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Savaitės 
Įvykiai

Reagan padarė šiuos paskyri
mus: valstybės sekretorium — 
buv. Nato karinių pajėgų vadą 
ats. gen. Alexander M. Haig, 
iždo sekr. — investavimo bend
rovės pirmininką Donald T. Re- 
gan, gynybos sekr. — Bechtel 
korp. vicepirm. Caspar W, Wein- 
berger; teisingumo sekr. — ad
vokatą William French Smith, 
prekybos sekr. — Scovill korp. 
pirm. Malcolm Baldridge, svei
katos sekr. — senatorių Richard 
S. Schweiker, transporto sekr. 
— prekybininką Andrew L. 
Lewis, vidaus reikalų sekreto
rium advokatą James G. Watt, 
biudžeto direktorium — atstovų 
rūmų narį David A. Stockman, 
ČIA direktorium — advokatą 
William J. Casey ir darbo sekre
torium — statybininką Raymond 
J. Donovan.

Kinijos komunistų partijos 
pirmininkas ir Mao Zedong pa
tikėtinis buvo pradėtas viešai 
kritikuoti, ir iš to daroma išva
da, kad jis greitai neteksiąs ir 
šios vietos.

Nato valstybių ministerių 
konferencija sutiko paremti JAV 
politines, ūkines ir karines sank
cijas Soy. S-gai, jei ji užpultų 
Lenkiją. Esą toks Sov. S-gos 
žygis iš pagrindų pakeistų tarp
tautinę būklę ir veiksmingai pa
kenktų Rytų-Vakarų santykiam.

Salvadoro junta krašto prezi
dentu paskyrė savo ir krikšč. 
demsicratų partijos narį Jose Na- 
poleon Duarte, o viceprezidentu 
ir kariuomenės vadu pik. Jaime 
Abdul Gutierrez, o gynybos 
ministerių liks tas pat pik. Jose 
Guillermo Garcia.

Varšuvoj buvo susirinkę apie
l, 000 Lenkijos ūkininkų nepri
klausomai ūkininkų unijai steig
ti. Vyriausybė jos legalizavimą 
taip pat delsia

Aliejų eksportuojančių valsty
bių konferencija pakėlė aliejaus 
kainas nuo 2 iki 4 dol. už sta
tinę.

Lenkijos Gdansk mieste buvo 
atidengtas paminklas ten 1970
m. per darbininkų riaušes žuvu
siom 45 darbininkam pagerbti. 
Į iškilmes susirinko šimtai tūks
tančių darbininkų, kurie katalikų 
Bažnyčios, komunistų partijos ir 
nepriklausomos darbininkų uni
jos atstovų buvo raginami būti 
vieningi ir taikingi.

vėl priėmė rezoliuciją, raginan
čią Saugumo tarybą paskelbti Iz- 
raeliui'. prekybines sankcijas, jei 
jis nepasitrauks iš 1967 užimtų 
arabų žemių.

hammed Ali Rajai pareiškė, kad 
Khomeini yra patvirtinęs pasku
tinį Irano atsakymą dėl įlofitų 
paleidimo. JAV ir Iranas nesu
taria dėl Irano reikalaujamų fi
nansinių garantijų.

Per savaitę trukusias kautynes 
Libijos kariuomenės daliniam 
pavyko užimti Chado sostinę 
Nidjamena. Libija remia Chado 
prezidentą Goukourti Queddi, 
iš kurio valdžią siekė pa
verti gynybos min. Habre. 
Prancūzija ir kitos Afrikos val
stybės stengiasi šalis sutaikinti 
ir įvesti ten Afrikos valstybių 
taikos priežiūros dalinius.

Wo4dech Ziembinski, Tadeusz

mų pareikalavo, kad vyriausybė 
paleistų ii kalėjimo politinius

įstatymą, įgalinantį policiją įka
linti žmones 3 mėn. be teisino 
sprendimo ar kaltinimo pa
skelbimo.

tų ateitininkų sąjungai 1927*29, motir
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vykdomojo komiteto 
pirmininku.

IŠ LIETUVOS K.B. KRONIKOS NR. 44
Kontaktai su Vakarų pasauliu

Kovojančiai už savo laisvę 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai yra 
gyvybiškai svarbos kontaktai su 
Vakarų pasauliu be KGB žinios. 
Jeigu ne šie kontaktai, jeigu ob
jektyvi informacija apie Bažny
čios padėtį nepasiektų laisvo
jo pasaulio, kova už tikėjimo 
laisvę botų dešimteriopai sun
kesnė, nes brutali valstybinės 
bedievybės prievarta nebijotų, 
jog jos darbai kada nors išeis į 
dienos šviesą. Gaila, bet šiais 
metais kontaktai su Vakarais la
bai susilpnėjo: KGB sulikvidavo 
Maskvoje ir. kitur daug gerų 
žmonių, o į Lietuvą atvyko maža 
tokių užsienio turistų, kuriems 
rūpėjo ne tik į Gedimino pilį pa
sižiūrėti, bet ir nusivežti dau
giau informacijos apie Bažny
čios padėtį.

Mažiausiai pageidautini yra 
Lietuvos kunigų važinėjimai į 
užsienio šalis. Kodėl? KGB į va
dinamąsias kapitalistines šalis 
išleidžia daugumoje kunigus — 
saugumo bendradarbius; vieną- 
kitą išleidžia ir gerą, tikėdamie
si, kad ir netiesioginės, naudos, 

Kunigų tarybos

1979 m. Lietuvoje pradėjo 
kurtis Kunigų tarybos, kurios pa
gal Vatikano II susirinkimo nu
tarimus gali veikti kiekvienoje RRT įgaliotinis visur kišasi į 
vyskupijoje. Kunigai su džiaugs- Bažnyčios vidaus reikalus: ne

leidžia vyskupui laisvai kilnoti 
kunigų, priimti klierikų į Se
minariją, teikti Sutvirtinimo sak
ramentą ir Lt. Visą šitą kišimą
si sovietinė valdžia maskuoja, 
kad atrodytų, jog Ordinarai sa
varankiškai tvarko savo vyskupi
jas. Esant Kunigų taryboms, šis 
maskavimasis taptų neįmano
mas. Šiuo metu RRT įgaliotinis 
prievartauja Ordinarus, neturin
čius jokio užnugario. Veikiant 
Kunigų taryboms, vyskupas ar 
vyskupijos valdytojas lengviau 
galėtų spirtis prieš šią prievartą. 
Jis galėtų pasakyti: “Aš turiu šį 
kunigą perkelti, nes perkėlimo 
pageidauja Kunigų taryba”. Arba:

mų išklausė apie šias tarybas ke
lias Vatikano radijo laidas, įne
šusias rūpimu klausimu daug 
šviesos. RRT įgaliotinis Anilio- 
nis perspėjo Lietuvos Ordinarus 
būti atsargiems su tomis tarybo
mis, o vėliau pradėjo skelbti, 
kad Kunigų tarybas organizuoja 
kunigai “ekstremistai”. Š. m. 
įgaliotinis Anilionis pranešė 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos dekanams, kad 
vyskupas Povilonis jam sakęs, 
jog, popiežiaus nuomone, 
Kunigų tarybos Lietuvoje nerei
kalingos.

Kodėl sovietinė valdžia neno
ri Kunigų tarybų?

MIRĖ STASYS LŪŠYS
Bostone gruodžio 17, trečia

dienį, 5:20 v.v. mirė Stasys 
Lūšys, visuomenininkas, ekono
mistas. Buvo pašarvotas Lubino 
šermeninėje. Palaidotas gruo
džio 22. Liko. žmona Marija, 
dukros Irena Veitienė ir Vida 
Penikienė su šeimomis.

Velionis buvo gimęs 1903 rug
pjūčio 31 Vaišndrių kaime, Šau
liu valsčiuje ir apskrityje, 1925

pvz., sukelti tarpusavio nepasi
tikėjimą, pakirsti kunigo autori
tetą ir pan.

Visiškai žalingi Bažnyčiai kon
taktai su Vakarais — Lietuvos 
kunigų važinėjimai į Berlyno • įmanoma priešintis, nes, prie

šingu atveju, visi akivaizdžiai 
matytų, jog jis, o ne vyskupas 
yra valdytojas administruoja 
Bažnyčią. Taigi Kunigų tarybos 
yra gyvybiškai būtinos, nes visa, 
kas iki šiol buvo daroma slapta, 
turėtų išeiti į dienos šviesą

Ar Apaštalų Sostas tikrai pa
reiškė, kad kunigų tarybos Lie
tuvoje nereikalingos, kol kas ne
žinoma, nes šios kalbos kunigus 
yra pasiekusios tik iš RRT įga
liotinio lūpų. Jeigu Apaštalų 
Sostas tikrai tai būtų pareiškęs, 
tada reikėtų tik išsiaiškinti, kas 
pasitarnavo KGB, kad Apaštalų 
Sostą įtikintų, jog Bažnyčiai Lie
tuvoje “naudingiausia” tai, ko 
iiori Valstybinio saugumo 
įstaigos.

“taikos” konferencijas. Šios rū
šies kunigų delegacijos sufor
muoja KGB per Religijų reikalų 
tarybą, Kurijoms visiškai tylint 
Kadangi į “taikos” konferenci
jas siunčiamų kunigų didesnioji 
dalis yra KGB kolaborantai, tai 
kokias bažnytines problemas su 
jais gali svarstyti Vakarų pa
saulio kunigai?

Labiausiai pageidautini turis
tai — kunigai ir pasauliečiai 
— iš Vakarų. Atvykę į Lietuvą, 
jie žinias apie Bamyčios patėtį 
turėtų rinkti ne iš atsitiktinių 
šaltinių, bet pasistengti surasti 
patikimą informaciją. Iki šiol at; 
vykę iš užsienio (Lenkijos, JAV 
ir kt) kunigai dažnai patekda
vo ant KGB meškerės ir infor
maciją apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią rinkdavo, bendrau
dami su kunigais — KGB 
bendradarbiais.

Atsakymas paaiškėja, įsigi
linus, kokiu badu valdžia mė
gina administruoti Bažnyčią.

baigė Šiaulių gimnafciją, 1930 
baigė Vytauto Didžiojo Univer
siteto teisių fakulteto ekonomi
jos skyrių. Tarnavo žemės ban
ke.

1941 liepos mėn. laikinoji vy
riausybė paskyrė Prekybos, pra
monės ir amatų rūmų pirminin
ku. Tas pareigas ėjo iki pasi
traukimo iš Lietuvos 1944.

Abiejų okupacijų metu veikė 
pogrindyje. Vokietijoje irgi 
veikė visuomeninėse organiza
cijose. Į Ameriką atvyko 1948. 
Apsigyveno Bostone, buvo Liet. 
Tremtinių Bendruomenės pir
mininkas, vienas iš Bostono li
tuanistinės mokyklos steigėjų. 
Nuo 1954 metų buvp Balio rei
kalų vedėjas Brooklyne. Čia vei-

Yorke išgyveno kelioliką metų, 
paskui vėl grįžo į Bostoną, kur 
gyvena jo vyresnioji duktė Ire
na Veithęnė.

demokratų untfos kongrese

“Aš turiu Sutvirtinimo sakra
mentą teikti N. parapijoje, nes 
Kunigų taryba tvirtina, kad tai 
naudinga pastoracijai”. RRT įga
liotiniui dažnai batų tiesiog ne-

Šiandien Madrido konferen
cijoj Lietuvos ir lietuvių var
das nuskambėjo kaip gal labai 
seniai tarptautinėj konferenci
joj. Aš čia pacituosiu tik tas 
vietas iš kalbos, kurią pasakė 
JAV delegacijos vienas iš vice
pirmininkų Warren Z immerman, 
peržiūrint aštuntąjį Helsinkio 
Baigiamojo akto principą. Prin
cipas liečia apsisprendimo klau
simą.

“Nebūtų teisinga keturiasde
šimčiai metų dabartinei ir prin
cipinei Amerikos politikai, jei aš 
nepanrinėčiau vienos specialios 
situacijos. JAV nepripažįsta ne
legalios Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos inkorporacijos, kurią 
ginklų jėga įvykdė Sovietų Są
junga. Šis veiksmas aiškiai ne
siderina su aštuntuoju pimcipu. 
Aš taip pat norėčiau priminti 
ketvirto principo žodžius, kad 
jokia okupacija ar teritorijos ga- 

ti tik tada, kai Irakas pasitrauk- vimas; laužantis tarptautinę tei
siąs iš Irano teritorijos.

Egiptas baigė 1.3 bil. dol. Su- 
ezo kanalo pagilinimą ir prapla
tinimą. Dabar per jį galės plauk
ti ir didieji tanklaiviai.

Iranas atmetė Kubos vadovau
jamų trečiojo pasaulio valstybių 
pastangas jį sutaikinti su Iraku. 
Esą paliaubos galėsiančios įvyk- 

traukti savo kariuomenės dali
nius nuo jų bendros sienos.

Irakas dovanojo Jordanui 36 
iš Irano paimtus amerikiečių 
tankus.

LIETUVAITĖ SESELĖ 
NUŽUDYTA SALVADORE

Viso laisvojo pasaulio spauda 
su pasipiktinimu pranešė, kad 
gruodžio 2 Salvadore te/ojjstų 
buvo nužudytos 3 vienuolės se
serys ir 1 pasaulietė misijonierė.

Viena iš nužudytųjų — sesuo 
Dorothea Kazei — yra lietuvaitė 
(Kazlauskaitė), gimusi prieš 41 
metus Clevelande, kur ir dabar 
tebegyvena joą abu tėveliai. Do
rothea lankė Šv. Jurgio, lietuvių 
parapijos mokyklą, kuomet ten 
mokytojavo pranciškietės lietu
vaitės seselės. Baigusi kolegiją, 
ji įstojo į seselių uršuliečių 
kongregaciją.

Būdama vienuole, ji dėstė 
Clevelando mergaičių gimnazi
jose, o paskutinius šešerius me-

MIRĖ RAŠYTOJAS M. KATILIŠKIS

Chicagoje gruodžio 17, trečia
dienį, 12 v. d. mirė rašytojas 
Marius Katiliškis. Kurį laiką jis 
sunkiai sirgo. Birželio mėnesį 
jam buvo amputuotos abi kojos, 
buvo apgydytas ir išleistas iš 
ligoninės. Bet liga vėl atsinau- rybinę stipendiją, 
jino.

Buvo gimęs 1915 rugsėjo 15. 
Prozą pradėjo spausdinti 1932. 
Atkreipė visų dėmesį'savo švie
žiu gaivališkumu, jaunatvišku 
polėkiu, žodinga ir turtinga kal
ba, situacijų bei charakterių au
tentiškumu. Bendradarbiavo 
Trimite, vėliau N. Romuvoje, 
Jaunojoje Kartoje, Kūryboje ir 
kit.

Užuovėja — 1952, Miikaii ntefc* 
na ruduo — 1957, romanas, 
laimėjęs Liet. EndkiopedįįM 
premjją, Ižėjustema nebegrįžti 
— 1958, laimėjęs V. Krėvės var-

Rimas Česonis, JAV delega
cijos narys ir JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos narys, 
praneša apie JAV atstovo stiprų 
pasisakymą Lietuvos reikalu. 
Petrui Petručiui talkinant JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bai, telefoninis pranešimas 
Madrido užrašytas gruodžio 
Margučio radijo studijoj.

iš
15

sę, nebus pripažintas legaliu. A”? 
pakartoju savo valdžios ilgametę 
interpretaciją, kad šis dėsnis 
tinka Pabaltijo valstybėm.”

“Ponas pirmininke, šiame kri
tiškame istorijos laikotarpyje aš 
negaliu palikti šį dalyką, ne
primindamas gražių žodžių iš 
vieno valdžios pariegūno laiško, 
kuris įsidegino į mūsų istoriją.” 

‘ Čia W. Zimmėrman cituoja 
vieno Lietuvos diplomato pa

tus dirbo Salvadore misijose. 
Ten ji jau buvo užbaigusi še- 
šerių metų terminą. Ji dar pasili
ko trumpą laiką paruošti naujas 
jėgas ir ruošėsi grįžti į JAV.

Nužudytos seselės teta yra 
pranciškietė seselė ir mokyto
jauja Pittsburghe.

Pranciškietės seselės lietuvai
tės, Kazlauskaitės buvusios mo
kytojos ir klasės draugės, daly
vavo įspūdingose ir labai iškil
mingose pamaldose Clevelando - 
katedroj už keturias kankines. 
Pamaldose dalyvavo septyni 
vyskupai, šimtas su viršum ku
nigų, o žmonės netilpo katedroj.
- S.J.

do premiją, novelių rinkinys
— Šventadienis už miesto — 
1963, laimėjęs Liet Rašytojų 
Draugijos premiją; Apsakymai
— 1975. 1965 gavo Santaros- 
Šviesos federacijos 2500 dol. kū- 

vietine okupacija 1940 birželio _ 
mėn.:

“Kaip jau žinoma, Sovietų Są
junga atsiuntė mano vyriausybei 
ultimatumą be jokio teisinio pa
grindo. Sekančią dieną Rusijos 
Raudonoji Armija jau žengė 
per mūsų krašto sienas ir už
ėmė visą kraštą. Fiktyvinė val
džia buvo sudaryta pagal iš 
Maskvos atsiųsto aukšto sovie
tinio pareigūno nurodymus. Vi
sas krašto tvarkymas buvo So
vietų Sąjungos valdžios kontro
lėje.“ (Baigiama Lietuvos dip
lomato citata). ,

“Esanae realistai ir žinome, 
kad mažai ką galime padaryti 
taisant skriaudą, padarytą prieš 
40 metų. Bet nepamirškime, kad 
laiko tėkmė iš šios skriaudos 
nepadarys teisybės.”

