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PRANCŪZŲ DIENRAŠTIS APIE 
LIETUVOS KATALIKUS

Irano karinė vyriausybė nors 
ir uždraudė religines procesijas 
mahometonų šventojo mėnesio 
metu, bet įvairiuose miestuose 
įvyko gausios demonstracijos, 
per kurias kariuomenė ir poli
cija panaudojo šaunamuosius 
ginklus ir kelias dešimtis žmo
nių nukovė.

Ispanijoj buvo susektas civili
nės gvardijos, policijos ir ka
riuomenės ruoštas sąmokslas vy
riausybei nuversti. Keli asme
nys buvo areštuoti.

JAV numato 1979 suteikti Iz
raeliui 785 mil. dol. paramos 
trumpalaikėm skolom apmokė
ti, užsienio valiutos rezervam 
padidinti ir importui finansuoti. 
Iš šios sumos apie 500 mil. dol. 
bus dovana, o likusioji suma tu
rės būti grąžinta per 40 m.

Prez. Carter pasiuntė į Sov. S- 
gą prekybinę delegaciją, vado
vaujamą iždo sekr. Michael Blu- 
menthal. Kartu išvyko ir 
apie 350 Amerikos prekybinin
kų. Delegacija buvo susitikusi 
su prez. Brežnevu, kuris dele
gacijai pareiškė, kad Sov. S-ga 

pageidauja strat. ginklų ap
ribojimo sutarties, glaudesnių 
prekybinių santykių ir “diskri
minacinio” prekybos su Sov. 
S-ga įstatymo panaikinimo. Prez. 
Carter yra pasiryžęs sušvelninti 
prekybos draudimus, bet nenu
mato jų visai panaikinti.

Kinijos min. pirm.-ko pav. 
Teng Hsiao-ping pareiškė, kad, 
Taivaną prijungus prie Kinijos, 
ten būtų paliktas dabartinis gy
venimo lygis ir užsienio firmom 
būtų leista tolimesniai investa
vimai, bet Kinija niekada neatsi
sakysianti teisės Taivaną jėga 
prijungti prie Kinijos.

Vietnamas sukūrė okupuotoje 
Kambodijos srity jungtinį Kam- 
puchean frontą tautiniam išlais
vinimui ir paragino gyventojus 
nuversti min. pirm -ko Pol 
Pot vyriausybę. Vietnamas buvo 
sukūręs jungtinį Khmer fron
tą prieš Kambodiją valdžiusį 
maršalą Lon Nol.

Venecuelos prezidento rinki
mus laimėjo opozicinės sociali
nių krikščionių partijos kandida
tas Luis Herrera Campins. Val
dančiąją demokratijos akcijos 
partiją gyventojai kaltino nepla
ningu už aliejų gautų pinigų 
leidimu.

Kinija pamažu pradėjo atsisa
kyti nuo Mao Tse-tungo vartote 
plano, pagal kurį miestų jaunuo
menė, prieš pradėdama aukštes
nes studijas, turėjo atlikti dar
bo praktiką žemės ūkiuose.

Izraelio kariuomenė apsupo 
du okupuotam vakariniam Jor
dano krante esančius arabų kai
mus ir jų namus sugriovė už tai, 
kad ten kurį laiką buvo prisi
glaudę 2 arabų teroristai.

JAV numato permesti lėktu
vais į Europą 14,000 karių ir 
59,000 t reikmenų žiemos prati
mam.

Prancūzija jau kelius kartus į- 
spėjo ten gyvenantį mahometo
nų šiitų vadą Ayatollah Khomai- 
ny susilaikyti nuo raginimų nu
versti Irano šachą.

JAV įspėjo Vietnamą, kad jo 
plečiamas ginkluotas konfliktas 
su Kambodija gali turėti rimtų 
pasėkmių.

Įstrigusiom taikos derybom 
tarp Egipto ir Izraelio vėl atnau
jinti prez. Carter pasiuntė į Art. 
Rytus valst. sekr. Cyrus R. Van- 
ce, kuris tuo metu turėjo daly
vauti Nato valstybių ministerių 
pasitarime.

Afganistano min. pirm. Nur 
Mohammad Taraki Maskvoj pa
sirašė su Sov. S-ga draugišku
mo ir bendradarbiavimo su
tartį.

ŽMOGAUS TEISĖS TEBĖRA ' 
AKTUALIOS JAV DOMESY
JAV prezidentas Carteris nu

sprendė gruodžio 6 paminėti 
Baltuosiuose Rūmuose 30 metų 
sukaktį nuo Žmogaus Teisių 
deklaracijos paskelbimo Jungti
nėse Tautose. Pati Amerika žmo
gaus teisių nuostatus — B iii of 
Rights — paskelbė jau prieš 
187 metus.

Amerikos prezidentūroj į šias 
iškilmes buvo sukviesta 300 su 
viršum svečių: vyriausybės ir 
kongreso atstovai, o taip pat ir 
amerikiečių bei įvairių tautinių 
grupių atstovai. Lietuviam atsto
vavo JAV LB Krašto valdybos 
pirm. inž. A. Gečys, JAV LB 
Krašto valdybos vicepirm. inž. 
R. Česonis, JAV LB Krašto val
dybos ryšininkas Washingtone 
A. Gureckas, Vliko Žmogaus 
Teisių komisijos pirm. dr. D. 
Krivickas, Lietuvių Katalikų 
Tarnybos pirm. kun. K. Puge

Lietuvių Bendruomenės tarybos nariai ir svečiai klausosi dr. Z. Brzezinski pranešimo 
prieš vizitą Baltuosiuose Rūmuose. Nuotr. J. Urbono

TELŠIUOSE TIK NUO GRUODŽIO 26 
PARDUODAMOS KALĖDINĖS 
EGLUTĖS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 34

Telšiai
Tikintieji Šeduikis ir Dargu- 

žaitė 1977 ir 1978 pradžioje 
kreipėsi į Telšių vykdomąjį ko
mitetą, partijos komitetą, į res
publikines. įstaigas su įvairiais 
pareiškimais dėl koplytstulpių 
statybos. Į daugelį pareiškimų 
valdžios įstaigos visiškai neat
sakė. Vietoje to Telšių rajono 
valdžia 1978 balandžio 24 nu
griovė Šeduikio koplytstupį. 
Grupė tikinčiųjų kreipėsi į aukš
čiausią TSRS valdžią su šitokiu 
protestu;

TSKS CK Generaliniam Sek
retoriui L. Brežnevui
Nuorašai: LKP Centro komitetui

Telšių raj. vykdomajam 
komitetui

1978 m. gegužės mėn.
Telšių m. katalikų

Protestas
Mes, žemiau pasirašę Telšių 

m. gyventojai, esame labai 
įskaudinti Telšių raj. vadovų 
elgesiu. Jie veikia visos tarybų 
valdžios, tuo pačiu ir Jūsų, drg. 
Brežnevai, vardu ir savo elgesiu 
daro gėdą tarybų valdžiai.

Š.m. balandžio 20 buvo pri
imta ir įsigaliojo naujoji LTSR 
Konstitucija, pabrėžusi lygias vi
sų piliečių teises, be abejo, 
tuo pačiu tikinčiųjų ir netikin
čiųjų lygybę. Praėjo vos kelios 

vičius. JAV LB Krašto valdy
bos iniciatyva buvo pakviesti ir 
Altos atstovai — dr. J. Genys 
iš Washingtono ir kun. dr. J. 
Prunskis iš Chicagos.

Pirmiausia valstybės sekreto
rius Cyrus Vance kalbėjo apie 
žmogaus teisių deklaracijoj pa
brėžtus principus. Prezidentū
ros štabo narė Anne Wexler pri
minė, kad žmogaus teisės randa 
atgarsio daugely pasaulio tautų.

Kiek ilgiau kalbėjo dr. Zbig- 
new Brzezinski, prez. Carterio 
patarėjas saugumo reikalam. Jis 
priminė, kad paskutinis pasau
linis karas sukrėtė žmoniją ir 
labiau pradėta ieškoti žmogaus 
teisių respektavimo. Nenuosta
bu, kad dabar šis klausimas ran
da vietos kraštų vyriausybių pro
gramose. JAV ypatingai pasižy
mi šių teisių gynime. Užsienio 
valstybės ir jų vyriausybės jau 

dienos ir, tarsi atsakydama į 
tas garantijas, balandžio 24 Tel
šių raj. valdžia nugriovė me
nišką koplytstupį, pastatytą prie 
namo, kuriame gyvena kunigas 
ir vargonininkas. Praėjusių metų 
“Švyturio” 12 numeryje rašyto
jas Petkevičius kryžių ir kop
lytstulpių griovimą vadina van
dalizmu, chuliganizmu. Mums, 
paprasčiausiai, nesuprantama, 
kaip tokiu darbu gali užsiimti 
aukščiausia rajono valdžia — 
Tarybų valdžios atstovai. Rajono 
vykdomas komitetas yra pri
ėmęs sprendimą nugriaut pana
šų koplytstulpį net kapinėse, 
pastatytą pil. Dargužaitės ant 
artimųjų kapo.

Telšių raj. valdžia imasi net 
aiškiai diskriminacinių priemo
nių tikinčiųjų atžvilgiu.

Kad tikintieji negalėtų Kalė
doms įsigyti eglučių, Telšių raj. 
.vykdomasis komitetas leidžia jas 
pardavinėti tik nuo gruodžio 
26. Šitokią nenormalią praktiką 
kritikavo 1977 m. “Švyturys” 
10-me numeryje ir 1977 gruo
džio 25 LKP CK organas “Tie
sa”. Telšiuose tikintieji, atidirbę 
darbo dieną, važiuoja į kitus 
rajonus nusipirkti eglučių (ki
tuose rajonuose, pvz., Šiauliuo
se, eglutės pardavinėjamos nuo 
gruodžio 19). Tikintieji sugaiš

iš patirties žino, kad jų santy
kiai su JAV didžia dalimi pri
klausys nuo to, kaip jų krašte 
bus respektuojamos žmogaus 
teisės.

P. Darien, valstybės sekreto
riato narė humanitariam ir žmo
gaus teisių reikalam nusiskundė, 
kad ir dabar pasauly yra valsty
bių, kur mindžiojamos pagrin
dinės žmogaus teisės.

JAV prezidentas J. Carter pa
brėžė, kad jokia pasaulio jąga 
nesulaikys xAmerikos vyriausy
bės nuo žmogaus teisių 
tolimesnio kėlimo. JAV politi
niai ir ekonominiai santykiai su 
kitomis valstybėmis bus ba- 
zuojami pagal žmogaus teisių 
principo užlaikymą irvykdymą.

Po oficialių kalbų minėjimo 
dalyviai buvo pakviesti į prezi
dentūros valgomąjį įpratinėm 
vaišėm. K.B.Š.

ta daug laiko ir pasidaro daug 
išlaidų.

Mes savo kruopščiu darbu 
išlaikome visas tarybų valdžios 
administracines įstaigas, o tos 
įstaigos savo potvarkiais sudaro 
mums bereikalingų išlaidų, sun
kumų, atima mūsų brangų laiką.

Telšių mokyklose masiškai 
tardomi į bažnyčią einą moks
leiviai. 1977 gruodžio 12-16 III 
ir IV vidurinėse mokyklose bu
vo tardomi tikintieji mokslei
viai, iškviečiami net iš pamo
kų. Tomis dienomis kai kurios 
pamokos buvo trumpinamos 
arba iš viso neįvyko.

Šiuo metu net valstybinio 
saugumo organai į tardymus 
kviečia tikinčius moksleivius, 
choristus. Tai vykdoma tokiu 
mastu, kad apie tai kalba visas 
miestas. Visų šių faktų akivaiz
doje mes jaučiamės beteisiais.

Najaugi sąryšyje su naująja 
Kostitucija tikintieji laikomi nu
sikaltėliais, siaurinamos tikin
čiųjų teisės? Ne, mes negalime 
net minties prileisti, kad visa 
tai vyksta su Jūsų leidimu. Mes 
prašome skubiai imtis priemo
nių, apeliuojame į Jūsų huma
niškumą — juk Jūs taip daž
nai pasisakote už teises tų dar-

(nukelta į 4 psl.)

Įtakingasis Prancūzijos dien
raštis Le Monde plačiai paskel
bė žinią apie grupės Lietuvos 
kunigų įsteigtą tikinčiųjų teisėm 
ginti komitetą. Pagal laikraščio 
skelbiamą informaciją, komitetą 
sudaro penki Lietuvos parapijo
se dirbą lietuviai kuni
gai: Alfonsas Svarinskas, Jonas 
Kauneckas, Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius ir Juozas 
Zdebskis.

Apie komiteto įsteigimą spau
dos konferencijoj Maskvoj už
sienio laikraštininkam pranešė 
kun. Alfonsas Svarinskas. Dien
raštis Le Monde primena, kad 
šis 53-jų metų amžiaus lietuvis 
kunigas yra šešiolika metų iš
kalėjęs sovietų priverčiamųjų 
darbų stovyklose.

“Mūsų tikslas yra, kalbėjo 
kun. Svarinskas, kovoti už tikin
čiųjų ir netikinčiųjų lygiateisiš
kumą. Lietuvoj įvedus sovietinę 
santvarką, buvo uždaryti visi 
vienuolynai, buvo panaikintos 
visos katalikiškos knygų ir laik
raščių leidyklos. Katalikai neturi 
jokios galimybės pasinaudoti so
cialinės komunikacijos priemo
nėmis spauda, radiju, televizija.”

Priminęs, jog katalikai sudaro 
didelę Lietuvos gyventojų dau
gumą, kun. Svarinskas pažymė
jo, jog tikėjimas krašte yra stip
rus. Beveik visi vaikai yra pa
krikštyti. Miestuose apie 50 pro

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Už 1978 metus paskirtos 23 
sąjunginės valstybinės premijos. 
Jos išdalintos net 68 rašytojams, 
aktoriams, dailininkams, archi
tektams ir kitiems kultūros vei
kėjams. Daugumas jų teko ru
sams. Tik po vieną teko gruzi
nams, armėnams, azerbaidžanie
čiams. Kandidatu sąjunginei 
premijai gauti buvo siūlomas ir 
lietuvis Vytautas Bubnys su ro
manų trilogija. Nors ir maskvi- 
nių kritikų trilogija buvo verti
nama labai palankiai, tačiau V. 
Bubniui premija nepaskirta.

— Iš okupuotos Lietuvos li
teratūrinių naujienų periodikoje 
minėtinas Pergalėje išspausdin
tas (Nr. 7-9) brolių Dirgėlų ro
manas “Neprarandamasis”. 
Veiksmas vyksta dviem plot
mėm: dabartyje mėginama at
skleisti Maž. Lietuvos gyventojų 
Kristų giminės istoriją, kurioje 
išryškėja keliolika įdomių cha
rakterių; antroji plotmė nukelia į 
kryžiuočių laikus ir į vokiečių 
kaizerių valdymo laikotarpį. 
Kompozicija gana chaotiška, 
epizodai išblaškyti, ištęsti. Per
sonažai dažnai sualegorinami, 
susimbolinami, nepaisoma psi
chologijos. Nemaloniai nuteikia 
gana ryški ateistinė tendencija, 
rodoma pastoriaus Mikalojaus 
Kristo nukrikščionėjime ir Kris
taus Motinos Marijos suvulgari- 
nime. — Iš jaunųjų beletristų 
talentingumu išsiskiria Saulius 
Tomas Kondrogas (g. 1953), 1977 
debiutavęs novelių rinkiniu 
“Pasaulis be ribų”. Šių metu 
Nemuno Nr. 9 išspausdin
tam apsakyme “Kentauro herbo 
giminė” autorius sumaniai supi
na Lietuvos istoriją, praeities le
gendas su dabartimi. Svarbiau
sia, kad laisvai valdo lietuvišką 
žodį, turi sodrų, spalvingą 
stilių, sugeba derinti surrealisti- 
nius motyvus su tikrove. — Pa
sakinę medžiagą sumaniai apdo
roja ir kitas, kiek vyresnis, be
letristas — Leonas Zaleckis (g. 
1929). Jo apsakymas “Vieno pa
vasario svečias” išspausdintas 
Nemuno Nr. 7. — Prie geresnių 
pasakojimų skirtinos ir Alekso 
Baltrūno (g. 1925) “Aukštadva
rio novelės” (Pergalė, Nr. 8).

— Lietuvoje gana dažnai ruo
šiami autoriniai literatūros vaka
rai, kai visą programą apima 
vieno autoriaus kūryba, skai
toma jo paties, dažnai talkinama 
skaitovo-aktoriaus. Apie auto
riaus kūrybą pakalba kuris nors 
literatūros kritikas. Tokių vaka
rų ypač pagausėjo rudenį. Štai 
lapkričio 16-18 buvo autorinis 
beletristo A. Pociaus vakaras Ši
lutėje ir Gargžduose; lapkričio 
17 Kėdainiuose buvo poeto R. 

centų jaunavedžių tuokiasi baž
nyčioj, o provincijoj religiškai 
susituokiančiųjų skaičius siekia 
net 80 procentų. Nuo šių metų 
pradžios apie 40 tūkstančių jau
nų žmonių priėmė sutvirtinimo 
sakramentą. Bet kunigų skaičius 
tikinčiųjų aptarnavimui Lietu
voj nėra pakankamas. Vietoj 
prieš karą buvusių apie tūkstan
čio penkių šimtų kunigų dabar 
jų tėra tik apie septynis šim
tus. Vienintelė Lietuvoj veikian
ti Kauno kunigų seminarija tega
li parengti ribotą naujų kunigų 
skaičių. Kasmet Lietuvoj miršta 
dvigubai daugiau kunigų, negu 
jų yra įšventinama.

“Mūsų įkurtas katalikų teisėm 
ginti komitetas”, pažymėjo kun. 
Svarinskas, “reiškia savo solida
rumą visiem, kurie Sovietų Są
jungoj ir pasauly kovoja už žmo
gaus teisių apsaugojimą. Komi
teto įsteigimas sudaro taip pat 
mūsų kuklų įnašą į tarptautinį 
ekumeninį sąjūdį, nes mūsų 
grupė buvo įsteigta glaudžiai 
bendradarbiaujant su jau vei
kiančiu ortodoksų tikinčiųjų tei
sėm ginti komitetu.”

Dienraštis Le Monde, pa
skelbęs informaciją apie lietu
vių kunigų sukurtą tikinčiųjų 
teisėm ginti komitetą, anksčiau 
buvo išspausdinęs platesnės 
apimties straipsnį apie Katalikų 
Bažnyčios padėtį Lietuvoj.

Keturakio autorinis vakaras; tą 
pat dieną Panevėžyje buvo 
poeto E. Selelionio autorinis va
karas; lapkričio 21 Vilniaus me
no darbuotojų rūmuose buvo 
poeto M. Martinaičio literatūros 
vakaras; lapkričio 22 N. Akme
nėje buvo beletristo I. Pikturnos 
autorinis vakaras; lapkričio 24 
Panevėžyje buvo poetės J. Vai
čiūnaitės autorinis vakaras. Ko
lektyvinis literatūros vakaras 
spalio pabaigoje buvo Petro 
Cvirkos tėviškėje Klangiuose; 
jame dalyvavo J. Būtėnas, A. Po
cius, A. Sprindis, V. Rimkevi
čius, S. T. Kondrotas ir I. Ja- 
nonytė. Šiuo vakaru pradėtas P. 
Cvirkos 70 metų gimimo sukak
ties minėjimas (sukaktis bus tik 
1979 gegužės mėnesį).

— Nepriklausomoje Lietuvoje 
didelį pasisekimą turėjęs Kazio 
Binkio “Kiškių sukilimas” dabar 
išleistas 50,000 egz. tiražu. 
Iliustravo A. Makūnaitė. Iš 
mokslinių veikalų, naujai pasi
rodžiusių knygų rinkoje, vertas 
dėmesio Leonardo Saukos vei
kalas “Lietuvių liaudies dainų 
eilėdara” (423 psl., tiražas—3000 
egz.).

— Kompozitorių namuose 
dviejose perklausose muzikos 
kritikai susipažino su naujais 
kompozitorių kūriniais: Filhar
monijos simfoninis orkestras at
liko J. Tamulio“Antrąją simfo
niją”, A. Šenderovo sukompo
nuotas 4 dainas pagal S. Gedos 
eilėraščius dainavo J. Čiurilaitė 
kartu su M. K. Čiurlionio kvar
tetu. J. Novakausko “Rapsodija” 
buvo išklausyta iš įrašų juosto
je. K. Kavecko “Poemą smui
kui ir fortepijonui” atliko auto
rius ir G. Dalinkevičius. B. Ku
tavičiaus kantatą “Du paukščiai 
girių ūsmėje” atliko autorius, G. 
Kaukaitė, J. Rimas ir A. Jur
gelionis. V. Budrevičiaus kanta
tą “Plieno dalgeliai” atliko A. 
Jozėno vadovaujamas valstybi
nės konservatorijos kamerinis 
choras ir pianistė J. Čiurilaitė.

— Rytų Vokietijos Erfurto 
miesto parodoje dailininkė Ho- 
noratą Kėkštaitė-Razmienė už 
dekoratyvinį kilimą “Seserys” 
laimėjo Kultūros ministerijos 
premiją ir diplomą. Kilimą iš
austi truko daugiau negu metus. 
Jis vaizduoja penkias Lietuvos 
etnografines sritis — dzūkus, 
aukštaičius, žemaičius, kapsus ir 
klaipėdiečius. Kilimas buvo ro
domas ir Vienos tarptautinėje 
mugėje.

(nukelta į 4 psl.)
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Savaitės 
įvykiai

AUKOS IR TESTAMENTAI 
BENDRAI LAISVĖS KOVAI
Pasikalbėjimas su Tautos Fondo pirmininku

Specialiu JAV prezidento pa
siuntiniu prie Vatikano buvo pa
skirtas buvęs NY burmistras Ro- 
bert F. Wagner.

Japonija sutiko pastatydinti 
Kinijoj milžinišką plieno fabriką 
už 2.3 bil. dol.

Kinija paskelbė, kad jos anks
čiau už šnipinėjimą JAV ir Tai- 
vanui nuteisti 340 asmenų bus 
paskelbti nekaltais ir paleisti iš 
kalėjimo.

Izraelis pažadėjo nesteigti 
naujų žydų kolonijų okupuotam 
vakariniam Jordano krante.

Dėl Irane vykstančių nera
mumų ten turėjusi 1979 įvykti 
pasaulinė skautų jamboree buvo 
atidėta neribotam laikui.

Brooklyn, NY, nužudžius api
plėšimo tikslu vieną žydą, ten 
gyveną hasidų sektos žydai įsi
veržė į policijos nuovados būs
tinę ir sunaikino jos įrengimus. 
62 policininkai ir 8 žydai buvo 
sužeisti.

Per P. Afrikos aukso kasyklo
se kilusį gaisrą žuvo 41 žmogus.

Sovietinės gruzinų respub
likos teismas nuteisė Avtandil 
Imnadze 5 m. kalėti ir 5 m. 
tremties už priešsovietinės lite
ratūros gaminimą ir platinimą.

Irano karinė vyriausybė pa
leido iš kalėjimo opozicinio 
fronto vadą Karim Sanjabi ir 472 
kitus politinius kalinius.

Ispanijos gyventojai didele 
dauguma pasisakė už naują 
konstituciją.

Rumunijos prez. Nicolae 
Ceausescu nepriklausomai poli
tikai paremti JAV numato ten 
pasiųsti iždo sekretorių W. 
Michael Blumentahl pasita
rimam.

Susirūpinusios dėl Irano atei
ties ten dirbančiųjų amerikiečių 
šeimos pradėjo grįžti į 
JAV.

Prez. Carter paragino Egiptą 
ir Izraelį iki gruodžio 17 pasi
rašyti taikos sutartį, nes kitaip 
būtų sulaužyti Camp David pa
siekti susitarimai ir tai turėtų 
rimtų pasekmių Art. Rytų būklės 
pastovumui.

JAV, V. Vokietijos, Britanijos 
ir Prancūzijos vadai numato sau
sio pradžioj tartis dėl strat. gink
lų apribojimo sutarties su Sov. 
S-ga ir kitų reikalų Guadalupe 
saloj.

FBI paskelbė, kad Gvajanoj 
veikusios People Temple sektos 
nariai buvo numatę nužudyti 
visą eilę aukštų JAV pareigūnų.

Į Andrei D. Sacharovo butą 
Maskvoj buvo įsiveržę plėšikai, 
bet Sacharovas teigia, kad tai at
liko sovietų žvalgyba, nes jis pa
sigedo įvairių rankraščių ir laiš
kų.

Kinijos žinių agentūra pa
skelbė, kad nuo sausio 1 ji 
pradėsianti vartoti fonetinį ro
mėnų alfabetą kinų pavardėm ir 
vietovardžiam. Agentūros var
das bus rašomas “Xinhua”, Pe- 
kingo — “Beijing”, oficiozo Jen-

Kas yra Tautos Fondas, ir ko
kie jo uždaviniai?

