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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

KGB ANGAŽUOJA KUNIGUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 34

Rumunijos prez. Nicolae 
Ceausescu atsisakė padidinti 
Rumunijos įnašus Varšuvos 
pakto ginkluotom pajėgom stip
rinti, nes tai sudarytų kraštui 
didelę naštą. Iki šiol Rumunija 
tam reikalui skirdavo 923 mil. 
dol. Rumunijos komunistų par
tijos centro komitetas šį nusista
tymą patvirtino. Dėl to Sov. S- 
gos, Vengrijos ir Bulgarijos dip
lomatai išvyko iš Rumunijos.

Pirmajam ' karui pasibaigus, 
Rumunija užėmė Rusijai pri
klausiusią Besarabiją, kurią so
vietai 1940 m. atsiėmė, Vengri
jos — Transilvaniją ir Bulgari
jos — Dobružos sritį.

Kinijos sostinėj buvo pradėję 
rodytis sienų atsišaukimai, rei
kalaują atitaisyti per kultūrinės 
revoliucijos laikotarpį padarytas 
klaidas, buvo rengiamos demon
stracijos, reikalaujančios dau
giau laisvės ir demokratijos, bet 
paskutiniu metu gyventojai bu
vo paraginti susilaikyti nuo to
kių atsišaukimų skelbimo ir de
monstracijų rengimo.

Bolivijos kariuomenė nuvertė 
prez. Juan Pereda Asbun. Jo vie
tą užėmė armijos vadas gen. 
David Padilla Arancibia ir paža
dėjo iki liepos 1 įvykdyti parla
mento rinkimus.

Japonijos valdančioji liberalų 
partija savo pirmininku išrinko 
Mazayoshi Ohira, kuris pagal į- 
statymus užims ir min. pirm - 
ko vietą. Dabartinis min. pirm. 
Takeo Fukuda turėjo atsistaty
dinti.

Irano karinė vyriausybė, artė
jant mahometonų šventajam mė
nesiui, uždraudė bet kokias reli
gines procesijas, bet pažadėjo 
peržiūrėti prieš makometonų re
ligiją nukreiptus įstatymus. Ma
hometonų religiniai vadai para
gino vėl atnaujinti streikus.

Egipto min. pirm -kas Mustafa 
Khalil pateikė prez. Carter 
Egipto siūlymus dėl taikos su 
Izraeliu. Juose reikalaujama, 
kad, vienam mėnesiui praėjus 
nuo sutarties pasirašymo, būtų 
pradėti pasitarimai vietinėm ta
rybom okupuotam vakariniam 
Jordano krante ir Gazos ruože 
sudaryti, iki 1979 pabaigos būtų 
įvykdyti tarybų rinkimai ir kad 
okupacinė Izraelio kariuomenė 
būtų atitraukta į sutartus punk
tus.

Prez. Carter pareiškė savo nu
sivylimą, kad taikos derybos 
tarp Egipto ir Izraelio sutinka 
vis naujų kliūčių, bet pažadėjo 
ir toliau daryti visa, kad taika 
būtų pasiekta ir sutartis pasira
šyta.

Prez. Carter priėmė Pietų 
Afrikos užs. reik. min. Roelof 
F. Botha ir ragino jį priimti 
vakarų valstybių pasiūlytą planą 
Namibijos nepriklausomybei už
tikrinti. P. Afrika pažadėjo, 
sprendžiant šį klausimą, atsi
žvelgti į JT saugumo tarybos pri
imtą rezoliuciją, reikalaujančią 
įvykdyti Namibijoj parlamento 
rinkimus JT priežiūroj.

Nikaragvos prez. Anastasio 
Somoza sutiko įvykdyti krašte 
gyventojų plebiscitą, bet pareiš
kė, kad, gyventojam pasisakius 
prieš jo valdymą, jis nesutiksiąs 
valdžios perleisti opozicijos 
fronto žmonėm ir nepasitrauk
siąs iš krašto.

Prancūzijos prez. Valery 
Giscard d’Estaing nauju užs. 
reik, ministeriu paskyrė savo 
asmeninio štabo viršininką Jean 
Francois-Poncet.

V. Vokietijos ginkluotų pa
jėgų štabo v-kas gen. Herald 
Wust, įsižeidęs, kad su juo ne
buvo tariamasi reorganizuojant 
armiją, atsistatydino.

Šiauliai
“LKB Kronika” rašė, kad kun. 

J. Alesius dar Seminarijoje stu
dijuodamas atostogų metu Laz
dijų rajone neturėdavo ramybės 
nes buvo nuolat atakuojamas 
KGB darbuotojų — Lazdijų 
KGB viršininko Žemaičio ir vie
no čekisto iš Vilniaus.

1978 sausio 11 kun. Alesius, 
dirbantis Šiaulių Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje vikaru, buvo 
iškviestas į Šiaulių karinį ko
misariatą, neva patikrinti kari
nės įskaitos. Komisariate jo lau
kė saugumietis, kuris prisistatė 
esąs Romas Pietaris:

— Linkėjimai nuo Viliaus 
Šiaudinio.

— Nepažįstu jokio Šiaudinio.
— Su juo kalbėjaisi Lazdi

juose, jis iš Vilniaus saugumo. 
Dabar vėl susitikinėsim. Nuro
dysiu!, ką mums reikia praneš
ti.

— Ne, susitikti su jumis ne
galvoju, nes į politiką nesikišu.

Z. Brzezinskiui įteikia knygą “Lithuania 700 Years”. Iš k. Aušra Zerr, dr. A. Bud- 
reckis, JAV LB pirmininkas A. Gečys, Z. Brzezinski, prezidento asistento pava
duotojas Mike Chanin, R. Česonis. Nuotr. Jono Urbono

Vatikano stebėtojas prie Jungtinių Tautų 
pasisako prieš religijos persekiojimą

Kalbėdamas Jungtinėse Tau
tose vieno komiteto posėdy, 
lapkričio 28 arkivyskupas 
Giovanni Cheli, Šventojo Sosto 
stebėtojas prie Jungtinių Tautų 
New Yorke, priminė klausyto
jam, kad pasauly yra kraštų, 
kur yra religijos neapykanta, kur 
tikintieji laikomi antros rūšies

Lietuvių ir ukrainiečių atstovai lanko JAV 
misiją prie Jungtinių Tautų

JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Aušra Zerr ir Uk
rainiečių Kongreso žmogaus tei
sių komisijos vicepirm. Borys 
Potapenko lapkričio 3 JAV misi
joj prie Jungtinių Tautų buvo 
priimti Amerikos atstovo prie JT 
žmogaus teisių komisijos Edw. 
Mezvinsky. Pokalbio metu buvo 
plačiai svarstomos galimybės 
JT-ose iškelti rezistentų Viktoro 
Petkaus ir ukrainiečio Lev Lu- 
kianenko nuteisimo klausimą. 
Taip pat tartasi dėl procedūros 
per Jungtines Tautas sovietam į- 
teikti oficialų kaltinimą.

E. Mezvinsky painformavo, 
kad spalio mėnesį jis Ženevoj 
vykusiuose JT žmogaus teisių 
komisijos posėdžiuose yra kėlęs 
V. Petkaus nuteisimo klausimą. 
Ypatingai jis pabrėžė svarbą pa

— Ir kun. Svarinskas sako, 
kad nesikiša . . .

Kun. Alesius tiesiai pasakė 
saugumiečiui, kad KGB jam įky
rėjo. Jį, Seminarijos studentą, 
norėjo jėga priversti dirbti sau
gumo bendradarbiu. Net pieš
tuką kišo į rankas. Grąsino: 
jei nepasirašyti, nebaigsi Semi
narijos.

— Gaila, kad visa tai plačiai 
išplepėjai.

— Aš tėvų nuo mažens iš
mokytas būti atviru. Į Lazdi
jus išvežtas, per dieną nebuvęs 
namie, turėjau namiškiams pa
sakyti, kur buvęs, nes jie buvo 
labai susirūpinę. Be to, patys 
saugumiečiai labai kvailai el
gėsi — su manimi kalbėjosi 
Lazdijų Tarybų rūmuose. Visi 
matė, o ten dirba daug mano 
pažįstamų.

— Taip, tai mūsų klaida, — 
pripažino saugumietis. — Bet 
vis tik mes dar susitiksime. Lai
kysime paslaptį. Galime iškvies
ti telefonu.

piliečiais ir įtarimo objektais ar 
net blogesniais. Visa tai esą ne
pateisinama.

Taip kalbėdamas, sakėsi ne
rodąs pirštu į kurį nors vieną 
kraštą. “Apgailėtina, kad pa
plitusi religijos neapykanta ne
siriboja vienu kuriuo nors reži
mu arba specifine ideologija”.

naudoti Amnesty International 
centrą ir jo skyrius politinių 

kalinių gelbėjimui. Šiuo metu 
tik du Amnesty International 
skyriai rūpinasi lietuviais politi
niais kaliniais — VVashington,
D.C. (N. Sadūnaite), ir Iowa 
City, IA (V. Petkum). Paminėti
na, kad E. Mezvinsky anks
čiau JAV kongrese yra atstova
vęs Iowa City vietovei, dabarti
niu metu besirūpinančiai Pet
kum.

A. Zerr JAV misijos prie JT 
vadovam įteikė kelis egzemp
liorius dr. T. Remeikio parašy
to ir JAV LB lėšomis išleisto 
naujausio leidinio “Violations of 
Human Rights in Soviet Oc- 
eupied Lithuania — a Report for 
1977”.

— Ne, neatvyksiu į pokal
bius. Dviems valdovams netar
nausiu. Griežtai atsisakau. Ne
bent tik prievarta paimsite.

Prieš paleisdamas į namus, 
saugumietis įsakė kun. Alesiui 
pamoksluose neliesti abortų 
temos: tegu daro abortus, kas 
tik nori.

KGB, pasirodo, suinteresuota, 
kad lietuviai kuo daugiau dary
tų abortų. Kuo mažiau bus lie
tuvių, tuo daugiau į Lietuvą 
privažiuos svetimšalių ir grei
čiau Lietuva bus surusinta.

“LKB Kronika” prašo visus 
kunigus, kuriuos KGB verbavo 
būti kolaborantais, papasakoti 
šio leidinio skiltyse apie šią 
pačią nežmoniškiausią KGB 
veiklą — versti žmogų veikti 
prieš Bažnyčią, Tėvynę ir patį 
save. Kuo plačiau visuomenė 
ir pasaulis atvirai kalbės apie 
KGB nusikaltimus, tuo jų ma
žiau bus. Tamsūs darbai bijo 
dienos šviesos.

Vatikano atstovas pareiškė vil
tį, kad Jungtinės Tautos netru
kus duos eigą visuotinei dekla
racijai, kuri pasmerktų religijos 
persekiojimą. Vakarų atstovai 
prie Jungtinių Tautų tą pačią 
dieną įteikė pro memoria, prašy
dami Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisiją pagreitinti savo 
darbą šiuo reikalu, kad netrukus 
tokia deklaracija būtų paruošta.

Tarpamerikinė darbo unijų 
org-ja nutarė nuo sausio 1 boi
kotuoti Čilės, Nikaragvos ir Ku
bos laivų pakrovimus, nes tose 
valstybėse varžomos darbininkų 
teisės.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas pakeitė kelis 
politbiuro narius, paskirdamas į 
jų vietas Brežnevo šalininkus.

JAV sutiko, kad Prancūzija 
parduotų Kinijai atominės ener
gijos jėgainę, gamintą pagal 
Amerikos Westinghouse firmos 
projektą.

Baigiantis lietingam periodui, 
Vietnamas sustiprino Kambodi- 
jos puolimus.

N. Zelandijos parlamento rin
kimus laimėjo valdančioji tauti
nė partija. Ministeriu pirm-ku 
pasiliko tas pats Robert Mul- 
doon.

— Jauna Vilniaus operos so
listė Irena Milkevičiūtė, turin
ti gražų balsą ir gerą muziki
nį išsilavinimą, yra pasiųsta pa
sitobulinti dainavime į Milano 
La Scalą. Solistė yra laimėju
si M. Glinkos vokalistų konkur
są, tarptautinį P. Čaikovskio 
konkursą, jaunimo ir studentų 
festivalio Havanoje premiją. I. 
Milkevičiūtę siunčia Lietuvos 
kultūros ministerija, bet kandi
datų atrinkimas vyko Maskvoje 
specialiuose egzaminuose. Oku
pacinė letena kontroliuoja visą 
pavergtų tautų kultūrinį gyveni
mą! L Milkevičiūtė yra penkto
ji Lietuvos solistė, okupantų pa
siųsta į La Scalą. Anksčiau ten 
tobulinosi V. Noreika, Vcl. Dau
noras, G. Kaukaitė ir A. Sta
siūnaitė.

— Lapkričio 17 marksistinės 
krypties rašytojui, kultūros is
torikui Juliui Būtėnui sukako 
70 metų. Sukaktis paminėta 
spaudoje, ir Vilniaus respubli
kinėje bibliotekoje surengta jo 
raštų paroda bei literatūros va
karas. Išleista ir dar viena J. 
Būtėno atsiminimų knyga 
“Žmonės, kuriuos pažinojau”. 
Ankstesnės atsiminimų knygos: 
“Istoriografo užrašai” (1974), 
“Literato duona” (1975). Kultū
ros istorijai J. Būtėnas yra nu
sipelnęs gana objektyviai para
šytomis monografijomis: “Povi
las Višinskis” (1936), “Vincas 
Kudirka” (1937), “Žemaitė” 
(1938, 1947), “Lietuvių teatras 
Vilniuje” (1940). Kūrė ir bele
tristikos: novelių knygos “Stik
linės gonkos” (1932), “Prikąstas 
liežuvis” (1933), romanas “Mė
lyni kareiviai” (1936), politinio 
kryptingumo pjesės — “Pami
lau dangaus žydrumą” (apie J. 
Janonį), “Kad ir šimtą gyveni
mų” (apie sušaudytus 4 komu
nistus). Kultūros Barų Nr. 9 
J. Būtėnas paskelbė atsiminimų 
fragmentą apie savo darbą Vil
niaus universiteto lietuvių lite
ratūros katedroje 1944-50. 
Fragmente įdomiai parodomi 
profesoriai J. Vabalas-Gudaitis, 
J. Baldžius, K. Korsakas. Su
žinome, kad pradžioje univer
siteto rektoriais buvo K. Bieliu- 
kas (1944-46), Z. Žemaitis 
(1946-48), J. Bučas (1948-56). 
Katedros dekanais buvo J. Va
balas-Gudaitis (1944), K. Korsa
kas (1945-47), V. Mykolaitis 
(1947-49), M. Ročka (1949-51). 
Iš naujų katedros dėstytojų mi
nimi J. Lebedys, P. Čiurlys. 
Įdomiai prisimenama, kaip uni
versiteto dėstytojai ir studentai 
buvo varomi Vilniaus griuvėsių 
valyti.

— Spalio revoliucijos šven
čių proga spaudoje paskelbti 
4 nauji socialistinio darbo did
vyriai: kiaulių augintoja Vale
rija Narbuntienė (Širvintų raj.), 
ekskavatoriaus mašinistas Adol
fas Algimantas Tamulis, žvejy
bos tralerio kapitonas Povilas 
Baronas ir Petrašiūnų popie
riaus fabriko mašinistas Edvar
das Matonis. Būdinga, kad tie 
garbės titulai ir privilegijos ski
riami ne tiek už asmeninį dar
bą, kiek už politinę veiklą, dau
giausia už vadinamųjų soc- 
lenktynių organizavimą.

— Spaudoje atvirai parašyta 
(Gimtasis Kraštas, Nr. 46), kad 
Petrašiūnų (dabar vadinamo J. 
Janonio vardu) fabriko popierius 
“iškeliauja į Maskvą, Kijevą ir 
kitus Tarybų Sąjungos miestus, 
į daugelį socialistinių šalių...” 
Lietuviškas popierius iškeliauja 
iš Lietuvos, o geroms lietuviš
koms knygoms (klasikams) 
trūksta popieriaus, ribojamas ti
ražas.

— Rytų Vokietijoje, Rostocko 
mieste, buvo paminėta Johano 
Gotfrido Herderio įvairių tautų 
dainų rinkinio “Tautų balsai 
dainose” 200 metų sukaktis. 
Lietuvai minėjime atstovavo 
Ambraziejus Jonynas — skaitė 
referatą “Herderis — lietuvių 
liaudies dainų skelbėjas”. Rin
kinyje buvo įdėtos 8 lietuviš
kos dainos (lietuviškai su ver
timu į vokiečių kalbą).

— Kanadoje gyvenąs viduri
niosios kartos poetas Balys Ruk- 
ša šią vasarą jau septintą kartą 

lankėsi okupuotoje Lietuvoje. 
Jis mokėjo įsiteikti turizmą tvar
kančioms įstaigoms, kad jam 
leidžiama Lietuvoje viešėti po 
kelis mėnesius. Lietuvoje išleis
tas ir naujas B. Rukšos poezi
jos rinkinys “Žemė sapnuoja 
mane”.

— Į Azijos sovietines respub
likas — Turkmėniją, Tadžikiją, 
Kirgiziją, Kazachiją, Uzbekiją — 
visam mėnesiui koncertuoti iš
siųstas Vilniaus valstybinis 
kvartetas. Kartu su kvartetu iš
vyko ir dainininkai: A. Vainiū- 
naitė, P. Kunca, D. Katkus, A. 
Vasiliauskas.

— Kauno muzikinis teatras 
neseniai pastatė naują operetę
— J. Širvinsko ir K. Sajos su
kurtą veikalą “Kelionė į Atatą”. 
Režisierius — R. Vaitkevičius, 
dailininkas — A. Kariniauskas, 
dirigentas — S. Čepinskis. 
Svarbiausi artistai — D. Dir- 
ginčiūtė, J. Malikonis, solistai
— J. Bukauskaitė, V. Christaus- 
kas, M. Rekys.

— Klaipėdoje lankėsi Veng
rijos Debreceno miesto teat
ralai. Svečiams buvo parodyti 
keli vaidinimai, tarp svetimų 
autorių ir J. Marcinkevičiaus 
“Mažvydas”. Susitarta, kad ne
trukus į Klaipėdą vengrai at
veš vengrišką vaidinimą, o klai
pėdietis režisierius P. Gaidys 
Vengrijoje pastatys lietuvišką 
veikalą.

— Lenkų įtakai Lietuvoje 
plisti sudaromos labai palankios 
sąlygos. Čia lankosi lenkų rašy
tojai, muzikai, rengiamos paro
dos. Lapkričio pradžioje buvo 
lenkų knygos dekada. Prekybos 
organizacija “Ars Polona” atve
žė daug lenkiškų knygų, jas par
davinėjo, kalbėjosi su skaityto
jais. Parduota buvo per 700 
pavadinimų knygų. Tokių daly
kų neatsitinka Lenkijos teritori
joje — Seinų-Suvalkų trikam
pyje.

— Muzikos kritikai neseniai 
įvykusiame Lietuvos jaunųjų 
pianistų festivalyje išskyrė kai 
kuriuos gabesniuosius dalyvius. 
Stipriausias buvęs P. Čaikovs
kio konservatorijos diplomantas 
Ričardas Biveinis, antras —Vil
niaus konservatorijos absolven
tas Vytis Buivydavičius, taip 
pat konservatorijos studentas 
Sergėjus Okruška ir studentas 
Justinas Brūzga. Festivalio 
programa buvusi sunki, reikala
vusi interpretacinių ir techniškų 
sugebėjimų. Atskiru koncertu 
festivalyje išsiskyrusi gabioji 
pianistė Mūza Rubackytė.

— Okupuotoje Lietuvoje pri
mygtinai peršama artima drau
gystė su Gudija. Lietuvių kom
pozitoriai, muzikai, dainininkai, 
rašytojai nuolatos lankosi Mins
ke, o gudai — Vilniuje. Štai 
lapkričio 20 į Vilnių atvyko 
didelė grupė gudų rašytojų. Iš
kilmingame vakare meno dar
buotojų rūmuose buvo skaitoma 
gudų ir lietuvių literatūros kū
rinių, pasakyta tuščiavidurių 
kalbų, vadintasi broliškomis tau
tomis. Gudija yra artima Lietu
vos kaimynė geografiniu ir is
toriniu atžvilgiu. Ir dabar gudų 
tauta yra pavergta sovietinės 
Rusijos, kaip ir daugelis į So
vietų Sąjungą priverstinai 
įjungtų tautų. Gudų ir lietuvių 
rezistencinė draugystė galėtų 
būti visai nuoširdi. Tačiau ofi
cialioji draugystė dvelkia rusi
nimo tendencijomis. Gudija yra 
viena iš labiausiai surusintų res
publikų. Net senas istorinis Gu
dijos vardas iš jos atimtas — 
vadinama Baltarusija (Bielarusi- 
ja), tuo pabrėžiant giminystę 
su rusais. Su Maskvos palaimi
nimu Gudija yra pasiglemžusi 
nemažas lietuviškas sritis ir jose 
engia lietuvius. Tai tokia bro
liška tauta! Ta peršama drau
gystė yra dar senas V. Kapsu
ko palikimas, kai 1919 tas iš
gama mėgino kurti jungtinę Gu- 
dijos-Lietuvos respubliką. Net 
Vilniaus universitetas buvo ati
darytas jungtinei respublikai 
(neseniai . spaudoje paskelbtas 
autentiškas V. Kapsuko dekre
tas).

Pr. N.



2 • DARBININKAS • 1978 gruodžio 8, Nr. 48

J. VAIČELIŪNAS

BYLOJE ATSTOVAUJA INJURKOLEGIJA

Prez. Carter vėl prašysiąs 
kongresą įsileisti į JAV dar 
15,000 Vietnamo pabėgėlių.

Amnesty International paskel
bė, kad Kinija persekiojanti 
žmones dėl jų politinių įsiti
kinimų, bet Kinija į org-jos krei
pimąsi nieko neatsakiusi.

Prez. Carter įspėjo JAV mies
tų burmistrus nelaukti iš federa
linės valdžios naujų planų mies
tam gelbėti, bet paragino juos 
įsijungti į kovą su infliacija.

JAV kartu su Britanija ir Ka
nada pasiūlė planą Kipro ginčui 
išspręsti. Pagal jį Kipre būtų 
sudaryta federalinė vyriausybė 
su atskirais graikų ir turkų au
tonominiais rajonais. Be to, tur
kai turėtų grąžinti graikam žy
miąją užimtos teritorijos dalį.

JT viešai paminėjo solidaru
mo su palestiniečiais dieną, per 
kurią prie JT arabai ir žydai bu
vo surengę demonstracijas.

UNESCO generalinė konfe
rencija prieš JAV protestus pri
ėmė rezoliuciją, pasmerkiančią 
Izraelio vykdomus archeologi
nius kasinėjimus, pažeidžian
čius mahometonų paminklus Je
ruzalėj, ir reikalaujančią tęsti 
Izraeliui ūkines sankcijas.

Britanijos rezidentas komi- 
sijonierius Rodezijai lordas 
Carver, nesulaukdamas Rodezi- 
jos grupių susitarimo dėl jos 
ateities, atsistatydino. Jo įpėdi
nis nebus paskirtas.

Eritrėjos partizanai, pripažin
dami savo pralaimėjimą prieš 

Sov. S-gos ir Kubos patarėjų 
ir ginklų remiamus Etiopijos 
kariuomenės puolimus, pažadė
jo vykdyti partizaninį karą.

Įtakingasis Londono Times, 
negalėdamas susitarti su uni
jom, neribotam laikui sustojo 
ėjęs. •

Egipto prez. Anwar ei Sadat 
atsisakė dalyvauti iškilmingame 
Nobelio taikos premijos įtei
kime.

Polisario fronto partizanai ap
šaudė prie vakarų Afrikos kran
tų Ispanijos žvejų laivą ir nušo
vė 8 žvejus.

Sov. S-ga ateinančiais metais 
numato padidinti lengvosios 
pramonės gamybą 4.6 proc. ir 
maisto pramonės — 6.3 proc.

Mexico City ištiko stiprus že
mės drebėjimas, sugriovęs ke
lis dangoraižius ir sužeidęs 
dešimtis žmonių.

Sov. S-ga leido išvykti žydų 
mokslininkui Veniamin G. Le- 
vič su žmona, žydo Boris Kats 
šeimai ir ten kurį laiką uždraus
tam dėl eismo nelaimės išvykti 
Dow Chemical korporacijos pa
reigūnui Leo Sonner. Be to, su
teikė vizas dviem lietuvių šei
mom lankytis JAV.

JAV numato pakeisti ligšioli
nę strategiją atominio karo at
veju — vietoj iki šiol vestos 
stambaus masto atsilyginimo 
strategijos bus daugiau kreipia
ma dėmesio ir į riboto masto 
atominius konfliktus.

Tokio pavadinimo straipsne
liu Vilniaus advokatė Genė Va
linskienė aiškina, kaip Maskva 
gina tarybinių piliečių turtą už
sieny (Gimtasis Kraštas, 1978. 
VI.22, Nr. 25). Ji sako, kad ad
vokato profesija yra humaniš
kiausia, nes jos paskirtis ginti 
žmogaus interesus ir teises. Už 
pinigus visi yra humaniški. Bet
gi pavergtoj Lietuvoj nė advo
katai nepajėgia apginti žmogaus 
teisių, nes tenai aukščiau visų 
teisių yra komunistų partija ir 
KGB.
. G.V. važinėjo po visą Ame
riką. Ją čia pakvietė amerikie
čių advokatų firma kaip savo 
viešnią. JAV-ėse yra advokatų 
firma, kuri už gerus pinigus 
dirba Maskvai. Viskas apmo
kama iš palikimų. G.V. pati 
sako, kad ta advokatų firma 
atstovauja mūsų piliečiam ir 
gina jų turtinius interesus pa
veldėjimo bylose. Taigi tas pa
likimo bylas gina amerikiečių 
advokatų firma, Maskvos injur- 
kolegija, pavergtos Lietuvos in- 
jurkolegijos skyrius, komunistų 
partija, sovietinė valdžia ir t.t. 
Kai visi pasiima savo riebius 
honorarus, to palikimo lieka tik 
trupiniai. Tiesa, sakoma, kad už 
palikimo dolerį duoda 3 “Vnieš- 
posiltorgo” talonus. Su tais ta
lonais galima viską pirkti. Ne
pasakyta, kiek vertas tas talo
nas — gal tik 10 kapeikų. O 
taip pat svarbu, kiek to paliki
mo liks, kai visokie torgai, fir
mos, kolegijos pasiims savo ho
norarus.

Reakcingiausią organizacija
Keista, kad G.V. JAV lietuvių 

šalpos organizaciją Balfą vadina 
reakcingiausią. Tas rodo, kad 
pavergtos Lietuvos advokatai vi
sai nežino apie lietuvių organi
zacijas laisvajame pasauly. Gal 
Balfą taip vadina dėl to, kad 
pavergtoj Lietuvoj oficialiai šal-

Prez. Carter numato per atei
nančius metus sumažinti ginklų 
pardavimą nesąjunginėm valsty
bėm 733 mil. dol.