“Pabaltijo valstybėse padėtis 
tų, kurie gina tautines ir tautos 
teises, yra bloga, gal net blo
gesnė kaip kitose vietose. Lie
tuvių katalikų Bažnyčia yra ypa
tingai spaudžiama. Atrodo, kad 
yra vedamas sistematiškas rusų 
perkėlimas į Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Kaip anksčiau minėta, 
daug žymių pabaltiečių ak
tyvistų yra kalėjimuose už savo 
politinius įsitikinimus. Kalėji
mas ir psiciatrinės ligoninės — 
tai likimas daugelio iš 45 pa
baltiečių, pasirašiusių peticiją 
1979 rugpiūčio 23, minint 40-ties 
metų sukaktį nuo Molotovo-Rib- 
bentropo pakto, kuris privedė 
prie Pabaltųjų valstybių sovieti
nės okupacijos. Toje peticijoje 
jie priminė, kad Sovietų valdžia 
buvo pripažinusi suverenumą 
šiom trim valstybėm ir jie pra
šė,kad tas gėdingas paktas, per 
kurį tas suverenumas buvo pa
naikintas, Sovietų valdžios būtų 
pripažintas nelegaliu ir negalio
jančiu. Rugsėjo 20, vienuolika 
dienų nuo šios Madrido konfe
rencijos pradžios, Antanas Ter
leckas, vienas iš pasirašiusiųjų 
ir, atrodo, šio pabaltiečių atsi- 
šaulamo iniciatorių, buvo nuteis
tas aštuoneriem metam kalėjimo 
ir tremties. Ta pačia dieną Ju
lius Sasnauskas, irgi šio atsi
šaukimo signataras, buvo nuteis
tas šešeriem su puse metų ka
lėjimo ir tremties.”

Rimo Cesonio pranešimu į šią 
JAV delegato Warren Zimmer- 
man kalbą Sovietų Sąjungos at
stovai labai aštriai reagavo. So
vietų atstovas Juris Ribikov pra- 
dėjoskėsčiotis rankomis, kumš
čiu trankytis ir šaukti, ka<į čia 
kišimasis į jų vidaus reikalus. 
Amerikai jis prikišo Aliaską ir 
palygino Pabaltijo okupaciją prie 
Aliaskos prisijungimo prie JAV. 
Taip pat' priminė JAV rasines 
problemas.

Į tai reagavo tas pats JAV at
stovas Warren Zimmėrman:

“Jei nebūtų jūsų prieš ketu
riasdešimt metų įvykdytos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos okupa
cijos, tai šiandien prie šio di
delio stalo sėdėtų atstovai ne iš 
35 valstybių, bet iš 38. Ir ma
žiausia žmonių atžvilgiu iš tų



PROTESTAS NĖRA NUSIKALTIMAS
Washington Post, Washington 
Star, Reader’s Digest, Cleveland 
Plain Dealer ir kai kurių mažes-

draudžiantį demonstruoti arčiau 
negu 500 pėdą nuo užsienio pa
siuntinybių.Gruodžio 3 Washingtono 

aukštesniąjame teisine įvyko 
teismas lietuvių, kurie liepos 18 
demonstravo prie sovietų am-, 
basados. Protestuodami prieš 
Lietuvos okupaciją, prieš agre
siją Afganistane ir paremdami 
olimpinių žaidynių Maskvoj 
boikotą, demonstrantai auto
mobiliais užtvėrė gatvę, iška
binėjo didžiulius apie sovietų 
nusikaltimus bylojančius plaka
tus, ir didelė dalis jų geležinė-

Nuotaika teisme draugiška
Teismas prasidėjo prieš pie

tus ir tęsėsi visą popietį. Kalti
no JAV prokuroras M. L Ran- 
kin, gynė advokatas Ernestas 
Raskauskas, teismo posėdžiui

zio. Kaip sekančią dieną Wash- 
ington Post korespondentas rašė, 
“perpildytoj teisino salėj nuotai
ka buvo draugiška. Kudirka pla-

* 
a

ambasados tvoros. Visi 18 de
monstrantų buvo areštuoti. Prieš 
juos buvo užvesta byla. Kalti
nimas — demonstrantai pažeidė 
Washingtono miesto nuostatą, 
«MQ0«ccrteweeee«»<*^
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Italijos komunistų partijos va
dai kelius kartus viešai įspėjo 
Sov. S-gą nesikišti į Lenkijos 
reikalus.

Prancūzijos vyriausybė pasi
ryžo per 5 metus sumažinti ten 
alkoholio vartojimą 25 proc.

Sovietų policija Maskvoj su
trukdė surengti prie Puškino 
paminklo žmogaus teisių dienos 
demonstracijas.

Ugandos prezidento rinkimus 
laimėjo buvusio diktatoriaus Idi 
Amin nuverstas prezidentas 
Milton Obote.

JAV sumažinus prekių ekspor
tą į Sov. S-gą dėl invazijos į 
Afganistaną, vakarų Europos 
valstybių eksportas į ją gerokai 
padidėjo, pav., V. Vokietijos — 
31 proc., o Prancūzijos — 33 
proc.

Angolos partizanai paskelbė į 
nelaisvę paimtų Sov. S-gos karo 
aviacijos mechanikos inžinie
riaus Jvan Cernielįįj, ir lakūno 
Mollaeb Cola fotografijas. Jų 
lėktuvas lapkričio 23 buvo pa
šautas Angolos Cuando Cu- 
bango provincijoj.

Centrinės Afrikos respublikos 
buvęs imperatorius Bokassa I 
yra teisiamas už akių dėl valdy
mo metu įvykdytų žiaurumų. 
Jis yra prisiglaudęs Ivory Coast 
valstybėj.

R. Berlyne vėl buvo sugrą
žintas prieš 30 m. nuverstas 
Fridricho Didžiojo paminklas.

Popiežius Jonas Paulius II 
apaštaliniu delegatu JAV pasky
rė italą arkivyskupą Pio Laghi.

Raudonosios brigados teroris
tai Romoj pagrobė teisingumo 
ministerijos aukštą pareigūną 
Giovanni d’Urso.

Armėnų teroristai Australijoj 
nušovė Turkijos gen. konsulą 
Sarik Ariyah ir jo šoferį Engin 
Sever.

Teroristai pagrobė Kolombijos 
vietinio susisiekimo, lėktuvą su 
54 keleiviais ir nuskraidino jį į 
Kubą, kur keleiviai buvo paleis
ti, o teroristai sulaikyti.

damas galvą, kai slaptosios tar
nybos agentas liudijo prieš jį”.

Į teismo salę sugabeno nusi
kaltimui įrodyti medžiagą: pla
katus, vėliavas, geležines grandi
nes. Ilgos drobės su šūkiais 
uždengė grindis, stalus, kėdes. 
Priesaiką davę policijos pa
reigūnai liudijo sąžiningai, ta
čiau neparodė jokių nepalankių 
tendencijų. Pabrėžk, kad de
monstracijos buvusios taikingos. 
Pvz., teisėjas klausia liudininką:

— Ar jį įspėjai asmeniškai?
— Taip, — atsako policinin-

— Kaip jis reagavo?
— With a smile, — atsako šyp

sodamasis policininkas. Nusi
šypso teisėjas, sukikena kaltina
mieji ir publika.

Teismo sprendimas
Prokuroras įtikinėjo, kad są

myšio metu policijai nebuvo 
įmanoma kiekvieną demon
strantą įspėti, kaip to reikalauja 
įstatymas, o gynėjas Raskauskas 
išnaudojo kiekvieną plyšelį, 
griaudamas liudininkų prody- 
mų reikšmę. Teisėjas priėmė gy
nėjo argumentus, kad demon
strantai buvo areštuoti ne visai 
tinkamu būdu.

Teismo sprendimas: trys kalti
namieji, studentas Margiris Ais
tis, kun. Kazimieras Pugevičius 
ir Bridges redaktorius Rimantas 
Stirbys nubausti po vieną dieną 
kalėjimo, bet arešto metu išsė
dėtas laikas įskaitytas į bausmę. 
Teisėjo manymu, šie trys polici
jos įsakymą nutraukti demon
stracijas girdėjo. Išteisinti: Jūra
tė Krokytė-Stirbienė, Virgus ir 
Vytautas Volertai, Danutė Vai- 
čiulaitytė, Asta Banionytė, Linas 
Kojelis, Vidmantas Rukšys, Gin
tė Damušytė, Simas Kudirka ir 
Birutė Zdanytė. Prieš penkis 
demonstrantus — Ofeliją Barš- 
ketytę, Craig Hardy, Juozą Kra- 
kauską, Leoną Bernotą ir Vytenį 
Gurecką bylos buvo anksčiau 
nutrauktos.

Žodis Lietuvos jaunimui ir 
mūsų visuomenei

Teismo dienai teisiamieji pa
ruošė laišką Lietuvos jaunimui 
ir žodį laisvojo pasaulio lietu
viam. Laiškas Lietuvos jaunimui 
buvo išverstas į anglų kalbą 
ir dalijamas teismo eigą stebė- 
jusiem amerikiečių laikraštinin-

kam ir žinių agentūrų atstovam. 
Laiške Lietuvos jaunimui rašo
ma:

“ ... Eidami į teismą, mes 
nesijaučiam esą Amerikos val
džios persekiojami — Prasilen
kėm tik su Washingtono miesto 
potvarkiu, draudžiančiu de
monstruoti arčiau negu 500 pė
dų nuo užsienio atstovybių. Ta
čiau teisme mes bandysim įro
dyti, kad mūsų atveju tas potvar
kis mum neturėtų būti taikomas.

Jūs, — priešindamiesi Mask
vos okupacijai, operuojat visai 
kitoj politinėj erdvėj. Pas jus nu
sikaltimus prieš tautas ir indi
vidus vykdo pati valdžia, kuri 
yra neteisėta ne tik Lietuvoj, 
bet ir pačioj rusų tautoj. Jus per
sekioja ir teisia valdžia, laužy
dama iškilmingai pasirašytas 
tarptautines sutartis, savo kon
stituciją bei įstatymus. Jus teisia 
Kremliuj įsitvirtinęs nusikaltė
lis, kuris save vadina “komu
nistų partija ir sovietine vyriau
sybe”.

Mes norim jus užtikrinti, kad 
laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mas jūsų balsą girdi, jūsų žings
nius seka ir jūsų širdžių pla
kimą jaučia. Savo solidarume 
mes esam su jumis ...”

Žodis laisvojo pasaulio lietu
viam išspausdintas ištisai perei
tame Darbininko numery.

Reader’s Digest pakvietė teisia
muosius po teismo atvykti į žur
nalo patalpas taurei šampano, ne- 
žiūrint, kokie būtų teismo re
zultatai.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road., Esat 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose* 

- 8601 114th St, Richmond HM, N.Y. 11418. TaL 212 441-2811. •

Lietuvių Bendruomenė, kuri 
visą laiką demonstrantus visoke
riopai rėmė, vykstančiu teismu 
rodė stiprų susidomėjimą. Iš 
Philadelphijos atvyko visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkas 
pirm.

Algimantas Gečys, vice- 
Aušra Zerr ir narės —

Mironienė ir Daiva Ke- 
(iš New Yorko). Iš Ca-

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

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

Amerikiečial domisi, 
veiksniai ne

Nors teismas buvo kelis kartus 
atidėtas, tačiau gruodžio 3 pir
minis žinių agentūrų ir ameri
kiečių spaudos susidomėjimas 
byla tebebuvo stiprus. Į teismą 
atvyko didžiųjų tarptautinių ži
nių agentūrų, UPI ir AP, taip

Rima 
zienė 
lifomijos dalyvavo LB tarybos 
narys Juozas Kojelis. Teismo 
salę buvo gan tirštai pripildę 
Washingtono lietuviai, kurių tar
pe buvo matyti Laučkai, Aistie- 
nė, Vaičiulaičiai, Gureckai ir kt.

Visus laitai nemaloniai nuste
bino faktas, kad teisme nepasi
rodė nei Vliko, nei Altos atsto
vai. Ar šios įstaigos pritarė Nau
jienų ir Akiračių pareikštam nu
sistatymui, kad demonstrantai 
“nėra didvyriai” ir kad dėl jų lai
ko eikvoti neverta? Taip, jie nė
ra didvyriai ir tokiais savęs ne
laiko. Tačiau mažesni didvyriai 
yra tie, kurie savo didvyriškumą 
išreiškia piktu niurzgėjimu. 
“Reorgiškas patriotizmas” jau 
yra per daug save nunuoginęs, 
kad blaivios galvos galėtų jo 
geromis intencijomis patikėti. 
Todėl patriotinė visuomenė jau
nųjų iniciatyvą sutiko su pasi
didžiavimu, su pasitikėjimu ir 
su visokeriopa parama.

J. Kj.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditloned, A. J. Balton-Battrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

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

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

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

FLORIDA Rezidencinė* ir Komercinė* Nuosavybė* 
Apartmantai • Kondoram ūmai • Nuomavimas

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Pavergtoje Lietuvoje vadi
namosiose kūrybinėse sąjun
gose veikia pirminės partinės 
organizacijos. Tai priežiūros or
ganizacijos, kad kūrėjai nenu
kryptų nuo partijos linijos. Maž-. 
daug prieš mėnesį jos visos tu
rėjo ataskaitinius susirinkimus.

Dailininkų sąjungos partinės 
organizacijos veiklą apžvelgė 
sekretorius V. Vincevičius. Jis 
pasidžiaugė, kad “didžiuosiuose 
respublikos miestuose, rajonų 
centruose, ūkiuose eksponuota 
daug reikšmingų dailės kūrinių, 
atspindinčių Lietuvos komunis
tų partijos, visos tarybinės liau
dies revoliucines, kovines ir 
darbo tradicijas”. Minėjo ku
riančius dailininkus ir pavardė
mis, ypač tuos, kurie ieško temų 
“Šiuolaikiniame gyvenime, da
lyvauja socializmo kūryboje”. 
Neužmiršo ir paraginti dailinin
kus, kad eitų kartu-feudeomunis- 
tų partija, kurtų socialistinį

biurą išrinkti: V. Vincevičius, 
G. Jokūbonis ir A. Gudzevičius.

Kompozitorių sąjungos parti
nės organizacijos ataskaitinį pra
nešimą padarė tos organizacijos 
sekretorius J. Antanavičius. Ir 
jis džiaugėsi, kad “per pastarą
jį dešimtmetį sukurta daug vi
suomeniškai reikšmingų kūri
nių. Tikrovės dramatinių kolizi
jų aidas, filosofiškas globalinių 
problemų apmąstymas, disonan- 
siškai aštri muzikos kalba, lais
vas disponavimas moderniais iš
raiškos būdais — tai būdinga 
daugelio kompozitorių kūry
bai” . . . “Partinė organizanija 
dėjo daug pastangų, kad kom
pozitorių ir muzikologų kūryba 
taptų socialiai efektyvesnė”. 
Pranešimo pabaigoje kompozi
toriai ir muzikologai įpareigoja
mi “sėkmingai spręsti sudėtin
gus liaudies estetinio ir ideolo
ginio auklėjimo uždavinius”. Į

X6XJXXXJ ■KALTO* • • • BKOKB* • • • NOTARY
T? Ą r I fcą* ^70* Gw* toutevorcLK. Peteriburą Boach,FI. >7106 >
JjO A A X XJ telefoną* (SiV >0-2448. Vakare («i?) 145^27^ 
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LORENCE CONTRACTING C<K INC.
Antanas Ir Edvardas Lorence atlieka įvairiausius namų įrengimo, 

patobulinimo ir pataisymo darbus. Įrengiamos modernios Hollywood 
stiliaus virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliaus darbai, namas 
apklojamas aliuminijaus plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami aliuminijaus langai, sutvarkomas šildymas Ir kiti kanali
zacijos įrengimai, įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai Ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Ava., Woodhaven, N.Y., 11421. 
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukraln (etiška i.

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

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

asoliijo

LIETUVIŠKO STH.IAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VSAS KAPINES NEW YORK.. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-
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KVECAS
JONAS

1133 -1- 197 4

Bielinis pripažino, kad “dar yra

6546 80 ST. KDDLE VILLAGE. OOEEMS 
Pbones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

rinkti J. Antanavičius, J. Gai
žauskas ir A. Raudonikis.
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mas, kuriame gyveno rąžytoje

pasaulinio karo metu gyveno

namas, kuriame gyveno rašyto-

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI

(AMTRAK)

LANKYMAS

| IMTUVĄ

MOKĖT1 GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ



19M randais, DARBININKAS • 3

. ?80 metus apžvelgiant

nesį. Padėtis buvo neaiški ir PERLIPO ELEKTROS LAIDŲ TVORĄ 
sunki. Liksi — pagins ir atsidur

Vladas Šakalys pasakoja apie savo pabėgimą —

Atsisveikindami su/ 1980 
stais, dar kartą apžvelgiame 
os, ką jie davė lietinių tau- 
i, kuri taip atkaklia kovoja 
M savo nepriklausoip'bės, ką 
lėtai davė Amerikai, risam pa- 
luliui? Į
Metai praėjo Sovieu Sąjungos 

nilitarinėje grėsmėj/. Sovietų 
uuriuomenė nepasitnukė iš Af
ganistano. Sovietai kvo divizi- 
as sutelkė prie Ldikijos, kad 
ten užslopintų laisvs troškimą 
ir darbininkų stresus, naujas, 
komunistų partijai/epriklausan- 
Įčias unijas. Visais pasauly kilęs 
triukšmas, griežp Amerikos ir 
Nato valstybių yotestas sulaikė 
ovietus nuo širfygio. Bet ar il
gam? /

Tačiau Le/ijos darbininkų 
streikai ir jųBsikovotos unijos 
yra labai reifmingas faktorius. 
Tai didelės Zylės sovietiniame 
laive. Tai yf sovietinės — ko- 
munistinėsrpochos galo pra
džia. Darb/>nkų streikai plėsis 
ir toliau,/įlies pačią Sovietų 
Sąjungą f niekais pavers jos 
propagans, kad ten gera gyven
ti darbingam, niekais pavers ir 
Sovietų Įjungos galybę.

Pačio!Amerikoje pirmą kartą 
žmonėJaip nusisuko nuo libe- 
ralizmJr pasuko į dešinę. Tai 
parod»ių metų prezidentiniai 
rinldiF- Žmonės nori, kad 
sustatytų tą chaosą, kuris ap
ėmė Ją gyvenimą. Žmonės nori 
ramčio, saugesnio gyvenimo.. 
Visdpisvasis pasaulis nori, kad 
Arnika būtų pirmoji pasaulio 
galy ir savo demokratine lais
ve Įsus globotų ir palaikytų. 
Tiytipri Amerika sutramdys 
sopinę agresiją.