Tautos Fondas, arba angliškai 
Lithuanian National Foundation 
Ine., yra legali nesiekianti pel
no korporacija; dėl to visos au
kos, palikimai testamentuose ir 
1.1, yra nurašomi nuo valstybi
nių mokesčių. Tax Exempt No.: 
51-0172223.

Tautos Fondo pagrindinis už
davinys yra kaupti lėšas Vyriau-

min Jih Pao — “Renmin Ribao”,

Mao Tse-tung — “Mao Zedong”, 
Chou En-lai — “Zhou Enlai”, 
Teng Hsiao-ping — “Deng ze
dong” ir pan.

Malaysijos policijai nelei
džiant atplaukusiem laivam su 
Vietnamo pabėgėliais įplaukti į 
jos uostus, keli laivai nuskendo 
su keliais šimtais pabėgėlių. Pri
vengdama tarptautinės reakcijos, 
vyriausybė įsakė leisti laivam į- 
plaukti į uostus.

Tvirtinama, kad Prancūzijoj 
gyvenąs šiitų religinis vadas 
Ayatollah Khomeini gauna iš 
Sov. S-gos ir Libijos piniginę 
paramą per Prancūzijos ir Ita
lijos komunistų partijas.

JAV juodųjų vadai įspėjo prez. 
Carter, kad jo nusistatymas di
dinti karines išlaidas ir mažinti 
teikiamą paramą miestam ir so
cialinėm programom gali sukelti 
neramumus. ,

Kiril Kondrašin, pagarsėjęs 
Maskvos simfoninio orkestro di
rigentas, su žmona Olandijoj pa
siprašė teisės nuolatiniam apsi
gyvenimui. Jis buvo apdovano
tas 2 Stalino premijom ir gavęs 
Sov. S-gos liaudies artisto titulą.

Suabejojusios dėl Irano atei
ties, JAV sudarė buv. valst. 
sekr. pavaduotojo George W. 
Bell vadovaujamą komisiją gali
mai JAV politikai Persijos įlan
kos valstybių atžvilgiu apsvarsty
ti.

Egiptas nutraukė diplomati
nius santykius su Bulgarija, ku
rios atstovybė Egipte iš jos už
imto namo prievarta pašalino 
egiptietį nuomininką.

Sov. S-gos karo aviacijos ir 
laivyno vis auganti veikla Bal
tijos jūroj kelia rūpesčio visom 
Nato valstybėm, nes jų pastan
gos užkirsti sovietų laivam praė
jimą į Šiaurės jūrą gali pasida
ryti nesėkmingos.

Prez. Carter, kalbėdamas vi
suotinės deklaracijos dėl žmo
gaus teisių sukakties proga, pa
reiškė, kad žmogaus teisės pasi
liks pagrindiniu JAV užsienių 
politikos siekimu.

Vietnamo karinės pajėgos ver
žiasi tolyn į Kambodijos terito
riją, siekdamos užimti prie Me- 
kong upės esantį Kratil miestą 
ir atkirsti susisiekimą su 4 šiau
rės rytuose esančiom Kambodi
jos provincijom.

JAV, Guatemalos ir Dominin
konų respublikos tarpininkai pa
ragino Nikaragvos prez. Anas- 
tasio Somoza sutikti su opozi
cinių partijų reikalavimais.

siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto (Vliko) darbų finansa
vimui, kadangi Vlikas kalba ir 
veikia pavergtos tautos vardu, 
palaikydamas artimus ryšius su 
Lietuvos Diplomatine Tarnyba, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne, Amerikos Lietuvių Taryba ir 
kitomis lietuvių įstaigomis ir or
ganizacijomis pasauly. Taip pat 
TF gali remti ir kitas organiza
cijas bei vykdyti visokius pro
jektus, liečiančius Lietuvos pra
eitį, dabartį, leisti knygas ir t.t., 
kad geriau būtų pažįstamos Lie
tuvos politinės, religinės, socia
linės problemos. O per Tautos 
Fondo Laisvės Iždą kaupiamos 
lėšos būsimai nepriklausomai 
Lietuvai.

Iš kur ateina lėšos tokiem di
deliem užmojam?

Tautos Fondas priima viso
kias aukas pinigais ir nekilnoja
mu turtu tiesioginiam uždavi
niam vykdyti arba “In Trust” 
pagal testatoriaus pavedimą. Jis 
gali pirkti, parduoti, investuoti 
ir atlikti visas korporacijom tei
kiamas teises ir privilegijas. Kol 
kas Tautos Fondas gauna tik 
patriotų aukas iš viso laisvojo 
pasaulio, bet jau pradeda atsiras
ti testamentinių palikimų.

Kokia yra Tautos Fondo vi
daus organizacija?

TF vyriausias organas yra jo 
metinis suvažiavimas, kuris iš
renka tarybą (Board of Direc- 
tors) iš 9 asmenų ir atlieka ki
tus dienotvarkėj numatytus dar
bus. Taryba tvirtina valdybos 
narius (Executive Committee), 
kurių sąrašą pateikia tarybos 
pakviestas valdybos pirminin
kas. Tautos Fondo valdyba yra 
vykdomasis organas. Jis veikia 
per apie 40 įgaliotinių JAV-ėse, 
per atstovybes Kanadoj (apie 30 
asmenų), Anglijoj, Australijoj, 
Naujojoj Zelandijoj, Venecueloj 
ir kitur. Tai pasišventėlių dar
bas ir kol kas be jokių atlygi
nimų.

Kas yra Tautos Fondo nariai, 
ir kokios jų teisės?

TF nariai yra: a) asmenys, au
koją ne mažiau kaip $100, b) 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (Vlikas) ir c) in
korporuoti ir neinkorporuoti 
vienetai-organizacijos.

A kategorijoj nariai turi po 1 
balsą už kiekvieną paaukotą 
šimtinę. Į šią kategoriją taip pat 
įeina tarybos ir valdybos nariai, 
TF įgaliotiniai ir atstovybių pir
mininkai.

C kategorijoj visom organiza
cijom taikomas tas pats balsų 
skaičiaus nuostatas, kaip ir A. 
kategorijoj, išskyrus atvejus, kai 
Fondo tarybos ar jo narių suva
žiavimo nutarimu nustatoma 
balsų skaičiaus riba.

B kategorijos nario — Vliko 
balsų skaičius nustatomas visuo
tiniame susirinkime. Pirmiausia 
suskaičiuojami ir sudedami visi 
A ir C kategorijų susirinkime da
lyvaujantieji balsai. B kategorijai

Tautos Fondo valdyba. Iš k. sėdi — J. Vytuvienė — vicepirm., prel. J. Balkūnas — 
garbės pirmininkas, O. Strimaitienė — vicepirm., M. Samatienė — visuomeniniam reika
lam, stovi — J. Pumputienė — fin. sekretorė, A. Katiniehė — fin. sekretorė, M. 
Noreikienė — sekretorė, B. Lukoševičienė informacijos reikalam, J. Giedraitis — pir 
mininkas. Trūksta iždininko Vytauto Kulpos. Nuotr. L. Tamošaičio

skiriamas balsų skaičius lygūs 
45% suvažiavime dalyvaujančių 
balsų skaičiaus.

Atkreiptinas dėmesys, kad čia 
ir organizacijos dalyvauja Tau
tos Fondo veikime, o tuo pačiu 
ir Vliko darbų kontrolėj.

Minėjot Tautos Fondo Lais
vės Iždą. Kas jis, ir kokia jo pa
skirtis?

Tautos Fondo Laisvės Iždas 
(pavadinimą galutinai nustatys 
ateinantis TF suvažiavimas) yra 
atskira TF sąskaita, kurios pini
gai dabar arba testamentiniai 
palikimai skiriami būsimai ne
priklausomai Lietuvai. Tai “In 
Trust” sumos, ir jų čia nebus 
galima panaudoti. Tačiau tų su
mų metines palūkanas (%) T. 
Fondas naudos Lietuvos laisvi
nimo kovai vesti per Vliką.

Paminėjot testamentus. Ar yra 
kas palikę turto ir pinigų?

Taip, yra keletas nedidelių 
palikimų čia, Kanadoj ir kitur. 
Keliolika yra susirašinėjimo ei
goj. Daug kas yra teiravęsis dėl 
sąlygų. Bet paaiškės gal tik po 
testatorių mirties, kas ir kiek 
palikę dabarties Vliko veiklai ar 
būsimai nepriklausomai Lietu
vai.

Čia verta priminti, kad, nesant 
testamentų arba netvarkingai 
paliekant sumas, nusineša rusai 
po keletą milijonų kasmet vien 
iš lietuvių sunkiai sutaupytų 
pinigų .. . Kokia būtų puiki ne 
tik politinė, o ir religinė, kul
tūrinė veikla, vargšų šalpa ir t.t. 
vien tik iš tų palikimų procen
tų'.

Ar TF priima “In Trust” pali
kimus su įpareigojimu išmokėti 
sumas jų giminėm Lietuvoj?

Taip. Turim tokių teatamentų. 
Tik reikėtų, kad pirma testato- 
riai susitartų su Tautos Fondu, 
kad nebūtų nuskriausti nei TF, 
nei teestatoriaus įpėdiniai, kai 
okupuotoj Lietuvoj pinigai iš
mokami tik beverčiais rubliais 
ar jų nepastoviais certifikatais. 
Testamentus rašant, reikėtų pa
sitarti su geru advokatu, ir tes
tamente įrašytina, kad egzeku
toriui būtų nurodyta gauti TF 
nurodymą, kokiu keliu ir kokio
mis priemonėmis būtų perveda
mi pinigai okupuoton Lietuvon.

Ar yra testamentam sudaryti 
kokie pavyzdžiai?

Nėra. Sunku pramatyti visas 
galimybes, testatoriaus norus ir 
testamento vykdytojo (egzekuto
riaus) teises ir pareigas. Stengia
mės tuo reikalu patarti indivi
dualiai ar per mūsų advokatus; 
šį tą patariam ir per Eltos biu
letenius.

Testamentuose įrašytina, kad 
paliekama: Lithuanian Na
tional Foundation, Ine. in the 
State of New York on June 4, 
1973; adresas: 29 W 57th Street, 
New York, N.Y. 10019.

Kokie Tautos Fondo pageida
vimai?

Visi, o ne vien valdyba, pra
šykim aukų Tautos Fondui. Tuo 
turėtų susirūpinti organizacijos, 
visa lietuviškoji spauda, ne vien 
pavieniai rinkėjai ir aukotojai. 
Lietuvos byla turi būti tinkamoj 
aukštumoj, kad jokie planai ne- 
sivėlintų dėl lėšų stokos . . .

Aukos įteikiamos per TF įga
liotinius arba siunčiant tiesiai: 
Tautos Fondas, P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11431.

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų šven&ų 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau
gams ir pažįstamiems linki

Dr. Juozas Dičpinigaitis

Linksmų šv. Kalėdų in laimingų Naujų Metų! 
linkiu visiems savo draugams bei pažįstamiems

PL LOTERIJA TURULIENE

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTĖ SHALINS
■ ŠALINSKIENE

84-02 JaYnaica Avenue Woodhaven, N. Y.
Tel. 296-2244

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

LITAS Investing Corp., Ine. 
Tel. (212) 441-6799

LITAS Travel Service 
Tel. (212) 846-1650

MOTERŲ 
VIENYBES

valdyba ir nares sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sėkmingų Naujų Metų.

Linksmų Kalėdų Ir Laimingų Naujų Metų linkime visiem 
mūsų klijentam, draugam bei pažįstamiem

DOVANA Corp.

80-14 Jamaica Avė.
Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 296-5250
Savininkai S. Ir. Velonskiai

APLANKYKITE IR ĮSITIKINSITE

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. VI 7-4477

87-09 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y.

Sveikinu klljentus ir bičiulius Šv. Kalėdose! Daug laimės 
Naujuose Metuose!

SPARTA, J. L. GIEDRAITIS, SAV.
Rašomos mašinėlės, TV, kompiuteriai

10 Barry Dr., E. Northport, N.Y. 11731

MASPETHO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
sveikina savo narius, draugus ir prijaučiančius, linki 
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Kviečiame visus užeiti, padraugauti ir pasivaišinti lle- 
tuviiko) aplinkoj. Prezidentas R. Snolis

Sekretorius K. Vainius

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
sveikina su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais savo mielus 
narius, sportininkus ir jų tėvelius, ketvirtadienio bingo dar
buotojus ir sportą remiančius draugus.

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kur bėga Šešupė. Išleido 
“Skudutis” V. Vokietijoj. 10 dai
nų ir 8 giesmes įdainavo ir į- 
giedojo muzikos meno darbuo
tojų būrelis. Solistai: R. Dauno
ras, V. Hermanaitė, B. Gailiu- 
tė-Spies, K. Senkus, V. Her- 
manienė. Kaina su persiuntimu 
9 dol.

Kur tas šaltinėlis? 27 lietuviš
kos dainos dviejose plokštelėse. 
Duetus įdainavo Edmundas 
Kuodis ir Jonas Girijotas. Išlei
do prof. J. J. Stukas. Kaina su 
persiuntimu 15 dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės ir naujausios lietuviš
kos knygos gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Nauju Metų linki

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS,

savininkas
1883 Madison Street, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 2-6440

Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

Alice’s Florist Shop
107-OJp Jamaica Avė. Richmond HUl, N. Y.

——»—- Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
karė: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimų.

Linksmų Šv. Kaledų ir laimjngų NauJų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silvejp.Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos^ 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
43-04 JUNCTION BLVD. CORONA, QLLEENS, N.Y. 11368 

Telef. 779-5156
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Parodai besirengiant
Lietuvių Bendruomenės New 

Yorko apygardos valdybos pa
stangomis Kultūros Židiny ren
giama dešimtoji dailės paroda. 
Ji bus vasario 10-11. Paroda ski
riama Lietuvos nepriklauso
mybės šventei pagerbti. Tai yra 
lyg kūrybinis vainikas šiai di
džiajai mūsų tautos šventei.

Parodos pradėtos organizuoti 
prieš 10 metų dar senajame 
Kultūros Židiny. Iniciatyvos 
ėmėsi toji pati LB New Yorko 
apygardos valdyba. Valdyba kei
tėsi, o jos pirmininkas pasiliko 
tas pats Aleksandras Vakselis. 
Tai jam daugiausia ir yra tekę 
prisidėti prie šių parodų ren
gimo.

Senajame Židiny patalpos bu
vo nepritaikytos. Reikėjo pada
ryti naujas sienas, kurios už
dengtų šiaip turtingą interjerą. 
Ir tai buvo padaryta. Tuo metu 
parodos surengimas reikalavo 
gana daug sunkaus darbo, nes 
reikėjo įsirengti visai naują vidų. 
Pastačius naująjį Židinį, viskas 
pasidarė lengviau. Darbai su
prastėjo. Dabar bereikia tik dalį 
sienų pastatyti, kad padidėtų pa
rodai tinkamų sienų plotas.

Šios parodos turi savitą cha
rakterį. Jos nėra kietai uždaros, 
įsįįeistajr gabesnieji ir daugiau 
dirbą dailės mėgėjai. Parodas 
atrenka atrankos komisija. Nėra 
taip palaida bala. Bet rengėjai, 
norėdami skatinti ir auginti lie
tuviškąją dailę, stengiasi bent 
vieną darbą priimti ir parodo
je iškabinti.

Parodos susilaukė įvairaus 
vertinimo. Vienijas puola, girdi, 
kam rengia Lietuvių Bend
ruomenė, kam skiriamos premi
jos, kad parodos esančios žemo 
lygio. Visi kritikai yra tie patys, 
kurie beveik kasmet pakartoja 
tas pačias kritiškas pastabas. O 
kada jie gauna kokią premiją, 
tada, žinoma, paroda yra gera ir 
apie ją nerašo.

Kiti į klausimą žiūri kitaip. 
Jie vertina šias parodas, nes jos 
sukelia dailės judėjimą, visuo
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menės susidomėjimą ir pritrau
kia jaunimą.

Jau buvo devynios parodos. 
Kiekvienoje parodoje buvo per 
100 kūrinių. .Tai iki šiol buvo 
išstatyta apie 1000 kūrinių. Ar 
tai nėra graži dovana lietuvių 
tautinei šventei?! Ne gausybe 
žodžių, bet 1000 naujų kūrinių 
buvo papuoštos salės, kad mes 
patys labiau tikėtume lietuvišku 
kūrybingumu ir tuo tikėjimu 
grįstume savo kelią į nepriklau
somybę.

Visada yra nemažas tarpas 
tarp kūrėjo ir visuomenės. Vi
suomenė dažnai yra inertiška, 
linkusi nepriimti naujų vardų, 
nenori net jų pažinti. O pa
rodos kaip tik duoda progos 
pamatyti naujus kūrėjų kūrinius 
ir susitikti juos asmeniškai. Toks 
kontaktas yra naudingas ir vi
suomenei ir dailininkams. Vi
suomenė labiau pripranta prie 
naujų meno idėjų ir jas pasisa
vina. Pasisavindama labiau ver
tina ir savo dailininkus, labiau 
perka jų kūrinius.

Bet bene didžiausia šių paro
dų reikšmė — tai jaunimo pri
traukimas. Kiekvienoje parodoje 
ateina vis nauji vardai. Vieni 
ateina iš meno mokyklų, kiti — 
iš gyvenimo. Daug kam tai 
buvo paskatinimas labiau dirbti 
ir atsidėti menui.

-o-
Šių metų paroda bus prieš Va

sario 16. Parodos atidarymas 
ir premijų įteikimas bus vasario 
10, o literatūros vakaras ir kon
certas — vasario 11. Po koncer
to — parodos uždarymas ir po
puliarumo premijos įteikimas. 
Visi kūriniai sutelkiami savaitę 
prieš parodos atidarymą. Čia 
atrankos komisija peržiūrės dar
bus, bus suredaguotas parodos 
katalogas ir prieš parodą išleis
tas.

Tad visi dailininkai kviečiami 
parodoje dalyvauti. Tegu nė vie
no nelieka šalia parodos, tegu 
savo kūryba dalyvauja šioje tau
tos šventei skiriamoje parodoje.

Jau daug laiko prabėgo, kai 
iš šio lietuviško pakraščio lie
tuviškoj spaudoj nebesimato ži
nių. Lietuviai čia dar neužmi
go. Tad čia supažindinsiu skai
tytojus su Wyoming klonio lie
tuvių 5 parapijų (tekste bus 
naudojama sutrumpinimas — 
WKLP) jungtinio choro 1978 
metų veikla.

Teko mūsų spaudoj pastebė
ti išsireiškimą, kad ir apsnūdu
sioj kolonijoj užtenka turėti nors 
vieną asmenį, kuris veiklą suju
dintų. Wyoming klony tokia ne
pailstančios energijos asmeny
bė yra Anelė (Nellie) Bayoras 
— Tunkevičiūtė. Ji pavardėj var
toja “y” vien dėl to, kad ang
liškai kalbantieji jos pavardės 
neiškreiptų į “Badžioras” ar 
pan. Ši tauri lietuvaitė yra gi
musi Cicero, III., Amerikoj už
augusi ir visą savo amželį pa
šventusi lietuviškai veiklai. Jei 
ne ji, lietuviškas veikimas šia
me klony sustotų.

Anelė Bayoras, nelengvai už
sidirbdama įmonėj kuklų pragy
venimą, po darbo laisvu laiku 
pinaklio nelošia. Visą tą laiką 
ji skiria lietuviškom organizaci
jom ir savo sūneliui, kuris jau 
22 metai yra gulintis, paraly
žiuotas, nekalbantis ligonis.

Tik Anelės Bayoras sumany
mu ir koordinacija buvo suor
ganizuotas Wyoming klonio 
penkių lietuviškų parapijų jung
tinis choras. Chorui vadovauti 
sutiko muz. V. Romanas. Nors 
choras sukurtas tik 1976 metų 
pradžioj, bet 1976 ir 1977 spė
jo pasireikšti įvairiuose apylin
kės renginiuose.

Jau lyg ir tradicija, kad Ane
lės įtaigavimu vietos Tourist 
Promotion Agency pasikviečia 
WKLP jungtinį chorą į etninius 
festivalius. 1978 metais choras 
A. Bayoras iniciatyva pasirodė 
net keturis kartus. Penktas pa
sirodymas įvyks Kalėdų etninio 
papročių festivalio metu Luzer- 
ne teismo rūmuose. Lietuviai 
gruodžio 10, sekmadienį, 2 vai.

VVyoming Klonio penkių lietuvių parapijų jungtinis cho
ras dainuoja. Diriguoja V. Romanas.

JUNGTINIS CHORAS VEIKIA
VVILKES-BARRE, PA.

popiet atliks Kalėdų giesmių 
programą. A. Bayoras ir šiemet 
įsipareigojo suruošti ir parodėlę.

Programos Vasario 16 proga
Beveik kiekvieneriais metais 

Vasario 16 proga vietos WILK 
radijo bangomis transliuojama 
programa, paruošta vadovaujant 
Anelei Bayoras. Ji išrūpina gu
bernatoriaus proklamacijas, 
išsiuntinėja Washingtono parei
gūnam rezoliucijas ir t.t.

Šiais metais Vasario 16 pro
ga Anelės Bayoras pastangomis 
vienos valandos programa buvo 
perduota WILK radijo bangomis 
Pittstono Lietuvos vyčių 143 
kuopos vardu. Kalbėjo Pittstono 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. P. Ališauskas, dr. Br. 
Kasias, Pittstono Lietuvos vy
čių 143 kuopos pirm. L. Ba
cevičius, muz. V. Romanas. 
WKLP jungtinis choras, diriguo
jamas V. Romano, atliko meni
nę dalį iš lietuviškų dainų ir 
giesmių. Sugiedotas Lietuvos 
himnas. Anglų ir lietuvių kal
bomis pranešinėjo Anelė Bay
oras.

Anelės Bayoras dėka WKLP 
jungtinis choras buvo pakvies
tas į Scranton, Pa., įsijungti 
į Vasario 16 minėjimo progra
mą. Diriguojant V. Romanui, at
liko lietuviškų dainų pynę.

Televizijos festivaly
Televizijos 44 kanalo suruoš

tame etniniame festivaly, kuris 
gegužės 4-5 vyko didžiuliame 
vietos prekybos pastate — Wy- 
oming Valley Mali, Anelė Bay
oras iš anksto buvo pakviesta 
kaip lietuvių skyriaus koordina
torė. Dar prieš festivalį per dvi 
savaites ji buvo pakartotinai ro
doma per TV 44 kanalo progra

mas, pasipuošusi lietuviškais 
tautiniais drabužiais. Buvo rodo
mas jos dialogas su TV 44 
kanalo stoties savininku. Ji taip 
pat paruošė lietuvių eksponatų 
parodėlę, kurią per dvi dienas 
aplankė daug publikos.

Gegužės 5 specialioj estradoj 
pasirodė ir WKLP jungtinis 
choras. Jis, vadovaujamas muz. 
V. Romano, sudainavo 12 lietu
viškų dainų. Lietuviai buvo ma
loniai nustebinti, kai 11 vai. 
vak. žinių metu TV 44 ir 28 
kanaluose buvo išskirtinai paro
dytas lietuvių choras.

Meno mugėj
Jau eilė metų Wilkes-Barre 

miesto aikštėj gegužės mėn. vi
są savaitę vyksta paroda, vadi
nama Art Fiesta. Amerikiečiai 
menininkai išstato savo paveiks
lus, dainuoja įvairūs chorai, 
groja orkestrai. Gegužės 22 Ane
lės Bayoras sugestija buvo pa
kviestas ir WKLP jungtinis cho
ras. Diriguojant V. Romanui, 
choras padainavo 10 lietuviškų 
dainų.

Seimo pamaldose
Anelės Bayoras poveikiu 

WKLP jungtinis choras giedojo
L.K. Susivienijimo seimo pa
maldų metu birželio 18 Švč. 
Trejybės bažnyčioj. Muz. V. Ro
manui vargonais grojant ir diri
guojant, choras atliko 8 gies
mes.

Pamaldų dalyviai pabaigoj 
chorui gražiai paplojo.

Dainų šventėj
Toronto dainų šventei pasi

ruošti WKLP jungtinis choras 
skyrė daug repeticijų. Dirigen
tui V. Romanui sunkus uždavi
nys ne tik išmokyti choro par
tijas, bet ir taisyklingai ištarti 
žodžius.

Choro koordinatorė Anelė 
Bayoras parūpino specialų auto
busą vykti į Torontą, užsakė 
viešbutį, parūpino menišką 
choro plakatą.

Lietuvių dienoj
A. Bayoras rūpesčiu Pittstono 

Lietuvos vyčių 143 kuopos var
du į Lakevvood, Pa., rugpiūčio 
13 įvykusią Lietuvių dieną vy
ko specialus autobusas su 45 
asmenim.

Etniniam festivaly
Jau trečią kartą Tourist Pro

motion Agency per Anelę 
Bayoras pakviečia WKLP jungti
nį chorą dalyvauti metiniame 
etniniame festivaly. Šiemet fes
tivalis vyko rugsėjo 15-17. 