Gvijanoj nusižudęs People’s 
Temple sektos vadas Jim Jonės 
buvo du kartu susitikęs su Sov. 
S-gos pareigūnais ir galvojo sa
vos sektą perkeldinti į Sov. 
S-gą. Sektos mokykloj buvo 
dėstoma ir rusų k.

Atsistatydinęs iš pareigų ir vė
liau vėl norėjęs į jas grįžti 
San Francisco miesto pareigū
nas Dan White nušovė to mies
to burmistrą George Moscone ir 
Harvey Milk jų pačių įstaigose.

Gvijanoj nusižudžiusių 
Peoples Temple sektos narių 
skaičius išaugo iki 911 žmonių.

Kanada sutiko priimti iš 
Malaysijos 250 Vietnamo pabė
gėlių.

Kalifornijos gyventoja Bar
bara Williams nuo 1971 sugebė
jo prisirinkti 240,000 dol. socia
linių pašalpų, nors jų atsiimti ji 
atvažiuodavo su nauju Cadilla- 
cu.

pos organizacijų nėra. Viskas, 
kas yra humaniška, Sovietų Są
jungoj yra uždrausta. Toj srity 
nieko nepadeda nė humaniš
kiausia advokatų profesija.

Pas savus
G.V. džiaugiasi, kad ji JAV 

sutiko daug lietuvių komunistų. 
Tie susitikimai įvyko Chicagoj, 
St. Petersburge ir kitur. Chi
cagoj toks susitikimas įvyko Vil
nies redakcijos patalpose, o St. 
Petersburge — lietuvių komu
nistų klube. Susirinkime buvo 
ne tik lietuvių komunistų, bet 
ir rusų, ukrainiečių. Pobūvio 
metu daug kas į ją kreipėsi 
su klausimais, kaip geriau savo 
palikimą palikti Lietuvoj savo 
giminaičiams.

Nuostabu, kad JAV lietuviai 
turto turi, o komunistinio ro
jaus krašte lietuviai turto netu
ri. Net injurkolegijos advokatai 
susirūpinę, kaip turtą iš buržu
azinio krašto pergabenti į komu
nistinio rojaus nuskurusį kraštą. 
Gaila, kad G.V., būdama advo
katė, tiem komunistam nepa
tarė su visu turtu grįžti į pa
vergtą Lietuvą. Juk pavergta ir 
komunistų valdoma Lietuva yra 
jų idealas. Tada nereikėtų nei 
testamentų rašyti, nei įgaliotinių 
ieškoti, o iškart savo pinigus nu
vežtų į pavergtą Lietuvą ir pi
nigas atiduotų bankui, nes Lie
tuvoj dolerių niekas negali lai
kyti. Už tai jie gautų po 40 
rublių mėnesinės pensijos.

Siųskit tik pinigus
Toliau G.V. aiškina, kad Lie

tuvoj gyvenantiem reikalingi pa
likimai pinigais, o ne siunti
niais, nes ten žmonės visko 
turi. Jei pavergtoj Lietuvoj žmo
nės tokie turtingi, kam jiem 
reikalingi pinigai iš JAV? Ji ne
pasako, ar pavergtoj Lietuvoj 
kolchozininkas per dieną uždir
ba 3 ar 30 rublių. Pirmu at
veju jis yra elgeta, o antru — 
normaliai uždirbantis. Jei pa
vergtoj Lietuvoj žmonės gerai 
uždirba, jie gali automobilius, 
televizijas ir kitus reikmenis 
nusipirkti rubliais. Kam jiem 
reikalingi talonai, kurie primena 
P. Amerikos plantatorių krautu
vių talonus XIX šimtmety?

Aiškina, kad ir užsieny gyve
ną lietuviai gali gauti palikimų 
iš pavergtos Lietuvos. Esą, vie
na lietuvaitė, gyvenanti Chica
goj, už jos tėviškės sodyboj 
nugriautus trobesius gavo 5472 
rublius. Laisvajam pasauly rub
liai neturi jokios vertės. Tik dėl

palikimų Lietuvoj reikia kreip
tis laiku, o palikimai JAV ne
gali būti apribojami laiku, kad 
nesusidarytų sunkumų Maskvai 
tuos palikimus pasiimti.

Jei jau Maskva taip nori gau
ti dolerių iš buržuazinių kraš
tų, kodėl ji uždraudė užsakyti 
automobilius ar kooperatinius 
butus iš JAV ar Kanados? Jei 
yra blogai, kad doleriai per
eina per užsakomus automobi
lius, tai yra blogai, jei pini
gai ateina automobiliam pirkti 
ir per talonus. Maskva nebe
žino, kokiu būdu lengviau pri
sigrobti dolerių.

Toliau G.V. aiškina, kad ki 
tas reikalas, kai palikimas liečia 
paliktus dvarus, bankus, namus, 
kurie buvo nacionalizuoti. Čia 
jau visos liaudies turtas. Tas 
paaiškinimas yra labai nerimtas. 
Visur kaišiojamas liaudies var
das, o turtus pasiima Maskva 
ir juos eksploatuoja per savo 
patikimus komunistus. Kai išba
dėjusi liaudis nuo nacionalizuo
tų dvarų lauko pasiima kelias 
bulves, tie liaudies nariai so
dinami į kalėjimą už liaudies 
turto grobstymą. Atseit, nacio
nalizuoti dvarai liaudžiai nepri
klauso.

G.V. labai nepatenkinta, jei 
kas nors iš palikimo tenka lie
tuviškom organizacijom, ypač 
vedančiom kovą dėl mūsų tė
vynės likimo. Ji sako: “Tačiau, 
apsukrių globėjų iniciatyva, į 
testamentą įrašius tą nelemtą są
lygą, mirusio brolis nebetenka 
galimybės pasinaudoti paliki
mu, ir jis nuplaukia politikuo
jančių išeivijos verteivų žinion”. 
Išeina, kad politikuoti gali tik 
komunistai, kurie patenkinti sa
vo tėvynės pavergimu, ir jie 
gali naudotis laisvajame pasauly 
likusiais palikimais, pasiimdami 
sau liūto dalį.

Padorūs lietuviai remia siun
tiniais savuosius pavergtoj Lie
tuvoj, o savo palikimą ar jo da
lį gali palikti ir tautiniam rei
kalam, o ne komunistam, injur- 
kolegijom, komunistų advokatų 
firmai, Maskvai ir t.t.

G.V. pasako ir tiesos. Nors ji 
buvo amerikiečių advokatų fir
mos viešnia, bet JAV ji viena 
negalėjo važinėti. Ją visur ly
dėjo du politrukai: rusas A. 
Androsov ir R. Mališauskas. Tas 
rodo, kad okupantai ir G.V. 
nepasitiki, kad jos vienos nie
kur neleidžia. Tas tik rodo, kiek 
galima pasitikėti komunistais.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greita* 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas ii 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. • m

.................... ■

it;

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos, Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 
11421; VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Mėdison St., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas 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.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel (516) 757-0055.

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 3
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public

NAUJAUSIUS 1979 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuanla, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
WSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
iainslde, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

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

Kent universiteto 
$3000 stipendija

Per paskutinius kelerius me
tus Amerikoj pasirodė knygų, 
kuriose buvo tvirtinama, kad 
pasaulinio karo metu, Lietuvą 
okupavus vokiečiam, lietuvių 
tauta pasireiškė nusikaltimais 
prieš žmoniškumą. “Holocaust” 
filmas, rodytas per televiziją, 
ir pakartotiniai tvirtinimai, kad 
Lietuvoj veikė SS daliniai, yra

keli tų kaltinimų pavyzdžiai. Šie 
neteisingi kaltinimai turi būti 
atremti ir sustabdyti. Kad tai bū
tų sėkmingai atlikta, reikia do
kumentuotas tą laikotarpį lie
čiančios medžiagos, panaudojant 
mokslinio apklausinėjimo meto
dą (orai history).

Vokiečių okupaciją liečian
čios medžiagos rinkimas (orai

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

Amerikos Žydų Komiteto Tarpreliginės komisijos lapkričio 8 pasitarimui žmogaus teisių 
klausimais buvo pakviestas JAV LB Krašto valdybos pirm. inž. Algimantas Gečys. 
Pokalbio metu telefonu buvo asmeniškai kontaktuotas į Sov. Sąjungą beišvykstąs JAV sena
torius Richard Schvveiker (Penna.) ir specifiniai prašytas sovietus intervenuoti žydo 
Vladimir Slepak ir lietuvio Viktoro Petkaus reikalu. Nuotraukoje su šen. Schvveiker 
pokalbio metu iš kairės į dešinę: Susan O. VVeinberg, A. Gečys ir žydų komiteto vicepirm. 
dr. Seyour Piwoz.

history) yra svarbus ir skubotas 
reikalas, nes tie, kurie buvo tų 
įvykių liudininkai ir kurie atvy
ko į Ameriką ir čia apsigyveno, 
pamažu miršta. Kai šitie liudi
ninkai išnyks, bus beveik neį
manoma atkurti to laikotarpio 
istoriją ir atremti neteisingus 
kaltinimus prieš lietuvius.

Šio svarbaus uždavinio vykdy
mui Kento valst. universitetas į- 
steigė $3,000 dolerių stipendiją. 
Šia stipendija galės pasinaudoti 
lietuvių kilmės studentas, kuris 
skaito, rašo ir kalba lietuviškai 
ir kuris siekia doktorato arba že
mesnio mokslo laipsnio humani
tarinėm, socialinėm ar lituanisti
nėm temom.

Šios istorinės, vokiečių oku
paciją liečiančios medžiagos rin
kimas bus patikėtas stipendia
tui. Tikim, kad lietuviai studen
tai supras šio reikalo svarbą ir 
skubotumą. Suinteresuoti prašo
mi siųsti savo trumpas biografi
jas, kartu nurodydami savo stu
dijų sritį, šiuo adresu: Dr. John 
F. Cadzow, Director, Ethnic 
Heritage Program, 729 Wright 
Hali, Kent State University, 
Kent, Ohio 44240.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino 
NENORIAIS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OU&NS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

19 33 +197 6

B

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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Švenčių belaukiant
Nuo Padėkos dienos visas 

Amerikos kraštas puošiasi ir ju
da ir rengiasi pasitikti didžiau
sią šio krašto šventę — Kalė
das. Jau krautuvėse, gatvėse 
skamba kalėdinė muzika. Radijo 
stotys transliuoja gražias kalėdi
nes giesmes.

Laikraščiai pilni didžiausių 
skelbimų. Reklamuojamos pre
kės — visokiausios dovanos — 
drabužiai, daiktai, knygos. At
nešama į rinką tiek daug daiktų, 
net ir visai nematytų, kad tik bū
tų didesnis pasirinkimas, kad 
dovanos būtų įvairesnės.

Prie didžiųjų krautuvių vaikš
to Kalėdų seniai, skambina var
peliais, užkalbina vaikus. Ir 
koks džiaugsmas vaikam, kad tie 
raudoni Kalėdų seniai klauso
si jų kalbos, jų prašymų, ką do
vanoti Kalėdom.

Jau papuošti krautuvių lan
gai, ir jie primena spalvingas 
pasakų iliustracijas. Koks įvai
rumas, kokia fantazija. Ne tik 
vaikam, bet ir šuaugusiem yra 
ko pažiūrėti ir pasidžiaugti. Vi
sa tai nuveda į gražų švenčių 
kraštą, kur prasiskleidžia drau
gystė ir meilė, kur dovana turi 
savo vertę, nes išreiškia asmens 
nusiteikimą.

Besirūpindami dovanom, su
darydami sąrašus, ką pirksime, 
kam dovanosime, pirmiausia 
prisiminkime vargšus. Pasaulyje 
yra daugiau vargšų, kurie lau
kia kitų pagalbos. Daug alkstan
čių, suvargusių, suskurdusių. 
Kitus užpuolė ligos ir nelaimės. 
Ir jie laukia pagalbos ir paguo
dos. Tad šventės yra gera pro
ga jas krikščioniškai įprasminti, 
o įprasminsime tik per artimo 
meilę. Tad pasiųskime savo au
kas Balfui. Tuo paremsime 
vargstančius lietuvius. Auko
kime ir vietos reikalam, nes 
beveik visose gatvėse juk ren
ka pinigus, kad galėtų sušelpti 
vargšus. Švenčių proga pasiųs
kime savo aukas ir parapijom, 
kad ir jos jaustųsi prisimintos.

Dovanų sąrašai kartais pasida
ro ilgi ir suteikia daug vargo, 
kol surasi, nupirksi, supakuosi, 
adresuosi. Visi tiesiog nerimsta 
ir klausia — ką dovanoti, ką nu
pirkti kokiam draugui.

Pirmiausia norime reko
menduoti knygą. Savo draugam 
amerikiečiam nupirkime knygų 
anglų kalba apie Lietuvą, apie 
lietuviškas problemas. Kokių 
kaklaraiščių, marškinių ar megz
tukų jie taip gaus, bet negaus 
knygų apie Lietuvą. Ir jas dova
noti galime tik mes.

Galima paieškoti ir plokštelių. 
Kartais kokia lietuviška daina ar 
muzika gali priminti jiem senus 
pasakojimus apie tėvų kraštą ir 
gali jiem būti labai vertinga ir 
brangi dovana.

Savo artimiesiem lietuviam 
irgi nevenkime lietuviškų kny
gų dovanoti. Knygos dažnai yra 
užmirštos ir paliktos lentynoje 
gulėti. Tegu bent švenčių pro
ga apsilanko pas mus į lietuviš
kus namus. Knygoje liks šven
čių data ir parašai, kurie visa
da primins, kas ją atnešė ir do
vanojo. Kokie drabužėliai greitai 
susinešios, sudils, greit pasi
baigs ir kvepalai, odekolonas, o 
knyga stovės lentynoje ir visada 
patarnaus, kai tik ją atskleisi.

Norime rekomenduoti užpre
numeruoti lietuvišką laikraštį. 
Tai tikrai geriausia dovana. Ji 
lankydama primins visada davė
ją, aukotoją. Jei užprenumeruo
si savaitraštį, tai per metus 52 
kartus tas svečias ateis ir pri
mins Kalėdų dovanas.

Spaudos vajus dabar paskelbė 
Lietuvių Bendruomenė. Galima 
papigintai užsisakyti laikraščius. 
Ir tai bus gera ir originali do
vana.

Spaudos vajų skelbia ir Dar
bininkas. Ir dabar galima pasi
naudoti juo, galima pigesne kai
na užsisakyti laikraštį ir pado
vanoti prenumeratą savo kaimy
nui ar bičiuliui.

Lietuvių Bendruomenės aš
tuntosios tarybos turbūt jau pas
kutinioji sesija posėdžiavo lap
kričio 18-19 Washingtone. Ne
susirinkus kvorumui, ji galėjo 
svarstyti tik anksčiau prezidiu
mo pasiūlytą darbotvarkę: iš
klausė LB krašto valdybos, kul
tūros tarybos ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos veiklos 
pranešimus. Įvairios kitos LB 
problemos buvo sprendžiamos 
atskirų komisijų posėdžiuose. 
Juose iškelti pageidavimai vė
liau buvo išreikšti sesijos pri
imtose rezoliucijose ir nutari
muose. /

Tarybos narių pareigingumas

Vis dėlto yra apgailėtina, kad 
ne visi rinktieji tarybos nariai 
savo pareigas tinkamai atlieka. 
Taip daro daugiausia tie, į ku
riuos, tarybą renkant buvo deda
ma daugiausia vilčių. Mat jie 
pagal savo amžių priklausė jau
najai kartai.

Tiesa, sesijoj aktyviai, dalyva
vo palyginti nemaža ir jaunų
jų, tačiau ir nedalyvavusių skai
čium jie turbūt sudarė daugu
mą. Žinoma, jie turi savų prob
lemų — sukūrė šeimas, augina 
mažus vaikus. O tokiem ištrūk
ti iš savo šeimos lizdo kad ir 
trumpam laikotarpiui nėra taip 
paprasta. Bet visuomeninis dar
bas reikalauja ne tik pareigin
gumo, bet ir aukos. Todėl tie, 
kurie tai jaučia, sugeba savo 
asmeniškus nepatogumus bent 
retkarčiais palenkti bendrai ge
rovei ir bendriem rūpesčiam.

Taryba linksminasi ir meldžiasi
Pasibaigus šeštadienio dar

bam, tarybos nariai ir daugybė

JAV LB Tarybos sesijoje kalba Lietuvos atstovas Washingtone dr. Stasys Bačkis. Pre
zidiume iš k. kun. Gediminas Kijauskas, S.J., Raimundas Kudukis — tarybos pirmi
ninkas, dr. S. Bačkis, Algirdas Širvaitis, PLB pirmininkas Vytautas Kamantas ir Kanados 
LB pirmininkas Jonas R. Simanavičius. Nuotr. Jono Urbono
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svečių vakare susirinko puoš
nioj viešbučio salėj laisvam pa
bendravimui. Čia šalia Lietuvos 
atstovo dr. Stasio Bačkio su 
žmona buvo ir prezidento štabo 
narė Victoria Mongiardo, HUD 
sekretoriaus pavaduotojas prel. 
Geno Baroni, valstybės depar
tamento Baltijos stalo vedėjas, 
Lietuvos laikinosios vyriausy
bės min. pirm. gen. št. pik. 
Kazys Škirpa, Amerikos Balso 
pareigūnai ir eilė kitų žymių 
žmonių ir kitų tautybių atstovų.

Išklausius sveikinamąsias 
kalbas ir įteikus specialius žy
menis, pobūvio dalyviam kank
lėm iškiliai paskambino Mirga 
Bankaitytė ir tautinius šokius 
grakščiai pašoko Baltimorės tau
tinių šokių grupė Malūnas. Tik 
ar verta buvo mišriai publikai 
dainuoti tik lietuviam supranta
mą smagią dainušką apie pyp
kę ir dūmo gardumą?..

Smagiai pasilinksminus ir pa
šokus, buvo nuostabu kitos die
nos rūtą matyti nemažą apy
pilnę salę susirinkusių žmonių 
padėkoti Viešpačiui už atliktus 
darbus ir paprašyti jo palaimos 
ateities žygiam. Mišias čia auko
jo kun. V. Rimšelis, MIC, ir 
kun. dr. K. Bučmys, OFM. Ne
mažas skaičius pasistiprino ir 
komunija.

Vėl posėdžiaujam
Ankstesnioji tarybos sesija 

buvo įgaliojusi Aleksandrą Vak- 
selį, Balį Raugą ir Kazį Jan
kūną pataisyti ir patikslinti kai 

kuriuos LB tarybos rinkimo tai
syklių straipsnius. Apsvarsčius 
šį reikalą organizacinių ir ad
ministracinių reikalų komisijoj, 
buvo prieita prie tam tikrų iš
vadų, kurios dabar ir buvo pa
siūlytos tarybos sesijai. Naujo
ji taryba bus renkama kitų metų 
pavasarį, tad norom nenorom 
tarybai reikėjo šį klausimą iš
spręsti. Padiskutavus ir pasisa
kius eilei tarybos narių, taisyk
lės buvo priimtos, ir tarybos 
nariai lengviau atsiduso. Buvo 
išklausyti įvairių komisijų šiai 
sesijai siūlomų nutarimų ir re
zoliucijų projektai, kuriuos pa
diskutavus ir įvilkus į tinkamą 
formą, prezidiumas buvo įgalio
tas paskelbti.

Priėmimas atstovybėj
Lietuvos atstovas dr. Stasys 

Bačkis su žmona pakvietė se
sijoj dalyvavusius tarybos na
rius ir kitus svečius į jų su
rengtą priėmimą Lietuvos atsto
vybės neseniai iš vidaus atre
montuotose patalpose. Pasisvei
kinus su garbiais šeimininkais, 
visi buvo šauniai pavaišinti.

Čia buvo su pasididžiavimu 
prisiminta, kad esame laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos že
mės sklype, kurį prieš daugelį 
metų tam reikalui buvo nupir
kęs ir vėliau Lietuvos valsty
bei padovanojęs šviesaus atmi
nimo Nepriklausomybės Akto 
signataras advokatas Jonas Vi
leišis, kurio sūnus dr. Petras 
Vileišis yra vienas JAV LB or

ganizatorių ir nepailstantis jos 
darbų rėmėjas ir jos idėjų 
skleidėjas.

Prezidentūros rūmuose
Tarybos sesijai pasibaigus, 

dauguma tarybos narių pasili
ko Washingtone, nes lapkričio 
20 LB krašto valdybos žmonės 
buvo išrūpinę priėmimą Baltuo
siuose Rūmuose didelei lietuvių 
delegacijai. Į šį priėmimą L. 
Bendruomenės buvo pakviesti 
visų mūsų veiksnių ir didžiųjų 
organizacijų vadovai ir veikles
nieji nariai.

Nustatytu laiku, patikrinus vi
sų tapatybę, buvome įleisti į 
Old Executive Office pastatą, 
kur, visiem susirinkus, buvo pa
sikeista pristatomom kalbom. 
Pirmasis kalbėjo prezidento 
asistento pavaduotojas Mike 
Chanin, pabrėždamas preziden
to pastangas ir žygius kovoj su 
infliacija. Po to pasirodė pre
zidento patarėjas saugumo rei
kalam dr. Zbigniew Brzezinski. 
Jam buvo įteiktas prezidentui 
Carteriui skirtas žymuo, o jam 
asmeniškai dr. A. Budreckis įtei
kė knygą “Lithuania 700 Years”. 
Nors apie Brzezinskį buvo tei
giama, kad jis esąs nekantrus 
ir rūstokas, bet čia jis buvo 
giedrios nuotaikos ir nuolat be
sišypsąs.

Savo kalboj Brzezinski pasa
kojo apie JAV idealistinės po
litikos aspektus, pabrėždamas, 
kad JAV turinčios tartis ir kal
bėtis net ir su savo politikos 
ir santvarkos varžovais, trečiojo
pasaulio valstybėm ir savo są
jungininkais. Priminė, kad jam 
esą artimi ir lietuviški reikalai, 
kad jis esąs gerai susipažinęs 
su Lietuvos problemom ir su 
tarp Vakarų ir Rytų esančia 
įtampa. Jautriai prisiminė ir po
piežiaus Jono Pauliaus II 
inauguracijos iškilmes ir pasi
kalbėjimą s'u juo. Jį sujaudinęs 
popiežiaus lietuviškai tartas pa
sveikinimas lietuviam. Ta proga 
jis priminė ir savo keturiolik
mečio sūnaus pareikštą nepasi
tenkinimą, kad jis nesupratęs, 
ką popiežius lenkiškai kalbė
jęs. Esą jo žmona nemokanti 
lenkiškai, todėl ir sūnus nesu
prantąs tos kalbos. Žmogaus tei
sių reikalai sudarą Amerikos 
politikos pagrindą.

Nors buvo tikėtasi, kad jis 
sutiks atsakyti į paklausimus, 
bet, baigęs kalbą ir paspaudęs 
salės krašte sėdėjusiem rankas, 
išėjo iš salės.

(nukelta į 4 psl.)
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Skrendam tiesiai pietų link. 

Nilas kai kur guli lyg žalsvų 
kaspinų puokštė, o kai kur lyg 
daugiagalvis žaltys raitosi pie
tų akiračio link. Ten jis tampa 
tikru žaliu kaspinu. Vietomis 
siauras, kitur net 20 km platu
mo.

Nilo pradžia yra tolimoj Af
rikos širdy. Egiptui Nilas duoda 
bent 1000 km ilgumo derlingą 
kaspiną.

Pilotas primena, kad jau esam 
Kairo aerouosto žinioj. Pats 
Kairo miestas toliau į pietus, 
prikibęs prie abiejų Nilo šonų.

Leidžiamės su saule
Saulėlydis. Oras rožių spal

vos. Kairas kybo ne tik ant 
Nilo pakrančių, bet ir sėdi tarp 
Nilo deltos ir Saharos. Nilo 
drėgmė ir vakario nešamas 
smulkutis smėlis, saulėlydžio 
paliesti, tampa rožine skraiste.

Aerouoste didžiulė maišatis. 
Matau bunkerius, priešlėktuvi
nės apsaugos baterijas, spyg
liuotų vielų zigzagus. Ana, gran
dis kareivių su kautynių apran
ga ir manta nakčiai skuba kaž

kur į apkasus. Prie lėktuvų lei
dimosi tako — kulkosvaidžio 
lizdas su aplink drybsančiais 
šalmuotais kareiviais. O mes lei
džiamės tiesiai į saulę. Ji di
džiulė ir vis labiau raustanti. 
Sparčiai slepiasi Vakaruose.

Vakarai Egipto raštijoj yra 
Anapus ir amžinybės įvaizdis. 
Apophis, Požemio slibinas die
vas, Saulę praryja, — sakytų 
senasis egiptietis. Tačiau ryto 
metą Saulė vėl atgims!

Išlaipina tolokai nuo aero
uosto pastatų. Autobusais veža 
į stotį. Aplink daug ženklų, kad 
Egiptas karo stovy.

Aprašyti atvykimą į Kairą sun
ku. Lyg ką tik po turgaus, lyg 
ką tik po žemės drebėjimo, lyg 
ką tik po praėjusios karo fron
to linijos. Tikras košmaras. Tvar
kos nėra. Baltai uniformuoti 
tvarkdariai, muitinės tarnauto
jai, bando keleivius rikiuoti į 
eiles ir tikrinti rankinį bagažą. 
Klausia, ar nesiveži ginklų. Kai 
kurie keleiviai eina su jais į 
ginčus. Dar daugiau triukšmo.

Lauke tvanka su smėliu ore. 
Viduj tikra pirtis. Be to, mi

nia dūzgia, lyg bitės avily. Pir
miesiem keleiviam užsibuvojus 
su tvarkdariais, tolimesnieji ima 
nekantrauti ir staigia banga 
plaute nuplauna tvarkdarius iš 
tarpdurių.

Pasų kontrolės būdelėse sėdį 
tarnautojai, permirkę prakaite, 
vargu ar žino, ką jie daro. Krapš
tosi pakaušį, lūkuriuoja, tariasi 
su šalimais sėdinčiu saugumie
čiu.

Sienos perėjimo reikalus at
likęs, pereinu į antrąją aero
uosto stoties pusę. Žmoniij čia 
dar daugiau. Pereiti per minią 
sunku. Reikia per ją plaukti. 
Dabar suprantu, kad Egiptas 
yra Nilo oazė dykumoj. Nors jo 
paviršius ir turi 994,000 kvad
ratinių kilometrų, dirbamos že
mės tėra tik 36,000 kv. km 
(arba 3%). Žmonių gi — 40, 
000,000 (po 920 kv. kilomet
re)!

Turistas egiptiečiam — prekė. 
Atrodo, kad pavienis turistas 
čia retas. Keliaujama, mat, 
Egipte grupėmis. Esu lyg me
teoras, kurį daug kas pastebi 
ir nori “nusipirkti”. Turistų 
“pirkliai” gyvena iš bakšišo 
(rankpinigių). Prekė, turistas, 
turi duoti bakšišą.