1d atsisveikindami su 1980 
nJiis, linkime, kad šis kraštas, 
Jotinės Amerikos Valstybės, 
pf ateinančius metus augtų ir 
sūrėtų ekonomiškai, militariš-

/ Tėvynėje Lietuvoje
/ Okupuota Lietuva ir šiais me
lus parodė savo vitalinę jėgą, sa

vo laisvės troškimą. Ten ėjo po
grindinė spauda. Metus pradėjo
me Liet Kat Bažnyčios Kroni
kos 39 numeriu, o baigėme 
44 numeriu. Vadinas, per metus 
išėjo net 5 Kronikos numeriai. 
Visos komunistinės režimo pa
stangos ją sunaikinti ir sulaikyti 
nuėjo niekais.

Okupantai ir toliau suiminėjo 
taurius lietuvius, patriotus, kišo 
juos į kalėjimą, bet tai nesu
stabdė, nenuslopino plintančio 
ir didėjančio žmonių patrio
tizmo.

Su Lietuva surištas didžiau
sias šių metų įvykis tai Vlado 
Šakalio pabėgimas. Jo kelionė 
per miškus, ežerus, pelkes, per 
Suomiją nuskambėjo visame pa
saulyje ir parodė, kaip pavergti 
žmonės veržiasi į laisvę. Jo 
žygis sustiprino ir laisvojo pa
saulio lietuvius, atgaivino jų 
patriotizmą. Atsiradęs laisvėje, 
Vladas Šakalys nenuslinko kur į 
tylų kampelį, bet tuoj įsijungė į 
aktyvią kovą dėl Lietuvos lais
vės. Petr trumpą laiką jis apva
žinėjo Ameriką, Kanadą, buvo 
net Madride, liudydamas apie 
žmonių pavergimą Lietuvoje.

Dviejų milijonų Fondas
Laisvojo pasaulio lietuviai 

judėjo normaliai, jau nusisto
vėjusia tvarka. Gal reiškiasi šiek 
tiek pavargimo, gal ir jėgos ma
žėja, bet darbo, kovos dvasia te
bėra gyva ir stipri.

Svarbiausiu lietuviškojo gy
venimo faktu reikėtų laikyti Lie
tuvių Fondo žygį. Jis užbaigė 
2 milijonus. Kadaise kiek buvo 
vargo, kai reikėjo aukas rinkti 
premijom, kultūriniam reikalam. 
Dabar Lietuvių Fondas tūkstan
čiais remia lietuviškąją kultūri
nę veiklą.

Kai Lietuvių Fondas pradėjo 
organizuotis, kiek buvo baimės, 
ar pajėgsime sudėti milijoną. 
Kiek buvo aplinkui skeptikų, 
kurie tuo netikėjo. Dabar jau yra 
Fonde du milijonai! Tai parodo

(nukelta į 4 psl.)

si kalėjime, Bėgsi, — gal pasi
seks. Pamėginti galima. Į kalėji-
mą visada suspėsi patekti.

Par kur pabėgti?
Sovietų Sąjungoje visi žino, 

kaip stropiai yra saugojamos sie
nos, kad žmonės nebėgtų iš tos 
“laimingos*" šalies. Kur rasti to
kią vietą, kur botų galima sieną 
pereiti? Tai galima tik tose vie
tose, kur daug miškų, ežerų ir 
pelkių.

Vartė žemėlapį ir tokią vietą 
surado — šiaurė, Karelija, miškai 
ir ežerai, Suomija. Už Suomijos 
— Švedija. Į ten ir reikia patek
ti.

Traukiniu Į Leningradą
Sėdo į praeinantį traukinį — 

Kaliningrad-Leningrad, iš Ru
sijos, į Rusiją. Traukiniuose yra 
operatyvinės grupės, kurios 
nuolat vaikštinėja, budi, stotyse 
ieško įtartinų. Reikia jų saugotis.

Vladas iki tol nešiojo barzdą 
Dabar, bėgdamas ir norėdamas, 
kad niekas greit neatpažintų, 
ėmė tą barzdą ir nusiskuto. Bu
vo jau visai kitoks iš pirmo pa
žvelgimo.

Žemėlapis, kuris pavaizduoja Vlado Šakalio pabėgimo kelią 
Žemėlapis paimtas iš St Petersburg Times.

Traukinyje visada važiuoja gir
tų jūrininkų, darbininkų. Jie 
miega kur nugriuvę. Jų niekas 
neužkabina. Tai savi — sovieti
nė bendruomenė.

Prie tokios grupės ir Vladas 
pritapo ir nugriuvęs atrodė kaip 
girtas.

Kelionė į žiaurų
Didelėse stotyse pasilikti ne

gali, tuoj atkreipsi budinčiųjų 
dėmesį, tuoj tave patikrins, kas 
tu, ko čia važinėji. Taip ir 
Vladas, pasiekęs Leningrado ge
ležinkelio stotį, tuoj išmovė į 
gatvę ir pravaikščiojo dieną Va
kare jau keliavo toliau.

Iš Leningrado važiavo į Petro- 
zavodską Ten išlipo ir praleido 
dieną apsipirko, ko reikia žy
giui, — kuprinę, maisto, vakare 
vėl iškeliavo toliau į šiaurę.

Dabar išlipo nedidelėje stote
lėje. Jau buvo rytas. Nieko ne
laukęs, movė į mišką Ten ir nu
trūko visi kontaktai su žmonė-

mis. Turėjo kompasą ir skubijo 
miškais tolyn.

Dar reikėjo keliauti apie 200 
km iki sienos.

Per sienos kliūtis
Pasiekė sienos pirmąją užva

rą Ta buvo pati sunkiausia į- 
veikti.

Pirmoji kliūtis buvo vielų tvo
ra, per kurią tekėjo elektros sro
vė. čia reikėjo didelės atsargos 
ir gero pasirengimo. Jis dėvėjo 
guminius teniso batelius, kurie 
ir buvo izoliacija nuo elektros 
laidų. Susirado sausą medį irjuo 
pasiremdamas užlipo ant tvoros, 
kurios aukštis buvo apie dusu 
puse metro. Tada nušoko į antrą
ją pusę.

Bet čia tuoj yra kita kliū
tis, kokių 6 metrų suakėtas plo
tas, kuriame lengvai palieka, 
kiekvieno praeivio pėdsakai To 
dar negana. Čia sargybiniai lan
kosi su šunimis. Šunes tuoj su
uos pėdas ir pakels aliarmą

Jis turėjo naftalino, kurį tuoj ir 
pabarstė. Naftai inas sugadino 
šunų uoslę, ir jie nebesirodė, 
kas ten dėjosi.

Dabar reikėjo pereiti tą nuakė
tą nugrėbotą plotą kad nekie
tų jokių pėdsakų.

Jis ėjo atbulas ir pasilenkęs. 
Tuoj pat savo pėdas užvagojo 
pirštais, užvagojo taip, kad nie
ko nesiskirtų. Tuoj barstė ir 
naftaliną Ir čia buvo sunkus 
darbas. Reikėjo jį taip pabarsty
ti, kad nesimatytų jo balti; grū
delių. Reikėjo ir pilti atsargiai, 
nes nuo didesnio kiekio šunes 
muistosi, ir tai gali atkeipti 
budrių sargybinių dėmesį.

Einant per šią pavojinga romą 
užėjo noras dairytis. Bet jis tą 
norą nugalėjo. Galvojo, jeigu kas 
mato jį einantį, tuoj šaus ii pra
neš pavojų. Ir be dairymosi bus 
aišku, kad esi pastebėtas. 0 Jei 
dairysies, tai negalėsi taip su- 

- sikaupti.

Ėjo kokia 15 minučių Pasi
baigus tai nuakėtai zonai buvo 
kelias. Ir ten reikėjo praeiti la
bai atsargiai, kad nepastelėtų.

Visas pėdas meistriški pa
naikino. Net pats, atėjęs vėliau, 
negalėtų pasakyti, kur jis praėjo. 
Ir naftalinu pabarstė.

Kelią pastoja ežerą
Ėjo tolyn į vakarus ir u* kelė

tos kilometrų surado ežerą Eže
ro būta didelio. Nė nebojo, 
kaip jis šakojasi, užsilenkė. No
rėjo ežerą aplenkti. Ėjo pakran
te, bet ežeras jį ėmė ir prispau

dė prie tos pirmosios apsaugos 
linijos. Tame kampe — sargybi
nių kareivinės. , ■

Per kareivinių kiemą
Ežero aplenkti nebuvo galima. 

Reikėjo mėginti pereiti kareivi
nes ir ten ieškoti naujų praėji
mų. Buvo liepos mėnuo, kada 
ten naktys visai šviesios. Kokia 
5 vai. ryto. Ir jis taip galvojo, 
kad nakties sustiprintos sargy
bos yra išėjusios sienos saugoti. 
Lakusieji kareivinėse miegą nes 
ryte geriausias miegas.

Gerai apsižvalgė, kieme ne
buvo jokio sargybinio. Gal jis 
buvo kur nuėjęs, gal užsnūdęs. 
Ir Vladas apsisprendė eiti per 
miegantį kareivinių kiemą.

Kiemas buvo pridulkėjęs, ir 
čia reikėjo naikinti pėdsakus, 
kad atsiradę sargybiniai tuoj ne
pastebėtų pėdų.

Kiemo pabaigoje rado upę. 
Sriauni. Brido su drabužiais, nes 
laukti nebebuvo kada. Gali pa
stebėti sargybos. Perbridęs upę, 
jau skubėjo kuo toliau atsiplėšti 
nuo šios vietos. Jis galvojo, kad 
sargybiniai keliasi kokią 6 vai. 
Tai yra dar viena valanda laiko. 
Reikia kuo toliausiai nuskubėti.

Plaukia ežeru
Paėjęs vėl sutiko tą patį ežerą. 

Vėl pusiasalis. Už kelių šimtų 
metrų buvo sala.

Dabar eiti aplink ir ieškoti 
apėjimo nebuvo kada. Reikėjo 
veržtis tolyn nuo pirmos sargy
bų linijos. Reikėjo plaukti į sa
lą-

Ten numetė visus nereikalin
gus daiktus, paslėpė juos tarp 
akmenų plyšyje.* Paslėpęs dar 
užmaskavo. Drabužių likučius 
plaukdamas jis diržu prisirišda
vo prie savo galvos, prie vir
šugalvio, ir taip plaukdavo.

Ežero saloje
Pasiekė salą ir ėmė vaįkšti- - 

nėti, eiti aplink. Taip eidamas, 
jis ir suprato, kad čia salą o ne 
pusiasalis. Rado briedę su brie
džiuku.

Apsisprendė saloje nakvoti. 
Prisilaužė eglės šakų. Griovely
je pasidarė migį ir apsiklojo tom 
šakom, bet tai nesušildė, nes ten 
šiaurė, ir naktys vėsios.

Kitą dieną nuplaukė dar į kitą 
salelę. Ten pamatė, kad kitam 
krante yra sargybinio bokštas. 
Pagalvojo, kad tikriausiai jau 
Suomija. Reikia ten nuplaukti.

(Bus daugiau)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS (SPŪDŽIAI

— Antanas Rubšys, 
Manhattan College
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Tegul kiekvienas, kuris tik yra 
išlikęs (iš. Tremties), kur tik jis 
begyventų, būna aprūpintas vie
tos žmonių sidabru ir auksu, 
manta ir galvijais bei laisvomis 
aukomis poreikiams Šventyk
los, kuri yra Jeruzalėje’ ” (Ezd 
1, 1-4).

Nenuostabu, kad pranašas *- 
džiūgauja:

Guoskit man Tautą, guoskit 
B t! ,

fūsų Dievas.
kit Švelniai Jeruzalei

ir paskelbkit jai

... Taisykit dykumoje Jahvei 
vieškelį.

iStiesinkit dykynėje mūsų 
Dievui kelią.

Kiekvienas slėnys tebūna už
piltas,

Kiekvienas kalnas ir kalnelis 
— nulygintas.

\ Kiekviena kalva tebūna
I lyguma,
I kiekvienas gūbrys — slėniu.
į Tedo Jahvės Šlovė bus ap-

. , ! ' reikšta ' F
r visa žmonija ją matys.

Žmonija yra lyg žolynas ... 
Dievo žodis pastovus 

amžinai...
(Iz 40,1-8.)

Kiras Didysis apie sava
Britų muziejus Londone turi 

Kiro cilindrą — paties Kiro pa
minklinį įrašą Nugalėjęs medų 
karalių Astyages, Kiras užėmė 
Ekbataną medų sostinę, ir ėmė 
kurti savo pasaulinę imperiją 

~Jižn rūpėjo užkariauti Vidurže
mio jūros kraštas, įsitvirtinti Mė
žtojoj Azijoj ir nešti vieno pa
saulio mintį bei šviesą į Rytų 
kraštas. Lidijos Krizas, Babilo
nijos Nabonidas ir Egipto Ama- 
sis II veltui bandė būriuotis 
bendrai gynybai. Kiro vieno pa
smilto idėja buvo lyg ugnis sau
same krūme. Jis nugalėjo ir pa
ėmė nelaisvėn Krizą (546 m. 
prieš Kristų), o Lidija tapo satta* 
pija — provincija Persijos im
perijoje. Babilonas pasidavė'Ki
rui 539 metais be mūšio. Egip
to Kiras, tiesa, neužkariavo, bet 
paruošė Persiją žygiui į Egiptą

Kiro cilindras atspindi jo per

gales ir savimonę. Įrašas prasi
deda Nabonido, Babilono kara
liaus, pasmerkimu. Kaltas jis, 
nes nesirūpina Marduk, Babilo
nijos dievo, šventove ir laiko 
žmones vergais. Dėl to, rašoma 
cilindre, “dievų viešpats (Mar
duk) baisiai įširdo“ ir, dievų 
lydimas, pasitraukė iš Babilono. 
Tačiau, matydamas vargą kraš
te, Marduk, užuot pykęs, ima
Babilono gailėtis:

Jis perbėgo akimis ir atidžiai 
pasižiūrėjo į visus kraštus, ieš
kodamas teisaus valdovo, kuris 
neštų (Marduk statulą Naujųjų 
Metų apeigose). — Jis tarė 
Kiro, Anšan (miesto) karaliaus, 
vardą ir paskelbė jį viso pasau
lio karaliumi.

Toliau įrašas cilindre sako, 
kad Marduk liepė Kirui žygiuo ras laiko Marduk darbią Izaijo

ti prieš Babiloną į mūšį, pats 
“eidamas kartu su juo, lyg tikras 
draugas”, nes

Marcfuk, iškilusis viešpats, 
savo garbintojų gynėjas, su ma
lonumu stebėjo jo (Kiro) gerus 
darbus ir dorą širdį. (Ir todėl) 
įsakė jam eiti į karą prieš savo 
miestą Babiloną

Izaijo knyga vadina Kirą Jah
vės Mesiju ir laiko jį Jahvės už
mojo vykdytoju- Paties Kiro pa
minklinis įrašas tvirtina, kad 
Marduk, Babilono dievas, pasi
rinko Kirą būti “pasaulio valdo
vu“ ir ėjo kartu su juo “lyg 
tikras draugas“.

Šv. Raštas atspindi ne tik įvy
kius, bet ir istorinius šaltinius. 
Izaijo knygai Marduk nėra die
vas, bet stabas. Ką Kiro cilind-

ir Ezdros knygos — Jahvės, 
Izraelio Dievo, užmoju Pagal 
Šv. Raštą, Jahvė, Izraelio Die
vas ir Istorijos Viešpats, yra įvy
kiuose ir veikia per įvykius. 
Istoriją įvykiai, yra Dievo stak
lės, kurios audžia Istorijos Vieš
paties užmojį.

Kiro “geri darbai Ir dorasis”
Sakome “sudiev” Pasargadae 

lygumai. Kaimo atstovai dar vai
šina vandeniu. Ir vaikai įsidrą
sina. Vandens puoduką paduo
dami, pasižiūri plačiomis ir tam
siomis akimis. Šypsosi nuo au
sies lig ausies. Tačiau kibina
mi tik juokiasi ir atsakyti nesi
ryžta.

Vėl autobuse. “Salaau alei- 
kūm!“ arabiškai atsisveikina 
svetingieji Pasargadae lagoto- 
jai. Grįžtame link šinu— va- 
žiuojame į Naqš-i-Rustarir Per- 
sepdį.

Kiras mane stebina. Ji “geri 
darbai ir dora širdis” Jtyjo pt- 
kantumąį tautų santykiui Žydai 
buvo Kiro pakantumo, Femįjoa 
vieno pasaulio, mokyklą net 
du šimtus meta. t.

Kiro mokftojpū—ZūTOMšrn
UT r-raŠ »-<♦-»- - — «i-■»vi pramini imi snziii* 

žmonijai nę vieną, b« keletą

Siddhartha GmMmm tap MudL 
dha — Apšviestuoju (58®—4S3 
m. pr. Ir.), Kietoje Ktag Fra- 
Tžu (KonfecJM HM totų vi- 
suomento (551-479 mpr. Kr.), 
o Lao-Tzu rodė Kelią (904?-? 

m. pr. Kr.), Persijoje Zaratustra 
kvietė į atsają pasaulio sampra
tą (628-551 m. pr. Kr.), Izraely
je pranašas Jeremijas šaukė į 
asmenišką atliepimą Dievui is
torinėje pervartoje (628-586 m. 
pr. Kr.).

Buddhą Apšviestasis, pasiekė 
Nirvaną — užgesino savyje no
rą būti ir turėti; Konfucijus ėmė
si kurti visuomenę su asmeniš
ku “noru rūpiiftis artimo gero
ve”; Lao-Tzu vedė į “gamtos 
Kelią”, kuris tampa darna visato
je ir žmogaus gyvenime; Zara
tustra skelbė asmenišką nuo
sprendį už šviesą ir gerumą; 
Jeremijas ragino sekti save isto
rinėje audroje, kuri žmones iš
rauna ir persodiną

Visi šie žmonijos milžinai-pir- 
mūnai gyveno VI a. prieš Kris
tui Labai įdomus sutapimas. Za
ratustra ir Kiras — mokytojas ir 
mokinys, idėja ir jos įgyvendi
nimas. Kiro “geri darbai ir 
doro širdis turi šaknis Za> 
ratastros moksle apie šviesą 
ir gerumą Šie du persai tapo 
Vakarą žpogui kryžkele į naują 
pssėnlėtoutą ir pasaulėžiūrą

Pasaulyje, anot Zaratustroą 
yra dvi Jėgos: šviesa-gerumas ir 
tamsa-biogumaą arba Ahura- 
mazdah ir Ahriman. Žmogus 
tari ItoMf apMrov^tl būti geru 
ar btogu, kam padėti — Ahn- 
ramssdsh ar Ahriman
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išeivijos lietuvių organizuotumą 
ir meilę savo tautai, savo kultū
rai.

