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Sov. S-ga buvo priversta pri
sipažinti, kad ji pasiuntė į Af
ganistaną kariuomenės neva 
tvarkai krašte atstatyti, bet visą 
kaltę dėl to verčia C1A, kuri ten 
planavusi įvykdyti perversmą.

Daug Europos ir visa eilė tre
čiojo pasaulio valstybių pasmer
kė Sov. S-gos karinį įsikišimą į 
Afganistano vidaus reikalus.

Tvirtinama, kad Sov. S-gos ka
rių skaičius Afganistane siekia 
apie 50,000. Afganistano kariuo
menė yra pakrikusi ir nugink
luota, bet Afganistano partiza
nai vis dar atkakliai priešinasi 
krašto viduj. Sostinė Kabul yra 
sovietų rankose.

Dėl Afganistano įvykių prez. 
Carter paprašė senatą atidėti ku
riam laikui debatus dėl strat. 
ginklų apribojimo sutarties su 
Sov. S-ga, atšaukė ambasadorių 
Sov. S-gai Thomas J. Watson pa
sitarimam ir numatė šį reikalą 
iškelti JT saugumo taryboj, rei
kalaudamas, kad Sov. S-ga būtų 
pasmerkta. Be to, yra vedami 
pasitarimai su kitom valstybėm 
dėl bendrų veiksmų.

JT saugumo taryba 11 balsų 
nutarė pareikalauti, kad Iranas 
iki sausio 7 paleistų laikomus 
įkaitus. Nepaleidus nustatytu 
laiku, saugumo taryba susirinks 
vėl sankcijų prieš Iraną svarsty
ti. JT gen. sekr. Kurt Waldheim 
buvo išvykęs į Iraną tartis dėl 
įkaitų paleidimo ir santykių tarp 
Irano ir JAV sušvelninimo, ta
čiau Iranas jį labai šaltai sutiko, " 
Khomeini atsisakė su juo pasi
matyti, o gyventojai prieš jį su
ruošė triukšmingas demonstra
cijas.

c Rodezijos gubernatorius lor
das Soames paskelbė, kad rin
kimai į Rodezijos parlamentą 
įvyks vasario m. Baltieji turi iš
rinkti 20 ir juodieji — 80 atsto
vų. Nors Rodezijos partizanai 
pamažu renkasi į nustatytus 
punktus, tačiau abejojama, ar 
visi tam įsakymui paklus. Susi
rėmimų su partizanais vis dar 
įvyksta, ir dėl to žūsta žmonių.

Prez. Carter Sov. S-gos inva
ziją į Afganistaną pavadino 
grėsme taikai ir pareikalavo, kad 
Sov. S-ga savo kariuomenę iš 
Afganistano atšauktų.

JT visumos susirinkimas net 
per 139 balsavimus negalėjo iš
spręsti, kas bus nenuolatiniu 
saugumo tarybos nariu: Kolum
bija ar Kuba.

V. Vokietijai sutikus savo te
ritorijoj išdėstyti naujas JAV ra
ketas, Sov. S-gos spauda pradėjo 
prieš ją stiprią propagandą, as
meniškai puldama jos kanclerį 
Helmut Schmidt ir jo užs. 
reik, ministerį Hans-Dietrich 
Genscher.

Prez. Carter numato papra
šyti kongresą suteikti Izraeliui 
papildomos karinės ir ūkinės pa
ramos už 200 mil. dol.

Sirijoj buvo įvykdyta mirties 
bausmė 5 gyventojam, kurie bir
želio m. Aleppo mieste nu
žudė apie 60 kariūnų.

Sov. S-gos grėsmei pasiprie
šinti JAV numato tartis su Kini
ja* dėl Pakistano aprūpinimo 
ginklais. Be to, prez. Carter nu
mato prašyti kongreso sutikimo 
padidinti karinę pagalbą Pakis- 
tanui.

Irane ir Indijoj buvo suruošta 
triukšmingų ■ demonstracijų 
prieš Sov. S-gą, reikalaujant pa
sitraukti iš Afganistano.

Portugalijos Azorų salose įvy
ko stiprus žemės drebėjimas, už
mušęs 52 ir sužeidęs apie 400 
žmonių.

Dėl Mekos pagrindinės šven
tovės užėmimo Saudi Arabijos 
karalius pakeitė kelis kariuo
menės vadus ir aukštus civili
nius pareigūnus.
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š. m. pavasarį pasirodė du 
laiškai, skirti Lietuvos Vysku
pams ir Valdytojams: vienas — 
anoniminis, autorius pasivadino 
“Grupe Kauno Arkivyskupijos 
kunigų”; kitas — pasirašytas 
vieno vilniečio kunigo. Abiejuo
se gvildenami daugmaž tie patys 
klausimai, liečią Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje, ir žiūrima iš pa
našių pozicijų. Beskaitant 
šiuos laiškus, kyla eilė minčių, 
kuriomis norima čia pasidalinti.

Keliamas vyskupų klausimas. 
Mano nuomone — tai ne pats 
svarbiausias klausimas šiuo 
metu.

Ar vyskupai, jeigu juos turėtų 
kiekviena vyskupija, pakeistų 
Bažnyčios padėtį, kurią yra su
darę valstybės įstatymai?

Svarbesnis klausimas — vys
kupo asmenybė. Tikintiesiems 
skaudu, kai vyskupas ar valdyto
jas yra aklas įrankis ateistų ran
kose, retai matomas savoj bažny
čioj ir dar rečiau sakykloje, kai 
tuo tarpu jo straipsnis pasirodo 
ateistiniame laikraštyje. Toks ' 
vyskupas neturi autoriteto tikin
čiųjų tarpe. Mums reikia vysku
pų, panašių į šv. Paulių, o ne 
į senų laikų magnatus, užsiėmu
sius baliais ir medžiokle. 

Su patosu rašoma apie vieny
bės reikalą.

Tai amžina žmonijos proble
ma, ypatingu aštrumu iškylanti 
Bažnyčioje. Nebuvo vienybės 
apaštalų kolegijoje — Judas nu
ėjo išdaviko keliu.

Vienybė: kokiu pagrindu ir 
kokiuose punktuose? Vieniems 
rūpi konjakas, lotiems — kate- 
chizacija, ministrantai, vieni 
sapnuoja “Volgas”, kiti domisi 
liturgija ...

Paklusnumas: kam ir kokiuo
se dalykuose? Kai apie 1870 
m. caro valdžia išsiuntinėjo ku- 

Skaudesnis klausimas — nau- rijoms rusiškus apeigynus — 
jų kunigų paruošimas, reikia- trebnikus, vysk. M. Valančius
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Turkijos kariuomenės vadai 
įspėjo politines partijas užmiršti 
tarpusavio ginčus ir , sujungus 
jėgas, bendrai koviti prieš kraš
te siaučiantį terorizmą ir imtis 
bendrų žygių krašto politiniam, 
akiniam ir socialiniam gyveni
mui pagerinti.

Egiptas Sį mėn. žada nutraukti 
Izraeliui taikytą akinį boikotą ir 
leisti Izraelio laivam sustoti 
Egipto uostuose.

Staigaus panaudojimo kariuo
menės jungtinio dalinio vadu 
buvo paskirtas gen. majoras Paul 
PC KeDey. Jo būstinė bus Mac 
Dili karo aviacijos bazėj Flo
ridoj.

Nežiūrint kai kurių V. Vokie
tijos teologų tarpininkavimo, po
piežius Jonas Paulius II nesu
tiko, kad Tuebingeno univ. prof. 
kun. Hans Kueng ir toliau dėsty- 

. tų teologiją.

se konstatuojamos negerovės, 
bet recepto neduodama. Padė
tis, reikia manyti, ne pasikeisi 
kol Seminarijos šeimininku bus 
ne vyskupai, o civilinė valdžia.

Laiško autoriai nusiteikę prieš 
“katakombinius” kunigus. Šie 
niekuo dėti: “katakombos” ten 
atsiranda, kur yra varžymai.

Sielojamasi, kad kažkas viešai 
padejavo dėl kai kurių klierikų 
netinkamumo. Reikia manyti 
kad tylėjimas šiuo atveju būtų 
naudingesnis tiems, kurie sie
kia, kad Seminarija nebūtų nau
dinga Bažnyčiai. Visuomenė 
turi žinoti, kokios pašalinės jė
gos dabar tiesia rankas į Semi
nariją.

Venecuela, Libija, Indonezija, 
Irakas ir Omanas pakėlė aliejaus 
kainas apie 10-15 proc., o Meksi
ka net 30 proc.

1979 m. iškiliuoju žmogum 
Time žurnalas parinko Irano 
ajatolą Ruhollah Khomeim, nes 
jo blogi ar geri veiksmai turė
sią didelės įtakos pasauliui.

Brazilijos plėšikai ištraukė iš 
automobilio Porto Alegre ar
kivyskupą kardinolą Alfredo Vi- 
cente Scherer ir, jį apiplėšę, 
paliko išrengtą gulėti griovy.

V. Vokietijos atstovas . Nato 
konferencijoj pasiūlęs, kad Nato 
valstybės atšauktų savo nematy
tą dalyvavimą Maskvoj, įvyk
siančioj sporto olimpiadoj 

riausybę, reikalaudamas, kad 
Sov. S-gos kariuomenė pasi
trauktų i* Afganistano.

bematoriui, o Vilniaus valdyto
jas prel. P. Žilinskas siunti
nėjo kunigams, kurių didžioji 
dalis nepriėmė šios “dovanos” 
(priėmHk kas šeštas). Ar šian
dieniniai laikai neturi panašių 
atvejų?

Anonimas rašo, jog “nekurie 
ko n batai per daug nori visur 

ir visus mokyti ir nurodinėti, 
statyti save pavyzdžiu kitiems”. 
Atrodo,lael šįkart ir anonimas 
nori “mokyti ir nurodinėti” ir 
“save stato pavyzdžiu ki
tiems“ Lš tikrųjų tai yra svei- 
kintinasdal ykas, kad iniciatyvos 
parodo ir kunigai — Bažnyčia 
turi jukvisiems rūpėti, nes visi 
mes esame atsakingi už jos liki
mą.

Anonimas tvirtina, kad šių ku
nigų veiklai stinga “kilnių tiks
lų” ir kadjiems “nerūpi Bažny
čios ir sielų, gerovė”. Kas gali į- 
žvelgtikito vidų? Ar tokį tvirti
nimą padiktavo “kilnūs jaus
mai”, aitai nėra — nepagrįs
ta prielaida-, kurios garbingos 
etikos žmogus sau neleidžia?!

Anonimas teigia, kad šie 
konfratiai “nori nešioti” did
vyrio” ar “kankinio” aureo
lę” ... Man atrodo, kad jie tik 
nori būti ištikimi Bažnyčiai. Pa
galiau, ii anonimai gali zbūti 
“didvyriais” ir “kankiniais” — 
niekas jiems netrukdo.

(Bu.-s daugiau)
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Turkijos kiurie j i teroristai nu
šovė Izraelio oro linijos E1A1 
pareigūną Abraham el-Azar, nes parlamento ar aukščiausio teis- 
jis buvęs žvalgybos agentu.

R. Vokietijos prekybos laivy
no jūrininkas J oachim Holst nu
šoko nuo laivo pietiniam At
lante prie P. Afrikos ir pasipra
šė politinio pabėgėlio teisių, 
kurias V. Vokietijos atstovybė 
jam ir suteiki. /

42 valstybių pareikalavus, JT 
saugumo taryba susirinko posė
džio Sov. S-jos kariniam įsiver
žimui į Afpnistaraą svarstyti. JAV įstaigos tik dabar įsitiki* 

_ no, kad Sov. S-ga invazijai į
reik, misterio pavaduotojas Afganistaną naudojo sunkveži- 
Viktor S. Pputin. Spėliojama, mius, kuriem gaminti fabrikas 
kad jis buihavęs Afganistane, prie Karnos upės yra pastatytas 

Irano šacho laikais buvęs Ba- P*®*1 JAV ’^ilrtą technologiją, 
ludžistano provincijos guber- Sutartį pasirašant dėl fabriko 
natorius gen. Esmail Estahrom statymo, nebuvo įrašytas draudi- 
revoliucinioteftsno buvo nuteis* Tnas fabriko gaminius naudoti 
tas mirti iriutaaudytns. , *caro

ATEITININKIJA IR 1980 METAI
‘ j;-

Visi mūsų Sendraugių, Studen
tų, Moksleivių ir Jaunųjų sąjun
gų vienetai tikrai suras geriau
sius būdus jai pažymėti savo 
susirinkimuose, stovyklose, kur- 

Kristijorio Donelaičio mirties. \ suose, viešesnio pobūdžio ren- 
Gegužės I5-ąją sukaks 50 metų, 
kai susirinko Lietuvos Steigia
masis seimas, pirmoji visuotiniu 
balsavimu išrinkta tautos atsto
vybė. Birželio 15 — 40 metų, 
kai Lietuvą okupavo Sovietų Są
junga.

Visos Šios sukaktys atitinka
mai pažymėtinos, neaplenkiant 
nei Vasario Šešioliktosios nei 
šv. Kazimiero dienos, nei Tau
tos šventės rugsėjo aštuntąją.

Ateitininkam šie metai' ypač 
ne eiliniai. Vasario 19 sueina 
70 metų, kai Louvaine, Belgi
joj, susidarė Lietuvių Katalikų 
Studentų Sąjungos valdyba, pa
siryžusi suorganizuoti mokslus 
einančią lietuvių katalikų jau
nuomenę. Tartum olimpinė 
liepsna, Louvaine įžiebtas žibin
tas netrukus perduotas Maskvoj 
veikusiam lietuvių katalikų stu
dentų sambūriui su Pranu Do
vydaičiu priešaky. 1910 rudenį 
Kaune pasirodė rankraštinis 
laikraštėlis Ateitis. Gimė Ateiti- 
ninkijos sąjūdis, netrukus susi
laukęs organizacinių rėmų.

Taigi nuo 1980 vasario 19 
ateitininkai pradeda savo gyva
vimo naują dešimtmetį, jau aš
tuntąjį. Ši reikšminga sukaktis 
verta ne tik mūsų visų dėmesio, 
bet ir veiksmingo atoliepio. 
Laisvės sąlygomis Lietuvoj bū
tų ruošiamas didžiulis kongre
sas, kaip tai įvykdyta 1920,1925, 
1930 ir 1935 metais. Galėtume 
ir mes šią sukaktį kongresu pa
žymėti Jungtinėse valstybėse ar 
Kanadoj. Bet kadangi visai nese
niai, 1977, minėdami Palangos 
reorganizacinės konferencijos 
50 metų sukaktį, turėjom didin
gą kongresą Clevelande, todėl 
panašaus pobūdžio manifestaci
jos galim palaukti iki 1985. Ta
da švęsim Ateitininkuos dei
mantinį jubiliejų.

’ Tūmetų sukaktis minėtina tu
riningai, patraukliai, kūrybingai.

1980-ieji metai yra paženklin
ti visiem minėtinomis sukakti
mis. ‘

Vasario 18 sueis du Šimtai me
tų nuo didžiojo tautos poeto 

Tai yra uždaras, kalnuotas fizullah Amin. Krašte vis augan- 
kraštas, juosi^nas Sovietų Są-/ ti gyventojų partizaninė veikla 
jungos, Pakistano ir Irano. 15 
mil. gyventojų verčiasi javų ir 
gyvulių auginimu. Išskyrus 
miestus, jo žmonės ir dabar gy
vena iš molio krėstuose namuo
se, apjuostuose aukštų molinių 
sienų, padedančių gintis nuo 
dažnų plėšikų užpuldinėjimų.

Dėl per jį einančių prekybos 
kelių iš Indijos į Artimuosius 
Rytus jis buvo dažnai puldinė
jamas, bet gyventojai, atkaklūs 
individualistai, visada užpuoli
kam priešinosi. Neįveikė jo nei 
Aleksandras Didysis, nei Džen- 
gis Kanas, nei Tamerlanas, nei 
carinė Rusija su imperine Bri
tanija.

Ilgą laiką Afganistanas buvo 
absoliuti monarchija. Net ir 
1923 ir 1931, suteikus gyvento
jam šiek tiek daugiau laisvių, 
valstybės santvarka pasiliko mo
narchinė. Monarcho kontroliuo
jama vyriausybė nebuvo atsa
kinga parlamentui. Tik 1964 
konstitucija šiek tiek apribojo 
karališkos šeimos dalyvavimą 
krašto politikoj, uždrausdama 
jos nariam būti rtflnisteriais ir

mo nariais. 1973 ministerio* 
pirmininko Mohammud Doud 
įvykdytas perversmas valstybę 
pavertė respublika, bet 1978 
jis buvo nuverstas ir nužudytas. 
Krašto valdymą perėmė minį 
pirm. Noor Mohammad Taraki, 
kurį prieš 3 mėn. nuvertė ir lik
vidavo naujasis min. pirm. Har 

gintuose.
70 metų sukakties minėjimas 

atvers mum visiem galimybę 
akivaizdžiau pažvelgti į savo 
sąjūdžio įnašą visos tautos pasie
kimuose: nepriklausomybės at
kūrime, kovose nepriklausomy
bei apginti, vidaus ir užsienio 
politikoj, moksle, literatūroj, 
švietime, mene, muzikoj, ekono
mikoj, socialinį srity, žemės 
ūky, visuomenės, ypač jaunimo 
organizavime, tautos rezistenci
joj okupacijų metais.

70 metų sukakties minėjimas 
galėtų būti paskata mūsų jau
nuomenei įsisavintus ateitinin
kų principus vykdyti ne tik 
savo asmeniniame gyvenime, 
bet ir atspindėti juos platesnėj 
aplinkoj. Minėjimai galėtų vy
resniesiem sustiprinti pasigėrė
jimą savo darbo ir pasiaukoji
mo derlium.

Minėdami 70 metų sukaktį, 
taip pat negalim neatsiminti pa
prasto dėsnio: niekas negali ti
kėtis nei pažangos, nei savo dar
bų išlikimo, jei išimtinai remsis 
tik praeity sukauptais pasieki
mais. Išliekančias vertybes ku
ria dvasinio dinamizmo žmonės. 
Ačiū Dievui, ateitininkam neiš
senkami kūrybinio dinamizmo 
šaltiniai yra krikščionybė ir lie
tuvybė.

Krikščionybė teikia jėgos gy
vastingumui ir veiklai įprasmin
ti, puoselėti, ugdyti ir plėsti. 
Gyvenam juk^me šiai dienai. 
Kristaus paliktaKužtikrinimas, 
kad Jis yra “Keliąs/Tiesa ir Gy
venimas”, yra visiem šviesiausia 
gairė visam laikui.

Lietuvybė—tautinis pavydė
jimas, kultūra, lietuvių kalba ir 
visos tautinės tradicijos—įpa
reigoja mus visus ne tik neuž
miršti Lietuvos, ne tik sielotis 
savo tautos išlikimu, bet ir ati
duoti savo duoklę Jos amžinu- 
mui'užtiknnS'.* " 

Juozas B. Laučka

prieš įsigalinčią komunistinę 
tvarką buvo sėkminga, ir Amin 
nepajėgė be svetimos pagalbos 
su ja susitvarkyti.

Sov. S-ga, nors ir teikė'ūkinę 
ir karinę pagalbą, bet jautė, kad 
Aminui nepavyks partizaninio 
judėjimo sulikviduoti, o gal ir 
pats Amin jiem pasirodė nepa
kankamai patikimas. Tad, su
traukusi prie Afganistano sienos 
5 divizijas ir atsiuntusi į patį 
Afganistaną papildomų karių, 
kurių skaičius ten pasiekė net 
5,000, Sov. S-ga įvykdė dar vie
ną sukilimą. Šiame sukilime 
aktyviai dalyvavo ir Sov. S-gos 
kariai. Min. pirm. Amin buvo 
pašalintas ir likviduotas.