WKLP jungtinis choras rugsėjo 
17 padainavo 13 lietuviškų 
dainų, iš jų 7 iš Toronto dai
nų šventės repertuaro. B. Bud- 
riūno “Mano tėvų žemę” dai
nuojant, solo partiją atliko ly
rinis tenoras B. Apanavičius. 
Jis talkino ir kitom dainom. 
Jam didi padėka, nes be atly
ginimo atvykdavo iš Easton, 
Pa. (50 mylių!), į repeticijas. 
Tai pavyzdys vietiniam, kurie 
atsikalbinėja nuo lietuviškos 
veiklos.

Festivalio išvakarėse buvo vi
sų etninių grupių, dalyvavusių 
festivaly, paradas su vėliavomis. 
Dalyvavo ir lietuviai. Anelė 
Bayoras ir Ruth Waskas paruošė 
Pittstono vyčių 143 kuopos ir 
SLA kuopos vardu Lietuvos sky
rių su lietuviškais eksponatais.

- o -
Džiugu, kad ir jaunoji karta, 

nors ir sunkiau besusikalbanti 
lietuviškai, jaučia savo tėvų lie
tuvišką dvasią, mėgsta lietu
višką dainą ir giesmę, noriai 
renkasi repeticijom, kurios vyks
ta vienoj iš penkių lietuvių 
parapijų salių: Lyndwood, 
Pittston, Kingston, Luzerne ar 
Wilkes-Barre. Tenka pašvęsti ne 
tik laiką, bet ir asmeniškas ke
lionės išlaidas. Džiaugiamės 
savo lietuviais ir tikim, kad jie 
dar ilgai pajėgs išlaikyti lie
tuvišką ugnelę šiame Pennsyl- 
vanijos klony.

V. R.

— Lietuvių kalėdinės eglutės, 
papuoštos šiaudinukais, puošia 
Chicagos Mokslo ir pramonės 
muziejaus leidžiamo žurnalo 
“Progress” viršelį. Žurnalas 
siunčiamas į viso pasaulio kraš
tus. Muziejaus eglutę šiemet 
puoš “Eglyno snieguolės”, bū
relis moterų ir merginų, kurios 
savo lėšomis ir darbu atlieka 
lietuviam naudingą kultūrinės 
propagandos darbą. Būreliui va
dovauja Vanda Radavičienė.

— Šiaurės Vokietijos radijas 
transliuos lietuvių kalėdines 
giesmes Norddeutsche Rund- 
funk trečioj programoj gruodžio 
28, ketvirtadienį, nuo 6 iki 6:15 
vai. vak. Plokštelę, įdainuotą 
Rūtos ansamblio, diriguojamo 
Algirdo Kačanausko, parūpino 
kun. V. Šarka.

— Pasaulio Lietuvio, PLB 
valdybos leidžiamo žurnalo, lap
kričio numeris jau atspausdintas 
ir išsiųstas prenumeratoriam. 
Pasaulio Lietuvį dabar redaguo
ja Romas Kasparas ir Romas Sa- 
kadolskis. Gruodžio mėnesio 
numeris jau atiduotas spaustu
vei.

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS
ARKLIU NEGRĮŽTA
Kelionės įspūdžiai

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

10

Mano taksistą vienas jų taip 
patikrino. Net iš šoferio sėdynės 
liepė jam išlipti, kol visus lei
dimus peržiūrėjo. Abu liko vie
nas kitam mandagūs.

Čelubatra viešbutis yra pa
čiame Kairo centre. Paprašius 
kambario, patarnautojas tuojau 
atsako, kad “nėra”. Imu savo 
bagažą į rankas ir noriu eiti 
laukan. Tuo tarpu patarnautojas 
įdėmiai žiūri. “Palaukit, palau
kit . . .” sako. Suprantu, kad ir 
čia bakšišo reikalas.

Netrukus, tarno lydimas, ke
liuosi į keturioliktą aukštą. Sve
čių viešbuty tik saujelė. Mat, 
Čelubatra daugiau mėgsta turis
tų grupes, negu pavienius kelei
vius. Kambarys mažutis ir kuk
lus. Net trys lovos jame. Sve
čių čia būta senokai. Tai liu
dija dulkių gausa.

Praveriu langą. Viešbutis sto
vi palei Tahrir aikštę su centri
ne autobusų stotimi ir muzie
jumi, kuris yra vienas iš trijų 
egiptologam įdomiausių pasau
ly. Kiti du — British Museum 
Londone (Anglijoj) ir Museo 
Municipale Torine (Italijoj). 

Miesto triukšmas keturioliktame 
aukšte mažai tesigirdi.

Iš Tahrir aikštės lengva bet 
kur keliauti. Netoliese matau ir 
tiltą, pilną judraus eismo, per 
Nilą. Spėju, kad teks juo pasi
naudoti, kai keliausiu prie pira
midžių — Memphis, Sakkara 
ir Gizeh.

Kairas — Islamo miestas
Vos paminėjus Egiptą, prieš 

akis iškyla piramidės, sfinksai, 
milžiniškos senos šventyklos. 
Ilgiau pagalvojęs, prisimeni Su- 
eso kanalą, Asvvan užtvanką, 
aliejaus laukus. Akis akin su 
Egiptu susidūręs, pajunti, kad 
jis yra kur kas sudėtingesnis. 
Jo veide randa vietos ir senos, 
ir jaunos raukšlės. Akmeninis, 
bet nuolat gyvas faraonų pasau
lis, kūrybingi arabų viduramžiai 
ir modernaus amžiaus mozaika. 
Vakarų ir rytų kultūra, islamas 
ir krikščionybė čia augte suau
ga.

Pats Kairas, dabartinė Egipto 
sostinė, turi 7,000,000 su viršum 
gyventojų ir yra didžiausias Af
rikos žemyno didmiestis. Dabar 

jis apžergia abu Nilo pakraščius.
Ir rytuose, ir vakaruose Kai

ras plečiasi dykumos sąskaiton. 
Rytuose yra arabiškoji dykuma 
su Mohattam kalnais, o vaka
ruose Libijos dykuma (Sahara) 
su piramidėmis. Kadaise šioj 
vietoj grūmėsi dievai: Horus — 
geras ir Seth — blogas.

Dievų mūšiui prisiminti ka
daise čia tebuvo tik kaimas su 
spalvingu vardu: “Mūšio vieta”. 
Tik 969 metais čia atsirado mies
tas, kurį dabar vadinam Kairu. 
O buvo šitaip. Gohar, arabų fa- 
timidų dinastijos karvedys, už
kariavo Egiptą, išvydamas iš jos 
kalifus. Planetai Marsui kertant 
dienovidinį (meridianą), jis 
įsakė statyti sienas naujam mies
tui. Jam buvo duotas “Nugalė
tojos”, t. y. Marso planetos, 
vardas El-Kahira. Iš čia ir mū
siškis Kairas.

Modernusis Kairo miestas yra 
perdėm arabiškas. Trys jo įžy
mybės man įstrigo giliai atmin
ty:

1. Al-Azar mečetė ir univer
sitetas

2. Sultan-Hassan mečetė ir
3. Citadelė.
Al-Azar jau nuo 988 yra svar

biausias Korano — islamo šven
tųjų knygų — studijų centras. 
Šiuo metu jame studijuoja bent 
25,000 studentų iš viso musul
monų pasaulio. Garsioji biblio
teka didižuojasi bent 20,000 se
nų Korano rankraščių. Pats pa
statas yra masyvus: devynios na
vos su 140 marmuro kolonų, 

šeši portalai ir penki minare
tai. Tai bene pirmiausias uni
versitetas pasauly. Sorbona ir 
Oxfordas dar buvo tik ateity.

Sultan-Hassan mečetė bus 
bene iškiliausias arabų architek
tūrinis paminklas visame Egip
te. Pastatyta tik XIV a. po Kris
taus. Su 55 metrų kupolą ir 
86 metrų minaretu. Smagu iš 
čia ryto metu pasižvalgyti po 
Kairą.

Citadelė buvo Kairo tvirtovė, 
kurią pasistatė garsusis sulto
nas Salah edh-Din (Saladinas) 
1176 metais. Statybai naudojo 
medžiagą iš piramidžių anapus 
Nilo upės.

Arabai musulmonai Egiptą 
Ta- romėnų tvirtovėje.
ne- Koptų priemiesčio gatvelės

užėmė 640 m. po Kristaus, 
čiau egiptiečių jie visiškai

Ruošiamės keliauti į Gizen piramides. Nuotr. kun. A. Rubšio

išnaikino. Nūdien egiptiečių li
kučiai save vadina koptais. Kiek 
yra koptų Egipte? Atsakymas 
įvairus. Atrodo, kad 6,000,000 
būtų patikimas skaičius.

Iš Tahrir aikštės autobusu pa
siekiu koptiškąjį Kairo priemies
tį, kurį vadina Babilonu. Pasi
rodo, kad Cezario Augusto le
gionai čia turėjo tvirtovę, vardu 
Babilonas.

Koptų bendrija gausi. Abu 
Sergius dievnamis yra bizan
tiško stiliaus, bet egiptietiškos 
sielos, bazilika. Jos kriptoj, aiš
kina koptų konugas, Šventoji 
Šeima pragyveno visą mėnesį, 
būdama Egipte. Šv. Juozapas 
duoną Šeimai uždirbęs stalium 

siauros ir vingiuotos. Daug na
mų turi mažus medžio kryže
lius, — ženklas, kad čia gyvena 
krikščionys.

Pasakoja, kad Malik es-Saleh, 
mamelukų valdžios įkūrėjas 
Egipte, atėmęs iš kryžiuočių 
Jeruzalę ir, nelaisvėn paėmęs 
šv. Liudviką IX, įsakė, kad visi 
krikščionys nešiotų tamsiai mė
lynus drabužius, juodus turba
nus ant galvų ir penkių svarų 
medinį kryžių ant kaklo. Žydai 
gi buvo priversti nešioti gels
vus drabužius, juodus turbanus 
ir sunkų akmenį ant kaklo.

Už Abu Sergius bazilikos yra 
žydų sinagoga, kurioj šio am
žiaus pradžioj buvo atrasta kele
tas Šventraščio studijoms svar
bių pergamentų. Jie vadinami 
Kairo Genizah rankraščiai.

Arabiškasis Kairo veidas yra 
jaunutis. Vos tik 1338 metų! 
Dabartinio Kairo jaunystę išgy
veni nuėjęs į Kairo muziejų. 
Tikroji Egipto senovė, gili ir 
turtinga, žiūri į lankytojus iš 
daugiau negu 100,000 ekspona
tų.

Kairo muziejus — Egipto at
minų klėtis! Jau priešistorinėj 
Žemės aušroj žmogus ėmė kur
tis ant žaliojo kaspino prie Nilo. 
Upės palaikomas, egiptietis ne 
tik naudojosi savo nuostabia ci
vilizacija, bet ir mum padrą
sinti savo atminų paliko.

(Bus daugiau)
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Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 34
LAISVĖS ŽIBURYS

Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko 
apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Žiburio” 

rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS — 229-9134

SEASON’S GREETINGS 
Irom

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų-vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Season’s Greetings from

THE LEVY STATIONERY CO., Ine.
Stationery - Printing - Furniture • Typwriters sold, serviced, repai’red

Filling Devicęs — Loose Leaf and Blank Books - Office Supplies
241 South 4th Street Brooklyn 11, N. Y.

Phone STagg 2-8669

Daug džiaugsmo Kalėdų šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUYUS FUNEBAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius 

426 Lafayette S t., Netvark, N.J. 07105

Sveikinu savo klijentus ir draugus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga.

L. JUOZAPAVIČIUS, MASPETH, N.Y.
NAUJŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJAS "

SEASON’S GREETINGS

EAB EUROPEAN AMERICAN BANK
CHARLES J. MATZEL
Marketing Manager

European American Bank & Trust Company 
80 Jamaica Avenue, Brooklyn, New York 11207 
(212) 437-4742

Maspetho Lietuvių Piliečių Moterų Pagelbinio Klubo 
valdyba sveikina savo nares, drauges ir pažįstamas, linkė- 
damos džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Lottie Ulrich, Pres.
Helen Jambor, Vice Pres. 
Mary Chipulis, Sec. 
Eva Kazlauskas, Fin. Sec.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. 769-3300

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

PROGA 
SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 
SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, 

INC.

1776 Broadway, New York, N.Y.

(atkelta iš 1 psl.)

bo žmonių, kurie skriaudžiami 
kitose šalyse. Apginkite ir mūsų 
tarybinių piliečių, teises!

Katedros vargonininkas yra 
kreipęsis į Telšių vykdomąjį 
komitetą ir religijų reikalų ta
rybos įgaliotinį. Nors kiekviena 
tarybinė įstaiga į piliečių pareiš
kimus privalo atsakyti per 30 
d., tikintieji nesulaukia minėtų 
įstaigų atsakymų. Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis Lietuvos 
tikinčiųjų teisių taip pat negi
na — į pakartotiną pareiškimą 
jis atsakė, kad neturįs teisės 
pakeisti rajono vykdomojo komi
teto sprendimo.

Todėl kreipiamės į Jus. Pra
šome įpareigoti Telšių rajono 
valdžią atstatyti sunaikintą kop
lytstulpį, neleisti skriausti ir 
žeminti tikinčiųjų, neleisti 
išniekinti tikinčiųjų kapų, auk
lėti visus valdžios pareigūnus 
komunistine dvasia, nes jie pikt- 
naudodami savo tarybinę padė
tį, daro gėdą Tarybų Sąjun
gai.

Po protestu pasirašė 130 Tel
šių miesto tikinčiųjų.

- o -
Religijų reikalų tarybos Įga

liotiniui drg. Tumėnui 
Nuorašai: Telšių raj. vykdoma

jam komitetui ir
Telšių raj. partijos komi
tetui

Dargužaitės Danutės, Juozapo, 
gyv. Telšiuose, Pionierių g. 
13/1

Pareiškimas
’ Prašau drg. Įgaliotinį, apginti 
mano kaip tikinčiosios pa
minklą, nes Konstitucija garan
tuoja mums teises bei laisves.

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 1 psl.)

— Vilniaus dailės parodų rū
muose lapkričio pabaigoje buvo 
surengta Suomijos architektū
ros paroda. Vilniaus miestas yra 
pasirašęs kultūrinio bendravimo 
sutartį su Suomijos Joensu mies
tu, dėl to ir parodoje išstatyta 
daugiausia to miesto architektū
ros pavyzdžių fotografijų, dia
gramų, eskizų, piešinių.

— Netrukus Vengrijoje bus 
suruošta komercinė “Dailės” 
dirbinių paroda. “Dailės” kom
binatas gamina įvairius suveny
rus iš medžio, aukso ir kitų 
metalų, taip pat keramikos gami
nius, juostas, staltiesėles, ypač 
gausūs yra gintaro papuošalai. 
Meninių gaminių nedidelės se
rijos būsiančios parduodamos 
Vengrijos pirkėjams.

— Suomijoje, Porio mieste, 
buvusioje fotografijos parodoje, 
pavadintoje “Baltijos jūra — tai
kos jūra”, dalyvavo ir lietuvis fo
tografas Antanas Sutkus su 50 
fotografijų — “Lietuva iš paukš
čio skrydžio” ir “Tarybų Lietu
vos žmonės”.

— Metinėje Konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų šventėje 
dalyvavo ir Vilniaus universite
to, Statybos instituto, Kauno 
statybininkų saviveiklininkai ir 
svečiai iš Rygos. Šventė buvo 
propagandinio pobūdžio, su ei
senomis gatvėse.

— Lietuvos dailininkų sąjun
ga įpareigojo savo narius sukur
ti kūrinių Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties temomis, 
daugiausia kreipiant dėmesį į 
universiteto šiandieną.

— Šį rudenį kino propagandi
niam festivaliui parinktas Mari
jampolės (Kapsuko) rajonas. 
Vaidybiniai ir dokumentiniai fil
mai rodomi Marijampolėje, Kal
varijoje ir Kazlų Rūdoje. Akto
riai ir režisieriai susitinka su 
žiūrovais.

— Lietuvos paminklų apsau
gos draugija neseniai išleido 
naują Kraštotyros žurnalo nu
merį. Žurnalas kasmet išeina 
nuo 1975. Naujajame numeryje 
išspausdinta etnografinių 
straipsnių apie Viekšnius, Žei
melį, Birštoną, Šiaulius. Tauto
sakos rinkėjas J. Dovydaitis 
skelbia atsiminimus apie kaimą, 
duoda kelias dainas su gaidomis. 

Šiuo metu, kaip skaitysite 
sprendime, man liepia paminklą 
nugriauti. Aš su tuo nesutin
ku. Kaip matote iš sprendimo 
Nr. 325, aš jį pasistačiau savo 
mirusiems, turėdama leidimą. 
Būdama tikinti, savo tikintiems 
mirusiems aš uždėjau ant pa
minklo tikėjimo ženklus: kryže
lį ir statulėles. Išeina, kad tas 
pats paminklas be tikėjimo 
ženklų užtvirtinamas ir gali bū
ti priimamas, o su tikėjimo ženk
lais — nebegali, jau, kaip ra
šoma sprendime, grubiai pažei
džiamas patvirtintas projektas. 
Kaip tai reikia suprasti? Juk be 
tikėjimo ženklų kunigai pamink
lų nešventina, tad kodėl šiuo 
atveju tai draudžiama?

Telšių Kurija 1954.X.11 yra 
paskelbusi tikintiesiems aplink
raštį Nr. 577: “Kryžius galima 
statyti ne tik šventoriuose, bet 
ir tikinčiųjų kiemuose”. Tą pa
tį Kurija pakartojo 1972.X.7 sa
vo rašte Nr. 227. Šie tikintie
siems žinomi raštai nėra atšauk
ti. Tai liečia ir mano pamink
lą, nes jis yra su kryžiumi. Tuo 
tarpu be religinių ženklų kop
lytstulpių Telšiuose yra pasta
tytų: prie muziejaus, miškų 
ūkio, prie Džiugo piliakalnio 
ir kitur. Netikintiesiems tai yra 
leidžiama, o tikintiesiems — 
ne. Išeina, kad tikinčiųjų teisės 
nėra lygios su netikinčiaisiais.

Todėl aš kreipiuosi į Jus ir 
prašau sudrausti Telšių rajono 
pareigūnų savivaliavimą. Jeigu 
negausiu pagalbos iš Jūsų, bū
siu priversta kreiptis į TSRS 
Religijų reikalų tarybą. Laukiu 
asmeniško atsakymo.

1977 m. gruodžio 23 d.
Dargužaitė

Iš praeities — paskelbtas V. Si
rokomlės sunykusio Stakliškių 
kororto aprašymas. Bet ir to
kiame leidinyje neišvengta pro
pagandinės medžiagos — apie 
kolchozų kūrimą, apie klasių ko
vą, apie senas revoliucines 
valstiečių ir darbininkų nuotai
kas ir veiklą (tai vis išgalvoti 
dalykai).

— Vilniuje, buvusiuose gra
fienės M. Umiastovskos rūmuo
se, kur dar prieš nepriklausomy
bės laikus vyko lietuviškieji vai
dinimai, yra įkurtas teatro ir mu
zikos muziejus. Jame jau yra su
telkta daug istorinės medžiagos, 
vaizduojančios lietuviško teatro 
raidą ir veikėjus. Daug doku
mentų, net foto nuotraukų apie 
profesinio lietuvių teatro pra
džią Petrapilyje. Ryški Juozo 
Vaičkaus veikla. Saugoma pir
mojo lietuviško vaidinimo 1899 
Palangoje nuotrauka. Telkiami 
ir dekoracijų eskizų rinkiniai. 
Daug dokumentų ir iš nepri
klausomybės laikotarpio. Tačiau 
muziejuje plačiausiai vaizduoja
ma Lietuvos teatrų dabartis.

— Vakarų Berlyne vykstančio 
tarptautinio jaunimo orkestrų 
konkurso vertinimo komisijos 
nariu yra pakviestas lietuvių di
rigentas Saulius Sondeckis.

— Valstybinio filharmonijos 
simfoninio orkestro vyriausias 
dirigentas Juozas Domarkas 
duotame spaudai pasikalbėjime 
platokai apžvelgia filharmoni
jos veiklą Lietuvoje, Sovietų 
Sąjungoje ir užsienyje. Orkest
ras savo repertuare turi pasau
linio garso kompozitorių kūri
nių: G. Verdžio “Reguiem”, L. 
v. Beethoveno “Missa solem- 
nis”, J.S. Bacho “Kalėdų orato
riją”, G. F. Haendelio “Judą 
Makabiejų”, F. Schuberto di
džiąją simfoniją C-dur, S. Pro
kofjevo oratoriją “Ivanas Rūstu
sis”, M. Ravelio “Bolero”, D. 
Šostakovičiaus, B. Bartoko, H. 
Berliozo, R: Wagnerio, P. Čai
kovskio, M. Mussorgskio, J. 
Brahmso ir lietuvių kompozito
rių simfoninių kūrinių. Būdin
ga, kad orkestro etatus, net atski
rų instrumentų kiekį tvarko są
junginė kultūros ministerija: ne
seniai leido 10 naujų etatų. Tada 
neaišku, kam reikalinga Lietu
vos kultūros ministerija. pr< n.

Tegul Betliejaus žvaigždė nušviečia ir mūsų tėvų 
žemei Lietuvai naują kelią į laisvę ir nepriklau
somybę.

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius 
“Lietuvos Atsiminimų’ radijas

SEASON’S GREETINGS 
from

FRED A. BEHN FRED R. BEHN, Jr.

F.&H. BEHN, Ine.
Automotive Sales and Service

114-20 lOlst Avenue, Richmond Hill, N.Y. 11419 
Tel. VIrginia 9-0354

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

KAUNAS BAKING COMPANY
- OTONĄ ir KEKSAI

Wedding and Birthdąy Cakes
304 Olivia Strfeet McKees Rocks, Pa.

Phone: 331 - 4455
■ ' ■ ' .... ........ .............................................. ..............................................

Sveikinimai Šv. Kalėdose, linkėjimai Naujuose Metuose •
visiem lietuviam! j

MATTHEVV P. BALLAS
FUNERAL HOME

A.J. B ai ton-Balt runas, Licensed Manager and Notary Public j 
660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211

Season’s Greetings

NAMASKY-ZAMMITO INSURANCE 
AGENCY, INC.

95 Rosemary Street, Norvvood, Mass. 02062
Telephone: 762-6732

Kristaus gimimo šventėj sveikina visus parapijos 
dvasininkus, nares ir bendradarbes ir 

linki laimingų Naujų Metų!

L. R. K. Motery S-gos 29 kuopa
, Pirmininkė E. Kezienė

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

PAUL H. KRAW
FUNERAL HOME

1248 Washington Street Norwood, Massachusetts
Namas pastatytas specialiai šermenims 

Patarnavimas dfonąir naktį
Tel. 7«MHS2

SEASON’S GREETINGS TO ALL

LOEB & MAYER, INC.
Butchers Main Office

ROCKAVVAY BEACH BOULEVARD AT 64th STREET 
ROCKAWAY BEACH 92, N.Y. NEPTŪNE 4-5200

Sveikinimai Kalėdų Šventėse ir Naujuose Metuose visiem 
lietuviam!

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ 
ĮSTAIGOS

Haven Hill Funeral Home, Ine.
104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418

Garszva Funeral Home,
231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

VALDAS C. DUOBA,

lietuvis advokatas patarnauja teisės reikaluose, gina bylas 
ir dalyvauja teismuose.

357 Larkfield Rd.,E. Northport, N.Y. 11731
Tel. (516) 368-3733

Skubiais atvejais namų tel. (516) 757-4296
—O—

Antradieniais nuo 2 vai. popiet iki 8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 9:30 iki 12:30 vai.
Litas patalpose: 86-01 114th St.
Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 441-2811
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Žvilgsnis į laikmetį

JURGIS GLIAUDĄ

“Žvilgsnis į laikmetį” (Blick 
in die Zeit) — tai naujoji Juo
zo Ereto studija, geopolitinė ap
žvalga, pasirodžiusi Bazely šį 
rudenį. Penkiasdešimt dviejų 
puslapių brošiūroj, kuri nepa
ženklinta leidėjo titulu ir “Copy
right” nuosavybe, nenuilstamas 
dabarties problemų kėlėjas ir 
nagrinėtojas profesorius Juozas 
Eretas apžvelgia, globaliniu 
mastu laisvės ir nevalios, gėrio 
ir blogio, taikios ar katastrofiš
kos ateities problemas.

Iškyla dabar susiformavęs di
dysis jėgų trikampis: Kinija, So
vietų Sąjunga ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės. Šios pasaulio 
ateičiai fatalios jėgos vienaip ar 
kitaip valdo dabartį. Brošiūra, 

profesoriaus paskaitų medžiaga, 
be abejo, pasieks Šveicarijos po
litinį gyvenimą formuojančias 
pajėgas; pasieks redakcijas. Tai 
dar viena J. Ereto pastanga į eu
ropinį politinį chaosą įsmeigti 
blaivios nuovokos spindulį, iš
ryškinti pavojus europonei civi
lizacijai ir įspėti, kad piktasis 
mūsų civilizacijos ir kultūros 
priešas prieina prie vartų. . .