Tad visa širdimi linkime, kad 
ateinančiais, metais Lietuvių 
Fondas augų^ ir užbaigtų trečiąjį 
milijoną. Tik didelis, galingas 
Lietuvių Fondas garantuoja išei
vijos kultūrinę veiklą. O šiai 
veiklai lėšų niekada nebus per 
daug.

Kas garsino Lietuvą?
Ir šiais metais Lietuvą garsi

no Simas Kudirka. Jis sausio 
gale lankėsi Paryžiuje, kalbėjo 
Prancūzijos televizijoje, birželio 
gale ir liepos pradžioje lankėsi 
Australijoje, grįžo per Havajus, 
visur sukeldamas didelį dėmesį 
ir iškeldamas pavergtos Lietu
vos klausimą.

Į Lietuvos garsinimą įsijungė 
ir jaunimas, liepos 18 surengda
mas demonstracijas prie Sovietų 
pasiuntinybės Washingtone. Tos 
demonstracijos ir demonstrantų 
teismas nuskakbėjo visoje 
Amerikoje — spaudoje ir tele
vizijoje. Jaunimas gražiai ir sėk
mingai demonstravo Philadel- 
phijoje, San Francisco ir kitur.

Lietuvos vardas dažnai garsi
namas ir Madrido konferencijoj. 
Į Madridą buvo nuvykę pirmi
ninkai, stebėtojai ir kores
pondentai iš Altos ir Vliko. Ypač 
daug Lietuvos reikalui pasitar
navo JAV LB visuomeninių rei
kalų tarybos narys Rimas Če- 
sonis, kuris taip pat yra oficialus 
JAV delegacijos Madride narys 
ir turi glaudžius kontaktus su 
daugelių atstovų.

Okupacijos sukaktis
Šiais metais suėjo 40 metų, 

kaip Sovietų Sąjunga smurtu 
okupavo Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Ši sukaktis buvo prisiminta 
lietuviškuose minėjimuose ir 
Amerikos spaudoje, Amerikos 
kongrese. Drauge buvo prisi
minti ir birželio trėmimai, žmo
gaus teisių laužymai. Visa tai 
buvo sujungta su įvykiais Afga
nistane, su sovietinės invazijos 
grėsme Lenkijoje.

Sukaktys
Šiemet suėjo 30 metų, kaip 

Amerikoje prasidėjo nauja imi
grantų kultūrinė veikla, kaip 
ėmė steigtis lietuviškos mokyk
los, tautinių šokių ansambliai. 
Šios sukaktys ir buvo tinkamai 
paminėtos.

Kario žurnalas paminėjo 60 
metų sukaktį, Darbininkas ir 
Dirva — 65 metų sukaktį, Čiur
lionio ansamblis 40 metų su
kaktį, Aušros Vartų parapija 
New Yorke — 75 metų sukaktį.

Premijos
Rašytojų Draugijos premija už 

literatūrą paskirta Algirdui 
Landsbergiui už jo knygą 
“Muzika įžengiant į neregėtus 
miestus”.

Draugo dienraščio 29-tąją me
tinę premiją laimėjo Juozas Kra- 
likauskas už romaną “Po ultima
tumo”, Vinco Krėvės vardo pre
mija Montrealyje paskirta poetui 
Henrikui Nagiui.

Religinės literatūros premija, 
skiriama Ateitininkų Federaci
jos, teko kun. prof. Antanui Rub- 
čiui už veikalą “Raktas į Naująjį 
Testamentą”.

Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premija paskir
ta Joanai Kuraitei iš Hamiltono.

Buvo ir specialus konkursas 
radijo valandėlėm, kas parengs 
geresnę programą Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakties 
proga. Pirmą premiją 500 laimė
jo Laisvės Varpo radijo valandė
lė Bostone, II premiją — 300 
dol. radijo valandėlė Los Ange
les, III-čią premiją 200 dol. 
Laisvės Žiburio radijo valandėlė 
New Yorke.

Vidai Bučmienei, Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
Clevelande direktorei, įverti
nant jos darbą švietimo srity, 
įteikta Ohio lietuvių gydytojų 
24-oji kultūrinė 1000 dol. pre
mija.

JAV LB kultūros tarybos skir
ta dailės premija — 1000 dol. 
— teko dail. Viktorui Vizgirdai.

traukusi šokėjus iš

Chicagoje liepos

' Šių kelionių aprašymų autorė Pompėjoj, prie Veneros šven
tyklos griuvėsių.

, Didesnėse lietuvių kolonijose 
buvo ruošiamos dailės parodos 
literatūroos vakarai, 
vaidinimai.
zuotas šeštasis teatro festivalis. 
KultOros Taryba surengė kultū
ros darbuotojų konferenciją Cle
velande.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga New Yorke su
rengta vienuoliktoji dailės paro
da, Chicagoje ta proga parodą 
surengė Lietuvių Dailės Institu-

Lietuviškoji visuomenė pasi
džiaugė, kad šiemet Nobelio 
premiją už literatūrą laimėjo 
Lietuvoje gimęs lenkiškai rašąs 
poetas Česlovas Milosz, lietuvių 
draugas.

Mirusieji
Kasmet iš mūsų tarpo pasi

traukia taurūs lietuviai, kurie sa
vo darbu ir triūsu prisidėjo prie 
Lietuvos statymo, prie lietuvių 
tautos brandinimo, auginimo.

Šiemet tų mirusiųjų yra nema-

Sausio 23 Putname mirė kun. 
Vincas Puidokas, gimęs 1903.V. 

3, lietuviškos knygos mecenatas.
Sausio 24 Toronte mirė Jonas 

Matulionis, visuomenininkas 
buvęs Vliko pirmininkas, buvęs 
finansų tarėjas vokiečių okupa
cijos metais, nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvęs banko di
rektorius, gimęs 1898.II.7.

Sausio 27 mirė dr. Kazys Al
minas — Alminauskas, veteri
narijos gydytojas, agronomas, 
lietuviškosios kultūros mecena
tas, gimęs 1907.IV.1.

Vasario 5 New Yorke mirė ra
šytojas Juozas Petrėnas-Tarulis, 
gimęs 1899.III.19, daugelio 
knygą autorius, palikęs neišleis
tus prisiminimus. Jo pelenai nu
vesti į Lietuvą ir Kaune palaido
ti.

Vasario 21 mirė Augustas Ra
manauskas, gimęs 1897, buvęs 
Kauno aukštesniosios policijos 
mokyklos viršininkas, buvęs 
TelJią apskrities viršininkas, že
mės ūkio tarėjas vokiečių oku
pacijos laikais. Gyveno New Ha- 
ven,Conn., kur ir mirė.

Kovo 30 mirė New Yorke dai
lininkė Regina Ingelevičienė- 
Matuzonytė, gimusi 1905.VIII. 
29.

Balandžio 10 Patersone, N.J. 
mirė Vaclovas Čižiūnas, gimęs 
1900.1.13, žymus lietuvių peda
gogas, keletos knygų autorius.

Gegužės 10 Baltimorėje mirė 
poetas Nadas Rastenis, gimęs 
1891.1.19, išleidęs kelias eilių 
knygas, j anglų kalbą išvertęs 
Donelaičio Metus ir Baranausko 
Anykščių Šilelį.

Biržulio 20 Clevelande mirė 
Aldona Nasvytytė-Augustinavi- 
vičienė, profesorė, kultūrininkė.

Rugpiūčio 3 Belgijoje mirė 
pulkininkas Juozas Lanskarons- 
kis, buvęs nepriklausomos Lie
tuvos karo atache Prancūzijoje 
ir Belgijoje, Lietuvos laisvės ka
rų (Šyvis, gimęs 1893.1.7.

Rugpiūčio 13 mirė kun. Juo
zas Grigonis, gimęs 1921.121.

Rugpiūčio 21 Bostone mirė suomenininkas, plačiai veikęs 
Kazys Merkis, sulaukęs 75 metų, 
savanoris, žymus sportininkas, 
boksininkas, dviratininkas, 
šachmatininkas, Darbininke re
dagavęs šachmatų skyrių per 30 
metą.

Rugpiūčio 4 senelių namuose 
Newke mirė Pranas Vaškas, 
Lietuvos vyčių veikėjas, dauge
lio laikraščių korespondentas, 
bendradarbiavęs ir Darbininke, 
gimęs 1903.1X24.

Rugsėjo 7 Chicagoje mirė ra
šytojas Aloyzas Baronas, gimęs 
1917X11.12, daugelio knygų- 
autorius, ilgametis Draugo re
daktorius, laimėjęs kelias premi
jas už savo literatūrinius kūri
nius, buvęs Lietuvių Rašytojų 
Draugijas pirmininkas.

Spalio 20 Great Necke, N.Y., 
mirė generolas Stasys Pundzevi
čius, Lietuvos kariuomenės žy
mus karys, buvęs g en. štabo 
viršininkas, divizijos vadas. 
Buvo gimęs 1893.1X2.

VIENOS KELIONĖS PRISIMINIMAI
AURELIJA BALAŠAITIENE
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Man asmeniškai Pompėjos 
miestas padarė patį stipriausią 
įspūdį iš visų matytų istorinių 
paminklų gal todėl, kad jame per 
keletą minučių buvo amžiam su
stabdytas gyvenimas ne žmo
gaus žiaurumo žmogui, bet aukš
tesnės likiminės rankos moste
lėjimu. Tenka nusiteikti filoso
fiškai, įsisąmoninant žmogaus 
menkystę ir gyvenimo žemėj 
laikinumą.

Pagaliau artėjo laikas grįžti į 
autobusą. Aš ir mano bičiulis 
staiga pastebėjom esą tarp visiš
kai nepažįstamų turistų, o mūsų 
grupės asmenų nei jos vadovo 
negalėjom rasti. Pradėjom skai
tyti gatvių užrašus ir spėlioti, 
kuri iš tų senovinių gatvių mus 
nuves į šių dienų pasaulį. Jos 
visos pasirodė panašios ir visos 
vedančios į vieną ar kitą aikš
tę ar forumą, tik ne į tą kelią, 
kuriuo atėjom. Pradėjom klausi

Lapkričio 5 Great Necke, N.Y. 
mirė muzikas Mykolas Cibas, 
savo muzikine- veikla plačiai 
pasireiškęs New Yorke, gimęs 
1922X28.

Lapkričio 10 Miunchene, Vo
kietijoje, mirė dr. Jonas Grinius, 
rašytojas, dramaturgas, parašęs 
eilę dramų, meno istorikas, lite
ratūros kritikas, gimęs 1902.11.21.

Lapkričio 18 Providence, 
R.I., mirė kun. Vaclovas Mar
tiniais, lietuvių parapijos klebo
nas, buvęs ilgametis Balfo pir
mininkas, veikęs su ateitinin
kais, Kunigų Vienybėje, gimęs 
1909.III.15.

Lapkričio 21 Putname, Conn., 
mirė prel. Pranciškus Juras, 
Amerikos lietuvių kultūrininkas, 
lietuviškos knygos mecenatas, 
Alkos muziejaus steigėjas, gi
męs 1891.VI.16.

Lapkričio 30 Largo, Fla., 
mirė Albinas Trečiokas, kadai
se gyvenęs Newarke ir plačiai 
pasireiškęs savo visuomenine 
veikla Tėvynės Mylėtojų drau
gijoje, Alte, Balfe, Ameri
kos Lietuvių Tautinėje Są
jungoje, Lietuvių Bendruome
nėje ir kitur, gimęs 1893X28.

Cruoidžio 17 Lemont, III., 
mirė rašytojas Marius Katiliškis, 
daugelio knygų autorius, laimė- • 
jęs bent kelias premijas už lite
ratūrinius kūrinius, gimęs 1915. 
IX.15.

Gruodžio 17 Bostone mirė 
Stasys Lūšys, ekonomistas, vi-

krikščionių demokratų sąjungo
je, ateitininkuose, Vliko narys, 
gimęs 1903.VIII.31.

Su pagarba nulenkiame gal
vas iškeliavusiem iš mūsų tarpo. 
Jie visi savo darbu ir triūsu 
papuošė Lietuvą ir ją praturti
no.

Esame dėkingi visiem, kurie 
dirbo ir veikė nebijodami nei pa
juokos, nelaukdami nei dėkingu
mo, tarnavo lietuviškai visuome-

Su gilia rimtimi ir darbo en- 

čius metus. Dirbkime, kovoki
me, darykime visa, kad Lietu- 

pat taupykime ir saugokime 
lietuviškas jėgas. Mūsų nedau
gei yra. Visi esame svarbūs ir 
reikalingi, kad lietuviškoji 
bendruomenė ir lietuviškoji kul
tūra augtų ir klestėtų.

Sėkmės ir ištvermės visiem! 

nėti kitus ... Pagaliau, pasidėję 
ant įkaitusio akmens, pradėjom 
studijuoti Pompėjos miesto pla
ną. Nebuvo lengva susiorientuo
ti tame senoviniame griuvėsių 
labirinte, bet vis dėlto pąjėgėm 
nustatyti savo buvimo vietą. Pa
sirodo, kad buvom atsidūrę to
limiausiame nuo įėjimo Pompė
jos krašte.

Saulė degino galvą ir akis, o 
pavėsio negalima buvo rasti. 
Taip ėjom skubiais žingsniais 
nepatogiais Pompėjos “šaligat
viais”, kol pagaliau pamatėm 
vijokliais apaugusius vartus, 
pro kuriuos įžengėm į šį mirusį 
istorišką miestą. Prie išėjimo 
radom jau mūsų belaukiančius 
bendrakeleivius ir ekskursantus 
skaičiuojantį ekskursijos vadovą.

Atsigaivinę šaltu limonadu, 
sėdom į autobusą ir pavažiavom 
iki sekančio kalnelio tarp Pom
pėjos ir Salerno. Užvažiavę į 
kalvos viršų statoku vingiuotu 
keliu, radom didelį restoraną, 
kuriame mum buvo iš anksto 
užsakyti pietūs. Nebeprisimenu, 
ką valgėm, bet tik viena žinau, 
kad valgyti beveik nieko, išsky-

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ PROBLEMOS 
XIV mokytojų savaitė Kennebunkporte — 11

A. MASIONIS

Jei J. Masilionio grupei tiek 
laiko truko atvažiuoti į Kenne- 
bunkportą, tai, aišku, kad ryti
nio rajono mokytojam maždaug 
tiek laiko reikia pasiekti Dai
navai. Žinoma, ne visi važiuoja 
į Dainavą traukiniais, bet vis 
tiek iš šio Atlanto pakraščio 
kai kuriem, toliau gyvenantiem, 
ir automobiliu tenka sukalti iki 
800 mylių. Ne visi, ypač vy
resnio amžiaus mokytojai, gali 
tokį nuotolį viena diena padary
ti, ypač kada dabar greitis nu
statytas tik 55 mylios per valan
dą. Kartais gi pasitaiko didelis 
judėjimas kely, tai net ir tiek 
negali nuvažiuoti. Taigi tenka 
nakvoti. Vadinasi, ir rytinio ra
jono mokytojam tenka kartais 
važiuoti ir dieną, ir naktį, kol 
pasieki Dainavą.

Štai dėl ko rytinio rajono mo
kytojai norėtų, kad bent pramai- 
nui būtų studijų savaitės ren
giamos ir Kennebunkporte. 
Jei vidurinio rajono mokytojai 
naudojasi savotiškom lengvatom 
(lengviau pasiekti Dainavą), tai 
jau laikas atsižvelgti ir į rytinį 
rajoną, ypač kai valdžia kitais 
metais jau neapmokės išlaidų. 
Tikimasi, kad J. Masilionio ke
lionės vargų aprašymas bus 
Švietimo Tarybai geras argu
mentas į visa šita ateity atsi
žvelgti. Tai tiek apie penkta
dienio vakaro Šios vienos prob
lemos sprendimą ir jos komen
tarus.

Po to vakaro vadovas A. 
Masionis pasakė užbaigos žodį, 

jam padėkodamas už išrūpini- 

skaičiui mokytojų dalyvauti šią 

te. B. Lukoševičienė ir Monika

Bronius Juodelis atsakė į jam

rus duoną ir salotus, negalėjom, žydinčiais krūmais ir gyvat 
nes viskas buvo labai neskanu mis, buvo apsupta turisl 
ir riebaluota.

Pavalgę traukėm toliau ir su
stojom vėl vienos kalvos papė
dėj, kurioj buvo papuošalų dirb
tuvės, pagarsėjusios visame pa
sauly savo ranka pjaustytomis 
Kamėjos galvutėmis. Čia prie 
siaurų stalų palangėse apsišar
vavę juvelyrų akiniais, sėdėjo 
keliolika įvairaus amžiaus vyrų, 
su tam tikrais aštriais peiliukais 
piaustančių baltus Kamėjų profi
lius. Stiklinėse vitrinose stebė
jom nuostabaus grožio rankų 
darbo gaminius. Su mumis drau
ge keliaujančios japonės pirko 
brangenybes saujomis, nors kai
nos buvo pasakiškai aukštos.

Pasidairius po dirbtuves ir pa
puošalus, dailiai apsirengusios 
merginos pakvietė visus laiptais 
pasikelti į antrą aukštą, kur 
ilgoj, siauroj patalpoj buvo iš
rikiuoti nuostabaus? grožio in
krustuoti, raižyti, piaustyti ir 
dramblio kaulu dabinti stalai, " kos dunksi miegantis Vezuvijus 
staleliai, šachmatų lentų stalai 
ir net bilijardas. Vienas tokių 
stalelių galįs būti pristatytas ap
draustas į Ameriką “tik” už du 
tūkstančius dolerių ... Deja, čia 
net ir turtingieji turistai neatro
dė susigundę.

Traukėm toliau Sorento link, 
kuris turėjo būti paskutinis mū
sų ekskursijos taškas. Tai tas gar
susis kurortinis Italijos miestas, 
kurį taip išgarsino “Sugrįžk į 
Sorrento” daina, dainuojama 
turbūt visame pasauly.

