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' kartus). Sukaktis minėta šen-

jaunųjų stovyklose.' Ją atskirai 
pažymėjo Clevelando ir Los An-

Montrealy, Chicagoj (tris kartus), 
Dainavoj (du kartus), Neringoj,

bangas — 1945-1953 ir 1957- 
1958 metais, perneš ir trečią.

MMĮMKAI RUOŠIASI
KONGRESUI ■

komi Įkaitai Kalėdų šventes ga
lės praleisti savo artimųjų ap
linkoj, vėl subliūško, nes Iranas

JAV deponuotų Alžiro banke 
24 bil. dol., kurie pagal Irano 
skaičiavimus sudarytų JAV ban
kuose užšaldytas Irano kapita
lus ir čia laikomus buv. Irano 
šacho ir jo giminių turtus. To
kius reikalavimus JAV vyriausy- 

tų jos pritarimą šantažui.
Valst d-tas su susirūpinimu 

paskelbė, kad dalies įkaitų li
kimas esąs nežinomas, nes jų 
artimieji negauna iš jų jokių 
žinių. Kitų įkaitų sveikatos būk- 

nors Iranas^Jr paskelbė, kad 
įkaitai laikomi geruose viešbu
čiuose ir aprūpinami normuoja
mais maisto produktais. Iranas 
graso, kad dabar įkaitai būsią

Madrido konferencijos pir
mąja! fazei baigiantis, JAV de-

Kampelman pareiškė, kad Sov.

Helsinkio aktų principais ir kad 
įsiveržimas nutrauktų atolydžio dr. Kazio Ambrozaičio, posė- 500 doL šiuos paskirstymus dar 

džiavo Chicagoj gruodžio 5. Tai turi patikrinti Lietuvių Fondo 
buvo ketvirtas šių metų posė- taryba. ~~ ~
dis. Ankstesniuose posėdžiuose 

. bW paskirstyta 75^0O <tol., te 
____  . , * šiame Įriti 25,000 dol. Tad iki 

Norvegijos užs. reik, minis- , “raeho opozicntėDerbo per- gioj ig 1980 metų LF pelno jau 
‘ bjasavopinmnmkuiSrmkoShi- p^ki^tyu 100,000 dal. Šia-

ras bijo su vaikais kalbėti ro- 
_ _ .... . _ žančių, — politika! Reikia labiau

tykius. - Antroji konferencijos budėti, kad valstybinio ateizmo

teris Knut Frydenlund nuvy-
kęs į Sov. S-gą susilaukė ašt- mon Peres> kuris, laimėjus par- 
rių puolimų už Norveguos suti- rinkimus, gali tapti minis- 
irimą įrengti savo teritorijoj JAV teriu pirmininku.

- - - Afganistano partizanai užpuo
lė sovietų aerodromą Jalalabad 
mieste, sunaikino 6 malūnspar
nius, padegė aliejaus tankus ir 
sugadino radaro ir susižinojimo 
įrengimus.

Sov. S-gos nesenai atsistaty-

atvejui, bet ministeris pareiškė,

Sov. S-ga tuo klausimu, bet tik 
ją painformuoti apie Norvegi
jos nusistatymą.

Popiežius Jonas Paulius II 
su ašarom akyse ragino Iraną 
paleisti amerikiečius įkaitas ir 

cįja paskelbė instrukciją apie

savo tankus.

kongreso partija, surinkda-
tikėjimo tarta. Dėl to šeimos ne

it keli tūkstančiai gyventojų bu-
ištrėmimą,* nutarė Įsikurdinti

datai tol, kol jiem bus leista jų, reikalaujančių aukštesnių

praktiką. Tėvam iš pačios pri
gimties .tenka pareiga saugoti 
kūdikių gyvybę. Lygiai tokiu pat 
bodu jiem tenka pareiga nuo pat

rinkimus laimėjo dabar kraštą 
valdžiusio prez. Forbes Burn

Pauliaus II.
Problerųa buvo keletą metų

APIE KŪDIKIŲ KRIKŠTĄ

Paulius VI.

voinovic ra žmona ir auicreie

vyriausybė jų reikalavimus pa
tenkino.

tymui.
Portugalijos prez. Antonio 

Ramalho Eanes nauju min. pir
mininku paskyrė žurnalistą ir 
advokatą Francisco Pinto Bal- 
semao.

JAV baigė susitarti su Izra
eliu dėl jo 1967 m. Vidurže
mio jūroj užpulto žvalgybinio 
laivo ir 34 įgulos narių žuvimo. 
Izraelis sutiko per 3 m. išmo
kėti JAV 6 mil. dol. Iki šiol 
Izraelis yra jau sumokėjęs žuvu
siųjų ir sužeistųjų šeimom 7 mil. 
dol.

agan oficialiai paskelbė dar ir 
šiuos paskyrimus: juodos spal
vos advokatą Samuel R. Pierce
— namų ir miestų gerinimo 
sekretorium, Illinois valstijos 
buv. žemės ūkio direktorių John 
R. Block — žemės ūkio sekr., 
James C. Watt — vidaus rei
kalų sekr., James B. Edwards
— energijos sekr., Jeane J. Kirk- 
patrick — atstove prie J.T. ir 
Richard Allen — savo patarėju 
saugumo reikalam.

Izraelio ištremti du vakarinio

ir sudarė didelį
moralinė

čirens netinka kištis tik į sovie-
RRT įgaliotinis P. Anilionis tinę politiką, pvz., važinėti į ■ 

ir kiti sovietinės propagandos Berlyno “taikos” konferencijas, 
ruporai kaltina aktyvius kuni
gus, kad jie užsiimą politika;

ką. Valdžios pareigūnai “politi
ka” laiko vaikų katekiz^vimą, 
ateizmo kritiką, peticijų rašymą 
valdžiai, ko nors prašant, pvz., 

Ar tai politika? Taip, tai baž
nytinė politika. Kunigui ginti 
Bažnyčios ir žmogaus teises — 
šventa pareiga, ir šitai drausti 
yra nusikaltimas prieš prigimti
nę teisę, šitokią “politiką” Baž
nyčia laimina ir vykdo. Popie
žius Jonas Paulius II yra geriau
sias tokios “politikos” vykdymo sidento, negirdėtų melą ir prie-' 
pavyzdys.

Reikia tik apgailestauti, kad 
kai kurie kunigai, vienuolės ir 
pasauliečiai katalikai pasisavino 
sovietinę “politikos” sąvoką, 
nukaltą KGB kabinetuose. Pvz., 
vienuolė bijo į rankas paimti 
“LKB Kroniką”, — čia politika! 
Kunigas bijo per pamokslą pa
raginti tėvus vesti savo vaikus į 
bažnyčią, — politika; Seminari-

tijai rinkimus, gali tapti minis-

N. Kosygin mirė dėl širdies 
ligos.

Lenkija įsivedė mėsos ir 
sviesto normavimą, atleido 
5.000 valst tarnautojų ir suma
žino vyriausybės investavimus 
3 bil. dol.

Kolombijos keleiviniam lėk
tuve su 68 keleiviais įvyko spro
gimas, dėl kurio žuvo visi ke
leiviai ir įgula.

Ispanijos Galicia provincijai 
buvo suteikta savivaldos teisė. 
Anksčiau tokios teisės buvo su
teiktos Katalonijos ir Baskų pro
vincijom.

Per kelias dienas Sirijos ar
tilerija apšaudė pietinio Libano 
kaimus, kur pagal jos žinias 
esančiose krikščionių milicijos

Popiežius Jonas Paulius II 
vasario mėn. numato lankytis 
Japonijoj ir Filipinuos.

bendradarbiauti su Valstybės 

aprobuoja, bet laiko nusikaltimu

Bijoti represijų 
ar ne?

1980 m. Olimpiados neužmirš 
Sovietų Sąjungos disidentai. Ji 
paskatino sovietinę valdžią 
griebtis stalinistinių represijų, 
kad į Maskvą atvykę Vakarų 
žmonės nesutiktų nė vieno di- 

vartą kritikuojančio žodžio. Re-j______ ___ _____ __________ ,_ *
presijos pasiekė ir Lietuvą; lau-- Tada būtų tikra tragedija.
kiama, kad jos pasieks ir Lie- Dievui padedant ir laiminant, 
tavos kunigus. Ar verta jų bijo- Lietuvos kunigai ir tikintieji 
ti? Lietuvos kunigai, pokario pilni krikščioniško ryžto sutikti 
metais pemešę dvi represijų bet kokią ateitį.

LIETUVIŲ FONDO PELNAS

Lietuvių Fondo pelno sidrsty- stipendijų fondo 2,000 dol. ir

ine posėdy JAV LB švietimo ta
rybos projektam teko 14,350dol., 
JAV LB kultūros tarybos pro
jektam 4,000 dol., Lietuvių Ra
šytojų Draugijos premijai 2,000 
doL, Vasario 16 gimnazijai 
2,000 dol., stipendijom keturiem 
studentam iš Krukonio vardo 

darbiavimas kai kuriose šalyse 
su komunistais rodo, kad jiems 

voti ne tik už tikėjimo laisvę, 
bet ir išvis nusimesti tironuos 
jungą. Istorija moko, kad tada, 
kai tikintieji nebijodavo kentėti, 
Bažnyčia žydėdavo ir, priešin
gai, kai Dievo tautoje išblės- 
davo aukos dvasia, ji pergyven
davo krizę. Todėl reiktų bijoti 
tik tokios padėties Lietuvoje, 
kada niekas neturėtų drąsos 
kentėti už Dievą ir Bažnyčią.

mžhesį, kada paaiškės tikslus 
1980 metų pelnas. Nuo 1962 
iki šiol LF jau paskirstė 745,000 
doL sumą lietuvių švietimo ir 
kultūros reikalam.