Aplamai, Kairo aerouoste tu
ristas dar nesusivokia apie vie
tos valiutą. Mat, piniginis vie
netas čia perdėm skirtingas: 
egiptietiškas svaras su 1000 pa
dalų, o ne su 100. “Pirkliai” 
tuo pasinaudoja, duodami su
prasti, kad jiem sarmata tokį 
mažą bakšišą priimti. Mačiau,

kaip, “pirkliui” akis pastačius, 
turistas leido jam pačiam bak-

bučių. Parsidavęs patenki į už
burtą ratą be galimumo ištrūkti

Turėjau du žodžius arabų kal
ba, kuriais nuo “pirklių” apsi-

šišą pasiimti . . .
Turistų “pirkliai” gauna bak

šišą ir iš taksistų, ir iš vieš-

Du egiptiečiai: Rameses II ir modernus koptas. Nuotr.
kun. A. Rubšio

gyniau: “Šiukran” (Ačiū!) ir 
“Hdlas” (Atstok . . .!).

Svečiu pas Čelubatrą
TWA tarnautojo patariamas, 

važiuoju taksiu į Čalubatra (mū
siškai Kleopatra) viešbutį. Taksį 
ir be “pirklio” gauti nesunku. 
Tik tenka prisispyrusiai tartis 
dėl kainos. O apie ją buvau jau 
pasiteiravęs TWA agentūroj.

Mano taksistas — tikras kau
bojus. Senutis automobilis barš
ka ir stena. O jis dumia lyg 
akis išdegęs. Vakaro prieblanda 
barškančiame automobily ir ne
pažįstamame krašte dar labiau 
paaštrina vienatvės jausmą. Gy
vinąs nakties vėsumas masina 
domėtis, žvalgytis, susipažinti.

Pastebiu, kad taksistas turi 
Marijos, Dievo Motinos pa
veiksliuką. “Ar tu mesi’je (krikš
čionis)?” klausiu. “Taip!” Pa
sijuntu saugiau, lyg namie. Pa
sirodo, kad jis koptas, krikščio
nis egiptietis. Imam kalbėtis. 
Pasiekus miestą, jis man įvardi
na gatves, parodo aikštes su pa
minklais, mečetėmis ir mokyk
lomis. Laiko tam daug, nes gat
vėse sausakimša.

Važiavimas automobiliu lėtas. 
Ir eismo policija vairuotojų ne
sivaiko. Tik, jiem pirmyn be- 
šliaužiant, tikrina leidimus, bara 
už bandymą grūstis, išrašo pa
baudas. Patiem nei motociklų, 
nei automobilių nereikia, — 
pėsčiomis atlieka savo pareigas.

(Bus daugiau)
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PASIDAIRIUS PO MEKSIKĄ
REGINA GAIDYTĖ

(tąsa iš pereito numerio)
1 “Kiek tik

akys galėjo užmatyti, miestas 
blizgėjo kaip sidabras. O pasta
tų didumas! O aukštumas! Tokių 
nesu matęs savo gyvenime, nors 
esu matęs ir Salamancą, ir Ro
mą, ir Konstantinopolį. Pastatai 
aukštesnį negu Sevilijos kated
ra”. Miestas Cortezui tikrai ga
lėjo tokį įspūdį padaryti, nes 
tuo metu didžiausia aztekų sos
tinės piramidė buvo 54 metrų 
aukštumo, turėjo 114 laiptų, o 
apačios plotis buvo 97 metrai.

Apie to meto įvykius ir gy
venimą yra nemaža raštų. Cor- 
tezo draugas Don Castillo, da
lyvavęs Meksikos užėmime, yra 
parašęs dienoraštį “Atradimas ir 
nugalėjimas Meksikos”. Yra ir 
kitokių aprašymų. Po užėmimo 
daug rašė vienuoliai, čia atvykę 
krikštyti pagonių. Ne visų pa
stebėjimai sutinka, bet reikia 
suprasti, kad kiekvienas rašė 
ne tik kaip ką matė, bet ir 
kaip tuo laiku norėjo matyti.

Tenochtitlanas, šaunioji azte
kų sostinė, 1519 lapkričio 8 
krito po ispanų kojomis, o 1521 
rugpiūčio 13 visas kraštas jau 
buvo ispanų rankose, ir aztekų 
civilizacija ir kultūra palaidota 
amžiam.

Sunku net suprasti, kaip toks 
didelis ir pažangus kraštas taip 
greitai ir lengvai pasidavė sau
jelei ispanų. Cortez juk teturė
jo 450 savo karių, 40 arklių 
ir 9 patrankas, o vėliau prie jo 
prisidėjo 10,000 vietinių Tlax- 
calan sukilėlių.

Atrodo, kad Cortez tik patai
kė į gerą laiką, nes aztekų 
imperijos griuvimas buvo pri
brendęs, jau beveik neišvengia
mas. Reikėjo tik gero pastū- 
mėjimo. Jeigu ne Cortezas, grei
čiausiai būtų atsiradęs kas ki
tas, tik gal ne toks baisiai žiau
rus. Mat, tuo metu buvo dide
lis nepąsitenki^injas savo 
valdžia pačių aztekų tarpe. Vi
si būvb ’ apkrauti nepaprastai 
dideliais mokesčiais, visokiom 
duoklėm, o dievam reikėjo duo
ti jau nesuskaitomas gyvybės au
kas.

Montezuma buvo nebe valdo
vas, bet absoliutus dievas, o 
tuo pačiu laiku atsirado prana
šų, kurie skelbė iš rytų atei

LB TARYBOS SESIJOS PABIROS

(atkelta iš 3 psl.)

Rosalynn Carter priėmimas
Laiptais nusileidę iki durų, 

perėję gatvę ir Baltųjų Rūmų 
sodybos pievą, patekom į 
Baltuosius Rūmus, kur visus 
sutiko vieno karinę uniformą 
dėvinčio vyro pianu atliekama 
koncertinė muzika.

Perėję per kelis kambarius, 
priartėjom prie durų, kur dele
gacijos laukė prezidento žmo
na su savo padėjėjais. Kiekvie
nas atskirai jai buvo pristaty
tas, o jai padavus kiekvienam 
ranką ir pasakius komplimen
tą, susirinkom į didelę salę, 
kur buvo pilstoma kava ir ant 
didelio stalo laukė išdėstytos 
įmantrios užkandėlės.

Gurkšnodami kavą, turėjom 
progos pasigrožėti kelių kam
barių dekoracijom, spindinčia 
švara ir daugybe paveikslų.

Kambariuose teko prakalbinti 
ten esančius įvairių ginklo rū
šių jaunus karininkus, kurie 
tokiom progom yra specialiai 
pakviečiami į Baltuosius Rū
mus. Tokiai privilegijai gauti 

Balfo XIX seimo dalyviai. Seimas įvyko spalio 28 Chica- 
goje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje. Nuotr. 
V. Noreikos

nantį išvaduotoją, kuris visus 
išgelbės iš Montezumos jungo. 
Cortezas buvo ir gudrus, ir 
klastingas. Sužinojęs, kad azte- 
kuose sklinda tokios pranašys
tės, net nesusvyravęs pasiskel
bė tuo pažadėtuoju ir taip į 
savo pusę patraukė daugybę 
Montezumos išnaudojamų ir 
skriaudžiamų gyventojų. Jo 
reikšmę dar padidino ir tai, 
kad jis ėjo. su daugeliu azte- 
kam visiškai nežinomų ginklų: 
patrankos, geležiniai šarvai, ark- . 
liai, bet svarbiausia — jis nešė 
naują Dievą, kuriam nereikėjo 
•žmogaus kraujo aukų.

Susitiko du skirtingi pasau
liai, su skirtingu tikėjimu, skir
tinga kultūra, ir senasis sugniu
žo po naujuoju. Nebūtinai po 
geresniu, bet skirtingu, kitokiu. 
Iš tikrųjų- aztekų imperija žuvo 
nuo savo pačių rankų. Laukė 
ateinančios laisvės ir laimės, bet 
netruko nė gerai apsidairyti, 
kai pajuto, kų. patys ant savo 
galvų užsitraukė.

Ispanai, kaip ir daugumas 
okupantų, ypač tų, -kurie neša 
kokį nors naują tikėjimą, buvo 
nežmoniškai žiaurūs. Ištroškę 
gėrybių ir turtų, plėšė, griovė, 
naikino, degino, žudė. Tuos, ku
rie tebesilaikė savo senojo ti
kėjimo, korė, viešai aikštėse 
smaugė, įkaitinta geležim žy
mėjo arba tiesiai būriais žudė.

Griovė gražiausius pastatus, 
piramides, o ant jų pamatų sta
tė didžiules bažnyčias, vienuo
lynus, ispaniško stiliaus namus. 
Su įkarščiu degino aztekų raš
tus ir knygas, kol nebeliko nė 
ženklo, kad jų būta. Nebent 
liko tik tie raštai, kurie buvo 
užkasti ar kur visiškai nepriei
namose vietose paslėpti. Griovė 
stabus, daužė skulptūras, grio
vė aukų altorius. Ko nepajėgė 
sudaužyti, liepė įkasti į žemę, 
kad nekristų stabmeldystės 
dalykai j akis..........................

kai. Daug kas to krikšto neno
rėjo priimti, tai patys žudėsi 
arba bėgo į kalnus, kūrėsi ne
prieinamose vietose ir ten išsi
laikė lig šių dienų.

Aztekų šventyklos, altoriai, 
valdovų rūmai buvo išpuošti 
auksu. Jį dabar plėšė, didžiu
liais kiekiais gabeno į Ispani- 

reikia gyventi netoli, būti vien
gungiu ir būti ne mažiau kaip 
6 pėdų aukščio.

Netrukus prezidento žmona 
atsirado salėj ir leidosi šneki
nama. Daugelis turėjo progos 
su ja ir nusifotografuoti, nes, be 
specialių rūmų fotografų, buvo 
leista fotografuoti ir dviem de
legacijos nariam. O darbo visi 
jie turėjo, nes norinčių netrūko.

Ponia Carter atrodė kukli, 
simpatinga, nuolat besišypsanti.

Nors šis priėmimas konkrečių 
politinių laimėjimų Lietuvai ir 
neatnešė, bet propagandiniais 
sumetimais jis yra labai vertin
gas. Tokius didelius priėmimus 
iki šiol buvo išsirūpinusios tik 
dvi, daug už lietuvius gauses
nės tautybės. Šis įvykis parodė, 
kad lietuviai nėra nežinomi 
Amerikos politinio gyvenimo 
viršūnėm. JAV LB krašto valdy
ba atliko gražų, vertingtį ir visus 
lietuvius vienijantį darbą, nes, 
kviečiant priėmime dalyvauti, 
nebuvo žiūrima, kurioj pusėj 
kviečiamasis sėdi.

K. Jankūnas

Aztekų kalendorius

ją, čia viską lydė ir vėl juo 
puošė rūmus, bažnyčias ir patys 
save.

Ateidami iš naujo pasaulio, 
atnešė ir naujas ligas, ypač rau
pus, nuo kurių irgi daug išmi
rė. Skaičiuojama, kad, ispanams 
užėmus Meksiką, ten gyventojų 
sumažėjo 80%.

Aštuonioliktas ir devyniolik
tas amžiai buvo archeologijos 
romantikų gadynė. Italijoj pra
dėti atkasti Pompėja ir Her- 
kulanumas, Egipte faraonų ka
pai, pradėta vykti ir į Centri
nės Amerikos džiungles: į Ju- 
kataną, Gvatemalą, Hondūrą ir, 
žinoma, Meksiką. Pirmiausia 
pradėjo tie, kurie čia tikėjosi 
rasti suslėptus aukso kalnus. 
Taip maždaug po 300 metų 
senieji pastatai ir dar visįškai 
nesunaikinti kitokie anos kul
tūros paminklai vėl pradėjo 
išvysti šviesą ir dominti žmones.

Vieną iš. tokių daugiausia lai
ko praleidusių Jukątano džiung
lėse reikia paminėti John 
Loyd Stephens, iš New Yorko, 
parašiusį net keturias knygas. 
Jis labai rūpestingai viską už
rašinėjo, žymėjo vietas, darė 
brėžinius, kuriais dar ir šian
dien profesionalai archeologai 
tebesinaudoja. Tai ir buvo pir
masis didžiųjų atkasinėjimų 
pionierius.

Dabar atkasinėjimų darbai 
vyksta valstybiniu mastu, ir įsta
tymais yra sutvarkyta iškasenų 
apsauga. Visos iškasenos saugo
mos muziejuose, kurių yra daug 
ir labai gerai sutvarkytų. Čia ir 
ornamentiniai blokai, kuriais 
buvo išgražintos rūmų, šventyk
lų ir piramidžių sienos, ir die
vų ir dievukų statulos, ir dau
gybė kitokių dalykų, bet ypa
tingai akį patraukia aztekų ka
lendorius, netikėtai surastas 
Zokolo aikštėj, kai 1760 taisė 
vandens nutekėjimo vamzdžius.

Tas kalendorius — tai nuosta
bus anų dienų menininkų ir 
mokslo žmonių bendrų pastan
gų kūrinys. Ir koks milžiniš

IV PLJK informacijos 
pasitarimai Chicagoje

IV pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso studijinės programos 
komisijos pirmininkas Vincas 
Bartusevičius, PLJS pakviestas, 
spalio 24-31 lankėsi Chicagoj, 
kur tarėsi su įvairiais asmeni
mis, organizacijų ir komisijų na
riais IV PLJK reikalais. Posė
džiavo su PLB valdyba. Buvo 
aptarta IV PLJK sąmata ir stu
dijinė programa.

Dalyvavo Lietuvių Jaunimo 
Styungos Chicagos skyriau su
sirinkime, kur daugiausia buvo 
kalbėtasi ateinančio kongreso 
reikalais.

Kartu su Chicagoj sudaryta 
stovyklos programos kęjnisija, 
aptarė bendrus kongreso ruošos 
reikalus.

Studijinės programos reikalais 
tartasi plačiame jaunimo susi
rinkime, kurį sukvietė PLJS pir
mininkė Gabija Juozapavičiūtė. 
Jame dalyvavo gausus būrys 

kas! Tai 12 pėdų skersmens, 
3 pėdų storumo ir 24 tonų 
svorio skritulys, iškaltais ratais 
apie centrą einančiais mitologi
nių figūrų reljefais ir padalin
tas į ugnies, oro, vandens ir 
žemės elementus. Ir tai ne tik 
šiaip sau genialus meno kūri
nys, bet kartu tyrinėtojus stebi
na ir moksliniu tikslumu. Jis 
buvo vartojamas kaip kalendo
rius ir kaip kosminis laikrodis, 
kurio mitologinės figūros rodė 
ir dabar tiksliai teberodo dienas, 
mėnesius, metus ir amžius. Jos 
nuostabiai sutinka su planetų 
ir žvaigždžių judėjimu visais 
metų laikais. Tai beveik šių 
dienų kompiuteris.

Pagal to kalendoriaus-laik- 
rodžio rodomą laiką buvo duo
damas naujagimiui vardas ir ap
sprendžiamas jo gyvenimas. Gi
męs žemės ketvirty buvo ski
riamas žemės ūkiui, vandens — 
žvejybai, ugnies — metalo ap
dirbimui, virimui, apšvietimui, 
oro — statybai, menui. Iš to 
kalendoriaus kai kurie aiškia
regiai bando išskaityti net mūsų 
laikų ateitį. Sako, kad 2011 me
tais įvyks saulės katastrofa.

Bet ne viską galima į mu
ziejus sunešti. Čia neatneši nei 
atkastų miesto dalių, ilgų kolo
nadų, rūmų, piramidžių. Vien 
apie Mexico City, kuris yra pa
statytas ant sunaikintos aztekų 
sostinės vietos, atkasta ir vis 
tebeatkasama daugybė ; cnosios 
kultūros paminklų, o kiek jų dar 
kitose vietose jau rasta, ir kiek 
nerastų, kiek dar tebėra užgož
ta džiunglių augmenijos! Kai 
bent prabėgomis prabėgi pro 
visas tas iš žemės atkapstomas 
vertybes, kai pabandai aprėpti, 
kas per amžius buvo sukurta, 
sunku suprasti, kaip žmogus, 
ir dar krikščionis, galėjo būti 
toks žiaurus kitam žmogui ir jo 
sukurtom mokslo ir meno ver
tybėm, nors, antra vertus, ar 
daug jis yra pakitęs ir šian
dien? Mes irgi bėgom ne nuo 
laukinių žvėrių, bet nuo tokių 
pat žmonių-.

jaunuolių iš Kanados ir JAV: 
G. Juozapavičiūtė, J. Šeškutė, 
R. Lukoševičiūtė, V. Abariūtė, 
B. Zdanytė, M. Pleškys, E. ir 
R. Sakadolskiai, L. Rimkus, R. 
Kasparas, D. Kojelytė ir kt. Iš
samiai aptartas studijinės komi
sijos pateiktas studijų dienų 
programos projektas.

Kadangi Šiaurės Amerikoj 
pradėtas piniginis vajus ir jau 
atėjo laikas kongresą garsinti, 
V. Bartusevičius dalyvavo eilėj 
tam reikalui skirtų susirinkimų. 
Jaunimo Centre įvykusioj spau
dos konferencijoj, kurioj buvo 
pristatytas finansų telkimo ko
mitetas, kongreso eiga ir studi
jų dienų programa.

Apie kongresą V. Bartusevi
čius kalbėjo taip pat su Draugo 
dienraščiu, per Margučio radiją 
ir Lietuvišką televiziją Chicagoj 
bei per Amerikos Balsą.

Šiaurės Amerikoj jis paštebė-

VVORCESTER, 
MASS.

P. Molis — Worcesterio LB 
pirmininkas

Vladas Židžiūnas, septynerius 
metus sėkmingai ėjęs LB Wor- 
cesterio apylinkės v-bos pirmi
ninko pareigas, spalio mėn. pa
baigoj persikėlė į Cape Cod 
nuolatiniam apsigyvenimui. 
Jam išvykus, pirmininko parei
gas perėmė vicepirm. Petras 
Molis. Jo adresas: 72 Topsfield 
Circle, Shrewsbury, Mass. 
01545.

Parama spaudai
LB VVorcesterio apylinkės 

valdybos nariai, pirmininkau
jant P. Moliui, paskutiniame 
savo lapkričio 16 posėdy, pil
nai suprasdami mūsų laikraš
čių esamas sunkias leidimo są
lygas, jom palengvinti paskyrė 
po 25 dol. Darbininkui, Drau
gui, Bridges, Keleiviui, Dirvai 
ir Pasaulio Lietuviui. 50 dol. 
paskyrė A. Kairio romano “Po 
Damoklo kardu” į anglų kalbą 
vertimo išlaidom.

Šio posėdžio metu buvo pa
skirtos atitinkamos sumos ir ki
tom organizacijom, dirbančiom 
mūsų tautos išlaisvinimo darbą: 
skautų fondui — 50 dol., Va
sario 16 — 50 dol., Worceste- 
rio lietuvių radijo programai 
— 50 dol., lituanistinei mokyk
lai — 100 dol.

Ižd. A. Glodas prašo ir ragina 
LB narius nedelsiant užsimokė
ti nario mokestį. Daugelis atsi
likę.

Lietuvių radijas pradeda 
penktus metus

Worcesterio lietuvių radijo 
programa, kuri jau ketvirti metai 
girdima iš visuomenės radijo 
stoties WICN 90.5 FM ban
gomis trečiadieniais 8 vai. vak. 
ir šeštadieniais 5 vai. vak., at
žymėjo įspūdingu renginiu savo 
veiklos ketverių metų sukaktį.

Programos vedėjas Eduardas 
Meilus Jr. prašo visų paramos. 
Programa išlaikoma pavienių as
menų bei organizacijų aukomis.

jo didelį susidomėjimą kongre
su. Jaunimas taupo pinigus ke
lionei, atstovam bus pasiruoši
mo kursai, o taip pat labai 
didelis skaičius vyresniųjų 
kongreso proga žada lankytis 
Europoj. Suburtas didelis ir 
veiksmingas finansų telkimo ko
mitetas leidžia tikėti, jog rei
kiami pinigai bus sutelkti.

V. Bartusevičiaus kelionę 
reikia laikyti pasisekusia, nes 
pavyko platesniam jaunimo 
skaičiui pristatyti planuojamą 
studijų dienų programą ir par
sivežti naujų minčių bei siūly
mų, buvo aptarti bendri reika
lai stovyklos ruošime ir prisi
dėta prie kongreso garsinimo 
Amerikos lietuvių tarpe.

Konkretūs ateities darbai, lie
čiu studijų dienų programą, yra 
programos projekto griaučių iš
siuntimas visų kraštų Jaunimo 
Sąjungų valdybom susipažinti 
ir kongreso vadovo paruošimas. 
Kongreso vadovą paruošti apsi
ėmė Emilija ir Romas Sakadols
kiai. Pirmoji vadovo dalis — 
informaciniai straipsniai ir stu
dijų dienų programa — turės 
pasirodyti metų sąvartoj, o ant
roji dalis — problematiniai 
straipsniai — 1979 pavasarį.

V. Bartusevičių Chicagoj glo
bojo Emilija ir Romas Saka
dolskiai, kurie, jo žodžiais, šį 
sunkų uždavinį atliko pasigė
rėtinai gerai.

- o -
Vingaudas Damijonaitis, IV 

PLJK techninės komisijos pir
mininkas, spalio 20-22 kongre
so reikalais buvo nuvykęs į Ang
liją. Susitiko su Aleksu Vilčins
ku, kuris pagrindinai rūpinasi 
kongreso pra vedimu Anglijoj. 
Buvo tariamasi visai techniniais 
reikalais, liečiančiais stovyklą, 
koncertą, šokių vakarą bei eks
kursijas.

Elena Baronaitė, Vasario 16 
gimnazijos mokinė ir Venecu- 
elos, suprojektavo viršelį padė
kos kortelėm.

IV PLJK kultūrinė komisija 
gavo žinią, kad Gintaras, šokių 
ansamblis iš Montrealio, nori 
dalyvauti kongrese.

Ją globoja Worcesterio lietuvių 
organizacijų taryba.

• • • • TLituanistinė mokykla
Worcesterio lituanistinė mo

kykla, kurioj pamokos būna kas 
šeštadienį (nuo 9-12 vai.), šių 
mokslo metų pradžioj iš Auš
ros Vartų parapijos mokyklos pa
talpų buvo perkelta į Šv. Ka
zimiero parapijos mokyklą. Šios 
parapijos vaikų dauguma ir lan
ko lituanistinę mokyklą. Šiuo 
metu joj mokytojauja M. Dabri- 
lienė ir N. Pranekevičienė.

Tėvai prašomi savo vaikus 
siųsti į šią mokyklą, kur jie 
mokomi lietuvių kalbos ir auk
lėjami lietuviškoj dvasioj.

Ruošiasi pasirodymams
Worcesterio tautinių šokių 

sambūrio Žaibo gausus būrys 
mokyklinio amžiaus šokėjų, va
dovaujamų nepailstančių 
instruktorių Irenos Markevičie
nės ir Nijolės Pranckevičienės, 
kruopščiai mokosi naujų šokių 
ir sparčiai ruošiasi ateities pa
sirodymams.

Atstovas į jaunimo kongresą
LB Worcesterio apyl. v-bos 

narys jaunimo reikalam Edu
ardas Meilus Jr. parinktas atsto
vu į IV pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą, kuris įvyks 1979 
Europoj.

Kongreso lėšom LB valdyba 
skirs renginio (1979 gegužės 
5 Maironio Parko patalpose) vi
sas pajamas bei prašys vietinių 
organizacijų paramos.

LB spaudos vajus
Šiemet LB krašto valdybos 

skelbiamam spaudos vajui skir
ta keturi mėnesiai. Pasistenkim 
vienu ar kitu būdu paremti 
mūsų spaudą. Neužmirškim, 
kad ne tik artėjant šventėm, 
bet ir visada lietuviškas laikraš
tis ar knyga yra geriausia do
vana.

J. B.

LOS ANGELES, 
CALIF.

— Poetas Bernardas Braz
džionis, dr. J. Briedžio kvie
čiamas, gruodžio 10 dalyvaus 
Chicagoj, Jaunimo Centre, ren
giamame koncerte, kur bus at
liekamos dr. J. Briedžio sukur
tos dainos pagal Bern. Braz
džionio eilėraščius. Bernardas 
Brazdžionis dalyvaus ir progra
moj, paskaitydamas savo naujos 
poezijos.

Kompozitoriaus Broniaus 
Budriūno 50-ties metų muziki
nės veiklos jubiliejinė akademi
ja įvyks gruodžio 10, sekma
dienį, viršutinėj parapijos salėj. 
Pradžia 12:30 vai. popiet. Po 
akademijos vaišės ir priėmimas 
apatinėj parapijos salėj. Akade
miją rengia LB Vakarų apygar
da ir Šv. Kazimiero parapijos 
choras.

Rimas Stočkus ir Alma Vil
kaitė susituoks gruodžio 17 Šv. 
Kazimiero bažnyčioj. Jų mote
rystės ryšį palaimins Tėv. 
Antanas Saulaitis, SJ, iš Chi
cagos. Jaunavedžiai yra veiklūs 
kolonijos žmonės, reiškiasi 
skautuose, šoka tautinius šokius. 
Rimas yra baigęs inžinerijos 
mokslus, o Alma netrukus bus 
dantų gydytoja.

Kalėdų švenčių metu Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos ku
nigam pastoracijos darbuose tal
kins Tėv. Antanas Saulaitis, SJ, 
iš Chicagos.

Naujų Metų sutikimą Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėj 
rengia Lietuvių Bendruomenė. 
Norį dalyvauti registruojasi pas 
Oną Razutienę. Jos telefonas: 
661-0041.

Kun. dr. Juozas Prunskis, 
žurnalistas ir daugelio knygų 
autorius, gyvenąs Chicagoj, 
1979 gavėnios metu vadovaus 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos metinėm rekolekcijom. Jos 
vyks nuo kovo 28 iki balandžio 
1.

Solistė Laima Stepaitienė, 
gyvenanti Encinitas, Calif., ne
toli San Diego, ruošiasi reči
taliui, kurį Los Angeles lietu
viam suteiks gegužės 5. Reči
talis įvyks Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėj. — L.Ž.K.
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10 METŲ NUO BENEDIKTO 
BABRAUSKO MIRTIES

LITUANISTINIO ŠVIETIMO 
AKTUALIJOS

Gruodžio 13 sueina 10 metų, 
kai mirė rašytojas, visuomeni
ninkas, žurnalistas ir pedago
gas Benediktas Babrauskas. 
Mirė užėjęs į banką Cicero,
III., ištiktas širdies priepuolio.

Gerai jį prisimena Chicaga, 
lietuviškos mokyklos, prisimena 
jį ir Lietuvoje, kur jam teko 
mokytis ir mokytojauti. Jis buvo 
nuostabiai spalvingas ir įdomus 
žmogus, pilnas dinamikos, ori
ginalių minčių. Buvo nenuils
tantis kultūros puoselėtojas, ku
ris norėjo savo aplinką ir pa
gerinti, ir sukultūrinti.