Sovietų durtuvais į ministerius 
pirmininkus buvo pastatytas iš
tikimas Sov. S-gos šalininkas 
Babrak Karmai, kuris prieš tai 
buvo buvęs Afganistano parla
mento nariu, min. pirm, pava
duotoju ir paskutiniu metu, no
rint jį iš politinio gyvenimo iš
jungti, Afganistano pasiuntiniu 
Čekoslovakijai. Jis priklausė 
prie tos pačios krašto vieninte
lės Khalq, arba liaudies demok
ratinės partijos, tačiau vadova
vo jos ortodoksinei ir prosovie
tinei Parcham grupei, šios gru
pės įtaka Tarald ir Amin valdy
mo metais buvo gerokai susilp
ninta, ir net pats pasiuntinys 
Karmai buvo paraeikalautas grįž
ti į Afganistaną. Bet jis negrįžo 
ir pasiliko gyventi Čekoslova
kijoj, o dabar jį sovietai atsi
gabeno į Afganistaną ir padarė 
ministeriu pirmininku. Prieš vy
riausybę kovoją partizanai žada 
kovoti ir toliau, bet ar jie pajėgs 
atsilaikyti prieš vis krašte augan
čią karinę jėgą, sunku pasakyti. 
Vieni Vakarų valstybių protes
tai Sov. S-gai dėl jos įsikišimo 
į kitos valstybės vidaus reikalus 
partizanų kovai tikrai nepadės.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

tarybines šalis'
DOVANA — IRENOS VELONSK1ENES SIUNTINIŲ {STAIGA. Greitas

Iraną valdantieji sluoksniai 
tvirtina, kad JAV ambasadoj lai
komi įkaitai būsią tarptautinio 
tribunolo tik apklausinėjami 
apie šacho ir JAV nusikals
tamus veiksmus prieš Iraną ir 
vėliau paleisti, tačiau JAV tokį 
apklausinėjimą atmeta, nes tai 
prieštarauja tarptautiniam įstaty
mam.

JT saugumo taryba panaikino 
Rodezijai taikytas ūkines sankci
jas. Pasekdamos šį sprendimą, 
tą patį padarė ir vadinamosios 
fronto valstybės: ' ___ , ,
Botsvana, Zambija, Mozambikas 
ir Angola.

P. Korėjos buv. armijos štabo 
ir karo meto įstatymų vykdymo 
viršininkas gen. Cheng Seung 
Hwa buvo įtartas dalyvavimu 
sąmoksle nužudant prez. Park 
Chung Hee ir areštuotas. Kartu 
buvo areštuoti dar ir kiti 4 
generolai.

Prieš Rodezijos vyriausybę 
veikę partizanai iš Zambijos ir 
Mozambiko valstybiuyra gabe
nami į jiem paskirtas stovyklas 
Rodezijoj. Minios Rodezijos juo
dųjų juos labai iškilmingai su
tinka.

Nuo partizaninių kovų pra
džios 1972 iki paliaubų pasira
šymo 1979 pabaigoj Rodezijoj 
žuvo 20,000 žmonių: 12,000 par
tizanų, 1,500 vyriausybės ka
riuomenės karių ir per 6,000 
civilinių gyventojų, kurių 500 
buvo baltosios^© visi kiti juo
dosios rasės.

Ispanijos karaliaus vizitas į 
buv. Ispanijos koloniją Ekvato
rinę Gvinėją sustiprino tarpusa
vio santykius, kurie prieš kurį 
laiką nuversto ir likviduoto prez. 
Nguema Biyoto Masie laikais šią 
valstybę buvo padarę Sov. S-gos 
satelitu. Naujasis prezidentas 
pik. Teodoro Obiang Nguema 
sutiko glaudžiai bendradarbiau-. 
ti su Ispanija ir panaikino su 
Sov. S-ga sudarytą bendradar
biavimo sutartį.

Nato valstybių kariuomenės 
per 1980 bus aprūpintos naujais 
ginklais ir gaus: 640 tankų ir 
šarvuotų automobilių, 500 prieš
tankinių ginklų, 9,700 rankinių 
granatsvaidžių, 170 karo lėktu
vų, 110 malūnsparnių ir 150 
priešlėktuvinių raketų.

Pasitraukęs į pensiją ir Itali
joj gyvenąs Britanijos diploma
tas John Caimcross viešai prisi
pažino teikęs informacijas į Sov. 
S-gą pabėgusiam šnipui Guy 
Burgess. Dėl to jis buvo saugu
mo organų tardytas, prisipažino 
šnipinėj ęs, bet nebuvo pakaltin
tas, ir jam buvo leista išvykti į 
užsienį.

— Žurnalistas Stasys Ka- traukų atsiuntė Goettingeno 
iauskas Literatūros ir Meno universiteto profesorius V. Hu- 
savaitraštyje (Nr. 49) paskelbė' batsch. Olšteino vaivadijos vals- 
ilgą, nuotraukomis iliustruotą, tybinio archyvo direktorius J. 
reportažą apie restauruotą Tol
minkiemio bažnyčią ir K. Do
nelaičio naująjį kapą. Per karą 
sugriauto Tolminkiemio restau
ravimo mintis kilo 1964, minint 
poeto 250 m. gimimo sukaktį. 
Tada šalia bažnyčios griuvėsių 
buvo padėtas granito akmuo su 
iškaltomis svarbiausiomis poeto 
gyvenimo datomis. Archeologi
niai vietos tyrinėjimai pradėti 
1967. Tada bažnyčios viduje, po 

Tanzanija ^ buvusiu altoriumi, buvo surasti 
ir K. Donelaičio palaikai: sutrū
nijęs medinis karstas ir kaulai. 
Radinys buvo nuvežtas į Vil
nių. Antropologijos specialistai 
iš kaukolės mėgino atkurti K. 
Donelaičio veido bruožus. Po to 
palaikai buvo sudėti į ąžuolinę 
urną, užlietą švinu. Baigus Tol
minkiemio bažnyčios atstatymą, 
toji urna buvo padėta mau
zoliejuje, įrengtame po buvusiu 
altoriumi, senojo kapo vietoje. 
Juodojo marmuro plokštėje iš
kaltos K. Donelaičio gyvenimo 
datos. Reportaže rašoma, kad 
restauravimo projektus paruošė 
ir darbus vykdė architektas Na- 
palys Kitkauskas. Profesoriaus 
F. Tecnerio senas vietovės pie
šinys mažai architektui tepadėjo. 
Reikėjo daug papildomų žinių. 
Keletą Rytprūsių bažnyčių nuo

tas traukinys 1979 išvyko kelio
nėn paskutinį kartą. Jis aplan
kysiąs Ukrainą, Užkarpatę, Mol
daviją. Per metus tokių ekskur
sijų buvę penkios.

— Vilniaus parodų rūmuose 
buvo Pabaltijo dailininkų dvi- 
metinė knygženklių paroda. Da
lyvavo 44 dailininkai su 400 
knygženklių. Laureatai pa
skelbti: lietuvis S. Eidrigevičius, 
Latvijos dailininkų atstovė 
E. AnftmonotMi, Estijos atstovas 
V. Staniševskis.

— Kolchozininkams linksmin
ti okupuotoje Lietuvoje yra pri
steigta labai daug kaimo kapelų. 
Gruodžio pradžioje Kauno 
sporto halėje surengtas tų ka
pelų festivalis-varžybos. Daly
vavo 22 saviveiklos kolektyvai 
iš visos Lietuvos ir net iš Gu
dijos. Festivalis pavadintas 
“Grok, Jurgeli”. Laimėtojais pa
skelbti: Kauno taksių parko" ka
pela Santaka ir Lukšių 
ros namų muzikantai. 
narni buvo ir geriausi 
muzikantai. Muzikantų 
kantu pripažintas A. Jonušas iš 
Eržvilko. Naujų, kapeloms pri
taikytų, kūrinių konkursą laimė
jo komp. M. Urbaitis už kūrinį 
“Pastoralė”.

Lietuvos atvykusią svočių asmeninis begales. Siuntinių bei kitais 
reikalais kreiptis tol. 268-1594, adresas: 69-40 Floet St, Forost Mills, 
NY11375. k

Į Rodeziją jau atvyko paliau
bų prižiūrėti iš Britanijos bend
ruomenės valstybių sudarytas 
palaubų priežiūros 1,300 vyrų 
dalinys, kurio uždavinys bus 
prižiūrėti ir į 16 stovyklų sutelk
tus partizanų vienetus.

Kinijos Pekingo ir Hangzhou 
miestuose kovai su kriminalis
tais buvo panaudoti net ir ka
riuomenės daliniai.

Valstybės departamentas at
šaukė buv. ČIA pareigūnui, 
Philip Ageę duotą, užsienio pa
są, ries * jis " buvo pažadėjęs už 
įkaitų paleidimą Iranui parū
pinti slaptų dokumentų, įrodan
čių pragaištingą JAV veiklą. Šis 
buvęs agentas yra parašęs apie 
ČIA veiklą knygą, kurioj tarp 
kita ko jis atidengė ir kai kurių 
užsieny veikiančių ČIA agentų 
tapatybę.

Andrėj D. Sacharov paskelbė, 
kad nuteistas 10 m. kalėti sun
kiųjų darbų kalėjime Ukrainos 
Helsinkio grupės narys Oleksa 
Tichy bandė kalėjime nusižudy
ti save padegdamas.

Dėl Salvadore vykstančių ne
ramumų JAV nutarė sumažinti 
ten esančios savo ambasados 
peršonalą.

Juodzinskis surado bokšto ir in
terjero brėžinių. Pagal juos ir 
buvo sukurtas projektas. Atstaty
mo darbai pradėti 1971, tačiau 
jų užbaigimas užsitęsė iki 1979. 
Darbus atliko Kultūros pamink
lų restauravimo tresto Kauno 
dirbtuvės. Kauniečiams, apsigy
venusiems Tolminkiemyje, tal
kino darbininkai savanoriai iš 
Vilkaviškio, Kybartų, šakių, net 
iš Vilniaus. Bažnyčia atstatyta 
muziejui, ne maldai. Ir vitra
žai — ne religiniais motyvais. 
Juos sukūrė A. Garbauskas. 
Bokšto viršūnėje iškeltas ne kry
žius, tik vėjarodis. Viduje grin- . 
dys — iš raudonų molio plytų, 
šviečia senoviški sietynai, bet 
nėra nei vargonų, nei sakyk
los, nei altoriaus. Muziejaus ati
darymo iškilmės įvyko 1979 ru
denį. Į jas atbildėjo ir par
tiečiai rusai iš senojo Karaliau
čiaus, dabar paversto Kaliningra
du. Net du etatiniai muziejaus 
prižiūrėtojai, paskirti ne lietu
viai, bet naujieji kolonistai. Iš 
senųjų pastatų Tolminkiemyje 
tėra likusi tik klebonija, kurioje 
K. Donelaitis išgyveno 37 me
tus. Bet pats Tolminkiemis jau 
perkrikštytas į rusišką Čistyje 
Prudij. Atrodo, kad lietuviš
kajam būrų poetui liūdna vieni
šam savo buvusioje bažnytėlėje, 
kai visas kraštas yra svetimųjų 
nusiaubtas, kai lietuvybė ten iš
naikinta. Ir tie okupantai vis 
skelbiasi broliais, išvaduotojais, 
siūlo savo draugystę. Kad tu, gu
de nesulauktum, kad greičiau 
užspringtum apžiotomis sve
timomis žemėmis!

— Vilniuje neseniai vykusio 
vaidinimų vaikams festivalio re
žisieriai apdovanoti premijomis. 
Jas gavo D. Tamulevičiūtė, R. 
Vaitkevičius.te V». Blėdis. Pre- rykščius žmones”.

— Pagarsėjęs mergaičių cho
ras “Liepaitės'’ iškilmingai pa
minėjo savo darbo 15 metų su
kaktį. Ta proga Filharmonijos 
salėje suruošė puikų koncertą.

— Jau ir okupuotoje Lietu
voje leista įsteigti Esperantinin
kų draugiją. Per bolševikų oku
paciją 1940-41 Lietuvos espe
rantininkai buvo persekiojami, 
suimami, tremiami į Sibirą (mat, 
jie laisvės laikais susirašinėjo su 
užsieniu). Draugijos pirmininku 
išrinktas Vilniaus universiteto 
profesorius filologas L. A. S kū
pąs.

— Komunizmo statybai nusi
pelnę Lietuvos darbininkai ir 
tarnautojai kartais gauna privile-

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 LartfloM Rd., E. North
port, N.Y. 11731. Tol. (516)968-5454, namų vakarais (516) 757: 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01. 
114th U. Richmond Hill, f!.Y. 11418. Tol. (212)441-2811.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamalca Avo. (prie Forost 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296-2244.

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

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

-
kultū-
Verti- 
atskiri 
muzi-

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven HIH 
Fu narai Home, Ine., 104-38 Jamaica Avo., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Ave^ Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos iši
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai Ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos iermoninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — 0HLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar

— Žinomas pavergtos Lietu- bQtl Andrluilo klijentais. ______________________________
vos rašytojas Jonas Dovydaitis VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 
prieš keletą metų lankėsi Ame- i863 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu

vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūiies lietuviškas maistas prieinama kaina. _____________________

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

rikoje, susitiko su išeivijos lie
tuviais, su jais kalbėjosi įvai
riomis temomis. Štai 1979 tą 
savo patirtį, marksistiškai nu
spalvintą, paskelbė novelių ir 
apsakymų knygoje VIDURNAK
ČIO MĮSLĖ. Rašytojas beletris
tine forma publicistikos prie
maiša paliečia senųjų ir naujų
jų lietuvių gyvenimą Amerikoje. 
J. Dovydaitis nepiktas, kai kal
basi su emigrantais buitiniais 
klausimais, bet nepagaili piktes-

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

Kietu b miežio, uui iicjjetgeuii pjiKLCb” A

nių žodžių, kai paliečia “dipu- r< Į Ą J Į Į 
kišką” politiką, buvusius “vaka- —~ . —

su-
voka. - * « '

— Kauno muzikiniame teatre, 
kuris rengiasi minėti savo 40 ^7 
metų veiklos sukąktį, sezonas 
buvo pradėtas dviem rusiško
mis operetėmis: “Vestuvės Ma- 
linovkoje” ir “Kaip susigrąžinti 
vyrą”.

— Lapkričio pabaigoje Vil
niaus pedagoginiame institute 
buvo surengtas jaunųjų literatų 
konkursas, pavadintas “Literatū
rinis ruduo — 79”. Konkursą lai
mėjo už beletristiką R. Kaulins- 
kaitė, už eilėraščius L. Katinas, 
N. Drungilaitė ir S. Laurinčiu- 
kaitė. .Vertinimo komisijoje bu
vo M. Martinaitis, J. Vaičiū
naitė, V. Auryla ir k,

Pr. N.

Rezidencinė* ir Komercine* Nuosavybė* 
Apartmentai • Kondomini urnai • Nuomavime*

BBOa» are NOTARY
TF’CjnP'A ^TOtGuif 8oulevard,$t. fctertbung bcach,F-l. 5570b
HiO X XX A Ui Telefonai (813) 3*0-2448. Vakare (8t3) 345-2756

~ : - . - .-----
NAUJAUSIUS 1980 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rąžyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.____________________________________
MONY — Dr. M. Siemonett, lietuvis, draudžia: svelliatą, nedarbingumą, 
pensijas, gyvybę. (N. Y., N J. Ir Ccnn.) Apsidrausdami pas jį su
taupysite 30%-50% premijos mokėjimą. Draudimo Įvairios grupės, kurias 
galite pasirinkti. Skambinti dieną: 201 964-3600. Vak., savaitgaliais: 
201 654-3756.____________________ _____________________________
RAYMOND KI VITA, lietuvių kilmės nekilnojamo turto prekybininkas, 
dirba su Century 21 Frlendly Realty, 63 West Merrlck Rd., Valley 
Stream, N.Y. 11580. Tslef. 516 825-6511. Pasigrožėkit Long Isiand gamtų. 
Visi modernūs patogumai. Aptarnaujama Valley Stream, Lyndbrook, 
Maiveme, Franklln Square, Woodhaven, Richmond Hill, Oueens.

Clevelande surengtos demonstracijos prieš Iraną. Vedami

Lietuvių Katalikų Susivienijimas 
steigia Kultūros Fondą

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

lėdinę programą.
V. Bacevičiau*

Šiais 1980 metais Lietuvių 
Katalikų Susivienijimas, viena 
seniausių Amerikos lietuvių or
ganizacijų, steigia Kūltaros Fon
dą, veiksiantį Susivienijimo rė
muose, 
vien tik savo narių gretomis. 
Kultūros Fondu Susivienijimas 
pagerbia savo keturis įžymius 
narius, palikusius svarų įnašą 
tiek Susivienijimo, tiek visos 
tautos gyvenime. Tie pagerbia
mi veikėjai yra kun. Aleksand
ras Burba, Leonardas šimutis, 
Matas Zujus ir prel. Jonas Bal- 
tusevičius-Boll.

LKS Kultūros Fondo pagrindi
nis tikslas — skatinti, puoselėti 
ir išlaikyti lietuvių kultūrinę 
veiklą ir kūrybą. Jis galės skirti 
premijas, stipendijas ir vienkar
tines paramos sumas asmenim 
ir organizacijom, kurių veikla 
religinėj , tautinėj ar visuome
ninėj srity turtina ir stiprina lie
tuvybę. Apskritai, Fondas rūpin
sis švietimo, literatūros, labda
ros ir religijos reikalais, kaip tai 
numato Vidaus pajamų 1954 
metų įstatymas.

LKS Kultūros Fondas inkorpo
ruojamas Illinois valstijoj. Inkor
poravimo dokumentus pasirašy
ti įgalioti trys Susivienijimo di
rektorių tarybos nariai, gyveną

tačiau nesiribosiantį

Chicagoj: adv. Saulius V. Kup
rys, Albina Poškienė ir dr. Via- •’ 
das Šimaitis. Fondo direktoria- 
tan išrinkti: prel. Jonas Balko
nas, Saulius Kuprys, Juozas B. 
Laučka, Susiv. pirm. Thomas E. 
Mack ir dr. Leonardas Šimutis.

Fondo lėšas sudarys direkto
rių tarybos paskirtos sumos, na
rių ir prijaučiančių aukos, pa- ■ 
likimai, Susivienijimo kuopų 
aukos. Susivienijimo direkto
rių taryba Fondui nutarė pa
skirti iki 10,000 dolerių.

Fondas pradės veikti, kai tik 
jo inkorporavimas bus galutinai 
sutvarkytas. Fondo vardas ang
liškai — Lithuanian Catholic 
Alliance Foundation. Fondo di
rektorius renka LK Susivieniji
mo direktorių taryba. Jų veiklos 
terminas sutampa su Susivie- 
nijinto direktorių tarybos kaden
cija. Dabartinė Susiv. direktorių 
taryba veiks iki 1981 liepos mė-

metinis seimas, kviečiamas Ro- 
chestery, N.Y. (j.b.1.)

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phoner 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALĖ

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212)799-3300
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Klaipėdos šventės proga
Kiekviena sausio 15 mum pri

mena Klaipėdos miesto ir Klai
pėdos krašto prisijungimą prie 
Lietuvos. Tai buvo 1923 metais. 
Drauge iškyla ir visi istoriniai 
įvykiai, grįžta Mažosios Lietuvos 
vaizdai.

Vokietijai pralaimėjus pirmąjį 
pasaulinį karą, Versalio sutarti
mi Klaipėdos kraštas buvo iš Vo
kietijos atimtas ir pavestas val
dyti prancūzams. Kai vyko Ver
salio taikos posėdžiai, buvo pra
šyta, kad visa etnografinė Lie
tuva — visa Prūsija — būtų 
prijungta prie Lietuvos. Bet lie
tuviai tada buvo mažai žinomi, 
neįtakingi, tai niekas prašytojų 
balso ir negirdėjo. Klaipėdą pa
vedė valdyti prancūzams. Krašte 
įsigalėjo netvarka.

Lenkai savo keliu ėmė veikti, 
o lenkai visada turėjo Prancūzi
joje simpatijų. Taip ir buvo pa
vojus, kad Klaipėda gali atitekti 
Lenkijai.

Tada susiorganizavo vietos 
— lietuviai ir paskelbė sukilimą

prieš prancūzus. Sukilėliams tal
kino ir iš Lietuvos atvykę sa
vanoriai. Taip jie 1923 sausio 
15 paėmė Klaipėdos miestą ir 
visą kraštą prijungė prie Lietu
vos. Sukilimui vadovavo Jonas 
Budrys, kuris vėliau buvo Lie
tuvos generalinis konsulas New 
Yorke ir čia mirė. Sukilime taip

gyvavo jjkonyįgcm'wiei 
. ko^.Ijetyvių, jų^taręe Stepas^.^Ruiiįos

Darius. - r- . - .r - - -- - .-
Klaipėda, prie Lietuvos pri

jungta, išaugo ir suklestėjo; Lie
tuva sumodernino uostą, pristatė 
sandėlių, elevatorių, kranų. Uos
te prasidėjo gyvas laivų judėji
mas. Kasmet į Klaipėdą įplauk
davo 1500 laivų. Hitlerinė Vo
kietija 1939 vėl išplėšė Klaipė
dą iš Lietuvos, leisdama naudo
tis tik tam tikra uosto dalimi.

