaigom. Ryšius žemė

ir būrys atsisveikinimo dalyvių 
neskubėdamas ėjo prie savo au
tomobilių.

— Ponas Plepaitis, — šūktelė
jo moteriškas balsas. — Jūsų bu
vo pati geriausia kalba. Tik pa
ploti būtų reikėję. Gaila, kad lai
dotuvės, — saldžiai kalbėjo po
nia Piktaitienė. — Nei pridėti, 
nei atimti, — toliau gyrė ji.

— Ačiū, ponia, už gražius žo
džius, — dėkojo nejaukiai nu
siteikęs Plepaitis, nejausdamas 
sarkazmo, kuris sunkte sunkėsi 
iš ponios Piktaitienės burnos, 
dar prieš valandą išdrožusios 
ilgą jausmingą, ašaringą prakal
bą. Jo laimei ir Onutė pagaliau 
pasirodė tarpdury. Važiavo juo
du į namus tylėdami. Pagaliau 
Onutė paklausė:

— Tai kurgi tavo kalba dingo?
Norėjo Plepaitis barti žmoną, 

kad sukeitė švarkus. Norėjo iš
lieti savo pyktį, bet jam darėsi 
graudu. Tik vyriška ambicija rei
kalavo vyriško atsakymo.

— Per laidotuves nereikia 
daug kalbėti, — bandydamas 
skambėti autoritetingai, atsakė 
žmonai Plepaitis, tiesų žvilgsnį 
nukreipęs į patį greitkelio vidurį. 
Ir jam staiga pasidarė lengviau.

Tiesa — per laidotuves nede
ra ilgai ir daug kalbėti. Tik nie
kas ir niekada nesužinos, kas 
privertė poną Plepaitį padaryti 
tokį rimtą sprendimą. Argi žmo
gus tikėsi prietarais? O kalbėti 
tryliktuoju vis dėlto nereikėjo. 

lapių reikalu ilgus metus su 
JAV geografo įstaiga palaikė 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos narys Algimantas Gu- 
reckas.

JAV LB krašto valdyba $3,000 
suma parėmė iš pavergtos Lie
tuvos pabėgusio Vlado Šakalio 
knygos ir televizijos filmo ruo
šos darbus. Kontaktų su leidyk
lomis ir filmų studijomis suda
ryme jam daug talkina JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
narė Daiva Kezienė ir Phila- 
delphijos LB apylinkės val
dybos vicepirmininkė politi
niam reikalam Rima Mironienė.

Patvirtintas susitarimas. JAV 
LB krašto valdyba savo posė
dy spalio 24 Bostone svarstė 
susitarimo projektą, padarytą 
Lietuvos atstovybėj VVashing
tone spalio 11, ir jį patvirtino. 
Pasitarime dalyvavo Lietuvos 
atstovas dr. Stasys Bačkis, gene
ralinis konsulas Anicetas Simu
tis ir dr. Domas Krivickas. JAV 
LB krašto valdybai atstovavo 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimantas Gečys, jo pa
vaduotojas Algimantas Gureckas 
ir narys ryšininkas VVashingtone 
Viktoras Nakas. Altui atstovavo 
jo valdybos sekretorius Gražvy
das Lazauskas ir dr. Jonas Ge
nys. Susitarta, kad į Lietuvos 
pasiuntinybės namo remonto 
komitetą po tris atstovus skiria 
Altas ir JAV LB. Komiteto pir
mininkas parenkamas abiem su
sitarus. Alto ir JAV LB krašto 
valdybos pirmininkai sušauks 
organizacijų atstovų konferenci
ją konkrečių veiklos planų apta
rimui. JAV LB krašto valdybos 
ir Alto atstovai vėl susitiks Lie
tuvos atstovybėj VVashingtone 
lapkričio mėn.

JAV LB trisdešimtmečiui pa
minėti yra ruošiamas leidinys, 
kurį redaguoja Balys Raugas. Ja
me atsispindės visų JAV LB 
krašto valdybų, prezidiumų, 
apygardų bei apylinkių veikla. 
Taip pat šiame leidiny bus ap
tarti JAV LB didieji renginiai: 
dainų šventės, tautinių šokių 
šventės, kultūros kongresai, 
teatro festivaliai, mokslo ir kū
rybos simpoziumai, masinis ap
silankymas Baltuosiuose Rū
muose, politinės konferencijos 
ir kita.

Baltic American Freedom 
League komiteto veikla buvo 
svarstoma PLB visuomeninių 
reikalų komisijos posėdy, kuria
me taip pat dalyvavo Los An
geles atstovai Antanas Mažeika, 
Danutė Barauskaitė, Leonardas
Valiukas ir dr. Z. Brinkis bei
JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus ir visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Algimantas 
Gečys. Po to šis klausimas bu
vo nagrinėjamas JAV LB krašto 
valdybos posėdy Detroite ir JAV 
LB IX-osios tarybos trečiojoj se
sijoj Bostone. Principe pritarta 
Baltic American Freedom 
League veiklai ir yra susitarta, 
kad pusę lietuvių direktorių 
plius vieną į direktorių tarybą 
pristato JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba, o tvirtina JAV 
LB krašto valdyba. Atstovavimas 
Baltuosiuose Rūmuose, valsty
bės departamente ir kitose svar
besnėse įstaigose bei memoran
dumų rašymas ir toliau palieka
mas JAV LB krašto valdybai. 
Šiuo metu Baltic American 
Freedom Leagud turi 15 direk
torių; 11 jų yra lietuviai, du 
latviai ir du estai. Finansus savo 
veiklai telks pats komitetas. 
Veiklos gaires šiam komitetui 
nustatys Steering Committee, 
kurio didelę daugumą sudarys 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos nariai. Principe taip pat 
pritarta Hannaford bendrovės 
samdymui. Ši bendrovė samdo
ma ne vaduoti Lietuvai, kaip kai 
kurie veiksniai skelbia; ji bus tik 
talkininkė, o tiksliau — tik mūsų 
įrankis, tarytum kompiuteris 
mum pagelbėti mūsų nurody
tose veiklos srityse. Šiuo metu 
ruošiami galutiniai Baltic 
American Freedom League įsta
tai, kuriuos tvirtins JAV LB 
krašto valdyba.

JAV LB
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Vincas Kudirka šimtojo gimtadienio proga savo šeimos (keturių generacijų) narių tarpe. 
Nuotraukoj: sukaktuvininkas Vincas Kudirka centre. Duktė Ona Chervokienė, jos vyras 
Bronius, jų sūnus Jonas su žmona Rosanna ir vaikaičiai Jason, Joshua irjessica. Sūnus Bronius 
su žmona Ona, jų duktė Elzbieta McCarthy ir vyras Richardas, jų vaikaičiai Matthew 
ir Kristina. Sūnus Vincas su žmona Eugenija, duktė Eugenija Kodis su vyru Gedi
minu ir dukra Viktorija.

VINCAS KUDIRKA SULAUKĖ 100 METŲ

Norwood, Mass., lietuvių parapijos organizato
rius, vienas iš Darbininko laikraščio steigėjų, 
jvairių draugijų veiklus narys ir visuomeni
ninkas, spaudos bendradarbis.

Norwoode, Mass., gyvenąs 
Vincas Kudirka liepos 19 atšven
tė 100 metų sukaktį. Tai buvo 
sekmadienis. Jo paties organi
zuotoje ir statytoje parapijos 
bažnyčioje buvo aukojamos pa
dėkos mišios. Dukra ir du sūnūs 
gražiame “King Henry VIII” 
restorane surengė vaišes, kuriose 
dalyvavo plati giminė ir įvairūs 
svečiai. Vaišėm pasibaigus, sū
nus Bronius ir marti Ona pakvie
tė visus į savo sodybą, kur vi
siem buvo progos arčiau pasi
kalbėti su jubiliatu.

Šios sukakties proga gauta 
daug sveikinimų ir įvairių dova
nų. Buvo ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II sveikinimas ir palai
minimas. Sveikino ir JAV pre
zidentas Reagan su žmona, Nor- 
woodo miesto atstovai, brolio 
dukra iš Lietuvos. Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos klebonas parapi
jos vardu įteikė gražų sveikini
mą. Iškilmėse dalyvavo visi 
buvę Šv. Jurgio parapijos vi
karai.

Svečių buvo atvykę net iš Ka
nados, Baltimorės, New Yorko.

Kilęs iš Suvalkijos
Vincas Kudirka gimė 1881 lie

pos 19 Žilių kaime, Barzdij 
valsčiuje, Šakių apskrityje. 
Gimė ūkininko šeimoje. Daug 
vyrų tada nenorėjo tarnauti caro 
kariuomenėje. Paprastai jie pasi
traukdavo iš Lietuvos ir atvyk
davo į Ameriką. Taip padarė ir 
Vincas. Vokietijos siena buvo ne 
taip toli. Pasitraukė per sieną į 
Vokietiją, o iš ten 1902 metais 
atkeliavo į Ameriką.

Pradžioje sustojo Bostono 
apylinkėje. Dirbo ūkyje. Darbas 
buvo sunkus. Teko dirbti po 12 
valandų per dieną ir taip visas 
šešias savaitės dienas. Savaitinis 
atlyginimas buvo 12 dol.

Įsikuria Norwoode
Pramokęs šiek tiek kalbos, 

gavo inspektoriaus darbą odos 
fabrike Norwoode, Mass. Ten jis 
išsikėlė ir ten Įsikūrė. Ten ir da
bar tebegyvena. Ten jis susipa
žino su Anastazija Venskiūte, 
kurią 1910 metais vedė.

Jie užaugino tris vaikus: duk
rą Oną Chervokienę, du sū
nus — Bronių ir Vincą, kurie yra 
sukūrę savo šeimas. Namai visą 
laiką buvo lietuviški, tai šian
dien ir sukaktuvininko anūkai 
moka lietuviškai. Dukra dabar 
yra Liet. Kat. Susivienijimo 81 
kuopos sekretorė.

Žmona Anastazija, trumpai 
sirgusi, mirė 1976 metais.

Vincas lietuviškoje veikloje
Atvykęs į Ameriką, jis įsijun

gė į plačią visuomeninę bei ka
talikišką veiklą. Pro gyvenimą 
nepraėjo abejingas, bet pats kū
rė, organizavo naujas draugijas, 

jų skyrius kūrė Nonvoode, jiem 
vadovavo.

Jis aktyviai dalyvavo bend
rinėse didžiosiose organizacijo
se — Liet. Kat. Susivienijime, 
Kat. Federacijoje, Alte, Balfe.

1910 metais jis suorganizavo 
pašalpinę Šv. Jurgio draugiją, 
kuri plačiai veikė ir reiškėsi 
kultūrinėje srityje — rengė vai
dinimus, koncertus, puotas su 
menine programa. Draugija su
būrė beveik visus Nonvoodo 
lietuvius katalikus.

Steigia parapiją ir 
stato bažnyčią

1912 metais kovo 31 susirin
kime nutarta įkurti lietuvišką 
Šv. Jurgio parapiją. Netrukus 
buvo nupirktas žemės sklypas. 
1913 gegužės 14 iš Cambridge, 
Mass., atvykęs kun. J. Krasnic- 
kas atlaikė lietuviam pirmąsias 
pamaldas. 1914 parapijos klebo
nu paskirtas kun. A. Daugis. 
Tada buvo nupirkta žemės ir 
pradėta statyti bažnyčia. Pirmo
sios pamaldos naujoje bažny
čioje buvo 1915 metais gruodžio 
19.

Organizuoja Darbininkų 
Sąjungą

Jaunas ir energingas Kun. Fa
bijonas Kemėšis ėmėsi organi
zuoti katalikus darbininkus. Pir
masis susirinkimas buvo 1915 
birželio 10 Šv. Petro lietuvių 
parapijos svetainėje So. Bostone. 
Šiame steigiamajame susirinki
me dalyvavo ir Vincas Kudirka 
su savo broliu Pranu. Abu bro
liai įstojo į tą sąjungą, Vincas 
buvo išrinktas į laikinąją centro 
valdybą. Tame pačiame susirin
kime buvo nutarta išleisti laik
raštį Darbininką.