Benediktas Babrauskas buvo 
gimęs 1910 liepos 1 Paduby
sio valsčiuje, Akseliškėse. Gim
naziją lankė Šiauliuose su Sta
siu Būdavu, Kostu Korsaku. 
1928, baigęs gimnaziją, stojo 
į humanitarinių mokslų fakul
tetą Kaune. Studijavo lietuvių 
kalbą, literatūrą, pedagogiką. 
Baigęs studijas, mokytojavo Tel
šiuose, Mažeikiuose, N. Vilnio
je, Kauno mokytojų seminari
joje. Buvo vedęs studijų dienų 
kolegę poetę Gražiną Tulauskai- 
tę, taip pat mokytoją.

Pasitraukęs iš Lietuvos, trum
pam buvo sustojęs Austrijoje, 
paskui gyveno Ravensburge, 
Vokietijoje. 1949 atvyko į Ame
riką. Gyveno Cicero, III., prie 
Chicagos. Buvo Chicagos aukš
tesnės lituanistinės mokyklos 
vedėju ir mokytoju. Pastaraisiais 
metais dirbo amerikiečių mo
kykloje, dėstė vokiečių ir rusų 
kalbas, nes čia buvo studijavęs 
ir per trumpą laiką gavęs ma
gistro laipsnį ir teisę mokyto
jauti.

Kelias kadencijas jis buvo 
Lietuvių Rašytojų Draugijos

AIDŲ KONCERTAS CHICAGOJ

Kultūros žurnalui Aidam pa
remti lapkričio 11 Jaunimo 
Centre, Chicagoj, suruoštas 
koncertas, kurio programą atli
ko solistės Margarita Momkie- 
nė ir Genovaitė Mažeikienė, 
akomponuojant Aloyzui Jurgu- 
čiui. Koncertą ruošė Jaunimo 
Centras. Jo direktorius Tėvas 
Antanas Saulaitis, SJ, parodė 
daug pasiaukojimo, rūpindama
sis visais šio renginio reikalais.

Koncerto programa buvo plati 
ir įvairi. Pirmoj daly sopranas 
Margarita Momkienė ir mezzo- 
sopranas Genovaitė Mažeikienė 
atliko šiuos duetus: J. Tallat- 
Kelpšos “Ne margi sakalėliai”, 
A. Balazaro “Mėlynasis Nemu
nėlis” ir Algio Šimkaus “Mergy
tė mano”. Po to solistės pasirodė 
atskirai. Momkienė dainavo St.

Regina Petrutienė prie savo darbų Los Angeles parodoje.

Benediktas Babrauskas

pirmininkas ir uoliai dalyvavo 
visame lietuvių kultūriniame 
gyvenime.

Nuo pat universiteto laikų 
buvo vienas iš spalvingiausių, 
originaliausių literatūrinių as
menybių. Studijuodamas labai 
aktyviai reiškėsi humanitarų 
draugijos literatūros sekcijoje. 
1931 išleido rinkinį “Eilėraščių 
krautuvė”, kur pasireiškė kaip 
vienintelis to meto surrealizmo 
atstovas lietuvių literatūroje. 
Vėliau dalyvavo bent keliuose 
literatų sąjūdžiuose bei leidi
niuose su Albinu Briedžiu, Juo
zapu Banaičiu, Stasiu Anglickiu, 
Bernardu Brazdžioniu. Rašė 
straipsnius literatūros temomis, 
kritikas, recenzijas, polemikas.

Buvo labai originalus paskai

Gailevičiaus “Juokdarys mėnu
lis”, A. Jurgučio “Saulenės dai
ną” (iš “Pamario pasakos”) ir 
B. Budriūno “Šauksmą”; Mažei
kienė — J. Gruodžio “Visur 
tyla” ir P. Sarpaliaus “Dukru
žėlę”. Pirmoji koncerto dalis 
baigta solisčių duetais iš K.V. 
Banaičio operos “Jūratė ir Kas
tytis”.

Solisčių duetais pradėta ir 
antroji koncerto dalis. Padainuo
ta Mendelssohn-Bartholdy 
“Varpeliai” ir “Rudens daina”, 
taip pat R. Schumanno “Vaka
rinė žvaigždelė”. Paskui vėl ėjo 
operų arijos. G. Mažeikienė dai
navo “Romansą” iš A. Thomas 
operos “Mignon” ir “Seguidil- 
los dainą” iš G. Bizet operos 
“Carmen”; M. Momkienė — 
“Stephano dainą” iš C. Gou- 

tininkas. Jam nereikėjo pasi
rašyti kalbos, bet visada rado 
originalų spontanišką žodį. Va
žinėdavo su rašytojais per li
teratūros vakarus ir sakydavo 
originalias kalbas. Buvo didelis 
Vaižganto, Herbačiausko ger
bėjas už jų originalumą. Kai 
mirė Vaižgantas, jis Kauno ka
tedros šventoriuje pasakė ori
ginaliausią atsisveikinimo kal
bą, tartum pats Vaižgantas kal
bėtų savo laidotuvėse.

- o -
Ir po dešimties metų nuo jo 

mirties lietuviškasis raštijos 
gyvenimas pasigenda šio dina
miško, judraus asmens, pasi
genda šviesaus kultūrininko ir 
didelio entuziasto, patrioto.

nod operos “Romeo ir Julija” 
ir “Desdemonos raudą” iš G. 
Verdi operos “Othello”. Progra
ma baigta duetais — F. Schu- 
berto “Serenada” ir F. Chopin- 
Viardot “Mazurka” Nr. 3.

Abi solistės dainavo profe
sionaliniame lygy ir su jautriai 
meniška išraiška. Publika jas 
įvertino labai nuoširdžiai, 
reikalaudama priedų ir apdova
nodama glėbiais gėlių. Taip pat 
įvertinimo susilaukė ir komp. 
A. Jurgutis, piano palyda pra
turtinęs koncertą. Po programos 
padėkos žodį tarė Aidų leidėjų 
atstovas, primindamas jų ryžtą 
išsaugoti žurnalą visuose pa
vojuose.

Solistės Margarita Momkienė 
ir Genovaitė Mažeikienė, abi 
Chicagos lietuvių operos narės, 
turėtų susilaukti platesnio mū
sų visuomenės dėmesio. Jos gy
vena ir daugiausia reiškiasi Chi
cagoj. Tiktų jas kviesti ir į ki
tas JAV vietoves, ypač į ryti
nį pakraštį, kur ruošiami dažni 
koncertai. Koncertų lankytojam 
malonu būtų jas išgirsti.

Aidų koncertas Chicagoj davė 
750 dol. pelno. Pinigai atėjo 
iš bilietų ir aukų. Tai gera 
parama kultūros žurnalui. Ai
dam ne mažiau svarbu ir tai, 
kad koncerto proga jie buvo 
iškelti spaudoj bei per radiją, 
kaip būtinybė mūsų tremtiniš- 
kame gyvenime. Gauta naujų 
prenumeratorių, surasta nuošir
džių platintojų, paskleista tūks
tančiai lapelių palaikyti žurnalą 
prenumerata.

Už šį koncertą pagarbi padėka 
priklauso Jaunimo Centro direk
toriui Tėv. Antanui Saulaičiui, 
SJ, bei visiem Tėvam Jėzuitam 
ir jų talkininkam, ypač Julijai 
Švabaitei - Gylienei, Alinai 
Skrupskelienei ir kitiem; dien
raščiui Draugui, radijui Margu
čiui, o taip pat ir visiem, at- 
silankiusiem į koncertą arba jo 
proga aukojusiem Aidam. Chi
cagos lietuviai buvo tokie nuo
širdūs, jog kėlė reikalą ten pa
našų koncertą ruošti kasmet. Tai 
paskatinimas ir kitom lietuvių 
vietovėm renginiais ateiti pagal
bon Aidam.

Leonardas Andriekus

Bronius Juodelis, LB švieti
mo tarybos pirmininkas, po LB 
tarybos III sesijos Washingtone,
D.C., buvo priimtas JAV švie
timo departamente etninių stu
dijų viršininko dr. S. Wilcox, 
Priėmimas vyko tarptautinių 
studijų biure ir tęsėsi pusantros 
valandos. Buvo aptarta finansi
nė parama lituanistiniam švie
timui, šių metų prašymo nepa
tenkinimo priežastys ir galimy
bės (jos yra) šią paramą gauti 
kitais metais.

VVaterburio LB apylinkė per 
V. Vaitkų lituanistinio švietimo 
reikalam surinko $180 ir atsiun
tė švietimo tarybos iždininkui. 
Kun. J. Ruokis aukojo $50. Ki
ti po mažiau.

Cicero LB apylinkė surinko 
$426 lituanistinėm mokyklom 
paremti ir per pirm. K. Arą 
pusę aukų atsiuntė švietimo ta
rybai, antra puse paremdama 
Cicero lituanistinę mokyklą.

Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla Gary, Ind., per vedė
ją St. Rudį atsiuntė LB švieti
mo tarybai $150 lituanistinėm 
mokyklom paremti. Dr. K. ir
M. Ambrozaičiai aukojo $50. 
Kiti po mažiau. Švietimo tary

SOLISTĖ DANA STAN KAITYTĖ 
BALTŲ KONCERTE BOSTONE

Plačiai per spaudą ir radiją 
skelbtas Danos Stankaitytės 
koncertas sutraukė beveik pilną 
First and Second Church salę. 
Mūsų primadonos pasiklausyti 
susirinko daug didesnis skai
čius klausytojų, kaip paprastai 
Baltų draugijos ruoštuose kon
certuose

Dievas duoda balsą, o moky
tojas padaro dainininką. Dana 
Stankaitytė yra palaiminta, turė
dama plataus diapazono drama
tinį sopraną, o visa kita tai jos 
labai gero mokytojo ir jos dar
bo išdava. Nesinorėjo tikėti, kad 
štai šitoji solistė dirba įstaigoj 
kasdieninei duonai pelnyti, o 
laisvalaikį skiria dainavimui.

Savo aukštai išieškotą progra
mą solistė pradėjo F. Schuber- 
to dviem dainom — “Der Erl- 
koenig” ir “Schaefers Klage- 
lied”. Jos balsas skambėjo natū
raliai ir paprastai, kai ji pra
dėjo Schuberto kūrinį, kuris yra 
pilnas pasakojimo ir tragizmo. 
Kiekvienas vokiškas žodis buvo 
ištartas teisingai ir aiškiai, ve
dant spalvingą melodiją, kuri 
esmėje yra sunki. Jos interpre
tacija yra puikiai išdirbta. Ji 
ją išgauna keisdama dinaminę 
liniją, duodama reikiamus ak
centus, vengdama pigios vai
dybos. Tėvo susirūpinimas ser
gančiu vaiku, vaiko fantazija, 
matant įsivaizduotą karalių, vai
ko mirtis ir tėvo siaubas — 
solistės buvo puikiai perteikta. 
Kas sugeba atlikti Schuberto 
kūrinį ir jį teisingai interpre
tuoti, tas yra vertas solisto var
do.

VI. Jakubėno harmonizuotos 
keturios liaudies dainos įgavo 
dainininkės interpretacijos žy
mę. Toli nuo liaudies įprasto 
užtęsimo ji iš liaudies dainų 
padarė koncertinį numerį, duo
dama ramų charakterį “Sutemo 
naktis” dainai, įdomią interpre
taciją “Piemenų raliavimui”, 
“Oi, mergyte” ir “Aš jaunas ei
siu”.

F. Liszto “Der Fisherknabe”, 
“Der Alpenjeager” ir “Die Lo
relei” pareikalavo kitos inter
pretacijos. Lisztas yra sudėtin
gas savo harmonijoj, sunkus 
techniškai. Solistės pianistas 
Saulius Cibas yra vertas pa
garbos ir pagyrimo. Jis ne tik 
“išnešė” sunkią Schuberto par
tiją, bet buvo korektiškas paly
dovas ir Liszto kūriniuose bei jų 
interpretacijoje.

D. Stankaitytės atliekami kū
riniai vis darėsi įdomesni. R. 
Wagnerio “Traft ihr das Schiff?” 
Sentos baladė iš operos “Skra
jojantis olandas” parodė Daną 
esant ne tik kamerine, bet ir 
operine dainininke. Jos balsas 

bos nutarimu, visos lituanisti
nių mokyklų surinktos aukos, 
jas pervedus per švietimo tary
bos iždą, grąžinamos tai pa
čiai mokyklai.

Hot Springs LB apylinkė per 
pirm. S. Ingaunį atsiuntė LB 
švietimo tarybai $380 lituanis
tinėm mokyklom paremti. Val
dybos vardu aukas rinko kasi
ninkas A. Bertulis, talkino A. In- 
gaunienė. Su aukomis gautame 
laiške rašoma: “Siunčiam visą 
sumą, sau nepalikdami. LB Hot 
Springs apylinkės valdyba labai 
įvertina mūsų lituanistines mo
kyklas ir jaunimą, nes tik tuo 
keliu eidami galim tikėtis mū
sų tautos tęstinumo”.

šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla Los Angeles per rug
sėjo mėn. vajų surinko $95 lit. 
švietimui paremti ir pusę su
mos atsiuntė švietimo tarybos 
iždininkui.

Melrose Parko LB apylinkė 
surinko ir per J. Rugelį atsiun
tė $60 LB švietimo tarybai li
tuanistinėm mokyklom paremti.

Bostono LB apylinkė per G. 
Vaičaitį atsiuntė LB švietimo 
tarybai $100 lituanistinėm mo
kyklom paremti.

Švietimo Tarybos Informacija 

skambėjo savo pilnumoj. Švel
numas, tragizmas, viltis užkrės
davo klausytoją, užmiršusį, kad 
ji dainuoja nelietuviškai.

Toliau ėjo J. Švedo trys dai
nos — “Peizažas”, “Baladė” 
ir “Puota”. Jo muzika yra mo
derni, pilna ekspresijos ir sun
kiai išdainuojama.

Įdomiausias kūrinys visoj 
programoj buvo B. Kutavičiaus 
“Avinuko pėdos”. Kūrinys mo
demus, moderni ir poezija, kom
pozitorius moka meistriškai 
panaudoti tautinį motyvą ir įpin
ti poeto prasmingus žodžius. So
listė šį sunkų kūrinį atliko 
meistriškai. Sunku jį geriau iš
dainuoti.

Programa baigėsi U. Giordano 
“La mamma morta”. Čia so
listės balso didybė ir tragizmas 
suspindėjo visoj pilnumoj. Bet 
klausytojai nerimo ir prašė biso. 
Ji dar du numerius padainavo 
bisui.

D. Stankaitytės akompaniato
rius, atrodąs kaip šešiolikos me
tų berniukas, buvo labai geras: 
jis turi pakankamai technikos 
ir muzikalumo būti primadonos 
palydovu. Ačiū abiem!

Elena Vasyliūnienė

Koks mūsų inteligentijos 
prieauglis išeivijoj

Šių metų lapkričio mėn. Ve- 
necuelos biuleteny Vestis Nr. 
306 rašoma, kad JAV Bostono 
universitete dirbąs biologijos 
profesorius dr. Janis Gabliks 
iš laikraščių ir kitų šaltinių yra 
surinkęs davinius, kiek nuo 
1970 iki 1977 pabaigos latvių 
tautybės asmenų yra baigę įvai
rius universitetus, institutus, po
litechnikumus ar karo aukštą
sias mokyklas-akademijas (spe
cialybėmis, lytimis, baigimo 
laipsniais ir t.t.).

Kad lietuviai panašia statisti
ka domėtųsi, bent spaudoj ne
teko pastebėti. O vis dėlto, ma
nyčiau, būtų labai įdomu žino
ti ir apie mūsų inteligentijos 
prieauglį už Lietuvos ribų.

Šį darbą ne taip jau sun
kiai visuose kraštuose galėtų 
atlikti mūsų akademinis jauni
mas, talkinant profesūrai.

V. Venckus

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. Ar 
juos prenumeruoji? Metuose 
išeina 10 didelių numerių. Pre
numerata tik 15 dol. metam. 
Adresas: 361 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

MANYLAND PRESENTS ’ 
THEIR BEST. Redagavo 
Stepas Zobarskas. Išleido Many
land Books. New York. 1978. 
Kietais viršeliais. 142 psl. Kaina 
5.95 dol. Leidyklos adresas: 84- 
39 90th St., VVoodhaven, N.Y. 
11421.

Tai dar vienas iš daugelio lei
dinių, kuriuos išleido anglų kal
ba lietuvio rašytojo Stepo Zo- 
barsko įsteigta ir vadovaujama 
leidykla. Leidyklos pagrindinis 
tikslas — pateikti kūrinius iš 
įvairių tautų literatūrų, mažai 
žinomų angliškai kalbančiam 
pasauly. Kruopščiai tam darbui 
atsidėjęs, S. Zobarskas į angliš
kąjį pasaulį yra įvedęs nemaža 
lietuvių literatūros autorių.

Šia naująja knyga, kaip jos pa
vadinimas sako, Manyland lei
dykla pristato skaitytojui tai, ką 
randa geriausio keliolikoj savo 
autorių. Apie tai knygos intro
dukcijoj rašo Charles Angoff.

Iš introdukcijos sužinom, kad 
leidėjas gauna daug rankraščių. 
Jis negali jų visų išleisti kny
gomis. Bet daugelį jų jis grą
žina autoriam apgailestaudamas; 
mat, daugelis tų rankraščių turi 
vertingų dalykų. Antra vertus, 
rankraščiai, kuriuos leidėjas pa
sirenka spausdinti kaip ištisai 
vertingus, turi tokių skyrių, ku
rie yra patrauklesni už kitus. 
Dėl to leidėjas nutarė abiejų 
klasifikacijų iškiliuosius dalykus 
sudėti į šią knygą. Niekas iš tų 
dalykų nebuvo spausdinta anks
čiau.

Kūrinių autoriai (jų keturioli
ka, įvairaus amžiaus, įvairių tau
tybių): Edward Andreychuk, 
Leonardas Andriekus, Ray 
Buttigieg, Mimi H. Fleishman, 
Maurice L. Gimbel, Jurgis 
Gliaudą, Felicia Hemandez, 
Vincas Mykolaitis-Putinas, She- 
herizade, R. Spalis, Niek Tinker, 
Jonas Zdanys, Stepas Zobarskas, 
Vladas Žilius. Pusė iš jų — lie
tuviai. Yra visų autorių atvaiz
dai. Kiekvienas autorius trumpai 
apibūdinamas. Prie esėjisto 
Niek Tinker pridėta ir jo šei
mos nuotraukų. Vladas Žilius 
pristatomas su pora savo dailės 
darbų. Jo sukurtas ir knygos ap
lankas.

Lietuvių kalba rašytų kūrinių 
(eilėraščių ir beletristikos) verti
mus į anglų kalbą atliko Jonas 
Zdanys.

Giedra Gudauskas — VA- 
RIATIONS FOR PIANO ON 
LITHUANIAN FOLK THEME. 
Išleido Highiand Music Com- 
pany, 1349 North Highiand 
Avė., Hollywood, Calif. 90028. 
Copyright 1978. Viršelis Stepo 
Makarevičiaus. 14 didelio for
mato puslapių. Su autorės atvaiz
du. Kaina 3 dol. Gaunama ir 
Darbininko administracijoj.

Tai gaidos — variacijos piani
nui lietuvių liaudies motyvais. 
Lietuviškas indėlis į Amerikos 
muzikinį lobyną.

Giedrė Gudauskienė mum 
pažįstama kaip talentinga ir 
darbšti muzikė kompozitorė, su
kūrusi daugiau kaip 70 vokali
nių ir instrumentalinių kompozi
cijų, paplitusių po visą pasaulį. 
Jos dainos buvo atliekamos 
Australijoj, Kanadoj, Europoj, 
Pietų Amerikoj ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, įskaitant 
ir Camegie Hali New Yorke. 
Ji pati šiuo metu gyvena Cali- 
fornijoj.

Į šį leidinį įrašyta tokia dedi
kacija: “Mano motinai, kuri 
mane mokė gražių lietuviškų 
liaudies dainų”.

Pranas Ambrazas — Lie- 
TUVIŠKOS MIŠIOS mišriam 
chorui, LIETUVIŠKOS MI
ŠIOS dviem balsam, MALDA Į 
RŪPINTOJĖLĮ smuikui, solis
tui, chorui ir vargonams. Išlei
do A. Ambrazienė. Spaudai pa
ruošė J. Stankūnas. Spaudė 
Franciscan Press, Brooklyn,
N.Y. 26 didelio formato pusla
piai.

Trys žinomo muziko kūriniai 
su religine ir tautine mintim, su 
Mykolo Venclausko žodžiais 
Rūpintojėliui.
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VILNELĖ
Redaguoja Nijolė Ulėnienė, 16 Lucille Lane, Dlx Hllls, N.Y. 11746 

Talkina Rūta Dragūnevičiūtė

MŪSŲ ŠEIMA
Mūsų šeimoje yra penki žmo

nės ir trys pelytės. Aš turiu 
tėtę, mamą ir du broliukus. Aš- 
ir Marius einam į mokyklą, Vy- 
das pas kaimynus, mama važiuo
ja į krautuves, o pelytės vis pa
bėga iš narvo ir laksto po rūsį. 
Mes gyvenam dideliam name 
ir turim didelį kiemą. Man pa
tinka mūsų šeima, patinka mūsų 
namas.

Dainius. Marijošius, 2 sk.
Mano šeimoje yra penki žmo

nės. Aš turiu brolį 11 metų. 
Jo vardas yra Andrius. Mano 
sesutė Kristina yra 14 metų. 
Senelis Juozas, močiutė Eliutė 
ir močiutė Henrika gyvena ne
toli. Aš juos visus labai myliu.

Laura Kirkylaitė, 2 sk.
Mano šeima susideda iš ketu

rių žmonių: Vaivos, Aro, mamos 
ir tėtės. Mes gyvenam Dix Hills, 
Long Island. Mano tėtė miške
lyje pastatė didelį “A” raidės 
namą mums žaisti, bet vasarą 
bitės ten atskrenda, ir mes jų 
bijom. Mano šeima labai mėgs
ta slidinėti, ir šią žiemą mes 
labai laukiam kada galėsim va
žiuoti į kalnus. Mes turim daug 
draugų.

Aras Ulėnas, 2 sk.

MANO GYVULIUKAS
Mano gyvuliuko vardas yra 

Pūkis. Jis yra šuniukas. Man 
patinka Pūkutį šukuoti. Pūkis 
labai daug miega. Jis yra mano 
draugas.

Rima Naronytė, 2 sk.
Aš neturiu gyvuliuko. Mano 

du broliukai nukankintų tą gy
vuliuką. O aš jį prižiūrėčiau. 
Aš duočiau jam valgyti. Jis pas 
mane būtų visą laiką švarus. 
Man visuomet patiktų žaisti su 
juo.

Andrius Ilgūnas, 2 sk.

MAMOS NEKLAUSIAU
Dažniausiai aš esu gera mer

gytė, bet kartais pas mane 
ateina kipšiukas. Tada aš ne
klausau ir išdykauju. Aš pešuos 
su broliuku Andrium. Kartais 
lendu ten, kur man nereikia. 
Tada visi pyksta, ir man būna 
nesmagu.

Laura Kirkylaitė, 2 sk.

MŪSŲ KLASĖ
Aš myliu Andrių Ilgūną, ku

ris yra mano klasėje. Aš sėdžiu 
pirmame suole klasėje. Myliu 
savo mokytoją Marytę. Mano 
klasėje yra dešimt vaikų. Mes 
rašom ir skaitom lietuviškai.

Vytenis Radzivanas, 2 sk.

BAIDYKLIŲ 
VAKARAS

Baidyklių vakaras yra labai 
smagus. Kai bus baidyklių va
karas, aš būsiu Dracula. Man 
patinka elgetauti. Kai ateina 
baidyklių vakaras, raganos 
skraido su šluotom. Mano se
sutė bus juokdarė, o mano bro
liukas bus musmirė.

Antanas Vainius, 2 sk.
Ant didelio kalno buvo keis

tas namas. Ten gyveno ragana. 
Ta ragana turėjo didelį juodą 
puodą. Tame puode buvo vira
las iš kiaulės snukių, kiaulės 
uodegų ir žmonių galvų, kuriuos 
ji užmušdavo. Kai vaikučiai 

Tautinių šokių pamoka Maironio lituanistinėje mokykloje.
Moko Raimundas Balsys. Nuotr. P. Bivainio

drąsuoliai nuėjo pas ją tą vaka
rą, ji davė jiems tos sriubos. 
Bet kai jie pamatė akis plūdu
riuojant, jie išsigando ir pri
siekė, kad jie niekad negrįš 
į tą keistą namą.

Kristina Vygantaitė, 2 sk.
Baidyklių vakaras būna ru

denį. Vaikai rengiasi visaip. Aš 
ir broliukai apsirengiam klau- 
nais. Mes einam elgetauti. Tada 
mes gaunam saldainių, pinigų, 
obuolių ir riešutų. Kai gaunam 
viską, tai einam namo. Tada 
sudedam į krūvą ir suvalgom.

Andrius Ilgūnas, 2 sk.

MANO ŠEIMA
Mūsų šeimoje yra septyni 

žmonės. Mano mama, tėtė, se
sutės Auksė, Nina, Laima ir 
Gina. Auksė, mano didžiausia 
sesutė, yra aštuntame skyriu
je. Mano sesutė Nina yra vie
nuolikos metų ir yra septinta
me skyriuje. Laima yra dešim
ties ir yra penktame skyriuje, 
o Gina yra darželyje ir yra 
beveik penkerių metų. Mes gy
venam trijų butų name. Mūsų 
butas yra antrame aukšte. Mes 
einam į Švento Tomo Apaštalo 
mokyklą. Gyvenam prie parko. 
Tas parkas yra labai didelis. 
Mano tėtės mama gyvena su 
mumis, bet ji gyvena pirma
me aukšte. Mano mamos mama 
gyvena Californijoje.

Jonas Jankauskas, 3 sk.

KAI AS BUVAU SENOVĖS
LIETUVOJE Rašo 6-to skyriaus istorijos mokiniai

Kai aš buvau senovės Lietu
voje, aš turėjau didelį ūkį su 
avinėliais, karvėmis ir arkliais. 
Namas turėjo keturis kambarius 
— virtuvę, ir miegamuosius. 
Kiekvieną dieną karvės duodavo 
pieno, ir aš jodavau į miestą 
parduoti pieno. Paskui, kai aš 
parduodavau pieną, grįždavau 
namo ir duodavau vandens ir 
pašaro gyvuliams. Tas buvo, 
kai aš buvau senovės Lietuvoje.