Jei Neapolis, Roma ir Pompė
jos apylinkės buvo tipiškai ita
liškos ir stilingos nuo senovinių 
paminklų iki šių dienų pramonės 
ir prekybos pastatų, tai Sorren
to jau pasirodė grynai tarptau
tinis, modernus,-pritaikytas gry
nai labai turtingiem' atostogau
tojam. Centrinė miesto aikštė pa
dabinta manikiūruotom pievutė
mis, taip primenančiomis Ameri
kos priemiesčius, spalvingais

išreikštą padėką savo žodžiu, 
pasidžiaugdamas, kad abiejose 
stovyklose buvo susirinkęs gra
žus mokytojų skaičius, kad vis
kas gražiai praėjo tikrai drau
giškoj ir darbingoj nuotaikoj. 
Linkėjo mokytojam įsigytas ži
nias pritaikyti savo mokyklose 
ir viską daryti, kaip iki šiol, 
kad mokyklos veiktų, kaip vei
kusios, ir kad mokinių skaičius 
ne mažėtų, bet dar būtų gali
ma jį padidinti. Baigdamas pa
dėkojo visiem studijų savaitės 
vadovam ir talkininkam. (Atski
rų dienų programom, tarp kitko, 
vadovavo D. Bobelienė, A. Ma
sionis, M. Jonynienė, S. Rudys 
ir J. Viesulienė.) Padėkojo taip 
pat ir tėvam pranciškonam už 
gražią vasarvietę ir nuoširdžią 
globą. Linkėjo visiem mokyto
jam geriausios sėkmės lituanis
tinio švietimo baruose.

Paskui buvo dar pasivaišini- 
mas, pasišnekučiavimas, na, ir 
atsisveikinimas, nes kai kurie 
jau ankstų rytą turėjo išvykti.

Baigiamosios pastabos
Atrodo, kad čia jau daugiau 

ir nereikėtų nieko pridėti. Pasa
kytos užbaigimo kalbos, atsi
sveikinimu lyg ir padėtas taš
kas — ir baigta. Gal ir nerei
kėtų, bet man niekaip neišeina 
iš galvos viena vieta J. Masi
lionio reportaže apie Kenne- 
bunkportą spalio 8 dienos Drau- 

“gražu, bet ir jautiesi svetimas”, 
ir pagaliau, išvardinęs savo pa* 

jų savaitės tariamas neigiamy- 

reikia, čia tau ne Dainava...”,

me sakiny yra ir šioks toks *•
priekaištas. Vadinasi, Kenne- Iš tikrųjų taip nėra, kailiL 
bunkportas negali susilyginti su. Masilionis spėlioja. Niekam* 
Dainava. * * ’ ...............................

Kam gi iš tikrųjų J. Masi
lionis čia priekaištauja? Nagi

Švietimo Taryba. Ji už progra-

* viešbučių ir ištaigingų knM- 
vių, kurių vitrinose matėsi Cį- 
ci, Dioro ir Chiaparelli orin
iai, brangenybės, išeigini 
drabužiai. Pats Sorrento mA 
tas, panašiai, kaip ir NeapoĮ 
turi savo įlanką su “Mara 
Grande”, kurioj, inkarus nuli 
dusios, ilsisi turtuolių privači 
jachtos. Čia švara nepaprasi 
netipiška kitiem Italijos mid 
tam, ir patys gyventojai atro4 
prisiderinę prie aukštos turtinį 
turistų klasės. Aikštės šone sto 
įspūdingas Torųuatto Tasso pi 
minkks, vaizduojantis .didį 
poetą .o laiko drabužiais, atsin 
musį £ storą knygą, parėmu 
smakrąranka ir nutolusiu žvilg 
niu žvėgiantį į neišmatuojami 
tolius. Ruo pakrantės žvelgiat 
žemyn, ųatosi įdomi uolėta ai; 
ga, vedanti į Tirėnų jūrą ir p< 
vadinta Karalienės Joanno* 
Maudyklą Tolumoj skersai įlan

Stoviu Įsirėmus į metalini 
pakrantės tvorelę ir bandau 
atmintį įrayti visus tuos nuosta 
bius vaizdts, kurių negali per 
duoti joksi .paratas ir jokia dai
lininko ranU. Aikštės šonuose, 
šalia lapuočiu išdidžiai į dangt 
kelia savo pušniai karūnuota: 
galvas itališki palmės. Tokių 
palmių niekur\esu mačiusi, nė 
pačiuose Ameri^s pietuose.

Atrodo, kad tįstai yra gero
kai prisidėję pri^orrento eko
nominio lygio, r 
niai gyventojai 
gera apranga, d 
senomis, gera ava^pe. Pati že
moji Sorrento paįntė išmar
ginta plaukymo b^inais, ap
suptais spalvotų kėcįų, kuriose 
ilsisi saulės mylėto^. Kitame 
šone matosi garsioji Vpri sala, 
į kurią, deja, jau neturėjom 
laiko vykti. ;

įčia visi vieti- 
sižymi labai 
ipmis šukuo-

(Bus daugiu

mas ir atsakinga. Kas čia y ko, 
tai buvo tik tų Švietimo ary- 
bos programų vykdymas, po
nia, visų smulkmenų, kaip Ind
ras dainavimas, procesija jie 
kryžiaus, malda prieš val^r * 
bendras vėliavos pakėlimas,ti
riu J. Masilionis pasigedo H- 
nebunkporte, negalėjo Švietio 
Taryba iki visų detalių numa- 
ti, bet J. Masilionis, atvyk 
čia savaitės pradžioj, turėjo tu 
skirtumus pastebėti ir, ka 
Švietino Tarybos narys, galėj 
atkreipti į tai programos vadom 
dėmesį. Nors programa čia 
taip jau buvo perkrauta, bet vi 
tiek buvo galima ne vieną da 
lyką pakoreguoti. Buvo galima 
suorganizuoti ir laužą, ir pro
cesiją į kryžių, ir kitus daly
kus. Jei J. Masilionis būtų lai
ku atkreipęs į tai dėmesį, tada 
nebūtų reikėję po laiko kritikuo
ti. Juk abi programos įbuvo Švie
timo Tarybos, tad jam lygiai 
turėjo rūpėti abiejų kuo geriau
sias pasisekimas. Tada nebūtų 
reikėję sakyti ...“čia ne Dai
nava”.

Pagaliau kodėl gi viena ir ki
ta studijų savaitė turi būti ly
giai tokia pat, kaip du van
dens lašu? Ten buvo vienų da
lykų vakarais daugiau, čia — 
kitų. Svarbu, kad buvo, kad vi
si vakarai buvo užpildyti.

Blogiau, kai jauti, kad J. Ma
silionis užgriebia ne tik prog
ramas, bet ir pačias stovykla
vietes. Jis užsimena laužą, bet

Jis pasigenda čia vakarinių dai- 

jimas, kad, anot jo, čia irti 
miestelis. Vadinasi, ir vėL tas 
nors negerai. Tačiau, kurnėsi 
tikras, nereikėtų tokių abejbfų 
kelti ir daryti spėliojimų,., ris 
tuo gali būti metanas šeMh

niekada netrukdė jokie daira

surengti laužo. Tik



AMERIKOS LIETUVIAI 
BENDRUOMENINĖJ VEIKLOJ

Kanados Lietuvių Bendruo
menės tarybos suvažiavimas 
įvyko lapkričio 1 ir 2 Montrea- 
ly. Jame pranešimus padarė 
krašto valdybos pareigūnai ir 
apylinkių pirmininkai. Pamal
dos buvo Aušros Vartų parapi
jos salėj. Po pamaldų suvažia
vimui pranešimą padarė PLB 
valdybos pirm. Vytautas Kaman
tas, o kaip svečias dalyvavo JAV 
LB krašto valdybos pirm. Vytau
tas Kutkus, kuris suvažiavimą 
pasveikino. Suvažiavimo metu 
išrinkta nauja. Kanados LB kraš
to valdyba, kuri jau pasiskirstė 
ir pareigomis. Naujoji pirminin
kė yra jaunosios kartos atstovė 
Joana Kuraitė. f

Vytautas Alantas laimėjo Dir
vos novelės konkursą. Premija 
jam buvo įteikta Dirvos 65 metų 
sukakties minėjime Detroite 
lapkričio 2. JAV LB krašto val
dybos pirm. Vytauto Kutkaus 
sveikinimą Vytautui Alantui 
perskaitė JAV LB krašto valdy
bos reikalų vedėjas Karolis Ba
lys.

JAV LB krašto valdyba posė
džiavo lapkričio 16. Posėdžio
metu buvo apsvarstyti PLB 
valdybos paruošti Pasau
lio Lietuvių Dienų, įvyksiančių
1983 Chicagoj, organizaciniai 
nuostatai, aptartas praėjusios ta
rybos suvažiavimas Chicagoj, 
piniginis vajus sportininkų išvy
kai į Australiją paremti ir ket
virtasis mokslo ir kūrybos sim
poziumas. Nutarta išmokėti 
2,000 dol. sportininkų išvykai į 
Australiją, paskirta 500 dol. JAV 
LB socialinių reikalų tarybai, 
5,000 dol. visuomeninių reikalų 
tarybai. Taip pat nutarta Kalė
dų švenčių proga paremti lietu
viškus laikraščius.

Pasaulio Lietuvio gruodžio 
numeris yra skiriamas JAV Lie
tuvių Bendruomenei. Turiny: 
straipsniai ir pranešimai pirm. 
Vytauto Kutkaus, visuomeninių » 
reikalų tarybos pirm. Algimanto 
Gečio, švietimo tarybos pirm? * 
Juozo Plačo, kultūros tarybos 
vicepirm. Viktoro Mariūno, so
cialinių reikalų tarybos pirm. dr. 
Antano Butkaus, vicepirmininko 
organizaciniam reikalam Jono 
Urbono, JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirm. Virgaus Volerto 
ir Lietuvių Fondo valdybos 
pirm. dr. Gedimino Baluko.

Vytautas Kutkus, JAV LB kraš
to valdybos pirmininkas, valdy
bos vardu raštu pasveikino: Dar
bininką, kuris lapkričio 16 New 
Yorke šventė savo 65 metų su
kaktį; Simą Kudirką, kuriam lap
kričio 23 suėjo 10 metų nuo šuo
lio į šį laisvės kraštą; JAV LB 
Palm Beach apylinkę, kuri lap
kričio 27 šventė 5 metų sukaktį; 
Vliko seimą, įvykusį gruodžio 
13 ir 14 Toronte; Australijos ir 
Šiaurės Amerikos sportininkus, 
mūsiškius Australijoj viešinčius 
nuo 1980 gruodžio 20 iki 1981 
sausio 14; Australijos LB krašto 
tarybos suvažiavimą Adelaidėj 
gruodžio 28-31; Pietų Amerikos 
lietuvių—Jojnrgresą, įvyksiantį 
1981 vasario 11-15.

Pirmas kultūros darbuotojų 
suvažiavimas įvyko lapkričio 22 
ir 23 Clevelande. Suvažiavimą 
ruošė JAV LB kultūros taryba, 
kurios pirmininkė yra Ingrida 
Bublienė. Jame paskaitą skaitė 
disidentas poetas Tomas Venc
lova. Pranešimus padarė Lietu
vių Fondo tarybos pirm. dr. An
tanas Razma ir V-ojo teatro festi
valio rengimo komiteto pirm. 
Anatolijus Kairys. Simpoziume 
dalyvavo Liuda Rugienienė, 
poetas Stasys Santvaras, Teresė 
Gečienė ir Aloyzas Astravas. Su
važiavimą sveikino ir uždarė 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus. Suvažiavimo 
dalyviai stebėjo Dainavos an
samblio pastatytą Aloyzo Jurgu- 
čio trijų veiksmų operą "Čičins
kas”. Operos libretas — Anatoli
jaus Kairio. Ansamblį iškvietė 
veikli JAV LB Clevelando apy
linkės valdyba, vadovaujama 
energingo Jurgio Malskio.

JAV LB krašto valdyba pa
sveikino naujai išrinktą prezi
dentą Ronald Reagan, viceprezi
dentą George Bush ir kitus aukš
tus respublikonų pareigūnus. 
Sveikinimą pasirašė pirm. Vy

tautas Kutkus ir vicepirmininkė 
Aušra Zerr.

Lietuviškų parapijų reikalu 
JAV LB krašto valdyba parašė 
laišką Kunigų Vienybės pirm, 
kun. Albertui Kontautui ir vi
siem Kunigų Vienybąs centro 
valdybos nariam, prašydama, 
kad bendru laišku botų kreipia
masi į visas lietuvių tautines pa
rapijas ir JAV LB apylinkes su 
tikslu sustiprinti parapijas ir 
siekti, kad įps būtų ne tik tikė
jimo, bet ir lietuvybės tvirtovė
mis. Dirvą paruošus, bus skel
biami lietuviškų parapijų 
metai. Tuo klausimu JAV LB 
Bostono apylinkės valdybos 
pirm. Aloyzas Astravas buvo pa
siūlęs rezoliuciją JAV LB tary
bos suvažiavimui Chicagoj.

Penktasis teatro festivalis įvy
ko lapkričio 26-30 Chicagoj. 
Jis buvo pradėtas Vitalio Žu
kausko humoro vakaru. Po to 
buvo šie vaidinimai: K. Kielos 
komedija "Jaunystės eliksyras”, 
pastatė Chicagos Šaulių teat
ras, režisavo Juozas Petrauskas;

LOS ANGELES, CALIF.
Šv. Kazimiero parapijos 

sukaktis
1981 metais minima Šv. Kazi

miero lietuvių parapijos 40 metų 
sukaktis. Jau dabar pramatyti 
kai kurie šventiniai momentai:

Balandžio 5 parapijos salėj 
vyks 1980 metų Draugo dienraš
čio romano premijos įteikimo iš
kilmės.

Balandžio 8-12 metinės gavė
nios rekolekcijos, kuriom vado
vaus Tėv. Antanas Saulaitis, SJ. 
Viena diena bus skiriama jauni
mui. Rekolekcijos baigiamos 
religiniu koncertu.

Birželio 21 vyks 29-oji Lietu
vių diena. Ji bus sujungta su 
pagrindiniu parapijos 40-ties

* metų sukakties'minėjimu. Šven
tėj pažadėjo dalyvauti vysk. V. 
Brizgys. Numatoma puiki meni
nė programa, parapijos istoriją 
vaizduojančių nuotraukų ir vaiz
dų paroda.

Spalio 24-25 numatomas para
pijos banketas ir laimės trauki
mai.

1981 metais numatoma naujai 
išdažyti bažnyčią iš vidaus. Šį 
darbą atliks V. Dovydaičio dažy
mo įstaiga. Baigiamas gaminti 
parapijos įsteigėjui prel. J. Ma
cijauskui atminti Šv. Kazimiero 
vitražas. Šv. Juozapo ir šv. Kazi
miero molinės statulos bus pa
keistos medinėmis, kad derintų
si prie kitų jau turimų statulų.
— LŽK.

Tradicinis literatūros vakaras
Kiekvienais metais Los Ange

les Fronto Bičiuliai suruošia po 
du stambesnius parengimus: 
metų pradžioj būna, paprastai 
dviejų dienų, politinių klausi
mų svarstybos, o metų pabaigoj
— literatūros vakaras. Šiemet li
teratūros vakaras buvo 15-tas iš 
eilės. Jis vyko gruodžio 6 para
pijos salėj. Programos atlikti 
buvo pakviesti rašytojas Vytau
tas Volertas ir muzikai — smui
kininkas Izidorius Vasyliunas su 
sūnum pianistu Vyteniu. Juos 
papildė vietiniai losangeliečiai 
poetai ir rašytojai. Auditoriją su
darė pora šimtų su viršum daly
vių. Įvadinį žodį tarė Juozas Ko
jelis.

Rašytojas J. Gliaudą supažin
dino dalyvius su rašytojo V. Vo
lerto kūryba, šis skaitė ištrau
ką iš romano “Greitkelis”. Po 
to poetas ir literatūros kritikas 
Pr. Visvydas paskaitė tris savo 
poezijos kūrinius. Kompozitorė 
G. Gudauskienė pristatė audito* 
rijai Izidorių ir Vytenį Vasyliū- 
nus. Pirmasis smuiku, antrasis 
akomponuodamas fortepijonu 
atliko: Sonata Es-Dur, Mozarto, 
allegro; Sonata Nr. 2 A-Moll. 
Jurgio Gaižausko, allegro mode
rato, andante cantabile ir III 
Marciale; Sonata G-Moll op. 1, 
Ferrari, sostenuto; Allegro Ap- 
passionato (ųuasi presto).

Antroj vakaro daly rašytoja Alė 
Rūta skaitė “Vilnius pro liū
desį”. Ten apsilankius, vaizdas 

Aloyzo Barono vidinimas vai
kam "Diena prie ežero”, režisa
vo Laima Lapinskienė, ir L. Do
vydėno komedija "Jeigu mes 
rasim uranijaus”, režisavo Da
rius Lapinskas, — abu vaidini
mus atliko Chicagos Jaunimo 
teatras; Anatolijaus Kairio kome
diją “Ku-kū”, režisavo Andrius 
Cieminis, atliko Rochesterio 
jaunimo “Teatras Vienas”; Jur
gio Gliaudos drama "Čiurlio
nis”, režisavo Dalila Mackialie- 
nė, atliko Los Angeles "Dfamos 
Sambūris”; Juozo Grušo drama 
“Tėvas ir sūnus”, režisavo Dar- 
gytė-Byszkiewicz, atliko Toron
to teatras “Aitvaras”; Birutės 
Pūkelevičiūtės "Antroji Salomė
ja painiavose”, režisavo Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė, atliko 
Hamiltono teatras "Aukuras”. 
Sekmadienį įvyko žymenų va
karas, kurį atidarė JAV LB kraš
to valdybos pirm. Vytautas Kut
kus. Žymenis įteikė JAV LB 
kultūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė. Geriausio teatro žy
menį gavo Hamiltono teatras 
“Aukuras”, geriausio aktoriaus 
— Stepas Ramanauskas, o ge
riausios aktorės — Marija Kal
vai tienė.