Kryžiuočių ordinas 1231 atsi
kraustė prie Vyslos upės ir pra
dėjo puldinėti prūsus. Ordinas 
juos užkariavo ir greit pasiekė 
Nemuną. Norėjo ir Lietuvą pa-

vergti. Taip prasidėjo sunkūs ka
rai tarp Lietuvos ir ordino. 
1410 Vytautas Didysis sumušė 
kryžiuočius ir taip amžiams pa
laidojo ordino galybę. Bet Vy
tautas neišvadavo nei Prūsijos, 
nei Klaipėdos krašto. 1422 jis 
pasirašė Melno taiką, kuria visą 
Klaipėdos kraštą paliko valdyti 
ordinui. Iš ordino, atsiradus 
protestantizmui, išaugo Prūsijos 
valstybė, davusi pradžią Vokieti
jos sujungimui. ,

Mažąją Lietuvą vokiečiai vaP 
dė maždaug 700 metų. Kraštas 
pergyveno daug sunkių dienų. 
Siautė 30 metų karas, paskui 
1709-1711 badas ir maras. Taip 
žuvo daugybė gyventojų. Į jų 
vietą buvo atvežti vokiečiai ko
lonistai iš Salzburgo. Taip išau
go nauji vokiški dvarai, o lietu
viai pasidarė baudžiauninkai.

Bet vis dėlto Mažoji Lietu
va švietė Didžiajai Lietuvai sa
vo kultūra. Čia 1547 metais bu
vo išleista pirmoji lietuviška 
knyga — Martyno Mažvydo Ka
tekizmas, davęs pradžią visai 
lietuviškai raštijai. Mažoji Lie
tuva davė ir pirmąjį didelį lie
tuvių rašytoją — Kristijoną Do
nelaitį, kuris gimė 1714 ir mirė 
1780. Spaudos draudimo gady
nėje Mažoji Lietuva spausdino 
lietuviškas knygas, jas telkė 
slaptai kelionei į Lietuvą. Čia 

lino ne vienas kalbininkas, 
garsinęs lietuvių kalbą universi
tetuose. Čia praėjo Vydūnas, 
didysis humanistas, uždegda
mas vėl lietuviškas ugnis Ram- 
byno kalne.

Tai ir negalime užmiršti nei 
Klaipėdos krašto, nei visos Ma
žosios Lietuvos. Dabar Klaipė
dos kraštas yra prijungtas prie 
Lietuvos, bet pati Lietuva nebe
turi laisvės, pavergta Sovietų Są
jungos. Gi Mažoji Lietuva la
biausiai nuskriausta. Ji prijungta 
prie sovietinės Rusijos. Jos visi 
vietovardžiai pakeisti rusiškais,

Sename Ispanijos mieste, pa
vadintame Zaragoza, kurio isto
rija siekia priešistorinius iberų 
laikus, romiečių valdymą ir ara- 
blj-mausų okupaciją, spalio 3-12 
įvyko VHI-asis mariologinis ir 
XV-asis marianinis tarptautinis 
kongresas. Jį organizavo Tarp
tautinė Marijos Akademija, ku
rios pirmininkas yra Tėv. Pau
lius Melada, OFM, ir Zaragozoj 
sudaryta komisija, globojant vi
sos Ispanijos vyskupų konferen
cijai.

Kongresas buvo mariologinis, 
nes jame moksliškai buvo tyri
nėjami Marijos garbinimo pa
grindai ir jo apraiškos XVI amž., 
ir marianinis, nes buvo stengia
masi atskleisti Marijos misiją 
šių dienų Bažnyčioj, šias temas 
įvairiais atžvilgiais* nagrinėjo 
kvalifikuoti viso pasaulio teolo
gai ir istorikai, katalikai ir pro
testantai, nes vadovaujantis 
Vatikano II susirinkimo nutari
mu, turėtas ir ekumeninis tikslas, 
siekti vienodo Marijos, kaip 
Dievo Motinos, supratimo ir jai 
prideramo garbinimo.

Kongreso paskaitos vyko Za- 

tartum ten niekada nebūtų gy
venę lietuviai ar juos valdę vo
kiečiai.

Stovėdami prieš ateitį, mes 
negalime atsižadėti anų sričių 
anapus Nemuno, visos Mažo
sios Lietuvos. Jos yra nuo senų 
senovės lietuviškų kilčių gyven
tos vietos.

Tad neužmirškime Mažosios 
Lietuvos, Klaipėdos krašto, kad 
jie būtų lietuviški ir visada su 
Lietuva dalintųsi savo džiaugs
mais ir vargais.

Vyr. Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komitetas ir jo bendradarbiai 1923 sausio 9 Šilutėje. 
Iš k. I-oje eilėje — Šaulinskas, Lėbartas, pirm. M. Jankus — laiko sukilimo atsišaukimą, 
J. Vanagaitis; II-oje eilėje — Stepas Darius, Ivaškevičius, Marcinkevičius, J. Pronskus. 
Iš jų gyvas liko tik vienas Pronskus. Dabar gyvena Chicagoje.

TARPTAUTINIS MARIJOS 
KONGRESAS ISPANIJOJ
ragoza Laboral universiteto pa
talpose. Universiteto bendrabu
čio kambariuose buvo apgyven
dinti ir paskaitininkai, kurių pra
gyvenimo išlaidas* padengė Is
panijos vyskupai. Didžiulėj kop
lyčioj kas rytą keli šimtai kunigų 
kalbėjo Laudes ir koncelebravo 
mišias, o vienuoliai broliai ir 
seserys bei pasauliečiai jungėsi į 
liturgiją, nes maldos ir giesmės 
buvo išspausdintos kongreso 
programos knygoj. Mišios kas
dien buvo celebruojamos vis kita 
kalba. Tik Laudes ir Eucharis
tinė malda buvo kalbama loty
niškai. Buvo kita koplyčia su 
daugeliu altorių ir privačiam 
mišių aukojimui.

I. Mariologinė kongreso dalis 
X. 3-9

Mariologinis kongresas buvo 
iškilmingai atidarytas spalio 3, 
po pietų, didžiojoj universiteto 
auditorijoj, talpinančioj apie 
2000 asmenų. Pradžioj Zaragoza 
choras kartu su dalyviais sugie
dojo giesmes: ‘Veni Creator Spi
ritus” ir “Avė Maria”. Tada buvo 
pakviestas garbės prezidiumas: 
Zaragoza arkivyskupas, kong
reso pirmininkas Elias Yanes Al- 
varez, Madrido arkivysk. kard. 
Vincente Enriųue y Tarancon, 
Ispanijos vyskupų konferencijos 
pirmininkas, visų kongrese daly
vavusių tautybių po vieną vys
kupą, tautinių sekcijų pirminin
kai ir Tarptautinės Popiežiškos

Akademijos pirmininkas Tėv. P. 
Melada, OFM. Po įvadinių kal
bų ir sveikinimų buvo Marijos 
giesmių koncertas. Giedojo Poli- 
fonica Flita choras.

Ketvirtadienio rytą, spalio 4, 
jau prasidėjo paskaitos: prieš 
pietus atskirų kalbų sekcijose, o 
po pietų bendroj sesijoj didžio
joj auditorijoj, kur sekcijų pirmi
ninkai padarė trumpus praneši
mus apie sekcijų paskaitų turinį. 
Po šių pranešimų buvo skai
tomos dvi ar trys programinės 
paskaitos. Šios paskaitos buvo 
skaitomos v*tsomis didžiosiomis 
kalbomis, kurios buvo verčiamos 
į ispanų, prancūzų ir anglų kal
bas. Jas buvo galima tomis kal
bomis girdėti užsidėjus prie kė
džių esančias ausines, pasiren
kant sau suprantamą kalbą. To
kiose bendrose sesijose buvo 
skaityta 17 paskaitų.

Kongrese buvo atskiros kelių 
kalbų sekcijos: vokiečių kalbos, 
kurioj perskaityta 17 paskaitų, 
kroatų — 22 paskaitos, ispanų
— 22, prancūzų — 22, anglų
— 23, italų — 24, lenkų — 17, o 
portugalų net 44 paskaitos. Pa
skaitų klausytojai dažniausiai 
būdavo tik sekcijos paskaitinin
kai. Tik ispanų sekcijoj klausyto
jų būdavo apie 1000, lenkų 100 
ir kroatų, gale atvykus didžiulei 
ekskursijai, buvo apie 1000.

Bendrose ir atskirų kalbų sek
cijose įvairiais atžvilgiais nagri
nėjama tema buvo “Marijos kul
tas XVI amžiuj”. Ligšiolinių 

mariologintų kongresų uždavi
nys buvo kritiškai ištirti šv. Raš
to žinias apie Mariją, jos daly
vavimą žmonijos atpirkime ir jos 
kultą visame krikščioniškame 
pasauly amžių eigoj. Praeituose 
septyniuose kongresuose jau pa
kankamai buvo išnagrinėta Ma
rija Šv. Rašte, tradicijoj ir kulte 
iki XVI amž., iki to laiko, kai 
reformatai-protėstantai, pripa
žindami Bažnyčiai tik Šv. Raštą, 
ėmė laikyti jį vieninteliu tikėji
mo šaltiniu ir, nors gerbė Mariją 
kaip Išganytojo Motiną, bet at
metė tradicinį Bažnyčios mokslą 
apie jos dalyvavimą žmonijos at
pirkime ir bet kokį jai skiriamą 
kultą ar garbinimą. Tarptauti
nės Popiežiškosios Marijos Aka
demijos vadovybė, vadovau
damasi ekumenine Bažnyčios 
vienybės mintim, parinko šią 
temą nagrinėti kartu su protes
tantų pastoriais, kad, ją tyrinė
dami, vieni su antrais suartėtų 
ir, priėję bendras išvadas, rastų 
kelią Bažnyčios vienybėn. To
kia dvasia ir buvo vadovaujama
si šiame kongrese.

Sistematiškesniam tyrinė
jimui tema “Marijos kultas XVI 
amž.” dar buvo padalyta į tris 
dalis, kurių kiekviena dar dalijo
si į atskiras temas.

1. Protestantų laikysena Mari
jos kulto atžvilgiu.. Ši tema dar 
buvo padalyta į keturias dalis: 
1. Reformatų mokslas “Vienas 
Dievas, vienas Kristus, vienas 
tikėjimas, viena malonė” ir jo į- 
taka Palaimintosios Mergelės 
Marijos kultui; 2. Pradinė refor
matų laikysena populiaraus Ma
rijos kulto atžvilgiu; 3. Marijos 
Mergelės kultas anglikonų baž
nyčioj XVI amž.; 4. “Marijos gar
bė”, pozityvios vertybės ir jų 
ribos katalikų sampratoj.

2, Katalikų atsakymas į pro
testantų kritiką: 1. Tridento su
sirinkimo, kaip mokomosios Baž
nyčios, atsakymas į reformatų 
kritiką; ką iš susirinkimo dekre
tų galima iškelti apie Marijos 
pamaldumą, kuris laikomas 
reikšmingu pastoraliniame ka
talikų atsinaujinime; 2. Kokiu 
būdu liturginė katalikų reforma 
galėjo turėti įtakos Marijos gar
binimui, 3. Palaimintosios Mer
gelės Marijos kultas XVI amž. 
mistikoj ir dvasiniame gyve
nime.

(Bus daugiau)
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kosi kaimiečiai. Visi jie troško 
išvysti šventąjį ir persižegnoti 
kokiu nors daiktu, kuriuo būtų 
jį palytėję. X

Brolis Antanas a^dė, lyg 
miegotų. Ilgos ir švelnios jo ran
kos, jo gražios patricijų rankos, 
kurios tiekos sykių buvo, iškel
tos šioms minioms palaiminti, 
dabar atrodė dar baltesnės ir 
švelnesnės. Negalėjusieji vidun 
įsisprausti svaidė pro langą žie
dus, diržus, papuošalus arba, 
juos pririšę prie karties, kišo 
prie Antano kūno, kad turėtų 
nors kokį daiktą, kuris būtų 
jį palytėjęs. Prie amžinai užmi
gusio Antano buvo tasai pat 
dvasios pakilimas, tas pat žmo
nių užsidegimas, kaip ir tomis 
dienomis, kada jis buvo gyvas. 
Tik dabar tame dvasios paki
lime liejosi ašaros: ten raudojo 
žmonės, kurie jau neregės šven
tojo praeinant Paduvos gat
vėmis.

Pasirodė ruda eisena: buvo tai 
broliai ii Švč. Marijos namo. 

Nieko nelaukdami, jie norėjo 
Antano kūną neštis į savo bu
veinę. Tačiau reikalas susipai
niojo. Namą apsupo Capo di 
Ponte gyventojai, grasindami ir 
pasiryžę stovėti sargyboje dieną 
ir naktį. Savo ruožtu, vargdie
nės seserys kreipėsi į aukštus 
dvasiškius ir į miesto valdžią 
maldaudamos, kad šventojo kū
ną paliktų joms, sielvarte nusi
raminti. Dėl kūno ginčijosi vis 
aštriau. Paduvos vyskupas susi
šaukė kapitulą ir svarstė, kas 
kokias teises turi. Atrodė, kad 
didžiausią pagrindą turėjo pran
ciškonai iš Švč. Marijos namo: 
brolis Antanu tą vietą mėgo 
labiau negu kurią kitą provin
cijoje. Ir dar daugiau — prieš 
mirtį jis pareiškė norą, kad jį 
palaidotų šioj kuklioj bažnytė
lėj. Tačiau Capo di Ponte gy
ventojai prisiekinėjo nesiliausią 
ginti Antano kūno, nors už tai 
jiems reikėtų užmokėti savo 
laisve ir turtu. Ir jie kirviais 
sulapojo tiltą, kurį bendruome
nės darbininkai pastatė ii val

čių, kad būtų galima pernešti 
šventąjį. Tada podesta išsiuntė 
į gatves šauklį, kad tasai sura
gintų visus gyventojus į savi
valdybės rūmus pagal senovi
nį paprotį, ištikus svarbiam rei
kalui. Jisai paskelbė, kad visi 
Capo di Ponte gyventojai turi 
grįžti namo, — jei ne, bus 
atimta nuosavybė.

Tuo laiku iš Paduvos miesto 
artinosi iškilminga eis^ha. 
Priešakyje žengė vyskupas Jo
kūbas, apsisiautęs aukso kapa, 
ir podesta, apsivilkęs aksomo 
toga. Po jų ėjo miesto didžiū
nai, ilga vienuolių ir kunigų 
virtinė, amatininkų gildijų vadai 
ir žymieji nariai, kareiviai, stu
dentai, — marga drabužių ir 
spalvų jūra. Kilmingiausi miesto 
vyrai nešė ąžuolinį grabą, į 
kurį paguldė brolį Antaną. Tas 
grabas su iškilme buvo neša
mas gatvėmis, kur šventasis bu
vo skelbęs taiką, pro aukštus 
palečių bokštus ir pro žemus, 
šiaudiniais stogais namelius. 
Vyskupas Svč. Marijos bažny
čioje atgiedojo mišias, o paskui 
brolio Antano kūną nuleido po 
bažnytėlės grindimis. Greta sto
vėjo ten vienuolynas x— kele
tas kaimietiškų trobelių už po
ros žingsnių nuo girios ir upės.

Netrukus užplūdo maldinin
kai. Juos traukė garsas apie 
stebuklus, kurių vis dažnėjo prie 
kapo. Ėjo ištisi miestų kvarta

lai iri korporacijos ar bažnyt
kaimiai, vadovaujami kunigų.

Priešakyje jie nešė didelius, 
paauksintus kryžius ir vėliavas, 
kurios pleveno vėjuje. Maldi
ninkai keliavo daugiausia basi. 
Juos žeidė akmenys, o aukšta- 
kilnės ponios tik su vargu lai
kėsi ant kojų. Ir pats vyskupas, 
garbingasai Jokūbas, atėjo basas, 
lydimas daugelio dvasiškių. Ten 
pasirodė ir podesta su miesto 
kariais, ir universitetas su gar
siausiais savo mokytojais, ir 
marga studentų minia, kuri mal
dingai giedojo. Žmonės nešda
vosi žvakių, kurių būta tokių 
aukštų, kad netilpo žemoj, kuk
lioj bažnytėlėj. Minios plūdo 
iš Venecijos ir Sldavonijos, iš 
Friulio ir Lombardijos. Atvyk
davo jų ir iš tolimų žemių, 
esančių anapus kalnų, — iš Vo
kietijos, Vengrijos ir kitur.

Paduva, kaip apsako kroniki
ninkas Rolandinas, nuo dabar 
Antaną laikė savo apgynėju ir 
globėju, į jį sudėdama visą savo 
viltį ir pasitikėjimą. Miestas 
kreipėsi į Romą, kad šį vyrą 
paskelbtų šventuoju. Praslinkus 
mėnesiui nuo Antano mirties, 
buvo išsiųsta delegacija pas po
piežių su vyskupo, podestos ir 
visos bendruomenės laiškais. 
Popiežium tada buvo Grigalius 
IX, buvusis kardinolas Ugoli
nas, kilnus Pranciškaus bičiulis, 
kuris pats pažipojo Antaną. By
lą ištirti jis pavedė vyskupui 
Jokūbui, abatui Forzatei, domi
ninkonų viršininkui Jonui ir dar 
keliems kitiems. Stebuklų būta 

tiek daug ir tokių aiškių, kad 
vyskupas, podesta ir universi
tetas, po nuodugnaus ir vispu
siško svarstymo, vėl kreipėsi 
su prašymu į Romos kuriją. Kar
dinolai ilgai svarstė dokumentus 
ir liudijimus. Galop 1232 metų 
gegužės 30 dieną, per Sekmi
nes, popiežius, tuo laiku buvęs 
Spoleto mieste, iškilmingai pa
skelbė nužemintą mažesnį brolį 
Antaną iš Paduvos esant įrašy
tą į šventųjų skaičių.

Nebuvo dar nė metai prabėgę 
nuo tos dienos, kada Paduva, 
lyg perkūno trenkta, išgirdo vai
kų šauksmą: “Šventasis mirė!”

ŠVENTO ANTANO GARBĖ

Šventasis, liaudis ir mokslo 
vyrai

Krikščionių pasaulyje popu
liariausias šventasis yra Anta
nas. Jis greitai buvo virtęs Pa
duvos globėju ir valdovu, neš
damas laisvės vėliavą sunkiais 
laikais, kada siautėjo Ezelinas, 
ir tada, kai žmonės subruzdo 
prieš priespaudą. Vietoj mažos 
bažnytėlės, kur Antanas buvo 
palaidotas, išaugo puiki bazili
ka, kylanti į padanges savo ap
valiomis boniomis ir aukštais 
bokštais. Jo vardas iš Paduvos 
tuojau paplito po tolimas žemes. 
Trylikto amžiaus gale vienas 
pranciškonų kronikininkas, Ber
nardas de Besac, pažymi, kad 

brolis Antanas tolydžio garsėja 
naujais stebuklais.

Keturioliktame amžiuje jį ži
nojo ir garbino visa Italija, ypa
čiai gi Romos, Sienos ir Ne
apolio miestai. Renesanso lai
kais Bernardinas Sienietis po 
visą Italijos pusiasalį skelbė pa
maldumą į šventą Antaną. Še
šioliktame amžiuje jo garbini
mas buvo pasklidęs visame ka
talikų pasaulyje. Taip jo vardas 
pasiekė ir Lietuvą. Nėra dar 
ištyrinėta, koksai buvo švento 
Antano “likimas” įvairiais am
žiais; tačiau jo pėdsakus meno 
veikalai atžymi visuose kraštuo
se ir visais šimtmečiais. Tie pa
veikslai, dažnai nutapyti didžių
jų menininkų, kaip Giotto, Goz- 
zoli, Veronezo, Murillo, persi
metė į liaudį.

Toje liaudyje labiausiai ir įsi
šaknijo šventas Antanas. Jisai 
yra gal vienintelis šventasis 
mokslo vyras, taip garbinamas 
paprastų žmonelių, kuriems iv. 
Bernardino arba šv. Tomo Ak
viniečio vardai beveik nežino
mi. Amžininkai jį vaizdavo su 
knyga rankose. Liaudis betgi 
pamiršo, kad jisai buvo moks
lų žmogus. Minioms šv. Anta
nas yra didis pamokslininkas, 
kuris Dievo žodį skelbė mies
tų aikštėse, būdamas rūstus ga
liūnams, o geras ir gailęstin- 
gas vargdieniams ir kenčian
tiems.