— Clevelando lietuvių Įdubo 
kultūrinė premija paskirta Ry
tui Babickui už jo ypatingą įna
šą Clevelando lietuvių koloni
joj muzikos ir sporto srityse.

ir Dainavos rudens kursuose. 
Neužmiršta ir Dainavos žiemos 
kursuose. Chicagoj sukaktis mi
nėta ir Ateities vakare, ir sen
draugių suruoštuose pobūviuo
se. Pažymėta ji ir Brazilijoj, 
Australijoj, Vokietijoj. Deja, ne
turim žinių, kaip sukaktis prisi
minta okupuotoj Lietuvoj.

Beartėdami prie naujo slenks
čio, jau gerai žinom, kad ir 1981 
metai sukaktuviniai. Vasario 
mėnesį sueina 70 metų, kai išėjo 
žurnalas Ateitis, su kurio pasiro
dymu mūsų vardas įsiteisino ir 
prigijo. Pirmame Ateities nume
ry paskelbti Prano Dovydaičio nėtinos.

dŽiui — Ateitininkįjai.
1911 birželio mėnesį įvyko 

slaptai sušaukta ir pravesta Kau
ne. Tad štai kita sukaktis.

Ateities sukaktį minėsim kiek 
viešiau, iškiliau. Atsiliepdama į 
Federacijos tarybos posėdy lap
kričio 15 išreikštą pageidavimą, 
Federacijos valdyba šaukia jubi
liejinį Ateities kongresą 1981 
rugsėjo 3-7 Chicagoj, Ateitinin
kų Namuose ir Jaunimo Centre, 
šiam nutarimui nuoširdžiai pri
taria visų Sąjungų valdybos. Di
džioji darbo našta atitenka Chi- 

darė rengimo komisijos "bran
duolį. Vieningai, pasisakyta už 
darbo pobūdžio, sąskrydį, kurio 
visi dalyviai mestų tiesų ir tvir
tą žvilgsnį į save, į savo orga
nizaciją.

Kaip jau pažymėta viename 
pareiškime, kongreso pirmaeilis 
dėmesys turės būti skirtas Lie
tuvai, savajai spaudai ir savo 
jaunuomenei. Tuo tarpu jubilie
jinių metų pradžioj, geriausiai 
Ateities sukaktį pažymėsim gau
dami jai daugiau naujų skaity
tojų, sudarydami jai stipresnę 
finansinę atramą, šioj srity pa
dirbėti kviečiami visi mūsų Fe
deracijos nariai. Ateities žurna
las turėtų lankyti kiekvieno atei
tininko namus. Supažindinkim 
su juo ir savo artimuosius drau
gus, pažįstamus, kuriem Ateitis 
dar nežinoma ar gerokai pa
miršta.

Visų Sąjungų valdybos prašo
mos Ateities sukaktį paminėti 
savo vasaros stovyklose, įvai-

Bažnyčios Tėvų raituose ir 

mūsų Federacijos du pirmieji 
vadai —sąjūdžio pradininkas 
Pranas Dovydaitis ir ideologas 
Stasys Šalkauskis. Šios sukakties 
proga tiktų Įtiek giliau pažvelgti 
į šių dviejų iškiliųjų lietuvių 
asmenybes ir Į jų palikimą!

1981 birželio 23 sueis 40 
metų, kai Lietuvoj įvyko tautos 
sukilimas valstybiniam suvere
numui atsteigti, vergija nusikra
tyti. Už Lietuvos ribų tarp gy
vųjų nedaug liko sukiliminės 
vyriausybės narių ir aktyviųjų 
sukilimo dalyvių. Birželio 14- 
15 taip pat 40-osios metinės, 
kai įvykdyti pirmieji masiniai 
Lietuvos gyventojų trėmimai, 
šiuose įvykiuose — tiek šiur
piuose trėmimuose, tiek ir lais
vės viltį žadėjusiame sukilime— 
daug ateitininkų nukentėjo 
drauge su kitais lietuviais 
patriotais. Visi jie — mūsų mal
dose, pagarboj, atsiminime, šios 

• abi sukaktys atitinkamai pami-

Jau dabar juntam keliolikos 
mūsų sąjūdžio žmonių iškeliavi
mą Amžinybėn. 1980 užmigo 
Viešpaty keliolika mūsų vyres
nio ir jaunesnio amžiaus narių: 
prėl. Pranciškus Juras, pirmasis 
organizacijos generalinis sek
retorius dr.Jonas Grinius, Jonas 
Matulionis, Aloyzas Baronas, 
kun. Vaclovas Martiniais, 
Julius Staniškis, dr. Jurgis Bal
čiūnas, Elena Balčiūnaitė Ma- 
saitienė, Indrė Damušytė-Čepu- 
lienė, kun. Petras Ažubalis, 
mons. Klemensas Razminas, 
kun. Vincas Puidokas, gen. Sta
sys Pundzevičius, Petras Būtė-

Puškorius, o Lietuvoj, kiek ži-

Barisaitė .. .Gruodžio 17 Bos
tone mirė Stasys Lūšys, buvęs 
moksleivių ir studentų sąjungų 
pirmininkas, Palangos reorgani
zacinės konferencijos rengimo 
komisijos narys. Prisimindami 
juos ir visus kitus mirusius atei
tininkus savo maldose, susida
riusią tuštumą turėtume stengtis 
išlyginti bent atitinkamu skai
čium naujų narių.

Federacijos valdybos vardu 
sveikindamas su Naujaisiais 
Metais visas ateitininkes, visus 
ateitininkus, iš širdies linkiu vi
siem gausiausių Dievo malonių. 
Viena jų tebūna kiekvieno as
meninės ryžtas pagyvinti savo 

bilięjinis Ateities kongresas te
gu suglaudina mūsų gretas, tegu 
įdiegia naują paskatą nuolatos 
rūpintis savo sąjūdžiu, kad ir jo 
paveikslas ir rėmai atitiktų vie
nas kito paskirtį.

kūdikio teisėm, 
Instrukcijos pabaigoj Tfkėji-



Journal gruodžio 4 pranešimų
vuiįfljlUMTr kraštuose.

jošaitytė, K. Ramonas, E. Stasiu-— Artėjant Rašytojų sąjungostinėj Vilniuj”.
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lų Taryba, gerai suprasdama 
tuos rūpesčius, kurie yfa užgu-

Polish-American Congress, kon
taktavo jų centro būstinę Chi- 
cagoj su tikslu pasiūlyti Ameri
kos lietuvių pagalbą. Tarybos 
pirm. Alg. Gečiui lankantis Chi- 
cagoj, gruodžio 13 LB-nės vado
vai Chicagos priemiesty Dow- 
ners Grove susitiko su Polish- 
American Congress centro vai

čiant telegramas. Galimybė eg
zistuoja, kad pavasarėjant Len-

JAV-ėse planuojama pravesti 
rinkliavų maistui į Lenkiją nuga
benti. Amerikos lietuviai yra 
maloniai kviečiami Raudonojo

LB atstovai paminėjo, kad JAV
nių reikalų komisijos pinninin-

pasitarime LB-nei atstovavo 
PLB pirm. Vyt. Kamantas, buvęs 
PLB pirm. Bronius Nainys, JAV 
LB tarybos narys Bronius Juode
lis, Alg. Gečys ir Lemonto apy
linkės pirm. Algis Kazlauskas, 
Visuomeninių Reikalų Tarybai 
talkinęs šio susitikimo organiza
vime.

K. Lukomski Polish-American 
Congress vardu nuoširdžiai pa
dėkojo už LB-nės pasisiūlymą 
pagelbėti Amerikos lenkam šioj 
sunkioj lenkų tautai valandoj. 
Pabrėžęs, kad Amerikos lietu-

dybos aplinkraščiu yra paragi
nusios savo vienetus kreiptis į 
lietuviškų parapijų klebonus ir 
gruodžio 21 tikinčiųjų maldoj 
paprašyti Aukščiausiojo para
mos Lenkijos gyventojam. Pa
siūlytos maldos tekstas yra toks: 
“Dieve, apsaugok Lenkiją nuo 
raudonosios armijos įsiveržimo 
ir suteik Lenkijai, Lietuvai ir vi
som rusų pavergtom tautom vi
sišką laisvę ir nepriklausomy-

K. Lukomski paprašė; kad ka
rinės invazijosj Lenkiją atveju 
JAV LB-nė veiktų į JAV-ių vy
riausybę šiais būdais: a) reika
lauti nutraukti užsienio prekybą 
ir bet kokios rūšies paramą Sov. 
Sąjungai ir invazijoj dalyvaujan- 
čiom satelitinėm valstybėm, b) 
prašyti JAV-es atsiriboti nuo de- 
tente politikos, c) prašyti laisvo-

čiau nusakė savo organizacijos 
veiklą, sekant įvykius Lenkijoj 
ir vykdant JAV-ių valdžios 
sluoksnių įtaigavimą. Amerikos 
lenkai yra patenkinti prezidento 
J. Carterio ir būsimo preziden- ____ _________z _z __ x_______
to R. Reagano užimta politine jo pasaulio demokratijas atsiribo- 
linija įvykių Lenkijoj klausimu, ti nuo sovietam palankių tarp-

būtų galima daugiau ko tikėtis. 
Polish-American Congress pri-

tautinių sutarčių-susitarimų. Bu
vo pasiūlyta, kad invazijos atve
ju būtų per Amerikos Balsą ir 
Radio Liberty kreipiamasi į Sov.