Lietuvių Darbininkų Sąjunga 
greitai visur plėtėsi, buvo kuria
mos naujos kuopos. Prie šios 
organizacijos augimo dau'g prisi-

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
VADOVYBĖ

Ateities sukaktuviniame 
kongrese ateitininkų sendraugių 
konferencijoj buvo išrinkta nau
ja Ateitininkų Sendraugių Są
jungos centro valdyba. Naujai iš
rinkti valdybos nariai rugsėjo 
27 posėdy pareigomis pasiskirs
tė taip: dvasios vadas prel. dr. 
Petras Celiešius, 2976 Sunny- 
nook Avė., Los Angeles, Calif. 
90039; pirmininkas Jonas Valu- 
konis, 15401 Florence Circle, 
Huntington Beach, Calif. 92647; 
vicepirm. Saulė Palubinskienė; 
sekr. Dalilė Polikaitienė, 3111 
Ettrick St., Los Angeles, Calif. 
90027; ižd. Evangelina Kuugte- 
nė; narys Jonas Motiejūnas.

Naujoji centro valdyba įsi
pareigoja palaikyti glaudžius ry- 

dėjo ir Vincas Kudirka. Vincas 
pirmajame seime buvo išrinktas 
i centro valdybą.

Jo ir kitų Sąjungos veikėjų 
darbu lx*i rūpesčiu buvo suorga
nizuotas ir Darbininkas, kurio 
pirmasis numeris išėjo 1915 rug
sėjo 19. Jį atspausdino suorga
nizuota nuosava spaustuvė.

Su Darbininku sukaktuvinin
kas visada palaikė ryšius, rašė 
korespondencijas, pasirašyda
mas Žvalgo slapyvardžiu. Ap
skritai lietuviškoje spaudoje jis 
bendradarbiavo nuo seno, tą 
spaudą ne tik skaitė, bet ir rėmė.

Lietuvos labui
Daug sukaktuvininkas dir

bo ir bendram Lietu- 
vos labui, rinko jai aukas, rū
pinosi jos reikalais, prisidėjo 
prie jos atstatymo.

Jau išmokęs angliškai, jis mie
lai patarnaudavo naujai atvyku
siem į šį kraštą, padėdamas 
jiem įsikurti. Po antrojo pasau
linio karo rūpinosi pabėgėliais, 
kurie buvo Vokietijoje, ir sudarė 
jiem reikiamus dokumentus, 
kad galėtų čia atvažiuoti.

Dar geros sveikatos
Sulaukęs šimto metų amžiaus, 

Vincas Kudirka dar turi šviesią 
atmintį, domisi viskuo, kas de
dasi gyvenime, skaito lietu
viškus ir amerikietiškus laikraš
čius, rašo laiškus giminėm į 
Lietuvą, lanko bažnyčią, prižiūri 
savo namus ir dirbinėja gražia
me sode bei darže.

Du korespondentai
Apie šią Vinco Kudirkos su

kaktį parašė net du korespon
dentai — dalyvavusi vaišėse 
Ona Glebauskas iš So. Dennis ir 
Rimvydas Liutkus iš Rocheste- 
rio, N.Y. Darbininko redakcija 
abiem dėkoja už prisiminimą ir 
parašymą. Abiejų raštais redak
cija pasinaudojo, rašydama šį 
straipsnį ir jį papildydama kita 
turima medžiaga.

Darbininko redakcijai tikrai 
malonu sukaktuvininką su kitais 
pasveikinti ir palinkėti sveika
tos, Dievo palaimos, (p.j.)

Sius su visais ateitininkais sen
draugiais, ar jie priklausytų prie 
vienetų atskiruose miestuose, ar 
jie gyventų nuošaliau. Tad visi 
ateitininkai sendraugiai, ypač 
jaunesnieji akademikai, kurie 
tiesioginiai nepriklauso prie 
sendraugių skyriaus, prašomi 
prisistatyti sendraugių centro 
sekretorei aukščiau nurodytu 
adresu.

Siunčiant aplinkraščius, anke
tas ir kitą korespondenciją, ne
norėtume aplenkti nei vieno 
sendraugio. Skyrių valdybos 
raginamos sudaryti naujausius 
narių ir jų adresų sąrašus ir juos 
pasiųsti centro valdybos sekreto
rės adresu.

Dalilė Polikaitienė

PRADĖTAS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ASYŽIEČIO JUBILIEJUS
(atkelta iš / ps/.J

taiką ir deda pastangas, kad 
tautos nusiginkluotų. Jis skelbė 
meilę ir pagarlią gamtai ir vi
siems gyviams. Dabar Jungtinės 
Tautos rūpinasi apsaugoti ir 
globoti gamtą visame pasaulyje. 
Jis buvo beturčių šventasis. 
Jungtinės Tautos stengiasi paša
linti trūkumus ir kentėjimus mi
lijonams žmonių. Dėl to, minė
dami šv. Pranciškaus 800 metų 
gimtadienį”, kalbėjo JT generali
nis sekretorius, ‘‘stenkimės su
jungti savo jėgas, savo dvasią ir 
savo širdis jo idealų siekimui.”

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir daugelio kitų kraštų paštai šv. 
Pranciškaus 800 metų gimtadie
niui paminėti žada išleisti ati
tinkamus pašto ženklus.

Šv. Pranciškaus jubiliejus 
Amerikoje

Į šį jubiliejų savo dėmesį 
atkreipė visi JAV vyskupai, 
kunigai ir tikintieji. Nacionali
nės Amerikos Katalikų Vyskupų 
Konferencijos vardu, atidarant 
šv. Pranciškaus, jubiliejų, visus 
pranciškonus ir pranciškones pa
sveikino šios konferencijos pir
mininkas Minneapolio arkivys
kupas John R. Roach, pabrėžda
mas, kad šv. Pranciškaus dvasia 
tiek pat yra aktuali dabar, kiek 
ir jo laikais. Nevvarko, N.J., ar
kivyskupas Peter L. Gerety pa
rašė specialų laišką savo vysku
pijos tikintiesiems, priminda
mas, kad šv. Pranciškaus gyveni
mo pagrindas buvo Evangelija.

Visų pranciškoniškųjų šeimų 
šv. Pranciškaus jubiliejaus pa
minėjimui ruošti sudaryto komi
teto pastangomis JAV jubilie
jus buvo pradėtas Šv. Patriko ka
tedroje New Yorke spalio 4 va
kare iškilmingomis pamaldomis, 
kurias laikė kard. T. Cooke su 
kitais 5 vyskupais. Pamokslą 
apie šv. Pranciškaus įtaką mūsų 
šimtmečiui sakė arkivysk. T. 
Kelly, domininkonas. Iškilmėse 
dalyvavo visų pranciškoniškųjų 
šeimų atstovai. Pastebėtina, kad 
JAV yra apie 100,000 šv. Pran
ciškaus sekėjų, vyrų ir moterų 
vienuolių ir pasauliečių pranciš- 
konų-tretininkų.

Šį jubiliejų paminėjo ir didžio
ji Amerikos spauda.

Amerikoje jubiliejaus uždary
mo iškilmės įvyks San Francis- 
co, Calif., 1982 spalio 4.

Pranciškonų atsinaujinimas 
jubiliejaus metu

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTIMŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED B Y VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto Iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Mirai Beach, Fla. 33139-1201 17 St......................... .......................... _......................   305 673-8220
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ..................................................    435-1654
Baltžmore 31, Md. — 1828 Fleet Street ______________ _____________________________________ 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ............................... ........... .. ...................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue _____________ _____ _________ ______ _____________ 895-4700
Chicago 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue __________ ______ ____________________________ 486-2818
Chicaao. BL 60629 — 2608 West 69 Street .....................    925-2787
Chicago, UI. 60622 — 2222 West Chicago Avenue............................ ....... — --------„—— 312 227-4850
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd. -------- -------------- -------------------------------------------------- (216) 845-6078

Detroit 12. Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ___ ____ ___ ___________ __________ .365-6780
HeridmerJV.Y. McKennan Rd..................... ..........        315-866-39®
Hamtramck. Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ...... —----------------- - ------„-------- ------------------- 365-6740
Chester, Pa-, 19013 — 2819 W. 3 St------------------------------------------------------------------------------------302 478-2871

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue —.—...___ .......________ ______ __ .... ____ .385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .........-......... .....------------------------ -------------------------------- 302 478-2871
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St. 4/5-7430. 
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marehall St------------------------------------------------------------------ 215 WA 38878
Phoenis Arit. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy............. —  ........................................602-942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ..............-......   .........    381-8800
Sflver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė. ........................................ ............................ ................ 301-589-4464
South River. N.J. — 41 Whitehead Avenue ..................... ................. .257-6: <20
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .....-........................   473-974ą

Visame pasaulyje pranciško
nai savo Serafiškojo Tėvo jubi
liejui jau ruošėsi nuo 1980 rug
sėjo 17, šv. Pranciškaus stigmatų 
šventės, atlikdami dvasinį atsi
naujinimą. Tuo tikslu visų pran
ciškoniškųjų vienuolijų genero
lai išleido bendrą laišką, kuria
me nagrinėjami paskutinieji 
prieš mirtį pasakyti šv. Pranciš
kaus žodžiai: ‘‘Aš savo dalį atli- 
kau/jus savąją atlikti teišmoko 
Kostus”. Romoje šį rudenį pran
ciškonų Šv. Antano universitete 
ir Šv. Bonaventūros teologijos 
fakultete įvyko specialus pran
ciškoniškosios dvasios studijų 
kongresas. Panašios studijos jau 
kelinti metai vyksta ir Šv. Bo
naventūros pranciškonų univer
sitete Amerikoj. Viso pasaulio 
pranciškoniškoji spauda nagri
nėja šv. Pranciškų ir jo dvasios 
pritaikymą mūsų laikams.

Įvairūs renginiai
Šv. Pranciškaus 800 metų gi

mimo jubiliejus bus atžymėtas 
įvairiais renginiais, meno pa
rodomis, koncertais, vaidinimais 
ir literatūros kūriniais. Asyžiuje 
per visus metus bus speciali pa
saulinio garso dailininkų kūrinių 
paroda šv. Pranciškaus tema. 
Washingtone Katalikų universi
tetas spalio 19 jau suruošė uni
versiteto choro ir simfoninio 
orkestro su solistais koncertą. 
Jame buvusi Metropolitan 
operos solistė sopranas Mild- 
red Allen giedojo šv. Pranciš
kaus Saulės, arba kūrinių, gies
mę, kuriai gaidas parašė Charles 
Martin Loeffler. Tą pačią giesmę 
pagal Franz Liszt kompoziciją 
giedojo ir solistas baritonas Da- 
vid Beekvvitt.

Negana to, šv. Pranciškaus 
jubiliejaus minėjimo koncertai 
rengiami įvairiose Amerikos 
vietovėse. Juose gieda iŠ Asy
žiaus atvykęs “Cantori di Assi- 
si” choras. Jis jau giedojo Šv. 
Patriko katedroje New Yorke 
spalio 25 ir televizijos 4 kanale 
spalio 26, New York City Hali. 
Vėliau giedos VVashingtone, 
Dalias, Los Angeles ir SanFran- 
cisco. Įvairius renginius ruošia 
visos pranciškonų šeimos, pro
vincijos ir vienuolynai.

Lietuvių pranciškonų jubilie
jiniai minėjimai

Lietuvos pranciškonai Ameri
koje taip pat neatsilieka nuo ki
tų. Jų vadovybė jubiliejaus rei

kalui paskyrė Tėvą Viktorą Gi
džiūną, Šv. Pranciškaus Varpelio 
redaktorių, kuris jau paruošė 
ir išleido populiarink) turinio 
gausiai iliustruotą knygą “šv. 
Pranciškaus dvasios spinduliavi
mas”, gaunamą Darbininko ad
ministracijoje. Jis jau yra paruo
šęs ir skaitęs apie šv. Pranciš
kų kelias paskaitas. Lietuviai 
pranciškonai šv. Pranciškaus ju
biliejų pradėjo savo provincijos 
susirinkimu ir dvasiniu susikau
pimu rugsėjo 14-19. Šv. Pranciš
kaus Varpelis jau visi metai ski
ria išskirtinį dėmesį šv. Pranciš
kui. Jo jubiliejų atitinkamai pa
minės Darbininkas, Aidai ir kiti 
lietuviški laikraščiai. Toronto 
parapija jau surengė ekskursiją į 
Asyžių. Jubiliejų keliose trans
liacijose paminės Vatikano radi
jas lietuviškoje programoje. Bus 
dedama pastangų, kad jį pami
nėtų Amerikos Balsas ir kitos 
lietuviškos radijo programos. 
Specialūs minėjimai ruošiami 
ateinančių metų rudenį Roches- 
teryje, Brooklyne ir Toronte. 
Pranciškonai įvairiomis progo
mis prisimena ir prisimins šv. 
Pranciškų savo paskaitose ir pa
moksluose.