Angliškasis šios vertingos bro
šiūros vertimas didžiai patalkin
tų Juozo Ereto tezėm skelbti 
Didžiosios Britanijos ir JAV po
litinėse sferose ir spaudoj. 
“Žvilgsnio į laikmetį” kalba ci
ceroniškai konkreti, lakoniška, 
sklidina geopolitinio labirinto 
pažinimo, ginkluota istorijos 
faktais.

-o-
Šis darbas rodo, kiek daug 

galima sutalpinti tarp brošiū
ros viršelių. Tokių geopolitinių 
ir probaltiškų traktatų vis ir vis 
mum taip stinga. Su tikru este
tišku pasitenkinimu skaitytojas 
žengia ne tiktai į pažinimą, bet 
ir į to pažinimo analizę, nes 
pažinimą lydi autoriaus patei
kiamos fakto pažinimo išvados 
ir padarinio komentarai. Tai 
yra autoriaus dėstymo metodas. 
Našus metodas įtikinti opo
nentui.

Vadindamas JAV“Machtohne 
Erfahrung” (galia be patyrimo), 
autorius ima tą prielaidą paaiš
kinti fatališkom netolimos pra
eities klaidom, saugant civiliza
ciją, arba, tikriau, išduodant ją 
barbarijai. Ta pati prielaida ga
lioja ateičiai, nes psichinės ir 
politinės strategijos žemėlapių, 
deja, iki šiol ta “galia be paty
rimo” neturinti.

Autorius kreipia žvilgsnį į da
bartinę Kiniją. Tai JAV strate
gijos antipodas: patyrimas be ga
lios. Taikliais piešinio brėžiais 
autorius rodo tą grandiozinį 
geopolitinį padarą, kuo bogdy- 
chąnų imperija pavirto dabarty, 
taip besididžiuojamai vadinanti 
save “mes esam amžinoji valsty
bė”. Kinijos sąvokose viskas 
milžiniška: valstybės amžius, 
gyventojų skaičius ir teritorinis 
plotis. Bet. . . Kinija nevaldo 
jos dydį atitinkamos galios.

Rusija, Sovietų Sąjunga — 
“Macht und Erfahrung” (galiair 
patyrimas) — iškyla trečiuoju to 
grandiozinio trikampio kampu. 
Nuo to kampo pločio priklauso 
ir trikampio katėtai. Šiai galy
bei autorius skiria didelę savo 
brošiūros dalį. Tai yra pasaulio 
“to be or not to be” lemia
moji jėga. Autorius meta piūvį 
per Rusijos istoriją, sustoja ties 
rusiškųjų “europiečių” ir “pan- 
slavistų” sąjūdžiais, kurie iš pra
eito šimtmečio tebemaitina 
imperijos veiklos stimulus savo 
neišsenkamais syvais. Pan- 
slavizmo kvėpavimas yra šešio
liktojo amžiaus Rusijos valdovų 
šūky: “Maskva yra trečioji Roma. 
Kitai Romai nebūti.”

Panslavizmas pergimė į “pan- 
rusizmą”. Tai jėga, maitinanti 
imperijos ekspansiją. Tą jėgą or
ganiškai paveldėjo Sovietų Są
junga. Prieš tą išvadą, aišku, 
pasisakytų visa dabartinė egzilė, 
atkakliai atribojanti rusų tautą 
nuo Rusijos politinių režimų. 
Juozo Ereto koncepcijoj — pan- 
rusizmo, panslavizmo kontinui- 
tetas pulsuote pulsuoja Sovietų 
Sąjungos politikoj. Pabaltiečiai, 
tenka galvoti, 100% stos Ereto 
pusėj.

Vienu iš pavyzdžių autorius 
platokai parodo nepriklausomų 
Pabaltijo valstybių “įsiurbimą” 
į Sovietų Sąjungos sąstatą. Nuo
latinis Rusijos veržimasis į van
denyną, prie jūrų, logiškai per
gimė į veržimąsi prie pasaulinės 
hegemonijos. “Galia ir patyri
mas”, kaip autorius vadina So
vietų Sąjungą, visiškai nepalygi
nama dabar su senomis ir nusi
gyvenusiomis galiomis, kokios 
anksčiau, istorijos raidoj, buvu
sios Vakarų Europos valstybės. 
Reikšmingų perbėgėlių iš So
vietų Sąjungos parodymai jau 
seniai tvirtina vieną ir tą patį: 
Sovietų generalinis štabas dar 
prieš antrąjį pasaulinį karą su
darė detalius planus, kaip žaibo 
karu nušluoti Vakarų Europos 
valstybes, aneksuoti jų teritoriją 
ir milžiniškais nepageidaujamo 
elemento išvežimais užtikrinti 
sau placdarmą prie Atlanto.

Bet. . . galia ir patyrimas, So
vietų Sąjunga, turi savo Achilo 
kulną. Tai eurokomunizmo są
jūdžiai tose šalyse, kurių kom
partijomis Maskva turėtų labai 
pasitikėti.

Maskvos akimis, tai savotiškos 
ideologinės schizmos ir strategi
nės paklaidos. Autorius laiko 
“eurokomunizmo” sąjūdžius 
Prancūzijoj, Italijoj, net Ispani
joj, Sovietų Sąjungos silpnėjimo 
požymiu. Kremlius gyvas savo 
idėjine ortodoksija. Tai ortodok
sijai nėra atitinkamo “yes-man” 
atliepio gausingiausiose užsie
nio kompartijose. Vietoj plačiau- 
siųjų “liaudies frontų” palieka 
tiktai riboto skaičiaus šnipų ar
mijos.

Kad Maskva tikrai nepaten
kinta eurokomunizmo schizma, 
rodo jos pastangos degraduoti 
moralinį eurokomunizmo vadų 
veidą. Maskva skelbia, kad Ber- 
linguer yra žemių savininkas, 
Marchais buvo įsirašęs sava
noriškai dirbti hitlerinės Vokie
tijos pramonėj, o Carillo buvo 
pritaręs 1968 vadinamam “Pra
hos pavasariui”, po kurio įvyko 
sovietinių militarinių pajėgų in
vazija į Čekoslovakiją.

LAPKRIČIO
AIDAI

Straipsniai: Antanas Rubšys
— Krikščionybė išeina į pasaulį; 
Antanas Maceina — Filosofi
jos keliu; Genovaitė Kazokienė
— Dailininko Vlado Meškėno 
kūryba; Jurgis Blekaitis — Ba
lys Sruoga; Pasikalbėjimas su 
profesorium Peteriu Reddaway.

IŠ grožinės literatūros: Kazys 
Bradūnas — Eilėraščiai.

Apžvalgoje: Dr. J. Vidzgiris — 
25-kios europinės Lietuviškųjų 
studijų savaitės; K. L. — Jubi
liejinis Šviesos — Santaros su
važiavimas; Leonardas Andrie- 
kus — Aidų koncertas Chicago- 
je; dr. Povilas Rėklaitis — Su
sitikimas su Vydūnu Tilžėje; 
Wilhelm Witte — Dėl pavardės 
“Vydūnas”; Mūsų buityje.

Recenzijos: Viktoras Gidžiū
nas, OFM — Lietuva ukrainie
čių šaltiniuose (Monumentą Uc- 
rainae Historica); Algis Šimkus
— Broniaus Budriūno lietuviš
kos mišios; Vladas Kulbokas — 
Andriaus Norimo “Santaka”; At
siųsta paminėti.

Šis Aidų numeris iliustruotas 
Vlado Meškėno dailės darbų 
nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — 
Motina ir vaikas (pastelė). Virše-

Rimas Laniauskas — Tebūnie tavo valia, akrilis.

Sovietų Sąjunga verste už
verčia Vakarus savo agentais, 
teroristais, šnipais, laikydama 
NATO pagrindiniu savo taiki
niu.

Autorius nepamini sovietinių 
disidentų rolės sovietinio 
Achilo kulno koncepcijoj. Gal
būt ir sovietinis disidentizmas, 
autoriaus nuomone, tėra viena iš 
trečios Romos konstruavimo 
planų, kuri nors koreguojančio
ji jėga? Painios ir gajos “pan
slavizmo”, “panrusizmo” teori
jos plazda kur nors netoli nuo 
sovietinio disidentizmo teritori
jos?

“Europa yra mūsų didžioji tė
vynė” — sako autorius, tampriai 
surišdamas Šveicarijos likimą su 
Europos likimu. Nuo amžių 
šveicarų puoselėtas neutralumas 
Europos karų ir nesantaikų 
siausme dabar pakitęs. Šveicari
ja jautriai suinteresuota idėjine 
bei materialine visos Europos 
gerove. Nuostabiai geografiškai 
graži Šveicarija, kurios poveikį 
laime laikė Goethe ir Jaspers, 
dabar nelyginant Pompėja ant 
vulkano šlaito. Finaliniame, itin 
tragiškai skambančiame, sky
riuje “Und wir Schvveizer?” (Ir 
mes, šveicarai?) autorius piešia 
masę tų eventualybių, kurios 
grasios išdidžios, amžinai neka
riaujančios šalies ateičiai. “Eu
ropos likimas yra mūsų vienin
telis likimas” (psl. 48) — tvirti
na Eretas. Amžinąją taiką jis va
dina utopija.

Puiki iliustracinė faktų me
džiaga, kurią autorius pateikia 
brošiūroj, neabejotinai patvirti
na jo nuomonę, jo paminėtų 
faktų komentarus.

Juozo Ereto žvilgsnis į laik
metį blaivus, aštrus, analize 
spindintis ir makabriškų prog
nozių nevengiantis. Jis tvirti
na: negalima liūliuoti savęs uto
pijomis, kada naujas Hanibalas 
prie vartų.

Profesorius turi savo dispozi
cijoj, tarp kitų, asmeniškai išgy
ventą Lietuvos tragediją.

(Joseph Ehret — Blick in die 
Zeit. Eine weltpolitische 
Umschau. Basei 1978.) 

lių 4 psl. — Meno prekiautoja 
(pastelė). Taip pat Vydūno nuo
traukos bei su jo gyvenimu su
sietos dokumentinės nuotrau
kos.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St, Boston, MA 
02122; literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius — dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, Kenne- 
bunkport, ME 04046; leidžia 
Tėvai Pranciškonai; administ
ruoja T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207; spaus
dina Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

valdyba prašo leidėjus ir auto
rius 1978 m. literatūrinių knygų 
po 5 egz. siųsti premijos komi
sijai šiuo adresu: Bernardas 
Brazdžionis, 1106 Lime Place, 
Vista, Calif. 92083.

Pagal LRD valdybos posėdžio 
(š.m. gegužės 13) nutarimą, pa
vasarį paskelbtą spaudoj, knygos 
turi būti gautos iki 1979 sau
sio 31 (ne iki 1978 gruodžio 31, 
kaip klaidingai paskelbta šį ru
denį). Premija bus paskirta iki 
kovo 10.

Rimas Laniauskas — Rudens gėlių puokštė.

Rimo Laniausko kūrinių paroda

CLEVELAND, OHIO

Ateitininkų korporacija Gied
ra gruodžio 2-3 Clevelando Lie
tuvių namuose suruošė dailinin
ko Rimo Laniausko kūrinių pa
rodą. Buvo išstatyta daugiau kaip 
30 akvarelių ir akriliniais dažais 
tapytų kūrinių. Net ir pačios 
rengėjos buvo nustebintos gau
sia publika, o Rimas Laniauskas, 
trumpo atidarymo metu pakvies
tas tarti žodį, buvo, matyti, susi
jaudinęs. “Apie mane tekalba 
mano kūryba”, pasakė jis, keliais 
šiltais žodžiais pasveikinęs sve
čius lietuvių ir anglų kalbo
mis. Publikos tarpe buvo gausu 
amerikiečių ir lietuviško jauni
mo.

Paroda bylojo apie rengėjų 
skonio pajautimą — nuo vyku
sio paveikslų sukabinimo, išdės
tymo salės vidury iki patrauk
laus vaišių stalo. Žvakidės, sun
kaus sidabro indai, meniškai iš
dėstyti užkandžiai, balta staltie
sė ir pušų šakelių dekoracija pil
nai išbaigė ir apipavidalino 
bendrą tikros meno šventės nuo
taiką.

Rimas Laniauskas, gimęs 
1937 Kaune, drauge su savo tė
vais išgyvenęs mūsų odisėją, 
daugumui clevelandiečių pažįs
tamas kaip profesionalas daili
ninkas, aktyvus organizacijų na
rys ir geras golfininkas, pirmą 
kartą Clevelando meno mylėto
jam pasirodė su savo kūrinių 
paroda.

Anot jo paties žodžių, jo įvai
riaspalvė, savo technika ir tema
tika labai įvairi kūryba rodo jo 
neramų, kovojantį, pusiausvyros 
tarp savęs ir aplinkos ieškantį 
kūrėją, nuo įdomių akį traukian
čių abstraktų iki beveik senti
mentaliai nuteikiančių pusiau 
impresionistinių kūrinių.

“Tebūnie tavo valia” — dido
ko formato paveikslas, kurio 
kompozicijoj dominuoja vie
nuolių figūros ramybe dvelkian
čių vienuolyno sienų fone, su 
šykščiais teptuko brūkšniais at
skraidintais balandžiais. Jis 
dvelkia vidine ramybe ir pasi
tenkinimo dvasia. “Tremtiniai”, 
“Lūžis” — jau kita Rimo La
niausko dvasios pusė, nerami, 
nepatenkinta, ieškanti spren
dimo ir atsakymo į jį kankinan
čius klausimus. Tiek pajūrio 
vaizdai su žvejų valtimis, tiek 
“Po žiemos antklode” paskuti
nieji rudens lapai, užkliuvę nuo
gose krūmokšnio šakose, yra di
namiški, kupini nematomų, bet 
aiškiai jaučiamų verpetų.

Pasteliniai ir balti žiedai, pri
meną ramunes, iš arti pažiūrė
jus, nėra atpažįstami. “Jų nėra”, 
aiškina man Rimas Laniaus
kas privataus pokalbio metu. 
“Jie žydi mano vaizduotėj. Tie 
žiedai neturi botaniškos tikro
vės. Man gyvenimas yra abstrak
tas, kova ir žaidimas, nuolatinis 
išgyvenimų sūkurys, kuriame aš 

ieškau ramybės, vientisumo ir 
savęs išsipildymo.”

Rimo Laniausko kūryba iš tik
ro pati kalba apie jį.

Jau 13 metų ištarnavęs Ame
rican Greeting Cards_ komer
cinio dailininko tarnyboj, jis vis 
dėlto, savo natūralaus talento 
vedamas, nepasidavė komerci
nio meno įtakai. Atliekamu 
metu tapo tai, ką jam diktuoja 
jo vaizduotė, jo nuotaikos, jo 
idėjos. Dalyvavęs prestižingose 
amerikiečių parodose, jis susi
laukė pripažinimo ir įvertinimo, 
laimėdamas New Yorke premiją 
už akvarelę “Sprendimas”. Bu
vo du kartus priimtas į Ameri
kos akvarelistų parodas, į ku
rias patekti galima tik kritiškos 
atrankos būdu. Pavykus dar 
vieną kartą, jis tikisi tapti tos 
prestižingos Amerikos meni
ninkų organizacijos nariu.

Clevelando meno mylėtojus 
jo kūryba sužavėjo ir nustebino. 
Reikia tikėtis, kad ir kitos lietu
vių kolonijos susidomės tuo ta
lentingu jaunu menininku ir su
darys jam progą savo kūrinius 
išstatyti plačioj lietuviškoj vi
suomenėj už Clevelando ribų.

Aurelija Balašaitienė

— Antanas Juodvalkis, PLB 
valdybos sekretorius, su žmona 
dalyvavo gruodžio 2 Chicagoj 
surengtame dail. Adomo Varno 
100 metų amžiaus sukakties pa
gerbime, kur PLB valdybos var
du įteikė sukaktuvininkui LF 
medalį kaip pasaulio lietuvių 
padėkos simbolį. Prieš porą mė
nesių PLB valdyba buvo perda
vusi dail. Adomui Varnui PLB 
seimo Toronte priimtą specialų 
sveikinimą.

— Dail. J. Račkaus grafikos ir 
tapybos kūrinių paroda rengia
ma gruodžio 16-17 Toronte, Pri
sikėlimo parapijos parodų salėj. 
Parodą rengia K.L.K. Moterų 
Prisikėlimo parapijos skyrius.

— Dail. Antano Petrikonio 
kūrinių paroda St. Petersburg, 
Fla., Lietuvių klubo patalpose, 
įvyks sausio 6-7.

— Rašytojui Jurgiui Gliaudai 
Dzūkų draugijos premija už ge
riausią romaną “Perlojos res
publika” bus įteikta 1979 gegu
žės 19. Tada Dzūkų draugija 
minės savo veiklos dešimtmetį.

— Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba 1978 metų premijai 
skirti komisiją sudarė iš Los 
Angeles ir apylinkėj gyvenančių 
rašytojų. Komisija yra tokios su
dėties: Bernardas Brazdžionis, 
Bronys Raila, Alė Rūta, dr. Ele
na Tumienė ir Pranas Visvydas.

— Spaudos balius, ruošiamas 
Lietuvių Žurnalistų s-gos 
Daužvardžio Fondo, įvyks sau
sio 27 Martiniąue salėj. Progra
moj premijų įteikimas, meni
nė dalis ir šokiai. Gros Neo- 
Lithuanų orkestras, vad. A. Mo
desto.

Atsiųs 
ta

Pa m J||| 
minė ti

Marija Aukštaitė — IŠEIVĖS 
KELIU. Apysaka. Išleido A.F. 
Navikevičius. Surinko ir apipa
vidalino Tėviškės Žiburių 
spaustuvė Toronte. Spausdino 
Litho-Art Ltd. 1978. Viršelį pie
šė J.A. Navikevičius. 208 psl. 
Kaina 5.50 dol. Užsakymus siųs
ti per Tėviškės Žiburius, per 
D. ir B. Kriaučiūnų krautuvę, 
313 Barton St., E. Hamilton, 
Ont., ir per leidėją A.F. Navi- 
kevičių, 555 Sheppard Avė., No. 
202, Downsview, Ont. M3H 
2R7, Canada.

Apysakos autorė — žinoma 
poetė, gyvenanti Kanadoj. Šią 
savo naują knygą ji nusako 
šiaip: Prieškariniai dviejų ke
liauninkių iš Lietuvos išvykimai 
ir jų išgyvenimų nuotykiai.

Apysaka vaizduoja nėščios 
mergaitės jautrius išgyvenimus, 
romansą su dailininku ir nuošir
džią meilę kunigui, kuris lieka 
Lietuvoj, ją išleidęs į užjūrį, 
kur ji prabangiai įsikuria.

Knygą skaityti įdomu, tačiau 
literatūrinės vertės ji neturi.

Stepas Jakubickas — KAS YRA 
LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪ
DIS. Išleido Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Kanados Vietininkija. 
Delhi, Ontario — 1978 m. Tech
ninė priežiūra — Kęstutis Dir- 
kis. Viršelį paruošė kun. Jonas 
S taškus. Iliustruota nuotrauko
mis ir vinjetėmis. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoj. 
152 psl. Kaina 5 dol.

Kas gi yra šios knygos pavadi
nime minimas sąjūdis? Ne kiek
vienas atsakys. Daugiau ar ma
žiau jį pažįsta vyresnioji lietuvių 
karta. Iš jaunimo tik labai retai 
kas apie jį yra girdėjęs. Knygos 
autorius savo įvade pasisako:

“Šio veikalo tikslas yra ge
riau supažindinti lietuvių visuo
menę ir ypač lietuvišką jauni
mą su Lietuvos Atgimimo Są- 
džio santvarkos forma, jo pagrin
diniais tikslais ir programiniais 
dėsniais, o taip pat ir ankstyves
niųjų lietuvių nacionalistų or
ganizacinių etapų — “Geležinio 
Vilko” ir Lietuvių Nacionalistų 
Partijos veikla, bei Sąjūdžio atsi
radimu ir organizaciniu atsikūri
mu užsienyje tęsiant lietuvių 
nacionalistų organizacinę veiklą 
ir kovą dėl Lietuvos valstybi
nės nepriklausomybės atstatymo 
mūsų tėvų žemėse.”

Ši pastraipa iš knygos įvado 
mus įtikina veikalo tikslo rimtu
mu. Tik sunku tikėti, kad savo 
tikslą jis pasiektų jaunimo tarpe, 
kaip to pabrėžiamai norima. 
Knyga įdomi labiausiai tiem, ku
rie apie šį populiariai vadinamą 
“voldemarininkų” sąjūdį šį tą 
žino iš praeities ir dabarties. 
Sąjūdis patriotiškai kovingas.

ESAME JŪSŲ TARPE. Ne
kaltai Pradėtosios Mergelės Ma
rijos Seserų Vienuolijos 60 m. 
sukakties atminimui. 1918-1978. 
Redagavo sesuo Ona Mikailaitė. 
Išleido Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserys, Putnam, Con- 
necticut. Didelio formato. Iliust
ruota nuotraukomis. Viršelio 
piešiniai — Ados Sutkuvienės. 
48 psl.

Gražus leidinėlis. Sesuo Ona 
Mikailaitė savo vienuolijos 60- 
tojo gimtadienio proga rašo:

“Kongregacijai pradedant 
septintąjį dešimtmetį, žiūrime į 
jį giedriu žvilgsniu—Seseris ir 
rėmėjus lydi patyrimas ir užsi
grūdinimas dirbti visokiose ap
linkybėse. Ateis nauji planai, 
nauji darbai atneš naujų lai
mėjimų — nauji namai atsistos 
Centrinio Vienuolyno sodyboje. 
Nepritrūks energijos, nepritruks 
jėgų, nes Viešpats bus su mu
mis.”

Kitų straipsnių autoriai: ar- 
kivysk. Jurgis Matulaitis (ištrau
kos iš jo dvasinio dienoraščio), 
kun. Stasys Yla, kun. V. Bag- 
danavičius (ištraukos iš straips
nių, spausdintų Drauge), Anta
nas J. Vasaitis.
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ST. PETERSBURG, FLA.
Rašytojos ir laureatės Biru

tės Pūkelevičiūtės literatūros 
vakaras suruoštas Lietuvių klu
be lapkričio 1. Beveik dvi va
landas klausytojai gėrėjosi jos 
kūrinių įvairumu ir grožiu.

Klubo rudens balius įvyko 
lapkričio 19. Dalyvavo apie 250 
klubo narių ir jų svečių. Buvo 
suvaidinta dr. B. Zelbienės pa
ruošta ir režisuota dviejų veiks
mų komedija “Ko velnias nega
li, boba padarys”. Vaidino Kra
sauskienė, Steponkienė, Duric- 
kas ir Velbasis. Prie scenos pa
ruošimo darbų daug prisidėjo P. 
Zelba. Gr. Jezukaitienės vado
vaujamas sekstetas nuotaikingai 
padainavo keletą dainų. Sekste
tą sudaro Grigienė, Vizbarienė, 
Virbickienė, Razgaitienė, Se- 
niūnienė ir Jurgėlienė.

Dail. Jurgio Juodžio paroda 
vyksta gruodžio 14-17 Lietuvių 
klubo patalpose. Parodos tema
tika patriotinė, tautinė.

Klubo choro ir solistės Gi- 
nos Čapkauskienės bendras kon
certas, talkinant vietos LB apy
linkei, įvyks vasario 7.

Bendros Kūčios ir Naujų metų 
sutikimas rengiamas ir šiais me
tais. Dėl informacijų galima 
kreiptis į klubo pirmininką K. 
Jurgėlą (tel. 360-5952) arba 
parengimų vadovę Gr. Jezukai- 
tienę (tel. 347-7107).

Lietuvos kariuomenės 60 me
tų atkūrimo sukakties minėji
mas klubo patalpose įvyko lap
kričio 23. Minėjimui vadovavo 
kuopos pirm. J. Babrys. Pradžioj 
šaulys A. Rakštelė paskaitė pro
gai pritaikytą eilėraštį. Paskaitą 
skaitė ats. kpt. Bronius Michele- 
vičius. Meninę dalį atliko solis
tė Justina Sriubiškienė iš To
ronto. Ji padainavo lietuviškų 
dainų ir ištraukų iš operų. Mi
nėjimo iškilmėse dalyvavo ir 
trys savanoriai kūrėjai: pulk. A. 
Valušis, mjr. L. Virbickas ir J. 
Punkris.

Jūrų šaulių kuopa “Palanga” 
spalio 29 Holy Name bažny
čioj turėjo vėliavų šventinimo 
iškilmes. JAV vėliavą kuopai 
dovanojo Veronika Jomantienė. 
Iš Lietuvos atsivežtą lietuvišką 
vėliavą dovanojo kuopos narė 
Emilija Mikalauskienė. Šventi
nimo apeigas atliko kuopos ka
pelionas kun. J. Gasiūnas, asis
tuojant Šv. Kazimiero misijos 
klebonui kun. T. Degučiui ir 
kun. E. Jurgučiui. Už nuopel
nus Šaulių Sąjungai Tremty bu
vo apdovanoti šaulių žvaigždės 
ordino medaliais šie kuopos na
riai: Ė. Daknienė, L Rederis, 
A. Lukienė, A. Lukas ir J. Kal
pokas.