VOKIETMOS LB RINKIMAI
Vokietijos Lietuvių Bendruo

menės tarybos rinkimai kores- 
pondenciniu būdu vyko lapkri
čio 22. Iš 25 kandidatų reikė
jo atrinkti 15, kurie per ateinan
čius trejus metus atstovaus Vo

kietijos lietuviam. Rinkimuose 
dalyvavo 479 nariai, tai yra be
veik 60% visų turinčių teisę bal
suoti. Lapkričio 29 Miunchene 
viešai įvyko balsų skaičiavimas. 
Pagal balsų daugumą į Vokieti
jos LB tarybą išrinkti:

Kun. Vaclovas Šarka — 320, 
kun. Alfonsas Bernatonis — 306, 
Andrius Šmitas — 306, Vincas 
Bartusevičius — 303, Jonas Ka
valiūnas — 297, Jonas Valiūnas

— 286, Marija Dambriūnaitė- 
Šmitienė — 269, Justinas Luko
šius — 246, Gerhardas Bauras 
—224, Eugenija Lucienė—221, 
Juozas Sabas — 204, Mečys 
Landas — 201, Živilė Vilčins- 
kaitė — 199, Kęstutis Ivinskis
— 195, Arminas Lipšys — 172.

Kiti liko kandidatais.

no laikraštis daugumai aktyves
nių Lietuvos rašytojų pasiuntė 
po kelis klausimus, kuriuose

trūkumų. Jau išspausdinti atsa
kymai šių .rašytojų: Jono Avy
žiaus, Eugenijaus Matuzevi- 
čiaus, Juozo Baltušio, Antano

Kubiliaus, Vlado Dautarto ir Va
gos leidyklos rejak. Vytauto Vi
socko. Daugumas jų džiaugiasi 
literatūrinių knygų gausumu, 
rašytojų prieaugliu ir kai kurių 
autorių meistriškumu. Tačiau 
neslepia ir tam tikro apsnūdimo, 
kai kurių autorių palinkimo į 
eksperimentus, kitų ęustingimo 
tematikoje ir stiliuje. Ypač gau
siai kritiškų pastabų pažeria 
Vytautas Kubilius. Ir V. Areika 
pastebėjo tenykštėje lietuvių ly
rikoje sustingimo reiškinių. Kai 
kurių apibendrinti išgyvenimai 
esą deklaratyvūs. O A. Drilinga 
pastebi, kad jaunieji poetai daž
nai esą praradę nacionalines 
ambicijas, siekdami reikalau
jamo internacionalizmo, užsi
miršta, kad jie gyvena Lietuvo
je ir kad pagrindinis instrumen
tas, kuriuo grojama, yra lietuvių 
kalba. J. Baltutis ypač nepaten
kintas jaunaisiais rašytojais, ku- 

Krie pasidarę pasyvūs kūryboje ir 
visuomeniniame gyvenimė. 
Jiems esą viskas nusibodę, ne
įdomu, įšskyrtistabako dūnąub& 
ir alkcholio gtotose paskbndte- 
sias kavines/)^ 'Avyžius atkrėi1 
pia dėmesį į prozą, kuri plečia
si kiekybiškai, bet neauganti ko
kybiškai. E. Matuzevičius paste
bėjo lyrikos polinkį į abstraktu-

rines knygženklių premijas yra 
laimėję G. Didelytė ir S. Eid- 
rigevičius. Parodos kataloge 
buvo išspausdintas kiekvieno 
dalyvio portretas ir po vieną

niaus meno darbuotojų rūmuose 
buvo iškilmingai paminėta Lie
tuvoje nuo 1945 gyvenančio 
ruso smuikininko Aleksandro

šis kitatautis muzikas dar 1945 
buvo paskirtas Kauno muzikinio 
teatro koncertmeisteriu. Netru
kus paskirtas ir Kauno konserva
torijos dėstytojų. Nuo 1948 dir
ba Vilriiue — Lietuvos filharmo
nijoje solistu. Sukakties proga 
A. Livontui priskiriami nuopel
nai, kad jis ir Lietuvoje, ir 
Maskvoje bene pirmasis kon
certuose atliko lietuvių kompo
zitorių — B. Dvariono, J. Karo
so, S. Vainiūno, E. Balsio — 
kūrinius. Ir pagerbimo koncerte 
buvo grojami lietuvių kompozi
torių kūriniai. Surengta doku
mentinė paroda, parodytas fil
mas iš A. Livonto muzikinės 
veiklos.

— Gruodžio pradžioje Vil
niaus parodų rūmuose buvo su
rengta taikomosios dekoratyvi
nės dailės paroda. Su savo kūri
niais dalyvavo per du šimtus tai
komosios dailės kūrėjų. B uvęuš^. 
statyta apie 600 kejąmiko^^ 
tekstilės, odoš, Mikto7metato,_

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alt- . 
conditioned, A. J. Balton-Bahrūnas, Liconsad Manager and Notary 
Public, 666 Grand St, Brookiyn, N.Y. 11211; ST 2-6043.

BUYUS FUNERALHOME, Mario TaUaira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 429 Lafayatto St (Cor. WHson Ava.), telef. 344-5172. Pa

JUOZO ANDRIUŠIO Raal Estete, namų pardavimas, visų rūčlų apdrau- 
. d ima L Incoma Tax pildymas, (staiga veikla nsu)oį vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Jataigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentels.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madlson St, Rldgawood, N.Y. 11227. Tslef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kL pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kalne.

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

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

FLORIDA Apartimntai

TL’ 57CM Cuf toutevard^t. Retenburg trach,PL 99700 .
ĮjlJ 1 Al Ju Utfonas >0-2440. Vakare (819) 949-2736 Į

LORENCE CONTRACTING CO., INC.
Antanas ir Edvardas Lorence atlieka įvairiausius namų įrengimo, 

patobulinimo * pataisymo darbus. įrengiamos modernios HoHywood 
SMiėua virtuvės, vonios kambariai, aūielmmi Meilaus.dRdmJ,,pampa; 
apklojamas alluminąees plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo, 
darbai, {dedami alfaminljaus (stygai, sutvarkomas šildymas Ir kiti kanaiI- 
zacąos Įrengimai, Įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai Ir kitokie; 
patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Ava., Woodhaven, N.Y., 114ŽT; 
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai Ir ukrainietlškal.

— Šiauliuose įkurta jaunųjų 
rašytojų sekcija. Ta proga viešo
joje bibliotekoje buvo surengtas 
didelis literatūros vakaras, ku
riame savo kūrinius skaitė iš 
Vilniaus atvykę rašytojai ir vieti
niai literatai.

— Gruodžio pradžioje Vilniu
je buvo surengtas liaudies teatrų 
festivalis — ‘‘Vilniaus rampa 
— 80”. Festivalis buvo užbaig
tas Naujojoje Vilnioje. Universi
teto teatras vaidino V. Maja- 
kovskio “Misteriją”, o N. Vil
nios teatras suvaidino J. Grušo 
pjesę “Tu mušei Adomą”.

— Vilniaus mažojoje baroko 
salėje koncertavo Danijos K. 
Nilseno vardo styginis kvarte- 
tas. Programoje buvo J. Haidno, 
Fr. Šuberto ir K. Nilsono kūri
niai. Danai susitiko su Lietuvos 
muzikais, lankėsi universitete.

— Vilnius jau turi pusę mili
jono gyventojų. Tenykštėje 
spaudoje paskelbta, kad lapkri
čio 24 Vilniuje įregistruotas 
penki šimtai tūkstantasis gyven
tojas. Toji garbė teko vilniečių 
lietuvių Arlauskų naujagimiui 
sūnui.

NEW JERSEY, NEW YORK -į- Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kH, Ir 7-8 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Štokas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

— Lietuvos Kultūros ministe
rija ir Kompozitorių sąjunga bu
vo paskelbusi muzikinės pjesės 
konkursą. Konkurse dalyvavo 13 
autorių, tačiau nei pirmosios, 
nei antrosios premijos vertinimo 
komisija neskyrė. Po trečią pre
miją laimėjo du kompozitoriai: 
P. Fledžinskas už kūrinį “Eks
promtas” fortepijonui ir V. Juo
zapams už kūrinį “Staccato” 
klarnetui ir mušamiesiems.

— Knygženklių parodoje 
Danijoje, Frederikshaveno 
miesto dailės muziejuje, daly
vavo ir lietuviai dailininkai: V. 
Burba, A. Čepauskas, G. Dide
lytė; S. Eidrigevičius, S. Ikamas, 
V. Jucys, V. Kisarauskas, A. 
Kmieliauskas, A Kučas, B. Mati-

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-25 54th Ava., Bayside, N.Y. 11364.TeL 212229-9134.

tuHonis. Lietuvoje užaugęs ir

— Komunistinė Lietuvos val
džia negaili garbės savo nusipel
niusiems veikėjams. Vienas iš 
ištikimųjų komunistų tarnų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolipo

Pr.N.

Rinkimų komisiją šį kartą 
sudarė Miuncheno lietuviai: 
pirm. Ričardas Hermanas, sekr. 
Jūratė Barasaitė ir nariai Petras 
Česiūnas, Vytautas Paškauskąs, 
Jurgis Pauliukevičius.

Nauja taryba pirmą kartą su
sirinks kovo mėnesį.

aukštas pareigas valdžioje. Karo

joje. Nuo 1944 buvo Lietuvos

pastatyti paminklą. Svėdasų

A Matulionio vaidu. Taip pat 
Raguvėlės girininkįja, kurioje 
nepriklausomybės laikais kai

6646 80 ST, MIDDLE TILLAGE, OUEEMS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
- GAUSI PARODŲ SALE .