(Bus daugiau^
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1980—JAUNŲJŲ VADOVŲ METAI
Lietuvių Skautų Sąjunga jau 

gyvuoja 60 su viršun) metų, 
lavindama lietuvišką jaunimą 
ir ruošdama jį tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Daugelis 
skautavusio jaunimo tapo svar
biais lietuviškos ir gyvenamų 
kraštų visuomenės darbuotojais 
bei pareigūnais. Kitas nemažas 
būrys savo įgytą patirtį panau
doja pačioj Sąjungoj: vadovauja 
skautų vienetam ir dideliu pa

sišventimu dirba lietuviško 
skautavimo labui. LSS ateitis 
yra mūsų jaunesnių vadovų ran
kose. Kaip jie bus paruošti vado
vavimo darbui, kaip jiem bus į- 
diegti skautiški idealai bei skau
tiška dvasia, taip ir mūsų Są
junga gyvuos ateity.

Gyvendami išsisklaidę po pla
tų pasaulį, turim rūpintis ne 
vien jaunosios kartos charakte
rio ugdymu, bet ir lietuvybės 
išlaikymu. Dabarties naujovės, 
dideli atstumai ir kiti daly
kai vis sunkina šiuos įsipareigo
jimus vykdyti. Todėl darosi vis 
svarbiau jungti vadovų jėgas ir 
bendromis pastangomis kreipti 
mūsų jaunimą skautiškų idealų 
ir lietuvybės taku. To galėsim 
pasiekti tik sujungę vyresnių
jų vadovų išmintį ir patyrimą su

VVORCESTERIO NERINGOS IR
NEVĖŽIO TUNTAI

Anksčiau s kautai-tė s Kariuo
menės šventės proga ruošdavo 
iškilmingą sueigą ir tokiu bū
du paminėdavo Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukaktį. Tai bū
davo šeimyninio pobūdžio mi
nėjimas, nes atsilankydavo tik 
skautų tėvai. Tačiau jau treti 
metai minėjimas ruošiamas kar
tu su Dr. Vinco Kudirkos šau
lių kuopa; kviečiama atsilankyti 
ir visuomenė. Šiemet minėji
mas įvyko lapkričio 25.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj 10 vai. ryto buvo iškil
mingos mišios, kuriose skautai- 
tės dalyvavo uniformuoti su 
savo vėliavomis. Po mišių vyko 
eisena prie pernai šaulių pastan
gomis pastatyto paminklo žuvu- 
siem už Lietuvos laisvę. Ten 
buvo padėtas vainikas, kurį ne
šė dvi skautukės-paukštytės 
— A. Lescord ir D. Juodaitytė. 
Vainiką padėjus, žodį tarė mišio
se dalyvavę miesto burmistras 
T. Early, statybos komiteto na
rys š. K Cėsna ir skautų tun- 
tininkas R. Jakubauskas. Iškil
mės baigtos giesme “Marija, M a-• • » nja .

Trečią valandą po pietų Mai
ronio Parko salėj, išsirikiavus 
uniformuotiem skautam-tėm ir 
šauliam, įneštos* vėliavos ir su
giedotas Lietuvos himnas. Invo- 
kaciją sukalbėjo Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. A. Mi- 
ciūnas. Iškilmes pradėjęs ir ri
kiuotei vadovavęs Dr. Vinco 
Kudirkos kuopos pirm. VI. Ged
minais vadovavimą perdavė tun- 
tininkui s. R. Jakubauskui.

Po to ėjo skaučių-tų raportai 
ir įsakymai. Už gerai atliekamas 
skautiškas ir vadovų pareigas į 
paskautininkio laipsnį pakelti: 
vyr. sklt Onutė Pridotkienė, Br. 
Naras ir E. Meilus Jr. S. I. 
Markevičienei atsisakius iš tun- 
tininkės pareigų, tom pareigom 
paskirta ps. R. Grigaitienė. Pa
sikeitus vadovėm, pakeista ir 
tunto vadovybė; ją sudaro: tunto 
adj. ps. O. Pridotkienė, 
ižd. vyr. skautė B. Mangy, 
jaun. skaučių draug. vyr. skautė 
D. Brantaitė ir A. šteinytė, skau
čių drg. vyr. skautė E. Nalivai- 
kaitė, vyr. skaučių drg. vyr. 

jaunesniųjų vadovų entuziazmu 
ir energija.

Skelbiu 1980 metus JAUNŲ
JŲ VADOVŲ METAIS. Stenki
mės šiuo laikotarpiu intensyviai 
lavinti jaunus vadovus ateities 
darbui: ruoškim kursus; suva
žiavimus, seminarus ir pan. 
Bandykim perduoti jaunesniem 
tą skautavimo meilę, entuziaz
mą ir didelį pasitenkinimą, ku
rie išlaikė ir stiprino mus skau
tų vadovų eilėse per visus pra
ėjusius lietuviškos skautybės 
metus.

STENKIMĖS išgirsti jaunųjų 
vadovų norus, suprasti jų gyve
nimo pažiūras, naikinti laiko 
pastatytas galvosenų sienas.

IŠMOKIM pasitarti su jaunes
niais vadovais, kad jie pasitikė
tų mumis, o mes suprastume 
juos.

DĖKI M PASTANGAS iškelti 
jaunesnių vadovų darbus ir pa
siekimus, juos įvertinti ir toliau 
skatinti jų energiją Sąjungos 
gerovei.

Broliai, sesės — STIPRĖKIM 
DIRBDAMI KARTU!

Budėkim!
v.s. Sigitas Miknaitis

LSS Tarybos Pirmininkas 

skautė J. Juodaitytė, kandidačių 
globėja s. T. Jakubauskienė, tie
kimo skyriaus tvarkytoja vyr. 
skautė V. Lescord.

Gedimino draugovės skautai 
kandidatai — J. Statkus, J. Mi
liauskas ir A. Jacevičius — da
vė skautų įžodį. V. s. P. Molis 
pakvietė visus dalyvaujančius 
skautininkus į ratą, ir naujai pa
keltieji paskautininkiai davė 
skautininko įžodį. Įžodį davu- 
siem skautam ir paskauti- 
ninkiamZ kaklaraiščius užrišo 
minėjime dalyvavęs rajono va
deiva fil. s/A. Treinys.

Po įžodžio skautininkai su
giedojo “Lietuva brangi”. Tuo 
buvo baigta iškilmingoji dalis. 
Išneštos vėliavos. Skautų tėvų 
komiteto pirm. R. Valinskienė 
buv. tunt. s. Irenai Markevi
čienei visų skautų ir tėvų var
du įteikė paveikslą — padėką už 
darbą su skautėmis.

Toliau minėjimui vėl vado
vavo šaulių kuopos pirm. VI. 
Gedmintas. Jis iškvietė savano
rius kūrėjus — K. Prapuolenį, 
K Kriaučiūną ir F. Keršį. Jiem 
š. A. Gedmintienė prisegė po 
gėlę. Kalbėtoju pakviestas Bos
tono šaulių kuopos pirm. P. Ty
la trumpai, bet aiškiai, skautam 
suprantamai apibūdino kariuo
menės reikšmę nepriklausomoj 
Lietuvoj. Kariuomenė buvo mo
kykla jauniem vyram. Buvo puo
selėjamas sportas, mokomasi 
muzikos. Kariuomenė globojo 
skautus technišku būdu, ruo
šiant stovyklas.

Po paskaitos vyko meninė da
lis. Skautų Gedimino draugovė, 
vadovaujama ps. E. Meilaus, pa
dainavo porą dainų, T. Naras pa
deklamavo eilėraštį “Žalgirio 
mūšis”, o E. Naras — “Trakų 
pilis”, šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras, vadovaujamas muz. 
Z. Snarskio, padainavo šias dai
nas: Lietuva brangi — Nauja
lio, Kur lygūs laukai, Balnok, 
tėveli — J. švedo, Partizano 
mirtis — F. Strolios, Lietuvos 
kareivėliai — St Šimkaus ir, 
publikai prašant, bisui Sutems 
tamsi naktužėlė — Griauzdės.

SKAUTIŠKOS 
KŪČIOS 
NEWYORKE

Praėjusios savaitės Darbinin
ko laikrašty rašytojas Paulius 
Jurkus gana išsamiai aprašė 
New Yorko skautų tradicines 
Kūčias. Tad, aprašymą papil
dant, belieka tik padėkoti mū
sų mielom židinietėm ir nieka
da nepailstančiom mamytėm, 
kurios jau keliolika metų suruo
šia tradicinę Kūčių vakarienę 
skautiškajam jaunimui.

Skautų Kūčios beveik lenk
tyniauja su Kaziuko muge savo 
populiarumu newyorkiečių 
tarpe. Kasmet didžioji Kultūros 
Židinio salė jaukiai priglaudžia 
vis daugiau Kūčių dalyvių. Bu
vo malonu turėti savo tarpe LSS- 
gos pirmūną v.s. Petrą Jurgėlą, 
Tėv. dr. Viktorą Gidžiūną, 
OFM, Tėv. Antaną Prakapą, 
OFM, kuris gyvai rūpinasi skau
tų dvasiniais ir programiniais 
reikalais, visiem gerai 
pažįstamą rašytoją mo
kytoją Paulių Jurkų ir vis dau
gėjančius svečius, net iš gana 
tolimų gyvenviečių.

Šių Kūčių vyriausia šeiminin
ke buvo v.s. Lilė Milukienė, pa
dedant v. sk. Irenai Garunkštie- 
nei. Gi visus gausius šventinius 
patiekalus pagamino Vilijos ži- 
dinietės. Salės papuošimą atliko 
Neringos tuntininkė s. B. Ki- 
dolienė, eglutės papuošimu rū
pinosi v.s. R. Cesnavičienė. Gra
žiai paruoštą gyvąjį paveikslą 
— Betliejaus prakartėlę sukūrė 
paukštyčių draugininkė v. sk. 
Vida Jankauskienė, įjungdama 
visas paukštytes ir gražų būrį 
vilkiukų. Vyr. skautės Lina Alks- 
ninytė ir Audronė Česnavičiūtė

I-OJI TUNTININKŲ 
KONFERENCIJA

(Tęsinys)
, Rašo s. B. Kidolienė

Šeštadienį, lapkričio 24, kon
ferencijos dalyviai tuoj po pus-,, 
ryčių rinkosi tolimesnei progra
mai. Pašnekesį apie vieneto 
veiklos planavimą pravedė v.s. 
A. Paužuolis. Atskiroj sueigoj s. 
I. Laučienė pristatė naujai pri
taikytas skautiškas programas 
Seserijai. Gyvai diskutuota apie 
programų pakeitimus. Toliau 
buvo bendri pašnekesiai visiem 
dalyviam. Apie tunto štabo su
darymą kalbėjo v.s. V. Skrinskas, 
o apie pakėlimus ir apdovanoji
mus pašnekesį pravedė v.s. I. 
Kerelienė. Buvo ir klausimų ir 
diskusijų. Tiekimo skyrių vedė
jai — Seserijos s. A. Ramanaus
kienė ir Brolijos v.s. V. Bacevi
čius — pateikė informacijų apie 
turimus tiekimo skyriuose ženk
lus ir naujausius leidinius, ku
rių buvo galima ir vietoj įsigyti.

Nepajutom, kad atėjo ir pietų 
laikas. Visi dalyviai gyvai šne
kučiavosi, dalinosi naujais įspū
džiais. Gi tuoj po pietų pertrau
kos vyko tolimesni pašnekesiai 
ir užsiėmimai. Pašnekesį “Tun
to veiklos metinis planas” pra
vedė s. A. Muliolienė. “Rodom- • 
darom” stotis pravedė v.s. V. Jo
kūbaitis, s. I. Laučienė, v.s. 
S. Gedgaudienė, v.s. C. Kiliu
lis ir v.s. V. Tallat-Kelpša. Pa
šnekesį “Tėvų komitetai” pra
vedė v.s. J. Budrienė.
, Atskrame sesių posėdy pavyz
dinį tunto štabo posėdį pravedė 
v.s. L. Kiliulienė. Daug pokal
bių ir diskusijų teko užsiėmi
mui “Pasisekimai ir problemos 
tunto veikloj”, moderuoj^nt v.s. 
Vyt. Vidugiriui. Buvo galima pa
sisakyti ir išgvildenti dažniau
siai susiduriamas problemas 
vienetuose.

Bediskutuojant atėjo ir laikas 
vakarieniauti.

Prieš vakarienę 6:45"v. buvo 
mišios, kurias aukojo ir pritaiky
tą pamokslą pasakė jėzuitų pro-

Po programos visi dalyviai 
buvo pakviesti vaišintis skautų 
tėvų komiteto* ir sesių šaulių 
paruošta kavute.

E.G.

Worcesterio trys nauji paskautininkiai po įžodžio, kurį davė iškilmingos sueigos-kariuo- 
menės šventės minėjimo proga, skautininkų tarpe. Iš k. v.s. P. Molis, ps. A. Pridotkas, ps. 
R. Grigaitienė, Įžodį davę: ps. Br. Naras, ps. O. Pridotkienė, ps. E. Meilus, s. I. Markevičienė, 
rajono vadeiva s. A. Treinys, s. E. Gorodeckienė ir s. R Jakubauskas. Nuotr. E. Meilaus

padainavo kalėdinių dainų, gita
romis pritariant sk. vyčiam To
mui ir Viktorui Lorom. Visiem 
šventišką nuotaiką sukėlė kalė
dinių giesmių, partizanų ir liau
dies dainų daina vi mas-giedoji- 
mas, pravestas židinio sesių.

Kelias valandas tęsėsi skautų 
Kūčių vakarienė, ir svečiai pa
judėjo namo tik tada, kai bro
liai su tėvų pagalba pradėjo nu
iminėti stalus ir krauti kėdes 
ir kada pamatė sesių tuntinin- 
kę, šluojančią salę .. . Palinkėję 
vieni kitiem linksmų švenčių, 
visi skirstėsi, žadėdami susirink
ti didesniame New Yorko skau
tų renginy — Kaziuko mugėj. •

B.K.

vincijolas kun. A. Zaremba, SJ. 
Šioj mišių aukoj buvo ypatingai 
prisiminta neseniai mirusi a.a. 
Ona Saulaitienė.

Visiem pasistiprinus, ir gal
būt baigus diskusijas viena ar 
kita dar neišsemta tema, buvo 
ir nuotaikinga vakaronė, kurią 
gražiai pravedė ps. Audra Gri
niūtė, talkinama kitų konferen
cijos dalyvių. Po skanių nakti
piečių baigėsi ir antroji konfe
rencijos diena.

(Bus daugiau)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
{VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®PACKAGE EXPRESS HRAVEl AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA JSTAIGA: 1776 BROADWĄY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-772^. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausi- laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pssirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odospsvalynei ir kitų daiktų.

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

Miami Beach. Fla. 33139-1201 17 St.......... .......................
Allentown. Pa. — 126 Tilghman Street  ........—.» 
Baltnnore 31, Md. — 1828 Fleet Street ——........------ -
Brooklyn. N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ....... ...
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue -------------------
Chicago 22. III. — 1241 No. Ashland Avenue ------------
Chicago. III. 60629 — 2608 West 69 Street ............-.....
Chicago. III. 60609 — 1855 West 47 Street ..................
Cleveland. Ohio 44134 — 5689 State Rd.------------------

Detroit 12. Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .—L... 
Lakewood. NJ. 08701 — 2.34 Second St ------------------
Hamtramck. Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .......
Forest Hiils. N.Y. 11:175 — 69-40 Fleet St ----------------
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ......
New York 3. N.Y. — 78 Second Avenue................... .....
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St------------ -------------
Philadelphia. Pa. 19123 1013 N. Marshall St------------
Phoenis Arta. 85027 — 22047 N. Black.Canayon Hwy. 
Rahway. N.J. — 47 East Milton Avenue ...-------- ...........
Silver Springs. Md. — 1002 Kennebec Avė.
South Rner. NJ. — 41 Whitehetd Avenue --------—....
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ...............
Herkimer.N.Y. McKoanm Rd. -----------------------------------
Chester. Pa.. 19013 - 2819 W. 3 St___________ _.......

LSS ATLANTO RAJONO VYRESNIŲJŲ 
SKAUČIŲ-SKAUTV VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kviečiami visi kandidatai ir 
kandidatės, vyr. skautės, vyčiai, 
jų vadovai ir vadovės.

Data: sausio 19-20.
Šeštadienį, sausio 19, 11-12 

vai. registracija. Po atidarymo 
vyks atskiros sueigos, susipaži
nimas, pietūs, pašnekesiai fil
mai, vakarienė. Vakare išvyka į 
miestą (pasiimti 20 dol., nes 
vykstama į Broadway vaidini
mus).

Sekmadienį, sausio 20,10-11 
vai. pusryčiai. Po to pašneke
sys, mišios, uždarymas, pietūs.

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY 
(In Engi Ish, 316 pages, prlce 8 dol.)

Agronomas Ii. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlninlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanlan Cookery” už 8 dol. Persluntlmas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp

MŪSŲ SKYRIAI

Mokestis: 15 dol. (5 dol. siun
čiami su registracija, atvykus su
mokama 10 dol.).

Registracija siunčiama iki sau
sio 10 adresu: Vilija Katinaitė, 
85-08 104 St., Richmond Hill, 
N.Y. 11418.

Vieta: Kultūros Židinys, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Registracijos lapų kopijas se
sės siunčia adresu: R. Česnavi- 
čienė, 85-07 106 St., Richmond 
Hill, N.Y. 11418; broliai: B. Na
ras, 30 Ruthen Čir., Shrewsbu- 
ry, Mass. 01545.

......  305 67:1-8220 
............ _ 4:L5-I654 
..............342-4240 
............. 613-0090 
..... ....... 895-0700 
...... ----- 486-2818 
..—---- 925-2787
----------- 376-6755 

(216) 8454078 
.........«... 365-6780
-----------  163-0494 
   .3654740 
........ (212) 268-1594
---------- -- .3854550 
-------------674-1540 
----------- -- 475-7430 
.. 215 WA 5-8878 
--------602-942-8770 
---------- ---3814860 
----- 301-589-4464 
-------------2574.320 
------------ - 475-9746 
------ .315-866'3939 

215497-2381
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LITERATŪROS VAKARAS 
SU RAŠYTOJU
JURGIU JANKUM
LOS ANGELES, CALIF.

Lietuvių Fronto Bičiuliai kas
met suruošia įdomų ir pras
mingą kultūrinį vakarą, suteik
dami Los Angeles apylinkių lie
tuviam progos pasigerėti mūsų 
iškiliausiais rašto kūrėjais. Gruo
džio 9 šv. Kazimiero parapijos 
salėj turėjom malonumą išgirsti 
svečią iš Rochesterio, N.Y. — 
rašytoją Jurgį Jankų.

Autorius Jankus, pradėjęs ra
šyti nepriklausomos Lietuvos 
eroj, yra vienas iš žymiausių 
lietuvių beletristų; reiškiasi ir 
dramoj, šio vakaro proga klausy
tojam buvo pristatyta jo naujau
sia knyga “Anapus rytojaus”.

Atidarymo žodį tarė dr. Z. 
Brinkis, pabrėždamas, kad toks 
literatūros vakaras yra lietuvių 
pasipriešinimas, kultūrinė re

zistencija prieš nutautėjimo 
bangas. Po to rašytojas Jurgis 
Gliaudą trumpai apibūdino J. 
Jankaus kūrybą, iškeldamas jo 
didelius gabumus ir palyginda
mas jį su stambiais pasaulio ra
šytojais. Toliau profesorė dr. 
Elena Tumienė, lyginamosios 
literatūros specialistė, įdomiai 

ir vaizdžiai palygino rašytojo 
Jankaus kūrybą su šių laikų raš
tų įtaka ir kryptim. Paminėjo, 
kad kūrybos procesas yra trily
pis: rašytojas, knyga ir skaityto
jas; jei vieno elemento trūksta, 
kūrinys tampa beverčiu, kaip 
negyvas pumpuras. Tuo tarpu 
rašytojas Jankus yra gyvas savo 
kūryba, iškilęs į pirmaujančių 
rašytojų eiles. Knyga “Anapus 
rytojaus” yra įdomi ir originali 
savo tema. Savo stilium rašyto
jas Jankus krypsta į naujovišką 
pasaulį, į dvasinę dimensiją. 
Baigdama prof. dr. Tumienė ska
tino visus šią knygą skaityti, 
analizuoti, suprasti, įvertinti ir ja 
džiaugtis.

Literatūros vakarą paįvairino 
solistas R. Dabšys, atlikdamas 
keturis lietuviškus kūrinius: Ža
liojoj lankelėj — Tallat-Kelpšos, 
Mirties sūkury —Gudauskienės, 
Odrio dainą iš operos “Pilėnai” 
— Klovos ir Jauno bajoro dainą 
iš operos “Gražina” — Kamavi- 
čiaus. Solisto gražus, sodrus bal
sas klausytojus žavėjo. Būdingi 
kūriniai, iškeltą lietuviškos mu
zikos ir lyrikos grožį, susirinku
siem buvo pateikti ypatingai 
jąutrios interpretacijos forma. 
Solistui akomponavo lietuvių 
tarpe gerai žinoma ir mėgstama 
muzikė Ona Metrikienė.