Reikia, kad ir lietuviai susido
mėtų šiuo nepaprastu, lietu
viams labai reikšmingu šventuo
ju ir pranciškonų veikla Lietuvo
je, prasidėjusia pačioje Lietuvos 
valstybės kūrimosi pradžioje ir 
tebesitęsiančia iki mūsų laikų, 
ir, sekdami šv. Pranciškum, lai
kytųsi Evangelijos, kuri buvojo 
gyvenimo kelrodžiu.

V. Gidž.
-o-

Popiežlaus Jono Pauliaus II 
malda 1 iv. Pranciškų

Padėk mums, šv. Pranciškau 
Asyžieti, priartinti Kristų prie 
Bažnyčios ir šių dienų pasau
lio. Tu, kuris nešiojai savo šir
dyje savo laikų rūpesčius, padėk 
mums mūsų širdį sujungti su Iš
ganytojo širdimi, kad ji pajėgtų 
mūsų laikų žmonių gyvenimą 
apglėbti. Padėk mums sociali
nes, ekonomines ir politines 
problemas suprasti, šiandieni
nės kultūros ir civilizacijos 
problemas išspręsti, šių dienų 
žmonių kentėjimus, jų abejones, 
trūkumus, skriaudas, sumišimą, 
įtampą, bruzdėjimą ir baimę 
panaikinti. Padėk mums visa tai 
išreikšti paprasta ir vaisinga 
Evangelijos kalba. Padėk mums 
visa tai atskleisti evangeliškoje 
šviesoje, kad pats Kristus galėtų 
būti mūsų laikų žmonėms Ke
lias, Tiesa ir Gyvenimas.
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PADĖKIME VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Praeitų metų pabaigoje, kai 
gimnazija turėjo daug skolų ir 
kai grėsė pavojus užsidaryti, 
prašėme lietuvių paramos. Pra
šymas buvo išgirstas — lietuvių 
institucijos, organizacijos, rėmė
jų būreliai ir paskiri asmenys 
atsiliepė gausiomis aukomis. 
Stambią paramą suteikė ir Vo
kietijos evangelikų bažnyčios 
šalpos organizacija “Diakoni- 
sches Werk”. Gimnazija atsiga
vo, išbrido iš skolų ir 30 metų 
sukaktį atšventė su nauja viltimi. 
Tuo džiaugiamės ir visiems nuo
širdžiai dėkojame.

Padidėjus lietuvių visuome
nės dėmesiui gimnazija, paaugo 
ir mokinių skaičius — šiuos 
mokslo metus pradėjome su 66 
mokiniais. Jiems mokytis geri
namos sąlygos bei gražinama 
aplinka — talkos būdu šią vasa
rą išdažyti berniukų ir mergai
čių bendrabučiai ir valgykla, iš 
naujo aptvertas gimnazijos par
kas. Gimnazijoje įrengtas svečių 
kambarys, kad atvykę tėvai ir
svečiai turėtų kur apsistoti. Šiuo 
metu įrengiama skaitykla, kad 
mokiniai galėtų pastoviai nau
dotis mūsų gausias periodine 
spauda.

LEIDŽIAMAS NAUJAS LE TOMAS

Mintis leisti Lietuvių Encik
lopedijos II-ąjį papildymų tomą 
rado palankų atgarsį spaudoje 
ir laiškuose. Gauta daug laiš
kų, skatinančių nebedelsti su 
šiuo aktualiu reikalu. Tarp kitų 
motyvų užsimenama tai, kad 
išeivijoje sparčiai retėja vyres
nės kartos lituanistai, gi jų prie
auglis nežymus. Tebedelsiant 
darytųsi sunkiau rasti bendra
darbių lietuviškiems reikalams. 
Tai ir skatina skubėti leisti II- 
ąjį papildymų tomą.

Užsakymų, deja, nesuplaukė 
nė kelintos'dalies tiek, kiek rei
kėtų, kad būtų galima iš prenu
meratos išsiversti. Tenka remtis 
viltimi, kad, darbą pradėjus, at
siras daugiau prenumeratorių. 
Panašiai buvo ir tada, kai LE 
pradėta leisti prieš 30 metų. 
Bet norima štai ką pabrėžti. Ne
bus įmanoma spausdinti dides
nio atsargos kiekio: viena, be 
reikalo tai pakeltų išlaidas; ant
ra, sandėlyje užsigulėdamos 
knygos neša nuostolius. Taigi, 
kas iš tikrųjų mano ir norėtų 
užsisakyti II-ąjį papildymų to
mą, turėtų nebedelsti įsirašyti 
į prenumeratorių skaičių. Lei
dyklai pinigų siųsti dar nerei
kia. Pakanka pranešti vardą, pa
vardę ir adresą.

Malonu pranešti, kad II-ąjį 
papildymų tomą sutiko redaguo
ti Simas Sužiedėlis, buvęs en- 
eyclopedia Lituanica redakto
rius ir LE bendradarbis, dr. 
Jurgis Gimbutas, buvęs abiejų 
enciklopedijų skyriaus redakto
rius, ir dr. Juozas Girnius, bu
vęs vienas iš trijų pagrindinių 
LE redaktorių. Po pasitarimo, 
įvykusio spalio pradžioje, nutar
ta pirmiausia sudaryti busimo
jo LE tomo (XXXVII) kartote
ką’ t.y. išsamų vardyną asmenų 
ir dalykų, kuriuos papildymai

LB 1981 M.
LITERATŪROS 
PREMIJA

JAV LB 1981 metų literatū
ros premijos vertinimo komi
sija sudaryta Chicagoj tokios 
sudėties — kun. Vytautas Bag- 
danavičius, Česlovas Grincevi- 
čius, Aušra Liulevičienė, dr. 
Marija Stankus-Saulaitė, Alfon
sas Tyruolis-Šešplaukis.

LB 3000 dol. premija skiria
ma už grožinę literatūrą. 1981 
metais spausdintus veikalus 
arba rankraščius siųsti iki 1981 
gruodžio 31 adresu: Viktoras 
Mariūnas, 1994 Beverjy Hills 
Dr., Richmond Hts, Ohio 44143, 
arba Č. Grincevičius, 7132 So. 
Mozart Avė., Chicago, III. 60629.

Visi rankraščiai bus grąžinami 
siuntėjam. Jų siųsti užtenka po 
1 egz. Spausdintų veikalų siun
čiama po 5 egz.

JAV LB Kultūros taryba

Gimnazijai išlaikyti turime ir 
šiais metais rūpesčių. Kylant 
kainoms ir dėl to didėjant gim
nazijos bei bendrabučių išlaiky
mo išlaidoms, o iš kitos pusės 
Vokietijos valdžiai jau eilę me
tų skiriant bendrabučiams išlai
kyti tą pačią sumą ir nutrau
kus DM 10,000 nuo mokytojų 
algų, reikia iki šių metų gruo
džio surinkti DM 30,000 aukų, 
kad galėtume užbaigti metus 
be skolų.

Iš širdies visiems dėkodami už 
ligšiolinę gausią paramą, prašo
me padėti gimnazijai ir toliau. 
Artėja Kalėdų šventės. Tada pri
siminsime savo artimuosius do
vanėlėmis. Įtraukime į savo do
vanų sąrašą ir savąją gimnazi
ją! Ji yra mūsų visų. Jei visos 
mūsų organizacijos, visi lietuviai 
jai padės, ji gyvuos ir stiprės.

Aukas prašome siųsti: Privates 
Litauisches Gymnasium, 6840 
Lampertheim 4, West Germany. 
Galima siųsti ir per Balfą (2558 
W. 69 St., Chicago, IL 60629) 
arba per Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę (5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, IL 60636).

Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos valdyba

turėtų apimti. Norima, kad ne
būtų praleista nieko svarbesnio, 
kas yra įvykę per pastaruosius 
keliolika metų (nuo 1969). Kar
toteką norima sudaryti iki 1982 
sausio 15. Ji padėtų iš anksto 
apžvelgti visą medžiagą, numa
tyti atskirų straipsnių dydį ir 
viso tomo apimtį.

Kartotekos reikalu, prašant su
gestijų, išsiuntinėta arti 100 
laiškų buvusiems LE bendra
darbiams ir kitiems savo sri
ties specialistams. Tikimasi ir 
laukiama palankaus atsiliepimo. 
Prašoma taip pat visų, kas tu
ri kokių pasiūlymų ar žinių, 
kurias vertėtų panaudoti papil
dymams, rašyti leidyklos ir re
dakcijos adresu: Lithuanian 
Encyclopedia Press, P.O. Box 
95, South Boston, MA 02127. 
Kadangi tuo tarpu prašome ne 
straipsnių, bet tiktai vardų ir 
dalykų, manoma, nesunku būtų 
patenkinti redaktorių prašymą 
atsiliepti iki 1982 sausio 15.

Apsisprendęs leisti LE II- 
ąjį papildymų tomą, tikiuosi su
lauksiąs tokios pat visuotinės 
lietuvių visuomenės paramos, 
kaip ir leisdamas daugiatomį 
Lietuvių Enciklopedijos rinkinį.

Juozas Kapočius
Lietuvių Enciklopedijos leidėjas

ST. PETERSBURG, FLA.
Lietuvių klube 1981-1982 

metų veiklos sezonas pradėtas 
spalio 18 sekmadieninių pietų 
metu. Dalyvavo 300 su viršum 
asmenų. Meninėj programoj hu
moristinį vaizdelį “Pajūryje”, 
parašytą A. Kamiaus, suvaidino 
E. Krasauskienė ir Ir. Kačins
kienė. Klubo mišrus choras, va
dovaujamas muz. P. Armono, 
akomponuojant Mrs. M. Sulli- 
van, sudainavo 4 dainas.

Lietuvių dailininkų, gyvenan
čių St. Petersburge ir apylin
kėse bei priklausančių prie lie
tuvių klubo, kūrinių paroda 
įvyks gruodžio 5-6. Paroda ren
giama klubo 20-mečio sukakties 
proga. Parodos reikalais galima 
kreiptis į klubo vicepirm. A. 
Armalį.

Iškilmingas banketas, Lietu
vių klubo 20 metų sukaktį šven
čiant, įvyks gruodžio 12.

St. Petersburgo Alto skyriaus 
naują valdybą sudaro: pirm. inž. 
A. Šukys, sekr. O. Galvydienė, 
ižd. J. Binderienė, spaudos ir in
formacijos vadovas P. Polteraitis, 
parengimų vadovė I. Valauskie- 
nė, jos padėjėja E. Purtulienė.

St. Petersburgo “Saulės” litua
nistinėj mokykloj šiuo metu 
mokosi 27 mokiniai. Tėvai kvie
čiami vaikučius leisti į šią mo
kyklą, kuriai vadovauja M. Pete- 
raitienė. Dėl informacijų skam
binti 867-1650 arba 367-4700.

Philadelphijos Lietuvių Namų Naujųjų Metų ruošos komitetas. Stovi iš k. Vytas Bagdo
navičius, Antanas Krušinskas, Renata Baraitė, Andrius Dragūnas, Alė Surdėnaitė-Maciū- 
nienė, Rimantas Stirbys, Daina Krivickaitė. Sėdi iš k. Roma Krušinskienė, Danutė Surdė- 
nienė, Vytas Surdėnas. Nuotraukoje trūksta: Laimos Bagdonavičienės, Aušros Bagdona
vičiūtės, Danutės Pliuškonytės, Janice Perry.

PHILADELPHIA, PA.

Šauniai sutiksim 
Naujuosius Metus

Nors rudens lapai tebekrinta 
nuo medžių, jau atskuba Naujų
jų Metų sniegu papuoštas oras. 
Naujieji Metai visiems atneša 
ir naujų vilčių: todėl visi jų 
taip ir laukia. Jų ypač laukia 
Philadelphijos Lietuvių Namų 
Naujų Metų ruošos komitetas, 
kuris ruošia planus svečiams 
labai šauniai atšvęsti šią “šven
tę”.