KVECAS 
JONAS 

1133 + 1974

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGĘNTŪRA

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

{LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

2128 KNAPP STREET



ICAGOJ SUTIKTAS 
RTINGAS LEIDINYS

Įtarimo Centro Čiurlionio 
ttycg JAV LB Visuomeninių 
Italų Taryba ir Akademinio 
irtų Sąjūdžio Cbicagos sky- 
; gruodžio 13 suruošė reikš- 
įgą vakaronę — politinių 
cslų daktaro, profesoriaus 
*o Remeikio knygos “Op- 
tion to Soviet Rule in Lith- 
ia 1945-1980” pristatymą, 
ausiai susirinkusius pasvei- 
11 buvęs PLB pirmininkas 
, Bronius Nainys ir pažy- 
o, kad šiandieną sutinkam

Ta proga pro£ dr. Tomas Rė
mė ikis padarė phtesaę apžvalgą 
apie eilės vadinamų jų sovietinių 
respublikų rezistencinio judėji
mo reikšmę Sovietą Sąjungoj. 
Plačiau palietė Pabaltijo valsty
bių klausimus ir jų ateitį bei 
okupantų užmačias šias tautas

šiuo atveju naujojo veikalo krikš
tynose, vakaronės dalyviai buvo 
pavaišinti šampanu, kavute ir 
užkandžiais.

Naujasis dokumentinis veika-
las tinka ypač čia gimusiam, au
gančiam jaunimui, o taip pat 
Amerikos ir kitų laisvojo pasau-

« reikšmės veikalą, kurį 
niam lygy aptars Con- 
universiteto istorijos fa-

Tiek knygą aptarusio dr. B. 
Mačiuikos, tiek knygoj Autoriaus 
dr. Tomo Remeiloo mintys buvo lio kraštų žymiesiem politikam, 
gilios, moksliškai pagrįstos, la- Jurgis Janulaitis

Įvairios sukaktys
kattmei, Br. Nainys trumpai ap
tarė šio veikalo gimimo moty
vus, LB LF didelį įnašą ir au
toriaus sunkų dešimties metų

JAV LB Visuomeninių Reika
lų Tarybos pirmininkas Algi
mantas Gečys pažymėjo, kad ši 
knyga istorinė, joj sukaupti do
kumentai, liudiją okupanto už- 

vių tautą. Jau 1969 LB pradėjo 
tokios knygos išleidimu rūpintis. 
Truko ištisas dešimtmetis, kol 
pagaliau šis vertingas leidinys" 
išvydo šviesą.

Autoriui nuoširdžiai talkino 
Bronius Nainys. LB ir LF veika
lo išleidimą rėmė finansais, o 
taip pat susilaukta paramos, re
miant LB veiklą, ir iš keleto 
tūkstančių lietuvių. Knygą išlei
do Lituanistikos Institutas.

Už suruošimą vakaronės A. 
Gečys padėkojo Akademiniam

Prof. dr. B. Mačiuika šį vei- 

aūalizuodamas atskirus skyrius, 
kai kur nesutikdamas su auto
riaus dėstomais motyvais. Palie
tė.{vairią dokumentaciją, inter
pretavimus, lietuvių tautos aspi
racijas, lūkesčius ir viltis įvai
riais pokario laikotarpiais. 
Bendroj išvadoj tiek iš istori
nės, tiek ir iš politinės pusės 
šį veikalą jis vertino labai ge
rai; šis veikalas tarnausiąs Lie
tuvos laisvės kovai vesti laisvo
jo pasaulio politikų tarpe.

Knygos autorius dr. Tomas 
Remeikis daugiausia sutiko su 
prelegento dr. B. Mačiuikos tei
gimais ir pastabomis, padėkojo 
jam už nuodugnų knygos nagri
nėjimą. Autorius taip pat išreiš
kė padėką Br. Nainiui, LB, Al
gimantui Gečiui ir visiem bet 
kuo prie šios knygos išleidimo 
prisidėjusiem. Padėkojo ir savo

Vladas Šakalys
(atkelta ii 3 psl.)

belę pasibelsti bijojo, kad 
paskui jo suėmę neišduotų.

Per Suomiją ėjo dešimt dienų.

Per srauniąją upę
Ties Tornio miestu pasiekė 

Švedijos sieną. Miesto jis bi
jojo. Dar 12 km nuėjo už mies
to, kad vietovės būtų papras
tesnės, kad nebūtų tiek daug 
namų prie upės, kad lengviau 
surastų saugią vietą perplaukti 
upę.

Tokią vietą jis surado, bet 
ūpė buvo plati, kokių 300-400 
metrų, labai srauni, su slenks-

Bet kito kelio nebuvo. Reikė
jo nugalėti ir šią kliūtį. Kai 
pradėjo plaukti, vanduo nešė, 
tntttkdė, trankė į akmenis. Bi- 
jo0 pažiūrėti atgal, kad neiš
sigąstų, kiek mažai nuplaukta, 
o klek daug dar liko.

Perplaukė naktį, tarp 1 ir 2 
vafamdos. Čia naktys šviesios, 
ir niekas neina gulti. Sutiko ber
niuką ir paklausė, ar tikrai čia 
ovecnja.

Taip, čia buvo Švedija. Ir 
jie tikrai buvo pabėgęs, atlikęs 
tiesiog istorinį žygį. Dabar rei
kėjo tik surasti švedų polici
ją Ir pasiduoti jos globai. Čia 
prasideda jo naujas bėglio gy
venimas. (Bus daugiau)

kelio byla su Lenkija. Vasario ( 
5 byla iš Tautų Sąjungos per- j 
kelta į tarptautinį teisiną Haa- 
goje. Spalio 15 Lietuva bylą lai
mėjo dėl traukinio linuos atida
rymo. Tas sprendimas patvirti
no lietuvių teises į Vilnių. j

Spalio 2 Helsinky mirė lie
tuvių draugas prof Augustas Ro
bertas Niemi, Lietuvoje rinkęs 
tautosaką, daug rašęs apie Lie
tuvą.

Prieš 60 mstų
Sausio 22 Kaune įsteigtas Karo 

muziejus.
Karas su Lenkija. Kovo 3 Tau

tų Sąjungos Taryba, pirminin
kaujant Belgijos atstovui Hy- 
mansui, pasiūlė Lietuvai ir Len
kijai derybas. -

Kovo 31 Lietuvos kariuomenė 
įžengė į Palangą.

Balandžio 1 įsteigti aukštieji 
Vytauto Didžiojo karininkų kur
sai.

Balandžio 20 prasidėjo Lietu
vos-Lenkijos derybos Briusely
je.

Rugsėjo 22 Lietuva įstojo į 
Tautų Sąjungą. i

Rugsėjo 30 gimė Andrius Kup
revičius, pianistas.

Gruodžio 9 mirė rašytoja Ju
lija Žymantienė-Žemaitė.

Prieš 70 metų
Balandžio 10 mirė Konstan

tinas Mykalojus Čiurlionis.
Liepos 10 gimė Vytautas Ma- 

rijošius, muzikas, dirigentas, 
profesorius.

Spalio 22 gimė Jurgis Juodis,

Lapkričio 25 gimė Balys Gai- 
džiūnas, poetas, redaktorius.

Gruodžio 11 gimė Juozas Bag
donas, dailininkas.

Prieš 80 metų
Vasario 16 gimė Juozas Gru

šas, rašytojas, dramaturgas.
Rugsėjo 21 mirė poetas Pranas 

Vaičaitis.

TARP PASAULIO LIETUVIŲ

PLB valdybos posėdy gruo
džio 3 Chicagoj dalyvavo nese
niai iš Kolumbijos ir Venecue- 
los grįžę solistai Nerija Linkevi
čiūtė ir Bernardas Prapuolenis 
ir tautodailės menininkė Aldona 
Veselkienė. Jie papasakojo savo 
įspūdžius apie Kolumbijos ir 
Venecuelos lietuvių kultūrinį 
bei tautinį gyvenimą, darbus, 
problemas, ateities viltis, planus 
ir prašymus PLB valdybai.

Vicepirmininkas švietimo rei
kalam kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, išsamiai referavo apie Vasa
rio 16 gimnazijos finansines pro
blemas, ir PLB valdyba nutarė 
daugiau paremti gimnaziją bei 
jos direktorių Joną Kavaliūną, 
ieškodama rėmėjų visuose kraš
tuose. Iš PLB iždo papildomai 
paskirta 1,000 dol. (neseniai 
gimnazijai pasiųsta 1,000 dol., 
gautų iš Lietuvių Fondo, ir 270 
dol U Lemonto lietuvių).

Iždininkas Saulius Girnius 
pranešė, kad PLB Iždas, parė
mus gimnaziją, kitų kraštų kaka
rinę veiklą, sportininkų išvyką į 
AustralĮją ir apmokėjus Pasatu 
lio Lietuvio spanidinimo bei 
pašto išlaidas, labd- sumažėjo;

Kovo 28 gimė Juozas Žilevi
čius, muzikas, kompozitorius, 
Muzikos archyvo steigėjas.

Prieš 106 metų
Sausio 31 gimė Ignas Šlape

lis, dailininkas, meno istorikas, 
Kauno Meno Mokyklos ilgametis 
direktorius.

Spalio 11 gimė Petras Rimša, 
vienas žymiausių lietuvių 
skulptorių, garsios “Vargo mo
kyklos” ir daugelio medalių kū
rėjas.

Lapkričio 27 gimė Konstanti
nas Šakenis, inžinierius, buvęs 
Švietimo ministeris, daugelio fi
zikos vadovėlių autorius, A. 
Mickevičiaus “Pono Tado” ver
tėjas.