Rašytojas Jurgis Jankus pir
miausia kalbėjo, kaip “Anapus 
rytojaus” tapo knyga. Autorius 
paminėjo, kad abstraktine forma 
šią knygą buvo susapnavęs jau 
prieš 25 metus. Ilgą laiką anali
zavus, kaip tą abstrakciją iš
reikšti konkrečiai, autoriui atėjo 
mintis knygą realizuoti kitoj di
mensijoj, aplinkoj, kurią auto
rius pats yra du kartus išgyve
nęs.

Po įžangos svečias paskaitė 
trumpą vaizdelį iš “Anapus žy- 
tojaus”, giliai sudomindamas 
klausytojus. Pasakojimas vaiz
dus, kalba sklandi. Tema labai 
įdomi ir originali. Stilius reiš
kiasi realistiniu Oasakojimu, ir 
atrodo, kad audrius nesirūpina 
stiliaus gražinimu, bet daugiau 
dėmesio kreipia į pasakojimo 
logišką eigą. •

Dar autorius įdomiai papa
sakojo, kaip jis pradėjo “rašyti”, 
vos būdamas trejų metų, besek- 
damas savas pasakas, kaip išmo
ko skaityti ir kaip savo pirmą 
novelę parašė dar būdamas jau
nuolis. Po to paskaitė ištrauką 
•iš savo dar neišleistų raštų apie 
lietuvį pabėgėlį, Lietuvos že
mės žiupsnelį ir pomirtinės 
ramybės nerandančią dvasią. 
Baugi scena, apleistas namas, 
vaiduoklis ir tremtinys lietuvis 
— viskas vaizdžiai perduota.

Savo skaitymus svečias baigė 
novele "Velykinė”. Spalvinga 
kaimo scena, humoras, charak
teringas kalbos žaidimas tarp 
šeimininkės ir piemenuko bei 
patrauklus, vaizdus stilius iššau
kė klausytojų juoką ir susižavė

jimą. Ne kam pasitaiko, kaip 
piemenukui Severiukui, nueiti į 
malūną užuot į bažnyčią vely
kinės atlikti —

Užbaigimo kalbą tarė Juozas 
Kojelis, padėkodamas svečiui 
rašytojui už atvežtą skaidrų lie
tuvišką žodį ir programos daly
viam už prisidėjimą prie šio šau
naus vakaro.

Po programos vyko vaišės ir 
pasišnekučiavimai. Buvo galima 
įsigyti .rašytojo Jurgio Jankaus 
knygų su asmeniškais auto
grafais.

Gili padėka atitenka Lietuvių 
Fronto Bičiuliam, kurie nepails- 
dami jau keturiolika metų ruošia 
šiuos literatūros vakarus, atlik
dami lietuvišką kultūrinį ir 
patriotinį darbą. Sėkmės jiem! 
Ačiū už puikų vakarą!

Albina Gedminienė 
(Uknevičiūtė)

LOS ANGELES, 
CALIF.

Kalėdų švenčių proga lietu
viai savo Šv. Kazimiero parapi
jai suaukojo 15,463 dol. Džiu
gu, kad į aukotojų eiles įsi
jungia ir jaunos šeimos. Nuo ad
ministracinių išlaidų likutis bus 
panaudotas automobilių kiemo 
grindiniui remontuoti.

Dainavos stovyklavietėj atei
tininkų žiemos kursuose iš Los 
Angeles dalyvavo Gintė Palu
binskaitė, Linas Palubinskas, 
Renata Kungytė, Arnoldas Kun- 
gys, Aras Grakauskas, Audra 
Kontrimaitė, Daina Femandez, 
Gintaras Grušas, Rita Bureikaitė 
ir Linas Polikaitis. Vadovais 
buvo pakviesti Vytas Bandziulis 
ir Rimas Polikaitis.

Birutė Dabšienė ir Regina 
Kungienė dalyvaus pagrindinė
se rolėse'statant G. Verdi ope
rą La Traviata. Opera statoma 
sausio 13, šį sekmadienį, 2:30 
vai. popiet Fairfax aukštesnio
sios mokyklos salėj. Chore dai
nuoja Vita Polikaitytė.

Juozo Daumanto vardo Los 
Angeles Šaulių kuopa, talki
nama Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugijos, rengia Klaipėdos 
krašto prie Lietuvos prijungimo 
minėjimą sausio 13, sekmadienį. 
10 vai. ryto vėliavų pakėlimas 
parapijos mokyklos kieme. 10:30 
vai. ryto mišios už Klaipėdos su
kilime žuvusius ir vėliau miru
sius sukilėlius — šaulius. 12 
vai. parapijos salėj rašytojo lau
reato Jurgio Gliaudos paskaita 
apie mažlietuvius ir jų nuopel
nus puoselėjant lietuvybę. Po 
paskaitos trumpa meninė pro
grama.

Rašytojas Aloyzas Baronas da
lyvaus Lietuvos Dukterų baliu
je sausio 19, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėj. Stalus užsisakyti 
pas S. Šakienę 243-0424 ir M. 
Maskoliūnienę 394-4406.

Politinių. studijų savaitgalis, 
rengiamas Lietuvių Fronto Bi
čiulių, įvyks sausio 26-27 Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėj. Šeštadienį pradžia 10 vai., 
sekmadienį — 12 vai.

Vasario 16-osios minėjimas 
rengiamas vasario 17, sekmadie
nį. 10:30 vai. mišios šv. Kazi
miero bažnyčioj. Akademija bus 
12:30 vai. popiet Marshall aukš
tesniosios mokyklos salėj. Pa
grindinė kalbėtoja bus Elena 
Juciūtė, buvusi Sibiro kalinė, 
dabar gyvenanti Bostone.. — 
L.Ž.K.

Jurgio Jankaus romano “Anapus rytojaus” sutiktuvių programos dalyviai. Iš k. rašytojas Jurgis 
Gliaudą, rašytojas Jurgis Jankis ir Kotryna Janldenė, kompozitorė Ona Metrikienė, solistas 
Rimas Dabšys ir prof. Elena Tumienė. Nuotr. L. Kanto

Los Angeles lietuvių publika klausosi rašytojo Jurgio Jankaus kūrybos jo romano “Anapus 
rytojaus” sutiktuvėse gruodžio 9 Šv. Kazimiero parapijos salėje. Sutiktuves organiza
vo LFB sambūris. Priekyje dešinėje — dr. Zigmas Brinkis, sambūrio pirmininkas. Nuotr.

■_____ ,A- Gulbinsko

ST. petersburg; fla
tuviškuoju gyvenimu. Šv. Kazi
miero misijos vadovas kun. Kęs
tutis Butkus, OFM, sukalbėjo 
nuoširdžią maldą. P. Armonui 
vadovaujant, dalyviai pagiedojo 
keturias kalėdines giesmes.

Tarptautinis festivalis įvyks 
kovo 6-9. Jame dalyvaus ir lietu
viai. Lietuvių meno bei tauto-

Floridos Amerikos Lietuvių 
Klube veikimas 1979 metais bu
vo gana gyvas. Paties klubo ar 
klubo patalpose suruošta: 4 
dailės parodos, fortepijono reči
talis, keletas paskaitų, Vasario 
16-osios minėjimas, Rugsėjo 8- 
osios minėjimas, birželio skau- 
džiųjų dienų minėjimas, Užga
vėnių ir rudens baliai, Altos,, dailės paviljoną įrengti ir tvarky- 
Lietuvių Bendruomenės ir Vli- 
ko pirmininkų pranešimai, 
choro su soliste G. Capkauskie- 
ne koncertas, LB organizuotas 
Vilniaus universiteto minėji
mas, lietuviškos kūčios, nemaža 
mažesnių susibūrimų. Dalyvau
ta tarptautiniame festivalyje. Tai 
rodo šios lietuvių kolonijos gy
vastingumą. Prieš 18 metų į- 
steigtas Lietuvių Klubas puikiai 
veikia.

Lietuviškos kūčios Lietuvių 
Klubo surengtos savoj salėj. Da
lyvavo 462 asmenys. A. Kamie- 
nė poetiškai įžangoj iškėlė Kū
čių vakaro prasmę. Pirmininkas 
Kl. Jurgėla priminė Kūčių nuo
taikų ryšį su mūsų išeivijos lie-

ti sutiko Vytautas Augustinas. 
L. Žvynienė vadovaus maisto 
gamybai. P. Vasiliauskas kmordi- 
nuos dainų bei šokių pasirody
mus. Pagal tradiciją talkins visi 
klubo nariai.

Pirmas šių metų koncertas 
St. Petersburge įvyks sausio 16, 
trečiadienį, 6 vai. vak. Lietuvių 
Klube. Programą atliks solistė 
Ona Pliuškonienė. Rengia Lie
tuvių Bendruomenės St. Peters- 
burgo apylinkė.

Lietuvių Klubo Moterų dai
nos vienetas savo koncertą ren
gia vasario 27.

Rašytojas Antanas Gustaitis 
Lietuvių Klubo surengtame lite
ratūros vakare gruodžio 8 skaitė

savo humoristinę kūrybą. Rašy
toją pristatė pirm. Kl. Jurgėla. 
Pranešėja buvo Z. Vaškienė. 
Klausytojų buvo apie 100.

Amerikos Lietuvių R. Katali
kių Moterų S-gos skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks sausio 17, 
ketvirtadienį, 12 vai. pranciško
nų namuose.

Dail. V. Vaitiekūno dailės 
meno paroda Lietuvių Klubo 
mažojoj salėj vyks sausio 26-27. 
Šeštadienį parodos atidarymo 
žodį tars klubo pirm. Kl. Jur
gėla. Sekmadienį 4 vai. popiet 
bus V. Vaitiekūno knygos “Re
inkarnacija” pristatymas. Kalbės 
pats autorius.

Lietuvių Klubas leidžia biule
tenį — Lietuvių Žinias. Esamai 
redakcinei komisijai atsistatydi
nus, naujuoju redakcinės komi
sijos pirmininku sutiko būti Sta
sys Vaškys. Jo telefonas — 360- 
8882. — L.Ž.K.

— Lietuvių radijo valandėlės 
r Australijos lietuviam perduoda

mas per Adelaidės, Canberros, 
Melboumo ir Sydnėjaus radijo 
stotis.

ATOSTOGOS PABALTIJO KRAŠTUOSE 
KELIONĖS Į LIETUVĄ 1980

IŠ VISUR
— Kalėdų švenčių ir Nauju 

metų proga JAV prezidentas ir 
ponia Carter, valstybės sekreto
rius ir ponia Vance, protokolo 
šefas ir ponia Valdez bei eilė 
senatorių ir kongresmanų su 
žmonomis atsiuntė sveikinimus 
Lietuvos atstovui ir poniai Bač- 
kienei. Taip pat švenčių proga 
p. Bačkiai pasikeitė sveikini
mais su kelių dešimčių valsty
bių ambasadoriais ir jų žmono
mis bei su Apaštališku delegatu 
JAV-ėse.

— Vydūno Jaunimo Fondas 
kun. Antanui Saulaičiui, SJ, 
energingam Akademinio Skautų 
Sąjūdžio nariui, uoliai dirban
čiam su skautų ir kitomis jauni
mo organizacijomis, paskyrė 
1979 metų Vydūno Fondo jauni
mo premiją.

— Adv. Jurgio Gliaudos laiš
ką, ginantį lietuvius dėl netei
singų kaltinimų žydų klausimu, 
išspausdino Los Angeles Ti
mes gruodžio 20. Laiške pažy
mima, kad Lietuva buvo vienin
telis nacių okupuotas kraštas, 
kur jie negalėjo sudaryti SS 
dalinių.

— Dafl. Antanas Petrikonis, 
jau kelerius metus gyvenąs Flo
ridoj, kartu su medžio šaknų 
dailininku dr. Jonu šalna po il
gesnės pertraukos ruošiasi nau
jai parodai, kuri įvyks spalio 3 
Chicagoj, Jaunimo Centre, Čiur
lionio galerijoj.

IŠVYKTI GRĮŽTI MIESTAI IR NAKTYS

Gegužės 13 Gegužės 22 Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1

Gegužės 27 Birželio S Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1

Birželio 8 Birželio 23 Vilnius 5, Leningradas 2, Viena 2, 
Muenchenas 2, Oberammergau 1, 
Maskva 1

Birželio 10 Birželio 19 Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1

Birželio 21 Liepos 5 Vilnius 5, Leningradas 3, Ryga 2, 
Maskva 2, Amsterdamas 1

Birželio 25 Liepos 3 VHnIus 5, Maskva 2

Rugp. 18 Rugp. 30 Vilnius 5, Leningradas 3, Ryga 2, 
Maskva 2, Amsterdamas 1

Rugp. 22 Rūgs. 5 Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3

Rūgs. 9 Rūgs. 18 Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1

Rūgs. 12 Rūgs. 26 VRnius 5, Viena 2, Muenchenas 2, 
Oberammergau 2, Lenlngrad 1, Maakva 1

Rūgs. 16 Rūgs. 26 VNnlua 5, Maskva 2, Kopenhaga 1

Ekskursijose įskaitoma pilnoj dienos lankymasis Kaune ir pusė dienos 

Trakuose

Oberanmergau dalyvaujama Kristaus Kančios vaidinime 
Galimybė dalyvauti vasaros olimpiniuose žaidimuose

TRAKS INTERNATIONAL TOUR, LTD.Kreiptis: JONAS ADOMĖNAS 
Kelionių vadovas

Now Yortt, M.Y. 18817 
212 887-7287

Į Koalicijos išlaisvinti Petkui 
ir Gajauskui garbės komitetą 
dar įsijungė šie įtakingi ame
rikiečiai: Jack Greenberg — 
NAACP auklėjimo ir teisinio 
gynimo fondo vykdomasis di
rektorius, Soul C. Chaiken — 
Tarptautinės moterų siuvyklų 
darbininkių unijos prezidentas, 
kun. Virgil C. Blum — Kata
likų lygos religinėm ir civili
nėm teisėm prezidentas, Ed- 
ward W. Krause — Notre Dame 
universiteto atletikos direkto
rius, lietuvis amerikietis. J.F. 
Ottero — AFL-CIO viceprezi
dentas lėktuvų, traukinių, lai
vininkystės unijom.

— Andriaus Kuprevičiaus 
plokštelės sutiktuvės rengiamos 
sausio 13, sekmad., 4 v. popiet 
Clevelando Lietuvių namų sa
lėj. Šioj fortepijoninės muzikos 
plokštelėj mūsų žymusis pianis
tas įskambino dešimties lietuvių 
kompozitorių kūrybą, apimančią 
70 metų laikotarpį. Po trumpos 
pristatymo programos bus kavu
tė. Rėmėjam plokštelės bus į- 
teiktos dovanai, kiti svečiai ga
lės Ją įsigyti ir gauti piapjstų 
autografą.

— Vatikano radijas nuo šių 
metų pradžios kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį trans
liuos mišias lietuvių kalba. Vati
kano dienraštis taip pat paskel
bė, kad po lietuviškų mišių 
bus transliuojamos mišios čekų 
ir slovakų kalbomis.

— Ateitininkų žiemos kursai 
Dainavoj vyko gruodžio 26- sau
sio 1. Dalyvavo 74 kursantai, 
iš kurių 55 vyr. moksleiviai ir 
19 studentų. Jų tarpe buvo 40 
mergaičių ir 34 berniukai. Atvy
ko iš Los Angeles (11), New Yor- 
ko, Montrealio, Rochesterio, 
Clevelando, Chicagos, Cicero, 
Lemonto, Hamiltono, Toronto, 
Detroifo. Kursų tema — Atei

ties dvasia futurologija.

— Vyt Alanto 3-jų veiksmų 
komediją Saulėgrąžų sala sausio 
13 Toronte, Ont., Lietuvių na
muose suvaidins Toronto Ait
varo grupė.

— Detroito jaunimo choras, 
vadovaujamas muz. Stasio Sli
žio, LB Ohio apygardos pa
kviestas vykti Clevelandan ir 
ten sausio 26 atlikti A. Gustai
čio muzikinį veikalą “Sekminių 
vainikas”.

_Spaudos balius, ruošiamas 
Daužvardžio fondo valdybos, 
įvyks vasario 2 Chicagoj, Marti- 
niąue salėj.

— Muzikos mušamųjų instru
mentų koncertas, vadovaujamas 
Klaudijaus Adomaičio, įvyks va
sario 10 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

jai: D. Wolejszo, Georgetown, 
Mass., J. Burdulis, Worces- 
ter, Mass., V. Jurgelevičius, Fair- 
field, Calif., V. Grybas, Provi- 
dence, R. I. Užsakė kitiem: 
J. Urbanavičiūtė, Spring VaDey, 
N.Y. — V. Alekna, Ocean Gė
tės, N.J., U. Bradūnas, Waterbu- 
ry, Conn. — I. N teise n, Glas-

jus skaitytojus ir dėkojam užsa- * 
kytojam. Naujiem skaitytojam 
Daibininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau-

J jinant—visiem 13dol. metam.
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CONNECTICUT LBAPYGARDOJ

ne vien lietuvių, vis

talpas minėjimui ir parodom.

amerikiečių spaudoj ir kitur, 
paruoš vaišes (vyno ir užkan-

Lietuvių Bendruomenės Con- 
necticut apygardos valdyba spa
lio 17 susirinko į posėdį New 
Havene padaryti Vioniaus uni
versiteto minėjimo apyskaitos, * 
paskirti aukų iš gauto pelno ir 
valdybos iždo, aptarti einamų
jų reikalų apygardoj ir kitur.

Laikantis tokio principo, kad 
jokia auka nėra per maža, aukų 
paskirta: Putnamo vienuolyno 
statybai — $150, Hartfordo litua
nistinei mokyklai švyturiui — 
$100, Tėvynės Garsų radįjo va
landėlei — $75, Alkai — $50 
ir PLB-nės valdybai — $50.

Nutarta kviesti apygardos val
dybos narių, tarybos narių ir apy
linkių pirmininkų posėdį dar 
prieš sniego audras.

Lapkričio 17 New Haveno 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos mažojoj salėj įvyko apyg. v- 
bos, apyl. pirm., tarybo «U

tnamo
Kriaučiū-

ir atstovų posėdis. Iš 
su apyl. pirm. dr. _______
nu buvo atvykusio^ vienuolyno 

 

vyriausia vadovė sės. Margarita 
ir sės. Apolonija.

Padaryti trumpi pranešimai iš 
valdybos veiklos ir IX tary
bos pirmosios sesijos Cleve
lande Kalbėta ir kitais reikalais. 
Pasisakyta, kad artėjančių šven
čių proga prisimintume pamirš
tus ir gal net apleistus lietu
vius, parašydami jiem atviruką 
ar įteikdami kokią dovanėlę.

Kiek ilgiau sustota prie Vasa
rio 16-osios minėjimų. Sės. Mar
garita painformavo apie Bridge
porte vasario 3 ruošiamą minė
jimą Sacred Heart kolegijoj. Dr. 
Connaly, kolegijos įkūrėjo (da
bar mirusio), žmona pasiūlė p.

šachmatai
Veda Kazys Merkis 

Buenos Aires. Danijos dm B. 
Larsen labai įtikinamai laimėjo 
čia įvykusį tarptautinį turnyrą, - n 
net 3 taškais pralenkdamas'Savo r2 
artimuosius varžovus, tame skai
čiuj du Sovietų S-gos buvusius 
pasaulio meisterius! 1. B. Lar
sen — 11 tš. iš 13 galimų; 
2-5. U. Andersson (švd.), A. 
Mails (Angį.), M. Najdorf (Arg.), 
B. Spasski (Sov.), visi po 8; F. 
Gheorghiu.(Rum.) su B. Ivkovu 
(Jgsl.) — po 7.5; toliau M. Quin- 
teros (Arg.) — 6.5; Panno (Arg.) 
su sovietų T. Petrosjanu po 6; 
amerikietis W. Lombardy ir Z. 
Franco (Parag.) — po 5 tš. Už
baigoj argentiniečiai M. Tempo- 
ne — 3 ir Rubinetti — 1.5 tš.