Lietuviška radijo valandėlė 
St. Petersburgo ir apylinkių lie
tuviam pradės savo transliacijas 
gruodžio 16, šeštadienį, 7:30 vai. 
ryto. Valandėlės savininkė ir ve
dėja yra Kazė Brazdžionytė, tu
rinti Lietuvos Aidų radijo valan
dėlę Chicagoj. Sudarytas valan
dėlės talkos komitetas, kurio se
niūnas yra K. Kleiva, parengi
mų vadovė dr. B. Zelbienė, sekr. 
A. Vidutis ir ižd. P. Pocius. 
Transliacijos vyks iš radijo sto
ties WTIS banga 1110 AM.

Dail. Antano Petrikonio kūri
nių paroda įvyks Lietuvių klu
bo patalpose sausio 6-7.

L.Ž.K.

L.R.K. Moterų Sąjungos 
76 kuopa yra viena iš naujausių 
visoj organizacijoj ir oficialiai 
centre įregistruota tik prieš dve
jus metus. Moterys yra suruošu- 
sios keletą didesnių minėjimų 
ir šiaip gražiai reiškiasi koloni
jos visuomeniniame gyvenime. 
Neseniai sąjungietės Seminole 
parke surengė pagerbimą Šv. 
Kazimiero misijos klebonui kun. 
Tadui Degučiui jo gimtadienio 
proga. Pirmininkė Donna Kamm 
dėkoja visiem, prie to paren
gimo sėkmingumo prisidėju- 
siem.

L. R. K. Moterų Sąjungos 76 
kuopos narių susirinkimas įvyks 
gruodžio 28, ketvirtadienį, 11 
vai. ryto lietuvių pranciškonų 
svetainėj.

Stasys Bakutis, kolonijos veik
lus visuomenininkas, pergyveno 
kelias operacijas ir, išbuvęs ligo
ninėj du mėnesius, sveiksta na
muose žmonos Elenos globoja
mas. S. Bakutis, būdamas ligo

ninėj, susilaukė didelio draugų 
ir kaimynų nuoširdumo.

Fort Myers, Fla., dienraštis 
neseniai sporto skyriuj pirmam 
puslapy išspausdino Eric ir Rex 
Kamm, turinčių 9 ir 10 metų, 
nuotraukas. Jie pasižymėjo teni
so žaidime. Jų tėvas David 
Kamm yra finansų investavimo 
firmos Raymond, James and As
sociates menedžeris.

Ona Jakubauskienė neseniai 
pergyveno rimtą akies operaci
ją. Ji netrukus žada vėl įsijung
ti į visuomeninę veiklą.

K.K.
-

PALM BEACH, FLA.
Pavykusi Balfo gegužinė

Palm Beach Balfo skyriaus 
valdybos spalio 22 surengta 
gegužinė laikoma labai gerai 
pavykusia. Esant labai gražiam 
orui, atsilankė daug svečių ir iš 
tolimesnių apylinkių, ypač iš 
Pompano Beach ir Lake Worth.

Svečiai buvo pavaišinti įvai
riais lietuviškais valgiais, ku
riuos pagamino A. Biliūnienė su 
talkininkėmis A. Jakubauskiene, 
A. Pilipavičiene, J. Šalkauskie
ne ir L. Slabokiene. Barą gražiai 
tvarkė valdybos pirm. V. Biliū
nas su A. Šalkausku. Laimės 
šulinys pasižymėjo labai gra
žiais ir brangiais laimikiais, ku
riuos iš aukotojų surinko sekr. 
A. Rugys. Jis su K. Virškuviene 
gražiai vadovavo jų traukimui. 
Piniginius reikalus tvarkė ižd. 
St. Slabokas.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siem dalyviam už atsilankymą, 
visiem laimikių aukotojam, A. 
Pažėrienei ir A. Stepanauskie- 
nei, iškepusiom pyragus ir juos 
paaukojus iom B alfui, inž. S. Ja- 
meikiui už parūpinimą iš bur
mistro leidimo nemokamai nau
dotis gegužinės vietove.

Ši gegužinė B alfui davė 300 
dol. pelno.

Valdyba, dėkodama spaudai 
už šios* gegužinės garsinimą, 
paskyrė po 10 dol. Draugui, 
Darbininkui ir Dirvai.

Vėlinės
Palm Beach lietuvių kapinių 

komitetas lapkričio 2 Royal Palm 
Memorial Gardens lietuvių ka
pų skyriuj surengė Vėlinių mi
nėjimą.

Komiteto pirm. J. Jaku
bauskas, atidaręs minėjimą, pa
dėkojo už atsilankymą ir pareiš
kė, kad susirinkta pagerbti mi
rusių ir čia palaidotų lietuvių: 
Juozo Papievio, Antano Petrai
čio, Juozo Zimatravičiaus, Sofi
jos Dundurienės, Vlado Stoš

kaus ir Onos Rinkienės. Mi
nėjimui vadovavo A. Rugys. Jo 
paprašyti visi minutės susikau

pimu pagerbė mirusius. Ant 
kiekvieno mirusio antkapio 
buvo uždegta žvakutė ir padėta 
gėlių.

A. Pilipavičiui pakeliant Lie
tuvos vėliavą, visi sugiedojo Lie
tuvos himną. Kun. A. Senkus at
laikė pamaldas, pasakė pamoks
lą ir pašventino kapus. J. Nava- 
saitis paskaitoj nusakė, kaip Vė
linės buvo švenčiamos Lietu
voj. Jis reiškė pageidavimą, kad 
čia kiekvienais metais būtų mi
nimos Vėlinės. Lietuvos vėliavą 
nuleidžiant, buvo sugiedota Ma
rija, Marija.

Po minėjimo toj pačioj vietoj 
įvyko Palm Beach lietuvių ka
pų savininkų ir svečių susirin
kimas, kuriam pirmininkavo P. 
Mikšys, sekr. V. Mickus. Komi
teto pirm. J. Jakubauskas pra
nešė apie komiteto nuveiktus ir 
užplanuotus darbus. Susirinki
mas sutartinai pritarė komiteto 
siūlymui kiekvieneriais metais 
sausio mėnesį atlaikyti mišias už 
šiuose kapuose palaidotus lietu
vius, po pamaldų surengti reli
ginį koncertą, kviečiant ir kita
taučius. Susirinkimas dauguma 
balsų' (iš 40 sklypų savininkų 
6 susilaikius) priėmė ir antrą ko
miteto pasiūlymą, kad Palm 
Beach lietuvių kapinės kaip juri
dinis asmuo būtų įamžintas 
Lietuvių Fonde. Susirinkimas 
mano, kad Palm Beach lietuvių 
kapinių komitetas, būdamas LB 
Palm Beach apylinkės padali
nys, kasmet turi būti patikrina
mas tos apylinkės kontrolės ko
misijos.

Susirinkimo pirmininkas 
P. Mikšys visų vardu pa - 
reiškė padėką komiteto pirmi
ninkui, šių kapinių organizato
riui J. Jakubauskui, nariam V. 
Mickui, P. Banienei ir jų talki

ninkam Br. Aušrotui ir A. Bi
liūnienei už nuveiktus darbus 
šias kapines organizuojant. Ko
mitetas atsistatydino. Susirinki
mo dalyviai sutartinai jį perrin
ko kitai kadencijai. Dabartinį 
komitetą sudaro pirm. Jakubaus
kas, sekr. Mickus, ižd. Banienė.

Bažnytinis komitetas
Spalio 1 po lietuviškų pamal

dų įvykęs susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo Z. Strazdas ir sek
retoriavo A. Pilipavičienė, išrin
ko vieneriem metam naują Palm 
Beach lietuvių bažnytinį komi
tetą. Komitetas lapkričio 2 die
nos posėdy pasiskirstė pareigo
mis: pirm. V. Biliūnas, nariai P. 
Balčiūnienė ir St. Slabokas.

Komitetas nutarė prieš Vely
kų šventes surengti rekolekci
jas, Lietuvių Religinei Šalpai 
paskyrė 25 dol. Lietuviškos pa
maldos ir toliau bus laikomos 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį 2 vai. popiet Šv. Povilo 
katalikų bažnyčioj.

P. Mikšys

— Prof. dr. Pranas Jucaitis, 
gyvenąs Lakewood, Ohio, gruo
džio 5 sulaukė 82 m. amžiaus. 
Jis Lietuvoj buvo Žemės Ūkio 
Akademijos ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto chemijos mokslų 
profesorius, paskelbęs daug spe
cialių straipsnių ir padaręs eilę 
chemijos-technologijos srity iš
radimų. Atvykęs į JAV, taip pat 
dirbo savo profesijoj. Visą laiką 
yra aktyvus ir visuomeninėj 
veikloj.

— Cleveland, Ohio, sausio 
21 kultūrinė popietė pavadinta 
“Ir atskrido juodas varnas . . .” 
vardu. Programą atliks rašytojas 
Antanas Gustaitis ir Clevelando 
vyrų oktetas, vadovaujamas 
Ryto Babicko.

— Pianisto M. Motekaičio mu- 
sikos rečitalis Chicagoj, Jauni
mo Centre, įvyks sausio 14.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

ir
COSMOS TRAVEL BUREAU, INC. 

488 Madison Avenue, 
New York, N. Y. 10022

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS 
SU ŠVENTĖMIS IR 
NAUJAIS METAIS 

ir linki visiems viso geriausio

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

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, 
Moscow 2

March 5 March 15 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2
March 22 March 31 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscow 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 x 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
June 14 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
Jiily 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, 

Copenhagen 1
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

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIP TO TRAKAI

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Tour Manager ^35 Fifth Avenue

New York, N.Y. 10017
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų , 
visiems klijentams, draugams ir 

pažįstamiems linki

Frank Zogas, President

MIDLAND SAVINGS
and Loan Association

8929 S. Mariem Avė., Bridgevievv, III. 60455. Ph. 598-9400
4040 Archer Avenue Chicago, III. 60632— Phone 254-4470 

5%
Passbook Savings. Ali accounts compounded daily — paid ųuarterly

6%
2 Years Savings Certificate (Minimum $5,000)

Miami Lietuvių Piliečių Klubas 
3655 No. ’West 34th Street, Miami, Florida 

sveikina visus lietuvius ir linkį sulaukti sveikiems 
ŠV. KALĖDAS ir NAUJUS METUS

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
IRON CITY CLOCK HOSPITAL

Authorized dealers of Longines-VVittnauer and Bulovą VVatches

SIMON ALELIŪNAS

4200 Brownsville Rd. (on de Walt Avė.) 
Phone 281-7399 Pittsburgh, Pa. 15227

SĖASON’S GREETINGS

MODERN RESTAURANT
DINING ROOM & LOUNGE

116 Wešt Pearl Street, Nashua, N. H.
-----  Christmas Day will be closed ------

SĖASON’S GREETINGS TO ALL

FIRST FEDERAL SAVINGS
& Loan Association oį Nashua O

223 Main Street, Nashua, New Hampshire 03060 
Telephone: (603) 889-2123

u_________________________________ ___________________ _____

Kalėdų švenčių proga sveikina visus ir linki
laimingų Naujų Metų

NASHUA FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

157 Main Street
NASHUA NEW HAMPSHIRE

“Bankas yra labai daug padaręs dėl daugelio”

Indian Head 
National 

Bank

Linksmų Kalėdų ir laimingų 

Naujų Metų visiems savo 

klijentams linki šis bankas..

HAPPY HOLIDAYS

Nashua, New Hampshire
Ėst. 1851

Merry Cb jstmas. and a Happy New Year
to >11 our members

Club CjaJWjdian, (Įsu.
40 Chestnut St., Nashua, N.H. 03060

NashuaTrust Company
WeTe close to you 
right where we want to be
Corner East Pearl and Main Streets 
Hudson office 4 Derry Street 
Dnve-Up Office Across Irom City Hali 
Mali Office 33 Coliseum Avė 
South Gate Plaza office 
Daniel VVebster Hgwy South 
Member F D I C

Some people think all banks are atike . . . 
. . . we try harder not to be I

194 Main St. A FULL 
SERVICE 

BANK

/

SĖASON’S GREETINGS 
to Customers and Frienčfc

Producers oį Finest Lithuaniiin Recdrds

REQUEST RECORDS, INC.
3800 S. Ocean DrĮve, 2nd Floor

Hollywood, Fla. 33019
(305) 921-0847
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HOT SPRINGS, 
ARKANSAS

Valstija ir vietovė
Arkansas valstiją galima pava

dinti pušynų ir vandenų kraštu. 
Daugiau kaip 60% žemės ploto 
apima miškai (95% iš jų pušy
nai). Yra 9000 mylių ilgumo 
upių ir upelių ir 675,000 akrų 
ežerų.

Hot Springs miestas įsikūręs 
valstybiniame miške Ouachita 
kalnų virtinėj, supančioj miestą 
iš visų pusių. Vakarinėj miesto 
pusėj yra Mid-America Park. 
Tame parke yra kolegija, tech
nikos mokykla, mokslo ir meno 
muziejus ir amfiteatras. Rytinėj 
pusėj yra Magic Springs šeimų 
parkas, kur gali rasti sau pramo
gų įvairaus amžiaus žmonės. 
Artimoj apylinkėj yra nemaža 
mažesnių parkų, kur žmonės ga
li pasigrožėti gamta ir pramo
gauti.

Miesto gyventojam yra leng
vai pasiekiami šie ežerai: Cathe- 
rine, Hamilton, Ouachita ir De 
Gray.

Pačiame Hot Springs mieste 
yra 47 karšto mineralinio van
dens srovės, trykštančios iš 
Ouachita kalnų virtinės. Šios 
srovės šiandien yra sujungtos ir 
nukreiptos į krašto mineralinio 
vandens vonių pastatus; žmonės 
tomis voniomis gali naudotis. 
Šio vandens iš tam tikslui į- 
rengtų vietų žmonės gali gauti 
ir savo naudojimui.

Hot Springs mieste yra 37,000 
gyventojų, apie 25% iš jų yra pen
sininkai. Jų tarpe yra apie 300 
lietuvių. Žmonėm, norintiem ra
miai poilsiauti, Hot Springs yra 
ideali vieta.

Pensininkus į Hot Springs pa
traukia ne vien tik gamtos gro
žis. Juos čia patraukia ir palan
kios medžiaginės bei socialinės 
sąlygos. Pvz., Arkansas valstijoj 
yra žemi valstijos ir savivaldy
bių mokesčiai. Hot Springs 
mieste veikia Senior Com- 
munity Service Employment 
Program įstaiga, kuri norintiem 
ir pajėgiantiem dirbti vyresnio 
amžiaus žmonėm parūpina laiki
nus darbus. Programai vadovau
ja Mrs. Esther M. McKeever.

Home Health Aid ir Home 
Health Service institucijos ne- 
pajėgiantiem pilnai savęs aptar
nauti asmenim suteikia pagalbą 
namuose net iki to laipsnio, 
kad atitinkami asmenys paruošia 
jiem valgius. Ir visa tai yra ne
mokamai, jei pavienio asmens 
metinės pajamos neviršija 
$5,690.36, o poros — 7,441.24.

Paskutiniu laiku čia yra įsteig
ta institucija Service Manage
ment Program, kurios tikslas yra 
sudaryti senyvo amžiaus žmo
nėm sąlygas praleisti senatvę 
savo namuose, suteikiant jiem 
reikalingą pagalbą, kad nereikė
tų jiem eiti į prieglaudas. Tam 
tikslui gubernatorius David Pry- 
or iš valstijos iždo paskyrė 2 
mil. dolerių ir federalinė val
džia — 0.5 mil.

Arkansas valstija čia gyvenan
čių pensininkų skaičium yra 
antra po Floridos.

Bendras Kalėdų švenčių pobū
vis

Minėtoji Senior Community 
Service Employment Program 
direktorė Mrs. Esther M. Mc 
Keever, jauna, energinga, su
prantanti ir sugebanti patraukti 
žmones, 1976 sugalvojo suruošti 
Arkansas valstijoj gyvenantiem 
pensininkam bendrą Kalėdų 
švenčių pobūvį. Tais metais po
būvy dalyvavo 1300 žmonių, o 
1977 — 2000. Atrodo, kad bend
ras Kalėdų švenčių minėjimas 
Arkansas valstijoj bus įvestas 
kaip tradicija paįvairinti pensi
ninkų gyvenimui. Toks minėji
mas yra ruošiamas ir šiais metais.

Tie Kalėdų švenčių parengi
mai yra ruošiami su aukštų vals
tijos ir miesto pareigūnų prita
rimu ir pagalba. Jų tarpe pami
nėtini: gubernatorius David 
Pryor, valstijos generalinis pro
kuroras Bill Clinton ir Hot 
Springs miesto burmistras Tom 
Ellsworth. Paskutiniuose rinki
muose David Pryor buvo išrink
tas į federalinį senatą, o Bill 
Clinton — Arkansas valstijos 
gubernatorium.

Be minėtų pareigūnų, Kalė
dų švenčių pobūvio parengi
me dalyvauja daugelis Hot 
Springs ir apylinkės prekybos ir 
pramonės atstovų, visuomeninės 
organizacijos ir pavieniai as
menys, prisidėdami savo darbu, 
patarnavimais, gėrybėmis ir va
karo programos atlikimu. Hot 
Springs miesto burmistras 
Tom Ellsworth leido nemo
kamai naudotis pagrindine Con- 
vention Auditorium sale, o Pre
kybos ir Pramonės Rūmai paau
kojo 250 dolerių.

Kalėdų švenčių pobūvio pa
rengime dalyvauja ir lietuviai. 
Jie yra paprašyti papuošti kalė
dinę eglutę. Ją lietuviškai pa
puoš LB Hot Springs apylinkės 
narių grupė, vadovaujant J. ir V. 
Šklėriam, L. Gudelienei ir L. 
Tamošaitienei.

Pobūvis įvyks gruodžio 17, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
Convention Auditorium pagrin
dinėj salėj. Į pobūvį atvyksta 
Arkansas valstijos gubernatorius, 
dabar išrinktas į senatą, David 
Pryor, generalinis prokuroras, 
išrinktas gubernatorium, Bill 
Clinton, NRTA/AARP admi- 
nistratyviniam reikalam direk
toriaus pavaduotojas Wayne F. 
Haefer iš Washingtono, kuris 

pobūvy pasakys pagrindinę kal
bą, ir kiti.

Pobūvio programą atliks dvie
jų gimnazijų chorai, du orkest
rai, solistė Judy Garman; bus pa
skaityta apysaka iš Biblijos. Po 
to bus vaišės. Programai vado
vaus Jim Randall.

T. Dambrauskas

PHILADELPHIA

Minėta Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukaktis

LVS-gos Ramovės Philadel- 
phijos skyriaus valdybos pastan
gomis lapkričio 19 buvo pami
nėtas Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šešiasdešimtmetis.

Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioj susirinko nemaža žmonių 
į pamaldas. Dalyvavo ir orga
nizacijos su savo vėliavomis, ku-

BALTIMORĖJE
Šv. Vardo draugija turėjo me

tų ketvirčio susirinkimą Šv. Al
fonso mokyklos salėj gruodžio 
12. Draugijos nariai dalyvavo 
mišiose Šv. Alfonso bažnyčioj. 
Mišias aukojo jų dvasios vadas 
kun. A. Dranginis. Posėdžiui va
dovavo Francis Bill Weber, 
draugijos pirmininkas.

Lietuvių Postas ir jų padėjė
jos gruodžio 17, sekmadienį, 
Lietuvių Svetainės kambariuo
se rengia Kalėdų balių. Pradžia 
2 vai. popiet. Vaikučiam Kalėdų 
senelis įteiks dovanų. Visiem 
bus skanių valgių.!Legionieriai 
raginami dalyvauti.

Šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai pradės savo kalėdines ato
stogas su programėle. Vaikučiai 
giedos kalėdines dainas bei 
giesmes.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
rengia kalėdinį balių šeštadie

nį, gruodžio 16, Šv. Alfonso 
mokyklos salėj. Šokiam gros or
kestras. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Kalėdų senelis klubo na
riam įteiks dovanėlių. Visi nariai 
raginami kuo gausiau dalyvauti. 
Balius prasidės 8 vai. vak.

Alice Žalgiris, gimus ir augus 
Baltimorėj, staiga mirė gruodžio 
L Buvo malonaus būdo mote
ris. Dalyvavo lietuviškuose pa
rengimuose. Šv. Alfonso bažny
čioj už jos sielą aukotos mišios 
gruodžio 6. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime li
ko pusseserė Marė Zelinskienė 
ir jos šeima.

Viktorija Bubnis, ankstesnės 
kartos lietuvė, mirė Louisiana 
valstijoj. Jos kūnas parvežtas į 
baltimorę. Mišios už jos sielą 
buvo aukojamos gruodžio 7 Šv. 
Alfonso bažnyčioj. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko dukros Alice, Vik
torija, Ona, sūnus Jurgis ir daug 
anūkų.

Jonas Obelinis

Hot Springs visuomenės atstovų delegacija Kalėdų švenčių minėjimo reikalu pas 
Arkansas gubernatorių David Pryor, kuris dabar išrinktas į JAV senatą. Iš k. pirmoj 
eilėj: Liucija Gudelienė, Judy Gay, Esther McKeever, David Pryor, Janet Mosley, 
Lois Simpson, Carolyn Ellison, Sheila Sims, Loreta Tamošaitienė, antroj eilėj: James 
McKeever. dr. Lamar Smith. Don Pittman, John Wood, Joe Bob Garner, Jack Thiele.

rias lydėjo gražus būrelis mo
terų, apsirengusių tautiniais dra
bužiais. Mišias aukojo šios pa
rapijos vikaras kun. K. Saka
lauskas, pasakydamas tai dienai 
pritaikytą pamokslą.

Giedojo Vilties choras, kuriam 
vadovavo ir vargonais grojo šios 
parapijos vargonininkas V. Ma
tonis. (Čia tenka apgailestauti, 
kad ilgametis choro dirigentas 
L. Kaulinis dėl sunegalavimo 
pasitraukė iš pareigų.)

Choro giedamas giesmes dar 
papildė savomis sol. G. Ugians- 
kienė. Jos nuoširdus ir melo
dingas balsas stipriai veikė 
klausytojus.

Mišios buvo aukojamos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
karius, partizanus ir mirusius 
šio skyriaus narius. Buvo su
giedotas Lietuvos himnas.

Po to rinktas i į parapijos sa
lę. Ten vyko oficialus minėji
mas ir meninė jo dalis.

Minėjimą atidarė LVS-gos 
Philadelphijos skyriaus pirm. K. 
Špakauskas, pasidžiaugdamas 
gražiu visuomenės subėgimu, 
kartu primindamas ir minėjimo 
prasmę. Susikaupimo minute 
buvo pagerbti skyriaus mirusie
ji nariai. Invokaciją sukalbėjo 
kun. K. Sakalauskas.

Mirusių skyriaus narių naš
lės buvo pagerbtos gyvomis gė
lėmis. Buvo pagerbti ir čia esan
tieji savanoriai, kovojusieji įvai
riais laikotarpiais už Lietuvos 
laisvę. Nemaža visų domesio 
susilaukė Lietuvos Vyčio Kry
žiaus kavalierius B. Tvarkūnas, 
vis dar judrus vietos lietuviš
kos visuomenės tarpe. Kartu 
buvo pristatytas ir pagerbtas 
šio minėjimo pagrindinis pa
skaitininkas, svečias iš Paterso- 
no, N.J., kapitonas A. Rugys.

Paskaitininkas plačiai apžvel
gė Lietuvos kovas už laisvę 
ir nepriklausomybę. Suminėjo 
tų kovų epizodus pirmam pa
sauliniam karui pašibaigus. Pa
siremdamas kovų datomis ir sta
tistikos duomenimis, vaizdžiai 
nusakė jų dydį, o žvelgęs į 
1941 metų laikotarpį, paminėjo, 
kad, sovietam okupavus Lietu
vą, miško brolių sąjūdis nete
ko 5,000 ar daugiau kovotojų. 
Šių vyrų pasiaukojimas, ryžtas 
ir drąsa, sakė kalbėtojas, tegu 
lieka įsmigę į mūsų ir priau
gančios kartos širdis, siekiant 
Lietuvos laisvės atgavimo.

A. Rugio kalba buvo palydė
ta nuoširdžiais plojimais.

Taip ir susimąstai sau žmo
gus. Mūsų žilu amželiu prino
kę kalbėtojai daugiausia tokiem 
pat klausytojam graudena šir
dis mūsų tautos atliktais ko
vos žygiais, o mūsų tautos žie
das — jaunimas sėdi namie 
arba kažkur ūkauja savuose ra
teliuose, visai nesidomėdamas, 
kas tada buvo mūsų didvyrių 
iškovota. Gal jis tai laiko se
niena ar atgyvena? Šiaip ar taip, 
reikėtų visiem labiau susirūpin
ti, dėl ko jaunimas vengia vyk
ti net į Vasario 16 minėjimus, 
o noriai metasi ten, kur siaučia 
linksmybės.

Po pertraukos vyko meninė 
minėjimo dalis. Gražiai pasirodė 
sol. G. Ugianskienė, padainuo-

HARTFORD, 
CONN.