Mano bičiulis kioske nusipir
ko gražų spalvotą leidinį apie 
Sorrento, ir mudu sėdom į auto
busą, kurio motoras jau buvo be
pradedąs ūžti. Iš smalsumo pra
dėjusi vartyti knygą, pamačiau, 
kad tai leidinys prancūzų kalba. 
Mano bičiulis išlėkė iš auto
buso, kaip žaibas, knygos apmai
nyti į jam geriau suprantamą 
anglų kalbos leidinį. Mūsų 
bendrakeleiviai, iš karto nesu
pratę, ko jis taip greitai išbėgo, 
jam grįžus* nudžiugo, kad bėda>; 

gęs pralaunėjjąaų. Po sukilimo;h nebuvusi-didesnė .. .
— ' Grįžom.įRomą tuo pačiu Tfeą

rėnų jūros pakraščiu, stebėdami 
pasakišką panoramą, kol paga
liau nakties tamsoj iš tolo į 
mus pradėjo artėti Romos žibu
riai.

Prieš 150 metų
Sausio 15, gimė Jurgis Sauer- 

veinas, poliglotas, mokėjęs 46 
kalbas gerai, galėjęs susikalbėti 
200 kalbų, mokėjęs labai gerai 
lietuviškai, rašęs eiles lietuviš
kai, parašęs “Lietuviais esame 
mes gimę”.

1831 metų sukilimas, pasibai- 

rusai uždarė Vilniaus universi? 
tetą ir daugel aukštesniųjų mo
kyklų Lietuvoje.

Priei 600 metų
1381 vokiečių ordino didelis 

žygis į Trakus, į Kęstučio sosti
nę. Ordinas pirmą kartą panau
dojo artilerijos pabūklus — bom
bardas. Ordinas paėmė Nauja- 
pilę ir daug belaisvių. Darsū
niškio pilies įgula, išgirdusi 
Naujapilės likimą, sudegino pilį 
ir išsislapstė.

Polocko sukilimas prieš Jogai
los brolį Skirgailą. Skirgailai 
padeda Livonijos ordinas. Kęs
tutis, pasinaudojęs Jogailos ka
riuomenės išsiuntimu prieš Po
locką, sušaukė kariuomenę, be 
pasipriešinimo paėmė Vilnių ir, 
radęs Jogailos sutartį, pats pasi
skelbė didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu (apie lapkričio 1).

Ateities planų įvykdymas pri
klausys nuo visuomenės ir kraš
tų LB paramos. Aukos PLB veik
lai remti gali būti nurašomos 
nuo mokesčių, čekius rašant 
“Lithuanian World Community 
Foundation” vardu.

Posėdy susipažinta su PLB vi
suomeninių reikalų komisijos 
1981 metų planais stiprinti ir 
daugiau remti kun. Kazimiero 
Pugevičiaus vadovaujamą Lie
tuvių Informacijos Centrą New 
Yorke, skatinti visų kraštų LB- 
nes rengti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo šventės minėji
mus ir telkti lėšas laisvinimo rei- 
kalam pagal aukotojo laisvą no
rą, tinkamai paminėti 1941 
metų sukilimo prieš sovietinį 
okupantą 40 metą sukaktį, su
šaukta bendrą PLB, JĄV LB 
ir Kanados* LB politinę konfe- 
rencįją kartu su Pasaulio JAV ir 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungomis, rūpintis Lietuvos po
grindžio spaudos didesniu skleP 
dfanu laisvajame pasauly ir kt

Vicepirmininkas ir Pasaulio 
Lietuvio vyriausias redaktorius 
Romas Sakadolskis pranešė, kad 
PL rugsėjo ir spalio mėnesių

Padėto* dienos savaitgalį jau trečius metus iš eilės Philadelphijos Lietuvių Namuose 
įvyko mugė. Atidaryme dalyvavo miesto ir valstijos atstovai, Lietuvių Namų valdyba 
ir taryba. Iš k. Rimas Stirbys — tarybos narys, Joseph F.' Smith — valstijos senatorius, 
Piane Drumstas — tarybos narė, Congr. Charles F. Dougherty — R. Pa., Joan L. Kra- 
jewsld__Phila. miesto tarybos vadovė, Gediminas Surdėnas — Liet Namų tarybos pir
mininkas, Vincas Balčiūnas — Liet Namų valdybos pirmininkas, Vytautas Maciūnas — 
programos atidarymo vedėjas. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

VIENOS KELIONĖS PRISIMINIMAI

AURELIJA BALAŠAITTENE

31

Šeštadienis, liepos 21
Italijoj išbuvus ilgiau, negu iš 

anksto buvo numatyta, teko pra
dėti daryti planus tolimesnei ke
lionei į Ispaniją, nes mudviejų 
turimi bilietai į New Yorką 
galioja tik iš Madrido. O dar 
būtų tiek galima daug pama
tyti ...

Rengiamės palikti Italiją su 
gana maišytais jausmais. Žavi, tai kiek skubėjau, norėdama pa- 
ir traukia didysis meno paliki
mas ir senovės istoriniai pa
minklai. Gi dabarties nešvara, 
triukšmas, maisto kokybė ir pro
komunistiniai plakatai gerokai 
mažina išsiskyrimo graudulį.

Ieškom “cambio” (pinigų kei
timo įstaigos), kad turėtume
ispaniškų pinigų bent vienai 
dienai. Problemos nebuvo, tik 
nuošimtis buvo paimtas dides
nis negu valstybiniame banke. 
Tiek to kur turistai nepra
randa! Nutariu pasidairyti po 
Romos krautuves, nors šešta
dienis nėra gera diena apsipir
kimui.

Žygiuojam į kitą geležinkelio 
stoties pusę, už kurios iš tolo 
matėsi paauksuotais stogais baž
nyčios bokštas. Priartėję atsidū
rėm ties milžiniškais plačiais 
laiptais, vedančiais į istorišką 
Basilica Santa Maria Maggiorė.

...... —
numeriai jau spaustuvėj ir pasi
rodys gruodžio mėnesį. PLB 
valdyba patvirtino jo pristatytą 
Lituanistikos katedros organiza
vimo iniciatorių grupę, kurią 
sudaro Romas Sakadolskis, Leo
nas Rasferičfas, Linas Rimkus, 
Bmilija Sakadolskienė ir dr. 
Rimvydas Silbąjoris.

Trumpai peržvelgti 1981 metų 
darbai. Jų tarpe — ILųjų Pa
saulio Lietuvių Dienų ruošos 
darbai, vadovaujant II PLD ko*

Argentinoj, vasario mėnesį, ir 
kiti reikalai.

Viduj vėsu, erdvu ir vėl pasakiš
kai gražu. Tik man neaišku, ko
dėl toji milžiniška bazilika ne
turėjo nė vieno maldininkam 
suolo, tik kur ne kur matėsi 
nebažnytinio stiliaus suoleliai 
nuvargusiem turistam pailsėti. 
Toji bazilika buvo pastatyta 
penktame šimtmety popiežiaus 
Liberijaus patvarkymu pa
ženklinti vietai, kurioj pasi
rodžiusi Dievo Motina ir po to 
pasirodymo rugpiūčio mėnesį 
toj vietoj atsiradę sniego. Ne
žiūrint per ištisus šimtmečius 
padarytų pakeitimų, pats origi
nalus pastatas yra išlikęs. Meno 
žinoyąi bazilikoj >tidų vadiną , 

arkomis^ vedančiomis į Šonines 
bazilikos dalis, ir sienų bei lubų 
puošnumu.

Įmetę kelias liras į tam tikrą 
aparatą, randamą kiekvienoj Ro
mos garsesnėj bažnyčioj, užsidė
ję ausines, anglų kalba išklau
sėm jos istoriją ir stebėjom ke
letą skaidrių, rodančių iš arti 
ypatingus menininkų paveiks
lus. —

Palikusi savo bičiulį toliau 
studijuoti bazilikos, plačiais 
laiptais nusileidau į gatvę. Vi
sur užrašai bylojo, kad krautu
vės uždaromos pirmą valandą, 

tenkinti savo smalsumą. Įėjau į 
pirmą pasitaikiusią universalinę 
krautuvę, primenančią Ameri
kos Sears krautuves. Čia, kaip ir 
Amerikoj, atpigintos prekės 
buvo sukrautos ant stalų su 
numažintomis kainomis. Pavar
čiau geresnius berniukų drabu-
žius, prisiminusi savo sūnelį na
muose, bet nieko neradau, ką 
norėčiau nupirkti, nes drabužių 
kokybė nepaprastai menka, 
šiurkščių medžiagų, lengvi 
blunkančių ir glamžomų. Judėji
mas krautuvėse didelis, ir pre
kių gausu. Perkeliavau kelis 
aukštus ir priėjau išvadą, kad 
Italija savo prekių kokybe nepa
prastai atsilikusi nuo tokių kraš
tų, kaip Austrija, Vokietija ar 
Šveicarija.