Andrius Adams, 6 sk.
Senovės lietuviai gyvendavo 

grupėmis. Dažniausiai įsikūrę 
prie upių ar ežerų. Jų pagrin
dinis užsiėmimas buvo me
džioklė ir žvejyba. Jie neturė
jo modernių ginklų ar įrankių. 
Naudodavo dažniausiai iš ak
mens padarytus ginklus arba 
įrankius. Jų drabužiai buvo už
muštų gyvulių kailiai. Jie tikė
davo, kad perkūnas, saulė, aud
ros yra Dievas arba Dievo veiks
mai

Edvardas Kezys, 6 sk.
Buvo sunku gyventi senovės 

Lietuvoje. Mums patogu buvo 
gyventi prie upių. Galėjai gauti 
žuvies ir vandens. Žiemą, kai 
visos upės užšalo, mes visi ga
lėjom susitikti rogėmis vienas 
su kitu. Buvo rogių keliai. Bu
vo ir pievos, kur galėjom ganyti 
gyvulius. Mes gyvenom namuo
se daug skirtingesniuose negu 
dabar. Vienoj pusėj buvo gyvu
liai, o kitoj pusėj buvo žmo
nės. Mums reikėjo miegoti ant 
žemės. Mes visi dirbom labai 
sunkiai, ne kaip dabar. Dabar 
mes turime mašinas, kurios at
lieka mums darbą. Senovėje tą

Mano šeimoje yra penki as
menys: tėtis, mama, sesuo Lisa, 
bobutė ir aš pati. Mes gyvename 
Atlantic Beach, prie pat vande
nyno. Aš mėgstu tą vietovę, 
ypatingai vasarą. Mes būname 
dažniausiai namuose ir atostogų 
metu retai kur išvykstame. Tik 
praėjusią vasarą aš ir Lisa bu
vome Putnamo seselių stovyk
loje Neringoje. Prieš metus 
mano tėveliai, Lisa ir aš buvo
me išvykę į Graikijos salas. Ta
da matėme ir to krašto sostinę 
Atėnus.

Pia Babušytė, 3 sk.

NYKŠTUKŲ ŠALYJE

Nykštukai gyvena miške. Jie 
nešioja purpurines kojines ir 
rožinius batus. Turi ilgas barz
das. Jų namai yra labai maži. 
Namuose jie sėdi ant grybų ir 
žaidžia šachmatais.

Audra Duobaitė, 3 sk.

Aš esu nykštukas ir gyvenu 
nykštukų šalyje. Mano draugai 
žaidžia su manim, ir mes ei
nam į nykštukų mokyklą. Mo
kykloje mokomės, kaip atsisėsti 
ant grybo, blogų vaikų pirštus 
kąsti, raganas išgąsdinti, valgyti 
maistą, rasti maistą ir apsirengti. 
Tada einam namo. Mes šokam, 
dainuojam ir linksmai gyvenam.

Jūratė Bartytė, 3 sk.

darbą reikėjo atlikti rankomis. 
Mes dirbom, dirbom ir dar dir
bam. Bet dabar mes dirbam, 
pažiūrim televiziją, dirbam, ei
nam į krautuvę nusipirkti sal
dainių, dirbam ir skaitom kny
gas. Mes negalėjom girdėti mu
zikos ir matyti “Welcome back 
Kotter”. Mūsų pramogos buvo 
pasakos. Mes vienas kitam se
kėm pasakas. Man daug geriau 
patinka gyventi dabar, nes tada 
buvo labai labai sunku.

Tadas Nemickas, 6 sk.
Jei aš gyvenčiau senovės Lie

tuvoje, aš turbūt gyvenčiau kur 
nors miške prie upės. Ten būtų 
labai daug visokiausių laukinių 
gyvulių: kiškių, stirnų, lapių, 
briedžių, vilkų, meškų ir kito
kių. Mano tėvai turėtų įvairių 
gyvulių: karvių, arklių, ožkų. 
Taip pat jie laikytų įvairių 
paukščių: vištų, ančių, žąsų. Jie 
taip pat augintų įvairių javų: 
rugių, kviečių, avižų, miežių. 
Kiekvieną dieną mano tėvai 
maitindavo gyvulius. Kai javai 
prinokdavo, tėtis su sūnumis 
eidavo kirsti rugių. Nukirstus 
javus išdžiovindavo ir vėliau 
iškuldavo. Rugių grūdus tada 
sumaldavo ir iš jų kepdavo duo-

KUR AŠ NORĖČIAU 
GYVENTI

Aš norėčiau gyventi Cape 
Kennedy. Ten visada paleidžia 
raketas į mėnulį arba satelitus 
skristi aplink žemę. Jie ten ban
do visokias raketas. Jos daro 
daug triukšmo. Ten susirenka 
daug žmonių pažiūrėti, kaip ra
ketos kyla. Aš ten labai norė-
čiau gyventi, dirbti, kontroliuo
ti raketas ir žiūrėti pro bunke
rio langą, kaip raketos kyla.

Viktoras Liogys, 3 sk.
Aš norėčiau gyventi ant vir

šaus “Yankee Stadium”. Tada 
aš galėčiau matyti kiekvieną 
žaidimą, kurį “Yankees” žai
džia. Aš galėčiau matyti visus 
“World Series” žaidimus. Man 
net nereikėtų mokėti už įėji
mą. Tik žiūrėčiau per langą 
ir galėčiau sekti jų visas klai
das ir visus laimėjimus. Mano 
draugui labai patiktų pas mane 
ateiti žiūrėti rungtynių.

Darius Stankūnas, 3 sk.

PADĖKOS DIENA
1620 m. anglų laivas “May- 

flower” su emigrantais išmetė 
inkarą toje vietoje, kurią dabar 
vadina Cape Cod. Emigrantai 
pasiekė laimingai krantą. Laive 
meldėsi, dėkojo Dievui už lai
mingą kelionę. Tada buvo še
šiolikos vyrų savanorių ekspe
dicija ištirti vietovės. Po trijų 
dienų grįžo su žinia, kad nesu
rado tinkamos vietovės, tik su
sitiko su pirmiausiais indėnais. 
Po pasitarimo buvo pasiųsta dar 
viena ekspedicija su valtimis. 
Ji grįžo tik po savaitės su gera 
žinia, kad surado tinkamą vie
tovę — Plymouth. Jau buvo žie
ma. Emigrantai labai kentėjo 
šaltį ir alkį. Beveik visi sirgo. 
Tik septyni dar pajėgūs buvo 
ant kojų pastovėti. Iš visų emig
rantų pusė išmirė. Laivo kapi
tonas (Jonės) buvo nutaręs 
plaukti atgal į Angliją, bet visi 
atsisakė grįžti. Atėjo pirmas pa
vasaris. Baigėsi kančios ir var
gai. Indėnai buvo draugiški. 
Emigrantai juos išmokė, kaip 
auginti kukurūzus. Per vasarą 
pasistatė septynias trobeles, ap
sėjo laukus, augino daržoves, 
medžiojo, gaudė žuvis ir džio
vino. Pastatė sandėlį. Sandėlis 
buvo pilnas žuvies, kailių ir ja
vų. Jau buvo ruošiamas ekspor
tas į Angliją. Atėjus rudeniui, 
kai paskutinis derlius buvo nu
imtas, emigrantai nutarė keletą 
dienų nedirbti ir švęsti. Padėko
ti Dievui už suteiktas jiems 
gėrybes pasikvietė indėnus. In
dėnų vadas atėjo su 90 vyrų. 
Jie valgė, gėrė, žaidė. Nuo to 
laiko iki šių dienų Amerikoje 
išliko paprotys kiekvienais me
tais švęsti Padėkos dieną.

Algirdas Bivainis, 6 sk.

RUDENS DARBAI
Po vasaros atėjo ruduo. Man 

reikėjo dirbti daug darbų. Rei
kėjo nušluoti šaligatvį ir nu
grėbti lapus. Tai yra labai sun
ku. Man patinka uždirbti pini
gų. Už tai gauno nors dvide
šimt centų. Aš turiu padėti, nes 
mano močiutei per sunku. To
dėl man patinka dirbti rudens 
darbus.

Diana Dailydaitė, 4 sk.
Mes rudenį grėbiam lapus.

ną. Iš kvietinių miltų kepdavo 
pyragus. Iš miežių grūdų dary
davo kruopas. Avižas labai mėg
davo ėsti arkliai. Kai reikėdavo 
mėsos valgiui, tai pasipiaudavo 
kiaulę, veršį, avį ar kokį paukš
tį. Avims nukirpdavo vilnas, jas 
suverpdavo ir iš tų siūlų megz
davo kojines, pirštines arba aus
davo audinius. Vaikams būdavo 
labai gerai, nes jie galėdavo 
žaisti su įvairiais gyvuliukais.

Asta Lukoševičiūtė, 6 sk.

BE MANĘS NEUŽGIMK KALĖDINĖ LOPŠINĖ

Žiburėliai dangaus, 
neužmerkit akių, 
Trys Karaliai keliaus 
iš toliausių kraštų.

Kaip karaliai ir mes, 
pasiilgę šviesos, 
dar nežinom, kas ves 
lig Betliejaus angos.

Maironio lituanistinės mokyklos pirmojo skyriaus mokiniai. 
Prie stalo skyriaus mokytoja Elena Ruzgienė. Nuotr. P. Bivainio

Trečiojo skyriaus mokiniai pamokos metu. Dešinėje stovi 
mokytoja Rasa Milukaitė. Nuotr. P. Bivainio

Mano tėtė piauna žolę. Tėtė 
ir mama sodina svogūnus, kad 
pavasarį augtų gražio gėlytės. 
Ūkininkai pardavinėja moliū
gus.

Vytas Šaulys, 4 sk.
Kai ateina ruduo, mes turim 

paruošti namus ir lauką žiemai. 
Namuose turim uždaryti žiemi
nius langus. Reikia užstatyti ši
lumą, kai ateina šaltos dienos. 
Turim išvalyti ir sutvarkyti na
mus žiemai. Lauke reikia su
grėbti visus lapus. Reikia su
nešti visas namines gėles į kam
barį, kad neperšaltų lauke. Pas
kutinis darbas — prikapoti už
tenkamai malkų židiniui.

Andrius Montvila, 4 sk.
Ruduo yra gražus laikas. Bet, 

kai lapai pradeda kristi nuo 
medžių, juos reikia grėbti. 
Reikia vasaros drabužius padėti 
ir žiemos drabužius išimti. 
Tėvelis uždeda žieminius lan
gus. Aš susiieškau savo pačiū
žas ir roges.

Audra Gintautaitė, 4 sk.

Kai ateina ruduo, prasideda 
lauko darbai. Vaikai ir tėvai 
grėbia lapus. Iš lapų vaikai 
padaro kalną ir šoka į jį. Vė
liau sudedame lapus į maišus. 
Atšalus orui, surenkame pomi
dorus, morkas ir kopūstus iš 
daržo. Paskui sukasame žemę 
ir paliekame iki pavasario. Man 
patinka rudens darbai. Iš visų 
darbų labiausiai mėgstu grėbti.

Rima Vaičaitytė, 4 sk.

Vėjas pusto kelius, 
žygy tolsta namai, 
piemenėliai, kur jūs — 
Kūdikėlio žvalgai?

O sniegulių tiek daug - 
krinta skrieja aplink, 
Kūdikėli dangaus, 
be manęs neužgink.

Liūlia, Jėzau, liūlia, 
mažas kūdikėli, 
šią naktelę gimęs, 
Šią naktelę tylią, 
liūlia-liūlia-liū.

Liūlia, Jėzau, liūlia, 
vargo prakartėlėj

YPATINGAS SAPNAS
Vieną sykį aš turėjau sapną, 

kad aš skridau į mėnulį. Aš 
skridau raketoje. Mačiau daug 
žvaigždžių ir planetų. Kai nu
skridau, radau juokingų žmo
giukų su antenom ant galvų. 
Jie buvo žali, su raudonom 
akim. Jų kojos buvo ratukai. 
Jie gyveno duobėse ir turėjo 
tunelius. Dabar laikas skristi 
namo, ir aš atsibudau.

Tomas Giedraitis, 3 sk.

Vieną dieną aš buvau tokia 
pavargus, kad užmigau. Sapna
vau sapną, kad važiavau į sto
vyklą. Man labai nesisekė. 
Įkritau į ežerą su drabužiais. 
Netyčia sudaužiau stiklinę. Už
sidėjau batus ne ant tos kojos. 
Pagaliau buvo vakarienė. Aš už
sidėjau pižamą atvirkščiai ir 
įkritau į lovą. Po tos dienos, 
kurią nesisekė, aš tuojau užmi
gau.

Ašta Šaulytė, 3 sk.

Vieną naktį aš sapnavau, kad 
radau milijoną dolerių. Nupir
kau vielų, sraigtų ir visokių 
dalykų. Padariau robotą. Tas 
robotas turėjo dvi lempas vie
toj akių, kraną vietoj nosies 
ir didelę metalinę burną. Kai 
jo lemputės užsidegė, iš krano 
pradėjo bėgti soda, o burna 
spiaudė saldainius. Staiga aš 
atsiradau pas dantistą. Tuo ir 
baigėsi mano sapnas.

Marius Marijošius, 3 sk.

Šią naktelę gimęs, 
Šią naktelę tylią, 
Uūlia-liūlia-liū.

Liūlia, Jėzau, liūlia 
lyg balta sniegulė, 
Šią naktelę gimęs, 
šią naktelę tylią, 
liūlia-liūlia-liū.
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ŽEMAIČIAI VEJA IŠ TELŠIŲ 
KRYŽIUOČIŲ AINIUS

ATS. GEN. V. GRIGALIŪNAS 
GLOVACKIS

(tąsa iš praeito nr.)

Slaptoji žvalgyba mum prane
šė, kad kryžiuočių ainiai Tel
šiuose turi gana turtingus san
dėlius su karišku ir kitokiu tur
tu. Jie ir deda visas pastangas 
tą turtą išgabenti per sieną. Toks 
turtas ir mum ne pro šalį, tik 
priešo sumanymui reikia užbėg
ti už akių.

Todėl aš su kapitonu Budriu 
iš Kuršėnų per Luokę nusku
bėjome į Telšius. Iki Luokės 
atvykome savo arkliais, o iš 
Luokės į Telšius — Telšių ko
mendanto arkliais, kuriuos mes 
iš jo išreikalavome “kable- 
grama”.

Į Luokę atvykome kokią 6-7 
v. vakaro. Lynoja. Sušalome it 
ciuckiai, o kur geriau sušilti, 
jei ne klebonijoje.

Pasiprašėme į kleboniją. Bu
vome maloniai priimti. Svečių 
kambary smagiai šnekučiavome, 
nors mum būtų geriau tikęs 
valgomasis su garuojančiais du
benimis ant stalo. Malonus ku
nigas klebonas, manydamas, 
kad mes paprasti valdininkėliai, 
mum irgi nepatarė vykti į Tel
šius. Sako, ten esąs nemažas 
“pulkas” bermontininkų, kurie 
prieš galą labai šėlsta ir plūs
ta Lietuvos karius. Patvirtino ir 
tai, jog iš paskos ateina “rau
donieji” ar kokie tai, anot mo
terėlių, — “demokratai”.

Pasiųstas bažnyčios tarnas 
mum pranešė, kad jau esą Tel
šių komendanto arkliai ir va
žis. Iš to paaiškėjo, kad mes 
esame aukštesnio rango nei pa
prasti valdininkėliai.

Kai sėdome į važį, vikaras 
paklausė, kas mes tokie esame? 
Kapitonas, į mane rodydamas, 
pasakė, kad tai vadas visų “de
mokratų”, kurie eina bermonti
ninkam iš paskos.

Vikaras labai susijaudino, bet 
mes nieko nelaukėme. Botagas 
palietė arklius, ir mes nuskubė
jome Telšių link.

Į Telšius atvykome apie 11 
valandą naktį. Tuojau pradėjo
me tartis, kaip pulti Telšiuo
se esantį bermontininkų “pul
ką”. Nutarėm pulti 4 valandą 
ryto, kada pats saldžiausias 
miegas apima kiekvieną sveiką 
žmogų, ypač dar jauną.

Tuoj buvo surinkta apie 30 
komendantūros karių. Jiem bu
vo liepta pakeisti kariškus dra
bužius ir apsirengti paprastais 
kaimiečiais. Šaulių ir partizanų 
susirinko per šimtą.

Komendantu buvo kapitonas 
Bronius Zaleskis, mūsų pramin
tas “Pugač-Pugačauskis”, nes 
jis niekada nesiskyrė su “skept
ru”, kuriuo neklaužadas ragino 
prie tvarkos. Jam patariau ne
sirodyti ir būti nuošaliai, nes 
Jis buvo valdžios atstovas ir tu
rėjo prisilaikyti generolo Nies- 
selio nustatytų dėsnių ir po
tvarkių.

Su savo partizanais, tikriau 
sakant — šauliais, iki smulkme
nos aptarėm puolimo planą. Ly
giai 4 vai. ryto kilo pragaras. 
Bermontininkai dvare ir mieste 
buvo išstatę sargybas, kurias 
beregint nuėmėme. Tuoj pat 
ir bermontininkų vadovybė 
buvo mūsų rankose. Jai patarėm 
žaibo greitumu iš čia išnykti, 
jei nori likti gyvi.

Bermontininkų kareiviai ėmė 
bėgti be jokių šaudymų. Kas 
nepabėgo, tą suėmėme. Tiem 
buvo leista apsirengti, pasiimti 
kiek savo daiktų. Ginklus turėjo 
palikti. Jie visi buvo išvesti 
į Plungės vieškelį ir palydėti 
kelis kilometrus ir paleisti to
liau keliauti.

To baisaus pragaro pažadinti 
pabudo ir miestiečiai. Visus ap
ėmė baimė. Kiekvienas klausi
nėjo, kas čia dedasi, kas atsi
tiko. Lietuvių šauksmai paaiš
kino, kad Telšių ir Alsėdžių 
partizanai puola bermontinin
kus. Tada kiekvienas kuomi kas 
galėjo prisidėjo prie partizanų, 
kad puolimas pasisektai.

Patys bermontininkai puoli
mo nelaukė. Buvo tikri, kad

gen. Niesselio įsakymas lietu
viam bus šventas. Jie tikėjosi 
niekieno neliečiami su savo 
manta ir pasigrobtu turtu lai
mingai pasitraukti. Deja, išėjo 
kitaip. Visi turėjo nešdintis tuš
čiomis. O jei kas pasipriešino, 
tas pasiliko amžinam poilsiui 
Lietuvos žemelėje. Šiuo metu 
kryžiuočių žygis Lietuvon jiem 
nepavyko.

Puolimui pasibaigus, pradėta 
teirautis, kiek kareivių dalyvavo 
puolime ir kur jie? Buvo atsa
kyta, kad du ir kad jie, žygiui 
laimingai’ pasibaigus, pas ko
mendantą ramiai miega.

Visas bermontininkų kariškas 
ir jų prisigrobtas turtas buvo 
suneštas į vieną vietą ir per
duotas komendanto žiniai bei 
apsaugai. Daug kariško turto 
rasta dvaro sandėly, net vienas 
sveikas lėktuvas. Jei Jėzne va
sario mėnesį iš raudonųjų pa
imtą lėktuvą teko laikyti Lietu
vos aviacijos “tėvu”, tai Tel
šiuose iš bermontininkų paimtą 
lėktuvą teko laikyti “motina”. 
Vėliau Ginkūnų dvare buvo 
rasta apie 90 lėktuvų motorų. 
Tai buvo lietuviškos aviacijos 
“vaikai”. '

Apie dvyliktą dienos atsikėlę 
ir apsitvarkę su kapitonu Budriu 
ir komendantu Zaleskių pada- . 
rėm vizitą klebonui Korzonui ir 
notarui Mitkevičiui, kuris buvo 
šaulių vadas ir dalyvavo puo
lime. Vizito metu buvo aptarta, 
kaip miestas sutiks ir pagerbs 
ateisiantį pėstininkų pulką su 
artilerija.

Buvo sukviestas visų Telšių 
įžymybių posėdis. Buvo nutarta, 
kad Telšiuose pulkas poilsiaus 
vieną dieną. Karininkai ir ka
reiviai gaus iškilmingus pietus 
ir vakarienę. Kas norės, galės 
pasinaudoti pirtimi. Jei kas bus 
reikalingas baltinių, tas irgi 
nebus užmirštas.

Vos pritemus, apie 5-6 va
landos vakaro, į Telšių miestą 
abiem keliais įžygiavo grupės 
vadovybė — štabas, du bata- 
lijonai, dvi baterijos ir smul
kesnės pulko dalelės. Visi Tel
šių gyventojai išėjo į gatves. 
Šimtai fakelų. Kuo iškilmingiau
siai sutiko pulką.

Kareiviai tuoj buvo išve
džioti į nakvynes, pavaišinti 
puikia vakariene. Kad apsisau
gotų nuo peršalimo, gavo ir po 
stiklelį spirito. Karininkai bu
vo pakviesti į klubą vakarienės. 
Paskui visi patenkinti išsi
skirstė miegoti.

Rytojau dieną buvo nepapras
ta šventė. Miestas pasipuošęs, 
aikštės sutvarkytos. Bažnyčioje 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Mišias aukojo pats dekanas kle
bonas Korzonas su asista. Mi
šių metu grojo pulko orkestras 
ir giedojo kareivių choras. Po 
mišių buvo sugiedotas ir Te 
Deum laudamus, nes šis žygis 
į Telšius buvo mum tikrai lai
mingas.

Po mišių buvo kariuomenės 
paradas, kuriam vadovavo pul
kininkas Petruitis. Džiaugsmas 
buvo neapsakomas, nes žmonės 
pirmą kartą matė reguliarią Lie
tuvos kariuomenę su raiteliais 
ir artilerija.

Po parado buvo iškilmingi 
pietūs su sveikinimo kalbomis. 
Tada buvo pergyventos neuž
mirštamos valandos, nes tarp vi
suomenės ir kariuomenės buvo 
gilios meilės ryšiai.

Vakare pas teisėją Nikolskį 
buvo suruošta iškilminga va
karienė, kurioje dalyvavo ir 
Telšių diduomenės atstovai. 
Čia vėl kalbos ir linkėjimai.

Po vakarienės kavutė su krup
niku ir kortomis. Mane paso
dino lošti su kunigu dekanu 
ir dviem Telšių poniom. Maž
daug apie 11 valandą adjutan
tas atsiprašęs man davė pasi
rašyti kelis raštus. Savo part
nerių atsiprašęs, atidžiai per
skaičiau, ką man davė adjutan
tas, pasirašiau ir grąžinau. Ad
jutantas tuoj pasišalino.

Ponios susidomėjo, kas tai 
per raštai, kuriuos net naktį 
reikia perskaityti ir pasirašyti. 
Pradžioje atsikalbinėjau, bet po
nios vis spyrė pasakyti. Tada

Bridgeporto burmistras John Mandanici pasirašo proklama
ciją, kuria gruodžio 3-11 skelbiama Žmogaus Teisių Sovie
tų Piliečiam savaitė. Iš k. D. Hornstein, T. Trainis — 
lietuvių atstovė, sės. Teresa Curley, burmistras John Man
danici, E. Kirschner ir R. Hayda — minėjimo koordina
torė.

BRIDGEPORT, 
CONN.

Taikos žymuo Helsinkio 
sutarimų vykdymo sekėjų 

grupėm

Gruodžio 10 sueina 30 metų 
nuo tada , kai Jungtinių Tautų 
generalinė asemblėja priėmė vi
suotinių žmogaus teisių deklara
ciją.

Vakaruose mum žinoma, kad 
sovietų disidentai ir koncentra
cijos lagerių kaliniai gruodžio 
dešimtąją atžymi bado streikais 
ir kitokiais pasyvaus ir net akty
vaus protesto vejksmąįs.rp ,,.f, 

ir pasakiau, kad tai keli mir
ties sprendimai keliem bermon
tininkam, kurie besitraukdami 
plėšė arčiau kelio gyvenančius 
žemaičius. uv

Toliau kortom lošti buvo ne
beįmanoma, nes vos ištardavau 
žodį, ponios tuoj sakydavo 
“pas”. Jos suprato, kad eina ka
ras su visais savo žiaurumais, 
ir žmogus tokiu metu negali 
būti ramus. Buvo jau ir vėlus 
laikas. Nuoširdžiai atsisvei
kinę, skirstėmės poilsio. Šis po
ilsis, deja, man buvo labai trum
pas, nes reikėjo viską paruošti 
tolimesniam žygiui.

Ryto meto 8 valandą mūsų 
išlydėti susirinko beveik visas 
miestas. Nuotaika buvo pakili. 
Pulko orkestras grojo maršus, 
kareiviai linksmai dainavo. Mi
nia mum šaukė valio, mosavo 
baltom skarelėm, o kai kurios 
moterys nušluostė ir gailią mo
tinos ašarą.

1979 LIETUVA IR ROMA 1979 
specialiai planuotos kelionės jum ir jūsų šeimai 

UNION TOURS
kvalifikuoti kelionių vadovai nuo 1931

IŠVYKSTAMA 
gegužės 09 
birželio 13 
rugsėjo 19

GRJŽTAMA 
gegužės 17 
birželio 21 
rugsėjo 27

liepos 04 liepos 18
rugpjūčio 15 rugpjūčio 29

Pridedama $3.00 mokesčių
Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6 $ 1,420.00
Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6 $ 1,420.00

MIESTAI IR NAKTYS PILNA KAINA
Vilnius 5, Maskva 2 $ 876.00
Vilnius 5, Maskva 2 $ 926.00
Vilnius 5, Maskva 2 $ 876.00

★ kaina asmeniui, dviem kambary: pagal GIT oro linijų kainas: mažiausiai 30 asmenų grupėj — 
pagal valdžios pakeitimą ar aprobavimą
★ kelionės palydovas su kiekviena grupe
^galima vykti iš Vakarų pakraščio, Vidurio Vakarų ar Kanados
★ padedame pavieniam turistam; Lietuvą: atkviečiami giminės; JAV lankymosi vizos Lietuvon

Vietos ribotos 
rezervuokite anksti

Rezervacijos ir informacijos:
UNION TOURS
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016
(212) 679-7878

MES SVEIKINAME VILNIAUS UNIVERSITETĄ 400 M. SUKAKTIES PROGA

Jau ketvirti metai iš eilės 
Bridgeporto mieste įsisteigęs 
Human Rights for Soviet Citi- 
zens Coalition of Greater Brid- 
geport gruodžio 10 proga rengia 
žmogaus teisių minėjimus. Šį 
komitetą sudaro aštuonios vi
suomeninės amerikiečių ir tauti
nių grupių organizacijos, kurių 
tarpan įeina ir L. vyčių 141 
kuopa su LB apylinke.

Šiais metais valstijos guberna
torės ir miesto burmistro prokla
macijomis gruodžio 3-11 skel
biama Žmogaus Teisių Sovietų 
Piliečiam savaitė Connecticut 
valstijoj ir Bridgeporto mieste. 
Tomis dienomis Sacred Heart 
universiteto bibliotekoj vyks re
liginio persekiojimo paroda, ku
rią sudaro iš Sov. S-gos slapta 
atvežti oficialūs, režimo paruoš
ti, antireliginiai plakatai.

Gruodžio 10, sekmadienį, Žy
dų Bendruomenės Centre, 4200 
Park Avė., įvyks minėjimas. 7 
vai. prasidės simbolinis priėmi
mas, į kurį visi kviečiami atsi
lankyti. Tuo pačiu metu bus ga
lima apžiūrėti ir iš Sacred Heart 
universiteto atgabentus religi
nio persekiojimo plakatus. 7:30 
vai. bus programa, kurioj pagrin
dinę kalbą pasakys politinės 
geografijos profesorius dr. Mar
tin Abend, gerai žinomas kaip 
pavergtom tautom palankus 
ABC televizijos tinklo politinis 
komentatorius.