JAV LB

liūdnas, nė prošvaisčių nesi
mato, ir klausytojus liūdnai nu
teikė. Poetas Bem. Brazdžionis 
paskaitė, gal teisingiau — pade
klamavo, keletą savo kūrinių, iš 
kurių vienas tiesiog humoriškai 
išreiškė klaikią tiesą, kaip so
vietinė imperija laikosi paremta 
baimės: viršūnės bijo fabriko 
šlovėjo, šis viršūnių, tėvas bijo 
vaiko, draugas draugo, ir taip 
kiekvienas kito bijo, dėl to visi 
tylūs ir “patenkinti”. Pabaigai 
Vyt Volertas paskaitė ištrauką iš 
savo beletristikos. Rengėjų 
vardu Algis Raulinaitis, dėkoda
mas programos atlikėjam ir daly
viam, kartu avansu pakvietė ir į 
kitų metų panašų rudens paren- 
-gimą. Po to žemutinėj salėj da
lyviai prie kavos, šampano ir už
kandžių maloniai pasišneku
čiavo.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
smuikininkas ir pianistas Vasy- 
liūnai bažnyčioj po pamaldų 
virtuoziškai atliko bažnytinį 
konecertą. Ypač gilų įspūdį pa
darė, kad žmonės smalsumo ve
dami, nuolat atsigrįždami į “viš- 
kas”, stebėjosi, negi su šios baž
nyčios fisharmoja yra įmanoma 
taip nuostabiai meistriškus da
lykus atlikti.

J. Kn.

Trumpai
Aleksandras Dabšys nepri

klausomoj Lietuvoj ėjęs teisėjo 
pareigas, lapkričio 5 minėjo 75 
m. amžiaus sukaktį. Sukaktuvi
ninkas gimė Beržynų km., Šiau
lių apskr. Teisių mokslus baigė 
Kaune. Sovietam antrą kartą 
okupuojant Lietuvą, pasitraukė į 
Vakarus ir Vokietijos lietuvių 
kolonijose mokytojavo. 1949 at
vyko į Los Angeles ir įsijungė į 
veiklą Alte, Balfe, Šv. Kazimiero 
parapijos komitete, Lietuvių 
Bendruomenėj, Liet. Teisininkų 
Sąjungoj ir kitose organizacijose.

Genės Geštautienės ir Onos 
Paškevičienės tapybos kūrinių 
paroda rengiama sausio 3-4 Šv. 
Kazimiero parapijos didžiojoj sa
lėj. Parodą rengia Kunigaikštie
nės Gražinos vardo vyr. skaučių 
būrelis.

Birutiečių draugijos miru
siųjų pagerbimas įvyks sausio 
11, sekmadienį, 12:30 vai. di
džiojoj parapijos salėj.

Politinių studijų savaitgalis, 
rengiamas Fronto Bičiulių, įvyks 
sausio 17-18 šv. Kazimiero pa
rapijos didžiojoj salėj.

T Lietuvos Dukterų balius vyks 
sausio 24, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. parapijos salėj. Daugiau in
formacijų teikia Salomėja Ša
kienė. Jos telef. 243-0424. — 
L.ŽJC.

Tik jūrų plotais vėjai burę varo. 
Gėlė tik saulėj rausta kaip 

mergelė.
Narve ir aro sparnas nebe aro... 
Skaudi daina, kai kančios širdį 

gelia...
Petras Vaičiūnas
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Iš Viva Europa spektaklio K ultūžos Židiny. Los Angeles 
jaunuoliai: akordeonistas Rimas Polikaitis ir smuikininkas 
Raimundas Mickus. Nuotr. V. Maželio

AIDAI VYTAUTO DIDŽIOJO
GARBEI

Aidų paskutinis šių metų nu
meris, kuris prieš Kalėdas iJ- 
siuntinėtas prenumeratoriam, 
yra skirtas Vytautui Didžiajam 
jo 550 metų mirties sukakčiai 
paminėti. Šiam numeriui išleisti 
JAV LB Kultūros taryba paskyrė 
500 dol.

Apie Vytautą Didįjį įvairiais 
atžvilgiais rašo trys žymūs isto
rikai. Simas Sužiedėlis gvildo 
temą “Lietuva išorinėje kryžke
lėje”, pažymėdamas, jog po Al
girdo ir Kęstučio kolektyvinio 
valdymo su Vytautu Didžiuoju 
prasidėjo tarpusavio kovų laiko
tarpis, kurį piktai išnaudojo 
kryžiuočiai. Juozas Jakštas 
savo straipsnyje iškelia Vytautą 
Didįjį ryšium su Maskvos kuni
gaikštija ir totoriais. Čia taip pat 
pilna suktybių bei kovų, kurio
se Vytautas Didysis sugebėjo 
apsukriai suktis. Viktoras Gi
džiūnas, OFM, plačiai rašo apie 
Lietuvos krikščioninimą Vytau
to Didžiojo politikoj. Iš straips
nio sužinome apie krikščionis 
Kęstučio šeimoj, . apie Vytauto 
vaidmenį krikštijant Lietuvą, 
apie pastangas apkrikštyti že
maičius bei įsteigti žemaičių 
vyskupiją ir pagaliau apie bažny
tinės administracijos sutvarky
mą. Iš darbų Vytautas Didysis 
atrodo uolus Katalikų Bažnyčios 
globėjas, apaštalas ir mecenatas. 
Visuose trijuose straipsniuose 
iškeliama naujų faktų bei atžvil
gių iš Vytauto Didžiojo valdymo 
laikų. Jie įdomūs kiekvienam 
savo tautą mylinčiam lietu
viui, ypač dabar, kai okupuotoj 
tėvynėj iškraipoma istorija.

Šiame Aidų numeryje taip pat 
baigiamas kun. A. Rubšio įdo
mus religinis straipsnis “De
šimt Dievo Įsakymų — Žmoni
jos nuojauta ir Apreiškimas”, 
kuriuo moksliškai atremiami 
šiuo klausimu okupuotoj Lietu
voj paleisti antireliginiai svai
čiojimai. Be to, pagerbiamas ir 
Nobelio premijos už literatūrą 
laureatas Czeslaw Milosz jo pa
ties biografiniu pasisakymu bei 
pluoštu eilėraščių.

Apžvalginėj Aidų daly — Lie
tuviškame skyriuje — Balys Rau
gas išsamiai apibūdina JAV LB 

f Bendras švenčių džiaugsmas te sujungia mus bendram 
f darbui dėl Lietuvos. Tebūna Naujieji 1981 m. našesni Lietu- 
t vos išlaisvinimo darbais.
f
f Sveikindami pavergtos tėvynės brolius, Sibiro kanki- 
f nius ir lietuvius išeivius vakaruose, tikime, kad Kalėdų 
f rimtis mus dar labiau sujungs į vieningų laisvės kovų veik-
t
į AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Visus lietuvių kultūros kūrėjus ir darbuotojus bičiuliš
kai sveikiname su Kalėdų Mentėmis ir Naujaisiais Metais.

Linkime jūsų gyvenime ir darbuose džiaugtis laimėji
mais, taika ir viltimis. i

JAV LB KULTŪROS TARYBA

dešimtmetį. Pateikiami taktai ir 
statistiniai duomenys, iš kurių 
matyti, kiek daug visose srityse 
yra nuveikusi Lietuvių Bend
ruomenė. Šių faktų akivaizdoj 
jos žiaurus puolimas bei nieki
nimas tampa nesuprantama/ ir 
gėdingas. Apžvalginėj daly dar 
aprašomos Vytauto Kašubos 
patriotinės skulptūros (P. Jur
kus), kuriomis iliustruotas visas 
šis Aidų numeris. Paminima 
prel. Pranciškaus Juro mirtis.

Knygų skyriuje A. Raginis re
cenzuoja Balio Auginio eilių 
rinkinį “Giesmės žydėjimo me
tas” ir Jonas Grinius (šį rudenį 
miręs) — Oskaro Milašiaus 
poezijos rinktinę “Septynios 
vienatvės”, lietuvių kalbon iš
verstą Antano Vaičiulaičio.

Šį Aidų numerį, kuris yra 64 
psl., daro itin įspūdingą Vytau
to Kašubos Lietuvos valdovų at
vaizdų nuotraukos. Skulptorius 
atlieka žymų patriotinį uždavinį, 
švino plokštėse atkurdamas mū
sų kunigaikščių portretus ir 
kiekvienam jų duodamas savito 
charakterio bruožus. Tos skulp
tūros tikrai visuomet bus naudo
jamos Lietuvos istorijos knygo
se, nes iki šiol nieko panašaus 
neturėjome. Čia yra ir išliekanti 
patriotika, ir istorija.

Aidus redaguoja Leonardas 
Andriekus, OFM, talkinamas 
kun. Kęstučio Trimako ir Vy
tauto Volerto. Administruoja 
Benvenutas Ramanauskas, 
OFM. Žurnalas išeina 6 kartus 
metuose 60 psl. didelio formato 
leidiniu. Pradedant Naujuosius 
Metus, labai tinka užsiprenu
meruoti tokį kultūros žurnalą. 
Prenumeratos kaina — 15 dol. 
metam. Adresas: 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207

J. Kvd.

— Lietuvių Šv. Kazimiero ko
legijos vadovybė iš Romos at
siuntė sveikinimus ir Darbinin
ko redakcijai. Kolegija veikia jau 
35 metus. Šiuo metu kolegijoj 
gyvena šeši klierikai ir trys ku
nigai studentai. Kolegijai vado
vauja prel. dr. Ladas Tulaba, 
P.A.

IS 
VISUR*
— V. Kamantas, PLBV valdy

bos pirmininkas, gavo iš Vatika
no Valstybės sekretoriato laišką, 
kuriame dėkojama už popiežiui 
Jonui Pauliui II asmeniškai į- 
teiktą Vilniaus universiteto su
kaktuvinį medalį, išleistą Aka
deminio Skautų Sąjūdžio.

— PLB valdyba išsiuntinėjo 
visų kraštų LB valdybom šešių 
pavergtųjų tautų (ukrainiečių, 
estų, latvių, gudų, turkestanie- 
čių ir lietuvių) paruoštą memo
randumą Jungtinių Tautų 35-ajai 
generalinei asemblėjai, keliantį 
Sovietų Sąjungos dekolonizavi- 
mo reikalavimą. Valdybos pra
šomos, kad jos įtaigautų savo 
kraštų vyriausybes rūpintis tuo 
klausimu ir jį kelti Jungtinėse 
Tautose. Memorandumo ruošos 
darbuose lietuviam atstovavo dr. 
Bronius Nemickas, jį pasirašė 
PLB valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas ir sekretorė 
Daina Kojelytė. Lietuviam pri
klausančias memorandumo 
spausdinimo ir platinimo išlai
das apmokėjo PLB visuomeni
nių reikalų komisija.

— Ignas Malėnas, žymus pe
dagogas, mirė Clevelande gruo
džio 18. Palaidotas gruodžio 22. 
Buvo gimęs 1900 vasario 14 
Jackonių kaime, Ūdrijos valsčiu
je, Alytaus apskrityje.

— Vatikano muziejus įsigijo 
dail. Romo Viesulo aplanką “R- 
30”, kuris buvo sukurtas Romoj 
1979’, jam būnant American 
Academy Romoj. Aplanke yra 
šios litografijos: “Aviža”, “Užki
męs Fontanas” (Aqua Paula), 
“Taurina”, “Gigantas”, “Sala 
Omega” ir “Trys Naktys” (Nox). 
Aplankas sukurtas 30 metų daili
ninko meno veiklos sukakčiai 
paminėti.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, gruodžio 23 išvykęs iš 
Washingtono pamokslų, konfe
rencijų ir kitais pastoraciniais 
reikalais, sugrįš sausio 23.

— Advokatė Joana Kuraitė, 
iš Hamiltono, yra nauja Kanados 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkė. Jauna ad
vokatė ir visuomenininkė Joana 
Kuraitė aktyviai dirbo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresų 
rengime, pradedant II-uoju, o 
praėjusios kadencijos Kanados- 
LB krašto valdyboj buvo vice'- 
pirmininkė visuomeniniam rei
kalam. Pusę jos valdybos narių 
sudaro jaunesnės kartos visuo
menininkai. Buvęs Kanados LB 
krašto valdybos pirmininkas Jo
nas Simanavičius pakviestas tal
kinti naujai valdybai.

— PLB veiklai remti pokylis 
rengiamas sausio 17 Chicagoj, 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj. 
Programą atliks solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis.

— Detroit, Mich., Lietuviškų 
Melodijų radijo valanda nuo 
gruodžio 1 transliuojama pirma
dieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 
iš WMZK stoties banga 1400 
AM.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Cyžius, Puslinch, Ont, 
Canada, J. Senkus, Middletown, 
N.Y., M. Kulis, Middle Village, 
N.Y. Užsakė kitiem: J. G. Shu- 
kys, Chatham, N.J. — C.P. Šu
kiui, Bratenahl, Oh., S. Žumba- 
kienė — I. Paškevičienei ir O. 
Virži n tie ne i — visos iŠ Chica- 
go, III. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbininko 
prenumerata pirmiem metam tik 
10 dol. Atnaujinant — visiem 
13 dol. metam.

T
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PAS FLORIDOS 
LIETUVIUS

Pforinfo Atlanto pairai i* iri 
žaulžų kuopa “Aušra*’ lapkri
čio 22 suruošė Lietuvos kariuo
menės minėjimą. Paskaitą skai
tė Lietuvos generalinio štabo 
kap. Šukys. Sausio 29 d. 2 vai. 
popiet Miami lietuvių klubo sa
lėj įvyks kuopos vėliavos šventi
nimas. Vėliavos mecenatai yra 
dr. Dubinskiai ir P. Skilkūnas.

LB Auksinio Kranto apylinkė 
lapkričio 30 surengė iškylą j 
gamtą. Nežiūrint šaltoko oro. 
prisirinko gana didelis skaičius 
vietinių lietuvių ir atostogaujan
čiu svečių. Iškyla laikytina pa
vykusią. Pelnas skiriamas litua
nistiniam švietimui.

Palm Beach lietuvių klubas 
spalio 5 buvo užprašęs mišias 
už mirusių klubo narių Petro 
Vaišvilo ir Petro Lepeškos (žu
vo lėktuvo katastrofoj) sielas. 
Mišias aukojo kun. A. Senkus. 
Dalyviai gražiai giedojo, vado
vaujant sol. Juozei Krištolaity- 
tei-Daugėlienei. Po vasaros karš
čių klubas lapkričio 1 sušaukė 
susirinkimą. Gausiame susirin
kime pagerbtas pirmas ir ilga
metis klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla jo 65 metų amžiaus 
sukakties proga. Klubo pirminin
kas V. Mickus narių vardu pa
sveikino ir įteikė dail. Kulpos- 
Kulpavičiaus medžio drožinį, o 
A. Balbatienė — Lietuvoj austą 
tautinę juostą ir gintaro sagą. 
Klubo narys S. Balčiūnas svei
kinimo kalboj pabrėžė sukaktu
vininko principingumą, toleran
ciją ir kreipė dėmesį į sukaktu
vininko beletristinius gabumus. 
Pagerbimas baigtas vaišėmis, 
paruoštomis Budrevičių ir Gar
mienės. — L.Z.K.

PALM COAST, FLA.
Spalio 11-12 gražioj Palm 

Coast vietovėj, Floridoj, vyko 
tautybių festivalis, per abi die
nas sutraukęs minias lankytojų 
iš Daytona Beach apylinkių, o 
taip pat nemažai ir turistų bei 
atostogautojų iš tolimų vietovių. 
Daytona Beach apylinkių Tfetu- 
vių-amerikiečių klubo pirminin
kės Bernadetos Braciutės-Colee 
pastangomis buvo gauta vieta 
lietuvių paviljonui šalia jugo
slavų, anglų, vokiečių, ukrainie
čių, meksikiečių, italų ir kitų 
tautybių.

Šiais metais visos tautybės pa
sirodė su savo tautai charakte
ringais valgiais ir kepiniais, bet 
tik lietuviai, šalia maisto, turėjo 
ir Lietuvą bei lietuvius repre
zentuojančių dirbinių, kurie 
buvo gauti iš lietuvių suorga
nizuotos Baltic Enterprises 
bendrovės Bostone. Lietuvių 
paviljonas turėjo gražų pasiseki
mą, prie kurio savo darbais pri
sidėjo klubo pirm. Bernadeta 
Colee, Magdalena ir Andrie
jus Bružėnai, Bracienė ir Anna 
Kowardi.

Festivalis pradėtas paradu, 
kuriame, greta kitų, žygiavo ir 
Miss Lithuania Marsha Zabela. 
Ji dalyvavo ir Miss International 
Festival rinkimuose. Kultūrinėj 
festivalio programoj Daytona 
Beach International Folk Dan- 
ce grupė, be kitų tautų šokių, 
pašoko ir lietuvišką Kalvelį.

Tuo pačiu laiku Prince of 
Peace R.K. parapijos Ormond 
Beach, Fla., suruoštoj tradici
nėj Oktoberfest šventėj lietuvių 
klubo lėšomis buvo iškelta ir 
Lietuvos vėliava, kuri plevėsavo 
kitų tautų vėliavų grupėj, (jvs)

Pakeitęs adresą, rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo 
seną adresą.

Anglų Wba nauja virimo knyga

UTHUANIAN COOKERY
(In EngHah, 310 pages, prlct 9 doL)

Agronomas k SlnkovKIMės parašyta tletovtokų valgai 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amorlktotėm. Knyga a*i 
plast Inlnlu aplanku, nugerėto patogiai suverta. 310 pust Kaina I 
dol. Darbininkas, 341 HlgMand Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Vardas, pavardė------- --------................  —

Užsakau "Llthuanlan Cookery*' už S doL Persiuntimas- 
Postage Mc.

BALTIMORE, MD.
Šv. Vardo draugijos 40 vyrų 

ir jaunuolių sausio 11' per 8:30 
vai. mišias bus apdovanoti iš
tikimybės dovanomis. Mišias 
aukos draugios dvasios vadas 
kun. A. Dranginis.

šv. Elzbietos Onos Seton gar
bei ypatingos mišios bus auko
jamos sausio 11, sekmadienį, 
įvairiose bažnyčiose Baltimorės 
arkivyskupijoje. Mišios Al
fonso bažnyčioj bus *8-30 vai. 
ryto.

šv. Alfonso suaugusių klubas 
gruodžio 14 surengė kalėdinį 
balių, šokiam grojo orkestras. 
Buvo gardžių valgių ir visokiau
sių gėrimų. Dalyvavo ir šv. Al
fonso parapijos kunigai.