Išėjusi į *gatvę, pradėjau ieš
koti suvenyrų. Viename šone 
pastebėjau ištaigingą sidabro ir 
porcelano parduotuvę, kurios 
languose stovėjo dailiai išrikiuo
tos porcelaninės figūrėlės. Krau
tuvėj pirkėjų nebuvo. Mieguista 
jauna mergina nebuvo labai pa
slaugi, taigi aš viena dairiausi 
pro užrakintų vitrinėlių langus, 
akimis ieškodama ko nors sko
ningo ir prieinama kaina. Buyo 
aaugyoe sicuuMo CufDuug, Knni| 
kainos buvo pasakiškai ankštos. 
Tačiau poroelaninįų figūrafių 
vitrinoj jau galima buvo išsirink- 
u. rncgau pno merginoj ramiai

dau jai suprasti, kad norėčiau 
pirkti Ji tingiai misika*
bino nuo jos storoką liemenį

kino dureles, bet man neleido 
nieko liesti, tik leido suprasti, 
kad pirštu parodyčiau. Mano 
nuotaika buvo kiek nuslūgus!, 
bet vis dėlto pasirinkau Neapo
lio piemenaitę ir berniuką, ve
dantį žąsis. Abi figūrėlės labai 
gražios, tik trapios. Vaikų minia
tiūriški rankų pirštai turėjo būti 
pagaminti su didinamojo stiklo 
pagalba. Suvynioti pirkinius 
ji mokėjo, kiekvieną atskirai 
pakuodama į daugelį sluoksnių 
šilkinio popieriaus.’ Susimokė
jau, kiek nepatęuktotfe ir išėjau 
iš krautuvės į karštą, triukšmin
gą gatvę, galvodama, ar man pa-, 
vyks laimingai į namus parsi-

Pradėjo krautuves užrakinėti, 
tai ir sugrįžau vėl į baziliką, 
kurioj mano bičiulis' sėdėjo, var
tydamas istorines brošiūras. Ar
tėjo priešpiečių laikas. Pradė
jom dairytis reštči^no. Eidami 
toliau Santa Maria Maggiorė 
aikšte, pastebėjom prdvų, šviesų 
restoraną su daugybe baltomis 
staltiesėmis padengtų stalų. 
Languose buvo viliojančiai iš
dėlioti prinokę vaisiai ir saldūs 
patiekalai. Turiu pripažinti, kad 
tai buvo pirmas ir vienintelis 
kartas Italijoj, kada maistas buvo 
be priekaištų, skoningas, gražiai 
paduotas ir malonus ne vien 
gomuriui, bet ir akiai.

Žinodami, kad tai priešpasku
tinė diena Romoj, nutarėm ir 
popietę išnaudoti dar nelankytų 
vietovių lankymui. Šeštadieniais 
dauguma krautuvių ir muziejų 
uždaryti, tai reikėjo tenkintis iš-
oriniu apžiūrėjimu. Palikę pirki
nius viešbuty, sekdami smulkų 
Romos žemėlapį, nutarėm tie
siogine autobusų linija pasiekti 
garsiąsias Diokleciano maudyk
les šalia tautinio Italijos muzie
jaus. Kadaise meno istorijos pa
skaitose girdėjau apie Dioklecia
no maudykles, jų prabangą ir 
grožį.

Pasiekėm nedidelį, bet gražiai 
prižiūrėtą miesto parką, kurio 
žvyru grįstais takeliais jaunos 
motinos vedžiojo vaikus, o dai
liai apkarpytos pievutės sudarė 
tvarkos įspūdį. Parko prieky prie 
šaligatvių vertelgos prekiavo 
šaldytais melonais ir ledais. Par
ką iš dviejų pusių supa didelio 
judėjimo gatvės, o dviejuose šo- 
nuoae tūno aukšti, seni mūriniai 
pastatai. Prisiartinam prie vieno 
pastato vartų ir surandam užrašą, 
kuris aiškiai nusako, kad tai 
esama taktinio srazi^aua. Dują, 
sestBuicniais muzNĮjm uzasryti. 
Žiūriu į aukštais geležiniais gro
tais užtvertą kiemą ir stebiuosi, 
kad muziejaus kiemas, nežiūrint

y 0
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nistracijoj

Brangiam tėvui, vyrui

Rimas ir Dalia Jakai

MARIUI A. KATILIŠKIUI

STASIUI LUŠIUI
SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-JOJ

ONAI TOTORIENEIEugenija ir Petras Minkūnai

STASIUI LUŠIUI,

STASIUI LUŠIUI

Atliko J. Kačinsko korinius
Bostono konservatorijos ka

merinės muzikos koncerte gruo-

Liet. Krikščionių Demokratų 
New Yorkb skyrius

iškeliavus amžinybėn, dukras Vidą Psnlcteną, Ireną Vek 
ttoną su išimomis, žmoną M. Lušieną giliai užjaučiame ir 
kartu liūdimo.

Nemirtingo lietuviško žodžio ugdytojui, rašytojui

Naujų Metų sutikimas
South Bostono Lietuvių Pilie

čių Draugija jau kelinti metai 
rengia Naujųjų Metų sutikimą. 
Šiemet toks tradicinis banketas 
įvyks gruodžio 31, trečiadienį, 
Draugijos nuosavame name, 368 
W. Broadway, So. Bostone, tie* 
čio aukšto puošnioj salėj. Prie 
stalų sėdės po 10 svečių.

Svečiai bus vaišinami lietu
viška vakariene. Veiks “Open 
bar”, kur svečiai galės vaišin
tis kiek tik norės. Ir visa tai 
kainuos tik 20 dol. asmeniui. 
Banketo pradžia 8 vaL vak. Šo
kiam įns keturių asmenų or-

Brocktone Lietuvos nepri
klausomybės atkerimo minė
jimas įvyks vasario 15, sekma
dienį. Šv. Kazimiero bažnyčioj 
10 vai. bus aukojamos mišios, o 
3 vai. popiet — iškilmingas mi
nėjimas parapijos salėj.

Stasė ir Antanas Skėriai 
Algis Vedeckas

V. Frankienė, Pasakų pasaulis. 
3 dol.

Rinktinė jaunimui Nr. 1 ir Nr. 
2 po 1.50 dol. Rašytojų kūry
bos ištraukos?

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.

Mirė Jonai Tuinila
Jonas Tuinila, sulaukęs 97 

m. amžiaus, mirt gruodžio 12. 
Ilgą laiką jis vertėsi namų par
davimo prekyba Kartais maty- 
davom jį ir televizijoj, kai bu
vo rodomi “L. Street brown- 
ess”, kurie visą žiemą maudy
davosi šaltame Atlanto vandeny.

J. Tuinila palaidotas Forest 
Hill kapinėse, po mišių šv. 
Petro parapijos bažnyčioj. Nu
liūdime liko dukros Eleonor 
Fleming ir Virginia Kropos, 13 
vaikaičių ir 2 provaikaičiai.

lykėlių.
Po programos kun. Volungevi

čius, o su juo kiu ir visi 
susirinkę sukalbėjo auldą.

Advento koncertas
S. Bostono Lietuvių Piliečių 

D-jos salėj gruodžio 13 įvyko 
advento koncertas. Programoj: 
Venite Populi — WA. Mozart, 
Te Deum, Tu Rex Gloriae, 
Aetema, Dignare Domine — 
A. Dvorak.

Po pertraukos — pro£ Jeroni
mo Kačinsko parašytos mišios 
Mergelės Marijos Nekaltosios 
širdies garbei, Lietuvos kara
liaus Mindaugo krikšto 700 me
tų sukakčiai paminėti.

Programą atliko Arlingtono- 
Belmonto filharmonijos 100 as
menų choras, orkestras ir 4 so
listai: sopra
nas, Bafbara Papesch — altas, 
Amold MacKey — tenoras ir 
Paul Barbentos — bosas, akom
paniatorius Alfe Radford. Diri
gavo Berklee muzikos kolegi
jos pro£ John Bavicchi, kuris 
yra plačiai išgarsėjęs kompozi
torius ir pedagogas, sukūręs di
delį skaičių įvairaus pobūdžio 
kūrinių: 25 jų yra pasaulinio 
masto leidyklų išspausdinti. 
John Bavicchi taip pat yra nuo
širdus lietuvių muzikos rėmėjas.

Tai buvo tikrai didingas kon
certas, kurį rengė Šv. Petro 
lietuvių parapija So. Bostone. 
Koncertui pasibaigus, kleb. kun. 
Albertas Kontautas padėkojo di
rigentui, chorui, orkestrui ir so
listam, o taip pat prof. komp. 
Jeronimui Kačinskui. Po to visi 
programos dalyviai buvo pavai
šinti. Tik tokiam didingam kon
certui Lietuvių Piliečių D-jos 
salė per maža.

A.A. ' 
STASIUI LUŠIUI

Algirdas Landsbergis, Muzika 
-įžengiant į neregėtus miestus. 
Novelės. Su kietais viršeliais. 
6 dol.

Algirdas Landsbergis, Trys 
dramos (Barzda, Paskutinis pik
nikas, Sudiev, mano karaliau). 
Su kietais viršeliais. 8 dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
20 dol.

J. Kapačinskas, Spaudos ba
ruose. 8 dol.

A. Tyruolis, Novalio himnai 
nakčiai. 6 doL

Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980, by T. Re- 
meilds — 15 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolkovich 
— 6 dol.

. EternaI dream, by L. Andiie-

' -Merkelis CSedraitišJ’7 dbE, 
kietais viršeliais 11 dol.

J. Puzinas, Prof. P. Avižonis, 
kietais viršeliais. 15 dol.

A. Budreckis, Rytų Lietuva, 
kietais viršeliais. 15 dol.

N.A. Dičpetris, Trys dienos 
pasauly, kietais viršeliais. 8 dol.

P. Gaučys, Ispanų nėvelės. 
10 dol.

P. Naujokaitis, Kalbininkas J. 
Senkus. 5 dol.

A. Vaičiulaitis, Ir atlėkė vo
lungė, eilės, 4 dol.

•u šiuo pesaįuliu atsiskyrus, žmonai Marijai, dukroms 
Vidai PsnHdsnol Ir Irenai Veltienel su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir draugo IMdlrno

A Q ^Teodora ir Jonas Šlepečiai 
j f Birutė ir Adolfas Venskai 

Aldona, Kajetonas ir Mindaugas Janačiai

LEIDINIAI APIE 
.... ARKIVYSKUPĄ JURGj 

MATULAITj-MATULEVIČIŲ

“Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis Matulevičius — Užrašai”. 
2.50 dol.

Stasys Yla, “Jurgis Matulai
tis”. 7.00 dol.