Parduodamos dešros

Lituanistinės mokyklos Švy
turio tėvų komitetas gamins ir 
pardavinės lietuviškas dešras 
gruodžio 16 ir 17 po visų mi
šių Švč. Trejybės parapijos salė
je, 53 Capitol Avė., Hartford, 
taip pat ir per mokyklos Eglu
tę gruodžio 17, sekmadienį, 2 
v. popiet. Dešrų galima užsisa
kyti ir iš anksto. Skambinti p. 
Radionovienei — 232-0215 arba 
p. Raškevičienei — 568-4164.

Kalėdų Eglutė
Lituanistinės mokyklos moky

tojai ir mokiniai nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius atsilan
kyti į tradicinę Kalėdų Eglutę, 
kuri bus gruodžio 17, sekmadie
nį, 2 v. popiet Švč. Trejybės 
bažnyčios salėje, 53 Capitol 

dama keletą patriotinių dainų, 
akomponuojant poniai G. Leigt, 
artimiausiai muzikei jos kaimy
nystėje. Menininkės buvo ap
dovanotos gėlių puokštėmis.

Minėjimo baigmėj skaniai pa
sivaišinta ponių suneštais mais
to patiekalais, užsigeriant ka
vute, arbatėle ar dar kai kuo 
prie baro. J- B-is

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

Žemiausiomis kainomis

iš BOSTONO ir NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vllnius/Leningradas

Kovo 19 — $725.00
balandžio 11 ir 25—$795.00 
gegužės 2 ir 9 — $829.00
gegužės 16 —$839.00 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 7 Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoje:
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00

birželio 20 Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

liepos 12 Maskvai, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoje:
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00

rugpjūčio 2 Maskvai, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoje:
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00

rugpjūčio 8 Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

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.

Avė., Hartford. Programoje: 
vaidinimas, dainos, Kalėdų se
nelis. Po programos — dešrų 
pardavimas, kavutė.

Ypač laukiamas jaunimas, ku
ris nelanko lietuviškos mokyk
los. Įėjimas nerijamas.

Kalėdų eglutės

L.M. Federacijos Hartfordo 
klubas jau 8-tą kartą papuošia 
eglutę tikro šiaudo sietynukais 
bei žvaigždutėm ir pastato ją 
vis kitoj įstaigoj. Šiemet p. Vit
kuvienės rūpesčiu eglutė pa
statyta Elmwoode Federal Bank 
patalpose.

Skaučių židinys kasmet puo
šia didelę eglutę geriamo šiau
do baltais sietynėliais Švč. Tre
jybės parapijos bažnyčioj., Para- 
piečiai priprato prie kalėdinio 
papuošalo, ir tai jau pasidarė tra
dicija.

Hartfordo priemiesty East 
Hartford viename banke kasmet 
eglutę šiaudinukais papuošia Bi
rutė Zabulienė.

Aldona Saimininkienė keliau
ja mokydama amerikietes šiau
dinukų darymo meno ir pati vis 
išpuošia tai vieno, tai kito kny
gyno vitrinas ir eglutes sietynė
liais ir lietuviško motyvo šiau
do paveikslais.

Lietuviška šiaudinukė eglutė 
Hartforde gerai pažįstama.

M.

birželio 7 — $859.00
liepos 12 ir rugpjūčio 2— $865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26— $829.00 
spalio 10 — $829.00

VISURv
— Lietuvių kultūros dienas 

Annaberge prie Bonnos gruo
džio 1-3 surengė Vokietijos Lie
tuvių Kultūros Draugija. Paskai
tė apie Vydūną jo 25 metų mir
ties sukakties proga skaitė dr. J. 
Grinius. Apie pasaulėžiūros 
vaidmenį asmeniniame žmo
gaus gyvenime kalbėjo jauno
sios kartos atstovas E. Dres- 
leris. Dainų programą atliko sol. 
R. Daunoras, deklamacijas — D. 
Krištopaitytė-Hermanienė.

— Leonardo Andriekaus lite
ratūrinė vakaronė įvyko lapkri
čio 10 Jaunimo Centre, Chica- 
goj. Autorių apibūdino Povilas 
Gaučys, lygindamas jį su reli
ginius eilėraščius rašančiais 
poetais: Nikaragvos kunigu Er
nestu Cardinale ir Ispanijos Blas 
de Otero. Visų trijų poezijos 
pavyzdžius paskaitė jauna akto
rė Daiva Markelytė. Antroje va
karonės dalyje apie savo kūry
bos kelią kalbėjo ir savo ei
lėraščius skaitė Leonardas And- 
riekus. Programai vadovavo Ni
jolė Jankutė. Klausytojų ‘buvo 
pilna kavinės patalpa, kur tokios 
vakaronės ruošiamos. Tarp dau
gelio literatūros mylėtojų matė
si PLB pirm. Vytautas Kaman- 
tas ir Švietimo tarybos pirm. 
Bronius Juodelis. Po programos 
įvyko vaišės. Taip pat buvo 
proga įsigyti ir šio autoriaus 
knygų. Vakaronę ruošė Jaunimo 
Centras.

— Solistė Lilija Šukytė, Bava
rijos operos Miunchene prima
dona, įdainavo Annos Reich par
tiją plokštelių bendrovės 
Decca išleistoj Otto Nicolai ope
roj “Linksmosios Windsoro 
kūmutės”.

— Dr. Antanas Butkus ir dr. 
Vitalis Skrinska lapkričio 12-17 
dalyvavo Dalias, Texas, Ameri
kos Širdies Dr-jos narių suvažia
vime. Draugija jungia 20,000 
su viršum gydytojų ar su šir
dies gydymu susijusių tyrimo 
specialistų. Dr. A. Butkus yra 
vienintelis lietuvis, išrinktas į 
tos didelės draugijos tarybą.

— Vaclovas Kleiza, PLB val
dybos vykdomasis vicepirminin
kas, gruodžio 2 dalyvavo Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos suva
žiavime Clevelande ir tarėsi su 
sporto vadovais apie bendrus 
darbus ir abipusę talką tarp Lie
tuvių Bendruomenės ir sporto 
vienetų. PLB valdyba netrukus 
kooptuos vieną narį sporto rei
kalam. Naujoji Š ALFAS S centro 
valdyba paprašyta pasiūlyti kan
didatus.

— Detroit, Mich., Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros Cent
re gruodžio 16 bus rodomas kun. 
Algimanto Kezio, SJ, filmas 
apie žymiųjų lietuvių gyvenimą

— Moterų sekstetas “Ant
roji jaunystė”, vadovaujamas 
muz. J. Govėdo, jau kuris lai
kas pasirodo Toronte ir kitur. 
Vienetą sudaro: A. Jankaitienė, 
A. Skilandžiūnienė, A. Dargytė- 
Byszkiewic, A. Jucienė, V. Si- 
minkevičienė, L. Mačionienė. 
Lapkričio 19 sekstetas atliko 
meninę programą Lietuvos ka
riuomenės sukakties minėjime 
Detroite.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. Baltušis, Dorchester, 
Mass., O. Milūnaitis, Baltimorę, 
Md., J. Hallowitch, Phila- 
delphia, Pa. Užsakė kitiem: B. 
Karmazinas, Groton, Conn. —V. 
Šateikiui, Providence, R.L, Z. J. 
Dabrilos, Worcester, Mass. — 
R.A. Pliodžinskam. Naujiem 
prenumeratoriam Darbininkas 

pirmiem metam tik 10 dol. At
naujinant Darbininko prenu
merata visiem 13 dol. metam.
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Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Per skautybę — lietuvybei!

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Redaguoja:
s. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421

Visiem šio laikraščio ir Skau
tų Pastogės skaitytojam linkiu 
gražių Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų.

Tegul gimęs Kristus suteikia 
visiem tikro kalėdinio džiaugs
mo, o mūsų tėvynei laisvą ry
tojų.

Budėkime,
s. B. Kidolienė

Skautų Pastogės red.

Ramybė geros valios 
žmonėm . . .

Tuos žodžius giedojo angelai 
beveik prieš du tūkstančius 
metų Betliejaus Kūdikėliui. 

« Tuos žodžius kasmet išgirstam 
ir Bernelių Mišiose, juos matom 
išspausdintus tūkstančiuose ka
lėdinių atvirukų, blizgančiuose 
papuošaluose, matom ir viso
mis kalbomis laikraščiuose, žur
naluose. Tik ar visi prisimenam 
ir įsisąmoninam šių žodžių pras
mę?

Vargu, nes šiais laikais civi
lizuotame pasauly ramybė ir 
gera valia atrodo lyg būtų iš
ėjusi iš mados . . .v

Kaip būtų gražu, kad žmonės 
vienas kitam būtų broliai, kaip 
mokė Kalėdų Kūdikis. Koks pa
saulis būtų šviesus, jei vietoj 
baimės būtų galima užkalbinti 
praeivį ir palinkėti jam linksmų

Kalėdų! Kaip būtų gera, jei žmo
nės stengtųsi vienas kitam padė
ti, vienas kitą pradžiuginti, žo
džiu ar veiksmu.

Skaitom ir girdim — užmušė, 
padegė, apkaltino ... Ar nebūtų 
maloniau skaityti ir girdėti — iš
gelbėjo, sušelpė, užtarė .. .

Mes, skautai, esantys artimo 
tarnyboj, turėtume ypatingai 
stengtis praktikuoti Taiką ir Ra
mybę. Pagelbėti savo artimui 
būtų gražiausia dovana Kalėdų 
Kūdikiui, jei tai darytume su 
meile Jam ir visiem.

Todėl Kūčių vakare, laužyda
mi plotkelę ir linkėdami vienas 
kitam linksmų švenčių, susimąs- 
tykim, pagalvokim, ką galėtume 
padaryti, kad ne tik mes patys, 
bet ir pasaulis būtų rytoj geres
nis, negu šiandien yra ir negu 
vakar buvo.

s. B. Kidolienė

KALĖDŲ MALDA

Suledėjusiomis lūpomis, 
ašarotomis akimis, 
nevilties iškankinti
puolame prie Tavo prakartėlės, 
Šventasis Kūdikėli!

Priimki mūsų prašymus, 
maldas, 
priimki mūsų ilgesį, 
pasiryžimus, 
priimki karžygių aukas, 
priimki mūsų mylimųjų ašaras, 
maldas, skausmu persunktus 

rūpesčius;
išlaikyki mus visus 
gražiai ateičiai.

Suteiki dangaus laimę 
svečioj šaly 
iš vargo ir bado mirusiems. 
Dėl Tavo Šv. Motinos 
ir visų šventųjų nuopelnų 
pasigailėki mano mylimųjų 
ir mūsų Tautos.
Sutrinta širdimi maldauju, 
sutrumpink 
mūsų bandymo dienas. 
Jei reikia aukos, 
imki ją iš manęs, 
tik duoki man 
kankinių drąsos ir ištvermės. 
Amen.

(Sibiro maldaknygė)

Sukaktuvinių metų užbaigimo sueiga New Yorke lapkričio 11. Sueigoje dalyvavo Ne
ringos ir Tauro tuntų skautai. Pr. sk. A. Nemickaitė skaito maldą. Nuotr. P. Bivainio

LINKSMOSIOS ŠVENTĖS
Šv. Kalėdos ir Naujieji Me

tai — tai linksmosios šventės vi
siem krikščionim. Tai didžiosios 
visų krikščionių šventės ir la
biausiai laukiamos. Šiaurinės 
Amerikos žemyne jos tiek popu
liarios, kad kartais lyg jau nu
stumia į šalį savo pompastiš
kumu net tautines ar valstybi
nes šventes. Puošiami langai, 
iliuminuojami namai, ruošiami 
garsūs Kalėdų Senio paradai, 
sutraukiu didžiules minias žiū
rovų; Gi labai kukliai ir nežy
miai praleidžiamos kitos, kad ir 
svarbios, šventės.

Kalėdų laukia vaikai ir suau
gę. Šimtai ir tūkstančiai sveiki
nimų atvirukų išsiuntinėjama, 
priperkama daugybė dovanų 
savo artimiesiem, svečiuojamas!, 
o Naujųjų Metų sutikti beveik 
visi skuba į pokylius, palikdami 
namus ir vaikus kitiem. Tokie 
papročiai, tokia mada, taip da
roma, ir gal retas pagalvoja, ar 
tai naudinga, ar prasminga — 
kodėl? Daugelis to ir nenorėtų 
pakeisti, kai linksmosios šven

tės tiek daug visokių pramogų, 
suėjimų ir linksmybių teikia.

Žinoma, šiuose džiūgavimo pa
pročiuose nieko blogo ir nėra. 
Pasilinksminti, papramogauti 
žmogui yra įgimtas dalykas.

Tik jau blogiau, kai dėl tų 
pramogavimų, dėl tų linksmy
bių primirštami esminiai šių 
krikščioniškų švenčių dalykai, 
kai nebesistengiama apmąstyti 
šių švenčių esmės ir jų paskir
ties, kai jau pro dovanėles ne
bematomą Didžiosios Šviesos, 
o žiūrima į mažyčius trapius 
laimės žiburėlius. Kai taip da
rosi, tai jau nebegerai, jau kaž
kas nebesiderina, jau kažkur 
per toli einama. Tai jaū pana
šu į šventimą gimtadienio, ku
riame nebedalyvauja tas, kuriam 
gimtadienio šventė ruošiama. 
Kai vien linksmybių matu šven
tės matuojamos, jos nebėra tik
ros šventės. Tai yra tiesa ne tik 
krikščioniui, bet ir kiekvienai 
religijai, kiekvienam žmogui.

Galim džiaugtis ir džiaukimės 
puikia, patrauklia, artyn į save 
traukiančia švenčių forma, bet

niekuomet per tą džiaugsmą ne- 
praraskim savo gilesnio žvilgs
nio, vedančio į esmę — į švie
sųjį Betliejų.

(Skautų Aidas, 1961 m.)

Šv. Kalėdų nuotaikai

— Tavo džiaugsmas bus tiek 
didelis, kiek tu šių švenčių metu 
padarysi gerų darbelių.

— Daug gerų berniukų pa
sauly gimė ir gimsta, bet tik vie
nas iš jų buvo Dievas.

— Tavo šeima yra tikrosios 
meilės pasaulis. Gerbk ją labiau
siai, aukokis jai daugiausia.

— Kai sėsi prie sotaus švenčių 
stalo, prisimink, kad kur nors to
kie patys žmonės viso to neturi.

— Ne gausios dovanos, bet 
širdies ramybė tave padarys lai
mingą.

— Prisimink, kad tavo įstatai 
ir įsakymai jokių atostogų tau 
nesuteikia.

— Nenutolink nuo savęs jau ir 
taip toli esančios tėvynės. Artėk 
prie jos pilnutiniu lietuvišku gy
venimu.

Gausi vilkiukų draugovė išsirikiavusi iškilmingai sukaktuvi
nių metų užbaigimo sueigai. Nuotr. P. Bivainio

Skautiškas būdas veikti

Skautas ne tik žiūri, bet ir 
mato, stebi.

Skautas skaito ir įsigilina, gal
voja ir svarsto.

Jis ne tik girdi, bet ir klauso
si ir stengiasi suprasti. Ne tik 
kalba, bet ir pasako ką nors 
prasminga.

Kas būtų, jei mūsų skautiško
je šeimoje visada rastume:

— mandagius žodžius vietoj 
aštrių atsakymų,

— šypsenas vietoj negyvų 
žvilgsnių,

— užsidegimą vietoj nuobodu
lio,

— šilumą vietoj šaltumo,
— atvirumą vietoj užsidarymo 

savy,

— domesį vietoj abejingumo,
— kantrumą vietoj susierzini

mo,
— nuoširdumą vietoj dirb

tinumo,
— jautrumą vietoj noro nusi

kratyti,
— faktus vietoj ginčų,
— kūrybines mintis vietoj kas 

pasitaiko,
— veikimąvietoj atidėliojimo,
— dėkingumą ir džiaugsmą 

vietoj apatijos,

— Norą dalintis, o ne reika
lauti sau.

........................... . .... "■■■.------------- -------------- —

PRAKTIŠKIAUSIOS KALĖDINĖS 
DOVANOS GIMINĖMS 

LIETUVOJE
Kalėdinis siuntinys (1978) 2.

3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įaudimu 
“Ali wool made in England”; stora crimplene medžiaga mote
riškai eilutei arba moteriškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei 
arba medžiaga vakarinei suknelei; vyriškas arba moteriškas 
puikus acryleno užsegamas megztinis; 2 poros geriausių vy
riškų arba moteriškų kojinių; 20 angliškų cigarečių; 20 ameriko
niškų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių 
saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — $190.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 metrus, 3 jardus minko kailio 
arba ką nos iš žemiau išvardintų praktiškesnių ir naudinges

LIETUVIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO 
ĮSTAIGA (SCHUYLER SAVINGS AND LOAN 

i ASSOCIATION), PREZIDENTAS JACK J. 
| STUKAS IR DIREKTORIŲ TARYBA

dėkoja už pasitikėjimą iki šiol, kviečia ir to
liau taupyti tik šiame pajėgiame banke, sveiki
na visus su Šv. Kalėdomis ir linki visiem sėk
mingų Naujųjų Metų!

Būtų daug gražesnės, švieses
nės mūsų gyvenimo dienos!

LEONARDAS ANDRIEKUS j
Jį 
ilI. !

BERNELIŲ MIŠIOS ;

j
Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego —
Į Bernelių mišias Tu šauki.
Ne Betliejaus žvaigždė — meilė

veda,
Ne žvaigždė mus prikėlė iš

miego,
Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego,
Skamba žemė jauki
Mūsų žingsniais,
Angelų giesmėmis
Ir žvaigždėm lyg sidabro varpe

liais.

nių dalykų: 
Jeans Wrangler arba Levi Strauss .................... $40.00

Tų pačių firmų švarkeliai .................................   44.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ......................... 30.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ................  36.00
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės ............... 3.00
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės............................. 6.00
Tights (kojinės-kelnaitės) ............................................. 4.40
Crimplene medžiaga suknelei .................................... 19.00
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei ................... 32.00
Vilnonė eilutei medžiaga “Ali wool made in England” 50.00 
Vilnonė eilutei medžiaga “Ali wool made in England” 60.00 
Vilnonė eilutei medžiaga “Ali wool made in England” 80.00 
Vyriški arba moteriški labai geri batai ...................... 36.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .................. 85.00
Lietsargis telescopic ..............................   12.00
Vilnonė gėlėta skarelė ................................................... 11.00
Nailoniniai marškiniai .................................................... 12.00
Geresni marškiniai ...................... k.................................. 18.00
Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami pagal susi

tarimą.

Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų siusti 
prekių su visomis persiuntimo išlaidomis ir muitu ..... $80.00

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $30.00 per
siuntimo išlaidoms.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England, 
Tel. 01 460 2592

Merry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

380 Maple Avenue Hartford 6, Conn.
Tel. (203) 246-1377

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina savo mielus 
klijentus

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
Vidaus ir užsienio kelionių agentūra, kuri jau nuo 1960 metų 
sėkmingai organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ 
ir į kitas pasaulio šalis.

393 West Broadvvay, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 617— 268-8764

ALDONA ADOMONIENĖ ir Tarnautojai

Kristaus Gimimo, ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
315 E Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-8491

Laimingų Naujų Metų linki

Advokatas Jonas J. Grigalus
52 G Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-4877

SEASON’S GREETINGS.—

GREAT AMERICAN
FEDERAL 

Savings and Loan Association 
300 East Eight Avenue 

HOMESTEAD, PENNSYLVANIA 15120
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PERKŪNO CHORO RUDENS BALIUS
New Yorko vyrų choras Per

kūnas gruodžio 9 Kultūros Židi
ny surengė rudens balių, pava
dintą — rudens seranada. Į ba
lių atsilankė apie 250 žmonių. 
Buvo svečių net iš Waterburio, 
Philadelphijos, Baltimorės. Die
ną smarkiai lijo, tai bijotasi, kad 
lietus gali daugelį išgąsdinti, bet 
taip neįvyko — susirinko visi 
perkūniečių bičiuliai.

Salė buvo naujoviškai deko
ruota, skersai per salę buvo iš
tiesta daug spalvotų popierių, 
sukabinta balionų. Ant sienų bu
vo sukabinti piešiniai iš choro 
gyvenimo. Prie salės dekoravi
mo daug dirbo pats pirmininkas 
Lionginas Drangauskas, dail. 
Antanas Stelingis, talkino 
Elena Bublaitienė.

Pradžioje 7 vai. buvo koktei
liai, 8 valandą prasidėjo progra
ma. Prasidėjo choro dainomis— 
vadinamu bernų vakaru. 
Pro salės šonines ir galines du
ris dainuodami susirinko perkū- 
niečiai ir sustojo salėje ties 
scena, kur buvo pastatyti specia
lūs laiptai į sceną. Choras kai
mišku stiliumi padainavo keletą 
dainų.

Tada scenoje pasirodė choro 
pirmininkas Lionginas Dran
gauskas, pasveikino susirin
kusius ir kvietė sekti tolimesnę

PREMIJA 
JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę Eugenijaus Kriauče- 
liūno premiją.

Čia pateikiamos premijai skir
ti sąlygos.

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba) ar veikla, 
arba jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, jau
nimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam lie
tuvius ir Lietuvą vienerių metų 
laikotarpy.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus pasiūlo jaunimo orga
nizacijų vadovybės, jaunimo 
grupės, vyresniųjų organizacijos 
ar paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 (pašto 
antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma komisija, kurion 
po vieną atstovą skiria Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vado
vas jaunimo reikalam. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dyba ir JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų dau
guma iki ateinančių metų vasa
rio 15 ir susitaria su Kriauče
liūnų šeima dėl premijos įteiki
mo laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, tiksliai nuro
dant tinkamumo premijai moty
vus. Pasiūlymai siunčiami šiuo 
adresu: Eugenijaus Kriaučeliū
no Premijos Komisija, 12500 
Pawnee Road, Palos Park, III. 
60464.

programą. Jis pristatė solistę Ge
nę Ugianskienę iš Philadelphi
jos.

Solistės dainos
Ji pakilo nuo savo stalo salė

je. Aukšta, liekna, su raudona 
suknele apsivilkusi, į sceną įko
pė solistė Genė Ugianskienė ir 
tuoj uždainavo — Dainuok man 
dainą, o mylimasis.

Tai buvo jos įvadas į estradi
nes dainas. Po to ji tarė žodį, 
kad jai malonu grįžti į Kultūros 
Židinį ir padėti Perkūno chorui, 
kuris prieš 5 metus ją sugrąži
no į sceną. Po 10 metų per
traukos, Perkūno choro pakvies
ta, ji dainavo Kultūros Židiny 
ir nuo tada dabar visą laiką dai
nuoja.

Jos repertuaras buvo estradi
nės dainos, sukurtos daugiausia 
Lietuvoje. Padainavo penkias 
dainas. Pirmoji buvo apie palik
tą tėvynę Lietuvą Nemunėlio 
krantuos, antroji — Lauksiu ta
vęs ateinant, trečioji — Laimin
gi ir švelnūs ir gražūs, ketvir
toji — Kai prie tavo lango pra
siskleis alyvos, penktoji — Ne
munėli, šeštoji — Pienės pū
kas. Bisui — Balta ramunė pie
voj.

Solistė prisitaikė prie estradi
nės dainų nuotaikos. Tai sėdėjo 
ant aukštos kėdutės, tai judėjo 
prie pianino, dainuodama jau
kias ir maloniai skambančias 
estradines dainas. Publika nesi
gailėjo plojimų. Gėlėm apdova
nota daug vėliau, nes laiku gėlių 
į salę nepristatė.

Satyrinis vaidinimas
Po Genės Ugianskienės dainų 

perkūniečiai suvaidino satyrinį 
vaidinimą “Perkūniečio teismą”. 
Patys jie sugalvojo; parašė skrip- 
tą, susirežisavo ir visai vykusiai 
suvaidino. Teisėją vaidino Dio
nizas Pranckevičius, policininką 
Petras Pagojus, advokatą Gold- 
šteiną — Gediminas Rajeckas, 
prokurorą — Jonas Šileikis, per- 
kūniėtį choristą — Stasys Kar
mazinas, ketvirtąją žmoną — 
Zenonas Jūrys.

Perkūnietis kaltinamas už 
repeticijų nelankymą. Jo advo
katas Goldšteinas gina jį, ginasi 
ir pats perkūnietis. Įnešta daug 
juoko, aktualijų. Suvaidino visai 
gerai. Galėtų bandyti suvaidin
ti ir daugiau panašių vaizdelių 
ir sudaryti programą, panašią į 
Antro kaimo programą.

Kvartetas
Pabaigoje buvo kvartetas. Ke

turi pasigavo dirigentą, pasiso
dino į kėdę ir, norėdami jam nu
skusti barzdą, atidainavo visą 
kvartetą. Dainavo angliškai.

Tuo ir buvo baigta visa pro
grama, trukusi valandą ir 15 mi
nučių. Scenoje vėl pasirodė cho
ro pirmininkas Lionginas Dran
gauskas, visiem padėkojo už 
programą ir kvietė vaišintis, 
linksmintis.