Minėjimo metu bus paskelb
tas specialus Taikos žymuo vi
siem Kijevo, Maskvos, Tbilisi, 
Vilniaus ir Yerevan miestuose 

veikiančių Helsinkio sutarimų 
vykdymo sekėjų grupių nariam. 
Paruoštas specialus dokumen
tas, pasirašytas eilės žymių 

įvairių sričių specialistų ir vi
suomenės veikėjų, daugiausia 
amerikiečių, kurie patys yra už
siangažavę žmogaus teisių gyni
mui. Tą vakarą šis žymuo bus 
“in absentia” įteiktas Sovietų 
S-goj gyvenantiem kovotojam 
už žmogaus teises.

Gruodžio 11, pirmadienį, 1-6 
vai. koalicinis komitetas Bridge
porto apylinkių gyventojus kvie
čia aukoti kraują Raudonojo 
Kryžiaus būstinėj 2400 Main St. 
Šios aukos tikslas — solidari
zuoti su sovietų disidentais, 
kurie už žmogaus teises pasiruo
šę aukoti net savo gyvybę.

Apylinkės lietuviai kviečiami 
kuo gausiau minėjime dalyvauti. 
Iš kitų vietovių atvykstant, išva
žiuoti Merritt Parkvvay 47 išva
žiavime, sukti kairėn, pavažia
vus apie 1.5 mylios miesto pu
sėn, kairėj Park Avė. pusėj yra 
Jewish Community Center.

G. Iva.

— “Chicago Tribūne” lapkri
čio 24 išspausdino kun. dr. J. 
Prunskio straipsnį apie Sovietų 
Sąjungos kolonializmo pavojus 
ir apie reikalą kelti Pabaltijo 
valstybių laisvės klausimą.

— Solistė Dana Stankaitytė 
dainuos poeto Bernardo Braz
džionio lyrikos ir dr. Juozo Brie
džio kompozicijų koncerte gruo
džio 10, sekmadienį, 3 vai. po
piet Jaunimo Centre, Chicagoj.

— Albino Pociaus, Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininko, 
60 metų amžiaus sukaktis mi
nima gruodžio 15 Melbourno 
Lietuvių Namuose.

bvisur
— Dr. Zbigniew Brzezinskio 

kalba Lietuvių Bendruomenės 
tarybos nariam ir svečiam Wash- 
ingtone paminėta Amerikos di
džiojoj spaudoj. Los Angeles 
Times lapkričio 22 rašo, kad jis 
kalbėjęs 250 Amerikos lietuvių 
grupei ir “išreiškęs didelį susi
rūpinimą dėl dabartinių jūsų 
žmonių sąlygų”. Jis taip pat 
pažymėjo, kad istoriški pasikei
timai žmogaus teisių srityje 
vyksta lėtu procesu. Šitas rū
pestis taip pat yra balansuoja
mas kitų rūpesčių, kaip taikos ir 
atominio karo pavojaus. JAV ne
pripažįsta Sovietų įvykdytos 
Lietuvos okupacijos ir paskuti
nės laisvosios Lietuvos vyriau
sybės reprezentantam duoda 
pilną diplomatinį pripažinimą.

— Dail. Jurgio Juodžio kūri
nių paroda, skirta Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 60 
metų sukakčiai atžymėti, įvyks 
gruodžio 14-17 St. Petersburg, 
Fla., Floridos Amerikos Lietu
vių Klubo salėse. Parodos tema
tika patriotinė tautinė. Oficialus 
parodos atidarymas bus gruo
džio 14, ketvirtadienį, 7 v. v. su 
menine programa, dalyvaujant 
klubo sekstetui. Po proramos 
vaišės. Parodoj bus išstatyti 46 
kūriniai. Įėjimas — laisva auka.

— Žurnalistas Vilius Bražė
nas, populiarus paskaitininkas 
amerikiečių ir lietuvių tarpe, 
gruodžio 10, sekmadienį, 5 
vai. popiet Chicagoj, Jaunimo 
Centro kavinėj, skaitys paskai
tą “Mūsų pagrindinių veiksnių 
sankryžos ir Lietuvos byla pa
saulinėj plotmėj”. Įvadinį žodį 
tars inž. Kazys Oželis.

— Cleveland, Ohio, LB apy
linkės vakaronė įvyks gruodžio 
12, antradienį, 7:30 vai. vak. 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos mažojoj salėj. 
Prof. Aldona Augustinavičienė 
kalbės apie naują Jurgio Gliau- 
dos romaną “Narsa gyventi”.

— Dail. Jurgio Račkaus dar
bų paroda įvyks gruodžio 16 - 
17 Toronte, Prisikėlimo para
pijos parodų salėj. Šiai parapijai 
vadovauja lietuviai pranciškonai.

— Knyga apie Britanijos lietu
vius jau atspausdinta ir atiduota 
rišyklai. Jos pavadinimas: “Di
džiosios Britanijos Lietuvių Są
junga. Britanijos lietuviai 1947 - 
1973.”

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Corbin, Philadelphia, 
Pa., S. Marks, Montreal, Cana
da, A. Uiski, St. Petersburg, 
Fla. Užsakė kitiem: G. Kačillas 
— N. Pukinskaitei, abu iš New 
Haven, Conn. Sveikinam naujus 
prenumeratorius iš dėkojam už
sakytojam. Darbininko prenu
merata naujiem skaitytojam 
pirmiem metam tik 10 dol. At
naujinant — visiem 13 dol. me
tam.

— Pensijos gavimo reikalais 
ieškomi šie asmenys: Vytautas 
Maskvytis, Hubertas Mudėnas, 
Tubaitis ir Dovydaitis. Su šiais 
vyrais tarnauta vokiečių aviaci
joj nuo 1944 iki 1945 m. Dar 
ieškau Martyno Markevičiaus ir 
Jono Suslavičiaus, kurie žino, 
kad aš Lietuvoj dirbau pieninėj 
kaip vedėjas. Šie asmenys arba 
apie juos žiną prašomi pranešti 
adresu: Povilas Grenda, Frank
furter weg. 4. 29 Oldenburg. 
W. Germany.

— Norį vykti į IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Eu
ropoj kviečiami užsiregistruoti 
registracijos ir kelionės komisi
joj adresu: IV PLJK, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636 arba skambinti 6-9 vai. 
pirmadieniais-ketvirtadieniais 
telef. 312 778-2200 arba 312 778- 
2201.

— Išnuomojamas žiemos se
zonui namas Floridoje: 8 kam
bariai, pustrečios vonios, gara
žas, baldai. Namas lietuvių ra
jone, arti pliažo ir krautuvių, 
St. Petersburg Beach. Kaina pri
einama. Pageidaujama suaugę 
asmenys. Skambinti 212 849- 

t 5674.

v
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Grandinėlės Šokėjos 1978 metais

kalo su judriu, išsiblaškiusiu, 
kartais nepaklusniu bei daugy
bę savų reikalų turinčiu jauni
mu. Tai yra be galo didelė 
vieno žmogaus auka mūsų kul
tūrinėj srity. Be abejo, Liudo 
Sagio sunkią naštą kiek galėda
ma lengvina jo darbščioji žmona 
Aleksandra. Ant jos pečių gula 
visi, kartais painūs, administra
ciniai reikalai. Jie ypač padi
dėja, ruošiantis išvykom į toli
mus kraštus. Gal didžiausias 
Sagiam atpildas bei paskatini
mas ateičiai yra gerai pasisekęs 
koncertas bei sklandžiai atlikta 
išvyka.

Sakoma, kad Sagys, pats sun
kiai dirbdamas, yra kietas ir 
šokėjam. Dažni repeticijų pra- 
leidėjai, neklaužados, nemanda
gūs, apsileidėliai neilgai išsi
laiko Grandinėlėj. Užtat stebint 
ansamblio spektaklius, paste
bima dama, susiklausymas ir 
disciplina.

Pagarbos ir padėkos verti ir 
šokėjai, nes jie taip pat daug 
laiko atsižada ir nemažai prakai
to išlieja repeticijose. Svarbų 
vaidmenį Grandinėlėj vaidina 
kapela, vadovaujama Jono Paže
mio, buvusio Lietuvos valstybi
nės operos orkestro nario. Ne
mažai kredito reikia duoti ir 
tėvam, kurie ilgus metus vežio
ja vaikus į repeticijas.

kai. Į Australiją Grandinėlė iš
skrenda gruodžio 20. Tai bus 
ketvirtas kontinentas, kuriame 
Šis iškilusis meno ansamblis 
atliks savo programą. Pagrindi
nis koncertas bus Sydnėjuj. Be 
lietuvių jį stebės ir vietiniai 
gyventojai. Mažesni pasi
rodymai bus Adelaidėj, Mel- 
boume ir Canberroj. Austra
lijoj Grandinėlė viešės 16 die
nų. Jos sudėtin įeina 38 šo
kėjai, 8 muzikantai, 3 vadovai, 
1 asmuo techninio personalo 
ir du korespondentai — 1 ang
lų, o kitas lietuvių spaudai. Iš 
viso 52 žmonės.

Išvykos sąmatą sudaro 66,000 
dol. Pusę tos sumos apmokės 
šokėjų tėvai, o kitą pusę pa
dengs santaupos, sukauptos 
iš ankstesnių parengimų. Į šią 
sumą įeis ir parama, gauta iš 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės, Lietuvių Fondo ir Ohio 
Arts Council. Australijos žemy
ne visas išlaidas padengs vie
tos lietuviai. Viešnagės metu 
Grandinėlę globos JAV konsu
las Australijoj.

Važamą Grandinėlės progra
mą Australijos lietuviai pama-
r

BALTIMORĖJE
Šv. Alfonso kunigų kalėdi

niai sveikinimai buvo visiem pa- 
rapiečiam pasiųsti pereitą sa
vaitę. Kas jų negavo, gali įsi
gyti klebonijoj. Voke yra Kris
taus gimimo vaizdas sveikinimo 
kortelėj, įvairios maldelės ir 
laiškas su kunigų sveikinimais 
bei nuoširdžiais linkėjimais.

Kalėdojimas, metinis parapi
jos lankymas, jau baigėsi. Ku
nigai dėkoja visiem ne tik už 
malumų priėmimą, bet ir už 
suteiktas aukas parapijos rei
kalam. Kunigai palaimino na
mus ir išdalino plotkeles.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
gruodžio 16, šeštadienį, 8 vai. 
vak. rengia Kalėdinį balių Šv. 
Alfonso mokyklos salėj. Šokiam

gros Music Makers orkestras. 
Bus gardžių valgių ir visokių 
gėrimų. Kalėdų senelis klubo 
nariam įteiks dovanėlių. Visi 
nariai raginami kuo gausiau da
lyvauti.

Kalėdų balių rengia Lietuvių 
postas 154 ir jų padėjėjos Lie
tuvių Svetainės kambariuose 
gruodžio 17, sekmadienį, 2 vai. 
popiet. Visi posto nariai ir šei
mos kviečiami dalyvauti, susi
pažinti su posto nariais ir jų 
šeimomis. Vaikučiam bus įvai
rių žaidimų. Kalėdų senelis jiem 
įteiks dovanų. Jų tėvam bus 
valgių ir gėrimų.

tys pirmą kartą. Joj be mum 
žinomų šokių naujas bus kupo
linis, susijęs su Joninių papro
čiais ir trankus vyrų šokis. 
Šia gerai koncertam paruošta 
programa bus vainikuota Gran
dinėlės 25 metų turtinga su
kaktis.

Muzikinę programą rengia vy
rų ir moterų chorų dirigentė 
Cheryl Toboll gruodžio 10 Lie
tuvių Svetainės klevo kambary. 
Programa prasidės 2 vai. popiet. 
Jauna dirigentė skambins for
tepijonu lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių kūrinius. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti. Įėji
mas nemokamas. Po programos 
dalyviai bus vaišinami kavute 
ir pyragaičiais.

Jonas Obelinis

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

J

SIDABRINĘ SUKAKTĮ 
ATŠOKS SU 
AUSTRALIJOS 
LIETUVIAIS
BRONIUS VAŠKAITIS

Clevelande 1953 m. Vasario 
16-osios minėjime pasirodė ne
didelė, Liudo Sagio paruošta, 
tautinių šokių grupė, kuri savo 
darniais, grakščiais, meniniais 
judesiais bei tautinių drabužių 
spalvingumu nustebino šventės 
dalyvius. Vėliau ši grupė buvo 
pavadinta Grandinėlės vardu. 
Clevelande ir apylinkėse pradė
jo sklisti gandas apie šį daug 
žadantį stilizuotų tautinių šokių 
vienetą. Tų pačių metų pavasa
rį Grandinėlė buvo pakviesta 
į tautybių festivalį, įvykusį Cle
velande, ir jame gražiai atsto
vavo lietuviam.

Šis mažas lietuvių tautinių šo
kių daigelis, laikui srovenant ir 
Liudui bei Aleksandrai Sagiam 
nuoširdžiai rūpinantis, išaugo 
į tvirtą medį, kurio vaisiais da
bar džiaugiasi ne tik lietuviai, 
bet ir daugelis kitataučių.

Šių metų balandžio 8 Gran
dinėlė su specialia programa 
ir didžiuliu baliumi iškilmingai 
atšventė 25 m. veiklos sukaktį. 
Ta proga Clevelando dienraš
tis The Cleveland Press straips
ny “Nedrąsūs šokėjai dabar ži
nomi visame pasaulyje”, prisi
minęs prieš 25 m. įvykusį tau
tybių festivalį, rašo: “Scenoje 
nedrąsiai pasirodė trylika mer
gaičių ir vienas akordeonis
tas. Liudo Sagio išmokytos, tos 
mergaitės atliko du lietuviškus 
liaudies šokius. Jom baigus šok
ti, salėj pasigirdo griausmingi 
plojimai. . . Taip gimė lietuviš
kų šokių ansamblis Grandinėlė, 
šiandien žinomas tarptautinėj 
plotmėj.”

25 m. slinkty Grandinėlė au
go skaičiumi ir tobulėjo me
niniu atžvilgiu. Dažnai matyda
mi jos spektaklius, gal kartais 
nebeįvertiname, ką turime. The 
Cleveland Press muzikos kriti
kas 1978 kovo 30 štai ką ra
šo apie Grandinėlės sukaktu
vinį spektaklį: “Šių jaunų talen
tingų žmonių atlikta liaudies 
meno programa yra žavinga ir 
patraukli. Ji yra tiek arti prie 
profesionalaus lygio, kiek mė
gėjam įmanoma pasiekti. Be jo
kios išimties visi vyrai ir mer
ginos sudaro išskirtinai gražią 
grupę.”

Tai nuopelnas Liudo Sagio, 
Grandinėlės meno vadovo bei 
choreografo, apsčiai teoretinių 
žinių apie stilizuotus sceninius 
liaudies šokius įsigijusio Vil
niaus Pedagoginiame Institute, 
kuriame tautinius šokius dėstė 
Bronė Lapšienė. Praktiškai su 
tautiniais šokiais susipažino

šokdamas Liaudies ansamblyje 
Vilniuje, mokytojos Marijos 
Baronaitės - Grėbliūnienės 
priežiūroj.

Anot Sagio, šokėjai meniniu 
atžvilgiu kulminacinį pajėgumą 
pasiekia tik po ketverių metų 
įtempto lavinimosi. Per Sagių 
mokyklą jau perėjo 380 moki
nių. Dabar jau dirbama su šeš
tąja šokėjų grupe. Šiuo metu 
jau šoka pirmųjų šokėjų vaikai. 
Geresniem rezultatam atsiekti, 
Sagys turi ir pagalbinę grupę. 
Tai vaikai nuo 11 iki 13 m. 
amžiaus. Su tikraisiais šokėjais 
kiekvieną savaitę daromos dvi 
repeticijos po tris valandas. Su 
jaunučiais repetuojama kartą sa
vaitėj po dvi valandas. Veik 
neįmanoma apskaičiuoti kiek 
per 25 metus L. Sagys yra pra
leidęs laiko, beruošdamas jauni
mą tautinių šokių koncertam. 
Jei tai paverstame pinigais, su
sidarytų didelės sumos. Visi 
gerai žinome, kad tiek chorų, 
tiek šokių repeticijos yra vargi
nančios, reikalaujančios didelės 
nervų įtampos, nes turima rei-

Koncertai
Iki šiol Grandinėlė jau yra 

turėjusi 283 koncertus. Jei vi
durkis vienam koncertui būtų 
tik 200 žiūrovų, tai Grandinė
lės spektaklių stebėtojų skaičius 
pasiektų 56 su viršum tūkstan
čių.

Su koncertais Grandinėlė jau 
kelis kartus yra apkeliavusi vi
sas didesnes lietuvių kolonijas 
JAV ir Kanadoj. 1970 sėkmin
gai gastroliavo Pietų Amerikoj 
— Kolumbijoj ir Venecueloj. 
1972 lankėsi Europoj ir koncer
tavo V. Vokietijoj bei Anglijoj. 
Ta proga turėjo audienciją pas 
popiežių Paulių VI Romoj. Au
diencijos metu padaryta nuo
trauka dėka tarptautinės žinių 
agentūros buvo išplatinta visuo
se pasaulio laikraščiuose.

Pietų Amerikoj lankymosi me
tu dienraštis EI Colombiano 
Grandinėlės spektaklį labai iš
gyrė, o JAV ambasados Kolum
bijoj spaudos atstovas Walter 
Bastian išsireiškė: “Mum yra 
daugiau naudos iš šitokio kul
tūrinio pasikeitimo, negu iš 
šimto milijono dolerių pasko
los”.

Išvyka Australijon
Šių metų pabaigoj Sydnėjuj, 

Australijoj, yra ruošiamos Aust
ralijos Lietuvių dienos. Į jas 
yra pakviesta ir Grandinėlė. 
Jau metai kaip su dideliu en
tuziazmu ruošiamasi šiai išvy-

Įstaigos prezidento 
prof. dr. Jokūbo Stuko 

Įsidėmėtini žodžiai

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

COST

DEPART RETURN GROUP :30 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

Dec. 22 Jan. 5 $1049.00 (APEX FARE) Vilnius 5, Warsaw 3, Leningrad 3, 
Moscovv 2

March 5 March 15 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2
March 22 March 31 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 12 April 21 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 23 May 3 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 3 May 12 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
May 14 May 24 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 24 June 2 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June14 June 23 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 04 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
July 24 Aug. 07 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Rome 5, Moscovv 3
Aug. 08 Aug. 24 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
Aug. 21 Sept. 05 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3, 

Copenhagen1
Sept 06 Sept. 15 $849.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Sept. 20 Sept. 29 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Oct. 15 Oct. 25 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2

TOURSINCLUDE FULL DAY EXCURSIONTO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTOTRAKAI

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, 
Tour Manager

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. 
535 Fifth Avenue 

New York, N.Y. 10017 
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA

8 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
8 metams

5 1/4% 
indėliams 

be termino

6 1/2%
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00 
2 metams

7 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
4 metams

7 3/4% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
6 metams

• Labiausiai kylančios ir visų didžiausios pozicijos — 
tai narių taupymo sąskaita ir duodamos paskolos namams 
Įsigyti bei taisyti.
• Ši milijoninė finansinė Įstaiga — visų lietuvių pasidi

džiavimas.
• Remkite ją savo indėliais Ir, reikalui esant, Imkite 

paskolas.
• Mokami aukšti, įstatymų leidžiami dividendai.

SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
24 Davls Avė., Kearny, New Jersey 07032 

Telef. 991-0001, 991-7260

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler Savings and Loand 
Association, Keamy, NJ„ pastatas

Atliemamas visų rūšių bankinis patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas.
Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie specialiai Įrengto 
langelio, privažiuojant automobiliu.

Vieta automobiliams pastatyti.

Darbo valandos:
Pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v.v.
Penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak.
Šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. popiet.

Automobiliams langelis veikia:
Pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 6 v.v.
Šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. popiet.

Netermininiams indėliams dividendai mokami nuo 
Įdėjimo ligi išėmimo dienos.

Turtas (Assets), pavaizduotas skaičiais, 
rodo, kokia buvo pradžia, kaip ji kilo ir koks 
dabartinis finansinis Įstaigos būvis.

1924 m. pradžia veiklos
1934 m. lapkr. 30 d. $84,685,00
1944 m. lapkr. 30 d. $184,006.00
1954 m. gruodžio 31 d. $947,541.00
1964 m. gruodžio 31 d., $4,802, 116.00
1974 m. gruodžio 31 d. $9,672,873.00
1977 m. gruodžio 31 d. $14,505,751.00
1978 m. rugsėjo 30 d. $15,000,000.00

SAVI PAS SAVUOSIUS!

VEIKIA TAUPYMO KLUBAI 
KALĖDOM IR ATOSTOGOM



1978 gruodžio 8, Nr. 48 • DARBININKAS • 9

MIRĖ DR. BRONIUS 
RADZIVANAS
-s!

Gruodžio 1, penktadienį, 6 
v.v. savo namuose, ištiktas šir
dies priepuolio, staiga mirė dr. 
Bronius Radzivanas. Buvo pa
šarvotas M. Shalins šermeninėje. 
Iš Apreiškimo parapijos bažny
čios gruodžio 6 palaidotas šv. Jo
no kapinėse Brooklyne. Liko 
nuliūdime žmona dr. Apolonija 
Radzivanienė, sūnus Vytautas, 
inžinierius, marti Birutė ir du 
anūkai — Vytenis ir Gintaras.

-o-
Velionis buvo gimęs 1907 bir

želio 28 Vidiškiuose, Ukmer
gės apskrityje. Baigė Ukmergės 
gimnaziją, 1927 įstojo į Lietu
vos Universitetą studijuoti me
dicinos. Po dvejų metų studijų 
buvo pašauktas atlikti karinės 
prievolės. Tarnavo Karo Mokyk
loje, mokyklą baigė j. leitenanto 
laipsniu. Atitarnavęs kariuome
nėje, vėl tęsė studijas. Medi
ciną baigė 1936. Dirbo Ligonių 
kasoje, paskui savo gydymo ka
binetą turėjo Aleksote. Vokiečių 
okupacijos metais dirbo Jona
voje. Ten jis ir vedė dantų gy
dytoją Apoloniją Romkaitę iš 
Lampėdžių.

HARTFORD, 
CONN.
Meno diena I I

Lietuvių Moterų Federacijos 
Hartfordo klubas gruodžio 10 
rengia meno dieną Švč. Trejy
bės parapijos svetainėj, 53 Capi- 
tol Avė. Bus pristatytos dvi me
nininkės — dailininkė Vanda 
Balukienė ir poetė Danguolė 
Sadūnaitė.

Vanda Balukienė gerai pažįs
tama Chicagoj ir jos apylinkėse. 
Ten ji daug kartų su savo pa
veikslais dalyvavo parodose lie
tuvių ir kitataučių tarpe. Jos ori
ginalūs paveikslai yra susilaukę 
gero įvertinimo. Čiurlionio ga
lerija Chicagoj yra įsigijusi jos 
paveikslų. Balukienės paveikslų 
paroda bus atidara šeštadienį, 
gruodžio 9, nuo 4 iki 7 vai. vak. 
ir sekmadienį nuo 9 vai. ryto 
iki 3 vai. popiet.

Toj pačioj salėj 3 vai. popiet 
sekmadienį bus literatūros va
landėlė, kurios metu bus galima 
susipažinti su 1977 metų litera
tūros laureate Danguole Sadū- 
naite ir jos kūryba. Abi meni
ninkės pasisakys apie šių dienų 
kūrybą ir atsakys į klausimus.

Lankantieji parodą galės ap
sirūpinti ir namie keptais pyra
gais.

Kviečiame visuomenę pa
gerbti tas dvi menininkes savo 
apsilankymu ir pagyventi valan
dėlę meno pasauliu.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944 
vasarą. Pirma buvo sustoję Dres- 
dene, paskui pervažiavo prie 
Šveicarijos sienos, apsigyveno 
Wangene. Greit persikėlė į ame
rikiečių okupacinę zoną ir gy
veno Stuttgarte. Antruoju trans
portu 1949 atvyko į Ameriką ir 
įsikūrė gyventi Brooklyne. Pir
ma dirbo White Plains ligoninė
je, 7 metus dirbo Doctors Hos- 
pital. Čia bedirbdamas, buvo su
sirgęs, turėjo gana stiprų širdies 
priepuolį.

Pailsėjęs kurį laiką speciali
zavosi rentgene, dirbo miesto li
goninėje. Išlaikęs reikiamus 
New Jersey valstybės egzami
nus, 10 metų dirbo Kearny, 
N.J., West Hudson ligoninės 
rentgeno kabinete. Čia vėl buvo 
susirgęs, taip 1974 pasitraukė 
iš darbo iš išėjo į pensiją. Gy
veno su savo šeima Richmond 
Hill, N.Y.

-o-
Dr. Bronius Radzivanas buvo 

veiklos žmogus, visuomeni
ninkas. Nuo gimnazijos laikų 
ateitininkas, vėliau Gajos kor
poracijos narys. New Yorke ak
tyviai reiškėsi bent keliose or
ganizacijose.

Daugiausia veiklos parodė 
Liet. Fronto Bičiuliuose, ilgą 
laiką vadovavo New Yorko sam
būriui, rengė suvažiavimus, da
lyvavo studijų savaitėse, domė
josi plačia sąjūdžio veikla ir vi
sokiais būdais ją rėmė.

Aktyviai reiškėsi Lietuvių 
Bendruomenėje, ėjo įvairias pa
reigas, buvo Tarybos narys. Taip 
pat rėmė visus bendruomeni
nius reikalus, organizavo apy-

Dr. Bronius Radzivanas

linkės, dalyvavo bendruose žy
giuose bei demonstracijose.

Veikė jis ir Ateitininkų Sen
draugių Sąjungoje ir Gajos kor
poracijoje, rėmė visą ateitinin- 
kišką veiklą ir dėl jos sielojosi.

Kai kilo mintis pastatyti Kul
tūros Židinį, dr. Bronius Radzi
vanas buvo vienas iš pirmųjų, 
paaukojęs 1000 dol. Jis sakė 
kalbas ir ragino kitus aukoti ir 
statyti Židinį.

Dalyvavo visame lietuviš
kame gyvenime New Yorke, lan
kė parodas, koncertus, susirinki
mus, jei kur reikėjo talkos, uo
liai padėjo. Tai buvo vienas iš 
populiariausių lietuvių, taurių 
patriotų ir nuoširdžių darbinin
kų. Jo mirtis tikrai palieka spra
gą lietuviškoje veikloje.

Visi sambūriai, kuriuose vei
kė velionis, ir visa lietuviškoji 
visuomenė velionio šeimai reiš
kia gilią užuojautą.