Dr. A. Kučas, “Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis Matulevičius”. 
$15.00 dol.

Gaunama Darbininko admi-

džio 14 surengė kalėdinę va
karonę — Kūčias. Trečio aukš
to salėje jau laukė gražiai pa
puošti stalai. Prisirinko apie 
pusantro šimto asmenų.

Klubo pirmininkė Elena Va- 
syliūnienė kalbėjo apie Kačių 
prasmę, šv. Petro lietuvių pa
rapijos naujas vikaras Robertas 
P. Volungevičius palaimino val
gius, o tada prasidėjo kačių 
vakarienė, kurią paruošė Įdubo 
narės, vadovaujant Onai Vile- 
nišldenei ir Mildai Norkūnie- 
nei. Pirmiausia buvo laužomos 
paplotėlės, o tada valgoma. "

Meninę programą pradėjo 
Ivaškų vadovaujamo šokių sam
būrio mažieji šokėjai, dvi gru
pės, pašokdami po vieną šokį. 
Aktorė-režisorė Aleksandra 
Gustaitienė paskaitė: “Keturios 
tikros gyvenimo Kūčios”, Povi
lo Žičkaus, “Daugas” 1963 
gruodžio 23. Aleksandra Gustai
tienė skaitė su giliu išgyveni
mu, nes 4 Kočios yra iš Lie
tuvos, Vokietijos nacių kalėjime 
kalinto kalinio, Sibiro kankinės 
ir dabartinės Kūčios Amerikoje.

Gregorius Darna paskambino 
fortepijonu Cho “Valsą” ir Rach- 
maninovo “Preliudą”. Tada so
listas Benediktas Povilavičius, 
akomponuojant pro£ Jeronimui 
Kačinskui, padainavo: M. Pet
rausko “Šią naktelę”, tf. Bud- 
riūno “Mergužėlė namo*’, Lucy 
“Avė Marija”, Simaus "Šventa 
naktis”: Be to; plojimam ųesų;

mirus, PJJCO-8. Vaidybos narėms Maršai LuštoeeL Wal 
PenMeneL taip pat Irenai VeRtonel Ir visiems šokuos 
nertoms glią užuojautą reiškia —

Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungos Valdyba

Slaptu balsavinra išrinkto 
19B1 metam Draugijos valdy
ba: pirmininkas — Danielių* 
Averka, vicepinn. — Gedimi
nas Ivaška, protokolų sekr. j— 
Vytautas Jurgėk, finansų seki. 
•— Adomas Droaidis, ižd. •• 
Algis Mitkus, maršalka — Vy
tautas Eikinas. Kontrolė* kouri-

LAISVĖS VARPAS Sakma- 
dienlals 11:30-12:10 vai. 740 
banga iš WCAS 12:10-1:00 vai. 
T460 banga Iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Talef. (617) 
586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sekm. nuo 1 iki 
1:30 vaL Vada S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mase. 02127. Talef. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki-
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savo

cijoje yra įtaisyta automatinė 
telefono atsakymo sistema Rei
kia skambinti 235-8386. Po vie
no signalo Įsijungia m*<inat ir 
pasigirsta balsas. Pirma kalba 
angliškai, kas čia yra. Paskui 
tą patį pakartoja lietuviškai ir 
prašo po signalo tuoj kalbėti, 
kas esi, ko

<212) 827-1332 
(ŠU) 8*7-l$l 
(SIS) 827-1350

Vytautas su šefam -Sv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų psnga sveiki
na savo bičiulius ir pažįstamus 
ir linki daug laimės, džiaugsmo 
ir visokerkųra pasisekimo.

Danutė ir Antanės Rūbeliai 
Kalėdų Švenčių proga sveikina 
draugus ir pažįstamus per laik
raštį ir ta proga skiria auką.

sėm Ginti Komiteto nario, nuo
trauka. 1 anglų kalbą išvertė 
Vita Matusaitieriė, leidinį sure
dagavo ir įvadą parašė kun. 
K. Pugevičiu*. Išleido Lietuvių 
Kunigų Vienybė. Be to, spaus
tuvėje atspausdinta ir Eltos biu
letenio angliškos laidos naujas 
numeris.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba, dabar esanti Los An
geles, New Yorke žada suda
ryti vertinimo komisiją, kuri pa
skirtų 1980 metų premiją už 
geriausią literatūrinį veikalą.

dieną 8 v.v., važiuojant pože
miniu traukiniu j savo parapiją 
42 St, Manhattan^, du banditai 
užpuolė, labai primulė, sulaužė 
nosį, apiplėšė. Kun. A. Kardas 
dar savo jėgom pasiekė kleboni
ją 42 gatvėje. Tuoj buvo nuvež
tas į ligoninę, kur ir dabar te
bėra. Jo primušimą aprašė visa 
New Yosko Šeštadienio spau
da, įdėjo ir nuotrauką. Tą patį

telefono numerį. Dabar dau
guma, iSgirdę įkalbėjimą, išsi
gąsta ir nieko nesako. Židinio

nio, tuąj atsakys telefonu.
A. Lymantas, klaipėdietis 

iš Montrealio, atvyksta į New 
Yorką ir čia dalyvaus Klaipėdos 
atvadavimo minėjime. Jis pasa
kys kalbą. Minėjimas bus sau
sio 10, Šeštadienį, 7 v.v. Kul
tūros Židinyje.

torius, gyvenąs New Havene.

vimo minėjime atliks meninę 
programą. Minėjimą rengia 
Simo Kudirkos Saulių kuopa.

Studentų ateitininkų suva- 
ros Židinyje tarp 10 vai. ir 
4 vai. popiet.

Poetes Kotrynos Grigaitytes 
naujos knygos pristatymas bus 
sausio 18 Kultūros Židinyje. Šį 
jui skambant” — išleido Dar-

Aleksandrui Vekseliui, LB 
eina 65 metai. Ta proga rengia
mas pagerbimas. Gruodžio 19 
cįjų atstovų pasitarimas ir suda- 

, rytas bendras rengimo komite
tas. Į tą komitetą įeina: A. Ve- 
beliūnas, R. Kezys, V. Alksninis, 
J. Bagdonas, P. Vainius, J. Gerd- 
vilienė, kun. J. Pakalniškis, 
Tėv. L. Andriekus ir J. Sližys.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje gruodžio 28 buvo 
paskutinės lietuviškos pamal
dos. Parapija, gyvavusi 92 me
tus, nuo sausio 1 panaikinama. 
Abu jos kunigai, klebonas kun. 
Antanas Petrauskas ir vikaras 
kun. Vytautas Pikturna, išeina į 
pensiją. Naujo kunigo vyskupija 
nebeskyrė, nes čia pat gretimai 
yra Apreiškimo parapijos bažny
čia, dar be to, yra ir Šv. Jur
gio ir Maspetho lietuvių parapi
jos. Paskutinių pamaldų aprašy
mas bus kitam Darbininko 
numeryje.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 

ATVADAVIMO

58-rlų metų sukakties minėjimas 
įvyks sausio 10, šofttadlsnį, 7 vaL vak. 

Kultūros Židinio apatinėj salėj

MVOKACLIA — Tėv. Leonardo Andrlekaun, OFM
SVEIKINIMAI — Lietuvon gon. konsulo Aniceto Simučio 

LB Neur Yovfco apygardos pirm. Atokiandro 
Vekselio

PASKAITA — buv. “Lietuvon PajOtlo” vyr. redaktoriaus 
A. Lymento (Montroaite, Kanada)

BMMtoaaaa^ RAI 8A- -e-e----- e--------- Mrae^nanSHCRIRk MCBOnviM VyUnlBD TBUIMO (IWW IMVVVI,
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Po ptognanoa paboaMravimae prie kavutes
Mtaėfknų roapia ir vleuomonę maloniai OalyvMrtl kviečia:
LJ3.T. SIMO KUDIRKOS SAULIŲ KUOPAI.
LJLV. RAMOVĖ, N.Y. SKYRIUS 
DUL BIRUTĖS DRAUGIJA, N.Y. SKYRIUS 
L. SAVANORIŲ-KOREJŲ SĄJUNGA, N.Y. SKYRIUS 
MAŽOSIOS UETUVOS REZISTŽNCINIS SĄJŪDIS
MAŽOSIOS UETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

v. žiniose parodė sužeistąjį ku
nigą, parodė ir tą vietą, kur jis 
buvo primuštas.

Už 84L Joną Tutiną Mišios 
bus aukojamos sausio 3, šešta
dienį, 10 vai. lietuvių pranciš
konų vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne. A. a. Jonas Tutinas 
mirė 1978 sausio 5. Draugai ir 
pažįstami prašomi ateiti į mišias 
ir velionį prisiminti savo maldo
se.

N.Y. Liet. Filatelistų Drau
gija prieš Kalėdų šventes išlei
do savo biuletenio naują nume
rį, kuriame aprašoma filatelis
tų veikla, jų draugijos narių 
veikla, pirmasis transatlantinis 
paštas ir kaip Lietuva ten buvo 
įjungta, Želigovskiui užėmus 
Vilnių išleisti pašto ženklai, 
iliustruoti nepriklausomos Lie
tuvos vokai, vokiečių karinis 
paštas pirmojo pasaulinio karo 
metu Kaune. Skelbiamos įvai
rios varžytinės ir kita. Biulete
nį redaguoja Walter E. Norton, 
Phila., Pa. New Yorke redak
cijos narys ir technikinis re
daktorius, atspausdinąs virše
lius, yra Charles Motuzas.

Kaziuko mugė bus kovo 8. 
Pasiruošimas mugei — kovo 7, 
iš vakaro.