Juozas Muzdakis, gimęs ir au
gęs Baltimorėj, po sunkios ligos 
mirė Good Samaritan ligoninėj 
gruodžio 13. Juozas buvo antro 
karo veteranas, per karą dalyva
vo laivyne kaip karininkas. Jis 
buvo vienas iš žymiausių Lietu
vių Atletų klubo krepšininkų. 
Juozas mėgdavo dalyvauti lietu
viškuose parengimuose. Per il
gus metus buvo Lietuvių Pos
to 154 legijonierių narys. Ge
dulingos mišios aukotos už jo 
sielą Šv. Alfonso bažnyčioj gruo
džio 16. Palaidotas Dulaney Val- 
ley Memorial Gardens kapinėse. 
Nuliūdime liko jo žmona Ag
nietė, giminės bei draugai.

Charles Mitchell Mičiulis, gi
męs ir augęs Baltimorėj, po sun
kios ir ilgos ligos mirė gruodžio

PHILADELPHIA, PA.
Lletuvių tautodailė 

televizijoj
Per Philadelphijos telvizijos 

KYW trečią stotį lapkričio 23, 
sekmadienį, Sunday Magazine 
programoj buvo rodoma Lietu
vių Tautodailės Instituto pa
ruošta apžvalga apie lietuvių 
tautinius drabužius ūkitus audi
nius bei darbus.

Eleonor Henby pravedė- inter- 
view su Jūra Viesuliene.

Tautinius drabužius mode
liavo L.T.I. narės: Gema Krei- 
vėnaitė — suvalkiečių, Danutė 
Muraškaitė — žemaičių, Danutė 
Pliuškonytė — aukštaičių su 
nuometu, Genovaitė Mačiū
nienė — dzūkų. Jūra Viesulie- 
nė dėvėjo vilnietiškus drabu
žius.

Staltiesė ir rankšluostis gauti 
iš Lietuvos. Rankšluostinė dary
ta Jono Skladaičio. Lėlės tauti
niai drabužiai austi Genovaitės 
Mačiūnienės. Servetėlė — Alės 
Mačiūnienės. Antra servetėlė — 
Aušros Bagdanavičiūtės. Jos vi
sos trys mokėsi austi pas Anas
taziją Tamošaitienę Kanadoj. 
Kaišytinio (latch-hook) divonas 
tautiniais raštais — Gemos Krei- 
vėnaitės.

Buvo parodytas ir Lietuvos že
mėlapis, ir šiek tiek paaiškinta 
apie dabartinę padėtį okupuotoj 
Lietuvoj.

Programa tęsėsi apie 10 minu
čių. Spalvotoj televizijoj tauti
niai drabužiai ir kiti daiktai at
rodė labai gražiai. — OJC

Įvairių lietuviškų suvenyrų ga
lima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Skambink 212 827- 
1351.

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

1980 lapkričio mėn. įna- 
taL

Santrumpa: atm. įnašas. Suma, 
parašyta po pavardės, reiškia 
įnašų iš viso.

2 x 10.00 — Gailius Alfon
sas, atm. įn. $110.00, Malinaus
kas Jonas $140.00.

1 x 20.00 — Nakutienė Al
dona, dr., atm. įn. $20.00.

1 x 50.00 — Lietuvos Agr. Si
biro Tremt Pag. Stip. F-das- 
agr. J. Duoblio atm. $6,890.00.

12 x 100.00 — Banėnas An
tanas, inž., atm. įn. $900.00, 
Dagys Petras, kun. (Boston Lie
tuvių evangelikų parapijos stei
gėjas), atm. įn. $300.00, Daily- 
dė Vincas $300.00, Janušonis 
Povilas, Juzė ir Vytautas $300.00, 
Kačinskas Jeronimas, komp., 
$100.00, Kalinauskas Antanas

7 South Baltimore ligoninėj. 
Buvo malonaus būdo žmogus. 
Seniau buvo Lietuvių Atletų 
klubo pirmininkas. Mylėjo daly
vauti lietuviškuose parengimuo
se. Popularus žmonių tarpe, my
lėjo jaunimą ir jam padėdavo. 
Šv. Alfonso bažnyčioj gedulin
gas mišias gruodžio 11 aukojo jo 
draugas kun. Antanas Dranginis. 
Palaidotas Loudon Park kapinė
se. Nuliūdime liko jo žmona 
Bessie, dukra Charlene, sūnus 
Karolis, seserys Eva, Ona ir Vik
torija, eilė anūkų ir jo draugai.

Jurgis Markelonis, gimęs ir 
augęs Baltimorėj, staiga 
mirė nuo širdies smūgio savo 
namuose gruodžio 7. Dalyvau
davo ne tik Šv. Alfonso parapi
jos parengimuose, bet ir kituose
lietuviškuose: renginiuose. 

’ Gedulingas mišias už jo sielą 
aukojo jo giminaitis kun. Milton 
Hipsly Šv. Agnietės bažnyčioj 
gruodžio 11. Palaidotas Loudon 
Park kapinėse. Nuliūdime liko 
jo žmona Emilija, sūnūs Jurgis ir 
Jonas, duktė Marita Ann ir eilė 
anūkų bei draugų.

Jonas Obelinis

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Dėkoju už P. Jurgėlos straips

nį apie mano jaunystės draugą 
Juozą Kumpį. (Straipsnis apie 
karo lakūną J. Kumpį buvo at
spausdintas Darbininke spalio 
24 d., nr. 43. Red.)

Pažinau jį. Grįžus su tėvais 
iš Maskvos 1918, lankiau trum
pai su juo Šiaulių gimnazijos aš
tuntą klasę, ir abu buvom Šiau
lių valstybinės gimnazijos pir
mos laidos abiturientai 1919. 
Tik jis su kitais šiauliečiais vi
dury mokslo metų slapta išvyko 
į Kauną. Jam mirus, jo portre
tas kabojo Šiaulių gimnazijos sa
lėje ir mūsų namuose.

Kuomet jį laidojom Šiaulių Šv. 
Petro ir Povilo kapinėse, viršum 
skraidė iš Kauno atvykę karo 
lėktuvai.

Pažinau visą Kumpių šeimą: 
garbingus tėvus ir jų vaikus: 
Joną — gabų architektą, tik da
bar grįžusį iš Leningrado; Vla
dą — Š.S.D. kalėjimo viršinin
ką; Juozą — draugą, lakūną; 
Kazį, neseniai mirusį Pietų 
Amerikoje; Stasį, mano brolio 
Vaciaus draugą, gyvenantį Bra
zilijoje, ir Julių (nežinau jo li
kimo) ir anksti mirusią seserį 
Antaniną.

Prašau pareikšti mano gilią 
padėką P. Jurgėlai už straipsnį. 
Jo straipsnio fotokopiją nusiun
čiau mūsų bendram draugui la
kūnui V. Šenbergui Clevelande.

Viso gero. Sėkmės. Stiprybės.
S. Jasaitienė, 
Boston, Mass.

2422 WBT MABOUETTE ROAD 
CHICAGO, ILLINOIS 40629 

PHONE: 312 925-6897

atm. įn. — Vilinskas Stanley 
$100.00, Kizlaitis Vincas, kun., 
atm? įn. $300.00, Kudirka Anta
nas, atm. įn. $300.00, Levanas 
Vladas ir Stasė $400.00, Nor
vaiša Rapolas, atm. įn. $100.00, 
Repeika Viktoras, atm. įn. 
$100.00, Žalgirio Šaulių kuopa 
Clevelande $00.00.

4 x 200.00 — Ališauskas Ka
zys, atm. įn.* $300.00, Dainys 
Bronius, atm. įn. $200.00, Karys 
Jonas ir Joana vietoj švenčių 
sveikinimų $200.00, Šuopys An
tanas atm. įn. $200.00.

1 x 250.00 — Pundzevičius 
S., gen., atm. įn. $250.00.

1 x 300.00 — Virketis Leonas, 
Lietuvos partizanas, atm. įn. 
$300.00 (pageidaujant motinai 
Kapitalinai Virketienei, įmokėjo 
Žebrauskas Jonas).

1 x 350.00 — Dailidė Bronius, 
atm. įn. $450.00.

1 x 400.00 — Rudaitis Teo
doras ir Ritonė $1,000.00.

1 x 500.00 — Cibas Mykolas,

SPORTAS

Slidinėjimo pirmenybės
1981 m. š. Amerikos Pabal- 

tiečių slidinėjimo pirmenybės 
įvyks vasario 7-8 Moonstone 
Ski Resort, apie 18 mylių į šiau
rę nuo Barrie, Ont. Alpinis
tines varžybas vykdo Š ALFAS S 
slidinėjimo komitetas, cross- 
country — Toronto estų s.k. Ka- 
lev. Dalyvavimas atviras visiem 
pabaltiečių slidinėtajam. Lietu
vių pirmenybės bus išvestos iš 
pabaltiečių varžybų pasekmių, 
atskirų rungčių nevykdant

Dalyvių registracija alpinisti
nėm varžybom — iki sausio "31 
adresu: Mečys Empakeris, 6 
Robin Hood Rd., Islington, Ont 
M9A-2W7. Tel. 416 231-1487. 
Dalyvių registracija cross-coun- 
try varžybom —> iki sausio 31 
adresu: Arvu Oiling, 31 Jellicoe 
Avė., Toronto, Ont M8W-1W2. 
Tel. 416 255-0783.

Lietuvių slidinėtojų dalyvavi
mą koordinuoja ir lietuvių pir
menybių išvedimu rūpinasi 
ŠALFASS slidinėjimo komite
tas, vadovaujamas Mečio Em- 
pakerio.

JAV gyveną slidinėtojai dėl 
informacijos gali kreiptis į ŠAL
FASS slidinėjimo komiteto narį 
Vytenį Čiurlionį, 19755 Upper 
Terrace, Euclid, Ohio 44117. 
Tel. 216 481-1525.

NAUJI 
LEIDINIAI

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
20 dol.

J. Kapačinskas, Spaudos ba
ruose. 8 dol.

A. Tyruolis, Novalio himnai 
nakčiai. 6 dol.

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

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

Etemal dream, by L. Andrie- 
kus — 6 dol.

Merkelis Giedraitis. 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

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

A. Budreckis, Rytų Lietuva, 
kietais viršeliais. 15 (tol.

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

P. Gaučys, Ispanų novelės. 
10 dol.

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

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

V. Frankienė, Pasakų pasaulis. 
3doL

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

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

atm. įn. $500.00 (atsiuntė JAV 
LB Great Necko apyl. v-ba).

1 x 900.00 — Valis Labokas 
A. Anthony, M.D. $1,000.00.

1 x 1,090.00 — Kavaliauskas 
Jonas atm. įn. $1,090.00.

Iš viso 27 nariai — $5,880.00.
Lietuvių Fondas pasiekė du 

milijonus dol. ir iš gautų palū
kanų jau parėmė lietuvių švieti
mą, kultūrą ir jaunimą 743,000 
dol. Ateinančiais metais numa
toma lietuvybės išlaikymui pa
skirti apie 150,000 dol.

Palikimai sudaro svarbią 
Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 
Iki šiol palikimų gauta 510,811 
dol.

Sudarykime testamentus ir 
nepamirškime paskirti bent dalį 
savo turto Lietuvių Fondui:

“UTHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD, CHICA- 
GO ILLINOIS 60629”

Visi statykime Lietuvių Fon- 
uią ir didinkime jo kapitalą, kad 
kasmet galėtų ’ skirti lietuvybės 
išlaikymui 150 tūkstančių dole
rių.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

32 dol. — A. Reventas, Hous- 
ton, Tex.

20 dol. — J. Puodžiūnas, Wa- 
terbury, Conn.

Po 12 dol. — A. Ragauskas, 
Brick Town, N.J., A. Anužis, 
Worcester, Mass., Milaševičius, 
W. Palm Beach, Fla., J. Simen, 
Scarsdale, N.Y., B. Andrišūnie- 
nė, Hot Springs, Ark., Kancis, 
Brooklyn, N.Y., M. Slavinskas, 
Riviera Beach, Fla., J. Krištolai
tis, Cleveland, Ohio, N. Michu- 
ra, Yonkers, N.Y.

Po 10 dol. — V. Zavec- 
kas, Brooklyn, N.Y., V. Alek- 
sandrūnas, Siena Madre, Cai i f, 
R. Stribys, Blue Bell, Pa., B. 
Paprockas, Richmond Hill, N.Y., 
R. Šlepetys, Brick Town, N.J., 
dr. L. Kriaučeliūnas, Palos Pk., 
III., P. Pulminskas, Brockton, 
Mass., E. Zunaris, Wollaston, 
Mass., O. Strimaitis, Elizabeth, 
N.J., M. Lenkauskas, Pepper 
Pike, Ohio, D. Brazdžionis, Los 
Angeles, Calif., M. Ramonas, 
Brooklyn, N.Y.

8 dol. — R. Valinskas, Brook
lyn, N.Y.

Po 7 dol. — L. Dran gaus kas, 
Woodhaven, N.Y., S. SI įkas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Mėly- 
nis, Keamy, N.J., J. Strijauskas, 
St Petersburg, Fla., B. Vilčins
kas, New Britain, Conn., J. Ka
ralius, Chicago, III., C. Rama
nauskas, Chicago, III., J. Ivaška, 
Elizabeth, N.J., F. Egounis, Pe- 
nacook, N.H., J. Bogušis, So. 
Boston, Mass., A. Davis, Lin- 
den, N.J., M. Bukauskas, Brook
lyn, N.Y., B. Burchikas, Upper 
Darby, Pa., R. Dovydaitis, 
Bloomsburg, Pa., J. Adazorius,

DOVANA JAI AR JAM 
MEDALMONAS — aMtobrin* Vyli* 

Juodo ouykoo fono ~~ $3S 
RETEŽIUS — ounlaN, atoototato, 28” — S2S 
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DrooMyn, N.Y. 11207

Woodhaven, N.Y., K. Matuzas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Wassel- 
berg, Yonkers, N.Y., S. Klevas, 
Jamaica, N.Y., A. Stankevitz, 
Binghamton, N.Y., A. Milčienė, 
Manchester, Conn., V. Sama- 
tauskas, Cleveland, Ohio, A. Li- 
leika, Woodbury, N.Y., L. 
Eurkoos, Washington, D.C., A. 
Radžius, Baltimore, Md., A. 
Dragūnevičius, Hartford, Conn., 
J. Mikeliūnas, E. Chicago, In., 
V. Plaušinis, Ridgewood, N.Y.,
I. Kubilius, Vemon, Conn.

6 dol. — A. Senkus, Easton, 
Pa.

Po 5 dol. — G. Stančius, Mt. 
Vemon, N.Y., E. Vainauskienė, 
Woodhaven, N.Y., J. Žilius, E. 
Windsor, N.J., dr. V. Damijo
naitis, Riviera Beach, Fla., R. Vi
liamas, Washington, D.C., V. 
Nakutavičius, Fishkill, N.Y., S. 
Maicavage, Milford, Conn., 
kun. Z. Smilga, Westbrook, 
Conn., P. Ališauskas, Richmond 
Hill, N.Y., M. Šaulys, Wayne, 
N.J., E. Donohue, Middle Vil- 
lage, N.Y., R. Milukas, New 
York, N.Y., B. Gadeikis, Harvey 
Cedars, N.J., K. Grigas, Šalinas,
J. Minauskas, Keamy, N.J., J. 
Rūtenis, Hyannis, Mass., A. Rin
kus, St. Petersburg, Fla., A. Ja
nuškevičius, Milton, Mass.

Po 4 dol. — H. Shields, New 
York, N.Y., J. Laitušis, Union, 
N.J., K. Gudukas, Centerville, 
Mass., I. Nauragis, Wor.cester, 
Mass., J. Sakalauskas, Woodha- 
ven, N.Y.

Po 3 dol. — N. Šalkauskis, 
Hollywood, Fla., J. Starinskas, 
Belmont, Mass., G. Tattan, Win- 
chester, Mass., Wm. Tragus, 
Allentown, Pa., I. Serapinas, 
Chicago, III., B. Raugas, Delran, 
N. J., R. Jakas, Norristown, Pa.

Po 2 dol. — P. Šveikauskas, 
Boston, Mass., M. Shirko, Lex- 
ington, Mass., J. Mikalavičius, 
Detroit, Mich., I. Tamošiūnas, 
Belmont, Calif., A. Beard, New 
Paltz, N.Y., L. Gedraitis, Brook
lyn, N.Y., A. Survila, Bingham
ton, N.Y., A. Strigus, Nepture 
City, N.J., P. Miller, Bloomfield, 
N.J., U. Bradūnas, VVaterbury, 
Conn., S. Lipčius, New Haven, 
Conn., T. Samėnas, Metuchen, 
N.J., A. Žitkus, Hartford, Conn., 
G. Klans, Woodhaven, N.Y., 
kun. J. Maknys, Providence, R.I.,
E. Bielkevičienė, New York, 
N.Y., J. Ramas, Elizabeth, N.J.,
M. Matušaitis, Ridgewoo<į N.Y.,
F. Valentukevičius, Nashua,
N. H., J. Davis, Plymouth, Mass.,
L. Masiliūnas, So. Boston, Mass.,
M. Franckus, Lewiston, Me., A. 
Baranauskas, Maspeth, N.Y., V. 
Kiaunė, Easton, Pa., B. Šležienė, 
Dorchester, Mass., V. Draugelis, 
Douglaston, N.Y., J. Vazbys, 
Mahwan, N.J., D. Antanavičius, 
Worcester, Mass., P. Zuyus, 
Maspeth, N.Y., S. Mažlitavičius, 
Brooklyn, N.Y., E. Senkus, Asto- 
ria, N.Y., A. Reventas, Gulfjport, 
Fla.

Po 1 dol. — L. Chesna, Brook
lyn, N.Y., A. Gražulis, Pitts- 
burgh, Pa., A. Paleckis, St 
Petersburg, Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.



fe-

Lapkričio 13 rastas negyvas

laikymui ir bendrabučio įrengi*

Sdol.

ONAI BILERIENEI

geradarių surinkta ir gimnazijai 
pasiųsta 11J582j6O doL Vien tik

■

dukteris. Viši vaikai kalba lie
tuviškai.

cija nustatė, kad jis išgulėjo 
miręs apie savaitę laiko. Mat, 
gyveno vieša*. Prie parapijos

1952 rugsėjo 15 Bostone buvo 
suorganizuotas būrelis Nr. 120 
Vasario 16 gimnazijai remti. 
Nuo to laiko iki šios dienos iš

Introdnction to Modem 
doL

Lapkričio S jis laikė lietuviš-

1 su Juozu Zeleniu. Susilaukė

linos ir Teresės —- ir
vaikų. BLaaaybė jai Viešpaties 
karalystėj, o Seimai nuoširdi

OHAIBILERIENEI

Neringos ir Tauro tuntų 
oadooai-ois, sesės ir broliai .