Kalėdinių dovanų prieina- 
mom kainom bus galima įsi
gyti Darbininko administracijoj 
gruodžio 10, sekmadienį, atvy
kus į Kultūros Židinį. Darbinin
ko administracijoj bus galima 
nusipirkti įvairių lietuviškų kny
gų, Lithuanian Cookery, žody
nų, lietuviškos muzikos plokšte
lių, baltinių su lietuviška vytim, 
automobiliam lipinukų, kalėdi
nių sveikinimų kortelių, daili
ninkų Galdiko, Puzino ir Juo
džio albumų, meniškų medžio 
drožinių, koplytėlių, gintaro dir
binių ir kitokių kalėdinių dova
nų. Daugelis lietuviškų knygų 
bus parduodama tik už 1 dol.

Kalėdinių atvirukų jau galima 
įsigyti Darbininko administraci
joj. Tautiniais-religiniais moty
vais 12 atvirukų dėžutė 2 dol. 
Tautiniais ar religiniais motyvais 
3 atvirukai už 1 dol. Taip pat 
gaunami gimtadienio ir vardinių 
atvirukai — 3 už 1 dol. Užsi
sakant daugiau, pridedama 50 c.
ar 1 dol. persiuntimui. Kreiptis: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LAISVĖS VARPAS 
Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10—1:00 vai. 1460 banga išWBET 
Vedėjas Petras Višeinis 
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

Be šių jau suminėtų darbų, 
tėvų komitetas yra suplanavęs 
Vasario 16-osios ir Motinos die
nos minėjimus. Gegužės 5 nu
matyta madų paroda, o gale 
mokslo metų — šeimyniška ge-

GYVENTOJŲ 
NUOMONĖS SVARBA

New Yorko Woodhaveno gy
ventojai, gyveną pašto zonoje 
11421, ir Brooklyne gyveną paš
to zonoje 11208, kviečiami pasi
naudoti proga išreikšti savo rū
pesčius ir pasiūlymus gyvenamo 
rajono išlaikymo reikalais. To
kia proga bus duodama apklau- 
sinėjimose, kurie organizuojami 
38-ojo distrikto atstovo New Yor
ko seimelyje (State Assembly). 
Tie apklausinėjimai, arba “hear- 
ings” numatyti šiom datom: 8 
v.v. penktadienį, gruodžio 8, 
Knights of Columbus — 600 Ja- 
maica Avė., (Židinio pakalnėje), 
8 v.v. pirmadienį, gruodžio 11, 
Christ Lutheran Parish, 101 Av. 
ir 86 St. (Ozone Park), 8 v.v. 
antradienį, gruodžio 12, Christ 
Congregational Church, 85th 
Rd. ir 91st St., Woodhaven,

10 vai. ryto, St. Rita’s Catholic 
Church, 275 Shepherd Avė.

Šias progas pasidalinti nuo
monėmis oficialioj formoj su sa
vo atstovais valdžioj organizuoja 
atstovas iš 38-ojo distrieto Alba- 
ny seimelyje, Frederick D. 
Schmidt. Jis žada visus pasisa
kymus įteikti New Yorko bur
mistrui, gubernatoriui ir pačiam 
JAV prezidentui. Tikimasi, kad 
iš iškeltų minčių galimai bus 
siūloma reikalingų įstatymų ir 
pan.

Visi, norį vienoj iš šių pro
gų kalbėti, prašomi iš anksto 
paskambinti F. Schmidto įstai
gai Jamaicoje, tel. 296-5949. Ir 
neturį ko viešai pasakyti, 
kviečiami atsilankyti ir pamatyti 
kaip galima dalyvauti demokra
tiškame procese Amerikoj.

Amerikos Lietuvių Tarnyba

BnnKBvmniL 
Postoge puid both umys 

Fast, [onuenientpriunte, snfe,free! 
That's luhat BDIlKIIIE-BV-mniLis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- I 
mai. 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 siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtlkrinl- 

mas, kad jūsų pinigai 'pelno aukščiausius
procentus,

123leidžiamus įstatymų. ’ 
Lįr Dėl lengvo taupymo bū

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

PHILADELPHIA, PA.
Vinco Krėvės mokyklos dabai 

ir planai
Philadelphijos ir Pietinės 

New Jersey lituanistinė Vinco 
Krėvės mokykla šiais mokslo 
metais pergyveno didelius pasi
keitimus. Mokykla turi naują 
vedėją ir eilę naujų mokytojų. 
Tačiau su taip pat naujo, bet 
energingo tėvų komiteto pagal
ba mokykla sklandžiai ir tvar
kingai tęsia savo darbą.

Naujasis mokyklos vedėjas yra 
Stasys Rudys, kuris su jauna 
šeima jau keleri metai gyvena 
Philadelphijos kaimyninėj 
Delaware valstijoj.

Mokykloj veikia darželis, pa
galbinės klasės ir šiais metais 
devyni skyriai. Jeigu atsirastų 
mokinių, būtų ir dešimtas sky
rius. Daržely yra dvi grupės. 
Su lietuviškai kalbančiais dirba 
Danutė Pliuškonytė, talkinant 
Danai Surdėnaitei. Abi yra mo-

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnlus/Leningradas
kovo 19 
balandžio 11 Ir 25 
gegužės 2 ir 9 
gegužės 16

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

birželio 7 
liepos 12 
rugpiūčio 2

birželio 20 
rugpiūčio 8 
gruodžio 19

— 725 birželio 7 — 859
— 795 liepos 12 ir rugpiūčio 2 — 865
— 829 rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — 829
— 839 spalio 10 — 829

— Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 ir 6 die
nos Vakarų Europoje: Viena, Miunche
nas, Koelnas, Briuselis—1399

— Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2 — 1189

— Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2 — 1045

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadvvay, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.
L

kyklos abiturientės. Angliškai 
kalbančius moko Rima Miro- 
nienė. Pirmame skyriuj nėra 
mokinių, bet veikia dvi pagal
binės klasės. Jaunesniųjų gru
pę moko Genė Ugianskienė. 
Vyresniųjų grupės mokytojai Ni
jolei Botyrienei išsikeliant į 
Clevelandą, jos vietą perima 
Valdonė Gaver. II skyriaus mo
kytoja yra Marija Sušinskienė, 
III ir IV — Leonora Balten, 
V ir VI — Alė Surdėnaitė. Su 
VII skyrium dirba Ona Pliuš- 
konienė ir Stasys Ėudys. IX 
skyrius turi tris mokytojus — 
Romą Česonienę, Jūrą Viesulie- 
nę ir dr. Joną Stiklorių.

Mokslo metus pradėjo 47 mo
kiniai; deja, septyniais mažiau 
nei baigiant pereitus mokslo 
metus. Vedėjas Rudys ieško bū
dų pritraukti daugiau mokinių. 
Be abejo, Philadelphija, Pieti
nė N.J. ir netolimos apylinkės 
turi bent antra tiek galimų mo
kinių.

Tėvų komitetui pirmininkauja 
Kęstutis Pliuškonis. Jam talkina 
sekr. Giedrė Šnipienė, ižd. Vy
tautas Sušinskas bei nariai Genė 
Ugianskienė ir 
Mironas.

Tėvų komitetas 
dais telkia lėšas,
pas, organizuoja mokyklos pa
rengimus. Pasikvietęs pagalbon 
kitas organizacijas, Šv. Andrie
jaus parapijos salei užsakė lan
gų ir scenos užuolaidas. Spalio 
mėnesį sėkmingai dalyvavo 
miesto mugėj “Super Sunday”; 
pardavinėjo pyragus ir kavą. Čia 
jam gražiai talkino Pietinės N.J. 
LB apylinkė.

Padėkos dienos savaitgaly 
mokykla turėjo savo stalą Lie
tuvių Namų ruoštoj mugėj. Pre
kes suorganizavo ir tris dienas 
pardavinėjo Ievutė Kazakaus- 
kienė. Tuo ji ne tik uždirbo 
mokyklai pinigų, bet ir pain
formavo besidominčius apie 
mokyklos darbą.

Ateinantis mokyklos tėvų ko
miteto parengimas yra tradici
nė Kalėdų eglutė gruodžio 10, 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų 
mišių (apie 12 vai.), Šv. And
riejaus parapijos salėj (19-ta ir 
Wallace gatvės). Visuomenė 
kviečiama pasidžiaugti jaunųjų 
mokinukų ruošiama programa, 
o visi vaikai laukiami, nes at-* 
vyksta Kalėdų Senelis su maišu 
dovanų. Tėvų komitetas visus 
atvykusius žada skaniai pavai
šinti.

Gabrielius

visokiais bū- 
gerina patal-

gužinė.
Tad planų daug, bet jiem 

įvykdyti reikės visuomenės pa
ramos ir dėmesio. Praeityj Phi
ladelphijos apylinkių lietuviai 
nebuvo abejingi ’ lietuviškai 

jmolsykląi„{I]ikiinasi, kad i 
I metais nebus kitaip.

ir šiais .

MAIN OFFICE
460 West Broadvvay 
South Boston
9 AM to 3 30 PM-
Monday thru Fnday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galllvan Blvd
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon.. Tues . Wed A Fn 
Thurs 8 30 AM to 7 30 >M

T. G.
ALFRED W ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston 
Savings Bank1

THE LEADEH

BALTIC
TOURS

1979 KELIONĖS Į LIETUVĄ, 
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ

Iš Bostono, New Yorko ir Chicagos

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

9 dienos — Lietuva ir Rusija:
5 naktys Vilniuj, 2 Maskvoj 
gegužės 3-11 ..............
gegužės 10-18 ............
rugsėjo 20-28 ..............
rugsėjo 27 — spalio 5

$849.00
$849.00
$849.00
$849.00

15 dienų — Lietuva ir Lenkija:
6 naktys Vilniuj, 5 Varšuvoj, 2 Krokuvoj 
liepos 12-26 ........................ $1,219.00
rugpiūčio 9-23 .................... $1,219.00

10 dienų — Lietuva, Rusija ir 
Danija: 5 naktys Vilniuj, 2 Maskvoj, 
1 Kopenhagoj 
birželio 14-23 $899.00

11 dienų — Lietuva ir Lenkija:
6 naktys Vilniuj, 2 Varšuvoj 
kovo 8-18 ........
balandžio 19-29 
gegužės 17-27 
rugsėjo 6-16 .... 
spalio 11-21 ....

$779.00
$849.00
$849.00
$849.00
$779.00

12 dienų — Lietuva ir Lenkija:
6 naktys Vilniuj, 3 Varšuvoj 
liepos 12-23 ........................... $959.00
rugpiūčio 9-20 ....................... $959.00

15 dienų — Lietuva, Rusija ir 
Italija: 5 naktys Vilniuj, 3 Maskvoj, 
5 Romoj
birželio 14-28 ...................... $1,249.00
liepos 25 - rugpiūčio 7   $1,249.00

15 dienų — Lietuva, Rusija ir 
Anglija: 5 naktys Vilniuj, 3 Maskvoj, 
5 Londone 
birželio 14-28 $1.359.00

15 dienų — Lietuva, Rusija, Veng
rija ir Čekoslovakija: 5 naktys Vil
niuj, 3 Maskvoj, 2 Budapešte, 2 Prahoj, 
1 Londone 
birželio 14-28 $ 1,399.00

Išvykstama iš Bostono, New Yorko ir 
Chicagos Brltish Airvvays ir Lot Poiish 
Airlines oro linijomis
Visos dienos ekskursija į Kauną, pusė 
dienos - į Trakus
Vietovaizdžių stebėjimo kelionės 
Prityrusių kelionių palydovų Ir vadovų 
patarnavimai

DĖL TOLIMESNIŲ INFORMACIJŲ IR REZERVACIJŲ PRAŠOMA 
KREIPTIS:

Visose kelionėse:

BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON , MA 02168 
TELEPHONE: (617) 969-1190
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PADĖKA
Lietuvos vyčių Vidurio Atlan

to apskritis kartu su Lietuvos 
vyčių 41 kuopa Brooklyne ir 
kitom kuopom spalio 15 mum 
suruošė nepaprastai iškilmingas 
pagerbtuves. Padėkos mišios 
buvo aukojamos Apreiškimo 
bažnyčioje sumos metu. Pietūs 
po pamaldų vyko parapijos sve
tainėje.

Norime širdingai padėkoti pa- 
gerbtuvių iniciatoriam, rengė
jam už pagerbtuvių suruošimą 
ir visiem taip gausiai atvyku
siem į pamaldas ir banketą, vi
siem už nuoširdžius sveikini
mus asmeniškai, atsiųstus raš
tu ir už vertingas dovanas.

Reiškiame ypatingą padėką 
Apreiškimo parapijos klebonui 
kun. J. Pakalniškiui ir kunigam 
L. Budreckui ir K. Pugevičiui 
už patvarkymus ir dalyvavimą 
iškilioje eisenoje bažnyčioje, pa
sekant Lietuvos vyčių vėliavą, 
centro valdybos ir garbės narius 
ir svečius atlydint mus ir mūsų 
šeimos narius į priešakines vie
tas, o labiausiai už koncelebruo- 
tas mišias, aukotas mūsų inten
cija.

Esame labai dėkingi mūsų 
anūkėlėm Irenai ir Kristinai ir 
jų tėveliam Vytui ir Marytei 
Strazdžiam už atnešimą aukų 
prie altoriaus.

Nuoširdžiai dėkojam parapi
jos chorui už įspūdingą giedo
jimą pamaldų metu, užbaigiant 
giesme Marija, Marija ir Lietu
vos vyčių himnu.

Reiškiame nuoširdžią padėką 
pagerbtuvių banketo vyriausiam 
iniciatoriui, Lietuvos vyčių gar
bės nariui, apskrities pirminin
kui L. Janoniui ir jo žmonai 
Janei už visus galutinius pietum 
sutvarkymus, vadovavimą gar
bės svečių eisenai prie jiem 
skirto stalo ir formalų atidary
mą su visų dalyvių pasveiki
nimu.

Kun. J. Pakalniškiui už šiom 
iškilmėm paruoštos invokacijos 
ir pabaigos maldos sukalbėjimą.

Vytautui Radzivanui už labai 
surfianų vadovavimą programai 
pietų metu ir už sveikinimą 
LB New Yorko skyriaus vardu.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos pirmininkui Phil. Skabei- 
kiui už sveikinimus savo šei
mos ir centro valdybos vardu 
ir už jos vardu man įteiktą 
dovaną.

Dr. J.J. Stukui, Lietuvos vy
čių garbės nariui ir buvusiam 
centro valdybos pirmininkui, už 
labai išsamią mano veiklos Lie
tuvos vyčių organizacijoje ir lie
tuvių tautos labui apžvalgą.

Lietuvos generaliniam konsu
lui New Yorke Anicetui Simu
čiui už atsiųstus nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus.

Simui Kudirkai, Lietuvos vy
čių garbės nariui, už savo ir 
žmonos nuoširdžiausius sveiki
nimus ir linkėjimus.

Kun. Pauliui Baltakiui, OFM, 
už nuoširdžius sveikinimus ir 
padėką už aktyvią veiklą ir fi
nansinę paramą Kultūros Židi
nio projektavimo ir statybos 
metu.

Petrui Ąžuolui už sveikinimus 
Altos, Katalikų Federacijos ir 
Ateitininkų Sąjungos vardu.

Vid. Atlanto apskrities pirm. 
L. Janoniui už parūpinimą ir 
man įteikimą pagarbos ir padė-

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rldgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astenijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hlllside Avė. — 343-6116
E. Northport, L. I.: 250-A Lark Fleld Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
White Plalns, N. Y., The Chese Pltt —

200 Hamllton Avė. — Tel.: 914-249-0226

ii[nn.aMie—irirenreiriMen——i—M—————*^***^——

Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopping CenL, 
Route 59 — Tel. 914 623-4265

Farmington, Conn: Hans and Frhz Deli 
270 Farmington Avė. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. — 
Tel.: 203 744-6857

Norvvood, Mass.: Meat and VVursthaus — 101 Central St.
Tel: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali—
Tel.: 201 785-0542

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!
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Lietuvos vyčių garbės narys Juozas Bulevičius-Boley ir 41-mos kuopos pirmininkė 
Helen Kulber įteikia garbės nariui Antanui J. Mažeikai 41 kuopos pagarbos ir atsi
sveikinimo pažymėjimą su kuopos narių parašais ir kuopos dovaną. Toliau stovi 
Zuzana Mažeikienė, Vytautas Radzivanas — pagerbtuvių programos vedėjas ir Eugeni
ja Karpiūtė, 41-mos kuopos narė ir veikėja. Nuotr. L. Tamošaičio

kos lentelės su Vyčio ženklu 
bei įrašu: “Lietuvos vyčių Vi
durio Atlanto apskritis reiškia 
pagarbą ir padėką Antanui J. 
Mažeikai, Sr. už nuveiktus dar
bus lietuvių tautai ir Lietuvos 
vyčių labui”.

Lietuvos vyčių 41-os kuopos 
pirmininkei ir visai kuopai už 
įteikimą specialaus sveikinimų 
ir linkėjimų pažymėjimo su vi
sų kuopos narių parašais ir už 
dovanėlę.

Antanui Gudaičiui širdingai 
dėkojame už dalyvavimą pa
gerbtuvių pietuose ir netikėtą 
staigmeną, įteikiant man jo ką 
tik parvežtas iš Vilniaus mano 
pusseserės Onos Zavadskienės 
ir šeimos dovanas kartu su jų 
sveikinimais ir linkėjimais pa
gerbtuvių proga. Apie pagerbtu
ves jie sužinojo tik iš A. Gu
daičio, jam ten lankantis.

Orkestro vedėjui muzikui 
Juozui Thomas-Tamošauskui, 
l<uris su žmona specialiai atvy
ko į pagerbtuves palinksminti 
mūsų ir dalyvių lietuviška mu
zika ir dainelėmis be jokio at
lyginimo.

Marytei Shalins už iškepimą 
.ir padovanojimą puikių pyragų 
pavaišinti pokylio dalyviam.

Juozui Boley-Bulevičiui, Lie
tuvos vyčių garbės nariui, už 
sveikinimus, linkėjimus ir platų 
aprašymą apie mus Darbininke.

Marijai Skabeikienei, buvu
siai ilgametei Lietuvos vyčių 
centro valdybos vicepirminin
kei, už paruošimą ir atspaus
dinimą įdomios pagerbtuvių 
programos knygelės.

Banketo bilietų platintojam, 
apskr. pirm. L. Janoniui, centro 
vicepirm. Jonui Adomėnui, 
41 kuopos valdybos nariui Kons
tantui Kazlauskiui ir jo žmonai 
Veronikai ir visiem kitiem.

Visom pietų rengėjom ir 
virtuvės darbininkėm bei prie 
stalų patarnautojom, ypač Ma
rytei Johson, E. Sandanavičie- 
nei, Jeane Janonis, Sofijai Sho- 
velskienei, Emilijai Pietz, J. 
Skabeikienei ir k.

Nuoširdžiai dėkojame Romui 
Keziui su žmona Daiva ir dr. 
Jokūbui Stukui su žmona Lo
reta už dalyvavimą pagerbtu- 

vėse ir sveikinimus, o ypač 
už pakartotinius pranešimus 
apie mūsų pagerbtuvių ruošimą 
ir įvykdymą.

Taip pat dėkojame Vyčio re
daktorei ir Lietuvos vyčių gar
bės narei Loretai Stukienei ir 
Darbininko redaktoriam už pa
kartotinį žinelių skelbimą spau
doj apie pagerbtuves.

Nuoširdžiai dėkojame šiem 
mūsų artimiesiem už sveikini
mus ir linkėjimus, atsiųstus 
paštu: Juozui B. ir Izabelei 
Laučkam, Bethesda, Md., prof. 
Aleksandrui J. Aleksiui su žmo
na Marcele, Waterbury, Conn., 
kun. prof. Stasiui Ylai, Putnam, 
Conn., Walter ir Mrs. Svėkla, 
Cherry Hill, N. J., Elenai 
Shields, Philadelphia, Pa., Onai 
Zavadskienei, Vilnius, Lietuva, 
Eleonorai Laurin, Chicago,
III., Aleksui ir Violai Krauja- 
liam, St. Petersburg, Fla., Ka
ziui ir Elenai Vilnis-Vilniškiam, 
St. Petersburg, Fla., L.V. 12 
kuopai, New York, N.Y., L.V. 
110 kuopai, Maspeth, N.Y., L.V. 
29 kuopai, Newark, N.J., L.V. 
19 kuopai, Pittsburgh, Pa., L.V. 
96 kuopai, Dayton, Ohio, muz. 
Antamui ir Teklei Visminam, 
Maspeth, N.Y., Joanai L Ma
žeikaitei, West Palm Beach, 
Fla. Taip pat reiškiame nuošir
džią padėką, be čia jau sumi
nėtų, dar 210-čiai atskirų svei
kintojų, sveikinusių pagerbtu
vių banketo programoje.

Galiausiai dėkojame savo 
mieliem vaikam, ypač sūnui dr. 
Deniui su žmona Audrone, at- 
siuntusiem labai jautrius ir nuo
širdžius sveikinimus ir linkėji
mus iš Vokietijos, JAV kariuo
menės bazės. Taip pat sūnui 
Antanui su šeima už karštus 
sveikinimus programoje ir daly
vavimą pagerbtuvių iškilmėse 
kartu su mūsų dukterimi Mary
te ir jos šeima. Taip pat dėko
jame už atsiųstus sveikinimus 
mano broliam dr. Pranui su 
žmona Aldona ir Vytautui Ma
žeikom ir mano žmonos Zuza
nos broliui Jurgiui Unguraičiui 
su žmona Katriute ir taip pat 
visiem kitiem mūsų giminėm 
už dalyvavimą pamaldose baž
nyčioje ir bankete.

Liekame už viską visiem la
bai dėkingi, ir Dievas teatlygi
na visiem keleriopai už labai 
iškilias pagerbtuves bei dovanas 
ir už taip nepaprastai džiaugs
mingus įspūdžius, kurie pasiliks 
mūsų atmintyje ant visados.
Antanas J. ir Zuzana Mažeikos

<0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Šachmatų olimpinių žaidimų, 
įvykusių Buenos Aires mieste, 
užbaigos lentelė rikiuoja vyrų 
komandas tokioj eilėj: Vengrija
— 37 tš, Sov. S-ga — 36, JAV — 
35, Vak. Vokietija — 33, Iz
raelis, Rumunija — po 32,5, 
Danija, Lenkija, Ispanija, Švei
carija, Kanada — po 32 tš., 
Anglija, Olandija, Bulgarija — 
po 31.5, Jugoslavija, Švedija, 
Argentina — po 31 tašką. Iš 
viso dalyvavo 66 komandos.

Moterų komandos užbaigė ši
taip: Sov. S-ga — 16, Vengri
ja, V. Vokietija ir Jugoslavija
— po 11, Lenkija 10.5 tš., Is
panija, Bulgarija — po 8.5, Ang
lija — 7.5 taško.

Vyrų komandos, kaip matom 
iš įvardintų 17 komandų, ne
daug kuo skyrėsi: pirmoji (Veng
rija) surinko 37 taškus, o sep
tynioliktoji (Argentina) — 31 
tašką. Tačiau labai būdinga, kad 
Sovietų S-gos rinktinė, domi
navusi šachmatų olimpiniuose 
žaidimuose per pastaruosius 25 
metus, liko antra. Tai antras 
smūgis Sov. S-gai, nes rugsėjo 
mėn. Sov. S-gos rinktinė pasau
lio jaunių (iki 26 m. amžiaus) 
pirmenybėse Meksikoj taip pat 
liko antra: laimėjo Anglijos rink
tinė — 26.5 tš., Sov. S-ga — 
25.5, Kuba — 24.5 tš.; toliau 
ėjo JAV, Brazilija, Kanada, Ko
lumbija, Meksika, Australija, 
Šveicarija ir kt.

Bostono MET lygos rungty
nės: gruodžio 1 — Boston Univ. 
at Lithuanian, o gruodžio 8 — 
Lithuanian at Ebony, Dorches- 
tery.

O SPORTAS

Baltimorė
Po Toronto ir vasaros žaidy

nių Baltimorės sporto klubas ak
tyviau pradėjo veikti. Nuo rug
sėjo mėnesio klubas turi tris 
tinklinio komandas: vieną mo
terų ir dvi vyrų. Be to, dar yra dvi 
kėglių komandos, šachma
tininkų ir pašliūžininkų. Klubas 
kitais metais planuoja suorgani
zuoti minkšto sviedinio koman
dą. Keli klubo nariai žaidžia 
lauko ir stalo tenisą. Klubo pir
mininkas yra Algirdas Veliuona, 
vicepirmininkė Birutė Gorrell, 
sekretorė Janina Brazauskienė, 
iždininkas Arūnas Vaškys, ko
respondentas Nerimantas Ka
džius, sporto vadovas Viktoras 
Sajauskas ir jo padėjėjai Vincas 
Dūlys, Regina Laskauskaitė ir 
Nerimantas Radžius. Visų ko
mandų žaidynių rezultatai yra 
skelbiami Lietuvių Svetainės 
skelbimų lentoje.

N. Radžius

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

22 dol. — G. Vasilkovs, Day
ton, Ohio.

Po 12 dol. — S.M. Sližys, 
Ridgewood, N.Y., J. Mačernis, 
Woodhaven, N.Y., C. Kancis, 
Brooklyn, N.Y., Z. Martinonytė, 
So. Boston, Mass., B.B. Tender, 
Wellesley Hts., Mass., J. Bi- 
čiūnienė, Chicago, 111., E. No- 
akas, Fresh Meadows, N.Y.

11 dol. — G. Klimas, Bris
tai, Conn.

Po 10 dol. — Palm Beach 
Balfo skyrius, P. Gaigalas, Tim- 
mins, Ont, M. Pečiulis, Downs- 
view, Ont., J.P. Pačėsa, Brook
lyn, N.Y., V. Augulytė, Cleve- 
land, Ohio.

9 dol. — J.E. Skudzinskas, 
Baltimorė, Md.

8 dol. — A. Reivitis, Middle 
Village, N.Y.

Po 7 dol. — kun. V. Kara- 
levičius, Nevvark, N.J., V. Plau
šinis, Ridgewood, N.Y., J. Ar
lauskas, Chicago, III., K. Ma
siulis, Milton, Mass., S. Ma- 
kauskis, Somerset, N.J., kun. 
A. Babonas, Northville, Mich., 
J. Mikaila, Troy, Mich., M.A. 
Jesaitis, Flushing, N.Y., V. Mė- 
linis, Matavvan, N.J., A. Sabai- 
tis, Brockton, Mass., B. Venc
kus, Newark, N.J.

Po 5 dol. — R. Rajus, Rich
mond Hill, N.Y., F. Šaipokas, 
Flushing, N.Y., M. Puskarskis, 
Chicago, 111., W. Draugelis, So. 
VVindsor, Conn., kun. V. Ka- 
tarskis, Dayton, Ohio, kun. dr. 
Z. Smilga, Middletown, Conn., 
V. Radzevičius, Elizabeth, N.J., 
J. Minauskas, Keamy, N.J., M. 
Aleliūnas, Pittsburgh, Pa., kun. 
A. Contons, Reverly Farms, 
Mass., K. Šeštokas, Rahway, 
N.J., dr. J. Masilionis, Dayton, 
Ohio, J. Krasinskas, Worcester, 
Mass.