Lenkijos tarpt turnyrą Bialys- 
toke laimėjo kaunietis A. But- 
norius, iškovojęs 9.5 tš. iš 11 ga
limų. Jis nugalėjo Jugoslavijos, 
R. Vokietijos, Vengrijos ir Len
kijos atstovus. 2. R. Hass (Var
šuva) — 9 tš. Kitas Lietuvos da
lyvis iš Vilniaus tm Vladas Mi
kėnas surinko 7 taškus ir pasi
dalino trečia-septinta vieta.

Dr. V.V. Palčiauskas žaidžia 
JAV komandoj VIII pasaulio 
“Postai Chess” pirmenybių 
baigmėj. Iš 6 užbaigtų partijų jis 
vieną laimėjo prieš Seres (Norv.) 
ir penkias baigė lygiomis su 
Šveduos, Bulgarijos, Danijos, 
Jugoslavijos ir Lenkijos ko
mandų dalyviais, taigi turi 3.5- 
2.5 tš. Švedija įveikė JAV 3.5- 
2.5.

Jau galima gauti seniai lauktų

ANTANO IR ANASTAZUOS TAMOŠAIČIŲ

paruoštą Ir angliškai Išleistų knygų

LITHUANIAN NATIONAL COSTUME

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvdl, 
Brooklyn, N.Y. 11207.

1980 “LIETUVON IR TOLIAU” KELIONĖS 1M0

New Torke.

NEW YORK, M.Y. 10011 
(211) KOJOTO

člant pinigus:

dos, Hetuviškai.šv. Jurgio para
pijoj. Trečią valandą popiet 
— akademinė minėjimo dalis 
kolegijoj. Tuo pat metu bus dail. 
A. Galdiko paroda ir mažesnė 
religinė ir tautinė parodėlė ko
legijos vitrinose. Bus išstatyta 
lietuviška Kalėdų eglutė, pa
puošta šiaudinukais. Nutarta tą 
dieną (vasario 3) niekur kitur 
apygardoj minėjimo neruošti ir, 
jei bus paprašyta bet kokios pa
galbos, neatsisakyti. Visi Con- 
necticut lietuviai ir lietuvių kil
mės bei lietuviam prijaučiu as
menys kviečiami gausiai minėji
me dalyvauti. Tokia proga labai 
retai pasitaiko ir turėtų būti 
išnaudojama kaip galima geriau, 
nepašykštint jvertinųno žodžiu 
bei laiškais minėjimo iniciato
riam.

Metinį apygardos suvažiavimą 
nutarta kviesti gegužės 4 Wa- 
terbury.

Lapkričio 25 Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj buvo kon- 
celebruojamos mišios už miru
sius lietuvius kunigus. Susirin
ko 15 kunigų. Pamokslą lietu
viškai ir angliškai pasakė šei
mininkas klebonas kun. A. Ka
rai is. Choras giedojo, kun. Šukio 
mišias, maldą už žuvusius ir 
“O Kristau Karaliau”. S. Valiu- 
kienė aukojimui ir komunijai 
giedojo “Kai širdį tau skausmas” 
ir “Avė Maria”.

Šios pamaldos lietuvių kunigų 
ruošiamos kasmet vis kitoj para
pijoj. Apie jas kažkodėl mažai 
žinoma, beveik neskelbiama, 
tad ir žmonių mažai susirenka.

ALRK Moterų Sąjungos 33- 
čia New Haveno kuopa savo 
narėm, jų Šeimom ir geradariam 
griiddžid 15 parapijos mažojoj 
salėj ruošia lietuviškas Kūčias.

Putnam
Putname lapkričio 18 Nek. 

Prad. Marijos seserų vienuolyno 
bibliotekoj įvyko kongregacijos 
rėmėjų centro valdybos posėdis. 
Dalyvavo 23 asmenys iš keleto 
valstijų — New Yorko, Mas- 
sachusetts, Rhode Island, Con- 
necticut.

Naujojo pastato, religinio 
centro ir vienuolyno, darbai ei
na. Infliacija gąsdina, padėtį 
sunkina, bet tikėjimo, kad pasta
tas bus laiku baigtas, nemaži
na. Kapitalo statybai baigti ne
pakanka, bet, anot seselių, aukų 
vis gaunama. Šiuo metu, aišku, 
didžiausias rūpestis yra statyba. 
Ieškota būdų papildyti statybos 
fondui. Vienkartinę didesnę su
mą būtų galima gauti suruošus 
labdaros pietus. Po neilgų svars
tymų nutarta pietus su menine 
programa ruošti Putname, Matu
laičio namuose, balandžio 20.

Statyba pareikalauja daug 
darbo, rūpesčio, laiko, energijos. 
Ir vis dėlto religinė, tautinė ir 
kultūrinė veikla vienuolyne nė 
kiek neapleista: Aktyviai įsijung
ta į Vasario 16-osios minėjimą 
Bridgeporte, Sacred Heart kole
gijoj. Kun. Ylos knyga “Jurgis

Vyr. skaučių ir skautų, vyčių kūčios Clevelande. Susitiko 
seni bičiuliai ps. V. Staškuš ir Tėv. Rainelis Šakalys, OFM. 
Prie stalo vyr. skautės Žiedonytė ir Čipkutė. Nuotr. V. Bacevi
čius

Matulaitis” išversta anglų kal- 
bon be jokio atlyginimo dėka 
kun. Pranskaičio ir p. Treinie- 
nės. Gautas užtikrinimas knygos 
platinimui Bridgeporto arkivys
kupijoj.

Lietuvių tradicinė susiartini
mo šventė Putname įvyks 1980 
liepos 20.

Hartford
Hartfordo tautinių šokių grupė 

Berželis, Dalios Dzikienės va
dovaujama, gyvai ruošiasi VI- 
ajai tautinių šokių šventei Chi- 
cagoj liepos mėnesį. Kaip buvo 
jau minėta, grupei reikia susi
rinkti išlaidom apmokėti $3,500. 
Šokėjai mėgina patys šią sumą 
susirinkti įvairių aukų formomis. 
Daug vilčių deda į savo ruo
šiamą Užgavėnių vakarą, kuris 
įvyks vasario 9 Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos salėj New Bri- 
taine. Ta proga ruošiasi išleisti 
programos knygelę su sveikini
mais ir skelbimais. Berželis yra 
vienintelė lietuvių tautinių 
šokių grupė Connecticute. Ne
seniai ją buvo pasikvietusi New 
Haveno ispaniškai kalbančiųjų 
bendruomenė. Tas pasirodymas, 
aišku, buvo neapmokamas. Gru
pę finansiškai remti turim mes 
patys, užpildydami jos progra
mos knygutė s lapus sveikinimais 
ir verslininkų skelbimais, o y ė-, 
liau nuvykdami į jos ruošiamą 
vakarą.

Lituanistinė mokykla Švyturys 
ir LMK Federacijos vietos klu
bas ruošia Kūčias gruodžio 16 
Hartfordo Švč. Trejybės parapi
jos salėj. Kalbėti pakviesta S. 
Valiukienė iš New Haveno.

Wat»rbury
Waterbury lapkričio 19 palai

dota a.a. Ona Saulaitienė. Laido
tuvės buvo paprastos, bet giliai 
paliečiančios sielas. Paprastos 
tuo, kad karstas neskendo gėlių 
jūroj. Kukli geltonų gėlių puokš
tė lyg auksu žėrėjo ant karsto, o 
gražaus spalvų derinio tautinė 
juosta priminėjos eitą gyvenimo 
kelią. Uniformuoti skautai karsto 
nešėjai priminėjos skautiškumą. 
Sūnaus kunigo pasitikimas moti-

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Introduction to Modem 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis.

Darbininko kalendorių šiemet 
puošia dail. Č. Janušo paveiks
lo spalvota reprodukcija. Kalen
dorius jau išsiųstas visiem skai
tytojam. Jei kas norėtų daugiau 
egzempliorių, prašom prisiųsti 
po 1 dol. už kiekvieną (persiun
timas įskaitomas). NIDOS lei
dykla Anglijoj išleido kasdien 
nuplėšiamą kalendorių. Jo kaina 
7 dol. Viri šie kalendoriai gau
nami Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

nos karsto bažnyčioj buvo jau
dinantis ir ramus. Pamaldos gi
lios, tačiau nebuvo jaučiama iš
kilmingumo. Nors buvo pirma
dienis, velionės palydėti į kapi
nes susirinko labai daug žmonių. 
Automobilių eilės galo nebuvo 
galima matyti. 'Deja, ir su ge
riausiom susižinojimo priemo
nėm ne visi žinojo apie jos mir
tį.

Lapkričio 24 vakare Waterbu- 
ry įvyko Lietuvių Fronto Bi
čiulių sambūrio subatvakaris — 
pokalbis visuomenės aktualio
mis temomis. Bičiulių susirinko 
iš gan tolimų apylinkių. Labai į- 
domiomis mintimis pasidalino 
su vakaro svečiais inž. Vytautas 
Volertas iš Delran, New Jersey. 
Tema — problemos veiksniuose 
ir bendravimas su kraštu. Pra
dėdamas jis pabrėžė, kad tai, 
ką pasakys, yra jo asmeniškos 
mintys ir žinios. Neatstovaująs 
jokiai grupei, neperšąs jokių pa
tarimų problemom išspręsti. Jų 
ir pats neturįs. Su malonumu ir 
susidomėjimu išklausyta jo min
čių. Pasidalinta informacijo
mis. Pasiskirsčius grupėmis, prie 
kavos buvo diskutuojama, kas 
kam svarbu ir įdomu. Waterbu- 
riečiai išnaudoja kiekvieną pro
gą peticijų parašam rinkti. Šį 

,?y.kį — Petkaus Gajausko iš- 
laiąyjnimjii, <■

Albina Lipčienė

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

R. Spalis, Širdis iš granito, 
romanas. 10 dol.

A. Pakalniškis, Gyvenimo pa
kelės, prisiminimai,. 5 dol.

D. Jonaitis ir kiti, Postage 
Stamps of Lithuania. 15 dol.

VI. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Su kietais 
viršeliais. Po 15 dol.

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu. 13 dol.

B. Krikštopaitis, Jūrų keliais. 
10 dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.

Vysk. M. Valančius, Vaikų 
knygelė. 3 dol.

A. Rūgytė, Zanavykija. II-ras 
tomas. 15 dol. Kietais viršeliais 
20 dol.

Lithuanian Heritage, spalvo
tas įvairiausių lietuviškų pirki
nių katalogas. Kaina 2 dol.

Sesuo O. Mikailaitė, Esame 
Dievo vaikai, religiniai prati
mai. 2 dol.

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

KELIONĖS 
NR.

IŠVYKSTA IŠ JAV 
ARBA KANADOS

GRĮŽTA | JAV 
ARBA KANADĄ

KELIONĖ 
(DIENOS)

KAINA LĖKT. 
(APVTIKR.)

601 Gagužėa 21 Birželio 4 Maskva 2, Vilnius 6
Ryga 3, Lenlngradaa 2

$1300

602 Birželio 18 Liepos 2 Maskva 2, Vielas ė 
Minskas 3, Lonlagradal
Helsinki 1

SIMO

003 RvgplQčio20 Tas pala kaip keHaaėm $1638
004 Rugeėjo 17 Opcftož LaalngraOaa », VBniarl $1606

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

Po 17 dol. — D. Virkutis, 
Newington, Conn., kun. V Mar- 
tinkus, Providence, R.I., D. Ba
jorūnas, New York, N.Y.

12 dol. — R. Dragunevičius, 
Windsor, Conn.

Po 10 dol. — K. čiurlys, 
No. Brunsvvick, N.J., dr. B. Co- 
valesky, Randolph, N.J., V. Rū- 
telionis, Rockville, Md., J. Kaz
lauskas, Stamford, Conn.

Po 9 dol. — J. Vilpišauskas, 
Ridgewood» N.Y., V. Vasikaus- 
kas, Richmond Hill, N.Y..

8 dol. — B. Tutinaitė, One- 
- onta, N.Y.

Po 7 dol. — V. Jukna, Brid- 
geport, Conn., dr. B.S. Preikš- 
tas, Oakhurst, N.J., J. EĮačys, 
Nonvood, Mass., V. Katinas, 
Richmond Hill, N.Y., V. šėmas, 
Bridgewater, N.J., P. Skikūnas, 
Miami, Fla., M. Aukštaitė, 
Downsview, Ont., J. Kardokas, 
Baltimore, Md., J. Mięžaitis, 
Elizabeth, N.J., B. Mudėnas, 
Worcester, Mass., J. Janušaus
kas, Hartford, Conn., A. Šimkus, 
Woodhaven, N.Y., V. Vidugiris, 
Palos Verdes, Calif., J. Ceras, 
Jamesburg, N.J., J. Rauba, 
Woodhaven, N.Y., A. Čižauskas, 
Falls Church, Va., A. Radžius, 
Baltimore, Md., A. Bartys, Ring- 
wood, N.J., V. Laugalis, Nian- 
tic, Conn., S. Fredas, Toronto, 
Ont., A. Dagys-Bortkevičius, 
Woodhaven, N.Y., A. Mičiulis, 
Richmond Hill, N.Y., J. Baltrus, 
Du Bois, Pa.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Sodžiaus garsai. S. Stankūno 
kūriniai. Įdainavosolistitail.Stan
kūnaitė, L. Stukas, O. Zuba- 
vičienė, Ch. Daukša, B. Miš
kinis ir New Yorko vyrų Per
kūno choras. Palydos ir solo A. 
Prižginto ir D. Sakaitės. Stereo. 
Kaįųa8xįoL

SoL Danos Stankaitytės lie
tuviškai įdainuotos operų arijos 
su simfoninio orkestro palyda. 
Ištraukos iš Gražinos, Aidos, 
La Gioconda, La forza dėl desti- 
no ir kt. Stereo. Kaina 10 dol.

šios ir kitos lietuviš
kos muzikos plokštelės, knygos 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoj: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

MASTEIO MARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

118-06 Myris Avenue 
Richmond HHI, N.Y. 11418

Prieinamos kainos^ modemas įrengimai, pttogus priva
žiavimas Jamalca Ir Myrio Avė. autobusai atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnu

Po 5 dol. — KBaaOnas* Mano* 
met, Mass., km. <ir. V. Cuku- 
ras, Woodstock,Oonn., K. Mer
kis, So. Boston, J. Daval
ga, Gulfport, FliX- Brazauskas, 
Lighthouse Point, Fla., kun. A. 
Cantons, So. Boston, Mass., V. 
Svalbonas, York Pa., I. Banaitie
nė, Woodhaven,N.Y.» E. Bara
nauskas, Schenectady, N.Y., dr. 
A. Laucis, Mt. Oliv®, 111., J. Vir- 
kutis, Bethlehen, Pa., S. Ser- 
galis, Weston, Ont.

Po 4 dol. —M Urban, Rock- 
way Park, N.Y, L. Šidlauskas, 
Phoenix, Ariz., OUačkis, V^asb- 
ington, D.C.

Po 3 dol. —V. Dovydaitis, 
Lake Worth, Fla, T. Vitkaus
kas, Brockton, 1a.ss., P. Mal- 
zinskas, Los Angeles, Calif., J. 
Vaičkus, Kearny, NJ;J., A. Wal- 
ters, Baltimore, Ui., J. Mikaila, 
Troy, Mich., M.Yucis, Baltimo- 
re, Md.

tas, Calif.,

Po 2 dol. —J, Urbonas, Claw- 
son, Mich., M. Gofensas, Brock
ton, Mass., H, Sbields, New 
York, N.Y., J. Baisūnas, New 
Britam, .Conn., S. Dirsa, Brigh- 
ton, Mass., A. Stepaitis, Encini- 

Mikolaitis, 
Amityville, N.!., O. Kulys, 
Brooklyn, N.Y, IU - Katinas, 
Alaska, K. Sabalis, Flushing, 
N.Y., A. Balsys, Naugatuck, 
Conn., V. Židžitnaas, Centervil- 
le, Mass., P. Miller, Bloomfield, 
N.J., O. Neviena, Braintree, 
Mass., B. Kulder, Bridgeport, 
Conn., B. Pūras, Munster, Ind., 
P. Remeza, Ozone Park, N.Y., 
S. Pliuškonis, Northglenn, 
Colo., B. Butvydas, Parsippany, 
N.J., Tėv. dr. TŽiOraitis, Wash- 
ington, D.C., H. Vertis, Wood- 
haven, N.Y., 0. Mačiokienė, 
Waterbury, Conn., R. Lukas, In- 
terlaken, N.J., J, Stoškus, Pro
vidence, R.I., VGiadas, Jamaica, 
N.Y., V. Matusaitis, Livingston, 
N.J., J. Ambrizas, Chicago, 111., 
V. Rociūnas, Independence, 
Ohio, C. Mačiulis, Baltimore, 
Md., A. Bikulfius, Lewiston, 
Maine, dr. D. Harmon, Falls 
Church, Va., MEidimtas, Avon, 
Mass., S. Medžiūnas, CMk Ridge, 
N.J., A; SvaftdMS; Richmond 
Hill, N.Y.

Po 1 dol. - P. Naruševi
čius, No. Andover, Mass., A. Ba
ranauskas, Maspe-th, >N.Y., V. 
Jankus, Delran, N.J., K Balčiū
nas, Toms Rivei, MJ., V. Jackū
nas, Washington, D.C.

Visiem aukotojam nudšir- 
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.
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KITATAUČIAI DAINUOJA LIETUVIŠKAI 
Pokalbis su prof. Jeronimu Kačinsku

■ ■. \ • 5 ' ■.* " 4 - ~ ■ ‘--i

Muzikos profesorius Jeroni- grynas, tačiau, patyrusiam chol
inas Kačinskas jau daug metų vedžiui prof. B. O’Connell vado- 
dėsto kompoziciją ir dirigavimą 
Beridee muzikos kolegijoj Bos
tone. Eilę kartų yra surengęs su 
tos kolegijos studentais koncer
tus, kuriuose buvo atliekamos 
lietuviškos dainos lietuvių kal
ba. Jie koncertavo ne tik kole
gijos salėj, bet ir lietuviam So. 
Bostone, New Yorke.

1979 gruodžio 12 vėl įvyko 
koncertas, kuriam dirigavo prof. 
Jeronimas Kačinskas, o taip pat nė kolegijos choro grupė? Kaip 
buvo dainuojamos jo parašytos 
lietuviškos dainos. To koncerto 
proga su mielu profesorium Ka
činsku turėjom pasikalbėjimą. 
Čia pateikiami mūsų klausimai 
ir jo atsakymai.

Žinom, jog jau kuris laikas 
dėstot kompoziciją ir dirigavimą 
Beridee muzikos kolegijoj Bos
tone. Gruodžio 12 Beridee Per- 
fbrmance Center salėj vėl buvo 
dainuojamos jūsų dainos chorui, 
be to, dirigavot kolegijos orkest
rui. Ką galėtumėt pasakyti apie 
šį jūsų pasirodymą?

Tai vienas iš daugelio Berklee 
kolegijos koncertų, iš dalies pri
taikytas prieškalėdiniam laiko
tarpiui, todėl buvo daugiau 
mišraus pobūdžio. Dalyvavo or
kestras, choras ir mažas vokali
nis ansamblis.

Jūsų dainos buvo dainuo
jamos lietuvių kalba. Kaip sekė
si studentam kitataučiam įveikti 
lietuvių kalbos tarimą?

Chore dalyvauja įvairių tauty
bių studentai iš įvairių pasaulio 
kraštų. Tad, nors kai kurių rai
džių tarimas nebuvo visiškai

vaujant, buvo dainuojama su ge
ra dikcija, užsidegimu, lanks-

prasta interpretacija. Choras vo
kalinius kūrinius dainuoja ori- 
gihalidmis kalbomis: lotynų, vo
kiečių, ispanų, prancūzų ir t.t 
Tai ir lietuvių kalba jam buvo 
tik viena iš kitokių svetimų 
kalbų.

Ar tai yra maždaug pastovės-

Stengiamasi suteikti orkest
rinio patyrimo didesniam stu
dentų skaičiui, todėl dalyviai, 
nors ne visi, kas semestrą kei
čiami kitais.

Ar, dirbdamas Berklee kolegi-

veikdamas kitataučių tarpe, ga
liu įnešti kiek susidomėjimo 
Lietuva, lietuviais, Lietuvos 
praeitim ir tragiška tautos dabar
timi.

studentų esu nuoširdžiai remia-

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMO 

TALKININKAI

ji paruošia savo repertuarą? Juk 
studentai nuolat keičiasi

Taip, choro dalyviai kiekvie
ną semestrą keičiasi. Ateina vis 
kiti, tik keletas pasilieka iš bu
vusio semestro. Dirigento ir stu
dentų garbei reikia pripažinti 
išskirtinį sugebėjimą greitai į- 
veikti techniškas muzikos 
problemas. Ir šio koncerto visa 
programa buvo paruošta per 8 
savaites. Be mano šešių dainų, 
į programą buvo įtraukta Dvora- 
ko oratorija “Te Deum”, R. 
Thompson© “Glory to God” ir 
Palestrinos “Adoramus te”.