Buvo švediškas stalas su įvai
riausiais valgiais, pyragais. Tuoj 
sugrojo muzika, prasidėjo šokiai. 
Per šokius dainavo Juozas Nakas.

Kaip įprasta, buvo ir laimėji
mai. Juos pravedė Sofija Kačins
kienė. Dail. A. Stelingio dova
notą paveikslą — Trakų pilį 
— laimėjo K. Vasiliauskas. M.

Dramos aktorių Henriką Kačinską pagerbiant jo 75 metų sukakties proga. Prie gar
bės stalo sėdi iš k. aktorius Juozas Boley-Bulevičius, dail. Česlovas Janušas, Vera Ja
nušienė, Henrikas Kačinskas, Sofija Kačinskienė, dr. Pranas Bagdas, Janė Bagdienė ir 
kun. Antanas Račkauskas. Nuotr. Antaninos Reivytienės

A. a. dr. Broniaus Radzivano 
atminimui Kultūros Židiniui 
aukojo:

Po 50 dol. — Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Dr-jos N.Y. sky
rius, Br. A. ir V. Sutkai, Regi
na ir Aloyzas Balsiai, Elaine Ni- 
cola, M.D.

Po 25 dol. — Marytė Šalins- 
kienė, Sofija ir Juozas Kungiai.

Po 20 dol. — Aldona Svalbo- 
nienė, Kazimieras ir Elena Vai- 
niai, Algirdas ir Danutė Šilba-

Šalinskienės dovanotą krepšį 
laimėjo Simas Kudirka.

Nuotaikingas balius tęsėsi iki 
1 valandos nakties. Kai publika 

skirstėsi namo, perkūniečiai 
tuoj ėmė salę pertvarkyti, nes 
sekmadienį čia buvo jaunimo 
pamaldos ir sportas. Perkūniečių 
metinis koncertas bus pavasarį.
(p.j.)

joriai, Danutė ir. Stasys Biru
čiai, Rasa ir Antanas Razgaičiai.

15 dol. — Zenonas ir Živilė 
Jūriai.

Po 10 dol. — Aldona ir Juo
zas Rygeliai, Simonaičių šeima, 
M. ir Z. Raulinaičiai, Liudas 
Špokas, Vaclovas Butkys, Pau
lius Jurkus, E. Legeckienė, Vy
tautas ir Rožė Kondratai, Stasė 
ir Bronius Bobeliai, J. ir E. Le- 
leivos, V. ir M. Oniūnai, Jadvy
ga Lukošienė, Eugenija Vainie
nė, V. Kuzmickas, Viktoras Vait
kus.

30 dol. — N.N.

Velionio šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą, o aukoto
jam lietuvišką ačiū.

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

Prie kariuomenės šventės 
minėjimo Brooklyne

Atspausdinus kariuomenės 
šventės minėjimo aprašymą pra
eitame Darbininko numeryje, 
gautas kitas aprašymas, pasirašy
tas ats. k.k. Iš antrojo aprašy
mo papildome tai, ko nebuvo 
pirmajame aprašyme.

Minėjimą rengė ramovėnų 
skyrius su savanoriais kūrėjais, 
šauliais, birutietėmis. Į bažny
čią vėliavos buvo įneštos iškil
mingai. Naująją savanorių sky
riaus vėliavą nešė jos mecena
tas Jurgis Kiaunė, palydėjo dvi 
sesutės Šidlauskaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. 
Šventinimo metu vėliavą laikė 
krikšto tėvai Zigmas ir Marina 
Raulinaičiai. Paskui vėliava 
buvo perduota Lietuvos gen. 
konsului A. Simučiui, kuris ją

perdavė skyriaus pirmininkui 
Juozui Zarauskui. Priklaupęs 
vėliavą pirma pabučiavo. Taip 
pat pabučiavo ir jos mecenatas 
Jurgis Kiaunė. Tada pašventinta 
vėliava išsirikiavo su kitomis vė
liavomis prie altoriaus.

Vėliavos sumanytojas ir mece
natas buvo savanoris kūrėjas, 
pirmasis karo invalidas, atsargos 
kapitonas Jurgis Kiaunė. Vėlia
vos įrašus padarė dail. Antanas 
Stelingis, visą siuvinėjimą atliko 
Elena Bublaitienė. Koto viršų 
suprojektavo J. Kiaunė. Jį paga
mino iš nerūdijančio plieno, 
aukso ir sidabro spalvos. Tech
niškus darbus atliko Romas Šid
lauskas. Visi prie vėliavos dir
bę savo darbą aukojo tėvynės la
bui.

Kalėdinę vakaronę - kūčias 
rengia L. Moterų Federacijos 

, Bostono klubas gruodžio 17, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Tau
tiniuose namuose. Programą at
liks solistas Benediktas Povila- 
vičius. Bus ir muzikinė staig
mena. Įėjimo auka 5 dol., įskai
tant ir įžanginį loterijos bilietą. 
Svečiai bus pavaišinti tradici
niais kūčių valgiais. Visi kvie
čiami.

Minkų radijo valandėlės 45 
metų sukakties minėjimas bus 
kovo 25 Liet. Piliečių draugijos 
salėje.

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

1979 KELIONĖS Į LIETUVĄ,

BALTIC
TOURS

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 ...........................  $849.00
gegužės 10-18 ....................... $849.00
rugsėjo 20-28 ......................... $849.00
rugsėjo 27 — spalio 5 .......... $849.00

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 ................................ $779.00
balandžio 19-29 ..................... $849.00
gegužės 17-27 ......................   $849.00
rugsėjo 6-16 ........................... $849.00
spalio 11-21 ........................... $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 ir Lenkija:
6 naktys Vilniuj, 5 Varšuvoj, 2 Krokuvoj 
liepos 12-26 ........................ $1,219.00
rugpiūčio 9-23 .................... $1,219.00

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

Visose kelionėse: * Išvykstama iš Bostono, New Yorko ir 
Chicagos British Airvvays ir Lot Polish 
Airlines oro linijomis

* Visos dienos ekskursija į Kauną, pusė 
dienos - į Trakus

it Vietovaizdžių stebėjimo kelionės
> Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų 

patarnavimai

DĖL TOLIMESNIŲ INFORMACIJŲ IR REZERVACIJŲ PRAŠOMA
KREIPTIS: BALTIC TOURS

8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON , MA 02168 
TELEPHONE: (617) 969-1190

— Vacys Kleiza, PLB vyk
domasis vicepirmininkas, grįžo 
iš Europos, kur matėsi su dip
lomatinės tarnybos atstovais, su 
Lietuvių Bendruomenės kraš
tų valdybų pirmininkais ir jauni
mo kongreso komitetu. Būda
mas Romoj, dalyvavo popiežiaus 
Jono Pauliaus II audiencijoj ir 
turėjo progos asmeniškai pasi
sveikinti ir padėkoti už lietuviš
kai pasakytą sveikinimą lietu
viam. Popiežius jam pabrėžė, 
kad jis lietuvius gerai pažįsta 
ir visuomet juos prisimena.

— Inž. Romualdas Bublys, 
dirbąs TRW Ine. ir einąs avia
cijos kuro pompų projektų di
rektoriaus pareigas, darbo reika
lais buvo išvykęs į Prancūziją. 
Lankėsi S NEC MA sprausminių 
variklių fabrikuose. Jiem TRW 
gamina kuro pompas ir hidroli- 
nius motorus. Inž. R. Bublys yra 
baigęs Detroito universitetą, o 
magistro laisnį gavo Clevelando 
State universitete.

— Kun. St. Ylos naujos kny
gos “Lietuvių šeimos tradici
jos” pristatymas Chicagoj, Jau
nimo Centre, įvyko spalio 20. 
Dalyvavo apie 250 žmonių. Apie 
knygą kalbėjo PLB pirm. Vy
tautas Kamantas, sol. Dalia Ku- 
čėnienė, dail. Zita Sodeikienė 
ir kun. St. Yla. Knygą išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla.

:— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijoj vyko uždaros rekolek
cijos moterim lapkričio 17-19. 
Šiom rekolekcijom vadovavo 
Tėv. Placidas Barius, OFM, iš 
Brooklyno. Uždaros rekolekcijos 
vyram vyks gruodžio 8-10. Šiom 
rekolekcijom vadovaus Tėv. An
tanas Saulaitis, SJ, iš Chica
gos. Parapijos prieškalėdinis su
sikaupimas vyks gruodžio 18- 
21. Vadovaus Tėv. Juozapas 
Bacevičius, OFM, iš Kenne- 
bunkport, Maine.

— Londone, Anglijoj, Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėj po il
gesnės pertraukos lapkričio 14 
darbą vėl pradėjo šeštadieninė 
lietuvių mokykla. Ją lanko dvi 
grupės — vaikų ir vyresniųjų. 
Mokytojaus R. Kinka.

— Albinas Marius Prižgintas, 
vargonų virtuozas iš New Yor
ko, gruodžio 16 duos religinės 
muzikos koncertą Lietuvos Kan
kinių parapijos bažnyčioj Missis- 
sauga, Ont., naujų vargonų įsi
gijimo ir advento proga.

— Išeivijos latvių “Peoples 
Award” žymuo už 1978 suteik
tas disidentui Gunars Rodė, ku
ris paskutiniu metu pasiekė Va
karus. Jis gimė 1934 ir 1962 
buvo nubaustas 15 metų kalė
jimo. 1000 premija įteikta 
Frankfurte, V. Vokietijoj, lapkri
čio 18.

— Sės. M. Bernarda, Šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos narė, 
kompozitorė ir ilgametė muzi
kos mokytoja, sukūrė melodiją 
Tėv. Benvenuto Ramanausko, 
OFM, vertimui į lietuvių kal
bą “Šv. Pranciškaus taikos mal
da”. Ją pirmą kartą giedojo so
listė Ona Pliuškonienė, kurios 
duktė Rimutė yra sesers M. Ber- 

r nardos muzikos mokinė. Sesuo 
: M. Bernarda šiuo metu gyvena 
Į Nevvton, Pa., seserų vienuolyne.

— Kanados imigracijos ir įsi
darbinimo ministerijos statistika 
skelbia, kad 1977 metais Kana- 
don imigravo iš Estijos 6 asme
nys, iš Latvijos 7 ir iš Lietuvos 
20 asmenų.
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Mykolas Manomaitis ir jo šuo Perkūnas, žuvęs nuo vėžio. 
Perkūnas budriai gynė ne tik savo savininką, bet saugojo ir 
daugelį skautų Stovyklų. Nuotr. Beatričės Kerbelienės

MYKOLAS MANOMAITIS

MANO BIČIULIUI
Metai iš metų tu nesirūpinai išlikti gyvas, 
Mano mielas drauge, šuneli.
Tik budėjai, kaip sargas mano turto, 
Kovojai, bičiuli, dėl mano gyvybės, 
Neieškodamas sau garbės ir naudos. 
Kai mano gyvybei grėsė pavojus, 
Kovojai, bičiuli, kaip tigras baisus 
Ir viską vertinai nieko nebodamas, 

^^uolat-saugojai mano namus.
IKsBaigei tu mokslus^ mokeisi Būti budrus

Ir, reikalui ištikus, visad buvai sumanus.
Viską išmokai suprast kaip žmogus 
Ir tu suprasdavai duotus tau ženklus.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

Po 17 dol. — I. Bučmys, Day- 
ton, Ohio, kun. A. Grigaitis, 
Amsterdam, N.Y., A. Stulga, 
Cincinnati, Ohio.

Po 12 dol. — J. Rudaitis, Ha- 
milton, Ont., kun. V. Dabušis, 
Paterson, N.J., J. G. Shukys, 
Chattam, N.J., D.D. Jonaitis, 
VVoodhaven, N.Y.

Po 10 dol. — S. H. Kont
rimas, Centerville, Mass., kun. 
T. Palis, Pittsburg, Calif., P. 
Ivaška, Elizabeth, N.J., A. Žel- 
vis, Waterbury, Conn., J. Sha- 
tas, VVaterbury, Conn.

Po 7 dol. — I. Maladra, Cher- 
ry Hill, N.J., V. Samatauskas, 
Cleveland, Ohio, P. Bielskus, 
Brooklyn, N.Y., V. Oken, Bronx, 
N.Y., K. Šipaila, Hillside, N.J., 
J. Malinauskas, VVoodhaven, 
N.Y., A. Pintsch, West Milford, 
N.J., J. Stoškus, Providence, R.L, 
J. Jasaitis, Chicago, 111., L. Jure
vičius, Linden, N.J., kun. V. 
Martinkus, Providence, R.I., V. 
Solomonas, Ozone Park, N.Y., B. 
Gaidžiūnas, Kirtland, Ohio, E. 
Pugh, Long Beach, N.Y., P. Mar
kevičius, Sommerville, Mass., L. 
Oksas, Los Angeles, Calif., L. 
Eurkoos, VVashington, D.C., J. 
Abazorius, VVoodhaven, N.Y., 
J. Sirutis, Brooklyn, N.Y., M. 
Aleksandravičius, VVoodhaven, 
N.Y., E. Liuberskis, Richmond 
Hill, N.Y., K. Česonis, Baltimo- 
re, Md., D. Virkutis, Newington, 
Conn., J. Misiūnas, Fair Lawn, 
N.J., N. Karasa, Denville, N.J., 
V. Baltutis, Landing, N.J., B. 
Liogys, Lanham, Md., K. Pasz- 
kus, So. Boston, Mass., A. Da- 
vis, Linden, N.J., A. Liobis, 

Green Brook, N.J., J. Lands
bergis, Richmond Hill, N.Y., R. 
Giedraitis, Smithtovvn, N.Y., 
kun. A. Račkauskas, Brooklyn, 
N.Y., J. Pauliukonis, VVorcester, 
Mass.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Tėv. Antanas Saulaitis, S J, 
iš Chicagos atvyks į Los Ange
les ir gruodžio 16 palaimins savo 
pusbrolio Eugenijaus ir Elenos 
Vilkų dukros Almos jungtuves 
su Rimu Stoškumi. T.A. Saulai
tis dar pasiliks Los Angeles 
mieste kiek ilgiau ir sutiko va
dovauti jaunimo rekolekcijom. 
Rekolekcijas San Bernardino 
kalnuose organizuoja ateitinin
kai.

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

Birutiečių šventė įvyks sausio 
7, sekmadienį, 12:30 vai. Šv. 
Kazimiero parapijos salėj.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas įvyks sausio 14 lietu
vių parapijos salėj. Minėjimui 
vadovauja Antanas Audronis.

Lietuvos Dukterų balius ren
giamas sausio 20, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.

Politinių studijų savaitgalis, 
rengiamas Lietuvių Fronto Bi
čiulių Los Angeles sambūrio, į- 
vyks vasario 3-4 Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos didžiojoj salėj. 
Paskaitas skaitys Vytautas Ka- 
mantas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, dr. 
K. Ambrozaitis ir dr. V. Ma
jauskas.

Dr. Grigo Valančiaus didžiojo 
veikalo “Žemaičių didysis” pri
statymas įvyks kovo 11, sek
madienį, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėj. Į pristatymą at
vyks rašytojas Paulius Jurkus, 
vienas iš Darbininko redaktorių, 
artimas velionio draugas.

Petro ir Rūtos Sakų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis at
švęsta lapkričio 11. Palinkėta 
sėkmės ir Petrui Sakui, šven
čiančiam 65 metų amžiaus su
kaktį.

Adelė Nausėdienė, vyresnio
sios kartos veikėja, mirė lapkri
čio 23 Veteranų ligoninėj. Ve-

Q SPORTAS

N.Y. LA Klubo naujienos
Turim pranešti liūdną žinią, 

kad gruodžio 7 ligos pakirstas su 
šiuo pasauliu atsiskyrė ilgametis 
klubo darbuotojas ir garbės na
rys inž. Ignas Gasiliūnas. Jis

Šių metų Jugoslavijos šach
matų pirmenybes laimėjo dvie
se, dm A. Matanovičius su buv. 
pasaulio jaunių meisteriu B. Iv- 
kovu. Nugalėtojo vardą išspren
dė šešių partijų mačas. Pirmo
sios keturios partijos baigėsi ly
giomis, penktoji tapo lemiama; 
ją laimėjo dm Aleksandras Ma
tanovičius. Taigi jis šalies čem- 
pijonas.

Anglijos pirmenybes laimėjo 
21-metis Speellman, surinkęs 
8.5 taško iš 11 galimų. Dalyva
vo 46 varžovai 11 ratų varžy
bose, šveicarų sistema. Pustaš- 
kiu atsiliko Mastei ir Plaskatt. 
Po 7.5 taško pelnė Webb ir Lit- 
tlewood. Būdinga, kad šių pen
kių Anglijos viršūnės žaidikų 
amžiaus vidurkis — 21 metai. 
Taigi Anglijos šachmatų viršū
nė gerokai pajaunėjo.

Bostono MET lygos varžy
bose So. Bostono LPD šachma
tininkai įsirašė 5-0 laimėjimą 
prieš Brandeis universitetą, kai 
ta komanda, neturėdama pilnos 
sudėties, pasidavė be kovos. 
Gruodžio 8 mūsų vyrai vyko 
rungtis prieš Dorchesterio ko
mandą EBONY. Tai paskutinės 
pirmojo rato rungtynės. Antras 
ratas prasidės vasario pradžioj.

Darbininkas — geriausia šven
čių dovana!

Aš prisimenu, kaip puolėjo peilis 
Kėsinosi mano širdin, bet... 
Tu pripuolęs, purkšdamas seiles, 
Suleidai dantis jam akin . ..
Tu darei, lyg neskaudėtų kraujuota žaizda, 
Lyg sakytum: “Šuns jau tokia yra dalia”. 
Mano mielas drauge, šuneli,
Tu elgeisi, lyg iš to būtų tau kokia nauda, 
Lyg sakytum: “Tokia Tvėrėjo nustatyta valia”.
Aš prisimenu, kai, pripuolęs prie tavęs, 
Nugąsdintas ir virpančia širdimi — 
Drebėdamas spaudžiau prie savęs, 
Kad nenueitum per anksti mirtin ... 
Tu prisiminki, mano bičiuli, 
Mano mielas šuneli,
Tu laižei man anuomet rankas, 
Lyg globodamas kokį mažulį, 
Ir elgeisi, lyg tai būtų menka žaizda. 
Tai buvo mums brangiausias laikas, 
Pilnas draugystės vilčių, 
Nes laimingiems nereikalingas saikas 
Ir nėr nemalonių minčių . ..
Šiandieną . .. Šiandieną jau tu ligonis 
Nepagydomu vėžiu baisiu.
Tai ne megztinis vilnonis 
Užtrauktas ant tavo žaizdų . .. 
Baisių skausmų ir vargų virtinei 
Užgulus ant tavo pečių, 
Visų tų kančių maišaitynėj — 
Neturiu, bičiuli, jokių vilčių . . .

-o-
Atminty tavo paskutinis draugiškas žvilgsnis 
Globos ilgus amžius mane . . .

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

Po 5 dol. — K. Krušinskas, 
Kearny, N.J., dr. A. J. Šnieška, 
Great Neck, N.Y., I. Banaitienė, 
VVoodhaven, N.Y., J. Ramas, Eli
zabeth, N.J., J. Krištolaitis, Cle
veland, Ohio, J. Rukaitė, Great 
Neck, N.Y., dr. J. Trojanas, Mas- 
peth, N.Y., A. Čepulis, Phila- 
delphia, Pa., B. Steponis, Seven 
Hills, Ohio, A. Dargis, Kearny, 
N.J., J. McCloskey, Springdale, 
Pa., B. Strimaitis, Mt. Carmel, 
Conn., R. Zaloom, Ramsey, N.J., 
E. Baranauskas, Schenectady, 
N.Y., J. Rauba, VVoodhaven, 
N.Y., G. Stančius, Mt. Vemon, 
N.Y., V. Žilinskas, Pittsburgh, 
Pa., J. Rūtenis, Hyannis, Mass., 
dr. J. Gliaudys, Jr., West Covina, 
Calif.

Po 4 dol. — M. Naruševi
čius, Paterson, N.J., C. Čėsna, 
Worcester, Mass., A. Leonard, 
Tobyhanna, Pa., D. Pocius, 
Brooklyn, N.Y., O. Piešina, 
Westwood, Mass., M. Putinas, 
Brooklyn, N.Y.

Po 3 dol. — J. Urban, Rocka- 
way Park, N.Y., K. Lakickas, 
VVoodhaven, N.Y., A. Antanaitis, 
Chicago, 111., J. Tamašauskas, 
Putnam, Conn., J. Staniškis, Bal-

lionė yra daug dirbusi Chicagoj, 
buvo II-jo pasaulinio karo vete
ranė, priklausė prie American 
Legion posto, dainavo Birutės 
chore. Atvykusi į Los Angeles, 
daug dirbo lietuvių organizaci
jose, ypač SLA kuopoj, vaidino, 
veikė. — L.Ž.K.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13

timore, Md., S. Medžiūnas, Oak 
Ridge, N.J., F. Žutkus, New 
York, N.Y.

Po 2 dol. — A. Budzinauskas, 
VVaterbury, Conn., V. Vaitkus, 
VVaterbury, Conn., S. Marcava- 
ge, Milford, Conn., G. Ramosh- 
ka, Holland, Pa., E. Valionis, 
VVaterbury, Conn., V. Maciūnas, 
VVoodhaven, N.Y., B. Karmazi
nas, Groton, Conn., V. Vaškys, 
Crovvnsville, Md., V. Prižgintas, 
Los Angeles, Calif., B. Paplaus
kas, Putnam, Conn., S. Ziupka, 
Maspeth, N.Y., R. Petrauskas, 
Port Chester, N.Y., M. Jasilionis, 
Dunnville, Ont., J. Davis, Ply- 
mouth, Mass., A. Gražulis, Pitts
burgh, Pa., A. Juodvalkis, Chica
go, 111., J. Bernianas, Toledo, 
Ohio, C. Kazakauskas, Philadel- 
phia, Pa., U. Bradūnas, VVater
bury, Conn., E. Žižniauskas, 
Canton, Mass., S. Palionis, 
Brooklyn, N.Y., J. Dabužinskas, 
VVoodhaven, N.Y., V. Alantas, 
Redford, Mich., J. Alyta, Flush- 
ing, N.Y., V. Vizgirda, Center- 
ville, Mass., F. Lukas, Howard 
Beach, N.Y., M. Šimkus, Balti- 
more, Md., J. Galanski, Parlin, 
N.J., dr. B. Paprockas, Rich
mond Hill, N.Y., kun. L. Kli
mas, Shirley, N.Y., V. Karma
zinas, Brooklyn, N,Y., Pr. Nau
jokaitis, River Edge, N.J., T. Ja
nulis, Cleveland, Ohio, V. Šilė- 
nas, Erie, Pa., V. Krumėnas, 
Linden, N.J., J. Šileikis, Toron
to, Ont., S. Kligys, Catonsville, 
Md., D. Kasper, Brockton, Mass., 
L. Petraitis, Brooklyn, N.Y., A. 
Setikas, Old Saybrook, Conn.,

D. Satinskas, Drexel Hill, Pa., 
J. Boley, New York, N.Y., H. 
Andruška, VVoodhaven, N.Y., J. 
Karalius, Chicago, III., J. Saka
lauskas, VVoodhaven, N.Y., J. 
Blazaitis, Lewisburg, Pa., J. 
Gliaudą, VVest Covina, Calif., G. 
Johnson, Yonkers, N.Y., Ch. 
Baltramejūnas, VVoodstock, 
Conn., B. Mikatavage, Miners- 
ville, Pa., B. Burchikas, Upper 
Darby, Pa., A. Maskeliūnas, 
VVorcester, Mass., A. Kadzis, 
VVoodhaven, N.Y., J. Mikulskis, 
VVoodhaven, N.Y., E. Paliulis, 
Cambridge, Mass.

Po 1 dol. — D. Antanavi
čius, VVorcester, Mass., J. Krali- 
kauskas, Islington, Ont., A. Kai
rys, Rego Park, N.Y., S. Salio- 
monas, Hartford, Conn., V. Vaš
kys, Crownsville, Md., A. Dau
noras, Kearny, N.J., Barkus, 
Howard Beach, N.Y., kun. C. 
Batutis, Darby, Pa., P. Mitalas, 
Philadelphia, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

buvo uolus ir pareigingas lietu
viškų organizacijų rėmėjas, ypač 
daug laiko paskyręs sporto orga
nizacijų reikalam. Ne kartą jis 
dirbo LA Klubo bei Rytų sporto 
apygardos valdybose ir kitose at
sakingose pareigose. Puikus I. 
Gasiliūno vadovavimas 1974 ir 
1977 metais New Yorke įvyku
sių ŠALFAS Sąjungos sporto 
žaidynių organizaciniam komi
tetam buvo geriausias jo talentų 
pavyzdys. Nuoširdžios Igno pa
ramos pasiges jo artimieji ir 
sporto darbuotojų šeima.