Duobų teima

poja. Jie išleido visus tris vai
kus į mokslų. Marija Paulina 
yra dantų gydytoja. Teresė ir 
Juozas baigė mokytojų kolegi
jų. Teresė kurį laikų mokyto
javo aukštesniojoj mokykloj, 
bet vėliau perėjo dirbti į teis
mų ir vakarais mokėsi toliau.

bet dabar dirba viena elektro-

vargonininko, kad jis iš savo

nininkė gyvena tolokai ir atva
žiuoja tik savaitgaliais, todėl 
savaitės dienomis, kai badavo

. ,1 * *ras’ Saus. Palaidotas lapkričio 17 
tų 1910 ir visų laikų gyveno J d7P-eraoDO.Jip^SS^epfr. KdvMMM tapfaės*. P^erson, 

mųjų šv. Kazimiero lietuvių ą g M

Kazimiero bažnyčių, labai nu
liūsdavo, bet &s jai padėda
vo jos duktė Marytė, kuri yra 
sodalietė ir parapijos tarybos

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLIŲ KALBOM

N.Y. 11207.

STASIUI LŪŠIMI

Dana ir Jonas

kad nors jis gimęs Amerikoj, 
bet labai pamilęs lietuvius ir 
Lietuvę, kurių laiko savo tėvyne 
ir kasdien meldžiasi su tais lie
tuviais, kurie susirenka Aušros 
Vartuose ir Šiluvos bažnyčioj, 
prašydamas lietuviam ir Lietu
vai gerovės ir stiprybės.

J. Šavelis 260, O. Kauneckas

Vėliau įstojo i McGffl universi-



SVEIKINAME!
K. Ž. salė 212) 827-9645

(212) 827-1351
(212) 827-1350

Lily Pocius nuoširdžiai dėko
ja visiem, kurie, jos vyrui 
Aleksui mirus, dalyvavo atsi-

Tradicinis Naują Metų sutiki
mas bus gruodžio 31, trečiadie
nį, Kultūros Židinyje. Kokteiliai 
8 v.v., baliaus pradžia 9 v.v. 
šokiam groja šaunusis Joe Tho- 
mas orkestrras. Šiltą vakarienę 
gamina Jonas Beleckas. Sutiki
mą rengia Liet. Bendruomenės 
apygardos valdyba su apylinkių 
valdybomis.

Vytas Gerulaitis išvyko į Aust
raliją, kur jau yra išvykęs jo sū
nus Vytas, žymusis teniso žaidė
jas. Tėvas palydės sūnų per įvai- 

. rius miestus, kur vyks teniso žai
dynės. Grįžta prieš Naujus Me
tus.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus gruodžio 
27 ir sausio 3. Pamokos prade
damos tik sausio 10.

Aušros Vartų parapijos bažny
čioje kalėdinės mišios bus kū
čių dieną, gruodžio 24, 8 v.v. 
Mišios bus laikomos lotynų kal
ba. Giedos tos parapijos choras 
Missa de Angelis mišias, vargo
nais gros Liudas Stukas. Po mi
šių parapijos salėje kava su lie
tuviškais pyragaičiais. Prie šių 
pamaldų organizavimo daug 
prisideda A Dėdinas.

Kalėdinius šokius rengia New 
Yorko Liet Studentų Sąjunga 
Kalėdų dieną, gruodžio 25, Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Pradžia 8 v.v.

Dail. Vytautas Ignas buvo iš
vykęs į rašytojo Mariaus Katiliš
kio laidotuves Chicagoje.

Apie Vladą Šakalį daugelis 
Amerikos laikraščių atspausdino 
ilgą straipsnį, kaip jis pabėgo iš 
Lietuvos. Straipsnį parašė latvis 
Emil Sveilis, United Press In
ternational korespondentas 
Philadelphijoje. Darbininko re
dakciją pasiekė St Petersburg 
Times gruodžio 14 numeris, kur 
tas straipsnis įdėtas. Drauge įdė
tas ir spalvotas žemėlapis, kuris 
pavaizduoja bėgimo kelią.

Darbininko redakcija dėkoja 
visiem už kalėdinius bei N. Me
tų sveikinimus ir dovanas.

PADĖKA

Kultūros Židinio rudens va
karas jau praeitis. Dar prieš ke
lias dienas buvo taip daug pla
nuota, prakaituota. Visa eilė pa
rengimo komiteto narių darba
vosi pasigėrėtinai.

Visų pirmiausia, kad vakaras 
būtų kuo gausesnis, reikalinga 
gera reklama, reikia išsiųsti pa
kvietimus. Čia be priekaištų pa
sidarbavo Algis Šilbajoris. Buvo 
skelbta Darbininke, kalbėta per 
Laisvės Žiburio radiją Pakvieti
mus išsiuntinėjo A Radzivanie
nė. Nuoširdus ačiū.

Bilietų ir programų paruoši
mas buvo A Gudaičio rankose. 
Jis taip pat tvarkė visus finan- • padėka, visom, 
sūrius reikalus, padėjo su bilie-

Visokeriopa padėka priklauso

A Katinaitės. Mieliem meninin
kam ir ponam Sidam didelis ačiū.

Salės ir scenos išpuošimu rū
pinosi VI. Sidas su ponia. Sa
lės dekoracijos buvo sukurtos 
Aldonos Daukantienės. Scenos

šampanas Ir stipresni gėrimai klakvlenam staluitybą. Ačiū už bendradarbiavimą 
ir rūpestį.

Prie įėjimo darbavosi šios po
nios: M. Klivečkienė, J. Vytu
vienė, ir I. Jankauskienė. M. 
Klivečkienei teko priimti visus 
telefoninius stalų užsakymus ir 
sugrupuoti svečius prie stalų. 
Ačiū mielom poniom už įsipa
reigojimą.

butelius: J. ir A Vyturiai, 
ilfnskienė, D. ir A. Silba- 

paaukoto dr. Šateikienė.

gose pamaldose ir laidotuvėse. 
Taip pat dėkoja Apreiškimo pa
rapijos kunigam už maldas ir pa
guodą, Marytei Shalins už nuo
širdų patarnavimą ir globą.

Klaipėdos krašto atvadavimo

šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židi
ny. Paskaitą skaitys A. Lymantas 
iš Montrealio. Meninę dalį at
liks dramos aktorius Vytautas 
Valiukas. Minėjimą rengia Simo 
Kudirkos šaulių kuopa.

Perkūno choras gruodžio 19, 
penktadienį, po repeticijos su
rengė kalėdines vaišes savo na
riam.

dienį, po tautinių šokių repeti
cijos Woodhavene ir Richmond 
Hill vaikščiojo gatvėmis, lankė 
lietuvių namus ir giedojo lietu
viškas kalėdines giesmes.

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

RENGIAMA 12-TOJI 
DAILĖS PARODA

Tradicinė dailės paroda, ski
riama Lietuvos nepriklausomy
bės šventei pagerbti, jau dvylik
toji, rengiama ir šiais metais. 
Ji vyks vasario 7-8 Kultūros Ži
dinyje.

Kviečiami parodoje dalyvauti 
visi aplinkės dailininkai. Kvie
čiami ir ankstesniųjų parodų da
lyviai, ypač jaunimas. Taip pat 
bus skiriamos ir premijos. Paro
dą rengia ir ją globoja LB New 
Yorko apygardos valdyba.

Kur paveikslus siųsti ar suvež
ti, bus paskelbta vėliau. Taip pat 
vėliau bus paskelbta, kiek bus 
priimama paveikslų.

Loterijos bilietus padėjo pla
tinti šie asmenys: L Jasaitienė, 
J. Vytuvienė, D. Šilbajorienė, 
Prekerienė, A. Bartytė ir R. Čes- 
navičienė.

Visiem, padovanojusiem fan
tus ir platinusiem loterijos bi
lietus, nuoširdus ačiū. Ačiū ir I. 
Jankauskienei už pavykusią lo
teriją.

Scenoje rūpestingai tvarkė 
garso ir šviesos efektus P. Balt- 
rulionis. Čia pat prie virvių tar
navo ir Romas Kezys. Ačiū 
abiem.

Gėlėmis rūpinosi I. Alksninie- 
nė. Gėlėmis apdovanojo progra
mos dalyvius šios Tryptinio šo
kėjos; V. Jūrytė ir Bobelytės 
— Rasa su Rūta. Dalį gėlių 
paaukojo Alice krautuvė. Miela

Su malonumu reiškiu savo pa
dėką Juliaus Gaidelio vadovau
jamai Bostono vyrų grupei už 
taip išsamią programą.

Atskira padėka priklauso J. 
Matulaitienei ir jos šauniam jau
nimui, kuris taip gražiai atliko 
savo programą Visus šokius 
sklandžiai palydėjo viešnia iš 
Michigano — Maureen Way- 
ward. Ačiū!

Trigubas ačiū priklauso Rasai 
Bobelytei — už šokį, pranešė
jos ir gėlių įteikėjos pareigas.

tore* Fondo tarybos pirm. A.

pažįstamus sveikina šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga ir linki 
visiem daug džiaugsmo, laimės 
sveikatos ir pasisekimo visuose 
darbuose.

Juozas ir Aleksandra Kazickai 
nuoširdžiai sveikina savo drau
gus ir pažįstamus su Šv. Kalė
dom ir linki laimingų ir sveikų 
Naujų Metų.

Vytautas ir Genovaitė Belec
kai iš Sunny Hills, Fla., Šv. Ka- | 
lėdų ir Naujų Metų proga svei
kina visus gimines, draugus, 
pažįstamus bei visus Darbinin
ko skaitytojus.

Jankauskų šeima iš Hot 
Springs, Ark., nuoširdžiai svei
kina visus draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga, linkėdama daug tyro džiaugs
mo ir vilties.

Antanina ir inž. Pranas Urbu- 
čiai, Lighthouse Point, Fla., vie
toj sezoninių kortelių siuntimo 
skiria auką Darbininkui ir savo 
draugus bei pažįstamus sveikina 
per laikraštį.

Donata ir Gediminas Grajaus
kai sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga. Vietoj 
šventinių atvirukų skiria auką 
Maironio lituanistinei mokyklai.

Felė ir Algirdas Jasaičiai, 
aukodami Darbininkui, sveikina 
savo artimuosius ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kai skrido baltos burės. Įvai
rūs solistai dainuoja B«Gorbiils- 
Itio 14 estradinių dainų. 8 doE

Aš tau saulėtos vasros linkiu. 
S. Klimaitė-Pautėnienė dainuoja 
B. Gorbulskio dainas. 8 dol.

Valio jaunystei. Los Angeles 
LB jaunimo ansamblis Spindu
lys įdainavo 11 įvairių lietuviš
kų dainų. 8 dol.

Lik sveikas. Raiša Urbonienė 
dainuoja B. Gorbulskio 16 estra
dinių dainų. 8 dol.

Visas šias plokšteles išleido 
Gintaras, Hollywood, Calif. Per
siuntimui pridedama 1 dol. Gau- 

. narna Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

Įvairių lietuviškų suvenyrų 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Skambink 212 827- 
1351.

Kad kavutė būtų skanesnė, 
tortus bei kepinius paaukojo 
šios ponios: Galinienė, Gidaitie- 
nė, Gražulienė, Jasinskienė, 
Kregždienė, B. Lioęenė, L. Mi- 
lukienė, Skobeikienė, Šilei
kienė, Sidienė, Tutinienė, J. Vy
tuvienė ir Vaičiulienė. Visom 
aukotojom ir mielom šeiminin
kėm už sunkų darbą didelis di
delis ačiū.

Taip pat nelengva našta teko 
tauriųjų gėrimų pilstytojam. 
Jurgio Sližio vadovaujami, bare 
darbavosi VI. Kalytis ir M. Po
vilaitis. Reikalam pablogėjus, 
jiem į pagalbą atėjo ir VI. Sidas. 
Visiem mano padėka.

Nuoširdi padėka priklauso 
taupomąja! ir skolinamai bend
rovei Kasai, kuri padengė prog- 

pinosi stalų sutvarkymu ir visa 
salės apyvokos tvarka.

riam už gerai atlikta darbą. Au

“Kasos” Kredito Unijos darbuotojų grupė. Pirmoj eilėj: Violeta Niemi — skolinimo 
kom., Dalia Torchia (Skeivytė)—kontrolės kom., Vytautas Ve be liūnas — tarybos pirmininkas, 
Laima Lileikienė — iždininkė, Algirdas Šilbajoris — sekretorius, dr. Ibsenas Skeivys 
— tarybos narys. Antroj eilėj: Aloyzas Balsys — tarybos narys, Martinas Brakas — 
skolinimo komiteto pirmininkas, Celestina šiultienė — kontrolės kom., Romas Kezys — 
tarybos narys, Vytautas Alksninis — vicepirmininkas, Juozas Bružas — kontrolės koriu, 
Rima Gudaitienė — skolinimo kom. ir Tomas Aleksandravičius — skolinimo kom. 
Trūksta kontrolės komiteto pirmininko Zenono Jurio, komiteto narės Rasos Razgaitienės ir 
skolinimo kom. nario Antano Razgaičio. Nuotr. L. Tamošaičio

Irena ir Aleksandras Vakseliai 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1981 Metų proga, linki daug 
šviesaus džiaugsmo ir laimės 
jų darbuose.

A Radzivanienė Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveiki
na visus tėvynės mylėtojus, 
draugus ir pažįstamus.

Bronius ir Valerija Nemickai 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina savo gimines ir arti
muosius, vietoj kortelių skiria 
Darbininkui auką.

Mara ir Vytautas Vygantai, 
neseniai persikėlę į Dalias, 
Texas, su savo dukromis Moni
ka ir Kristina iš ten siunčia 
Šv. Kalėdų sveikinimus visiem 
draugam, bičiuliam ir pažįsta
miem. Kartu linki ištvermės ir 
džiaugsmo per visus Naujus 
Metus. Vietoj kalėdinių atviru
kų siuntinėjimo jie skiria auką 
lietuviškai spaudai.

Stefa ir Vytautas Vaikučiai, 
Stamford, Cohn., Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga sveikina 
savo draugus ir pažįstamus. Vie
toj kalėdinių atvirukų skiria au
ką Darbininkui.

Du vyriški paltai yra likę Kul
tūros Židinio drabužinėje. Kas 
paliko, prašom atsiimti. Skam
binti administratoriui S. Kudir
kai — 235-0724.

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

1981 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO 
BALIUS

RENGIAMAS KULTŪROS ŽIDINIO SALĖJE, 361 
HIGHLAND BLVD„ BROOKLYN, NEW YORK, 1980 M. 
GRUODŽIO 31 D., TREČIADIENĮ

V. PadvarML 27-421274h 9L, Rictimond HM, N.Y. 11412, toL 247-2212: *

Vladas, Patricija, Zita ir Via
dukas Sidai sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų proga ir linki geriausių Nau
jų Metų.

Sofija Lukauskaitė — Jasaitie
nė atvykusi iš Bostono į New 
Yorką, sveikina visus draugus 
bei pažįstamus, linkėdama lai
mingų Kalėdų švenčių bei Nau
jųjų Metų.

Vytas Gerulaitis ir šeima svei
kina savo bičiulius ir pažįsta
mus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga ir linki daug laimės, 
sveikatos ir džiaugsmo. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Birutė ir Jonas Petruliai svei
kina visus savo draugus ir pa
žįstamus šių švenčių proga ir 
vietoj sveikinimo kortelių siun
čia auką Darbininkui.

SUKAKTIES PROGA 
DARBININKĄ 
APDOVANOJO

Darbininko leidėjai kreipėsi į 
savo skaitytojus, kviesdami pa
remti laikraštį 65 metų sukakties 
proga aukojant po 1 dolerį 
už Idekvienerius metus. Jau 
nemaža aukotojų paskelbta 
ankstesniuose Darbininko nu
meriuose. Dabar vėl skelbiame 
dalį aukojusių asmenų arba or
ganizacijų:

100 dol. — prel. J. A. Kučin
gis, Los Angeles, Calif., kun. 
S. Morkūnas, Sioux City, Iowa.

80 dol. — A. Z i eras, Roches- 
ter, N.Y.

65 dol. — VI. Kolytis, Great 
Neck, N.Y., O. ir J. Vilpišaus- 
kai, Ridgewood, N.Y.

60 dol. — M. Romonaitis, As- 
kam, Pa.

KASOS Kredito kooperatyve 
šiuo metu galima investuoti 
10,000 dolerių į Money Market 
Certificates šešiem mėnesiam 
su 15.68% metinių palūkanų. 
Išlaikius indėlį ir prieauglį visus 
metus, metinės efektyvios palū
kanos siekia 163%. Kredito Uni
jos Skare Certificates galima 
pirkti mažesnėmis sumomis ir 
trumpesniam laikui. 500 dolerių 
vienetais perkami Share Certifi
cates neša 12.5% efektyvias pa
lūkanas. Paprastos einamosios 
sąskaitos duoda 7% metines pa
lūkanas. Visais atvejais yra nau
dingiau taupyti ir skolintis Ka
soje, todėl tautiečiai yra ragi
nami pervesti savo santaupas iš 
paprastų bankų į Lietuvių Kasos 
Kredito Uniją. Ne tik pavieniai 
asmenys, bet ir organizacijos 
gali pasinaudoti Kasos patarnavi
mais. Adresas: 86-01 114 Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Te
lefonas: 212 441-6799.

50 dol. — J. Tamašauskas, 
Locust Valley, N.Y., kun. dr. V. 
Pavalkis, Milpitas, Calif.

25 dol. — Floridos Auksinio 
Kranto LB apylinkė, D. Baltienė, 
Milton, Mass.

10 dol. — K. Bastys, Eliza- 
beth, N.J., A. Puzinas, San Ma- 
teo, Calif:

6.50 dol. — F. Rogers, Nutiey, 
N.J., Lietuvių Tautodailės Insti
tuto New Yorko skyrius.

5 dol. — J. Ramas, Elizabeth, 
NJ.

Visiem asmenim ir organiza
cijom, aukojusiem Darbininko 
sukakties proga, nuoširdžiai dė
koja Darbininko administracija. 
Tikėmės, kad čia skelbiami ne 
paskutiniai aukotojai. Visų talka 
laukiama.