Jūs pats tame koncerte diriga
vo! orkestrui. Kaip veikia ir koks 
grkestro stovis tokio pobūdžio 

' mokykloj?

ir moralinio pelite ufriuimn?
Jei pilnai meniškai pasi

tenkinčiau, tai jau būtų kelio ga
las mano kūrybiniam sieki
mam, tačiau moraliai kolegijos 
administracijos, profesūros

M

Sakom, kad visi .lietuviai turi 
būti Lietu vos. ambasadoriais. Iš 
prof. J. Kačinsko darbo ir pastan
gų matom, kad jis yra ambasa
dorius, kuris lietuvius ir Lietuvą 
per muziką ir dainą pristato 
kitataučiam, net juos pačius į-

P. Žičkus

Vaižganto Kultūros Klubo popietėje gruodžio 9 Kultūros 
Židinyje. Iš k. Pranas Naujokaitis, Alina Staknienė, sve
čias rašytojas iš Belgijos Eduardas Cinzas, Paulius Jurkus. 
Popietė buvo skirta susipažinti su E. Cinzo kūryba. Nuotr 
P. B iv aini o

žmona Birutė Stanaitytė, jos mo
tina Dora Stanaitienė, Julija Ma- 
jauskienė ir Antanas Gelažius. 
Anksčiau į čia yra atsikėlę: 
Kondratai, Mikniai, Jašiai, Ke
peniai, Orentai ir A. Zavadzkas, 
o be šių, dar buvo ir Aušiū- 
rai. Taigi Patersono lietuviai 
traukia ne į pietus, bet į šiau
rę.

— Dr. Ramūnas Kondratas, 
mūsiškių Elenos ir Balio Kond- 
ratų sūnus, Washingtone, D.C., 
esančios Smithsonian institu
cijos istorijos ir technologijos 
muziejaus medicinos mokslų 
skyriuj dirba kaip kuratorius. 
Apie jį- ir jo darbą dviejų 
puslapių straipsniu informuoja 
skaitytojus Environment News 
Digest. Dr. Kondrato darbas yra 
tyrinėti ir telkti į jo skyrių vi
sa, kas susieta su medicinos ir 
viešosios sveikatos istorija. Ka
dangi šioj srity beveik nieko ne
buvo daroma, tai, anot šio

Naujųjų Metų sutikimą 
rengė LB New Yorko apygardos 

, yąldyba. Jai talkino ir vietinės 
APyhnJcės.T^idalintaA įvai

riais rengimo darbais.
Jau eilė metų, kaip salės puo

šimu rūpinasi Brooklyno LB 
I-moji apylinkė. Apylinkės val
dyba dėkoja visiem, kurie padė- 

. jo salę papuošti. Paulius, An
tanas ir Petras Pociai, Linda 
Bond ir Algis Kulikauskas yra 
šio darbo veteranai. Jie eilę me- 

puošia salę N. Metų sutiki
ni. Taip pat ne vieną kartą 
irbo Juozas Rudis, Raimundas 

Balsys ir Birutė Radzivanienė. 
Šiais metais puošti padėjo ir 
Bernadeta Pociūtė, Angelė Mor- 
kūnaitė, Laima ir Ričardas Se- 
diva. Scenos gilumoje esančią 
raudoną plokštę apipavidalino 
ir papuošė Česlovas Janušas ir 
Paulius Jurkus. Raimundo Bal
sio malone scenoje buvo panau
doti papuošalai iš praėjusios 
Maironio mokyklos Kalėdų eglu
tės.

Eglaitės, kurios puošė loteri
jos stalą, panaudotos iš Apreiš
kimo parapijos choro kalėdinio 
parengimo — chorisčių Ginos 
Simonaitytės irBirutės Malinaus
kienės dėka. Papuošalų paauko
jo ir Marytė šalinskienė. Rei
kalui esant, techniškai patalki
no Simas ir Genė Kudirkai, Aloy
zas Balsys, Aleksandras Vakselis.

Salės papuošimas Naujiem 
Metam yra didelis užsimojimas 
ir reikia pasitelkti daug žmo
nių. Salės puošimas vyko penk^ 
tadienio vakare, visą šeštadienį 
ir sekmadienį, pirmadienio po
pietę. Dar reikėjo vienos dienos 
papuošimam nuimti. Nuoširdus 
ačiū visiem, kurie darbu, auka 
prie šio projekto prisidėjo.

NEWLONDON,CONN.
Žinios, žinelės

Gruodžio 29 New Londono • 
apylinkių lietuviai gausiai susi
rinko į tarpšvenčio pobūvį — 
vakarienę Vauxhall Inn. Buvo 
svečių net ir iš tolimų vieto
vių, o vienas net iš Toronto. 
Dalyvavo keletas jau nekal
bančių lietuviškai, tarp jų ir dr. 
David F. Paskausky, JAV Coast 
Guard tyrinėjimų ir plėtotės 
centro okeanografijos skyriaus 
viršininkas. Atvyko ir mūsų daž
nas svečias kun. dr. V. Cuku- 
ras, taip pat ir kun. A. Šimans
kis, apylinkės ispanų kapelio-

Kun. dr. Cukurui sukalbėjus 
maldą, gražiai vaišinomės, o LB 
apylinkės pirm. dr. M. Pakštys, 
pasveikinęs visus (lietuviškai ir 
angliškai), paminėjo svarbes
niuosius lietuviam 1979 metų 
įvykius: JAV kongreso naujai 
priimtas rezoliucijas, okupuotoj . _ ,
Lietuvoj disidentų areštas, dėl 
kurių apyl. valdyba (joj yra dar 
ir I. Vildžienė ir L. Pilienė) 
ir nariai siuntė JAV prezidentui 
ir senatoriam telegramas, primi
nė Šv. Tėvo ypatingo palanku
mo Lietuvai pareiškimus — 
lietuviškus sveikinimus irkt.

Be to, jis užsiminė apie atei
nančius JAV rinkimus, o ypač 
kandidatus į senatą: konservaty
vų respublikoną, buv. JAV sena
torių James L. Buckley (jo bro
lis William Buckley vadovauja 
televizijos programai Firing 
Line) ir demokratą, jauną JAV 
atstovų rūmų narį Ch. Dodd. 
Vos paminėjus Buckley pavar
dę, dalyviai ėmė ploti (Buckley 
yra stiprus antikomunistas, ir 
lietuviai turėtų tik jį remti. J. 
Ež.).

Po vakarienės broliškai pasi
kalbėjom, gražiai pasišokom ir 
padainavom liaudies ir parti
zanų dainų iš kun. Klimanskio 
atsinešto dainorėlio.

— Vasario 16-oji bus minima 
vasario 24 tame pat Vauzhall 
Inn, 42 Vauxhall St., New Lon- 
don, Conn.

— Uždarant Pfizer Co. May-
wood, N.J., skyrių, į mūsų apy
linkę jau persikėlė šie paterso- ______ _____ ______ _ ___
niškiai: Aleksandras Hlava, jo iž(į jona^ Valengarich?

ratas, jaunas, pajėgus ir Har
vardo universitete ypatinga 
gerai paruoštas vadovauti šiam 
nacionaliniam viešosios sveika
tos istorijos tyrinėjimui, turi 
pradėti darbą iš nieko. Taigi 
mūsiškis dr. R. Kondratas yra 
šios žymios, pasaulinio garso 
institucijos viešosios sveikatos 
istorijos skyriaus pradininkas ir, 
kaip toks, jau įžengia į tos 
institucijos istoriją. Prie straips
nio įdėta ir dr. R. Kondrato nuo
trauka.

Jurg. Ežer.

NEW BRITAIN, CONN.
Gintaro klube

New Britain lietuvių kolonijoj 
veikia lietuvių klubas, pasivadi
nęs Gintaro vardu (Amber 
Club), 90 John St. Klubo na
mas yra mąžas, bet gražus ir pa
togus. Prįe šio klubo gali pri
klausyti tik lietuvių kilmės as
menys, arba vedę lietuvaites ar 
iš tekėjus ios)už lietuvių.

Gruodžto 13 metiniame susi
rinkime rinkta valdyba. Ją dabar 
sudaro pirm. Juozas Broff Bra
zauskas, vicepirm. Antanas Yan- 
kauskas, sekr. Juozas Balčiūnas, 

f sau- 
1 gptojai (trustees) Adomas Sa
dauskas, Juozas Eitvydas ir 
Aleksas Noreika.

■ Klubo nariai kviečia Waterbu- 
; ry besisvečiuojančius lietuvius 
atsilankyti į klubą. Ypač kvie
čiami stoti į klubo narius pasto
viai New Britaine ir apylinkėse 
gyveną lietuviai.

BALTIMORE
Šv. Alfonso mokyklos vaiku

čiai, praleidę Kalėdų atostogas, 
sausio 7 grįžo mokyklon.

šv. Jono Neumano no vena 
vyko gruodžio 28 — sausio 5. 
Daug maldininkų dalyvavo pa
maldose. Šv. Jonas klebonavo 
Šv. Alfonso bažnyčioj 1851-1852, 
kol buvo konsekruotas vyskupu. 
Jis Philadelphijoj vyskupavo aš- . 
tuonierius metus.

Lietuvių Melodijos radijo va
landa savo 32 metų sukaktį 
minės su koncertų ir šokių vaka
ru sausio 12j šefctadienj, Lie
tuvių Namuose. Radijo valan
dos vedėjai Albertas Juškus ir 
Kęstutis Laskauskas maloniai 
kviečia visus į šį vakarą, kuris 
prasidės 7 vai. vak. Bilietus dar 
galima įsigyti. Solistė Angelė 
Kiaušaitė'iš Harrison, N.J., duos 
puikų koncertą. Šokiam gros 
Laimučio Praščiūno orkestras. 
Savo dalyvavimu paremsite ra
dijo programos direktorių kil
nų darbą.

Lietuvių Melodijos radijo va
landa, įsteigta 1948 sausio 11, 
šiemet nuo sausio 6 girdima iš 
kitos stoties, bet tuo pačiu lai
ku: kiekvieną sekmadienį 10 
vai. ryto iš stoties WITH — 1230 
AM bangomis.

Šv. Vardo draugijos vyrai ir 
jaunuoliai sausio 13, sekmadie
nį, per 8:30 vai. mišias bus ap
dovanoti ištikimybės dova
nomis. Mišias aukos jų dvasios 
vadas kun. A. Dranginis. Kiek
vieno mėnesio antrą sekmadienį 
draugijos nariai dalyvauja 8:30 
vai. mišiose ir bendrai priima 
komuniją. Visi parapijos vyrai 
raginami stoti į šią draugiją.

Kalėdų vakaronę gruoc^io 12 
Tautinės Sąjungos namuose su
rengė L.M.K. Federacijos Bosto
no klubas. Pradžioj klubo pir
mininkė Elena Vasyliūnienė 
supažindino su Kūčių papro
čiais. Kun. klebonui Albertui 
Kontautui palaiminus valgius, 
pasistiprinta įvairiais klubo na
rių paruoštais kūčių patiekalais. 
Trylikametis G. Dausa paskam

bino Beethoveno Mėnesienos 
sonatą ir C. Harris Introduction 
and Fugato. Aktorė-režisierė 
Aleksandra Gustaitienė įsijau
tusi paskaitė Henriko Nagio, 
Pauliaus Stelingio, Danutės 
Mitkienės ir nežinomo poeto 
(ištremto į Sibirą) vakarui pri
taikytus eilėraščius. Solistas Be- 
ųediktas Povilavičius, akom- 
ponuojant prof. Jeronimui Ka
činskui, puikiai padainavo: Su
dūmojau sau dūmelę — Račiū
no, Ėsk, karvute — Gruodžio, 
Teka mėnuo, teka žvaigždės — 
Šimkaus, Šventa naktis — Si- 
niaus, Adeste Fideles — Bolin- 
ger ir Holy Night — Adam. 
Visi susirinkusieji sugiedojo Ty
liąją naktį, Sveikas Jėzau gimu- 
sis ir Gul šiandieną.

Lietuvių Piliečių Draugijos 
valdybos rinkimai vyko gruo
džio 16. Išrinkti: pirm. Danie
lius Averka, vicepirm. Gedimi
nas Ivaška, sekr. Antanas Mat- 
joška, finansų sekr. Adomas 
Druzdis, ižd. Algis Mitkus, mar
šalka Vytautas Eikinas. Į direk
torius išrinkti: Stasys Grigana- 
vičius, Vytautas Jurgėla, Antanas 
Andriulionis, Birutė Mitkus, 
Henrikas Čepas, Juozas Lubi
nas ir Romualdas Veitas. Revi
zijos komisija: Antanas Januška, 
Andrius Keturakis ir Lionginas

. bąs Fordo bendrovėj Detroite, 
Kalėdų ir Nauju Metų švęsti 
atvyko pas tėvus Anastaziją ir 
Stasį Baltušius, gyvenančius 
Dorchester, Mass. • x

Antanas MaŲoška, buvęs ilga-
' mečių LB Bostono apylinkės 

pirmininku, širdžiai sutrikus, 
buvo išvežtas ligoninėn, iš ku
rios Kūčių dieną grįžo į namus.

Dr. Juozas Girnius, Aidų ir 
Lietuvių Enciklopedijos redak
torius bei daugelio knygų auto
rius, Naujų Metų išvakarėse 
staiga susirgo ir buvo išvežtas 
į Camey ligoninę.

Kun. Albertas Kontautas, šv. 
Petro lietuvių parapijos So. Bos
tono klebonas, pasikvietęs kele
tą talkininkų, nuo spalio mėne
sio leidžia mėnesinį keturių 
puslapių parapijos laikraštėlį 
“Žiniaraštis-Newsletter” lietu
vių ir anglų kalbomis. Jame 
duodamos trumpos Bostono ir 
apylinkės lietuvių žinios: gimi
mai, mirimai, organizacijų 
veikla. Yra parengimų kalendo
rius. Žiniaraščio jau išėjo 4 nu
meriai.

Kultūros klubo susirinkimas 
vyks sausio 26 Tautinės Sąjun
gos namuose So. Bostone. Bus 
rodomos Los Angeles pastatytos 
La Bohema operos juostos. Pa
statyme dainavo ir keletas lietu
vių.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos svarbus susirinkimas 

įvyks sausio 17, ketvirtadienį, 
bet ne sausio 7, kaip klaidin
gai Darbininko 1979 m. Nr. 51 
buvo išspausdinta. Už korektū
ros klaidą atsiprašome.

Bostono 
parengimų 
kalendorius

Tautinių šokių sambūrio vaka
ras su programa įvyks kovo 8

Vasyliūnų sonatų vakaras į- 
vyks First and Second Church 
Bostone, kovo 9.

Minkų radijo valandos 46 
metų sukakties koncertas ir iš- 
JdliosiosNew England lietuvai
tės balius kovo 23.

Laisvės Varpo radijo valandos

landžio 13, per Atvelykį, Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.

Naujų Metų sutikime So-.Bos
tono Lietuvių Pihečiiį dr-jos sa
lėj dalyvavo apie pusantro šimto 
asmenų. Jaunimas ta proga vyko 
slidinėti į Kanadą.

Per Bernelių mišias Kalėdose 
ir sekmadienį po Kalėdų Šv.
Petro lietuvių parapijos bažny- LAISVĖS VARPAS Sakmadtonlato 
čioj solistas Benediktas Povila
vičius giedojo naują giesmę, 
skirtą Kalėdom ir Velykom. Žo
džius parašė poetas Stasys Sant
varas, o muziką — prof. Jeroni
mas Kačinskas.

Laima Baltušytė, chemijos 
daktarė, dirbanti Wisconsin uni
versitete, Madison mieste, ir jos 
brolis inž. Algis Baltušis, dir-

1130-12M vaL 1480 banga Iš WWEL 
12.-10-1M vai. 1400 IŠ WBET 
Vedėjas Petras Viščinis
173 Arthur 8t, Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

BOSTON, MASS. — WN8R 1300

Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mase. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Dldelto lietuviškų knygų psslrinkl-

‘Arpber Hdidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

J LIETUVĄ
ii BOSTONO/NEW YORKO

MASKVA/V1LNIUS

Jautienos kepsnių balių ren
gia Šv. Alfonso parapijos draugi
jos vasario 3, sekmadienį, nuo 
1 iki 6 vai. vak. gražioj United 
Auto Workers salėj, East Balti- 
morėj. Bilietus iš anksto galima 
įsigyti klebonijoj. Be jautienos, 
bus ir kitų valgių, šokiam 
gros orkestras, veiks loterija.

Jonas Obelinis

kovo 20 — $ 899.00
balandžio 3 — $ 899.00 
balandžio 16— $ 879.00 
gegužės 7 
gegužės 14 
gegužės 21

— $ 899.00
— $ 899.00
— $1199.00

(lapos 15 
rugpiūčio 7 
rugpiūčio 13

birželio 5 
birželio 19
birželio 23

(su Ryga)
— $999.00
— $ 999.00
— $ 949.00

rugpiūčio 28 
rugsėjo 17 
rugsėjo 24 
speiloS 
gruodžio 28

— $ 999.00
— $ 999.00
— $1199.00

(su Ryga)
— $ 999.00 
—$ 899.00
— t 899.80
— $ 879.00
— $ 779.00

TRANS-ATLANDC TRAVEL SERVICE, INC.JONUI MATONIUI 67988. Tai. (281) wmt.
Tat 917 288-8794

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — 
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

mirus, jo sūnus Kazimierą, Julių Ir Arvydų, marčias Ir anū
kus jų liūdesio dienų nuočlrdžial užjaučiame.

Vtoos grupės aplankys KAUNĄ Ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS

pirmad. 7:39-8:39 vaL Vak. WSOU-FM

DEKTER PARK

Adelė ir Kazys Bardai, 
Milda ir Algirdas Kvedarai, 
Ramute ir Algirdas Cesnąvidai, 
Audrone ir Vitolis Bardai, 
Audronė Bartytė

n<l JAIMICA AVBNUB 
(Oar. 77tb Btraat)
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
sausio 12, šeštadienį, 7 v.v. Klai
pėdos krašto atvadavimo minė
jimas; sausio 13^ sekmadienį, 
4 v. popiet prof. J. Brazaičio 5 
metų mirties prisiminimas su 
paskaita ir filmu apie jo gyveni
mą.

Dr. Jonas Stiklorius atvyksta 
iš Philadelphijos ir sausio 12, 
šeštadiėną, 7 v.v. Kultūros Židi
nio mažojoje salėje kalbės Klai
pėdos krašto atvadavimo minėji
me. Savo kalboje jis prisimins 
Mažosios Lietuvos didįjį rašyto
ją Kristijoną Donelaitį, nuo ku
rio mirties šiais 1980 metais su
eina 200 metų. Taip pat bus pa
skaityta ir iš Donelaičio garsio
sios “Metų” poemos.

Klaipėdos Krašto atvadavimo 
minėjimas rengiamas sausio 12, 
šį šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Bus dr. 
Jono Stikloriaus paskaita ir me
ninė dalis. Po minėjimo — kavu
tė ir pabendravimas. Minėjimą 
rengia Simo Kudirkos šaulių 
kuopa, ramovėnai, birutietės, sa
vanoriai kūrėjai, Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sėjūdis, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių draugi
ja-

I. Obolėnienė, Darbininko 
skaitytoja, gyvenanti Tucson, 
Ariz., švenčių proga atsiuntė 100 
dol. auką, įrašydama į spaudos 
rėmėjus savo mirusį vyrą a.a. 
Kazį Obolėną. Darbininko ad
ministracija geradarei nuošir
džiai dėkoja.

Rasai ir Antanui Razgaičiams 
gruodžio 31 gimė sūnus, kuriam 
duotas vardas Darius Juozas.

Dail. Natalija Jasiukynaitė yra 
išvykusi į Houston, Texas, ten 
daro gamtos piešinius ir rengia
si naujai parodai, kuri bus New 
Yorke. Ji taip pat iš Houston 
siunčia Darbininko redakcijai 
švenčių sveikinimus. Dailinin
kė pastoviai gyvena Manhattane.