-o-
Lietuvių Atletų Klubo specia

lus narių susirinkimas įvyko 
sekmadienį, gruodžio 10. Buvo 
priimti klubo korporacijos statu
to pakeitimai ir paskirta nomina
cijų komisija. Sausio 7, tuoj po 
jaunimo pamaldų, įvyks metinis 
visuotinis klubo susirinkimas, 
kuriame bus nustatytos veiklos 
gairės ir išrinkta nauja valdyba.

-o-
Sausio 20-21 Kultūros Židiny 

LA Klubas vėl rengia USTTA 
patvirtintą stalo teniso turnyrą. 
Dalyvaus žymūs amerikiečių 
žaidėjai ir LA Klubo atstovai.

-o-
Kovo 31 ir balandžio 1 New 

Yorke įvyks Rytų sporto apygar
dos pirmenybės ir jaunimo po
būvis. Rytų pakraščio sporto 
klubai prašomi ruoštis šiai pir
mai pavasario sporto šventei.

-o-
N. Y. Lietuvių Atletų Klubo 

valdyba sveikina visus sporti
ninkus, klubo narius ir rėmė
jus Šv. Kalėdų proga ir linki 
organizacinės bei sportinės sėk
mės Naujuose Metuose.

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 Modern 

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 suaugusiom viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

■  ...................... ....................... ................................ 1 1 1 1 ■ ........................."ff

NEGAIŠK LAIKO

kalbomis apie politiką su neskaičiusiais

Viliaus Bražėno
SĄMOKSLAS PRIEŠ ŽMONIJĄ

Jau išėjo II-ji laida! Išleido “Laisvosios Lietuvos” kny
gų leidykla. 110 psl., iliustruota, kaina $2.50. Gaunama 
pas platintojus ir leidykloje, adresu: “Laisvoji Lietuva” 
2618 West 71-st Str., Chicago, Illinois 60629.
__________________________________________ —

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116

E. Northport, L. I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 1 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Whlte Plalns, N. Y., The Chese Pitt —

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

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

Farmington, Conn: Hans and Fritz 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—
Te!.: 201 785-0542

i
DEXTER PARK
PHARMACY |HJ

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

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

WE DEUVER 
TELEF. 296-4130

■M — .1............................................... ■!

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In 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 .......................................................................
. ..... .................. ' . —
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Ukmergės gimnazijos klasės draugui

DR. BRONIUI RADZIVANUI

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

Natalija ir Jonas Kiaušai su šeima

New Yorko Amerikos Lietuvių Tarybos nariui

A.A. 
IGNUI GASILIŪNUI

mirus, jo žmonai, sūnui ir dukrai nuoširdžią užuojautą 
reiškia x

Neto Yorko Amerikos Lietuvių Taryba

A.A. 
VALERIJAI STADALNINKIENEI

mirus, jos dukrai Nijolei Ulėnienel, šeimai Ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Butų šeima

A.A.
DR. BRONIUI RADZIVANUI

mirus, jo žmonai dr. Apolonijai, sūnui inžinieriui Vytautui 
ir marčiai grutei gilią užuojautą reiškia

L.B. New Yorko I-ji apylinkė

Buvusiam Tautos Fondo Valdybos pirmininkui
A.A. IGNUI GASILIŪNUI

mirus, jo žmonai Jadvygai, dukrai Gražinai, sūnui Sauliui 
su šeimomis bei kitiem artimiesiem gilią užuojautą reiškia

Tautos Fondo Taryba ir Valdyba

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.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos New 
Yorko skyriaus valdyba su liūdesiu praneša apie savo nario 
steigėjo

INŽ. IGNO GASILIŪNO
mirtį ir reiškia jo žmonai, sūnui, dukrai ir giminėms 
gilią užuojautą.

ALIAS Neto Yorko skyrius

—■■■■■■ ....-..... ........

A.A.
VALERIJAI STADALNINKIENEI

mirus, jos dukrą Nijolę Ulėnienę ir šeimą giliai užjaučia
Danutė ir Liutaveras Siemaškos

Gilaus liūdesio valandoje, netekus brangaus vyro, rūpes
tingo tėvo, senelio ir veiklaus visuomenininko

DR. BRONIAUS RADZIVANO,
dr. Apolonijai, Vytautui, Birutei ir šeimai bei giminėm 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Pasaulio Lietuvių Katalikių
Organizacijų Sąjungos valdyba

Mielam bičiuliui
IGNUI GASILIŪNUI

mirus, jo žmoną Jadvygą, dukrą Gražiną, sūnų Saulių su 
šeimomis Ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Regina ir Alfonsas Ūseliai

A.A. DR. BRONIUI RADZIVANUI

mirus, jo žmoną dr. Apoloniją, sūnų inž. Vytautą, marčią 
Birutę bei anūkėlius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Ignas Kazlauskas

A. A.
DR. BRONIUI RADZIVANUI

mirus, jo žmonai Apolonijai, šeimai Ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Butų šeima

A.A.
INŽ. IGNUI GASILIŪNUI

........  . ' H ■
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai, dukrai ir sūnui 
ir kartu liūdime.

J. M. Juodžiai
A.I. Mačioniai
J. Škėmienė
P. T. Vasiliauskai
S. S. Vaškiai
L. M. Virbickai
E. Vizbarienė

Brangiai žmonai, motinai ir senelei

A.A.
NERTAI ELŽBIETAI GELŽINIENEI

po sunkios ligos su šiuo pasauliu atsiskyrus, mielam 
mokytojui, tėvynės meilės ir lietuviško gyvenimo įkvė
pėjui, kelrodžiui bei auklėtojui MARTYNUI GELŽINIUI, jo 
šeimai bei artimiesiems reiškiame širdingą užuojautą 
ir bendrą nuliūdimą.

Irena ir Jonas Vilgaliai

Mielam bendradarbiui ir brangiam bičiuliui
A.A.

INŽ. IGNUI GASILIŪNUI
mirus, velionio žmonai Jadvygai ir šeimai gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Eduardas Senkus

Savo ilgamečiu! valdybos nariui — iždininkui inž. Vytautui 
Radzivanui, jo motinai ir visai šeimai,

DR. BRONIUI RADZIVANUI 
mirus, gilią užuojautą reiškia kolegos inžinieriai ir archi
tektai.

ALIAS Neto Yorko skyrius

Gerbiamam ir brangiam

DR. BRONIUI RADZIVANUI
netikėtai mus palikus, žmoną dr. Apoloniją, krikšto sūnų 
Vytautą, Birutę ir vaikaičius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime

Birutė ir Adolis Venskai

A.A.
Inžinieriui IGNUI GASILIŪNUI

mirus, skausmo prislėgtus žmoną Jadvygą, sūnų Sau
lių, dukrą Gražiną su šeimomis ir kitus gimines širdin
gai užjaučiam ir kartu liūdim.

Dr. Ona ir Juozas Vilpišauskai

Tauriam ir pasišventusiam 
katalikui gydytojui

A.A. BRONIUI RADZIVANUI
mirus, jo žmonai, dantų gydytojai, Apolonijai Radzivanienei 
ir jos šeimai reikšdami užuojautą su jais kartu liūdi

Gajos Korporacija Neto Yorke

oa

Aktyviam rezistentui, bendradarbiui VLIKo Tarybos Politi
kos Ir Teisių Komisijoje, nuoširdžiam bendruomenininkui, 
bičiuliui

DR. BRONIUI RADZIVANUI
mirus, mūsų nuoširdi užuojauta priklauso našlei Apolonijai 
Radzivanienei, sūnui Vytautui Radzivanui su šeima, Lietu
vių Fronto Bičiulių organizacijai.

Lietuvių Rezistencinė Santarvė 
Bronius Bieliukas

Tauriam lietuviui ir veikliam visuomenininkui

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

Neto Yorko ateitininkai

A.A.
DR. BRONIUI RADZIVANUI

mirus, jo žmona Apoloniją ir sūnų inž. Vytautą su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame.

Albina Dumbrienė
Nijolė ir Vida su šeima

A.A.
DR. BRONIUI RADZIVANUI

staiga mirus, skausmo prislėgtus žmoną dr. Apoloniją, 
sūnų inž. Vytautą su šeima širdingai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Dr. Ona ir Juozas Vilpišauskai

A.A.

IGNUI GASILIŪNUI

mirus, jo žmonai Jadvygai, dukrai Gražinai, sūnui Sau
liui Ir visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

N.Y. Lietuvių Atletų Klubas
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gruodžio 16, šeštadienį, skautų 
tradicinės kūčios didžiojoje sa
lėje; Korp. Neo Lithuania 56 
metų sukakties minėjimas ir dr. 
Br. Nemicko paskaita mažojoje 
salėje.

Skautų tradicinės kūčios bus 
gruodžio 16, šeštadienį, Kultū
ros Židinio didžiojoje salėje. 
Pradžia 6:30 v.v. Bus ir šventėm 
pritaikyta programa.

Korp. Neo Lithuania gruodžio 
16, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židiny minės savo 56 metų su
kaktį. Paskaitą skaitys dr. Bro
nius Nemickas. Po minėjimo 
vaišės. Visi korporantai, korpo- 
rantės prašomi šventėje daly
vauti ir atsivesti savo pažįsta
mus.

Naujųjų Metų sutikimą ren
gia LB New Yorko apygardos 
valdyba su apylinkių valdybo
mis. Sutikimas bus gruodžio 
31 Kultūros Židiny. Vakarienę 
pagamins Jonas Beleckas, Vy
tauto Belecko sūnus. Šokiams 
gros dar New Yorke negirdėtas 
7 asmenų orkestras — Saulėgrą
žos. Vietas reikia užsisakyti iki 
gruodžio 27. (Žiūr. skelbimą).

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus gruodžio 
23 ir 30. Sausio 6 pamokos bus 
Kultūros Židiny, drauge vyks ir 
pasiruošimas mokyklos Kalėdų 
Eglutei, kuri bus sausio 7, sek
madienį. Bus pritaikytas vaidi
nimas, dainos, tautiniai šokiai. 
Veiks loterijos vaikam ir tėvam.

LJS New Yorko skyrius ruošia 
jaunimui kalėdinius šokius Ka
lėdų dieną, gruodžio 25, 7 v.v. 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Įėjimas 2 dol. Jaunimo Są
junga kviečia visus atsilankyti.

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.

GEDIMINO STULPAI
Tautinis ženklas dekoratyvinėj formoj yra tinkama do- į 

vana įvairiom progom. Stulpai yra pagaminti iš 14 ir 10 ; 
karatų aukso ir iš gryno sidabro. Iš kairės: moterų špil- 
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 Kuliava, telef. 416 766-2996.
Bostone: Trendcraft Co., Box 133, Westwood, Mass. | 

02090, telef. 617 329-9334.

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Ignas Gasiliūnas, ilgesnį laiką 
sirgęs, mirė gruodžio 7 d. 10 
v.r. ligoninėje. Paliko žmoną, 
sūnų ir dukrą. Palaidotas gruo
džio 11. Velionis plačiai reiškė
si visuomeninėje veikloje, veikė 
Lietuvių Atletų Klube, Alte, 
Tautos Fonde, Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyboje 
ir kituose komitetuose, kurie bu
vo sudaromi įvairiom šventėm 
bei kongresam rengti. Daž
niausiai jis buvo iždininkas ir 
rūpestingai parengdavo planus 
ir pravesdavo visas atskaitomy
bes. (Plačiau kitam Darbinin
ko numery).

Kat. Moterų Kultūros Drau
gija buvo numačius gruodžio 
17 surengti dviejų knygų prista
tymą. Dabar dėl susidėjusių ap
linkybių tas pristatymas nuke
liamas į sausio mėnesį. Tiksli 
data bus paskelbta vėliau. Bus 
pristatytos kun. A. Rubšio — 
Raktas į N. Testamentą ir kun. 
St. Ylos — Lietuviškos šeimos 
tradicijos.

Margarita Samatienė, Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkė, dalyvavo Vliko sei
me Chicagoj ir sveikino žodžiu 
seimo dalyvius.

Gintarėlius — vaikų darželį 
aplankys Kalėdų senis iš Lietu
vos. Jis atvyksta gruodžio 16, 
10 v.r. į Kultūros Židinį. Mamos 
kviečiamos atvežti savo mažuo
sius ir kiekvienam dovanėlę. 
Platesnei informacijai skambinti 
B. Radzivanienei — 441-2304.

Liudvikas Jurkūnas jau eilė 
metų prie prenumeratos pride
da stambesnę auką spaudai pa
remti. Ir šiemet, mokėdamas 
prenumeratą, pridėjo 37 dol. au
ką, už kurią nuoširdžiai dėkoja 
Darbininko administracija.

Iš Metropolitan Operos rūmų 
gruodžio 16, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku bus 
transliuojjama per radiją Verdi 
opera Aida. Pagrindiniai solistai: 
Cruz-Romo, Troyanos, Lamber- 
ti, Wixell, Plishka, Cheek. Diri
gentas — Patane. Gruodžio 19, 
antradienį, 8 vai. vak. iš Metro
politan Operos bus transliuoja
ma per televiziją Puccini opera 
Tosca. Pagrindiniai solistai: 
Verret, Pavarotti, MacNeil, Co- 
rena, Cheek. Dirigentas — Con- 
lon.

Antanas ir Aleksandra Masio- 
niai Šv. Kalėdų proga paau
kojo 15 dol. Kultūros Židiniui. 
Nuoširdus ačiū.

Angelų Karalienės parapijos 
kunigai jau baigė kalėdoti savo 
parapiečius. Visiem nuošir
džiai dėkoja už gražų priėmimą.

Dail. A. Galdiko vardo galeri
joj ant sofos buvo paliktas plas
tikinis rudas maišelis su dviem 
mažais kišeniniais rekorderiais. 
Viename buvo įrašytas — solis
tės Genės Ugianskienės daina
vimas Perkūno baliuje. Dar 
buvo ir vokas su keletą fotogra
fijų. Maišelis paliktas po Perkū
no rudens baliaus, naktį į sek
madienį. Vėliau maišelio neras
ta. Jei kas apsirikęs paėmė mai
šelį, prašomas grąžinti Darbinin
ko redakcijai. Grąžinęs gaus pi
niginę dovaną — 20 dol.

DR. BR. RADZIVANO 
LAIDOTUVĖS

Dr. Bronius Radzivanas, mi
ręs gruodžio 1, buvo pašarvo
tas M. Shalins šermeninėje. At
sisveikinimas buvo gruodžio 5, 
antradienį. Atsilankė labai daug 
žmonių. Rožančių sukalbėjo 
kun. A. Račkauskas ir kun. J. Če- 
kavičius. Atsisveikinimo kalbom 
vadovavo Aloyzas Balsys.

Čia kalbas pasakė Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simutis, 
A. Vakselis — JAV LB krašto 
valdybos, New Yorko LB apy
gardos ir Kultūros Židinio var
du, Viktoras Vaitkus — Liet. 
Fronto Bičiulių vardu, P. Ąžuo
las — ateitininkų ir Kat. Fede
racijos, dr. A. Janačienė — Kat. 
Mokslo Akademijos ir PLKMO 
Sąjungos vardu, V. Kuzmickas — 
ukmergiškių vardu, dr. 
P. Bagdas — Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos ir Gajos korporaci
jos vardu, Antanas Masionis — 
giminių vardu. Perskaitytas kun. 
St. Ylos užuojautos laiškas. Baig
ta Lietuvos himnu.

Gruodžio 6, trečiadienį, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
7 kunigai laikė koncelebruotas 
mišias. Tie kunigai buvo: kun. 
J. Pakalniškis, kun. A. Račkaus
kas, kun. St. Raila, kun. V. Mar- 
tinkus ir trys pranciškonai: Tėv. 
Pijus Šarpnickas, Tėv. Pauius 
Baltakis, Tėv. Leonardas And- 
riekus. Gražų pamokslą pasakė 
kun. J. Pakalniškis, klebonas.

Gausaus žmonių būrio karstas 
buvo palydėtas į Šv. Jono kapi
nes. Čia Vliko vardu atsisveiki
nimo kalbą pasakė dr. Bronius 
Nemickas. Polaidotuviniai pie
tūs buvo Kultūros Židiny.

Darbininkas — geriausia šven
čių dovana!

Ieškomas Juozas Maciulevi
čius, sūnus Jono, ir jo vaikai: 
Adomas,Alfonsas ir Veronika. 
Ieško Domicėlė Maciulevičiūtė- 
Kabašinskienė iš Darsūniškio. 
Jie patys arba apie juos žiną 
prašomi rašyti: Ona Barauskas, 
80-23 85th Dr., Woodhaven, 
N.Y. 11421.

St. Petersburg Beach,, 
parduodamas netoli vandens, 
gražioje vietoje namas iš 3 mie
gamų, 2 vonios kambarių, ve
randos. Prašoma kaina 67,000 
dol. Kreiptis telef. 813 367- 
1544.

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- 
5674.

gfffr BĮĮiį

I- SVEIKINAME! ,|
Anicetas Simutis, Lietuvos ge

neralinis konsulas New Yorke, 
su žmona sveikina draugus ir pa
žįstamus per Darbininką Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Kartu skiria auką spaudai pa
remti.

Dr. J. K. Valiūnas su šeima 
vietoj kalėdinių ir Naujų Metų 
sveikinimų lietuviškai spaudai 
skiria 100 dol. auką.

Vytautas ir Aldona Kamantai 
iš Darien, III., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1979 Metų proga svei
kina savo draugus ir pažįsta
mus, ir vietoj kalėdinių sveiki
nimo kortelių skiria auką Darbi
ninkui ir kitai lietuviškai 
spaudai.

Dr. Antanas ir Janina Snieškai 
visiem bičiuliam linki linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų!

Kotryna ir Vytautas Marijo- 
šiai savo draugam ir pažįsta
miem linki malonių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų!

Irena Banaitienė Kalėdų 
švenčių ir Naujų Metų proga 
sveikina visus savo bičiulius ir 
linki džiaugsmingos nuotaikos. 
Koncentracijos stovyklose ken- 
čiantiem broliam ir sesėm linki 
neprarasti išsilaisvinimo vilčių.

Emilija Vaišnoraitė Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga siunčia 
nuoširdžiausius linkėjimus savo 
artimiesiem, bičiuliam, pažįsta
miem, draugam ir Katalikių Mo
terų Sąjungos 24 kuopos narėm. 
Vietoj sveikinimo kortelių skiria 
auką spaudai.

Antanas ir Ona Radzevičiai 
iš Amsterdamo, N.Y., sveikina 
pažįstamus ir draugus linkėdami 
linksmų Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų!

G. ir H. Bitėnai, Elizabeth,
N.J., vietoj šventinių atvirukų 
siuntinėjimo Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikina savo drau
gus ir pažįstamus per Darbinin
ką, kuriam skiria auką.

Liucija Gudelienė, Hot 
Springs, Ark., užuot siuntinėju- 
si šventinius atvirukus, sveikina 
savo draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
per Darbininką ir skiria auką 
spaudai stiprinti.

Irena ir Adalbertas Milaševi- 
čiai, West Palm Beach, Fla., 
sveikina visus savo draugus ir 
pažįstamus. Užuot siuntę kalė
dinius atvirukus, aukoja Kultū
ros Židiniui New Yorke.

Antanina Bobelienė vietoj ka
lėdinių sveikinimo kortelių Put- 
namo seselių vienuolyno namo 
statybai paaukojo 300 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.

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.

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.

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas su apstatytu valgomuoju pir
mame aukšte Richmond Hill ra
jone. Pageidaujama suaugę žmo
nės. Skambinti 849-0197. (Pra
eitame Darbininko numeryje 
buvo įdėtas klaidingas telefono 
numeris.)

Angelė Vakauzienė, So. Bos
ton, Mass., Šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų proga sveikina savo 
draugus, pažįstamus ir jų šeimas.

Irena ir Mindaugas Jankaus
kai švenčių proga sveikina visus 
draugus bei pažįstamus ir vie
toj kalėdinių atvirukų skiria Kul
tūros Židiniui auką.

Kazys ir Simone Brazauskai 
iš Floridos sveikina savo drau
gus, bičiulius ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoj asmeninių sveikinimų au
koja Darbininko spaudai pa
remti.

Algirdas ir Danutė Šilbajo- 
riai sveikina draugus bei pažįs
tamus Šv. Kalėdų ir Naujų Me
tų proga. Vietoj kalėdinių atvi
rukų skiria auką Kultūros Židi
niui ir Darbininkui paremti.

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga nuoširdžiai sveikina savo 
draugus ir pažįstamus per Dar
bininką. Vietoj atvirukų skiria 
auką spaudai paremti. S. Birutė 
ypatingai sveikina New Yorko 
Neringos tunto skautes.

Marija ir Henrikas Gineitis, 
Dorchester, Mass., švenčių pro
ga sveikina visus savo bičiu
lius, gimines, pažįstamus bei 
klijentus ir linki laimingai jas 
praleisti. Tegul Aukščiausias su
teikia gerą nuotaiką per visus 
ateinančius metus.

J. ir V. šileikiai sveikina savo 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
proga ir linki laimingų Naujų
jų Metų. Vietoje sveikinimo ka
lėdinių kortelių Darbininkui au
koja 25 dol.

Dr. Aldona ir dr. Kajetonas 
Janačiai Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga nuoširdžiai sveikina 
lietuviškų organizacijų vadovus, 
Darbininko redakciją ir admi
nistraciją, tėvus pranciškonus, 
draugus ir pažįstamus.

Antanas ir Aleksandra Masio- 
niai, Fair Lawn, N J., linki links
mų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų tėvam pranciško
nam, visiem savo draugam ir pa
žįstamiem ir vietoj sveikinimo 
kortelių skiria Kultūros Židiniui 
15 dol., Religinei šalpai Lietu
voje 15 dol. ir Darbininkui 10 
dol.

Danutė, Stasys, Ligija ir Sta
sys Jr. Biručiai sveikina savo ar
timuosius, draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga. Vietoj asmeninių sveikinimų 
skiria auką Kultūros Židiniui ir 
Darbininkui.

Ona ir Juozas Matusaičiai, 
VVorcester, Mass., vietoj kalėdi
nių sveikinimo kortelių drau
gam ir pažįstamiem siunčia auką 
Darbininkui paremti ir visus 
sveikina per laikraštį.

1979 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO
B A L I U S rengiamas Kultūros Židinio salėje,

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

1978 gruodžio 31, sekmadienį, 9 v.v.

Šalti užkandžiai ir šilta vakarienė

Šampanas ir stipresni gėrimai kiekvienam stalui
Šokiams groja 7 asmenų orkestras

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., Dougiaston, 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

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

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

VISUS MALONIAI KVIEČIA LB NEW YORKO APYGARDOS
IR LB APYLINKIŲ VALDYBOS

Antanas Budrikis, St. Peters
burg Beach, Fla., Kalėdų ir 
Naujų Metų proga sveikina sa
vo dangus ir pažįstamus, tebe
gyvenančius New Yorke, o Dar
bininkui paremti skiria auką.

Živilė ir Algis Ratai sveikina 
artimuosius, draugus ir pažįsta
mus, linkėdami malonių, sveikų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų. Vietoj asmeninių sveiki
nimų skiria auką Darbininko 
spaudai remti.

Lilė ir Vytautas Milukai svei
kina savo draugus ir artimuosius 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga.

Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai 
vietoj kalėdinių sveikinimų savo 
draugam atsiuntė auką Darbi
ninkui.

Aleksandras ir Genovaitė 
Radžiai sveikina savo bičiulius 
bei pažįstamus su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais 1979 Metais, linkėda
mi dvasinio džiaugsmo ne tik 
šventiniame pakilime, bet ir 
kasdienybės keliuose.

Jonas K. Karys ir žmona, Brid- 
geport, Conn., sveikina savo 
draugus bei pažįstamus artėjan
čių Žiemos Švenčių proga, lin
kėdami visiem geriausios sėk
mės ateinančiais metais. Užuot 
siuntinėję kiekvienam įprastas 
korteles, jiedu paaukojo lietu
viškai spaudai tremtyje paremti 
100 dol. (po 20 dol. Darbinin
kui, Dirvai, Draugui, Keleiviui 
ir Pasaulio Lietuviui).

Liudas Špokas Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga sveikina 
draugus ir pažįstamus per Dar
bininką. Užuot siuntęs atviru
kus, skiria auką spaudai paremti.

Uknevičių šeima sveikina 
savo pažįstamus draugus ir arti
muosius Šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga. Vietoj asmeninių sveiki
nimų aukoja Darbininko spau
dai paremti.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai 
sveikina savo draugus ir pažįsta
mus, linkėdami džiaugsmingų 
Kalėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų ir vietoj kalėdinių kor
telių aukoja Kultūros Žodiniui 
25 dol.

Rasa ir Henrikas Miklai svei
kina visus savo gimines ir bičiu
lius Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga. Užuot siuntinėję kalė
dines korteles, skiria auką Kul
tūros Židiniui.

Edvardas ir Sofija Skobeikai 
sveikina savo draugus ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdomis ir linki 
geriausių Naujų Metų!

Aldona ir Vainutis Zikarai, 
sūnus Šarūnas ir duktė Eglė 
giminėms draugams ir pažįsta
miems linki džiugių švenčių ir 
Dievo palaimos 1979 metais.
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