Bus paruošti bufetų stalai (jie 
tikrai lūš!) su jautienos ir kiau
lienos patiekalais bei įvairiais 
valgiais ir saldumynais. Besi
linksminantieji galės grįžti prisi
pildyti lėkščių laisvai. Kad ne- 
ištrokštų svečiai, prieš patį balių 
bus kokteilių valandėlė, o per 
balių veiks baras be mokesčio 
(reiškia, įėjimo bilietas užmoka 
ir už visus gėrimus). Taip pat 
prie kiekvieno stalo bus šam
pano butelis.

Gardžiai pavalgius, svečiai ga
lės pasimiklinti šokdami gro
jant smarkiai muzikai. O šau
nūs muzikantai — tai iš lietu
vių Pennsylvanijos angliaka
sių rajono: “Niek Hubb and His 
Lithuanian & International Or
chestra” iš Minersville, Pa. Pa
įvairinti programai bus ir dai
nininkų — tai Zita Šarkaitė 
ir Gabrielius Mironas.

Tradicinėmis kepuraitėmis 
pasipuošę ir dūdelėmis-žaisliu- 
kais begroją svečiai pasveikins 
dvyliktą valandą. Aišku, po visų

Dail. J. Juodžio 70 metų am
žiaus ir 50 metų kūrybinio dar
bo sukakties minėjimą surengė 
jo žmona Monika su giminėmis 
lietuvių klube spalio 22 vakarie
nės, dainų, tautinių šokių bei 
pasilinksminimo fone. Dalyvavo 
per 200 kviestų svečių. Pokyliui 
vadovavo Pr. Razgaitis, svečias 
iš Clevelando. Buvo daug svei
kinimų žodžiu ir raštu. Dr. A. 
Valienė apibūdino dail. J. Juo
džio tapybą. E. Rūkštelienės va
dovaujamas moterų oktetas pa
dainavo dvi dainas. Tautinių šo
kių grupė Banga pašoko tris šo
kius.

Dail. Adomo Galdiko kūrinių 
paroda klubo mažojoj salėj su
rengta spalio 24-25. Parodą 
ruošė Putnamo seselės, talkina
mos rėmėjų būrelio. Atidarymui 
vadovavo seselė Margarita Ba
reikaitė iš Putnamo, M. Reinie
nė iš Chicagos. Seselė Onutė 
Mikailaitė parodė skaidres iš 
vienuolyno gyvenimo. Parduota 
20 paveikslų.

L.K. Moterų Sąjungos 76 kuo
pos susirinkimas spalio mėnesį 
įvyko gražiame Seminole Parke. 
Dalyvavo viešnios — St Peters
burgo lituanistinės mokyklos 
vedėja M. Peteraitienė ir mo
kytoja Z. Pupienė. Prel. J. Bal
konas papasakojo savo įspūdžius 
iš kelionių ir seimų, kuriuose 
teko dalyvauti. Svarstant 1983 
metų L.K. Moterų Sąjungos sei- 

linksmumų, kai reikės puotau
tojam grįžti, karšta, kvapi kava 
paruoš juos kelionei.

Skamba lyg įėjimas į šį balių 
būtų labai brangus. Bet ne, 
labai pigus: $25 už visa sumoka. 
Tiktai reikia iš anksto rezer
vuoti vietą. Vietos turi būti už
sakomos iki gruodžio 15, ne 
vėliau.

Galima įsigyti rezervacijas 
siunčiant prašymus į Lietuvių 
Namus, 2715 E. Allegheny Avė., 
Philadelphia, Pa. 19134. Reikia 
pridėti čekius, išrašytus “Lithu
anian Music Hali” vardu, $25 
asmeniui. Bilietai tada bus iš
siųsti kartu su pakvitavimu.

Nedelskit, nes šis Naujų Metų 
balius jau dabar yra sukėlęs 
didelį susidomėjimą ir gali trūk
ti vietų, jei lauksite iki paskuti
nės dienos, gruodžio 15-tos.

R. S.

mo reikalą, St. Petersburgo na
rės mano, kad geriausia vieta 
būtų Chicaga, kur tuo metu 
(birželio 24-liepos 4) vyks antro
sios Pasaulio Lietuvių Dienos. 
Būtų naudinga ir narėm ir sve
čiam parinkti tą laiką ir vietą, 
nes būtų galima sulaukti gauses
nio dalyvių skaičiaus ir plačiau 
paskleisti L.K.M. Sąjungos rei
kalus. — L.Ž.K.

Lietuvos pasiuntinybės rūmų 
reikalu

Visiems jau gerai žinoma, kad 
Lietuvos pasiuntinybės rūmai 
Washingtone tiek nusidėvėjo, 
kad neatidėliotinai reikalingas 
skubus remontas ir tiem dar
bam atlikti visų lietuvių finan
sinė parama. Tam tikslui Flori
dos Tautos Fondo atstovybė, ku
rios būstinė yra St. Petersbur
ge, organizuoja Floridos valsti
jos ribose piniginį vajų.

Visos lietuvių organizacijos 
ir pavieniai tautiečiai savo au
kas galės įteikti per T. F. atsto
vybės valdybos narius arba kitų 
vietovių T.F. įgaliotinius, kurie 
jum mielai patarnaus. Aukoto
jam išduos pakvitavimus, o su
rinktas aukas skubiai persiųs 
Lietuvos pasiuntinybei Wash- 
ingtone.

Visos aukos per Tautos Fon
dą nurašomos nuo federalinių 
mokesčių (Tax Exempt No.: 51- 
172223). Čekius rašyti “Lithu
anian Legation” vardu ir siųsti 
£iuo adresu: Lithuanian Leg
ation, P.O. Box 46576, Pass- 
A-Grille Beach, FL. 33741.

V. Urbonas

— Clevelande šv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla balandžio 
3 minės 25 metų sukaktį.

— Toronto lietuvių namuose 
gruodžio 6, sekmadienį, 2 vai. 
popiet, rengiamas simpoziumas 
tema “Kanados politinės parti
jos ir mes”. Paskaitą skaitys 
Trento universiteto prof. dr. R. 
Vaštokas. Simpoziumo pirmi
ninkė — KLB pirm. adv. J. 
Kuraitė, nariai — KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirm. adv. 
A. Pacevičius, adv. A. Puteris, 
A. Juzukonis.

VARGONŲ 
KONCERTAS

Apreiškimo parapijos choras 
šiemet paminėjo šv. Cecilijos, 
muzikos globėjos, šventę. Baž
nyčioje 11 valandą buvo iškil
minga suma, kurios metu ypa
tingai gražiai giedojo tos para
pijos choras. Įsijungė į giedo
jimą ir Perkūno choras, giedojo 
ir kvartetas. Giedojo daugiau
sia lotyniškai. Visa tai primi
nė giedojimus gerose katedrose.

Vargonų koncertas buvo 4 vai. 
popiet. Sutraukė apie 150 klau
sytojų. Tokie koncertai — rete
nybė. Programą atliko New Yor- 
ke gyvenąs vargonų virtuozas 
Jonas Žukas, apie kurio pasi
rengimą ir darbą Lietuvoje ir 
muzikinę veiklą rašėme anks
tesniuose numeriuose.

Programoje buvo šie kūriniai: 
J.S. Bach — Toccata ir fuga 
d-moll, S. Karg Elert — Impro
vizacinis choralas “In Dūlei 
Jubilo” tema, J. Roger — Du- 
casse — Pastoralė, Charles 
Toumemire — Improvizacinis 
choralas “Victimae Paschali” ir 
Julius Reubke — Devyniasde
šimt ketvirtoji psalmė — sonata 
vargonam.

Koncertas buvo labai įspūdin
gas. Vakaro prieblanda, ir ga
linga melodinga vargonų muzi
ka, sklindanti per visą bažny
čią. Muzika plaukia ir kelte 
kelia kažkur į padanges.

Kadangi tą dieną buvo ir Kris
taus Karaliaus šventė, tai kon
certas baigtas palaiminimu Švč. 
Sakramentu.

Po koncerto apatinėje parapi
jos salėje buvo priėmimas ir 
vaišės, kur visi turėjo progos 
pasikalbėti su muziku Jonu Žu
ku ir pasidalinti įspūdžiais.

Į koncertą buvo atvykęs ir 
muzikas, vargonų virtuozas Vac
lovas Romanas iš Wilkes Barre, 
Pa. Jie su Jonu Žuku seni pa
žįstami, drauge lankę muzikos 
mokyklą.

- o -
Būtų gera, kad tokių koncer

tų būtų daugiau. Juk kiekvie
ną rudenį, žiemos metu ir pa
vasarėjant galima sudaryti sąly
gas ir pasikviesti vieną ar kitą 
menininką lietuvį, kad jis čia 
pasireikštų. Tai būtų proga lie
tuviui menininkui padirbėti, pa
sirodyti lietuviškai publikai 
lietuviškoje bažnyčioje. Drauge 
tai keltų ir parapijos lygį, pri
sidėtų prie muzikinės kultūros 
puoselėjimo.

Reikėtų ieškoti ir lietuvių 
kompozitorių, kurie yra sukūrę 
kūrinių vargonams ar kurie su
kurtų. Tai būtų tikrai didelė 
ir reta proga jiems susitelkti 
ties nauju kūrybiniu darbu, o 
virtuozai šalia klasinių kūrinių 
turėtų progos parodyti, kaip 
gaudžia ir lietuvių kūriniai.

šį koncertą rengė Apreiškimo 
parapija. Muzikos gerbėjai jai 
dėkingi už šią progą išgirsti 
gerą koncertą, atliktą lietuvių 
menininko, lietuviškoje aplin
koje. (p.j.)

— Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė prel. Joną Bulaitį titu
liniu Narona arkivyskupu ir 
Apaštališkuoju pronuncijumi 
Centrinės Afrikos respublikoje 
ir Konge bei Apaštališkuoju 
delegatu Čado respublikoje. 
Tai pirmas lietuvis, pasiekęs 
tokį aukštą rangą Vatikano dip
lomatinėje tarnyboje. Naujasis 
lietuvis arkivyskupas prieš 48 
metus gimė Londone. Jo tė
vas Petras Bulaitis iš Lietuvos 
į Londoną atvyko 1911.

— JAV valstybinė spaustuvė 
išspausdino leidinį “Hearings 
Before the Commission on Se- 
eurity and Cooperation i n Eu- 
rope”, Vol. XV. Leidinys skir
tas apklausinėjimam apie Lie
tuvą. Jame išspausdintas Alto 
pirm. dr. K. Šidlausko pateiktų 
dokumentų rinkinys, VI. Šaka
lio, Vliko pirm. dr. K. Bobelio, 
kun. K. Pugevičiaus, Lietuvių 
Bendruomenės ir kitų pateikto
ji medžiaga.

— Lietuvos pasiuntinybės rū
mų Washingtone skubiam re
montui aukos siunčiamos tiesiog 
Lietuvos atstovybei. Čekiai iš
rašomi Lithuanian Legation 
vardu. Siųsti adresu: Lithuanian 
Legation, 2622 16th St., N.W., 
Washington, D.C. 20009.

— Dr. Petro Daužvardžio, 
Lietuvos gen. konsulo Chica
goj, mirties 10 metų minėjimo 
pamaldos ir akademija rengia
ma gruodžio 13 Chicagoj, Jau
nimo Centre.

— Clevelande Tėvynės Gar
sų radijas gruodžio 6, sekma
dienį, pradės transliuoti savo 
programas iš galingos stoties — 
WJW AM 850 banga nuo 7 
v.v. iki 8 v.v. Iš kitos stoties 
— WZZP FM 106 banga kas 
antrą sekmadienį 6:30 vai. ryto 
bus girdima lietuviška religinė 
programa.

— Dail. V. Krištolaitytės pa
veikslų paroda gruodžio 5-6 
vyksta Toronte, Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėje. Parodą 
rengia Kanados Lietuvių Kata
likių Moterų sąjungos skyrius 
ryšium su savo 25-mečiū.

— Lietuvių, latvių ir estų 
jaunimo sąjungos organizuoja 
demonstracijas žmogaus teisių 
dienos proga gruodžio 10 prie 
Toronto miesto rotušės.

— Valdas Adamkus, Environ- 
mental Protection rajoninės 
agentūros direktorius ir antrųjų 
Pasaulio Lietuvių dienų 1983 
m. Sporto Žaidynių komiteto 
pirmininkas, lapkričio 14 Cleve
lande įvykusiame sporto sąjun
gos atstovų suvažiavime išrink
tas ŠALFASS pirmininku.