Po 4 dol. — M. Vaitkevičius, 
So. Boston, Mass., H. Yantosh, 
Rahway, N.J., A. Balbata, Ne- 
wark, N.J., L. Vitėnas, Hartford, 
Conn., O. Balčiūnienė, Newark, 
N.J., J. Krušinskas, Brooklyn, 
N.Y.

Po 3 dol. — L. Jankauskas, 
Mountainside, N.J., B. Paliu- 
lionis, Cicero, III., A. Saulai- 
tis, Oakville, Conn., M. Schvved, 
Elizabeth, N.J.

Po 2 dol. — J. Legis, Miami 
Beach, Fla., A. Zailskas, Cice
ro, III., M. Jauniškis, East 
Northport, N.Y., J. Tumas, Har- 
rison, N.J., K. Miklas, Great 
Neck, N.Y., K. Dagys, Colum- 
bus, Ohio, prel. L. Mendelis, 
Baltimorė, Md., T. Jennings, 
Berlin, Conn., A. Dzimidas, 
Waterbury, Conn., C. Ofrossi- 

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1979 metam

Vardas ir pavardė ....................................................... ..........

Adresas .....................................................................................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$10.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $13.00. 
Siunčiu už prenumeratą $.........
Už kalendorių $.........
Spaudai paremti $.........

Anglų kalba nėuja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY 
(ln English, 316 pages, price 7 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė .................................................................................

Numeris, gatvė ..................................................................................

‘ Miestas, valstija, Zip ........................................................................

mow, Brookline, Mass., R. Kaz- 
las, Hollis Hills, N.Y., J. Užda- 
vinis, So. Boston, Mass., P. Mi
sevičius, Toronto, Ont., E. 
Šiugžda, Philadelphia, Pa., E. 
Švitra, New Britain, Conn., F. 
Zaleskas, Boston, Mass., A. Ste
ponaitis, Athol, Mass., J. Mar- 
cis, So. Amboy, N.J., O. Kara
lius, Baltimorė, Md., A. Jance, 
Flushing, N.Y., A. Dagys, Wood- 
haven, N.Y., P. Vaškas, Newark, 
N.J., J. Walaitis, Dearbom, 
Mich., J. Nauragis, Worcester, 
Mass., A. Mikolaitis, Brooklyn, 
N.Y., P. Kiškūnas, Lewiston, 
Mass., J. Diržius, Keamy, N.J., 
Mrs. Arminas, Waterbury, 
Conn., S. Klevas, Jamaica, N.Y., 
P. Rizauckas, New Britain, 
Conn., J. Beniūnas, Hartford, 
Conn., H. Bitėnas, Elizabeth, 
N.J.

Po 1 dol. — A. Vitkauskas, 
Jersey City, N.J., V. Zenkus, 
W. Bridgewater, Mass., B. Jur
kevičius, Haverhill, Mass., C.J. 
Matonis, Ocean, N.J., A. Biru
tis, Woodhaven, N.Y., A. Liepi- 
naitis, Kew Gardens, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

'naujos plokštelės
Jūros paslaptys, 12 lengvos 

muzikos dainų, solistų įdainuota 
su orkestro palyda. 7 dol.

Nerija, lietuvaičių studenčių 
vokalinio vieneto 14 lietuviškų 
dainų. 7 dol.

Vaidilų kanklės, lietuvių tau
tinio meno ansamblio “Čiurlio
nis” kanklininkai atlieka 10 lie
tuviškų dainų. 6 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios ir kitos lietuviškos muzi

kos plokštelės bei naujausios 
lietuviškos knygos gaunamos 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI
Introduction to Modem 

Lithuanian — 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė 

su tekstu — 8 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas

— 8 dol.
Lietuviškai angliškas žodynas

— 8 dol.
Lietuvių kalbos žodynas, pa

veiksluotas — 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova

na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

@DEXTER PARK 
PHARMACY O

Wm. Anastasi, B. S. ” 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130
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Gerbiamam ir mylimam

DR. BRONIUI RADZIVANUI

L.F. Bičiuliui

DR. BRONIUI RADZIVANUI
1978.XII.1 mirus, jo žmoną Apoloniją ir sūnų Vytautą su 
šeima nuoširdžiai užjaučia

LIETUVIŠKAS KŪČIAS
gruodžio 17, sekmadienį, 12:30 vai. popiet Ap* 
reiškimo parapijos salėje ruošia Lietuvių Katali
kių Moterų Sąjungos 29 kuopa. įėjimo auka 5 dol. 
Visi kviečiami.

amžinybėn iškeliavus, dr. Apoloniją Radzivanienę, sūnų 
Vytautą, marčią Birutę ir anūkėlius giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

./r

L.F.B. New Yorko Sambūris

,fn- .
Irena ir Aleksandras Vakseliai

DR. BRONIUI RADZIVANUI
mirus, jo žmoną Apoloniją ir sūnų inž. Vytautą su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame.

Mylimai motinai ir uošvei

VALERIJAI STADALNINKIENEI

mirus, mielus bičiulius Nijolę ir Joną Ulėnus skausmo va
landoje nuoširdžiai užjaučiame.

Vytautas ir Birutė Ignai

Ilgametei mūsų bendruomenės narei
VALERIJAI STADALNINKIENEI 

"t VARNAITEI
mirus, su liūdesy pasilikusiais sūnum Romu Stadalninku, 
dukra Nijole Ulėniene, šeima ir kitais giminėm Ir arti
maisiais drauge liūdi

Stamfordo
Lietuvių Bendruomenė

Regina ir Aloyzas Balsiai

A.A. DR. BRONIUI RADZIVANUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia dr. Apolonijai Radziva- 
nienei, sūnui Vytautui ir visiem artimiesiem

Penktadienio popiečių bendradarbiai

Brangiam vyrui Ir tėvui
A.A. DR. BRONISLAVUI RADZIVANUI

amžinybėn iškeliavus, velionies našlę Apoloniją ir sūnų 
Vytautą su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

PADĖKA
A. A. MOTIEJUS SIMONAITIS, 

mūsų mylimas vyras ir tėvelis, staiga mirė lapkričio 14 d., 
1978, ir buvo palaidotas lapkričio 18 d. iš Apreiškimo 
par. bažnyčios Brooklyne Cypress Hills kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už maldas, šv. Mišias, gėles ir užuojautą spau
doje, laiškais ir asmeniškai bei velionies lankymą koply
čioje, dalyvavimą laidotuvių Mišiose ir palydėjimą į kapines.

Ypatingai dėkojame kun. J. Pakalniškiui už maldas 
koplyčioje, šv. Mišių auką ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame kun. A. Račkauskui, Tėv. P. Baltakiui, kun. 
V. Pikturnai už šv. Mišių auką.

Dėkojame Tėv. V. Gidžiūnui, Tėv. P. Baniūnui, kun. 
J. Čekavičiui už maldas koplyčioje.

Dėkojame Tėv. P. Giedgaudui, Tėv. B. Ramanauskui, 
Tėv. P. Šarpnickui, kun. S. Railai už lankymą koplyčioje.

Dėkojame Tėv. T. Degučiui, St. Petersburg, Fla. ir 
Tėvam pranciškonam Kennebunkport, Me., už Mišių aukas.

Dėkojame visiems, kurie aukojo velionies atminimui 
Kultūros Židiniui.

Ypatingai dėkojame už visokeriopą paramą velionies 
broliui Vladui, pusbroliui Antanui Diškėnui, Zenka šeimai 
ir kitiems giminaičiams, taip pat dr. J. Tūliai, M. D., ir 
A. ir V. Žumbakiams.

Ačiū Shaiins Funeral Home direkt. Marytei Šalinskienei 
už nuoširdų patarnavimą, J. Beleckui už paruoštus pietus.

Nuliūdę:
žmona Vita, sūnus Arūnas ir duktė Gina

VALERIJAI STADALNINKIENEI
mirus, jos dukrai Nijolei Ulėnienei su šeima nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Dana Jakienė

Eugenija, Juozas ir Antanas Pažemėnai 
Sofija ir Juozas Žaliaduoniai

A.A. MOTIEJUI SIMONAIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia Vitai Slmonaitienei ir 
šeimai

E. Urbelienė, G. Kudirkienė, A. Radzivanienė, J. 
Klivečka, S. Nutautas, B. Bobelis, G. Kulpienė, J. 
Lukošienė, J. Kregždienė,Ė. Labutienė ir visi penkta
dienio popiečių bendradarbiai

VALERIJAI STADALNINKIENEI
mirus, jos dukrą Nijolę Ulėnienę, sūnų Rimą ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia

Dana ir Jonas Bilėnai

DR. BRONIUI RADZIVANUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną dr. Apoloniją, sūnų 
Vytautą su šeima ir kitus gimines.

A.A.
DR. BRONIUI RADZIVANUI

staiga mirus, didžio skausmo prislėgtai žmonai Apolonijai 
ir sūnui inžinieriui Vytautui su šeima reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Dr. Regina ir Kazimieras Čiurliai

Vanda ir Bronius Sutkui 
Virginija ir Anatolis Butai

VALERIJAI STADALNINKIENEI 
9 
mirus, jos dukrą Nijolę Ulėnienę, Maironio lituanistinės 
Mokyklos mokytoją, su šeima, sūnų Rimą ir kitus arti- 
įnuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Maironio lituanistinės mokyklos 
mokytojai, tėvų komitetas, mokiniai

Mielam Kolegai

DR. BRONIUI RADZIVANUI
mirus, skausmo prislėgtus žmoną dr. Apoloniją ir sūnų inž. 
Vytautą su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A.A.
DR. BRONIUI RADZIVANUI

mirus, jo žmoną dr. Apoloniją ir sūnų Vytautą su šeima 
giliai užjaučiame.

K. Graudienė
Rūta, Raimundas

g

Brangiai motinai
VALERIJAI STADALNINKIENEI

mirus, jos dukrai Nijolei, žentui Jonui Ulėnams, velionės 
vaikaičiams ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą

Valerija ir Bronius Nemickai
ž 
į

Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
New Yorko skyrius

A.A. 
DR. BRONIUI RADZIVANUI

staiga mirus, skausmo prislėgtus dr. Apoloniją bei sūnų 
Vytautą su žmona Birute ir anūkėliais nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

LB Bushtoicko apylinkė

DR. BRONIUI RADZIVANUI

Mylimai motinai
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną dr. Apoloniją, 
sūnų inž. Vytautą, marčią Birutę bei anūkėlius ir kartu 
su visais liūdime.

VALERIJAI STADALNINKIENEI Lietuvių Dantisčių Draugija

Veikliam visuomenininkui
A.A.

DR. BRONIUI RADZIVANUI
staiga mirus, jo žmonai dr. Apolonijai, sūnui inžinieriui 
Vytautui, marčiai Birutei ir anūkams gilią užuojautą reiškia

Darbininko redakcija ir administracija

lirus, jos dukrą Nijolę ir žentą Joną Ulėnus, anūkus bei 
isus gimines ir artimuosius giliai užjaučia ir drauge liūdi

Irena ir Kęstutis Nemickai 
Jūra ir Bronius Nemickai 
Felda ir Jurgis Nemickai 

su šeimomis Arvydas ir Dalia Taurai

VALERIJAI STADALNINKIENEI
mirus, jos dukrai Nijolei Ulėnienei, žentui Jonui Ulėnui 
ir jų šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Brangiam broliui
JONUI GARŠVAI

Lietuvoje mirus, Leonai Ramančlonienei su šeima bei 
likusiai Lietuvoje šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Janina Davnorovienė
Audronė Kondrataitė-Manino
Rožė Kondratienė
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savaitga
lį: gruodžio 9, šeštadienį, Per
kūno choro rudens balius — ru
dens serenada, gruodžio 10, 
sekmadienį, kalėdinis apsipirki
mas, kurį rengia LMK Federa
cijos New Yorko klubas.

Jaunimo pamaldos bus gruo
džio 10, sekmadienį, 12 v. Kul
tūros Židiny. Mišios bus auko
jamos už a'.a. Kazį Kruliką jo 
mirties metinių proga. Užprašė 
sūnus Ričardas. Per mišias gie
dos muzikės Dalios Sakaitės 
vadovaujamas jaunimo chore
lis. Po pamaldų — socialinė 
ir sportinė programa, kuria rūpi
nasi Atletų klubas.

Nekalto Prasidėjimo šventė 
yra gruodžio 8, penktadienį. Ka
talikam privaloma išklausyti mi
šias. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje mišios bus laikomos 
6:30 v. išvakarėse, ketvirtadienį, 
ir Nekalto Prasidėjimo šventėje 
8 v., 9:30 v.r. ir 6:30 v.v.

L.Katalikių Moterų Sąjungos 
24 kuopa gruodžio 10 ruošia 
metinę šventę tokia tvarka: 11 
vai. narių intencija mišios ir 
bendra komunija Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioj, po 
mišių tos pačios parapijos salėj 
pietūs, o po jų — trumpas kuo
pos metinis susirinkimas. Prieš 
mišias narės renkasi bažnyčios 
prieangy ir organizuotai su vė
liava, prisisegusios ženklelius, į- 
eina į bažnyčią.

Valerija Stadalninkienė,gyve
nusi Stamforde, Conn., paskuti
niu laiku sunkiai sirgusi, mirė 
lapkričio 29, trečiadienį. Palai
dota gruodžio 2, šeštadienį. Nu
liūdime liko sūnus Rimas, gyve
nąs Stamforde, Conn., duktė Ni
jolė Ulėnienė, žentas Jonas Ulė- 
nas ir du vaikaičiai.

Maironio lituanistinės mokyk
los kalėdinė Eglutė bus sausio 
7, sekmadienį, Kultūros Židiny. 
Mokinių programoje bus vaidini
mėlis, kalėdinės giesmės, dai
nos, šokiai. Apatinėje salėje 
veiks loterija.

Prieškalėdinis apsipirkimas 
bus gruodžio 10, sekmadienį, 
tuoj po jaunimo pamaldų. Ap
sipirkimas bus K. Židinio ma
žojoje salėje. Bus galima gauti 
įvairių rankdarbių, lietuviškos 
tautodailės, odos dirbinių, me
džio drožinių, gintaro. Taip pat 
bus ir gėlių, bus ypač didelė 
kaktusų kolekcija. Apsipirkimą 
rengia LMK Federacijos New 
Yorko klubas. Klubui šiemet 
pirmininkauja Genė Donohue.

Šiaudinukų gaminimas bus 
demonstruojamas gruodžio 10, 
sekmadienį, posėdžių menėje 
tuoj po jaunimo pamaldų. Pamo
kas praves Jadvyga Kregždienė 
ir Irena Jankauskienė. Bus de
monstruojama, kaip pagaminti 
šiaudinius kalėdinius ornamen
tus. Rengia Lietuvių Kultūros 
Fondas.

KALĖDINIS APSIPIRKIMAS 
bus gruodžio 10, sekmadienį, 
Kultūros Židiny

— Bus galima gauti įvairiausių lietuviškų audinių, rank
darbių, medžio drožinių, gintaro

— Lietuviški pietūs
— įvairūs laimėjimai 
Pradžia 12 vai.

Korp! Neo-Lithuania 56 metų 
sukakties minėjimas bus gruo
džio 16, šeštadienį, 7 v.v. Kul
tūros Židiny. Paskaitą skaitys 
dr. Bronius Nemickas — “Neo- 
Lithuania kelias svetur.” Po mi
nėjimo vaišės. Visi korporantai, 
korporantės su savo pažįstamais 
prašomi šventėje dalyvauti.

Skautų tradicinės kūčios 
bus gruodžio 16, šeštadienį, 
Kultūros Židinio didžiojoje sa
lėje.

Birutė Venskuvienė-Šle- 
petytė, lapkričio 30 išvyko at
gal į Paryžių kur ji pastoviai 
gyvena. Ji čia buvo atvykusi į 
katalikių moterų organizuotos 
veiklos 70 metų sukaktį, kur 
skaitė paskaitą. Sukakties minė
jimas buvo spalio 28. Buvo su
stojusi pas savo seserį dr. Al
doną Janačienę.

Paulina Valavičiūtė, buvusi il
gametė Aušros mergaičių gim
nazijos mokytoja Kaune ir dės
čiusi kūno kultūrą, jau kuris 
laikas serga ir yra paguldyta Ja- 
maicos ligoninėje, 90-28 Van 
Wyck Expressway, Jamaica, 
kambarys 315. Trečias aukštas. 
Draugės ir pažįstamieji prašomi 
ją aplankyti, ypač Kalėdų šven
čių metu.

N.Y. vyrų choro Perkūno ru
dens balius bus šį šeštadienį, 
gruodžio 9, Kultūros Židiny. Ba
liaus metu bus atlikta linksma 
programėlė. Estradines dainas 
dainuos solistė Genė Ugians- 
kienė, patsai Perkūno choras 
atliks dainų pynę — bernų su- 
batvakarį. Bus suvaidintas 
linksmas vaizdelis — perkūnie- 
čių teismas. Kvartetas dainuos 
apie kirpėjų išdaigas. Tą kvar
tetą sudaro: Povilas Dulkė, An
tanas Hughes, John Yencharis 
ir Bronius Krištaponis. Po 
programos bus šokiai grojant 
populiariam Amour orkestrui. 
Šokių metu dainuoja Juozas Na
kas. Bus švediškas stalas su 
įvairiausiais valgiais, apatinia
me aukšte — bufetas. Koktei
liai — 7 vai., o programos pra
džia—8 v.v. Apatinėj salėj ren
giami šokiai jaunimui. Šis spal
vingas Perkūno choro balius 
pavadintas — rudens serena
da. Tradicinis Perkūno choro 
koncertas rengiamas pavasarį. 
Chorui vadovauja Vytautas Dau
girdas, o valdybos pirmininku 
šiemet yra Lionginas Drangaus- 
kas.

Vyr. moksleivių ateitininkų 
susirinkimas bus gruodžio 16, 
šeštadienį, 1:30 v. popiet pas po
nus Lukoševičius, 87-38 95 
Street, VVoodhaven, N.Y. Šiaudi
nukų gamybą demonstruos J. 
Kregždienė. Visas gimnazijos 
amžiaus jaunimas kviečiamas 
dalyvauti.

Iš Metropolitan Operos rūmų 
gruodžio 9, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku bus 
transliuojama G. Bizet opera 
Carmen. Pagrindiniai solistai — 
Crespin, Mitchell, Chauvet, 
Devlin. Diriguoja Patane.

Vliko seimas gruodžio 9-10 
vyksta Chicagoj. Į šį seimą taip 
pat išvyko ir kun. dr. Korneli
jus Bučmys, OFM, Darbininko 
redaktorius ir Vliko tarybos na
rys.

LB VVorcesterio apylinkės val
dyba, įvertindama Darbininko 
talką lietuvių kultūriniame 
bendruomeniniame gyvenime, 
atsiuntė gražų sveikinimą ir 25 
dol. auką. Pasirašė Petras Molis, 
apylinkės valdybos pirmininkas, 
ir Jonas Baškys, valdybos narys 
spaudos reikalam. Nuoširdžiai

L. Katalikių Moterų Sąjungos 
29 kuopa ruošia lietuviškas kū- 
čias Apreiškimo parapijos salėj 
gruodžio 17, sekmadienį, 12:30 
vai. popiet. Įėjimo auka 5 dol.

Raktas į Naują Testamentą. 
Tai tikrai įdomi ir naudinga 
knyga, išleista Krikščionis Gy
venime serijoj. Čia supažindi
nama su Šv. Raštu ir visiem 
prieinamu stiliumi suteikiamas 
įvadas. Knyga iliustruota, įriš
ta į kietus viršelius, kainuoja 
tik 8 dol. Gaunama ir Darbi
ninko administracijoj.

Darbininko kalendorius 1979 
metam jau išsiųstas visiem Dar
bininko skaitytojam. Viršelį 
puošia penki spalvoti Vil
niaus vaizdeliai ir šv. Kazimiero 
portretas. Skaitytojai kviečiami 
prisidėti auka prie kalendoriaus 
spausdinimo išlaidų sumažini
mo. Taip pat skaitytojai, dar ne
atsilyginę už laikraščio siuntimą 
per šiuos metus, kviečiami tai 
nedelsiant padaryti.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

1979 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO
BALIUS rengiamas KultūrosŽidinio salėje,

Rengia ir visus atsilankyti kviečia
LMK Federacijos 

Neic Yorko Klubas

GEDIMINO STULPAI
Tautinis ženklas dekoratyvinėj formoj yra tinkama do

vana įvairiom progom. Stulpai yra pagaminti iš 14 ir 10 
karatų aukso ir iš gryno sidabro. Iš kairės: moterų špll- 
kutė, vyram ir moterim kaklo papuošalas ir kaklaraiš
čiam špilka. Kainos $98.00-$35.00. Stulpus galima įsigyti 
pas šiuos atstovus:

Chicagoj: J. Vaznelio parduotuvėj, Gifts International, 
2501 W. 71 St, telef. 313 471-1424.

Clevelande: Patria parduotuvėj, telef. 216 531-6720 arba 
pas dr. V. Stankų, telef. 216 531-9587.

New Yorke: Dalia Ringą Ąžuolienė, 7712 Ridge Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11209, telef. 212 238-0128.

Los Angeles: Rimas Aneliauskas, telef. 213 663-5506.
Detroite: Edmundas Kasputis, telef. 313 779-2632.

Toronte: Rimas Kuiiava, telef. 416 766-2996.
Bostone: Trendcraft Co., Box 133, Westwood, Mass. 

02090, telef. 617 329-9334.

Perkūno chorui šio rudens ba
liaus proga nežinomas geradaris 
atsiuntė 25 dol. auką. Choro val
dyba už auką nuoširdžiai dėkoja. 
Rudens balius, pavadintas ru
dens serenada, bus šį šeštadienį, 
gruodžio 9, Kultūros Židiny.

Jaunučių ir jaunių ateitinin
kų susirinkimas bus gruodžio 16, 
šeštadienį, 1:30 v. popiet ponų 
Zikarų namuose, 80-35 87 Rd. 
Woodhavene, N.Y. Bus demon
struojamas šiaudinukų gamini
mas. Demonstruos p. Sidienė. 
Visas pradžios mokyklos am
žiaus jaunimas kviečiamas daly
vauti.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skai
tytojai kviečiami prisiųsti auką 
apaudai paremti ir tuo pačiu 
sveikinti artimuosius ir drau
gus per laikraštį. Teksto pavyz
džiai nurodyti lape prie kalen
doriaus. Kiekvienas gali pasiū
lyti ir savą neilgą tekstą. Anks
čiau atsiuntusieji anksčiau bus 
paskelbti laikraštyje.

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas su apstatytu valgomuoju pir
mame aukšte Richmond Hill ra
jone. Pageidaujama suaugę žmo
nės. Skambinti 849-0497.

Motina su dukra ieško trijų 
kambarių buto pirmame ar 
antrame aukšte Woodhavene ar, 
Richmond Hill rajone. Skambin
ti FI 1-3790.

Skubiai parduodamas 18-kos 
šeimų namas su garažu, arti 
Forest Parko, susisiekimo ir 
krautuvių. Geros pajamos. Kai
na — mažiau kaip keturis kart 
nuoma. Iš New Yorko išsike- 
liančiam savininkui skambinti 
849-5674.

Ieškomas Gediminas Gra
bauskas, gimęs 1925 Vilkavišky. 
Ieško jo brolis Bronius. Kas ži
notų, prašom pranešti: VI. Ja- 
sinskas, 85-75 87th Street, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

361 Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y.

1978 gruodžio 31, sekmadienį, 9 v.y.

Šalti užkandžiai ir šilta vakarienė

Šampanas ir stipresni gėrimai kiekvienam stalui
Šokiams groja 7 asmenų orkestras

Solistė Genė Ugianskienė 
dainuoja Perkūno choro ru
dens baliuje šį šeštadienį, 
gruodžio 9, Kultūros Židiny. 
Ji dainuos estradines dai
nas.

10 asmenų stalus ir pavienes vietas užsakoma, apmokant 
iki gruodžio 27, pas:

V. Padvarietį, 87-40 127th St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 847-5619

A. Radzivanienę, 84-16 110 St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 441-9720

J. Lukošienę, 86-08 110 St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tei. 847-8063

Jaunimo bilietai gaunami pas PLJS atstovą Raimundą Balsį, 
240-76 67 Avė., Douglaston, N.Y. 11363, tel. 423-6595

LB APYLINKĖSE PAS:
H. Miklą, Great Neck, tel. (516) 482-0196
K. Vainių, Maspeth, tel. 894-6091
P. Ališauską, tel. 849-8072

z

A. Dėdiną, VVoodhaven, tel. 296-7254
K. Bačauską, VVoodhaven, tel. 846-5543

Įėjimo auka 25 dol. vienam asmeniui, porai — 40 dol.
Jaunimui — studentams — 15 dol.
Čekius rašyti Lithuanlan American Community
Rengėjai garantuoja vietą tik iš anksto sumokėjus

VISUS MALONIAI KVIEČIA LB N EW YORKO APYGARDOS
IR LB APYLINKIŲ VALDYBOS

New Yorko vyrų choras PERKŪNAS rengia

PIRMĄJĮ BALIŲ —
RUDENS SERENADA

Balius bus gruodžio 9, šeštadienį, Kultūros Židiny, 361 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Linksma programėlė:
1. Sol. GENĖ UGIANSKIENĖ pirmą kartą New Yorke atliks savo naują estradinės

muzikos repertuarą, kuris turėjo didelį pasisekimą kaimynėse valstijose
2. Bernų subatvakaris — Perkūno choras
3. Perkūniečių teismas — satyrinis vaizdelis 
<4. Kirpėjų išdaigos — kvartetas

• Šokiai papuoštoje salėje. Groja populiarus orkestras AMOUR
• Dainuoja JUOZAS NAKAS
• ŠVEDIŠKAS STALAS su lietuviškais, namie gamintais šiltais, šaltais valgiais
• ANT KIEKVIENO STALO — “kilnaus gėrimo ragas ”
• BUFETAS — apatiniame aukšte
• GALIMOS staigmenos ...

Kokteilis bufete 7 v.v. Programos pradžia 8 v.v. punktualiai. Šokių — 9 v.v.

įėjimo auka 13.50 dol.

Visi maloniai kviečiami ir laukiami!
Bilietus platina perkūniečiai. Bus galima gauti ir prie įėjimo. Stalus užsisakyti galima pas:

Aiice’s Florist Shop — 846-5454/9527, vakare 835-4149 
Litas investing Co. 441-6799 
Shalins Funeral Home — 296-2244 
Z. Jurį -441-7831 
J. Naką —(516) 421-2327 
L. Drangauską — 296-5655 ir 591-1784

Mažojoje salėje

RUDENS ŠOKIAI JAUNIMUI

Rock/Disco muzika
Disc Jockey — JONAS LANDSBERGIS 
Muz. sistema — JONAS DAUGIRDAS

Užkandžiai ant stalo. Veiks bufetas
Įėjimo auka — 3 dol. Pradžia 7 v.v.

Mielai kviečiame jaunimą apsilankyti
Neto Yorko vyrų choras

PERKŪNAS
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