Madų paroda, rengiama Balfo 
100 skyriaus, bus gegužės 3 
Kultūros Židinyje.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
savo metinį koncertą rengia bir
želio 6, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje.

Dail. Ados Peldavičiūtės- 
Mantvydienės apžvalginė paro
da bus balandžio 4 ir 5 Kul
tūros Židinyje. Dailininkė ka
daise gyveno New Yorke ir čia 
prieš kelioliką metų mirė. Jos 
pomirtine apžvalgine paroda rū
pinasi brolis Vytas Peldavičius, 
architektas, gyvenąs Chicagoje.

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

Žemaičiai, Leonia, N.J., gruo
džio 27 išvyko į Floridą ap
lankyti savo draugų ir pažįsta
mų. Ten nuskridę, su automo
biliu pramato aplankyti visas 
lietuvių kolonijas. Naujus Me
tus sutiks su Juno Beach lie
tuviais. Į namus grįš sausio 12.

J. Urbonas, JAV LB krašto 
valdybos vykdomasis vicepirmi
ninkas iš Detroit, Micji., F. And- 
riūnas, LB Visuomeninių reika
lų tarybos narys, ir V. Radzi- 
vanas, Brooklyno I-osios LB 
apylinkės pirmininkas, gruodžio 
27 tarėsi Darbininko administra
cijos patalpose dėl tolimesnio 
LB mėnraščio anglų kalba Brid- 
ges leidimo. Pasitarimuose daly
vavo ir T. P. Baniūnas, OFM. 
Visi sutinka, kad Bridges rei
kia leisti ir toliau, nes lietuviš
kų laikraščių neskaitantiem 
Bridges suteikia nemaža žinių 
iš lietuviško gyvenimo anglų 
kalba. Redaktoriui esant už
imtam kitais darbais, laikraštis 
kurį laiką buvo nustojęs lankyti 
skaitytojus. Tikimasi, kad po 
Naujų Metų Bridges vėl bus

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

Aras, medžiotojų ir žuvautąją 
klubas, savo susirinkimą šaukia 
sausio ,25 Kultūros Židinio ma
žojoje salėje.

Lietuvos nepriklausomybės 
Šventė šiemet minima vasario 
15 Kultūros Židinyje. Minėjimą 
rengia New Yorko Altą.

Užgavėnių balius šiemet ren
giamas vasario 28 Kultūros Ži
dinyje. Rengia New Yorko atei
tininkai.

LITUANISTIKA 
CONNECTICUTE

Lietuvių kalbos ir istorijos 
kursas bus dėstomas 1981 pava
sario semestre Sacred Heart 
Universitete, Fairfield, Conn. 
(Continuing Education Division 
and tire Center for Ethnic Stu- 
dies). Registracija vykdoma sau
sio 7-8 dienomis nuo 6 iki 9 vai. 
vak. SHU. Pavasario semestras 
prasideda sausio 15.

Trečiadieniais nuo 7:15 iki 10 
vai. vak. Vitalis Žukauskas dės
tys kursą “Conversational Lith-

“Modem Lithuanian History 
and Culture” kursas bus dėsto
mas ketvirtadieniais nuo 
7:15 iki 10 vai. vak. Dėsty
tojas bus paskelbtas vėliau.

Sacred Heart universitetas 
turi savo bibliotekoj gana stam
bų rinkinį knygų apie lietuvių

Dėl platesnių informacijų ga
lima kreiptis į universitetą,

(N.Y., N J. ir Conn.) Apsidrans-

dvi Darbininko prenumeratas, 
dar pridėjo spaudai stiprinti 100 
dol. Jis linki Darbininko leidė
jam bei savo draugam ir pažįs
tamiem laimingų Naujų Metų, 
o taip pat visiem lietuviam dar
naus sugyvenimo ir vienybės.

KASOS Kredito kooperatyve 
šiuo metu galima investuoti 
10,000 dolerių į Money Market 
Certificates šešiem mėnesiam 
su 14.28% metinių palūkanų. 
Išlaikius indėlį ir prieauglį visus 
metus, metinės efektyvios palū
kanos siekia 14.7%. Kredito Uni
jos Skare Certificates galima 
pirkti mažesnėmis sumomis ir 
trumpesniam laikui. 500 dolerių 
vienetais perkami Share Certifi
cates neša 12.5% efektyvias pa
lūkanas. Paprastos einamosios 
sąskaitos duoda 7% metines pa
lūkanas. Visais atvejais yra nau- . 
dingiau taupyti ir skolintis Ka
soje, todėl tautiečiai yra ragi
nami pervesti savo santaupas iš 
paprastų bankų į Lietuvių Kasos 
Kredito Uniją. Ne tik pavieniai 
asmenys, bet ir organizacijos

mais. Adresas: 86-01 114 Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Te
lefonas: 212 441-6799.

SUKAKTIES PROGA 
DARBININKĄ 
APDOVANOJO

Darbininko leidėjai kreipėsi į 
savo skaitytojus, kviesdami pa
remti laikraštį 65 metų sukak
ties proga ir paaukoti po 1 dol. 
už kiekvienerius metus. Anks
tesniuose Darbininko nume
riuose jau esam paskelbę nema
ža aukotojų. Dabar vėl skelbia
me būrelį aukojusių asmenų 
arba organizacijų. Aukojo:

100 dol. — J.W. Allen, Whip- 
pany, N.J., dr. A. Trojanas, New 
York, N.Y.

50 dol. — S. Plechavičius, 
Dobbs Ferry, N. Y., J .B. Lukas, 
New Haven, Conn.

25 dol. — W. Barkauskas, Pt 
Pleasant, N.J., JAV ir Kanados 
Lietuvių Fronto Bičiulių centro 
valdyba.

20 dol. — N. Kulbok, Paramus, 
NJ.

10 dol. —J. ir V. Galiniai, 
Richmond Hill, N.Y., L Kaz
lauskas, Great Neck, N.Y., A. 
Kainauskas, Plainville, Conn., K. 
Bastys, Elizabeth, N.J., LB Cape 
Codo apylinkė, P. Montvila, Put- 
nam, Conn.

7 dol. — J. Landsbergis, Rich
mond Hill, N.Y,

6.50 dol. — A. Beard, Forest 
Hills, N.Y.

Visiem asmenim ir organiza
cijom, aukojusiam Darbininkui

Tikimės, kad čia skelbiami ne

PADtKA

Iš tautodailės parodos Kultūros Židinyje. Gilumoj aukštai 
— Aušros Vartų kilimas, vidury du manflceifai ra tautiniais 
drabužiais, prieky — ratelis ir žemaitiškos klumpės, kili
mas. Nuotr. V. Maželio

Šeštadieninės mokyklos 
eglutė

Čia veikianti V. Kudirkos 
šeštadieninė mokykla gruodžio 
20, prieš išsiskirstydama atosto
gų, surengė kalėdinį parengimą 
— eglutę. Mokyklos mokiniam 
šiemet buvo kiek maloniau pa
rodyti savo talentus šiek tiek 
didesniam kaip kitais metais 
žiūrovų skaičiui. Čia atvyko ir 
naujoji Rytinio pakraščio šešta
dieninių mokyklų inspektorė 
Danute Bobelienė ir buvęs 
inspektorius Antanas Masionis 
su žmona, vietos parapijos kuni
gai — klebonas kun. Petras 
Žemeilds ir kun. J. Pragulbic- 
kas, kelios parapinės mokyklos 
seselės ir dar apie dešimtį įvai
rių LB apylinkių atstovų. Pa-_ 
žymėtina, kad į pasirodymą at
vyko net keletas anksčiau šią 
mokyklą baigusių ir dabar kole
gijose studijuojančių jaunuolių.

Gana įvairią programą atliko 
mokyklos mokiniai: čia jie dek
lamavo eilėraščius, pasakojo 
apie Kalėdų švenčių papročius 
ir vaidino. Eilėraščius pavieniui

Rasa Kligytė, Vydas Matonis, 
Tomas šernas, Vincas Sruogi- 
nis, Gailutė Kligytė, Teima 

ir Vilius Sruoginis. Baigus dek
lamacijas, buvo suvaidintas Paš- 
kevičienės parašytas vaizdelis 
“Kalėdų svečias”. Vaidino visi 
mokiniai ir, kur reikėjo, piani
nu pritarė Rasa Kligytė. Atsi
lankė ir išvargęs Kalėdų senis, 
kuris, besiklausydamas atlieka
mos programos, iš didelio nuo
vargio net prisnūdo, bet paskui 
pasitaisė ir visus mokinius do
vanom apdalijo. Senį labai nuo
taikingai suvaidino uolus skautų 
veikėjas Kazys Matonis.

Pabaigai mokiniai pašoko po
rą tautinių šokių, kuriuos pa
ruošė Liepsnos grupės šokėja 
ir mokyklos taut šokių moky
toja Tursaitė, o akordeonu šo
kius palydėjo Sharon Maraus- 
kieriė.

Visai programai gražiai vado
vavo Ramunė Kligytė. Progra
mai pasibaigus, Tėvų komiteto 
pirmininkas ir mokyklos fak
tinis vedėjas dr. Valentinas šer
nas visus pakvietė kavos ir už- 
nių mamytes. Čia dar besišne
kučiuojant buvo praleista ma
loni valanda.

Mokykloj dirba ir Šią prog
ramą paruošė šios mokyklos mo
kytojos Liucija Alinskfcnė, Jonė 
šernienė ir Valė Klygienė. Šioj 
vienas mokinys. Galėjo boti mo
kinių daugiau, nes tokio am
žiaus vaikų yra dar gerokai, tik 
visos pastangos paveikti tėvus 
leisti savo vaikus į lietuvišką 
mokyklą jokio atgarsio tėvų tar- 
pe nesukėlė.