— Sol. Slava Žiemelytė gruo
džio 6 koncertuos Miami, Flo
ridoje, lietuvių klubo sezono 
atidarymo proga.

— Darbininko skaitytojai, gy
veną toliau nuo lietuviškų pa
rapijų ir negalį įsigyti kūčiom 
tradicinių plotkelių, gali kreip
tis į Darbininko administraci
ją, 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207. Jos bus pa
siųstos paštu.

— Eltos biuletenis prancūzų 
kalba Nr. 52 pasiekė ir Dar
bininko redakciją. Biuletenį 
redaguoja Birutė Venskuvienė.

— Pedagoginio lituanistikos 
instituto absolventų vakaras 
Chicagoj, Jaunimo Centre, vyks 
gruodžio 12.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Meseika, Ledgewood, 
N.J., A. Kiršonis, New York, 
J. Kaributas, Los Angeles, Calif., 
a.a. J. Jasukaitienės, Newark, 
N.J. prenumeratą perėmė duktė 
A. Zebleckas, Roselle, N.J. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmais metais kainuoja 
tik 12 dol. Atnaujinant — vi
siem 15 dol. metam.
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NEW YORKO LATVIŲ ŠVENTĖJE
New Yorko latvių bendruo

menė Latvijos 63-ąsias nepri
klausomybės paskelbimo meti
nes šventė lapkričio 22, sekma
dienį, Lincolno Centro Avery 
Fisher salėje. Pereitais metais 
tokį minėjimą jie buvo surengę 
New Yorko Carnegie Hali sa
lėje, bet ne visi dalyviai galė
jo sutilpti. Šiemet 2700 vietų 
A. Fisher salė nebuvo pilnutė
lė, nes šoniniuose balkonuose 
buvo matyti ir tuščių vietų.

2 vai. popiet tik su dviejų 
minučių pavėlavimu programa 
pradėta JAV ir Latvijos vėliavų 
įnešimu. Invokaciją sukalbėjo 
Rev. Lauma Lagzdina-Zuše- 
vica. JAV himną viena pati gie
dojo mezzo-sopranas Laila Sa
lina. Be jokio garsintuvo pa
galbos jos stiprus balsas gerai 
skambėjo erdvioj salėj.

UfimMK
1981 spalio mėn. |naša i.
Santrumpos : atm. įn. — at

minimo įnašas, po: pavardė — 
įamžintojas, pad. — padidino, 
įm. — įmokėjo, suma po pa
vardės — įnašų iš viso.

1 x $5.00 — Žilaitis Pranas, 
atm. įn. $505.00.

2 x $10.00 — Kviklys Bronius 
ir Bronė $110.00, Maknavičius 
Vincas, atm. įn., pad. Pupelis 
Jadvyga $230.00.

1 x $20.00 — Avižienis Al
girdas $620.00.

4 x $25.00 — Gudonienė Ma
tilda, atm. įn., pad. Gudonis 
Antanas $100.00, Macarus Ma- 
rie, atm. įn.: DePirro Jeanine 
$25.00, Ponelis Pranas, atm. įn. 
įm. ir atstovauja Aušrotienė Ve
ronika $125,00, Puzinas Povilas, 
dail., atm. įn., pad. Puzinienė 
Austrą $325.00.

13 x $100.00 — Barzdukas 
Stasys ir Albina, atm. įn. pad. 
JAV LB St. Petersburgo apyl., 
įm. ižd. Urbšaitis Kazys $820.00, 
Dailidė Bronius, atm. įn. pad. 
Dailidė Vytautas $550.00, Dun- 
durienė Sofija, atm. įn. pad. 
Slabokas Mikalina $136.00, Gal
inus Antanas, M.D., atm. įn.: 
Rimavičius Irena, $100.00, Ja
nulis Pranas ir Jadvyga $200.00, 
Karosas Vytautas, atm. įn. pad. 
Karosienė Ona ir Karosaitė Vio
leta $200.00, Šv. Kazimiero Lie
tuvių Kapinių Sklypų Savininkų 
dr-ja — įm. Giedraitis Lottie 
$300.00, Kubiliūtė Ramunė 
$100.00 JAV LB Floridos apy
gardos v-ba įm. Gimžauskas Ka
zys $200.00, Macikienė Rozalija, 
atm. įn.: Sinkevičienė Zina 
$100.00, Radžius Rimas Anta
nas: senelis Radžius Aleksand
ras, atstovauja tėvas Radžius 
Eimutis $100.00, Talandis Jonas 
$100.00, visos Tiškų šeimos 
atm. įn. pad. Tiškus Bronius ir 
Agota $200.00.

4 x $200.00 — Juodelienė 
Gražina, atm. įn. pad. Juodelis 
Bronius $1,000.00, Kalvaitis Al
fonsas, atm. įn. pad. Kalvaitis

PRAŠOME pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Liatuvos. Laisvės 
Iždui — laisvajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kalbomis 
ELTOS Informacijoms leisti, radijo transliacijoms J okupuo
ta Lietuvą finansuoti Ir politiniam kaliniams gelbėti.

Nepamkklto tam tikrą procentą ir savo testamente Jra* 
lyti: not-for proflt, tax ozompt Corporation — Llthuanian 
National Foundation P.O. Boa 21073, Wodhaven, NY11421.

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engilsh, 31$ pagos, prlce 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastinlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusi. Kaina 8 
doL Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau "Llthuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntimas* 
Postage M c.

V ardas, pa v

Numeris, gatvė

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

Įvadines šventės mintis pa
skaitė Sarmite Grava, Latvių 
Organizacijų Tarybos New Yor- 
ke pirmininkė. Visai publikai 
galingai sugiedojus Latvijos 
himną, pagrindinę kalbą pasakė 
Ints Rupners, Batuno latviš
kos sekcijos pirmininkas. Nau
dodamasis iš anksto paruoštu 
tekstu, jis kalbėjo tik 14 mi
nučių.

Publikai buvo pristatyti kai 
kurie latvių ir kitų tautybių sve
čiai. Iš lietuvių buvo pristaty
ti: Helen Kulber, atstovavusi 
Vlikui, ir Apolinaras Vebeliū- 
nas, atstovavęs New Yorko lie
tuviam.

Janis Riekštins, New Yorko 
latvių bendruomenės pirminin
kas, įteikė šešiem latvių kūrė
jam (rašytojam, dailininkam, 
muzikam), iškviestiem į sceną,

2422 WEST MAROUETTE ROA0 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897

UIIUNUN HINUUON
Mackewich Maria $622.00, 
Mandeikis Feliksas per J. Mi
kalauskas $300.00, Pabedinskie- 
nė Bronė, atm. įn. pad. Pabe
dinskas K. $600.00.

1 x $250.00 — Miklienė Ele
na, atm. įn.: JAV LB Great 
Necko apyl. v-ba — ižd. Po
vilaitis P. $250.00.

1 x $300.00 — Pautienis Jo
ana $400.00.

1 x $400.00 — Šaulys Juo
zas ir Domicėlė, atm. įn. pad. 
Šaulys Vaclovas ir Augusta 
$600.00.

1 x $406.00 — Lipčius Sta
sys, Kpt. ir Lipčius Stasys S/ 
Sgt., atm. įn. per Lipčienė Al
bina $806.00.

1 x $695.00 — Tonkūnienė 
Ona, atm. įn. per Rudaitienė 
Ritonė $695.00.

2 x $1,000.00 — Mykolaitis 
Vytautas su žmona Anele ir 
Biskis Antanas su žmona Ma
rija, atm. įn. pinigus atsiuntė 
Valteris Kazimieras ir Birutė, 
Gt. Britam $1,000.00, X $11, 
000.00.

Iš viso 32 — $6,296.00.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1981.X.31 pasiekė $2,103, 
710.70. Gautomis palūkanomis 
parėmė lietuvišką švietimą, kul
tūrą ir jaunimą. $846,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1981.X.31 palikimais gauta 
$534,210.48.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašy
kime šį tikslų pavadinimą: 
“LITHUANIAN FOUND
ATION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. M AR- 
QUETTE ROAD, CHICAGO, 
ILLINOIS 60629”.

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaiky
mas. Kazys Barzdukas,

iždininkas 

specialius diplomus ir pinigines 
dovanas.

Estų organizacijų tarybos var
du sveikino jų pirmininkas Si- 
monson, o lietuvių vardu svei
kino Apolinaras Vebeliūnas. 
Programos vedėjas perskaitė 
New Yorko valstijos gubernato
riaus Carey proklamaciją, o taip 
pat ir New Yorko burmistro 
Koch proklamaciją.

Į sceną buvo iškviesti latvių 
mokyklų 29 pasižymėję jaunuo
liai, ir jiem buvo įteikti spe
cialūs diplomai. Taip pat scenoj 
buvo pagerbti 4 asmenys, pasku
tiniais metais paaukoję po 500 
dol. Latvijos Laisvės Fondui.

New Yorke veikia penkios 
latviškos šeštadieninės mokyk
los. Yra išsivysčiusi tradicija, 
kad pereinamąją Latvijos vėlia
vą paeiliui mokyklos saugo per 
metus ir per Latvijos nepriklau
somybės šventės minėjimą ją 
perleidžia kitai mokyklai. Vie
nos mokyklos geltonplaukiam 
jaunuoliam perdavus vėliavą ki
tos mokyklos atstovam, oficialio
ji dalis buvo baigta vėliavų nu
nešimu nuo scenos.

Visa oficialioji programa truko 
58 minutes.

- o -
Po 14 minučių pertraukos lat

vių pianistas Arthur Ozolins, 
davė piano rečitalį. A. Ozolins 
gimė 1946 latvių šeimoj Luebe- 
cke. Pianiną studijavo Buenos 
Aires, Toronte, Paryžiuj ir New 
Yorke. Dabar laikomas vienu 
tarp gabiųjų jaunųjų pianistų 
tarptautinėj scenoj. Įvairiose 
valstybėse yra davęs piano kon
certų vienas ir su simfoniniais 
orkestrais.

Šiame koncerte pirmiausia pa
skambino Franz Schubert “So
nata in A major, Op. 120”. Po

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

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

M. Aukštaitės — Nubangavę 
kūdikystės dienos, 7 dol.

Ed. Cinzo — Mona, romanas, 
8 dol.

Liūnės Sutemos — Vendeta, 
eilės, 6 dol.

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

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

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

K. Grigaitytės — Marių vėjui 
skambant 4 dol.

Leonardas Kerulis — Išvežtų
jų sąrašas, 22 dol.

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

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

gaikštytė, 8 dol.
M. Aukštaitės — Ant marių 

krašto, 10 dol.
A. Šapokos — Lietuvos istori

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

rija, 4 dol.
S. Ambrazevičienės — Lem

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

velės, 8 dol.
J. Prunskio — Lietuviai 

Sibire, 20 dol.
J. Prunskio — Lietuviai bol

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

roro, 7 dol.
V. Brizgio — Katalikų Bažny

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

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

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

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

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

PADĖKA

A-a. Sofijos Jasaitienės atmi
nimui Tautos Fondui aukojo: 
po 50 dol. Liet Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko klubas, 
Janina ir Anicetas Simučiai ir 
Elena čiurlienė, Martynas ir 
Brunhilda Brukai, Giedrė Zau- 
niūtė ir Vincė Jonuškaitė-Zau- 
nienė: po 25 dol. — Aleksand
ra Moriarty, Margarita Samatie- 
nė; 15 dol. — Genovaitė Stan- 
čienė. x

Aul Jono Šlepečio atminimui 
Tautos Fondui aukojo: 50 dol.- 
dr. K. ir E. Valiūnai, 25 dol. — 
dr. L. ir J. Giedraičiai, 20 dol. 
— I. ir J. Vilgaliai, po 10 
dol. — K. Bačauskas ir I. Ba
naitienė, 5 dol. — M. Ulėnienė.

to atliko latvių kompozitoriaus 
Alfreds Kalninš “Ballade — 
Two Poems” ir Isaac Albeniz 
“Two Pieces from Iberia Suite”.

Po pertraukos pianistas A. 
Ozolins atliko latvių kompozi
toriaus Amolds Šturms specia
liai jam sukurtą “Sonata da 
Chiesa for Piano”. Kompozito
rius gyvena New Yorke ir buvo 
vienas tarp šešių scenoj premi
juotųjų. Programos pabaigai pia
nistas paskambino labai melo
dingas latvių kompozitoriaus 
Janis Medinš “Four Dainas” 
ir Alberto Ginastera “Sonata 
para piano”.

Geltonplaukė mergytė įteikė 
pianistui raudonų gėlių puokš
tę. Gausiai publikai audringai 
plojant, pianistas bisui paskam
bino du Chopino ir vieną Villa- 
Lobos kūrinius.

Visa programa baigta 5 vai. 
popiet.

Įėjimo bilietai buvo po 25, 
12, 10 ir 8 dol.

K. Bučmys

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% palūkanų už paprastas 

taupomąsias apkaltas.

12% už Share Certlflcatos 500 dol. sumomis.

MONEY MARKET Certlflkatų procentai už 5,000 ir 10,000 dolerių Indėlius 8 mėnesiam. 
“ALi. — SAVERS” CertNIkatsI 1 metam su laisvomis nuo mokesčių palūkanomis. 
Laisvi nuo mokesčių IRA pensijų fondo Indėliai.
Paskolos — Namų pirkimo “mortglčlal’* — Čekių Iškeitimai — Pensijos čekių 
Indėliai k Lt
KASOS adresas: 88-01114th Street, Rlchmond HM, N.Y. 11418
Telefonas: (212) 441-4799
Darbo valandos: nuo 9 kl S kasdien; penktadieniais k šeštadieniais nuo 9 Iki 5 vai. pj>. 
Patamavknas lietuviai Ir anglų kalbomis.

Visi Indėliai apdrausti ki 100.800 dol.

A.a. Juozo Skorubsko atmini
mui Tautos Fondui aukojo: 100 
dol. — Stasė ir Algirdas Di
džiuliai; 55 dol. — Polė, Sta
sys, Barbara ir Algis Skorubs- 
kai; po 50 dol. — ALT Ci
cero slcyrius, Juozas ir Ona Bi- 
geliai, dr. Birutė ir Jonas Pet
ruliai; po 30 dol. — J. Povi- 
laitienė, Eugenijus ir Milda 
Skorubskai, Juzefą Urbonienė; 
po 25 dol. — dr. L. ir J. Gied
raičiai, Elena ir Stasys Barai, 
dr. Petras ir Stefa Kisieliai, Bro
nė ir Albertas Kremeriai, Stasė 
ir Simas Laniauskai, Danutė 
ir Stasys Liepai, Jonas ir Liu
cija Luitai, Mykolas Pranevičius, 
Dalia ir Mintautas Sodeikai, 
Lialė ir Valius Sodeikai, Irena 
ir Leonas Sodeikai, Zita ir Po
vilas Sodeikai, dr. Kazys Šid
lauskas, Jonas Talandis, Audro
nė ir dr. Arvydas Vanagūnai; 
po 20 dol. — Dalė Stankaitis 
ir Kazė Kuraitis, Kazė ir An
tanas Baumil, Alė ir Stasys Brie
džiai,Jadzė ir Kostas Dočkai, 
Petras ir Rita Dūdai, B.S. Dun- 
dai, Lydia ir dr. Mindaugas 
Griauzdės, J ir O. Kirvaičiai, 
A. ir O. Kremeriai, Marija Kup- 
rienė, Cecilija ir Vacys Mitkai, 
Aleksandra ir Stasys Petokai, 
Bronė ir Juozas Vadopalai; 15 
dol. — Vanda ir Liuba Bich- 
nevičiai; po 10 dol. — Stasė 
Palekienė, St. ir Irena Prans- 
kevičiai, Elenutė Blandytė, 
Dana ir Kostas Burbai, Stasė 
Čarkauskaitė-Wilde, Alfa ir Va
cys Laniauskai, Balys ir Emili
ja Pakštai, Eleonora Radvilienė, 
Marija ir Juozas Rūbai, Juozas 
Šabrinskas, Zita ir Julius Širkai, 
Ona ir Pranas Zailskai; po 5 
dol. — Augustinas Ašoklis, A. 
ir A. Karaliūnas. Tautos Fondo 
valdyba visiem nuoširdžiai dė
koja.

DERMATOLOGIST 
J. BARAL, M.D.

245 E. 63 St, NYC 
Tol. 355-2828

Ali Skln Diseases 
and VD Treated, 
Ha ir Transplants 

Medicare Accepted

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai .... .......................$366.00
Encydopedia Lituanica 6 tomai ........ $125.06
Vinco Krėves Raštai 6 tomai..........  ........................ $32.60
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas ... $1X25

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

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

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

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

15 dienų kelionė: Vilnius, Leningradas, Maskva ir Roma. 
Išvykstama pirmadieniais iš New Yorko: gegužės 3, birže
lio 28, rugpiūčio 30, rugsėjo 20.

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

Jonas Adomėnas, vadovas
ORBITAIR INTERNATIONAL LTD.
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 988-1500

LITHUANIAN COOKERY, 
by Iz. Sinkevičiūtė
(In English, 316 pages, 8 
dol., postage 50 c.) Graži 
dovana Kalėdų proga lietu
viškai nekalbantiem drau
gam. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

SUNNY HILLS, 
FLA.

Lapkričio 26, Padėkos dieną, 
bendrus pietus lietuviai surengė 
Community Center. Organizavo 
G. Beleckienė. Maistą parengė 
visos moterys. Salę dekoravo 
Br. Matonienė ir J. Čepukienė. 
Daug padainuota. Dainom akom- 
ponavo V. Mamaitis. Daug ir 
pašokta. Šokiams grojo V. Ma- 
maitis ir akordeonu B. Čepukas.

Visi dalyviai džiaugiasi gra
žiai ir maloniai praleidę kele
tą valandų. (T.)

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

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

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

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

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

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos knygos lietuviš
kai arba angliškai apie Lietuvą 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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CHICAGOS GRANDIS KULTŪROSŽIDINY

I jiisvės Žiburio radijo valan- Kuinas Kezys mėgsta pasikviesti 
dos koncertas, Surengtas lap
kričio 14, buvo bene didžiau
sias šių metų renginys, sutrau
kęs daugiausia publikos. Salė 
buvo pilnutėlė. Tai rodo, kad 
Romas Kezys moka organizuo
ti, moka parinkti programą.

Šiam koncertui pakvietė Chi- 
cagos Grandį, iškilų ansamblį. 
Atsivežti visą ansamblį iš tiek 
toli — nėra taip lengva. Bet

viešnagę New Yorke.
Taip nutiko, kad autobusas 

mieste pasiklydo, į Kultūros Ži- 
clinį atvyko tik kokią valandą 
gxieš koncertą. Ansambliui rei
kėjo labai skubėti, kad galėtų 
apsitvarkyti, persirengti. Pra
dėjo su mažu pasivėlavimu.

Ansamblis patraukia savo jau- 
gastroliąyęs Australijoje, Piety rayste, grakštumu, susiklausymu. 
Amerikoje. Dabar į savo toli- Patys Šokiai buvo atlikti su pu
tliąsias gastroles galės įrašyti ir

didelius vienetus, nes tada ir 
vietoje vyksta. didesnis judėji
mas, ir renginys pasidaro nebe 
eilinis.

Iškilioji Grandis
Grandis yra iškiliausias tauti

nių šokių ansamblis Chicagoje,

Mielai draugei
SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, jos šeimai ir giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškiamo

Vaclovas Birutis su šeima

kilia nuotaika, su reikiamu dar
numu. šokiai sudėtingi, dide
lės dinamikos,'o* šokėjai nepa
simetė, nepasiklydo ir su šyp
sena atšoko visa. \

Puikūs Šokių įvedimai, išve
dimai, puikūs nusilenkimai.

Buvo keičiami ir drabužiai. 
Buvo įvestos trumpos suknelės 
su tautiniais ornamentais, kito
kios palaidinukės, lx?t ir jos 
buvo suprojektuotos skoningai, 
išlaikytos lietuviškame stiliu
je- Paskui staiga vėl buvo įves
ti ilgi tautiniai drabužiai.

Publika labai šiltai sutiko 
ansamblį ir už jų grakštų šokį 
nuoširdžiai ir ilgai plojo.

Laisvės Varpas FM banga
Lietuviškoji radijo valandėlė 

laisvės Varpas, bandymui da
vęs per tris sekmadienius savo 
programą FM 98 banga, dar 
duos visą gruodžio mėnesį sek
madienio rytais nuo 9 iki 10 vai.

J. Kačinsko kūrinių koncertas
Gruodžio 5 d. 8 vai. vakaro 

M.I.T. Cresgy auditorijoj kon
certinis pučiamųjų orkestras at
liks komp. Jeronimo Kačinsko 
“Transcendentines išraiškas” 
vargonams ir orkestrui. Solistė 
— dr. Ingrid Gutberg, M.I.T. 
meno dalykų studijų profesorė. 
Taip pat šių metų gruodžio 
mėnesį orkestras, vadovaujamas 
prof. John Corley, išvyksta gast
rolių po JAV ir Kanadą. Ka
činsko veikalas bus atliktas Phi- 
ladelphijoj, Montrealyje ir Que- 
liece.

PLK. JONUI ŠLEPEČIUI
mirus, reiškiu gilią užuojautą liūdesio prislėgtai žmonai 
ir abiems dukterims su šeimomis.

Balys Vyliaudas

PULK. JONUI ŠLEPEČIUI
mirus, jo žmoną Teodorą, dukras dr. Aldoną ir Birutę 
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

DLK Birutės Draugijos 
Neto 1'orko Skyrius

PULK. JONUI ŠLEPEČIUI
mirus, skausmo valandoje žmonai Teodorai, dukroms 
Aldonai Janačienei, Birutei Venskuvienei ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė-Leskaitienė
Giedrė Zauniūtė

A. A.
PULK. JONUI ŠLEPEČIUI

mirus, žmonai Teodorai, dukroms dr. Aldonai Janačie
nei ir Birutei Venskuvienei su šeimomis nuoširdžią už
uojautą reiškia

Liudvika Koppienė

PADĖKA
A. A.

JUOZAS

ZARAUSKAS

savanoris-kūrėjas, sulaukęs 83 metų amžiaus, mirė 
1981 lapkričio 9. Palaidotas lapkričio 13 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Cypress Hills kapinėse.

Jo giminės ir artimieji reiškia nuoširdžią padėką 
Apreiškimo parapijos klebonui kun. Jonui Pakalniškiui 
už atsisveikinimo maldas koplyčioje ir šv. mišias, taip 
pat kun. K. Pugevičiui ir kun. A. Račkauskui.

Dėkojame organizacijų atstovams už tartą atsisvei
kinimo žodj. Mečislovui Razgalčlui už solo giedojimą 
bažnyčioje mišių metu.

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. mišias: Samu- 
šlams, Nutautams, K. šventoraltienei, M. ir J. Klivečkams, 
Marytei Shaiins, A. Vasiliauskienei, J. Mariukui, Ąžuolų 
šalmai, V. Padvariečlul, J. Ir P. Kunigėliams, A. Ir B. 
Balsiams, K. Bačauskul, O. Barauskienei, J. ir A. Vebe- 
llūnams, Apolonijai Radzlvanienei, Vytautui Radzlvanul, 
Kumplkų šeimai.

Dėkojame Marytei Shaiins už malonų Ir nuoširdų 
patarnavimą. Dėkojame visiems, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjo prie a.a. Juozo palydėjimo amži
nybėn.

Su nuoširdžia padėka
Lidija Matuza

Ansamblio vadovė
Ansamblio pasiektas 

rodo, kad jis turi gerą vadovę. 
Ir toji vadovė yra Irena Smie- 
liauskienė. Ji turi vaizduotę, 
meninį jausmą, kaip į sceną 
išvesti šokį, ką iš jo padary
ti, ką išryškinti, kad jis būtų 
įdomus, kartais su vaidybiniu 
ar kokiu komišku akcentu. Ji 
sugeba mokyti, išreikalauti, 
moka prieiti prie jaunimo, nes 
jaunimas klusniai atšoko jos pa
rinktų programą. Programos gale 
tas pats šokantis jaunimas savo 
mokytojai entuziastingai plojo.

lygis

Šokių pynė
Atlikęs ilgą kelionę ir beveik 

neptiilsėjęs, ansamblis nepa
šykštėjo ir atliko gana didelę 
šoki<j programą.
Ansamblis atliko šiuos šokius: 

subatėlė, šitam dideliam būry, 
juodasis " jonkelis", ’ Idndytinis, 
greitpolkė, malūnėlis, audėjėlė, 
aituonytis, ūsaunykas, porelių 
šokis, dar ne tavo valia, gai
dys, šokimėlis, patrepsėlis, pa- 
keltkojis, aplinkinis, rezginėlė, 
kepurinė, ratukas.

Viskas atlikta, kaip buvo su- 
rašytt* programoje, tik gale po- 
r<j šokių pakeitė, ir atrodo, kad 
vieną pašoko virš programos. 
Tai buvo lėtas mergaičių šokis.

Kovotojų pagerbimo diena
Seniau Lietuvos kariuomenės 

šventės minėjimą mūsuose ruoš
davo Ramovėnų skyrius ar vie
tos šauliai. Šiais metais plates
nio viešo minėjimo nesuruošta. 
Ramovėnai pasitenkino mišio- 
inis ir savo narių su šeimomis 
sukvietimu į Tautinės S-gos na
mus pobūviui. Tai atlikta lapkri
čio 14. Platesnis minėjimas at
liktas tik Laisvės Varpo radijo 
bangomis per dvi programas. 
Tuo pasirūpino Laisvės Varpas, 
be jokios talkos ar paramos iš 
šalies. Tas parodo, kokia reikš
minga yra lietuvių radijo tar
nyba.

Ypač įspūdingas minėjimas 
buvo FM bangomis. Tam minė-

Ansamblio akordeonistas
Daug pakilumo visam koncer

tui davė puikus ansamblio akor
deonistas — Ąžuolas Stelmokas. 
Jo'ėlėktroninis akordeonas toks 
lankstus, toks spalvingas. Jis 
turi puikią techniką, tai jis vie
nas grojo lyg koks pilnas or
kestras.

Jis patsai stovėjo scenos kai
rėje prie rampos, šokius pasiti
ko ir palydėjo muzika ir tar
puose grojo.

Tokio akordeonisto gali pa
vydėti visi ansambliai, nes prie

(nukelta į 8 psl.)

, o n*, Ir kūriniai. Jos vokalinius dalykus
AIMGcLcS, CALIF. atliks solistai Birutė Dab- 

šienė ir Rimtautas Dabšys. Ren
gia Lietuvių Bendruomenė.

— L.Ž.K.
Dail. Ilonos Brazdžionienės 

paroda
Dail. Ilona Brazdžionienė gy

vena Los Angeles, Calif., ir ku
ria paveikslus lietuviškom te
mom ir artimus lietuvių liau
dies meno stiliui. Ji yra daly
vavusi ir New Yorko vasario 
mėnesio parodose, kur gavo pre
miją už tautinę tematiką.

Gruodžio 5-29 dienomis jos 
kūrinių paroda vyksta Brand 
Library meno galerijoje, West- 
em ir Grandview on Mountain 
Street, Glendale, Calif.

Paroda atidaroma gruodžio 4. 
Lankoma: antradieniais ir ket
virtadieniais 
čiadieniais, 
šeštadieniais 
nūdieniais,
švenčių metu paroda uždaryta.

Galerija yra labai užimta. Rei
kia laukti porą metų, kol gali 
į ją patekti ir surengti paro
dą. Galerijos direktorius, švedų 
kilmės, pamatęs dail. Ilonos 
Brazdžionienės kūrybą, susi
domėjo ir ją pamėgo ir tuoj 
dailininkę pakvietė Kalėdų me
tu surengti savo kūrinių parodą.

Jaursimo mišios Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioj lap
kričio 15 praėjo pakilioj dvasioj. 
Dalyvavo daug jaunimo, kuris 
giedojo, grojo, atliko mišių skai
tymus, nešė aukų dovanas. Ki
tos jaunimo mišios bus Kalėdų 
naktį.

Elena Blandytė gruodžio 5, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Šv. Ka
zimiero parapijos didžiojoj salėj 
atliks grožinio žodžio spektaklį. 
Lietuvių literatūros klasikų ir 
Califomijoj gyvenančių lietuvių 
rašytoji^ kūrybos deklamacija 
buspalydima vaidybos, muzikos, 
šviesų efektų. Rengia LF bičiu
liai.

Stasė Koronkevičienė, naujų 
drabužių kūrėja, Tautiniuose 
namuose gruodžio 6, sekma
dienį, 3 vai. popiet pristatys 
naujausius savo kūrinius. Ren
ginio pelnas skiriamas muz. 
Onos M etrikienės gaidom leisti. 
Programoj sol. Regina Kungienė 
supažindins su O. Metrikienės 
dainomis.

Raimondos Apeikytės koncer
tas įvyks gruodžio 12, šeštadie
nį, 7:30 vaL vak. Šv. Kazimiero 
parapijos salėj. Programoj Rai
mondos ir kitų kompozitorių

— 12-9 v.v., tre- 
penktadieniais ir
— 12-6 v.v. Sek- 
pirmadieniais ir

Aut. Sofijai Jasaitienei mirus, dėkojame visiems, 
kuri* nūs užjautė mūsų motinos ir močiutės mirties 
proga.

Elena Jasaityti-Valiūnienė 
šeimos vardu

jimui buvo skirta 45 minutės. 
Labai vaizdžiai vedėjas Petras 
Viščinis įvertino visus Lietuvos 
laisvės kovotojus, o akt. Henri
kas Kačinskas deklamavo, buvo 
perduotos partizanų dainos, vė
liavos nuleidimo iškilmės prie 
Nežinomojo kareivio kapo Karo 
muziejaus sodelyje Kaune. P. 
Viščinis kėlė mintį, kad lapkri
čio 23-ji turėtų būti minima, 
kaip Lietuvos laisvės kovotojų 
pagerbimo diena. Ir tai būtų 
labai prasminga, teisinga ir 
gražu.

Iš amerikiečių spaudos
Laikraštis “The Economist” 

1981 rugpiūčio 29 rašo apie 
sovietų veržimąsi į pietus, į 
musulmonų pasaulį. O kitame 
straipsnyje “Flower power in 
Latvia” korespondentas iš Pary
žiaus rašo apie padėtį Latvijo
je, apie maisto trūkumą. Nors 
rusai saką, kad tai “paradise”, 
latviai saką, kad labai blogai, 
blogiau nei Estijoj ar Lietuvoj. 
Latviai padarą dviejų valandų 
kelionę į Šiaulius, kad galėtų 
nusipirkti dešrų. Šalia šio 
straipsnio įdėtas Pabaltijo žemė
lapis, su aiškiais užrašais: Es- 
tonia, Latvia, Lithuania.

1981 rugsėjo “The Pilot”, Bos
tono vyskupijos laikraštis, įdėjo 
straipsnį “Repression in Lithua
nia”, kuriame rašo apie vysk. 
Matulionį, kuris buvęs kalina
mas rusų darbo stovykloje “So- 
lovetski Islands” 1923, 1926 
ir 1946. Taip pat apie V. Skuo
dį, apie persekiojimus katalikų 
ir pan. Lietuvių katalikų Bažny
čia aptarnaudavusi katalikus, 
kurie sudarę apie 85.5 procento 
gyventojų. Laisvės laikais Lietu
voje buvę 1400 bažnyčių, o 
dabar esą tik 628.

Šalia šio gražaus ir teisingo 
straipsnio įdėta fotografija, kaip 
atrodė vysk. Matulionis, kada

jis Lietuvos vyriausybės buvo 
iškeistas į Lietuvoje kalinamus 
komunistus, šalia vyskupo visa 
eilė kitų iškeistų kalinių.

1981 spalio 15 laikraštis “The 
Hydepark/Mattapan Tribūne” 
rašo apie kongr. Brian Donelly 
apdovanojimą Lietuvių B-nės 
tarybos suvažiavimo metu.

1981 spalio 28 dienraštis 
“Boston Herald American” 
straipsnyje “US foreign policy 
needs high level articulation” 
korespondentas R. Emmet Tyr
rell iš Paryžiaus rašo apie NATO 
ir kitas bėdas, kurias neša So
vietų Rusija. Jis primena, kas 
atsitiko su Estija, Latvija ir Lie
tuva. Aprašo, kaip šie kraštai 
buvo okupuoti ir kas laukia ki
tų kraštų, jeigu ir toliau bus 
gyvenama tomis pacifistinėmis 
idėjomis.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

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

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

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

BOSTON, MASS. — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

BmiK-BV-mmi 
Postoge ptiid both iuoųs

Ttat's uihat BarmnGBVmnks 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- | 

mat. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs |_ 
\ Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti į ban- 

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siunta 9**ė«t bankas tuoj į- 

' traukia tumų j suskaitę. Prisideda ir užtikrlnl- 
mes, kad jūsų pinigai P*1"© aukščiausius
procentus, * . r' 

E3|E leidžiamus įstatymų, i * 
pF Dėl lengvo taupymo bū

do per paštų skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

>South Boston 
Savings Bank V

ALWAYS TU f L£AD£A

ALFRED W. ARCHIBALD PR£S'D£/VT

“fafoer H©lidays” 
1982 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš Bostono/New Yorko 

Kaina nuo $995.00 
Grupės išvyksta: 

kovo 24 liepos 5
balandžio 7 liepos 19
gegužės 5 rugpiūčio 4
gegužės 12 (su Ryga) rugpiūčio 18 (su Ryga)
gegužės 24 rugsėjo 6
birželio 2 rugsėjo 15
birželio 16 rugsėjo 27

apšilo 6 
gruodžio 27

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių grupių galima jungtie 
Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. mmv

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 Wost BroMtaray, p.o. box 118, 

South Boston, Mase. 02127, Tol. (817) 288-8784

Trana-Atlantic Travel Sarvlea, Inc^ vidaus Ir užsienio agentūra, jau 
nuo 1960 motų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų | 
LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS
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YORKE
Kultūros Židiny šį svaitgalį: 

gruodžio 5, šeštadienį, penkta
dienio popiečių darbuotojų su
sirinkimas ir vakarienė mažojo
je salėje. Sekmadienį, gruodžio 
6, Laisvės Žiburio radijo prog
ramos talkininkų prieškalėdinis 
pobūvis.

Edmundas Vaičiulis, Lietu
vių Atletų Klubo valdybos na
rys, lapkričio 14 dalyvavo Spor
to Sąjungos suvažiavime Cleve- 
lande. Lapkričio 27 LAK val
dybos posėdyje padarė prane
šimą apie šį suvažiavimą.

Kun. Jonas Tomalionis iš 
Somerville, N.J., yra pasižymė
jęs savo poetine kūryba. Nese
niai šiais metais išleista knyga 
“New Voices in American Poet- 
ry”, išleista Vantage Press New 
Yorke, net 13 puslapių skiria 
jo kūrybai. Jis dabar planuoja 
išleisti savo vieno kūrybos 
knygą.

Apreiškimo parapijos choro 
prieškalėdinis pobūvis bus 
gruodžio 13, sekmadienį, para
pijos salėje. Choras dabar ren
giasi Kalėdų šventėm, repetuoja 
kalėdines giesmes ir kviečia vi
sus, ypač jaunimą įsijungti į 
veiklų ir garsėjantį parapijos 
chorą.

Kat. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos kūčios bus gruodžio 20, 
sekmadienį, tuoj po sumos. Ap
reiškimo parapijos salėje. Bilie
tus reikia įsigyti iš anksto pas 
sąjungietes.

Viktoras Ralys, Apreiškimo 
parapijos vargonininkas, pra
neša, kad šiais metais kalėdi
nės paplotėlės (plotkelės) ne
bus siuntinėjamos į namus. Jas 
galima pasiimti klebonijoje. Kas 
gyvena toliau ir negali atva
žiuoti, prašomas paskambinti į 
kleboniją, ir jam paplotėlės bus 
pasiųstos.

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

AKCIJA REMTINA
Spalio 26 naujasis Amerikos ambasadorius Maskvoje, įteikdamas kredencialus, nu

rodė eilę problemų, kurių išsprendimas atneštų JAV - SSSR santykių išlyginimą. Deja, 
tų problemų' sąraše nėra Baltijos valstybių laisvės klausimo. Tuo pačiu metu sovietų 
“draugiškos” delegacijos lankosi Amerikoje, siekdamos kelti tas pačias “neutralumo” 
bangas, kurios stipriai plakasi Europoje.

Istorinis momentas yra rimtas. Turėtume nebepasitenkinti pasyvia okupacijos 
nepripažinimo politika, bet visomis jėgomis spausti Amerikos vyriausybę ir veikti 
viešąją opiniją, kad į neišspręstų tarptautinių problemų sąrašą būtų įrašytas ir Baltijos 
valstybių laisvės klausimas.

Amerikos Baltų Laisvės Lyga šiai akcijai talkinti angažavo įtakingą The Hannaford 
Public Relations firmą. Reikalinga skubi visuomenės finansinė parama.

Šiai akcijai pritariame ir asmeniškai raginame visuomenę finansiškai ją paremti:

Rimtautas Dapšys 
Dr. Adolfas Damušis 
Algimantas Gureckas 
Dr. Petras Kisielius 
Simas Kudirka 
Saulius Kuprys

Hannaford projektui paremti siunčiu:

□ 61000, □ 6500, □ 6200, □ 6100,
Vardas, pavardė Ir adresas ______ ____________ ____________________

čekius rašyti Llthuanian World Community, Ine. vardu Ir siųsti šiuo adresu: 
5820 So. Ciaromont Avė., Chlcago, III. 60836.

Aukos nurašomos nuo federallnlų mokesčių. Pažymėti, kad skiriama Amerikos 
Baltų Laisvės Lygai.

ABLL LIETUVIŲ SEKCIJOS VADOVYBE

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Dail. Česlovas Janušas vis dar 
tebėra Šv. Jono ligoninėje, kur 
jam daromi tyrimai, kodėl plau
čiuose atsiranda vandens.

Skautų Kūčios bus gruodžio 
19, šeštadienį, Kultūros Židi
ny. Tai tradicinės skautiškos 
kūčios. Pritaikytą kalėdinę prog
ramą atliks patys skautai. Kū
čių valgiais rūpinasi Nijolė Na- 
ronienė ir Irena Garunkštienė, 
padedamos kiti] židiniečių.

Saulius Damušis, Gintės Da- 
mušytės brolis, gyvenąs Los 
Angeles, Calif., buvo savaitga
liui atvykęs pas savo seserį 
pasisvečiuoti.

Vyr. skaučių židinys Vilija 
savo sueigą rengia gruodžio 7, 
pirmadienį, 7:30 v.v. pas Ireną 
Vilgalienę, 36 Hicks Lane, 
Great Neck, N.Y., tel. 516 482- 
6684. Visos narės maloniai kvie
čiamos dalyvauti.

Dail. Prano Lapės parodą, 
kuri buvo lapkričio 7-8 Kultū
ros Židinyje rengė vyr. skaučių 
židinys Vilija. Parodą aplankė 
per 200 žmonių. Parduoti 4 pa
veikslai. Atidarymo vakare pats 
dailininkas kalbėjo apie dailės 
terminą ir sąvoką, o sekmadienį 
pravedė pokalbį su jaunimu 
apie dailės kursą mokyklose ir 
parodė daug skaidrių. Pokalbio 
jaunimas išklausė su Įdomumu.

Ona ir Fredas Zove, Darbi
ninko skaitytojai iš Fayetteville, 
N.C., lankydami giminaičius Va- 
latkevičius, Ridgewood, N.Y., 
buvo užsukę ir pas lietuvius 
pranciškonus Brooklyne. Aplan
kė Kultūros Židinį, Darbininko 
įstaigas, o taip pat paliko auką 
vienuolynui. Ačiū labai.

Ralfo 100-sis skyrius vykdo 
piniginį vajų. Daug kas atsi
liepė į valdybos išsiuntinėtus 
vokus. Prašomi ir kiti neužmirš
ti Balfo reikalų ir atsiųsti savo 
auką. Čia pat Kalėdos, tai gali 
būti kalėdinė dovana Balfui!

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skaity
tojai kviečiami atsiųsti auką 
spaudai paremti ir tuo pačiu 
sveikinti artimuosius ir draugus 
per laikraštį. Anksčiau atsiuntu- 
sieji anksčiau bus paskelbti laik
raštyje.

Vytautas Kutkus 
Viktoras Nakas 
Dr. Bronius Nemickas 
Dr. Petras Pamataitis 
Dr. Antanas Razma 
Vladas Šakalys

IV-tas Mokslo ir kūrybos sim
poziumas vyko Padėkos dienos 
savaitgalį. Iš New Yorko sim
poziume skaitė paskaitas: dr. 
Jonas Bilėnas, dr. Alfredas Šau
lys, dr. Darius Slavinskas, dr. 
Rimas Vaičaitis, dr. Jonas Ulė- 
nas. Dr. Jonas Bilėnas vadova
vo griežtųjų mokslų, technolo
gijos ir architektūros skyriui, gi 
dr. Rimas Vaičaitis buvo vibro- 
technikos sekcijos pirmininkas. 
Simpoziume dalyvavo nepa
prastai daug žmonių, ir viskas 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Jonas Gaidys, gyvenęs Bro
oklyne, širdies smūgio ištiktas, 
mirė lapkričio 19. Palaidotas 
Cypress Hills kapinėse. Nuliū
dime liko dukra Rūta Forrest, 
gyvenanti Naujojoj Zelandijoj, ir 
sūnus Albinas su žmona, gyve
ną Kingwood, Texas. Jie daly
vavo tėvo laidotuvėse. Po lai
dotuvių, lydimi Marytės Valins
kienės, apsilankė Darbininko 
administracijoj, užsisakė laik
raštį ir įsigijo knygų.

Naujų Metų sutikimą šiemet 
rengia Kultūros Židinio Fondas. 
Svečiai bus vaišinami šaltais už
kandžiais, šilta vakariene, šam
panu ir linksminami lietu
viškom dainom bei lietuviško 
žanro muzika, {ėjimo auka tik 
15 dol. asmeniui. Ilgai negalvo
ję, skubėkite užsisakyti stalus 
Naujų Metų baliui. Užsakymus 
priima: Malvina Klivečkienė 
296-0406, Genė Kudirkienė 235- 
0724 ir Jadvyga Vytuvienė 846- 
2980. New Jersey — Vita Ma- 
tusaitienė (201) 994-1229 ir Long 
Islande — Lilė Milukienė (516) 
681-6172.

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

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

Sol. Mečys Razgaitis pulk. 
J. Šlepečio laidotuvėse bažny
čioje pagiedojo tris giesmes: 
M. Cibo — Tavęs aš ilgiuosi, 
Kai širdį tau skausmas, Šuber
to Avė Marija lietuviškai. Var
gonais palydėjo Viktoras Ralys.

Kun. dr. Jurgis Sarauskas 
Vladas Velta 
Vytautas Vidugiris 
Klevą Rūta Vidžiūnienė 
Vytautas Volertas 
Povilas Žumbakis

, Chicagos tautinio meno ansamblis Grandu foko Kultūros Židinio scenoje.

Ketvirtą Advento savaitgalį, 
gruodžio 18, 19 ir 20, įvyks 
New Yorko - New Jersey ateiti
ninkų dvasinis susitelkimas. 
Gruodžio 18 ir 19 vakarais kon
ferencijos ir pamaldos — 7:30 
vai. vak. pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje, Highland Blvd., 
Brooklyne, o pabaiga gruodžio 
20, sekmadienį, Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. mišių 
metu. Po mišių Kūčių puota pa
rapijos salėje su parapiečiais. 
Susitelkimui vadovaus Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, OFM. Į susi
telkimą kviečiami visi sendrau
giai, studentai ir vyresnieji atei
tininkai ir tikintieji.

Graži kalėdinė dovana jauni
mui — Bridges prenumerata. 
Bridges, mėnesinis laikraštukas, 
anglų kalba lietuviškomis te
momis, kurį laiką buvo susto
jęs, bet paskutiniu laiku vėl at
gaivintas. Leidžiamas kas mė
nesį. Dabar užsisakantiem nau
jiem skaitytojam bus siunčiami 
šių metų du numeriai ir visi 
numeriai 1982 metais tik už 5 
dol. Darbininko skaitytojai kvie
čiami talkon. Užsakykite Brid
ges savo sūnui, dukrai ar pa
žįstamiem. Prenumeratą siųsti: 
Bridges, c/o Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

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

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

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

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

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting
— VVeldmg — F nuneš straigb- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hilhide 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

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

CHICAGOS GRANDIS 
KULTŪROS ŽIDINY
(atkelta iš 7 psl.)

tokios muzikos visiem ir šokti 
maloniau ir lengviau.

Programą pravedė Valdema
ras Sadauskas, kuris turi malo
naus tembro balsą, kalba su 
aiškia dikcija. Scenos asisten
tai buvo Linas Kučas ir Rasa 
Plioplytė.

Visą savo programą jie buvo 
pavadinę stilizuotų šokių pyne 
— “iš devynių žiedelių supy
niau vainikėlį”.

Gėlės
Koncertą baigiant, Romas Ke- 

zys padėkojo ansambliui, vado
vei. Įteikta gėlių rengėjų var
du. Gražią gėlių puokštę at
siuntė ir Jadvyga Matulaitienė, 
New Yorko Tryptinio ansamb
lio vadovė, kuri į šį koncertą 
negalėjo atsilankyti.

Po koncerto tuoj buvo per
sitvarkyta, sudėti stalai. Prasi
dėjo vakaro antroji dalis — šo
kiai, kuriem taip pat grojo 
Ąžuolo Stelmoko orkestras iš 
Chicagos.

Visa baigėsi pirmą valandą. 
Tada turėjo išvykti ir ansamb
lis, bet autobusas buvo netvar
koje, ir ansamblis išvyko tik apie 
6 v. ryto. Ir vėl ilga kelionė, 
ir paskui pirmadienio darbai 
mokyklose. Tai gali pakelti tik 
graži jaunystė!

Kalėdinių sveikinimų kortelės 
tautiniais arba religiniais moty
vais 3 už 1 dol. Persiuntimas 
50 c. Daugiau užsakant pride
dama 1 dol. Gaunama Darbi
ninko adm., 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA 
KVIEČIA VISUS Į

NAUJŲ METŲ
-S" SUTIKIMĄ

ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 9 vai. vak. Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd, Brooklyn, N.Y.

Šokiams gros ir programą atliks estradinis vienetas 

JINAI IR TRYS GINTARAI
su orkestro palyda

Svočiai bus vaišinami šaltais užkandžiais. Bus ir karšti 
patiekalai, ir šampanas.
įėjimo auka—15 dol.; studentams Ir moksleiviams 10 dol. 

(įskaitant vaišes Ir šampaną)
STALUS IR PEVIENES VIETAS PRAŠOME REZERVUOTI:
NEW YORKE: MALVINA KUVEČKIENĖ 296-0406

GENĖ KUDIRKIENE 236-0724 
JADVYGA VYTUVIENĖ 846-2980

NEW JERSEY:
VITA MATUSAITIENĖ (201) 904-1229

LONG ISLAND:
ULĖ MILUKIENĖ (518) 681-6172

Asmenys, nesudarą pilno stale, registruojasi pas J. 
Vytuvlenę

VISUS KVIEČIA IR VISŲ LAUKIA

Visus kviečia ir visų laukia
KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA

- o -
Ansamblio viešnagė buvo pui

ki ir pakili, tikrai lietuviška. 
Visi atsilankę yra dėkingi ir 
rengėjam, kad sudaro progos 
jaunimą išvesti į sceną. Dėkin
gi ir pačiam ansambliui, kad 
nepabūgo ilgų kelionių ir čia 
atvežė gražią programą.

Linkime vadovei ir pačiam 
ansambliui ir toliau sėkmingai 
dirbti, kuo daugiau apie save 
suburti jaunimo ir visur spin
duliuoti lietuviška jaunatviška 
dvasia, (p.j.)

Elena ir dr. Kęstutis Valiūnai 
nuoširdžiai sveikina savo drau
gus ir bičiulius Šv. Kalėdų 
proga ir linki gerų 1982 naujų 
metų.

Jonas, Nijolė, Vaiva ir Aras 
Ulėnai iš Dix Hills, L.I., svei
kina visus savo mielus drau
gus ir pažįstamus su šv. Ka
lėdomis ir ateinančiais Naujais 
Metais, linkėdami daug džiaugs
mo, ir skiria auką Darbininkui.

Algirdas ir Danutė Šilbajo- 
riai sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų proga. Vietoj sveiki
nimo atvirukų skiria auką Dar
bininkui ir Kultūros Židiniui.

Eleonora ir Alfonsas Urbeliai 
Šv. Kalėdų ir 1982 m. proga 
nuoširdžiai sveikina visus.