Pranciškonų spaustuvėje 
išspausdintas vadovėlis aštun
tam lituanistinės mokyklos sky
riui. Vadovėlis pavadintas Li
tuanika. Pradžioje ir prisimena
mas Darius ir Girėnas ir jų žy
gis į Lietuvą.. Vadovėlio pirmo
ji dalis skirta; lietuvių literatū
rai ir kultūrai pažinti, antroji 
dalis — istorija, trečioji dalis — 
geografija. Vadovėlis gausiai 
iliustruotas, turi 320 puslapių. 
Vadovėlio išleidimo dąrbai dėl 
įvairių priežasčių užsitęsė, ir jo 
autorius Paulius Jurkuš visų at
siprašo, kad taip viskas pasivėli
no. Vadovėlis jau išsiųstas Švie
timo Tarybos knygininkui.

Arti Kultūros Židinio išnuo
mojamas antrame aukšte butas 
iš 5 kambarių už prieinamą 
kainą. Tel. 23^0706.

Išnuonąojamas kambarys
Richmond Hill apylinkėje. Pa
geidaujama dirbantis. Skambin
ti vakarais 846-1056.

Prof. Juozo Brazaičio 5 metų 
mirties sukakties akademija ren
giama sausio 13, sekmadienį, 
4 vai. popiet Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Bus paskaita, 
bus parodytas garsinis filmas, 
pagamintas kun. Algimanto Ke- 
zio, bus paskaityta iš jo raštų. 
Po akademijos — kavutė . Rengia 

, Darbininko redakcija ir Liet. 
Fronto Bičiulių New Yorko sam
būris.

Maironio lituanistinė mokyk
la dirbo sausio 5, šeštadienį, 
nors tą dieną buvo gana dide
lė. sniego pūga. Į mokyklą 
susirinko tik trečdalis mokinių. 
Tą dieną mokykla turėjo foto
grafuotis, bet dėl blogo oro fo
tografavimas nukeltas vėlesniam 
laikui. Apie tai bus paskelbta iš 
anksto. Pirmasis pusmetis mo
kykloje baigiasi sausio gale.

Dail. Jurgis Juodis su žmona 
yra atvykęs iš St. Petersburgo, 
Fla., ir yra sustojęs pas Antaną 
ir Rasą Razgaičius — savo žmo
nos dukters šeimoje. Į Floridą 
grįžta sausio gale.

T .i nei ja Kašiubaitė, dramos 
aktorė, dalyvauja Klaipėdos 
krašto atvadavimo minėjime ir 
ten skaitys Donelaičio “Metų” 
ištraukas. Minėjimas įvyksta 
sausio 12, šeštadienį, 7 v.v. Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Bus prisiminta Kristijono Do
nelaičio 200 metų mirties su
kaktis.

Vienuoliktoji dailės paroda 
rengiama vasario 9-10 Kultūros 
Židinyje. Ji skiriama Lietuvos 
nepriklausomybės šventei pa
gerbti. Rengėjai — LB New Yor- 
ko apygardos valdybą. Parodoje 
bus skiriamos tradicinės premi
jos, kaip ir praėjusiais metais: 
LB Kultūros Tarybos, Čiurlionio 
vardo, vienuoliktosios parodos, 
tautinės tematikos, tradicinio 
meno, jaunojo dailininko ir po
puliarumo premijos. Taip pat 
skiriami ir trys garbės pažymė
jimai. Jau dabar organizuoja
mos lėšos premijoms. Tam rei
kalui jau paaukojo dr. Juozas 
Kazickas — 500 dol., Elena 
Mickeliūnienė — 200 dol. Kvie
čiami dalyvauti visi dailinin
kai. Darbus į Kultūros 
Židinio biblioteką reikia su
vežti vasario 2, šeštadienį, nuo 
10 v.r. iki 7 v.v.

Margarita Samatįenė, LMK 
Federacijos pirmininkė, ryšium 
su Afganistano įvykiais pasiun
tė Amerikos prezidentui tele
gramą, prašydama ir toliau taip 
tvirtai laikytis prieš komunisti
nės Rusijos tironiją.

Apolonija Radzivanienė buvo 
susirgusi ir sausio 2 buvo iš
vežta į ligoninę, kur ji pralei
do visą savaitę.

Parduodamas Ozone Park, 
N.Y., vienos šeimos, 9 kambarių 
namas. Dviejų automobilių ga
ražas. Viskas -puikiame stovy. 
Skambinti 845-7792,

PROF. JUOZO BRAZAIČIO
PRISIMINIMAS
ryšium m Jo m|ftteė 5 motų sukaktimi 
sausio 13, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio motojoje salėjo

Žodis apie Jo asmonf ir darbus 
l|irmda>ė Ii Jo raitų

Po programos — kųvutė

Rengta b visus atsRankytl kviečia

DARBININKO REDAKCIJA IR 
LFB NEW YORKO SAMBŪRIS

Liet. Kat Moterų Sąjungos 
29 kuopos susirinkimas šaukia
mas sausio 13, sekmadienį, 12 
vai. Apreiškimo parapijos salėje. 
Bus renkama nauja valdyba ir 
svarstomi kiti svarbūs reikalai. 
Visos narės, norinčios įsirašyti 
į kuopą ir viešnios prašomos da
lyvauti. Po susirinkimo bus pa- 
si vaišinimas.

Naujų metų sutikime Kultū
ros Židinyje dalyvavo jauna 
pasaulio bilijardo čempįjonė lie
tuvaitė Jean Batukas, gyvenanti 
Brooklyne. Sutikime ji daly
vavo su visa šeima. Ją publikai 
pristatė LB New Yorko I-mos 
apylinkės pirmininkas Vytautas 
Radzivanas.

Atsisveikinimas su Maryte Ma- 
tulaityte-Kunciene bus sausio 
18, penktadienį, 8 v.v. Kultū
ros Židiny. Jaunavedžiai, Mary
te ir Jonas Kuncai, išvyksta pa
stoviam gyvenimui į Argenti
ną. Jiem išleistuves ruošia NeU 
Yorko Jaunimo S-ga. Visi drau
gai ir bendradarbiai kviečiami 
dalyvauti. Vaišės rengiamos 
suneštinės. Jaunimo Sąjungos 
valdyba prašo prisidėti prie vai
šių. Informacijos reikalu skam
binti Raimundui Balsiui — 
423-6595 arba Birutei Radziva- 
nienei — 441-2304.

Lietuvių Atletų Klubo visuoti
nis narių susirinkimas šaukia
mas sausio 18, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Kultūros Židiny. Na
riai prašomi dalyvauti. Kviečia 
L.A.K. valdyba.

Leonardas Ralys, Perkūno 
choro narys, sugrįžo iš ligoni
nės, kur jam buvo padaryta ope
racija. Perkūno choras linki 
jam greitai pasveikti ir grįžti į 
jo tarpą.

Perkūno choras sveikina savo 
kolegą Antaną ir Rasą Razgai
čius, sulaukus pirmojo įpėdinio 
mažylio Dariuko, ir linki jiem 
geriausios laimės ir džiaugsmo.

Naujųjų Metų sutikimo apra
šymas dėl New Yorko žinių 
gausos neįtilpo į šį numerį. Jis 
bus išspausdintas ateinančiame 
Darbininko numeryje.

P. A. RiulinAitiš šū žmona 
Angelė, Burbahk, Calif., dideli 
lietuviškosios spaudos rėmėjai ir 
mecenatai, jau eilę metų prie 
prenumeratos mokesčio prideda 
ir dosnią auką. Atnaujindami 
prenumearatas, Darbininkui ir 
kultūros žurnalui Aidam atsiun
tė po 100 dol. Leidėjai nuošir
džiai dėkoja.

Marytė Petronis, anksčiau gy
venusi Maspeth, N.Y., o dabar 
gyvenanti pas sūnų Lionginą, 
Middle Village, N. Y., gavo 
liūdną žinią iš Colorado valstijos. 
Littleton, Colo., mirė jos dukra 
Dolores Petronytė Pilis, su
laukusi vos 51 metų amžiaus. 
Liko vyras Walteris, duktė Zu
zana, sūnus Jeffrey. Velionė bu
vo veikli choristė, dalyvavo kon
certuose ir kituose parapijos ren
giniuose.

J. Kiaunė, savanoris-kūrėjas, 
su Šv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais sveikina savanorius, ramo
vėmis, šaulius, neolituanus, bi- 
rutietes, visus gimines, draugus, 
padorius okupuotos Lietuvos 
brolius ir seses, linki sveikatos, 
ištvermės ir V isagalio palaimos.

Aleksandra Vitkauskaitė Mer- 
ker vėl miesto valdybos paskir
ta į patariamąją tarybą “Advi- 
sory Board of the Arts of Tea- 
neck, N.J.“. Ta pačia proga dai
lininkė Sveikina švenčių proga 
Darbininko štabą ir lietuvius 
pranciškonus.

Sesers Marijos Kaupaitės, 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lijos steigėjos, 100 metų gimimo 
ir 40 mietų mirties sukaktys 
iškilmingai paminėtos sausio 6 
Chicagoj, Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne. Iškilmingas mišias 
koncelebfivo kardinolas Cody, 
vysk. V. Brizgys, keturi tėvai 
marijonai ir kiti kunigai. Po mi
šių vyko akademija — minėji
mas. Iš New Yorko iškilmėse 
dalyvavo Maryte Shalins ir Br. 
Jurgis Petkevičius, OFM.

Vienam dirbančiam vyrui rei
kalingas kambarys lietuvių šei
moje. Su pasiūlymais skambin
ti į Darbininko redakciją — 827- 
1352.

PRISIMINTI TARPTAUTINIAI 
VAIKO METAI
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Gruodžio 2 Kultūros Židiny 

buvo nemažas sujudimas. Cik 11 
vai. buvo jaunimo mišios, kurių 
metu giedojo Clevelando stu
denčių vienetas Nerija. Po mišių 
— jaunimo vaišės, 'ateitininkų 
parodėlė, apsipirkimui sutelkti 
rankdarbiai. Iš Bostono buvo at
vykęs Norbertas Lingertaitis su 
savo sukurtais papuošalais. Jis 
sukuria gražius lietuviškus pa
puošalus, panaudodamas si
dabrą ir gintarą. Buvo iš
statyta spalvotų nuotrAkų, ku
rias darė Juozas ir Aldona Ry- 
geliai. Taip pat vyko ir ateiti
ninkų sendraugių susirinkimas. 
3 vai. popiet buvo ir tarptauti
nių vaiko metų minėjimas.

Dr. Aldonos Janačienės 
pranešimas

šį minėjimą rengė Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungos valdyba ir New Yor
ko Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija. Pirmos orga
nizacijos pirmininkė yra dr. Al
dona Janačienė, antros — Apo
lonija Radzivanienė.

Minėjimą pradėjo dr. Aldona 
Janačienė. Ji kalbėjo apie tarp
tautinius vaiko metus, kaip jų
paskelbimas rado platų atgarsį 
visame pasaulyje. Jų tikslas yra 
užtikrinti vaikam visas teises, 
kad jie galėtų išaugti pilnaver
čiais ateities kūrėjais. Jungtinių 
Tautų sekretoriatas paruošė rei-

Visi lietuviai, kaip ir kiti sve
timtaučiai, gyveną Amerikoj ir 
dar neturį JAV pilietybės, pri
valo sausio mėnesį (iki 31 d.) 
užsiregistruoti. Specialios re
gistracijos kortelės gaunamos 
pašto įstaigose. Užpildytas kor
teles galima pasiųsti paštu.

Juozas Stašaitis, pasižymėjęs 
Atlanto pakraščio lietuvių visuo
menininkas ir ilgametis Lietu
vių Šaulių Sąjungos veikėjas, 
buvęs šaulių skyriaus Darbinin
ke redaktorius, Kalėdų švenčių 
proga pasveikino Darbininką. Į- 
vertindamas Darbininko pastan
gas lietuvybės išlaikyme, J. Sta
šaitis pridėjo ir 100 dol. auką 
laikraščiui stiprinti. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Iš Metropolitan Operos rūmų 
sausio 12, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku bus 
transliuojama per radiją Strauss 
opera Der Rosenkavąlier. Pa
grindiniai splistair, , Baltsa, 
Tomowa-Sintow, BiegeĮi, Mc 
Coy. Diriguoja Leinsdorf. Sa 
šio 19, šeštadienį, 1^30 vai. po
piet New Yorko laiku bus trans
liuojama Verdi opera Rigoletto. 
Pagrindiniai solistai: Robinson, 
Milnes, Bini, Jonės, Robbins, 
Hines. Diriguoja Stivėnder.

Darbininko Nr. 52 (1979 gruo
džio 28 data) buvo užadresuotas

kiamą medžiagą ir išsiuntinėjo 
atskirų tautų komisijom, kurtos 
savo ruožtu ruošė studijų die
nas, paskaitas, simpoziumas. 
Jau nuo 1978 vyko tarptautinės 
vaikų stovyklos, kad vaikai la
biau susidraugautų.

Daugely kraštų tokios studijos 
pagerino vaikų maitinimą, su
stiprino jų priežiūrą, auklėjimą 
ir globą. Pagerėjo našlaičių glo
ba.

Tarptautinių vaiko metų mi
nėjimas drauge buvo skirtas ir 
žmogaus teisių deklaracijos 20 
metų sukakčiai paminėti. To
kius metus paminėjo 200 tau
tų,-sukeldamos judėjimą tauto
se ir pagerindamos vaikų globą.

Lietuvių Religinė šalpa prisi
dėjo prie tarptautinių vaiko me
tų, nes išleido brošiūrėlę anglų 
kalba. Brošiūroje kalbama apie 
vaiko padėtį okupuotoje Lietu
voje. Ten padėtis yra sunki, 
nes vaikai neturi teisės būti 
auklėjami pagal tėvų įsitikini
mus. Vaikas iš pat mažens yra 
žalojamas ateistinės propagan
dos.

Po jos kalbos Antanas Vainius 
pasakė Viktoro Šimaičio eilėraš
tį — Graži šalis.

Seselės Onos Mikailaitės 
pranešimas

Seselė Ona Mikailaitė kalbė
jo apie vaikų ir religiją, kaip vai
kas supranta Dievą. Viską jis 
stengiasi įrėminti į jam supran-
tarnus daiktus, aplinką. Vaikas 
yra labai imlus ir atviras Dievui. 
Pirmąsias religines tiesas ir Die
vo sąvoką jis pasisavina iš tė
vų. Labai svarbus vaiko religi
niame ugdyme ir geras pavyz
dys.

Dabar vaiko gyvenamoji ap
linka yra pasikeitusi. Joje yra 
daugiau blogio, kuris neigiamai
veikia vaiką. Mažiau ir gerų 
bei gražių pavyzdžių.

Vaikas yra labai arti Dievo ir 
jį labiau jaučia nei vyresnieji. 
Ir tikėjimo paslaptis jis geriau 
supranta nei suaugęs. Jis yra at
viras, imlus ir nesugadintas. 
Ryškino mintį, kaip reikia jung
ti Jėzaus Kristaus gyvenimą su 
auklėjamo vaiko gyvenimu.

Seselė buvo atsivežusi visą 
pluoštą vaikų piešinių, kurie 
ir vaizduoja jų religinius polė
kius, Dievo supratimą. -

Kalbėjo apie maldą^ kaip vai
kas atsiveria nuoširdžiai mal
dai ir pokalbiui su Dįevu. Ryš
kino ir Lietuvoje esantį antire
liginį auklėjimą ir pavyzdžiais 
p ė, kad ir ten yra religingų 

ikų. Ir ten išauga religingi jau

 

nuoliai, nės religingumas yra 
amžinas.

Po jos kalbos skaitė dvi sese
rys Kristina ir Monika Vygan
tą itės. Kristutė paskaitė pasakė
lę, o Monika—ištrauką iš kun. 
Stasio Ylos knygos “Moderni 
mergaitė”.

visiem skaitytojam vienodai, ir 
visi maišai išvežti į paštą tuo 
pačiu laiku. Deja, dar iki šiol 
Woodhaveno skaitytojai to 
numerio negavo, nes Woodha- 
veno pašto zonai skirtas mai-
šas kur nors paklydo pašto su
irutėse.

S.S.G.T. Vitas C. Dėdinas su 
žmona ir vaikučiu Leonardu iŠ 
Aurora, Colorado, kur pastoviai 
gyvena, švenčių proga lankėsi 
New Yorke pas tėvus V. ir A. 
Dėdinus. Svečiai taip pat aplan
kė Darbininką, apsimokėjo pre
numeratą ir paliko auką spau
dai stiprinti.

Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapija išleido 
pereitų metų finansinę ap
žvalgą. Knygute spausdinta lie
tuvių pranciškonų spaustuvėj, 
gausiai iliustruota. Pateikiamos 
įvairios pajamų ir išlaidų apy
skaitos, z organizacijų veikla. 
1979 metais pajamų turėta 
167,667 dol., išlaidų — 156,888 
dol.

šiais 1980 metais sueina 65 
metai, kaip leidžiamas Darbi
ninkas. Jie išleistas 1915 Bosto-

šia Amerika ir su Pittsburghe 
ėjusiom Lietuvių Žiniom.

Jūros Viesulienės 
pranešimas

Ši viešnia iš Philadelphijos 
kalbėjo apie lietuvišką auklėji
mą šeimoje.

Dr. Aldona Janačienė kalba 
tarptautinių vaiko metų mi
nėjime. Nuotr. L. Tamošaičio

Ji ypač akcentavo, kad namuo
se vaikas turi gerai išmokti lie
tuviškai. Tai pirmieji šešeri me
tai, kuriuos vaikas praleidžia 
savo namų aplinkoje. Anglų kal
bą jis savaime išmoks, o čia rei
kia pirmiausia padėti gerus lie
tuvių kalbos pagrindus, todėl 
turi tėvai pasiaukoti ir dėti visas 
pastangas, kad vaikai namuose 
kalbėtų lietuviškai. Pirmą vaiką 
lengviau išmokyti lietuviškai, 
jau sunkiau antrą ir trečiu, nes 
jie iš vyresniųjų savo brolių ar 
seserų tuoj išmoksta angliškai 
ir tarp savęs kalbasi angliškai.

Namuose laikyti tik lietuviš
kas vaikiškas knygas, kad prie jų 
priprastų.. Reikia kasdien s.ų jais 
skaityti.

Nemaža kalbėjo apie televizi
jos neigiamą įtaką vaiko atiklė- 
jime. Vaikai pripranta kiekvieną 
vakarą žiūrėti, ir žiūri net men
kas programas. Tie vaikai, kurie 
daug televizijos žiūri, nemoka 
koncentruotis ir ištvermingai 
dirbti.

Kai vaikas pradeda lankyti 
anglišką mokyklą, taip pat reikia 
neužleisti ir lietuvių kalbos mo
kymo. Reikia paskaityti drauge, 
parašyti diktantų. Tėvai turi pa
siaukoti. Kiek įdėsit, tiek ir gaų- ” 
šit. Kurie gerai moka lietuviš
kai, tie greičiau išmoksta ir ang
liškai.

Po jos kalbos dr. Aldona Ja
načienė susumavo vaiko metų 
idėjas ir apklausinėjo keletą vai
kų. Tai buvo Vytenis Radziva
nas, Kristina ir Monika Vygan- 
taitės, Antanas Vainius. Klausia
mas buvo — ką jums reiškia 
būti lietuviu ar lietuvaite. Pa
klausė dar ir tokį klausimą — 
ar norėtumėt pakeitimų lietuviš
koje mokykloje?

Rašytoja ir mokytoja Birutė 
Lukoševičienė paskaitė ištrauką 
iš savo kūrybos, kaip du vaikai 
nori sužinoti, ką kalbasi tėvai 
tarp savęs. . '

Pabaigoje kalbėjo Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, apie 
tai, kaip Kristus mylėjo vaikus.

A. Radzivanienė padėkojo vi
siem programos dalyviam ir pa
kvietė pasivaišinti kava ir pyra
gaičiais, susipažinti su parodėle, 
atvežtais papuošalais. Vėl buvo 
gyvas judėjimas ir gyvi pašneke
siai. (p.j.)

KLAIPĖDOS KRAŠTO

57-rlų metų atvadavimo minėjimas bus sausio 12, šošta- 
dionį, 7 v.v. Kultūros Židinio mažojoje salėje, Hlghtand 
Bhrd., Brooktyn, N.Y.

AtMarymo žod| tars Simo Kudirkos šaulių kuopos pir
mininkas.

Invokacija.
Sveikina LB New Yorko apygardos pirmininkas.
Paskaitų skaito dr. JONAS STIKLORIUS I* *

įjos.
Meninė dalis. -
Po minėjimo pabendravimas prie kavutės.

įeinant aukojama.

MINĖJIMĄ RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA:

LS. S.T. Simo Kudirkos Saulių kuopa
L.K.V.S. Ramovės N.Y. skyrius
D.L.K. Birutės Draugijos N.Y. skyrius
L Savanorių — Kūrėjų Sąjungos N.Y. skyrius 
Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija




