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REUTERIO ŽINIŲ AGENTŪRA 
APIE PADĖTI OK. LIETUVOJE

Prancūzijos vyriausybė pla
nuoja sumažinti savo kariuo- < 
menę ir peržiūrėti savo įsiparei- , 
gojimus. ]

JAV valstybės sekrętorius | 
Shultz išvyko į V. Europą tartis j 
su Nato valstybėm dėl bendros j 
politinės linijos, palaikant ūki- ] 
nius santykius su Sov. S-ga ir 
jos satelitais.

Prez. Reagan, lankydamasis 
Brazilijoj, pažadėjo suteikti jai 
1.2 bil. dol. paskolą. Brazilijos 
skolos užsienio valstybėm siekia 
90 bil. dol.

Meksikos prez. Miguel de la 
Madrid Hurtado, pradėdamas 
eiti pareigas, ėmėsi griežtų prie
monių krašto ūkinei krizei su
mažinti ir nutarė įvesti eilę 
naujų mokesčių, sumažinti vy
riausybės išlaidas, pakelti kainas 
ir procentus už paskolas ir su
mažinti viešuosius darbus.

Prancūzija, nepaisydama JAV 
raginimo nepasirašyti neseniai 
Jungtinių Tautų priimto jūrų su
tarties įstatymo, suvaržančio jū
rų dugno turto eksploatavimą 
privačiom bendrovėm, nutarė 
sutartį pasirašyti kartu su kitom 
valstybėm.

JAV gynybos sekr. pavaduoto
jas Richard N. Perle pareiškė, 
kad Libano karo metu, Izraelio 
lėktuvam bandant sunaikinti 
Bekka slėny numuštą elektroni
niais įrengimais aprūpintą Iz- 
raeliožvalgybos lėktuvą, žuvo ir 
kelį sovietų kariai.

Ispanijos parlamentas nauju 
ministeriu pirmininku išrinko 
socialistų partijos vadą Filipe 
Gonzalez, kuris netrukus pa
reiškė atsiklausius gyventojų, ar 
Ispanija turinti priklausyti Nato.

Popiežius Jonas Paulius II 
pareikalavo, kad Nikaragvos vy
riausybėj esą Romos katalikų ku
nigai pasitrauktų, nes kitaip jis 
nesutiksiąs 1983 aplankyti Ni
karagvos. Dabartinėj vy - 
riausybėj yra du kunigai minis- 
teriai, o kiti trys užima aukštas 
vietas.

Salvadoro prezidentas Aivaro 
Magana sudarė 7 asmenų žmo
gaus teisių komisiją.

JAV sutiko atstatyti ir apmoky
ti Libano armiją, kurią sudarys 
apie 40,000 vyrų.

Kolumbijos prezidentas Beli- 
sario Betancur, ten lankantis 
JAV prezidentui Reagan, prie
kaištavo, kad JAV bandančios 
izoliuoti ir išjungti iš savo tai
kos pastangų kai kurias šios he
misferos valstybes, ir reikalavo, 
kad į Amerikos valstybių sujun
gė vėl būtų priimta Kuba.

Italijos policija paskelbė, kad 
į sąmokslą nužudyti popiežių 
Joną Paulių II yra įsivėlę 
dar ir kiti du Bulgarijos amba
sados Italijoj pareigūnai — Va- 
siliev Juelio Kolev, šiuo metu 
esąs Bulgarijoj, ir Teodorov Al- 
vazov.

Lenkijos diktatorius gen. Ja- 
ruzelski savo kalboj labai puolė 
JAV ir grasino apriboti su jom 
santykius, nes JAV esančios pa
grindinės visų prieš Lenkiją nu
kreiptų veiksmų skatintojos.

Kinijos liaudies kongresas, 
siekdamas sukurti vaizdą, kad 
Kinija tvarkosi pagal įstatymus, 
kurių kultūrinės revoliucijos 
metu buvo visai nepaisoma, 
patvirtino gyventojų atsiklau- 
simu priimtą konstituciją.

Britanijos teismas nuteisė Ka
nados universiteto profesorių 
Hugh Humbleton kalėti 10 metų 
už šnipinėjimą Sov. S-gai.

Gvatemalos prezidentas Ef- 
raim Rios Montt pareiškė iš- 
leisiąs Įstatymus, leidžiančius 
veikti politinėm partijom ir į- 
vykdyti parlamento rinkimam 
1983 kovo mėn.

Telšių rajono švietimo skyrius 
1982 balandžio 12 iš darbo atlei
do Žarėnų vidurinės mokyklos 
vokiečių kalbos mokytoją ir 
kartu XI klasės auklėtoją Ste
faniją Juozumaitę už jos religi
nius įsitikinimus. Mokytoja Ste
fanija Juozumaitė jau 2 metai 
beveik kasdien viešai lanko baž
nyčią.

Visus metus mokytoja buvo 
persekiojama mokyklos direkto
rės Jankauskienės ir čekisto Nor
kūno. Čekistas nuolat gąsdino 
mokytoją ir siūlė išeitį: jeigu 
apsiims bendradarbiauti sau
gume, galės toliau mokytojauti 
ir lankyti bažnyčią, be to, siūlė 
pastoviai aptarti kun. J. Kaunec- 
ko pamokslus.

Balandžio pradžioje atvyko at
stovas iš Švietimo ministerijos 
ir taip pat grasino atleidimu.

kinčiųjų ir netikinčiųjų mokinių.
Žiūrovam buvo aišku, kad tai 

eilinė teismo komedija — nė 
vienas liudininkas neįrodė, kad 
mokytoja būtų kalbėjusi moki
niam apie tikėjimą.

Paskelbus teismo sprendimą, 
salėje pasigirdo žodžiai:

— Nenusimink, Stefute, mes 
tave priimsime!

Kaip suražė sprendimų
Teismo sprendime sakoma, 

kad “mokyklos uždavinys yra 
formuoti marksistinę-lenininę 
jaunosios kartos pasaulėžiūrą. 
Mokytojo pareiga yra teikti mo
kiniam tvirtas mokslo pagrindų 
žinias, formuoti komunistinę pa
saulėžiūrą, auklėti mokinius ko
munistinės moralės dvasia”.

Ieškovė atsisakiusi vykdyti 
komunistinio auklėjimo pareigą, 
net priešingai įstatymui moki
nius auklėjo nekomunistine dva
sia, todėl ji netinka tom parei
gom. Teisingai ją atleido iš dar
bo ir darbo įstatymų nepažeidė.

Teismas atmetė jos ieškinį ir į 
darbą negrąžino.

At leido ii darbo be Įspėjimo
Balandžio 12, Velykų antrą 

dieną, mokytoja buvo atleista iš 
darbo. Įstatymas reikalauja prieš 
2 savaites įspėti, bet ji buvo at
leista be įspėjimo. Direktorė 
Jankauskienė pareiškė: “Iš po 
Velykų esi ne išsipagiriojusi ir 
nuo šiandien dienos esi atleista, 
rytoj atsiimsi švietimo skyriuje 
darbo knygutę ir atlyginimą.” 
Mokytojai neleido net atiduoti 
mokiniam jų rašomųjų darbų. 
“Bus kas ir be tavęs atiduoda!” 
— paaiškino direktorė. ______ ________

Darbo knygutėje įrašė: Už jįo 24-25 2 metam "laisvės atė- 
visų komunistinio auklėjimo už- bausmę atliekant bendro
davinių nevykdymą”. Tai abso
liuti netiesa, nes mokytoja Juo
zumaitė gerai auklėjo XI klasę, 
nebuvo jokių nusiskundimų. Ji 
tik nemokė ateizmo, nes tai 
buvo priešinga jos įsitikinimam.

IŠ KALĖJIMO GRĮŽO 
GENOVAITĖ NAVICKAITĖ

1982 balandžio 17 iš Panevė
žio lagerio, garbingai atlikusi 
savo bausmę, sugrąžo Genovaitė 
Navickaitė.

JI buvo nuteista 1980 spa-

Atleistoji kreipėsi Į teismų
Pagal sovietinius įstatymus 

net prasikaltusių darbo draus
mei negalima atleisti iš darbo 
be raštiško įspėjimo bei kitų 
visuomeninio poveikio priemo
nių. Atleistoji mokytoja S. Juo
zumaitė kreipėsi į Telšių liau
dies teismą, prašydama grąžinti į 
darbą, kaip neteisėtai atleista.

Teismas įvyko 1982 gegužės 
12, tačiau teismas nekreipė dė
mesio, kad atleista be įspėjimo. 
Teisme jai buvo pateikti nauji 
kaltinimai be jokių liudininkų 
įrodymų. Kaltino, kad organiza
vo mokinius į religinius rengi
nius, perdavė žinias “Kronikai”, 
nemėgo tarybinių švenčių. Esą 
dėl jos kaltės mokinė Stasė Mo
lytė net turėjusi palikti mokyk
lą. Apie tai ji parašiusi laišką 
“Valstiečių laikraščio” redakci
jai. Teismo metu kaip įrody
mas buvo pateiktas tas laiškas. 
Tačiau teisme Molytė sakėsi ne
rašiusi jokio laiško redakcijai. Be 
to, Molytė teigė, kad tai, kas 
tame laiške parašyta, yra šmeiž-

Mokytojos Z. Radzevičienė ir 
A. Balsienė liudijo, kad Juozu
maitė mokykloje pasisakė prieš 
ateizmą. Apie tai paklausta 
mokytoja Tamašauskienė pasa
kė: “Nieko negirdėjau apie 
tokius pasisakymus”. Ir kiti liu
dininkai painiojosi savo parody
muose, ką salėje susirinkę 
žmonės palydėdavo garsiu 
juoku. Teisėjas Augustis vis juos 
teisė ir pats Juozumaitę kalti
no: “Ar nekvietei mokinių į 
Telšius pažiūrėti kun. Kaunecko 
filmukų?”

Ieškovės interesų teisme nie
kas negynė. Net prokuroras 
nereikalavo laikytis teisminės 
tvarkos bei Įstatymų. Profsąjun
gų atstovas turėjo ginti dirban
čiojo interesus, bet švietimo 
profsąjungų atstovas Andrijaus
kas kalbėjo tarsi kaltintojas, esą, 
ji kursčiusi nesantaiką tarp ti-

režimo lageryje. Buvo išvežta į 
Panevėžio moterų kalėjimą.

Kalėjime tuoj prasidėjo jos . 
‘perauklėjimas”. Uždraudė jai 

numeruoti laiškus, nurodė, ko 
negalima laiškuose rašyti, ne
leido pasimatyti su artimaisiais, 
liepė labiau bendrauti su krimi- 
nalistėmis ir vengti Onos Vit
kauskaitės, kūri buvo nuteista 
už LKB Kronikos dauginimą ir 
kuri buvo tame pačiame lagery
je.

Viename laiške Navickaitė pa
rašė: “Mylėkime tuos, kurie mus 
myli, ir tuos, kurie stengiasi mus 
kankinti”. Šie žodžiai ir užkliuvo 
kalėjimo administracijai, apkalti
no Genutę, kad ji šmeižia ad
ministraciją. Už tai jai neleido 
pasimatyti su artimaisiais, nors 
pasimatymo diena ir buvo pa
skirta — 1980 balandžio 30.

• Neleido net broliui pranešti, 
kad jis neatvyktų. Brolio kelio
nė taip ir buvo veltui atlikta.

1981 gruodžio 24 operatyvinės 
dalies inspektorė parodė Genu
tei jai siųstus kalėdinius laiš
kus bei sveikinimus. Inspektorę 
erzino, kad daugelį sveikinimų 
ir laiškų atsiuntė Lietuvos jauni
mas. Atsiųstų kalėdinių sveiki
nimų jai neatidavė, uždraudė 
susirašinėti su nepilnamečiais.

1981 sausio mėnesį jai pri
klausė asmeninis pasimatymas, 
bet administracija jo nedąvė. Ji 
pasiteiravo pas kolonijos pava-

Reuterio žinių agentūra lap
kričio 26 paskelbė savo kores
pondento Mark Wood ilgą pra
nešimą apie katalikų Bažnyčios 
būklę Lietuvoje. Pranešimas re
miasi korespondento asmeniniais 
patyrimais besilankant Lietuvoj, 
surinktomis informacijomis su
sitikimuose su lietuviais kuni
gais ir pasauliečiais tikinčiai
siais. Tai padėjo žurnalistui su
sidaryti aiškesnį vaizdą apie Lie
tuvos katalikų nuotaikas. Ko
respondentas pažymi, kad Lietu
va nuo seno yra laikoma kaip 
viena katalikybės tvirtovių Eu
ropoj. Panašiai kaip Lenkijoj, 
Bažnyčia Lietuvoj yra tapusi 
tautinės tapatybės ir tautinės 
kultūros simboliu. Dar ir šian
dien, praėjus 40 metų nuo sovie
tinės valdžios įsigalėjimo, tikin
tieji Lietuvoje gausiai lanko baž
nyčias.

Tarp kitų asmenų, Reuterio 
korespondentas Kaune pasimatė 
su Kunigų Seminarijos rekto
rium kun. Viktoru Butkum. Jis 
pažymėjo žurnalistui, kad pas
tarųjų laikų įvykiai Lenkijoje, 
be abejo, turėjo teigiamos įta
kos religiniam gyvenimui Lie
tuvoje: valdžia pastaruoju laiku 
sušvelninusi savo laikyseną Baž
nyčios ir jos tikinčiųjų atžvilgiu. 
Kaip religinės padėties pagerė
jimo ženklus, korespondentas 
primena dviejų naujų apaštali
nių administratorių paskyrimą,

leidėjai ir platintojai yra suima
mi ir teisiami.

O vis dėlto, rašo Reuterio 
korespondentas, tikinčiųjų 
bendruomenė Lietuvoje yra 
stipri. Vis daugiau jaunimo lan
ko bažnyčias. Kaip pažymėjo 
žurnalistui Vilniuje kun. Dilys, 
jaunimas ilgisi tikėjimo, yra iš
troškęs dvasinių vertybių, galin
čių patenkinti jų sielos porei
kius. Nėra abejonės, pažymi 
korespondentas, kad daugeliui 
lietuvių Bažnyčia yra ir tautinės 
sąmonės simboliu. Mes turime 
sunkiai kovoti, siekdami apsau
goti savo tautiškumą, pažymėjo 
žurnalistui viena lietuvė moteris, 
ir toje kovoje katalikybė vaidina 
svarbų vaidmenį. Bažnyčia, pa
žymėjo ji, yra tautą vienijąs 
veiksnys, vilties simbolis lietu
viam.

Reuterio agentūros korespon
dentas, baigdamas pranešimą, 
primena, jog, Stalinui įjungus 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą, lietu
vių tauta ilgai ir ryžtingai prie
šinosi jai primestai sovietinei 
santvarkai. (K.L.)

(nakeita į 2 pd.)

JT komisija pripažino, kad pa
gal netiesioginius įrodymus Sov. 
S-ga naudoja biocheminius gink
lus Afganistane, Laose ir Kambo- 
dijoj. Šiai komisijai nebuvo leis
ta lankytis kovų srityse, ir ji tu
rėjo tenkintis tik pabėgėlių

rikų skaičiaus padidinimą, se- _
minarijos patalpų praplėtimą, 
sušvelninimą valdžios draudimo 
vaikam patarnauti mišiose, o ku
nigam vaikus katekizuoti. Rek
torius Butkus pažymėjo ko
respondentui, kad kai kuriose 
bažnyčiose, pirmą kartą po tris
dešimties metų, yra rengiamos 
specialios pamaldos jaunimui, 
vaikai ruošiami pirmajai komu
nijai.

Reuterio korespondentas, bet
gi, iš savo pusės, pažymi, kad, 
jei Lietuvos religiniame gyve
nime ir yra pagerėjimo ženklų, 
katalikų Bažnyčia krašte ir toliau 
susiduria su milžiniškais sunku
mais. Ji neturi galimybės pasi
naudoti net maža dalimi tų lais
vių, kurias yra išsikovoję Lenki
jos tikintieji.

Lietuvoje smarkiai jaučiama 
religinės literatūros stoka:trūksta 
maldaknygių ir Šv. Rašto knygų. 
Mišios tebėra aukojamos lotynų 
kalba, nes tikinčiųjų bendruo
menės dar nėra aprūpintos lietu
viškais liturginiais tekstais.

Europos bendrosios rinkos 
valstybių galvos savo konferenci
joj paragino Sov. S-gą imtis ini
ciatyvos Afganistano ir nusigink
lavimo klausimam spręsti ir 
pažadėjo tuo atveju savo palan
kumą.

Sov. S-ga, minėdami 60 metų 
įsikūrimo sukaktį, gruodžio 21 
sušaukė aukščiausiosios tarybos 
ir partijos centro komiteto posė
džius.

Žymus atominės energijos 
mokslininkas Edward Teller, 
padėjęs JAV pagaminti branduo2 
linę bombą, išvyko į Izraelį pa
tarti vyriausybei statydinant 
antrą branduolinės energijos re
aktorių.

SOV. SĄJUNGA ĮKLIMPO AFGANISTANE
Nors Sov. S-ga dažnai skelbia 

apie savo laimėjimus Afganista
ne, bet daugiau kaip 100,000 
jos karių yra tenai įklimpę, ir 
jų būklė nuolat blogėja. Afganis
tano partizanai valdo 80-90 proc. 
visos Afganistano teritorijos, o 
sovietų kariuomenė iki šiol į- 
stengė išlaikyti tik jos užimtus 
miestus ir įtvirtintus taškus. Di- 
desniem laimėjimam pasiekti 
Sov. S-ga turėtų į Afganis
taną atgabenti dar bent tiek pat 
karių.

ir antrame savo didumu mieste 
Kan dabar. Partizanų veiksmų 
nepastebėta tik tuščiose šiaurės

Partizanai sugeba vykdyti 
sprogdinimus ir kenkimo veiks
mus Afganistano sostinėj Kabule

Sov. S—ga Afganistane laiko 
240 kautynių malūnsparnių, ke
lias MIG-21 ir MIG-23 grupes 
ir grupę SU-4 ir SU-25 lengvų
jų bombonešių. Karių nuostoliai 
siekia iki 15,000, kurių žuvusių
jų yra nuo 3 iki 9 tūkstančių. 
Kas mėnesį apie 300 karių yra 
grąžinama dėl hepatito ligos, 
kuri ten yra labai paplitusi.

Sovietai gali pasigirti tik tuo, 
kad jie turi vietą savo naujiem 
ginklam ir naujo karo priemonėm 
išbandyti.

Nors seminarijos auklėtinių 
skaičius yra padidėjęs, pašven
tinami nauji kunigai anaiptol 
neužpildo mirštančių kunigų ei
lių. Dvi krašto vyskupijos tebė
ra be vyskupo. Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika, kuri re
guliariai pasiekia ir Vakarus, ra
šo korešpondentas, pateikia išsa
mią dokumentaciją apie tikin
čiųjų diskriminavimą. Kronikos

Sov. S-gos gynybos min. Di- 
mitrij F. U s tino v pareiškė, kad, 
JAV išdėsčius MX raketas. Sov. 
S-ga taip pat išdėstys naujas ir 
neblogesnes už JAV raketas.

JAV lankėsi Pakistano prez. 
Mohammad Zia ul-Haq, kuriam 
buvo pakartotinai pažadėta 3.2 
bil. dol. karinės ir ūkinės para
mos ir kuris pats pažadėjo ne
gaminti branduolinių ginklų.

Zimbabvės vyriausybė sulaikė 
buv. Rodezijos min. pirmininką 
lan D. Smith ir jo ūkyje padarė 
kratą. Esą vyriausybė siekianti 
apkaltinti jį sąmokslo prieš vy
riausybę organizavimu, nes jis, 
išvykęs į užsienį, kritikavęs vy
riausybės darbus.

TĖV. PAULIUS BALTAKIS, OFM

KRIST AUS GIMIMO SVENTEJE

IR RtMlJAM LINKIMI KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR LAI
MINGŲ NAUJŲ MITŲ.

Džiaugtminęų Kalėdų Švenčių 
ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

džiūgauja, kad buvęiškilmin-

— Vilniaus universitetas ir 
Lietuvių mnlrtlo akademijos

mėjuSių mokslininkų, žinomų

Šančių naujus mokslo veikalus. 
Jų surinktume gausų būrį, štai 
lapkričio 18 literatūros moksli
ninkas Kostas Doveika atšventė 
70 metų savo amžiaus sukaktį. 
Gimęs 1912 Joniškio rajone. Fi
lologijos mokslus studijavo 
Kauno ir Vilniaus universite
tuose. Pagrindinė jo darbo sritis 
— universiteto lituanistika, ir 
tarybinė lietuvių literatūra. Toje 
srityje daug yra parašęs ir dar te- 
berašo.Vadovauja literatūros 
sektoriaus leidiniui “Literatūra 
ir kalba”. Į tą leidinį renkama 
gausi archyvinė medžiaga, dau
giausia atsiminimai. Jau išleisti 
tokio pobūdžio leidiniai apie
K. Donelaitį, Žemaitę, J. Janonį, 
S. Nėrį, V. Krėvę-Mickevičių. 
Artimiausiuose planuose jau yra 
A. Baranauskas, L. Ivinskis, B. 
Sruoga, L. Gira. Dabar pasirodė
L. Gineičio studija “Lietuvių li
teratūros istoriografija”. Tie 
veikalai yra K. Doveikos pla
nuose ir sumanymuose. Tai di

Savaitės 
Įvykiai

deli mokslininko sumanymai ir 
planai. Taip pat rankraščių pa
tikrinimui ir papildymui K. Do
veika nenuleidžia rankų ir ne
pagaili savo darbų gausios 
sankaupos. Taigi tokio moksli
ninko 70 metų amžiaus sukak
tis yra spalvinga ir gausi darbo 
vaisiais.

— Sovietų Sąjungos įkūrimo 
60-mečiui paminėti surengta 
speciali programa. Lietuvos 
televizijos ir radijo tinklas pa
rengė programą visai Sąjungai. 
Visas kraštas ir kaimyninės vals
tybės matė kruopščiai parengtus 
okupuotos Lietuvos žmonių dar
bus, tų darbų vaisius ir laimėji
mus. Apie tai kalbėjo LTSR 
aukščiausios tarybos prezidiumo 
pirmininkas A. Barkauskas, O te
levizijos filmą “Mūsų žemės 
metai” palydėjo pirmojo Lietu
vos komunistų partijos sekreto
riaus P. Griškevičiaus kalba. 
Šventei nepagailėta gausios ir 
geros muzikos. Gatvių ir tribūnų 
kalbėtojai (o tai buvo komuniz
mo vadai ir didieji vcaldžios pa
reigūnai) džiaugėsi, kad Lietu
vos “liaudis esanti soti, laisva ir 
laiminga”. Liaudis einanti taikos 
ir kūrybos keliu. Vilniuje ir ki
tuose didesniuose Lietuvos 
miestuose gražiosiose salėse 
buvo sutelkti patys geriausi Lie
tuvos muzikos ansambliai, o gat
vėse skambėjo lengvesnės muzi-

turėjo parengti. Tai ir reikėtų

teisybę rašo. Tik kitas klausimas, 
ar nuoširdžiai džiaugiasi tie, ku
rie turėjo išeiti į aikštes ir gat-

kartus. Kad bent eilėse prie 
maisto nereikėtų stovėti, kad 
bent tokioje didelėje valstybinė
je šventėje galėtum būti sotus ir 
švariai apsirengęs, kad bent va
landėlę pasijustum gatvėje lais
vas, milicijos nevaržomas...

— Vaistažolės dar tebeauga 
Lietuvos pievose. Senovėje 
žmonės mokėjo patys savo lau
kuose, pievose ar balose susiras
ti vaistažolių ir jomis gydyti 
įvairias ligas. Dabar, sukultūri
nus šlapias pievas, melioracija 
daug kur pakenkė vaistažolių 
veisimuisi. Tačiau ir dabar aky
lesni žmonės dar susiranda nau
dingų vaistažolių, dar net suge
ba jų plotelius išplėsti. Neišny- 
kusių vaistažolių gana apsčiai 
surasta pietinėje Lietuvoje, ypač 
prastose Lazdijų apylinkių pie
vose. Botanikos mokslininkai 
sistemingai peržiūrinėjo, siste
mingai tyrė menkas pievas ir 
surado, kokio maisto trūksta kai 
kuriems augalams. Pakeitus kai 
kurių nuskurdusių pievų dirvo
žemį, vaistažolės visai atsigavu- 
sios. Rūpestis vaistažolėmis 
duoda gražios vilties čia pat jų 
išsiauginti.

buvo garsūs Lietuvoje savo

Kinijos komunistų partijos 
vadas Hu Yaobang patarė ten 
besilankančiai Arabų lygos vals
tybių delegacijai pripažinti Iz
raelį ir pažadėjo remti arabus.

JAV kongreso nariai, nepai
sydami prezidento Reagan prie
šingo nusistatymo, siekia padi
dinti Izraeliui numatytą 2.5 bil. 
dol. paramą 1983 dar 425 mil. 
dol.

Dėugiau kaip 46,000 federali
nis vyriausybės tarnautoją laiku 
negrąžino jų gautų studentų pa
skolų, siekiančių 68 mil. dol. 
Švietimo sekretorius paskelbė, 
kad negrąžintos paskolos bus iš
skaitytos iš jų atlyginimo 1983, 
jei skolos iki tol pasiliks negrą
žintos.

Danijos parlamentas užšaldė 
vyriausybės skirtas lėšas naujom 
JAV raketom V. Europoj išdėsty
ti.

Ispanijos vyriausybė numato 
atidaryti pėsčiųjų susisiekimą su 
Gibraltaru.

JAV ir V. Vokietija sutarė tuoj 
pat nepanaikinti Lenkijai tai
komų ūkinių sankcijų, kai ten 
bus panaikinta karo būklė, bet 
laukti ir kitų suvaržymų atšauki
mo.

Britanija įsakė išvykti Sov. S- 
gos karo attache kpt. Anatolij 
PavloviČ Zotov už tai, kad jis 
verbavęs sovietų agentus, ir į- 
spėjo nesiimti dėl to panašių 
veiksmų prieš Britanijos atsto
vybės pareigūnus.

Lenkijos 80 R. katalikų vys
kupų viešu pareiškimu pasmer- 
ką vyriausybės nutarimą panai
kinti Solidarumo uniją.

SIOUX CITY, IOWA
Maldos diena

Šv. Kazimiero parapijos lietu
viai ir amerikiečiai, lanką gra
žią Šv. Kazimiero bažnyčią, mel
dėsi už pavergtą Lietuvą. Vie
tos klebonas kun. Simonas Mor
kūnas pasakė keturis pamokslus, 
lietuvių ir anglų kalbomis, apie 
kenčiančius lietuvius Lietuvoj, 
Sibire,Afganistane, psichiatrinė
se ligoninėse, kalėjimuose ir

Vienas mišias pavergtųjų in
tencija aukojo jis pats, antras — 
diecezijos katalikiškų mokyklų 
vyriausias direktorius kun. dr. R. 
J. Linnan.

Padarius bažnyčioj rinkliavą, 
surinkta 1,100 dol. iš mažytės 
80 šeimų parapijos, kurios 22 
procentai nedirba, 62 — pensi
ninkai. Į šią sumą įeina kun. S. 
Morkūno asmeniška auka, 350 
dolerių.

tin. Kiti, rodos, niekad nebus 
pamiršti, štai kad ir operos solis
tas Juozas Mažeika. Teisingai 
sakoma, kad tokie žmonės esą 
gimę dainai (1907-1976). Iš pri
gimties J. Mažeika turėjo dai
nininko dovaną. Puikus operų 
aktorius, savaime kūręs nepa
prastus personažus. Be to, buvo 
puikus ir liaudies personažų kū
rėjas (lietuviškų ir nelietuviškų). 
Dar ir dabar J. Mažeikos lie
tuviškų dainų interpretacijos 
mūsų muzikologai negali už
miršti. Subtili buvo visa J. Ma
žeikos lietuviška daina, subtilūs 
jo sukurti personažai. Ir dabarti
niai mūsų muzikologai su 
džiaugsmu teigia, kad J. Mažeika 
buvo gimęs dainai. Toks jis ir 
liko savo įdainuotose plokštelė
se. Su tokiais retais gabumais 
retai tepasitaiko įgimtų talentų.

— Rugsėjo pabaigoje Lietu
voje mirė veiklus bibliotekinin
kas, retų knygų rinkėjas ir už
mirštų autorių atgaivintojas Vin
cas Žilėnas. Buvo gimęs 1907 
gruodžio 31. Paskutiniais me
tais jis dirbo Lietuvos Kultūros 
ministerijai priklausančiame Pa
žangiosios mokslo minties mu
ziejuje — buvo to muziejaus 
direktorius, nusipelnęs kultū
ros veikėjas. Surinko šimtus už
mirštų, po visokius užkampius 
išsimėčiusių knygų. Paskelbė 
spaudoje nemaža istorinių 
straipsnių.

parapiečiam. Vien tik pašto 
ženklam atsiėjo 230 dolerių. Iš 
viso tam labai svarbiam tiks
lui kun. S. Morkūnas paauko
jo 875 dolerius.

Kun. Simonas Morkūnas gavo 
dii žymenis iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidento Ronald 
Reagan, anksčiau — jo išrin- 
kimo proga ir neseniai antrą — 
už paramą respublikonų pąrtijai. 

_ Be to, jis gavo padėkos žymerų 
už paramą respublikonų konser
vatorių veiklai.

1,054 laiškai senatoriam, 
kongresmenam Pabaltijo

Laisvės dienos proga
Per tris savaites kun. S. Mor

kūnas pats rašė laiškus Iowos 
valstijos senatoriam, kongresma
nam, asmeniškai aplankė diece- 
cijos generalinį vikarą, kanclerį 
bei kitus kurijos kunigus, vietos 
klebonus, laikraščių redaktorius, 
advokatus, gydytojus, kolegijos 
profesorius, mokytojus ir kitus 
žymius amerikiečius, įteikdamas 
jiem pasirašyti paruoštą rezoliu
cijų tekstą.

Sekmadieniais prieš mišias ir 
po jų davė pasirašyti tą tekstą

Kačinsku. Sėdit akt H. Kačinskas ir J. Rasiavičfatė, stovi:

Mažytė Šv. Kazimiero parapija 
aštuntą kartą iš eilės laimėjo 

pirmą vietą Sioux City 
diecezijos vajuje

Dar prieš vajaus pradžią die
cezijos savaitinis laikraštis di
delėmis raidėmis pirmame pus
lapy paskelbė: “Šv. Kazimiero 
parapija jau baigė vajų, surin
ko daugiau negu paskirta suma 
244 nuošimčius grynais ir 309 
— pasižadėjimais”. Laikraštis 
pažymėjo: “Šv. Kazimiero para
pija yra mažytė, tačiau yra dide
lė savo dosnumu ir pasiaukoji
mu diecezijai”.

Kaip kiekvieneriais metais, 
taip ir šiemet vietos ordinaras 
prieš vajaus pradžią, kalbėdamas 
dekanatų kunigam ir pasaulie
čiam, minėjo kaip pavyzdį Šv. 
Kazimiero parapiečių ir kun. S. 
Morkūno sugebėjimą bei didelį 
pasiaukojimą. Jis pats vienas per 
tris savaites rinko pasižadėjimus 
ir pirmas paaukojo 800 dolerių 
vajui.

Vajaus dieną 142 diecezijos 
parapijų klebonai savo pamoks
luose Jcalbėjo apie Šv. Kazimiero 
parapiečių dosnumą, ragindami 
sekti jų pavyzdžiu. Tai didelė 
garbė Sioux City lietuviam, ypač 
jų klebonui ir pavergtai Lietuvai.

Iki šiol iš minėtų vajų parapi-

Pr. N.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

’daugiau' negu paskirta ^uma,
69,460.63 dbŲ

Daug giedrios nuotaiko,džiaugsmo ir lafeto Katodų 
ir Naujųjų Metų proga mielferiems savo pacientams, dtour 
tams ir pažįstamiems linki . • ■ į;

Dr. Juozas Dičpinigaitis J
-

_____________________ - - - .

Linksmų iv. Kalėdų ir laimingų liauju Metų! 
linkiu visiems savo draugams bei pažįstamiems

PULCHERIJA TURUUENE

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGU 
NAUJŲ METŲ

MARYTE SHALINS 
-ŠALINSKIENfi

84-02 Jalnaica Avenue VVoodhaven, N. Y.
Tel 296-2244

T .inksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Mėtų

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

LITASTravel Service 
Tel. (212) 846-1650

MOTERŲ

valdybeir narės sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdęį 
proga Ir linki visiems sėkmingų Nąujų Metę.

Merry Christnas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Fanerai Home

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

Dekanato kunigų šventoji 
valanda

Prieš vajaus pradžią, kun. S. 
Morkūnas suruošė dekanato ku
nigam šventąją valandą, kurioj 
dalyvavo vietos vyskupas, deka
nas, 6 prelatai ir 25 kunigai.

Vyskupui prieš banketą su
kalbėjus maldą, kun. S. Morkū
nas tarė: “Šventoji valanda ir šis 
banketas yra padėka Dievui ir 
mūsų bažnyčios globėjui Šv. Ka
zimierui už didelę palaimą, man 
pačiam vykdant vajų. Manau, 
kad mano mažytės parapijos 
parapiečių pavyzdžiu paseks vi
sos diecezijos parapijos, ir bus 
surinkta daug tūkstnčių daugiau 
negu paskirta suma”.

Ir tikrai, vajus geriausiai pasi
sekė. Buvo surinkta daugiau 
negu paskirta suma 300,000 dol. 
su viršum.

Po banketo kun. S. Morkūnas 
padovanojo vyskupui ir kuni
gam po knygą “Lietuvos kata
likai sovietų okupacijoj.”

5,000 dol. šv. Kazimiero 
biografijai

Kun. Simonas Morkūnas pir
mas paaukojo Šv. Kazimiero bio
grafijai išleisti 5,000 dol, minint 
jo 500 metų mirties sukaktį. 
Reikia tikėti, kad ir daugiau at
siras panašių geradarių šiam 
kilniam tikslui.

AJC.

Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477) 

89-11 Jamtica Avė., Woodheven, N.Y.

Sveikinu klijentus Ir bičiulius Šv. Kalėdose! Daug laimės 
Naujuose Metuose!

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

10 BarryDr., E. Northport, N.Y. 11731

Šv. Kalėdų švenčių ir Naujų 1981 Metų išvakarėse 
sveikiname visus DARBININKO skaitytojus, linkėdami svei
katos ir sėkmės visose gyvenimo srityse, be to linkime 
tautiečiam vienybės, nes vienybėje — galybė.

Adv. Charles P. Kai ir 
teisininkas Pranas Sulas

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

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

WINTER GARDEN TAVERN, Ine. 
VYTAUTAS BELECKAS IR SUKUS JONAS, 

savininkai

Ii Liet Kat Bažnyčios Kronikos

(atkelta ii 1 psl.)

duotoją, kodėl neskiriamas jai

sakė: “Kadangi tavo vienas bro
lis kunigas, todėl ir neduoda
me!”

1981 gegužės 9 Zarasuose mirė 
Genovaitės sesuo Lionginą Na
vickaitė. { laidotuves vykti jai 
neleido nei kalėjimo daministra- 
cija, nei Panevėžio prokuroras.

1982 balandžio 16, paskutinę

auklėjo ir patarė keisti gyveni
mo badą — mažiau aukotis 
Dievui, daugiau galvoti apie sa-

Operatyvinės dalies inspek
torė dar jų perspėjo, kad neat*

važiuotų jos pasitikti Gemma 
Jadvyga Stanelytė ir Nijolė Sa- 
dOnaitė. Be to, jai dar pranešė, 
kad yra nupirktas autobuso bilie
tas į Kapsuką (Marijampolę). Į 
stotį jie patys nuvešią.

Rytojaus dieną 6 v.r. į sekcįją 
atėjo siuvimo meisterė Mickevi
čienė ir liepė jai skubiai persi
rengti ir pasiimti daiktus. Netru
kus kalinė buvo nuvežta į stotį, 
kur susitiko savo brolį kun. 
Zenoną Navicką. Jis buvo atvy
kęs jos parsivežti. Tačiau Mic
kevičienė neleido Genutei va
žiuoti su broliu. Tik pravažiavus 
Panevėžio miestą, jai pavyko 
sustabdyti autobusą ir persėsti į 
brolio maliną.

1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 
Tel. 821-6440.

Merry Christmas and a Happy New Year

Alice’s Florist Shop
----- —. Gilto įvairiom progom---------

Maloniai kviečiame kaimynystėje gyvenančius 
tautiečius atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454.

"T“?

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
SilvirBell BėkingCo.

Tetef. 77S-515S
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Švenčių žiburiai
Vargu yra kita šalis pasaulyje, 

kur taip batų švenčiamos Kalė
dos! Kiek daug muzikos — skam
ba ir skamba visos radijo stotys, 
televizijos stotys transliuoja vai
dinimus vaikam, suaugusiem. 
Namų langai žibėte žiba. Dau
gybė žiburių namuose, gatvėse, 
pakelėse. Kokios puošnios eglu
tės ir kiek daug dovanų ten 
sudėta artimiesiem.

Visi laukiame Kalėdų, visi 
džiaugiamės dovanomis. Visi 
esame pakilios nuotaikos. Tai 
natūralu, nes Kalėdų šventės 
tokios didelės, tokios prasmin
gos — Kristaus atėjimas į pasau
lį!

Tačiau ar visiem tie žiburiai 
švies, ar visiem Kalėdų giesmės 
skambės? Ar visiem bus džiaugs
mo ir pakilumo dienos?

Teko juk matyti televizijoje 
didžiųjų miestų benamius. Jų 
ne vienas, o tūkstančiai neturi 
kur prisiglausti. Slankioja gat
vėse, miega kur rūsiuose. Maiti
nasi iš kokių labdaringų organi
zacijų rankų.

Ir keista, kad štai sukūrėm to
kią civilizaciją, tokius miestus 
pastatėm, išvystėm tokią techno
logiją, o žmogaus skurdo ir vargo 
nenugalėjom. Visais laikais jis 
.bųyo ir bus,........... .
*fr švenčių metu pinfiiątišia 

prisiminkime faktą, kad ne visi 
turi šiltus namus, ne visi gauna 
dovanų, ne visi yra pavalgę. 
Ne visi yra linksmi ir laimingi. 
Kalėdos yra meilės ir draugys
tės šventė. Tad nepasilikime 
savo kietume, savo taupume ir 
šykštume. Prisiminkime vargšus 
ir juos paremkime savo auka. Vi
sur yra renkamos aukos — nes 
Kalėdos yra ir aukos šventė.

Per meilę ir dosnumą įpras
minkime savo šventes ir užde
kime naujus žiburius žmogaus 
sieloje. Juk niekada žmogus ne
buvo toks nelaimingas, toks 
pasiklydęs, kaip dabar. Pasauliui 

tikrai reikia Kristaus užgimimo, 
kad jis atsinaujintų. Ir tą Kris
taus užgimimą turi paliudyti 
krikščionys savo didele meile.

Lietuvoje nebuvo tokių dide
lių iškilmių, nebuvo mados su
krauti dovanų kalnus prie eglu
tės. Čia yra šventės sukomer- 
cintos, nes visi savaime skuba 
apsipirkti, skuba nupirkti kuo 
daugiau dovanų, kad neliktų nie
kas užmirštas.

Ir lietuviai skuba, nes jie gy
vena šiame krašte, pasisavino 
šio krašto papročius ir tempą. 
Noris čia tik pastebėti — neuž
mirškime lietuviškų dovanų.

Pirmiausia švenčių metu ne
užmirškime lietuviškos spaudos. 
Ne kartą kalbėjome, kaip ji lai
kosi, kad jai reikia naujų skai
tytojų. Štai šventės ir duoda pro
gos — padovanoti kam nors laik
raščio prenumeratą. Kokia tai 
bus didelė prasminga dovana, 
nes žmogus, gavęs laikraštį, 
visada prisimins davėją. Visus 
metus prisimins. Drauge laik
raštis jį stiprins, suteiks daug ži
nių apie Lietuvą ir apskritai 
apie lietuvių gyvenimą pasauly
je. Jį palaikys gyvą ir labiau 
pririš prie lietuviškų reikalų.

- Užrašykime - laikraščius—jamtr- 
mui, kad jie įprastų prie fietii- 
viškos spaudos.

Toliau — dovanokime lietu
viškas knygas. Kokia tai graži 
dovana. Visada liks įrašas, kas 
dovanojo, ir data. Ir visada pri
mins Kalėdas. Ypač knygos yra 
vertinga dovana jaunimui. Do
vanokime žodynus, Lietuvos 
istorijos veikalus, literatūros 
naujausią ar klasikinę kūrybą.

Yra daug lietuviškų įvairių 
dirbinių, papuošalų. Ir jie yra 
kuo geriausia dovana. Kai aplink 
mus bus daugiau lietuviškų 
daiktų ir lietuviškų kūrinių, tuo 
mes būsime originalesni, labiau 
išsiskirsime iš kitų. Ir mum pa-

St. Petersburg Beach, Fli., 
Dolphin viešbutyje, lapkričio24- 
28 įvyko 12-tas Lietuvių Katalikių 
Mokslo Akademijos suvažia
vimas. Jis buvo nepaprastas, nes 
jame buvo paminėta Šios akade
mijos 60 metų veiklos sukak
tis. *

Suvažiavimas pradėtas lapkri
čio 24 vakarą knygų parodos ati
darymui Po įvadinio suvažiavi
mui ruošti komiteto pirminin
ko prel. J. Balkūno žodžio su 
knygų parodos eksponatais at
silankiusius supažindino parodos 
rengėjas Vladas Kulbokas. Pa
roda buvo turtinga ir gerai su
tvarkyta. Joje buvo parodyti ne 
tik -akademijos narių veikalai, 
bet ir kitos senos vertingos kny
gos.

Lapkričio 25 suvažiavimas pra
sidėjo koncelebruotomis mi- 
šiomis. Pagrindiniu celebrantu 
buvo vysk. V. Brizgys. Jis pasa
kė ir progai pritaikytą pamoks
lą. Po mišių įvyko pirmas ple
numo posėdis, kurį atidarė prel- 
J. Balkūnas. Jis pakvietė darbo 
prezidiumą, kuriam pirminin
kavo J. Laučka. Centro valdybos 
pirmininkui, atvykusiam iš Ro
mos, prof. dr. A. Liuimai, SJ, 
trumpai apibūdinus 60 metų

tiem bus linksmiau ir jaukiau 
gyventi.

Tegu skamba kalėdinė muzi
ka, kalėdiniai varpeliai, tegu 
šviečia šventieji Kalėdų žibu
riai į mūsų sielas ir tegu mus 
pakelia aukščiau nuo tos pilkos 
grubios kasdienybės! Tegu tai 
būna ir mūsų pasiryžimas —la
biau aukotis savo tautai ir savo 
artimui!

Montrealio lietuvių jungtinis choras dainuoja Kultūros Židiny, minint LB New York o 
apygardos 30 metų sukaktį. Nuotr. w. B. Rodgers

TARĖSI MOKSLININKAI
sekcijų paskaitos. Teologijosakademijos nuveiktus darbus, 

buvo įvadinė prof. A Rubšio pa
skaita — Mįslinga paslaptis — 
žmogaus kūrimas “Pradžios” 
knygoje, kurią perskaitė prel. V. 
Balčiūnas.

Pietų pertraukos metu suva
žiavimo dalyviai Padėkos Die
nos pietus valgė St. Petersbur- 
go Lietuvių klubo salėje. Po 
pietų atskirose salėse prasidėjo 
gamtos, teisės ir filosofijos 
mokslų sekcijų paskaitos. Gam
tos mokslų sekcijai vadovavo B. 
Saldukienė, M.S. Paskaitas skai
tė prof. dr. J. Genys — Pa
veldėjimo mokslo pažanga, prof. 
dr. B. Povilaitis — Genetinė 
inžinerija, B. Saldukienė, M.S.— 
Biblinis tvanas geografiniu, geo
loginiu ir archeologiniu atžvil
giu. Teisės mokslų sekcijai turė
jo vadovauti prof. dr. B. Kas
ias, bet jis neatvyko. B. Kas- 
lui neatvykus, sekcija turėjo tik 
vieną J. Sako paskaitą — “Vy
riausybės žinių” rinkimas ir per
spausdinimas. Filosofijos moks
lų sekcijai turėjo vadovauti prof. 
dr. K. Skrupskelis. Jam neat
vykus, sekcijai vadovavo ir jo 
atsiųstą paskaitą — Utopinės 
galvosenos bruožai — perskaitė 
doktorantė A. Liulevičienė. Pas
kui prof. dr. J. Zaranka iš Co- 
lumbijos skaitė paskaitą — 
Transimacho teorija apie teisin
gumą.

Vakare po paskaitų dr. K. Bo
belis suvažiavimo paskaitinin
kus ir svečius pakvietė į savo 
namus ir pavaišino.

Lapkričio 26 po mišių buvo 
teologijos ir matematikos mokslų 

sekcijai vadovavo kun. dr. V. Cu- 
kuras. Paskaitas skaitė: kun. A. 
Rubikas, atvykęs iš Vokieti
jos, — Dievas nėra žmonėm 
šališkas; kun. dr. V. Cukuras
— Pasakojimo vaidmuo dabar
ties teologijoje. Psichologijos 
mokslo sekcijai vadovavo Aldona 
Grinienė. Paskaitas skaitė kun. 
dr. K. Trimakas — Nuo jaunys
tės iki senatvės: suaugusiojo 
žmogaus kaitos fazės. Matemati
kos mokslų sekcijai vadovavo 
prof. dr. Č. Masaitis Paskaitas 
skaitė: dr. J. Ulėnas — Kompiu
terių pritaikymas lietuviškiem 
reikalam, prof. dr. č. Masaitis
— Empirinių runkcijų diferen
cijavimas, prof. dr. P. Zundė
— Informacijos vertės klausimu.

Po pietų pertraukos buvo ar- 
chitektūros-menotyros ir politi
nių mokslų sekcijų paskaitos. 
Sekcijai vadovavo architektas 
dr. A. Kulpa-Kulpavičius. Pa
skaitas skaitė: dr. S. Goštautas
— Fantastinis menas Čiurlionio 
kūryboje, dr. V. Vengris — Iš
kilieji (istoriniai Lietuvos ekslib
risai), V. Krištolaitytė — Lie
tuvė dailininkė išeivijoje, dr. 
Kulpa-Kulpavičius — Lietuvos 
baroko ornamentas. Politinių 
mokslų sekcijai vadovavo inž. A. 
Rudis. Paskaitas skaitė J. Lauč
ka — Lietuvos 1922 metų kons
titucijos kilmė ir jos pagrindi
niai principai, inž. A. Rudis — 
Žmogaus teisės Lietuvos konsti
tucijoje.

Po vakarienės buvo koncertas. 
Jame dainavo A. Stempužienė ir

A Brazis. Jiem akomponavo A 
Brazienė.

Lapkričio 28 pa mišių, kurių 
pagrindiniu celebrantu buvo ir 
pamokslą pasakė vysk. V. Briz
gys, buvo literatūros, ekonomi
nių ir medicinos mokslų sekci
jų paskaitos. Literatūros sekcijai 
vadovavo doktorantė A Liulevi
čienė. Paskaitas skaitė: prof. dr. 
R. Šilbajoris — Religiniai įvaiz
džiai Algimanto Mackaus poezi
joje, doktorantė A. Liulevičienė
— Istorija ir mitas: religinės 
implikacijos trijuose dabarties 
romanuose (Baltušio, Mike
linsko ir Kondroto), prof. dr. B. 
Ciplijauskaitė — Trumpas poe
zijos žodis. Ekonominių mokslų 
sekcijai vadovavo prof. dr. F. Pa
lubinskas. Paskaitas skaitė: J. Sa
kas — kun. Juozo Vailo
kaičio įnašas į Lietuvos ekono
minį gyvenimą, prof. dr. F. Pa
lubinskas — Lietuvos industria
lizacija pirmaisiais nepriklauso
mybės metais, dr. J. Kazickas — 
Lietuvos ekonominių santykių 
galimumai su Kinija: išvados iš 
studijinės kelionės po Kiniją. 
Medicinos mokslų sekcijai vado
vavo dr. K. Bobelis. Paskai
tas skaitė: dr. S. Vaičaitis
— Širdis ir kraujo spaudi
mas, dr. D. Degėsys — Eutha- 
nazija (Mirties palengvinimas;, 
dr. A. Milius — šiandieniniai 
metodai sveikatos palaikymui.

Po pietų pertraukos buvo isto
rijos ir socialinių mokslų sekci
jų paskaitos. Istorijos sekcijai va
dovavo Tėv. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM. Paskaitas skaitė — V. 
Žukauskas — Lietuvos kuni
gaikščių Radvilų teatras Nesvy
žiuje, Tėv. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM — Pranciškonų misijos pa
goniškoje Lietuvoje. Socialinių 
mokslų sekcijai vadovavo prof. 
dr. A. Musteikis. Paskaitas skai
tė: dr. Baškauskaitė — Lietuvių 
kartos Los Angeles apylinkėse, 
prof. dr. A Musteikis — Religi
niai svyravimai šešioliktojo šimt
mečio Lietuvoje.

Vakare buvo banketas, pradė
tas trumpu koncertu, į kurį atsi
lankė ir reikšmingą vietos lietu
viam kalbą pasakė vietos vysku
pas.

Lapkričio 28, sekmadienį 
buvo iškilmingas baigiamasis 
posėdis su 60 metų Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos su
kakties minėjimu. Šio pilnaties 
posėdžio metu paskaitą skaitė 
Lietuvos atstovas Washingtone 
ir Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
tremtyje atgaivintojas dr. S. Bač- 
kis. Jis savo paskaitoje apžvel-

(nukelta į 4 psl.)

Su vasara 
ant vieno 
suolo 

: Atostogos 
pauuus jurkus Kennebunkporte

14 -
Vieną kartą popiečio metu 

pasklido gandas, kad yra atvy
kęs Petras Klimas iš Paryžiaus. 
Jis yra Lietuvos diplomato ir ne
priklausomybės akto signataro 
Petro Klimo sūnus. Visą laiką 
gyvena Paryžiuje, Prancūzijoje.

Įdomu būtų pamatyti, pasikal
bėti. Niekada juk negirdėtas, 
neregėtas. Ir ko jis čia atvyko? 
Kokie vėjai atnešė į Kennebunk- 
portą, į lietuvių pranciškonų 
sodybą?

Kai 6 valandą nuėjome vaka
rieniauti, pasirodė svečiai. Tai ir 
buvo Petras Klimas su savo 
žmona ir žmonos tėvais, kurie 
dabar gyvena Floridoje. Pensi
ninkai.

Taip nutiko, kad svečius pa
sodino prie mūsų stalo. Tai buvo 
malonu pasikalbėti — paklausi
nėti, kaip jis čia pateko, kas da
bar vyksta Paryžiuje.

Jis atkeliavo aplankyti žmonos 
tėvų. Su jais dabar ir važiuoja 
atostogauti į vieną salą. Jie turi 

paskubėti. Tuoj pavalgę ir va
žiuoja į šiaurę, nes vakare, be
rods, 9 v. išplaukia paskutinis 
laivas.

Išsinuomojo automobilį. Nu
siskundė, kad mašina labai daug 
kuro reikalauja — prie pompos 
galėtum pilti ir pilti, jei nesu
stabdytam motoro.

Ir stebina mane tokia puiki 
Petro Klimo orientacija. Juk vis 
dėlto atvyko į svetimą kraštą, 
į didelį kraštą, kur greitkelių 
tinklas toks painus, toks sudėtin
gas, o jis sau išsinuomavęs 
mašiną, susodinęs visą giminę, 
švilpaudamas važiuoja į šiaurę 
atostogauti. Žinia, tari žemėla
pius, bet ir taip juk pilna netiks
lumų kelyje. Nepastebėsi ko
kios rodyklės, ir paskui ku
kuok — mylių mylias važiuok, 
kol galėsi sugrįžti į tašką. Juk 
ir kelių ženklai svetimi, neį
prasti. Taip jis galėtų keliauti 
Prancūzijoje, kurią per tiek metų 
yra pasisavinęs ir gerai pažinęs.

Tai nuostabios orientacijos 
žmogus.

Jis mandagus, išlaikytas. Iš 
visų manierų matosi, kad augęs 
diplomatų šeimoje. Visada pa
svertas žodis, grakštus judesys, 
pastabumas, respektas kitam. Jis 
ir jo žmona labai rūpinosi vyrės 
niais kelionės draugais, žmonos 
tėvais. Gražu buvo žiūrėti, kad 
jaunieji taip gerbia savo tėvus

Svečio paklausiau, kaip ten
laikosi Žibuntas Mikšys. Kadaise 
jis gyveno New Yorke, bet iia 
nepatiko, nepritapo ir iškeliavo į 
Europą, į Paryžių. Ilgą laiką 
jis su Petru Klimu drauge gy-
veno. Žibuntas Mikšys yra daili
ninkas, subtilus grafikas, labai 
įdomiai varyje raižo miniatfri- 
nes grafikas. Dabar jis dėsto lie
tuvių kalbą universitete ir dar 
dirba vokiečių institute.

Prisiminėm Vytautą Kasiulį, 
kuris turi net savo galeriją Pa
ryžiuje. Ten jis įsikūrė tuoj po 
karo. Pradžioje gerokai vargo, 
kol susidarė sau vardą, kol įsiko
rė. Jis laikosi atokiai nuo lietu
viško gyvenimo. Ten dar gyvena 
Pranas Gailius, kurio ne taip se
niai mirė žmona. Dar gyvena 
skulptorius Antanas Mončys. 
Abu žemaičiai. Pranas Gailius 
buvo bent kelis kartas atvykęs 
į Ameriką, nes Chicagoje dar te
bėra jo motina. Čia tarėjo ir sa
vo parodas. Antanas Mončys, 
lankęs kadaise pranciškonų gim
naziją, Kretingoje, į Ameriką ne
atvyko, tik pranciškonam yra at
siuntęs keletą darbų. Bent trys jo 

skulptūros yra A. Galdiko vardo 
galerijoje Brooklyne.

Svečiai po vakarienės tuoj at
sisveikino ir išskubėjo i atostogų 
salą

-o-

Kai atvyksti čia, taip linksma, 
taip gera. Rodos, tėviškėje atsi
dariau savo klėtelės langą į jaz
minų pusę. O kai reikia išvykti, 
ir gaila viso. Ir graudu.

Vakare surenku savo popie
rius. Jais visada apskleidžiu lovą, 
komodėlę, stalą. Ir ką čia para
šiau? Net nustembu — kiek daug 
visokiausių sumanymų, kokie 
vardai, kokia legendų šalis, vėl 
nauja, negirdėta atskamba ten 
Varduvos pakrantėm, Kalvarijos 
giesmėm, senais būgnais atidun
da. Jau taip yra, kai čia esu, 
turiu galvoti apie paliktą tėviškę, 
apie jos istoriją. Tai Žemaičių 
Kalvarija, kuri dabar vadinasi
Varduva, o seniau vadinosi Gar
dais. Siekia net Mindaugo laikus 
tie kalniukai su savo pilaitėmis. 
Paskui atėjo balti vienuoliai do
mininkonai, vyskupas grafas Tiš
kevičius pastatė koplytėles. Ir 
visa pinasi į senas istorijas. Juk 
ten mokėsi ir Daukantas ir Va
lančius. Ir tai džiugino mane, 
kai buvau pradžios mokykloje. 
Prieš daugelį metų čia mokėsi 
tie du vyrai, kurie pirmieji pra
bilo lietuviškai apie Lietuvą.

Surašiau daug lapų, lapelių. 
Visa dabar sukraunu, sudedu į 
lagaminą. Gal mieste bus progos 

išskleisti tuos lapus, surikiuoti 
tam tikra tvarka, dar papildyti, 
kad būtų knyga apie tėviškę.

Reikia iškeliauti. Apeinu 
parką. Beržynėlius, pušaites. 
Aplankau ir akmenis su sama
nom. Čiobrelių laukus. Lietu
višką kryžių. Liurdo grotą. Kry
žiaus Kebų paminklą. Aplan
kau ir didžiąją koplyčią ir tėviš
kės Madonos koplytėlę. Uždegu 
votyvinę žvakę. Ji taip kukliai 
šviečia prieš tą didelį šviesos 
langą.

Kiekvieną kartą, kai uždegi 
žvakelę, pasakai sudie šiai sody
bai ir vasarai. Grįši į miestą, į 
didelę skubą, į kambarius, kur 
daiktai atims tavo rankas ir lai
ką. Tada prisiminsi visa. Ir stip
rins tie prisiminimai apie pajūrį, 
apie tingias žuvėdras, kurios čia 
vaikšto rytmečiais po aikštę. Ro
dos, jausi tą malonų vėją, kuris 
čia ateina nuo vandenų toks 
minkštas ir vėsus.

Ir kiek daug gauni iš tos sody
bos, iš tos vasaros.

Viskas supakuota. Ir šliuraitės 
įdėtos. Ir vargšė rašomoji ma
šinėlė priglausta prie didžiojo 
lagamino. Nedaug ji čia klapsė
jo, bet ji buvo būtina atostogų 
dalis.

Atsisveikinu su Tėvu Steponu, 
kuris čia rūpinasi visais svečiais. 
Padėkoju jam už atostogas ir va
sarą. Atsisveikinu ir su kitais pa
žįstamais.

Išvažiuojame, ir vasarą pa
lieku vieną ant suolo.

Patikslinimas

Tarp sutiktų žmonių čia buvo 
Dalia ir Vladas Būtėnai. Su jais 
prisiminiau ir dail. Vienožinskį, 
kuris buvo Dalios dėdė. Prisi
miniau ir dailininko dukrą Ni
jolę, kuri gyveno Chicagoje ir 
kuri, baigusi teisės mokslus ir 
gavusi teisę verstis advokatūra, 
susirgo vėžiu ir mirė.

Nijolė susirašinėjo su tėvu, ir 
tėvas jai buvo atsiuntęs paveiks
lų. Šiame reportaže buvau pa
rašęs, kad paveikslai pasiliko 
Dalios globoje.

Į tai laišku atsiliepė pati Da
lia Būtėnienė ir prašė patikslin
ti, kaip ten iš tikrųjų buvo. O 
buvo taip.

Kai mirė Nijolė, iš Lenkijos 
atvyko jos sesuo Alė sutvarkyti 
palikimo. Tada Dalia Būtėnienė 

prašė paveikslus palikti Čiurlio
nio galerijai Chicagoje, bet at
vykusioj) visa susipakavo ir išsi
vežė į Lenkiją. Išsivežė visus pa
veikslus, drabužius ir kitas ra
kandus.

Rašydamas to įvykio nežinojau. 
Žinojau, kad Nijolės sesuo gy
vena Lenkijoje, Lietuvoje yra iš
leista knyga apie dail. Vieno- 
žinskį. Ten ir radau, viena dai
lininko dukra gyvena Chicagoje, 
o kita Lenkijoje. Bet nebuvau 
girdėjęs, kad iš Lenkijos atvyko 
sutvarkyti Chicagoje mirusios 
sesers palikimo.

Dėkoju Daliai Būtėnienei 
už šį patikslinimą.
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NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKASLAISVĖS ŽIBURYS

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

rėmėjus ir klausytojus

Vedėja*: ROMAS KEZYS

JUOZAS

Fasolino

66-86 80th Street (prieš St John’* kapines) 
Middle Village, N. Y. Qneens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3156

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

SEASON’S GREETINGS 
from

Memorials CO

SEASON’S GREETINGS FROM

OUEENS COLLISION CENTER INC.
Expert auto body work — painting — vvelding

JOHN R. CHICAVICH
131-13 Hillside Avė., Rlchmond HHI, N.Y.

24 hr. towing phone Hl 1-6666. After 6 PM 843-6677

Daug džiaugsmo Kalėdų šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUTUS FUNERAL HOME
Mario Teizeira, Jr., laidotuvių direktorius

426 Lafayette St., Neivark, N.J. 07105

Linksmų Še. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!
MONY — Dr. M. Siemoneit, lietuvis, draudžia sveikatą, 
nedarbingumą, pensijas, gyvybę. (N.Y., NJ. ir Conn.) Apsi
drausdami pas jį, sutaupysit 30% - 50% premijos mokėjimą. 
Draudimo įvairios grupės, kurias galite pasirinktu Skambinti 
dieną: 201 964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 654-3756.

SEASON’S GREETINGS

EAB EUROPEAN AMERICAN BANK

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

Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
tusus ir tinki Kūdikėlio Jėzaus palaimės

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

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Lietuviška
KELIONIŲ

AGENTŪRA

Romas K ežys, Pres.
2129 Knapp St, Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

PROGA

ras turėjo “iš Kauno vienos ka
vinės degtukų dėžutę”, tai rei
kėjo Linui palaukti, kpl senieji 

Antraštę praplečiant, skaitoma liudininkai išmirsime. Lietuva 
šitaip: Ateitininkų federacijos < 
katalikiškai lietuviškos orientaci- t 
jos žurnalas, 1982 metų 7-tas nu- i 
meris. Deja, skaitytoją jis pasie- i 
kė lapkričio gale. 4

Pirmąjį puslapį papuošus stili
zuotais klevo lapais ir Vlado 
Šlaito eilėraščiu, antrajame pra
dedamas dr. Aldonos Grinienės 
straipsnis “Neigiami reiškiniai, 
kylantys iš vyro tradicinio vaid
mens”. Nepaprastai įdomi vyro 
elgsenos studijėlė, paremta 
gausiais moksliniais šaltiniais 
ir pateikta gražiu stilium. Pui
kus skaitinys visiems, pradedant 
nedidelio išprusimo darbininku, 
baigiant akademiku. Tik ir auto
rei, ir redaktorei (šį numerį re
dagavo Aldona Zailskaitė) prikiš
ti n i kai kurie kalbos nesklandu
mai: “(...) išmoksta ir į pasaulį 
atsinešti panašiais būdais (pana
šiai pasaulį traktuoti, panašiai į 
pasaulį žiūrėti); pasėkmė (t.b. pa
sekmė) kompetetingos (t.b. kom
petentingos) atsiekimais (t.b. pa
siekimais).

Irena Joerg, iš anksčiau pa
žįstama kaip prozaikė, čia balto
siomis eilėmis (be rimų, tik aiš
kiai apčiuopiamu ritmu) prana
šauja pasaulio susinaikinimą. Jos 
kūrinys “Paskutinės tvėrimo 
dienos” iš tikrųjų vaizdžiai nu
piešia šešias irimo dienas, o sep
tintąją — jau pasauliui uždusus 
(“Septintą dieną buvo ramu”). 
Kūrinys be pretenzijų, bet pa
liekąs gilų įspūdį.

Vytauto Bagdanavičiaus essay 
“Ateitininkiška krikščionybė” į , 
ateitininkiją žvelgia optimistiš
kai ir nurodo kai kuriuos jos 
pliusus.

“Lietuviškų parapijų metai ir 
jų vykdymas” — vėl vienas 
LPM komiteto atsišaukimas. 
Tarp kitko, akcentuojamas Vil
niaus katedros išniekinimas. Ir 
čia, vieno puslapio tekste, pa
naudotas žodis-šiukšlė “atsiek
ti”.

Į vieną puslapį sudėjusi Neri- 
mos Narutės penkis eilėraščius, 
redakcija primena, kad tai ilga
metės ATEITIES bendradarbės 
kūriniai, paimti iš jos antrojo 
eilėraščių rinkinio “Valandų 
upės”. Antras rinkinys, o skaity
tojas nežino riet tikros poetės pa
vardės. Kam toks slaptumas? 
Ar kad maišytumėm su labai raš- 
lia, dinamiška asmenybe Janina 
Narutavičiene-Narūne? O eilė
raštukai trumpi, grakštūs, giedri. 
Neiškenčiu pirmojo ištisai nepa
citavęs. Štai “Čiurlionis”: “Pa
vasaris supasi varpinėj. / Gieda 
paukštis, virpa dangus. / Pievoj 
kūdikis mažas. / Mažas pūkas — 
trapus. / Žalia karuselė skrieja, / 
Žemės, kloniai, kalnai. / Bangos 
baltos laivą užlieja. / Priėjo klū
po maži angelai. / Tarp žvaigž
džių, debesėlių, / Grįžulo ratų./ 
Paukščių takas toli... / Ir už
kaista širdis nuo sonatų. / Jų pa
miršti daugiau negali.”

Lino Palubinsko “Susitiki
mas” “Studentų” skyriuje — 
puslapio su truputėliu beletris
tinis gabaliukas. Sis jaunas ta
lentas nori ir turi ką pasakyti. 
Didžiausi varžtai jo prozai — lie
tuvių kalbos ribotumas. Linui 
reikia lietuviškai skaityti, skaity
ti, skaityti, o kas' perskaičius 
neaišku, su išmanančiais aiškin
tis. Šiukšlę “i 
ja galėjo ir 1 
keisti j nepasiekė. O kad Tau-

degino švedų monopolio deg
tukus, ant kurių dėžučių buvo 
nevalia kokių kavinių rekla
mines etiketas klijuoti, kaip 
Amerikos moteliuose.

Pačiam žurnalo centre — 
du Loretos eilių puslapiai, pa
puošti išlakiomis pušimis bei 
kopų smėliu. Vėl, kas gi ta Lore
ta? Jos eilės reikalauja trijų- 
keturių skaitymų, kad pajustum 
grožį.

Kažkodėl tarp “Atžalų”, o ne 
žurnalo pradžioje, randame prof. 
dr. Balio Palioko, šio ATEITIES 
numerio mecenato, mirusio 
1982 kovo 29, biografiją ir gre
timam puslapy —jo dukters Aus
tės Vygantienės jautrių prisimi
nimų žiupsnelį, pavadintą “Tė
tis”.

Be čia aptartų, yra dar 
keletas minėtinų raštų, bet ne
begaliu visko aprėpti. Tik retame 
puslapy nėr bent vienos nuo
traukos ir dauguma tų nuotrau
kų labai geros, vertingos. Pus
lapius išdėstė jau minėta nume
rio redaktorė A. Zaii skaitė ir Jo
nas Kuprys. Nuotraukos — J. 
Anyso, A. Grigaičio, K. Norvi
lo, A. Zailskaitės, K. Veselkai- 
tės, H. Šatinsko, J. Kuprio ir 
K. Trimako.

Lapkričio
LAIŠKAI LIETUVIAMS

rtšiekė” redakci- 
jo sutikimo pa-

Pradedama Aniceto Tamošai
čio, SJ, religinio turinio rašiniu 
“Valdovas Kristus'’. Tema pritai
kyta Kristaus Karaliaus šventei. 
Kalbama apie “meilę iš at
stumo”, nes atstumas teikiąs 
daugiau pagarbos. Gretimai ir 
kitas Kristaus Karaliaus temos 
rašinys “Karaliaus ugnys s turi 
degti”. Tai įtaisas, veikiausiai 
kunigo, iš Sibiro.tremties. Pus
trečio puslapio poezijos prozoj, 
jaudinančios maldos, kupinos 
meilės ir nusižeminimo.

Juozas Vaišnys, SJ, šio žur
nalo redaktorius, atsako į klausi
mą “Ar nekrikščionis gali būti 
išganytas?” Tiek klausimas, 
tiek atsakymas (J. Vaišnys atsako 
remdamasis teologų aiškinimais) 
paprastą dalyką paverčia perdėm 
mokslišku bei komplikuotu. 
Skaitant ir įdomu, ir baugu, ir, 
atsiprašau, kai kur juokinga.

“Jau pats A. Tamošaičio, SJ, 
straipsnio pavadinimas “Sirenų 
vilionės” leidžia spėti, kad čia 
bus kažkas , apie nuodėmingus 
gundymus. Remdamasis Odisėjo 
kelionių nuotykiais, o paskui ir 
Kristaus pasninko dienomis dy
kumoje, autorius įrodinėja, kaip 
gudriai piktoji dvasia gali prie 
žmogaus prieiti ir jį sudoroti.

Kunigui Antanui Sabui žu
vus ir jo vertimų atsargoms iš
sibaigus, Chiara Lubich evan
gelijos perlų ryškinimo gabalėlį 
šį kartą pateikia K.P. inicialais 
pasirašęs. Skirsnelis pavadintas 
“Kas žmogų sutepa?” Versta ne
be iš italų kalbos, originalo, 
bet iš angliško vertimo. Pasikei
tė stilius, bet vertybė liko.

Gunda Kodatienė, dalyvavu
si pereitos vasaros LL ekskursi
joj po Europą, šiame numery' 
pateikia antrąjį įspūdžių žiupsnį 
(“Įspūdžiai iš 'Laiškų Lietu
viams’ kelionės”). Čia, žinoma, 
visai kitaip surašyta, negu būda-

( nukelta į 5 psl.)

SVEIKINAME GAUSIUS MUSŲ KLIJENTUS 
IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS

TARĖSI MOKSLININKAI

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, 

INC.

1776 Broadway, New York, N.Y.-

(atkelta ii 3 psl.) 
gė per 60 metų akademijos nu
veiktus darbus ir jos reikšmę 
išeivijos gyvenime.

Po trumpo centro valdybos 
pirmininko prof. dr. A. Liuimos, 
SJ, žodžio prel. J. Balkonas, 
suvažiavimui ruošti komiteto 
pirmininkas, padėkojęs paskaiti
ninkam, komiteto nariam, visiem 
pagalbininkam ir svečiam už pa- 

- galbą suvažiavimą ruošiant, re
miant ir jame dalyvaujant, užda
rė suvažiavimą. Pilnaties posė
dis baigtas Lietuvos himnu.

Religinė suvažiavimo dalis 
baigta St Petersburg Lietuvių

misijos Šv. Vardo bažnyčioj kon- 
celebruotomis mišiomis, kuriose 
pagrindiniu celebrantu buvo ir 
pamokslą pasakė Europos lie
tuvių vysk. A. Deksnys.

Reikia pastebėti, kad šio su
važiavimo pamaldose, plenumo 
ir sekcijų posėdžiuose, koncer
te ir bankete atsilankė palygin
ti daug dalyvių. Ir nenuosta
bu, nes St Petersburg ir jo apy
linkėse gyvena keli tūkstančiai 
lietuvių, daugiausia pensininkų, 
kurių niekas netrukdo lankytis į 
kultūrinius ir mokslinius rengi
nius.

T.V. Gidžiūnas, OFM

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

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius . 
“Lietuvos Atsiminimų” radijas

SEASON’S GREETINGS 
from

FRED A. BEHN FRED R. BEHN, Jr.

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

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

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

KAUNAS BAKING COMPANY
DUO^A Ir KEKSAI 

Vfedding andBirthday Cakes
304 Olivia Strfeet McKees Rocks, Pa.

Phone: 331 - 4455

Sveikinimai Šv. Kalėdose, linkėjimai Naujuose Metuose 
visiem lietuviam!

MATTHEVV P. BALLAS
FUNERAL HOME

A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Managerand Notary Public
660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211

Season’s Greetings

NAMAKSY — Z AM MITO INSURANCE 
AGENCY, INC.

95 Rosemary Street, Norwood, Mass. 02062 

Telephone: 762-6732

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

linki laimingų Naujų Metų!

L. R. K. Moterų S-gos 29 kuopa

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

PAUL H.
FUNERAL

KRAY
HOME
Norwood, Massachusetts1248 Washington Street

Namas pastatytas specialiai šermenims 
Patarnavimas ir naktį

Tel. 7924682

SEASONS GREETINGS TO ALL

LOEB & MAYER, INC.
Butchers Main Office

ROČKAWAY BEACH BOULEVARD AT Mth STREET 
R0CKAWAY BEACH 92, N.Y. NEPTŪNE 4-5200

NashuaTrust Company
194 Maln St. A FULL 

SERVICE 
BANK

We re etose to you

Corner E»st Pe*fl Ma>n Street*
Hudson oftice 4 Deny Street
Or.ve up Office AC’OSS from Crty Hali
M»il Office 33 Coiiseum Avė
South Gate Piaza oltic*
Oan«i Wet*ter Hęwy South 
Member f 0 I C

Linksmų S c. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

VLADAS C. DUOBA lietuvis advokatas. 357 (.arkliški Road 
East Northporth, N.Y. 11731. TsL 516 368-3740. Namų telefo
nas vakarais tik išimtinais atvejais 616 757-2671. New Yorko 
ofisas Lito patalpose: 86-61114th St, Rlchmond HM, N.Y. 
11418. Tel. 212 441-2811.

SEASON’S GREETINGS 
to Customers and FrienSt i

REOUEST MUSIC, INC

5937 RAVENSWOOD ROAD, H-11 
FT. LAUDERDALE, FLORIDA 33312 

--------------PHONE NO.--------------
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KAROLĖS PAŽĖRAITĖS 
^“SVETIMI VĖJAU’
JURGIS GLIAUDĄ

sentimentų, bet aplinkos ir jos

DP stovyklų aplinkoj. Tai neiš
senkama tema absurdo temom. 
Autorės nedomina to gyvenimo

Nauju knygų rikiuotėj, kuri su 
kiekvieneriais prabėgančiais 

^metais vis kuklesnė ir trumpes- 
. nė, pasirodė nauja knyga. Į skai
tytojo dėmesį įsmeigtas naujas 
žinomos beletristės Karolės Pa
žėraitės romanas “Svetimi vė
jai”. Alegoriškas dailininkės 
Ados Korsakaitės-Sutkuvienės 
piešinys knygos viršely (ir aplan
ke) reprezentuoja romano turi
nio motto. Tai dinamiškoji Ado
mo Galdiko paveikslo “Vėjas” 
tema. Vėjas, vėtra ... Vėtra pur
to žmogų.

Romaną spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoj. Ir mūsų 
visuomenės knygų “pomėgio” 
makabriškas rodiklis: 600 eg
zempliorių laida!

Su šia knyga žinomoji rašytoja 
Karolė Pažėraitė po ilgėlesnės 
pertraukos vėl džiugina jos kū
rybos gerbėjus.

1936 ji šauniai pagarsėjo savo 
debiutiniu romanu “Nusidėjė
lė”, kuris 1953, mum svetur įsi
kūrus, pakartotas antra laida.

1948, pačiame egzodo į toli
mus kontinentus chaose, Karolė 
Pažėraitė išleido savo turiningąjį 
“Liktūną”, sukėlusį dėmesį ro
mano problematikai, imponuo
jantį jos talento savybėmis.

1954 pasirodė jos novelių rin
kinys “Didvyrių žemė”.

1971 išleistas jos romanas 
“Anapilio papėdėje”.

Rašytojos darbo metodas lei
džia jai neskubėti su veikalų 
laidomis, medituoti ties skelbia
momis tezėmis, brandinti perso
nažus.

Apie “Svetimus vėjus” suži
nota jau prieš šešerius metus iš 
Prano Naujokaičio titaniškojo 
darbo, iš trečio “Lietuvių litera
tūros istorijos” tomo, kur “Sveti- 

i mi vėjai” buvo paminėti kaip 
t laukiamas'kūdikis.

“Svetimų vėjų” pratarmės 
puslapy konspektiškai nusakyti 
veikalo siužeto labirinto vingiai:

“Romane SVETIMI VĖJAI 
autorė vaizdžiai, lengvu stiliumi, 
pavaizduoja atsikuriančios Lie
tuvos gyvenimą laikinoje sosti
nėje ir provincijoje. Ramų, kū
rybingą valstybės gyvenimą 
ūmai sugriauna okupantai, įsi
veržę į kraštą iš Rytų ir Vakarų. 
Vieni romano veikėjai išvežti Si
biran, kiti, bomboms krentant, 
paniškai bėga į Vakarus. Išvie- 
tintųjų stovykla Eichstaett- 
Rebdorf, Vokietijoje. Gyva kultū
rinė veikla. Tarptautinės UNR- 
RA šalpos organizacijos globa, 
raginimas grįžti tėvynėn. Emi
gracija.”

Ši chronologiškoji informacija, 
angažuojanti fabulą eiti epopėjos 
koordinatėmis, nepastatė akcento 
ties veikalo centru, ties siaubo 
dienomis sutriuškintoj Vokieti
joj. Tam periodui autorė paau
kojo didžiausią šios dviejų šimtų 
puslapių knygos dalį.

Pratarmė taip pat pažymi, kad 
“šiame romane autorė pirmaei
liais veikėjais pristato Judajų 
šeimos narius, pavaizduotus jos 
romane ‘Liktflnas’ ”.

Galbūt tolima genealoginė są
saja su “Liktflnu”, knygas pa
eiliui skaitant, gali būti pajusta, 
bet de facto “Svetimi vėjai” yra 
autonomiškas veikalas. Lanks
čioj! laiko trajektorija nedaro 
“Svetimų vėjų” serijinio veikalo 

. dalimi. Jeigu “Liktūno” teritorija 
buvo laisvoji Lietuva ir veikėjo 
bazė — naujai gimstančios lietu
viškos inteligentijos gimimas ir 
aspiracijos, “Svetimi vėjai” išky
la kaip tos inteligentijos, par
blokštos ir šiurpiai benamės, 
evoliucija, bandymo dienos. Tai 
benamės visuomenės fizinis ir 
psichinis sunkmetis, egzisten
ciškai nauji rūpesčiai žvarbios 
nostalgijos ženkle.

Siužetinė veikalo intriga pra
dedama paskutiniųjų dienų tė
vynėj nuotaikų uvertiūra. Autorė 
suveda skaitytąją su kelių veikė
jų pažiūromis į dienos žaizdrą. 
Dominuoja rašytoja analitikė Jo
nė Vingėlaitė ir emocingoji jau
nuolė Auksė. Sunkmečio įvykiai 
skandina žmones, kaip galvažu
diškas potvynis. Atkyla naujų 
veikėjų — visi žydinčios jaunys

tės amžiuj. Jaučiamas idealiz
mas, romantikos prieskonis. Jau
nos veikėjos yra gležnos, kaip 
gėlės.

Struktūriniu požiūriu “Svetimi 
vėjai” sueina su debiutiniu Ka
rolės Pažėraitės romanu “Nusi
dėjėlė”. Romano akcija paveda
ma jauniem žmonėm, jaunom 
moterim ir labai jautriai, išlavė- 
jusiai paauglei. Pro jų virpančių 
įspūdžių prizmę romano skaity
toją pasiekia kančios samprata, 
praradimų aitra ir vilčių trapu
mas.

Ryškiausias veikalo leitmoty
vas yra naikinančios individą 
buities diktatas ir pasirinkimo 
laisvės neturėjimas.

Kada svetimi išsitrėmimo vėjai 
atbloškia romano veikėjus į vo
kiškąjį Weimarą, Auksė, suradusi 
mieste kompozitoriaus Johanno 
Sebastiano Bacho muziejų, sva
joja paskambinti Bacho klavesi
nu. Svajonę tenka palaidoti. 
Nuožmios bombos iš dangaus, iš 
po lėktuvų sparnų, sunaikina 
Weimarą, Bacho muziejų ir 
Bacho klavesiną ...

Šis prabėgtais bendrame įvy
kių sraute epizodas suskamba 
kaip pagrindinis “Svetimų vėjų” 
leitmotyvas — gyvenimo tikro
vėj nėra trapių vilčių, logikos,

NAUJIEJI ŽURNALAI

(atkelta it 4 psl.)

vo puošniuose, subeletristintuo- 
se Nijolės Jankutės įspūdžiuo
se. Bet keliones mėgstantiems, 
o dėl vienų ar kitų priežasčių 
keliauti negalintiems duoda ne
blogą aprašomų kraštų vaizdą. 
Šiame numery rašoma apie Por
tugaliją.

Prano Pusdešrio “Himnas 
žvakidei” — ilgokas eilėraštis, 
dedikuotas Australijoj besidar
buojančio kun. Albino Spurgio 
50 metų kunigystės jubiliejui 
prisiminti.

“Šeimos” skyriuje — du raši
niai. Pirmajame Vytautas Kas- 
niūnas pernakt klajoja Michiga- 
no ežero pakrantėmis su gra
žuole Kristina, šiai pasakojant 
sunkiai įtikimus nuotykius iš 
savo nuodėmingo gyvenimo. 
Antrajame Mama Ada teikia 
savo jaunystės dienų atsiminimų 
skirsnį, ir tai pačią reikšmingiau
sią jų dalį — apie vedybas (ža
da pasakoti kitam numery to
liau). V. Kasniūno gabalas dau
giau rafinuotas, siužetas fantas
tinis, o Mamos Ados gali būti ir 
tikri išgyvenimai. Abu rašiniai 
savaip įdomūs. Iš pokalbių su 
kai kuriais LL skaitytojais žinau, 
kad tie, kurie žurnalo neskaito 
ištisai, visų pirma ieško “Šei
mos” puslapių ...

Nors po pavadinimo “Derinta
sis lituanistikos seminaras” pa
dėta J. Vaišnio, SJ, pavardė, 
čia pasirašęs seminaro lektorius 
padaro tik trumpą įžangėlę, to
liau duodamas apie seminarą 
kalbėti patiems jo dalyviams-stu- 
dentams. Randame 19 jaunuo
lių pasisakymų mozaiką. Beveik 
visi apie seminarą, jo programą, 
jo lektorius kalba su entuziaz
mu, iškeldami jo reikšmę, norė
dami vėl kitą vasarą ten grįž
ti. Tik vienas kitas duoda ir šiek 
tiek kritikos. Ir prašalaičiui LL 
skaitytojui jaunuolių minčių mo
zaika sukelia džiaugsmą. Ai, 
čia tai tikrai lietuviškos išeivi
jos gyvųjų atžalų grupė! Tokių 
kuo daugiau prisiauginus, bus 
lengva mums ir mirti.. .

Gedimino Vakario skiltis “Tė
vynėje” pateikia net 24 gabalus 
tenykštės spaudos įdomybių, 
daugiausia iš kultūrinės veiklos. 
Tai vėl puiki mozaika.

Pagaliau paskutiniai beveik 
du puslapiai paskirti kalbai. Red.
J. Vaišnys, remdamasis patarėju 
prof. dr. Petru Joniku, veda žur
nalo skyrių, kurį bent jau visi 
rašytojai ir žurnalistai turėtų ati
džiai skaityti. Sį kartą pateikia
ma daugiau kaip pusšimtis žo
džių ir nurodoma, kurie iš jų vi
siškai nevartotini bei kurie var

nenormalumas. Nędidiodsma 
veikalo puslapių, autorė ima ba
rakinės buities sąlygtnnis parem
tas situacijas, sudaro panoramą. 
Tas nuotaikų ir būklės konden
savimas — našus būdas atkur
ti visuotinumą. Barakinė atmos
fera “Svetimuose vėjuose” tikra, 
jautri, dažnai idealistinė, daž
nai suromantinta.

Autorė nevengia fikciniame 
veikale naudoti tikrų asmenvar
džių — žinomų visuomenininkų, 
kunigų, rašytojų — ir taip, neju
čiomis, įjungia tuos asmenis į
siužeto srautą.

Jų jungtis su fikcinėmis veika
lo situacijomis teikia veikalui 
autobiografinę/ memuarinę, to
naciją. Tai priverčia skaitytoją 
netgi spėlioti, ar romano perso
nažai nėra tikri autorės portre 
tuoti asmenys. Dėl to laimi pa
sakojimo įtikinamumas.

“Svetimuose vėjuose” autorė 
beveik atsisakė vaizduoti gamtą, 
kaip ji sotino iki šiol savo gyvy
be virpantį “Liktūną”. Šiame ro
mane Karolė Pažėraitė abejingai 
praeina pro svetimo krašto gam- 
tavaizdžius. “Liktūne” gi jos 
gamtavaizdžiai žavi skaitytoją. 
Žmonės be tėvynės, žmonės be 
namų — tai “Svetimų vėjų” turi
nys . . .

totini, bet galimi pakeisti geres
niais. Su redaktorium norėčiau 
pasiginčyti dėl žodžio atspaus
dinti, kurį jis leidžia naudoti 
sąlyginai, būtent kai spausdina
mas jau išspausdintas dalykas. 
Deja, D. l.k. žodynas žodžio 
atspausdinti visiškai neturi, o 
nurodo tik veiksmažodžius iš
spausdinti ir perspausdinti. Tai
gi, mano nuomone, atspaus
dinti turėtų būti išmestas į šiukš
lyną, ar bent juo visur nesišvais
toma. O šiuo metu mūsų perio
dikoj — tikra atspausdinti epi
demija. Tik pažvelkit į bet kurį 
DRAUGO numerį (ak, ir kultūri
nį jo priedą!). Vienur ir kitur 
naujiems redaktoriams neberūpi 
nei žodynai, nei LL kalbos sky
riai . . .

Spalio KARYS
Šį žurnalą prieš porą metų 

pradėjęs skaityti, vis labiau ir la
biau pamilstu. Jame po truputį 
randu kultūros, istorijos, karinių 
žinių, atsiminimų, mokslo įvai
renybių, gerų nuotraukų, dar 
šio bei to.

Šio numerio pradžioj trumpai- 
drūtai prisimenamas rašytojas 
Vincas Krėvė, jam paskiriant 
du puslapius. Tai Pauliaus Jur
kaus kondensuotas, bet anaiptol 
nesausas rašinys “Vinco Krėvės 
šimtmetis”. Autorius maždaug 
lygiomis duoda sukaktuvininko 
biografijos ir jo kūrybos apžval
gos. Įdėta ir portretinė rašytojo 
nuotrauka, su gimimo bei mir
ties datomis.

Nuolatinis KARIO bendradar
bis Algirdas Budreckis šį kartą 
rašo apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį Kęstutį. Aptaria jo asme
nį, įskaitant ir fizinę išvaizdą, 
nušviečia jo vaidmenį tuometi
nėje Lietuvoje, išvardija jo ko
vas su vokiečių ordinais bei su 
lenkais, pateikia apie jį kroni
kininkų citatų bei kitų valdovų 
pasisakymų. Tai gražiai dėstoma 
gražiausio Lietuvos istorijos 
tarpsnio ištrauka.

R. Vilkas tęsia per eilę nu
merių nusidriekusią seriją “Lie
tuvos laivynas ir jo likimas”. 
šį kartą aprašo ne tik II pasau
linio karo pradžioj vokiečių pa
skandintą garlaivį "Kauną”, nuo 
jo pastatymo iki žuvimo, bet ir 
vokiečių povandeninį laivą 
U-57, kuris “Kauną” paskandino.

Karių prisiminimų šiame nu
mery ypač gausu: P. Janušonio 
“Bermontininkai Šiauliuose ir 
Salotyse”; S.R. “Karinė tarnyba 
bolievikmetyje”; maj. Kazimiero 
Daugvydo “Savanorio užrašai”; 
iš 1934 m. TRIMITO perspaus
dintas skirsnelis “Kovoj su ber-

NAUJAS VYTAUTO
STROLIOS DARBAS

Muzikas Vytautas Strolia turi 
sutelkęs daug lietuviškų plokš
telių. Jis atsidėjęs renka tas 
plokšteles, kurios ką nors bendro 
turi su Lietuva. Taip pat seka ir 
spaudą ir iš ten surinktas žinias 
kartotekuoja.

Šalia muzikos Vytautas Strolia 

montininkais dalyvavo šauliai"; 
S. Pačėsos “Antrojo pasaulinio 
karo laikų prisiminimai”. Ne 
visi jie vienodo lygio, ne visi 
ir svarbios reikšmės. Vieni rašyti 
kruopščiai, remiantis dienorašti
niais užrašais, su pavardėmis bei 
įvykių datomis, kiti tik laisvai 
pasakojami. Bet netenka abejoti, 
kad dalis jų tikrai pasitarnaus 
šių laikų istorijai, kai kas nors į 
KARIO komplektus žvelgs iš 
šimtmečio ar dviejų šimtmečių 
perspektyvos.
į Broniaus Balčiūno “Supažin
dinimas su Lietuvos nepri
klausomybės kovų III tomu” 
ir yra, kaip antraštė teigia, su
pažindinimas, bet ne recenzija. 
Apie autorių dr. Antaną Rukšą 
bei jo veikalą B. Balčiūnas kal
ba su pagarba. Gaila, kad KA
RIO redaktorius irgi visur palie
ka žodį patiekia, užuot pakeitęs 
į pateikia.

B.B. rašytas karinės temos 
straipsnis “Judrios kautynės” 
rodo autoriaus karinių dalykų 
supratimą. Kariniais dalykais be
sidomintiems tai turėtų būti ge
ras pasiskaitymas. Mane, o gal ir 
kitus gerokai vargina šio ir kai 
kurių kitų rašinių spausdinimas 
petitu (mažų raidžių raidynu). 
Ne jaunuoliai juk KARĮ skaito, 
daugiausia akiniuočiai, kartais ir 
apsilpusiais akiniais, tad petitas 
vargu ar šiam žurnalui tinka.

Šauliams skirtas žurnalo prie
das TREMTIES TRIMITAS 
pradedamas Alberto Misiūno 
lakiu žodžiu Tautos šventės 
(Rugsėjo Aštuntosios) proga. Po 
jau minėto atsiminimų gabalo 
apie kovas su bermontininkais 
šiame skyriuje daug korespon
dencijų iš šaulių veiklos ir kele
tas pačių geriausių, ryškiausių 
nuotraukų.

Užbaigiamas išspausdinti pas
kutinis referatas Kristijono Do
nelaičio tema. Tai trečiąją premi
ją LŠST centro valdybos pa
skelbtame konkurse laimėjęs 
Stepo Jakubicko darbas, jo pas
kutinė dalis.

“Karinių žinių” skyrius (vėl 
petitu spausdintas) perkrautas 
naujausios sovietų, JAV bei kitų 
kraštų ginkluotės įvairenybėmis. 
Dar žurnalo gale randame keletą 
mokslo bei technikos naujienų, 
dr. J. Kuncos nuomonę apie blo
gą vakariečių politiką, B. B. pa
rašytą J.E. Duningan’o kny
gos "How to make wars” apžval
gą. Du puslapiai skirti dviems 
nekrologams: pik. Antano Mo
tuzo (aut. Algirdas Budreckas) ir 
savanorio kūrėjo Jono Čekanaus
ko (aut Kazys Karuža). Paskuti
nį puslapį užima knygos “Ko
vos dėl Lietuvos laisvės” III to
mo sutiktuvių aprašymas (j.p.; 
perspausdintas iš DARBININ
KO) ir sutiktuvių rengėjų puiki 
nuotrauka.

(Bus daugiau)

yra kompiuterių įprograminimo 
specialistas ir toje srityje dirba
— pelnosi pragyvenimą.

1973 metais jis parengė stam
bų veikalą — Lietuviškosios 
diskografijos vardyną ir jį įpro- 
gramino į kompiuterių sistemą. 
Šis veikalas turi keturias dalis
— alfabetinį vardyną, vardyną, 
kur surašyti visi pagal mėnesius, 
trečia dalis — chronologinis gi
mimo ir mirimo sąrašas ir ketvir
ta dalis — sąrašas pagal specialy
bes.

Veikalas parengtas kruopščiai, 
panaudojant labai daug literatū
ros. Vieną to veikalo kopiją 
Vytautas Strolia padovanojo Dar
bininko redakcijai. Šia kopija 
dažnai pasinaudojame, tikrin
dami vardus, datas, rašydami 
apie sukaktis ar nuveiktus dar
bus.

Darbas apie Maironį
Šiais Maironio sukakčių metais 

jis vėl grįžo prie diskografijos ir 
patyrinėjo vieną sritį — kiek 
Maironio kūrinių yra įrašyta į 
plokšteles, kas tuos kūrinius at
liko, kada plokštelė išleista ir t.t. 
Visas tas žinias sutelkęs ir Mai
ronio kūrinius surikiavęs alfabe
tine tvarka, jis įprogramino į 
kompiuterį. To savo naujo darbo 
vieną kopiją padovanojo Darbi
ninko redakcijai. Naujasis V. 
Strolios darbas vadinasi “Mairo
nis lietuvių gramafono plokšte
lėse”.

Iš viso čia suregistruoti 44 
Maironio kūriniai. Kiekvienas 
eilėraštis sužymėtas atskira po
zicija, kas jį įgrojo, kada, kas iš
leido ir t.t. Taip per visą darbą 
yra atžymėtos 204 pozicijos. Iš jų 
yra 147 įvairūs įrašai, toliau 34 
perspausdinimai ir 23 pozici
jos, kur panaudota tik muzika, 
be Maironio teksto.

Surinkta labai kruopščiai, pa
žymėta visa reikalinga metrika ir 
kur kokioje plokštelėje įrašyta.

Kompozitorių sąrašas
Gale pateikiamas sąrašas tų 

kompozitorių, kurie kūrė muziką 
Maironio eilėm. Štai tas sąrašas:

Aleksandras Aleksis, Algis 
Apanavičius, Kazys Viktoras Ba
naitis, Povilas Dulkė, Juozas 
Gruodis, Vladas Jakubėnas, Vy
tautas Jančys, Albinas Jasenaus- 
kas, Bronius Jonušas, Julius Ju
zeliūnas, Aleksandras Kačanaus- 
kas, Konradas Kaveckas, Vytau
tas Kerbelis, Enrikas Kiškis, 
Giedrius Kuprevičius, Darius 
Lapinskas, Juozas Naujalis, Jo
nas Novakauskas, Vladas Pau
lauskas, J. Peters, Mikas Pet
rauskas, Teisutis Saldauskas, 
Česlovas Sasnauskas, Kazimie
ras Senkus, Julius Sinius, Ste
pas Sodeika, Juozas Stankūnas, 
Faustas Strolia, Algis Šimkus, 
Stasys Šimkus, Pranas Sopaga, 
Jonas Švedas, Juozas Tallat 
Kelpša, Jonas Zdanius, Juozas 
Žilevičius.

t

Maironio tekstam daugiausia 
dainų parašė Juozas Nąjalis. Iš 
viso net 17. Aleksandras Kača- 
nauskas — 7, Česlovas Sasnaus
kas — 6 dainos. (p.j.)

Dr. Jonas Grinius — GRO
ŽIS IR MENAS. Estetikos pa
grindai. Išleido Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademija. Roma. 
1982. Su 37 iliustracijomis. 
Antrasis pataisytas ir papildytas 
leidimas. 404 psl.

Tai neseniai mirusio rašytojo 
ir mokslininko studija, kurią 
1938 buvo Kaune išleidęs V. D. 
Universiteto Teologijos-Filoso
fijos Fakultetas.

Studija nenustojusi savo ver
tės ir dabar. Joje yra trys dalys: 
A. Grožis, B. Meno kūrinys,
C. Meno kūrėjas. Naujajame
leidime kai kas ir naujai parašy
ta.

Vladas Kulbokas — LIETU
VIŲ RELIGINE POEZIJA. Iš
leido Krikščionis Gyvenime.
Knygų serija N r. 19. Autoriaus 
lėšomis. Titulinį įrašą piešė 
Paulius Jurkus. Spausdino N. Pr. 
Marijos Seserys, Putnam, Conn. 
Kietais viršeliais. 270 psl. Kaina 
7 dol.

“Religinėj poezijoj nereikia 
ieškoti religinių tiesų ar proble
mų. Nepakanka ir religinių mo
tyvų ar žodžių. Reikia, kad vaiz
duojamasis pasaulis turėtų reli
ginės dvasios, perkeltų į ant- 
gamtę.”

Šiais žodžiais autorius prade
da savo studiją. Ją sudaro devy
ni skyriai: Giesmės ir giesmy
nai, Kristijonas Donelaitis, De
vynioliktas amžius iki “Aušros”, 
Tautinio atgimimo laikai, Po 
spaudos atgavimo išaugusi karta, 
Nepriklausomos Lietuvos poetų 
karta, Tremtyje išaugę, Vakarų 
pasaulio sutemos ir pragiedru
liai, Okupuotoje Lietuvoje.

Atskirais skyreliais panagrinė- 
jami šie poetai: A. Strazdas,
J. Želvys, V. Ažukalnis, A. Vie
nažindys, A. Baranauskas, Mai
ronis, A. Jakštas, Pr. Vaičaitis, 
Ks. Vanagėlis, Margalis, J. Kmi- 
tas, M. Gustaitis, M. Vaitkus, 
E. Steponaitis, J. Baniulis, L. 
Gira, J. Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė, P. Vaičiūnas, J. Baltrušai
tis, V. Mykolaitis-Putinas, F. Kir- 
ša, B. Sruoga, St. Santvaras, J. 
Aistis, B. Brazdžionis, S. Nėris, 
B. Rutkūnas, M. Linkevičius,
K. Inčiflra, V. Ališas, K. Grigai- 
tytė, A. Tyruolis, Pr. Naujokai
tis, G. Tulauskaitė, P. Orintaitė, 
V. Mačernis, A. Nyka-Niliūnas, 
H. Nagys, K. Bradūnas, J. Ylu- 
vis, A. Jasmantas, VI. Šlaitas,
L. Andriekus, P. Jurkus, J. Šva- 
baitė, V. Jonikas, A. Baužins- 
kaitė, A. Mackus, L. Sutema, 
V. Bogutaitė, D. Sadūnaitė, M.J. 
Saulaitytė, D. Nauragytė, O. 
Mikailaitė.

Sąrašas ilgas. Bet galėtų būti 
dar ilgesnis. Juk religinės poe
zijos autorių būta ir daugiau.

Gal ne visur būtų galima su
tikti su autoriaus požiūriu į kai 
kuriuos poetus, bet, bendrai 
imant, studija yra vertinga.

SUBATOS VAKARĖLĮ. Iš
leido Vokietijos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga. D6840 Lampert- 
heim-Huettenfeld. 1982. Spaus
dino Elterio spaustuvė Schwetz- 
ingene. Tiražas 1,500 egz. 120 
psl. Kaina 3.50 dol. (7 vokiškos 
markės). Užsisakyti (platinimui) 
galima šiuo adresu: Ramunė 
Buivys, Romuva, 684 Lampert- 
heim 4, West Germany.

Tai dainynėlis. Į jį sudėta 110 
dainų su gaidomis Pratarmėj ra
šoma, kad tai Vokietijos jau
nimo mėgstamiausios dainos. 
Solistė Violeta Hermanaitė sura
šė jų gaidas, Alina Grinienė 
paskirstė pagal jas skiemenimis 
žodžius, studentė Živilė Vilčins- 
kaitė-Grodbergienė paruošė 
viršelį, o Marytė Šmitienė su
tvarkė rankraštį spaustuvei.

Lietuviško dainynėlio išlei
dimas sveikintinas, padarant 
mažą pastabą, kad prie lietuviš
kųjų dainų nepriskirtinos šios: 
Ant kalno mūrai, Anoj pusėj 
Krekenavos, Krambambulis, 
Sukilimas negrų buvo (baisūs 
žodžiai).
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KUN. DR. JUOZAS PRUNSKIS
RAŠTO ŽMOGUS IR MECENATAS

nei religinių,'nei politinių, nei 
»«>* visuomenini, 

problemų.
Patyrusiam žurnalistui Pruns- 

kiiri gana lengvai pasiseka pra
siskverbti ir į didžiąją amerikie
čių spaudą, iškelti dabartinių 
Lietuvos okupantų skriaudas 
mūsų tautai, gi amerikiečiui skai
tytojui pristatyti mūsų tautos 
laisvės aspiracijas .ir tuo pasi
belsti į pasaulio sąžinę.

Sukaktuvininko vedamieji, 
straipsniai, knygos yra kaip ne
pamainomi šaltiniai įvairių temų 
gvildenimui, o dienų aktualijų 
publicistika liks kaip vertinga 
medžiaga lietuviškojo gyvenimo 
istorijos objektyvesniam vaiz
dui sukurti.

Jei surinktumėm sukaktuvi
ninko publicistinius straipsnius, 
susidarytų keliolikos tomų 
archyvas.

Kalbant apie sukaktuvininko

Kun. dr. Juozas Prunskis gruo
džio 22 švęs savo deimantinę 
amžiaus sukakti ir jau atšventė 
savo 50 metų kunigystės jubilie
jų. Tos sukaktys Chicagoį jau 
buvo prasmingai prisimintos.

Lietuvių plačioj visuomenėj jis 
žinomas kaip pavyzdingas kuni
gas, mokslų daktaras, organiza
cijų veikėjas, mokytojas, dau
gelio knygų autorius, redakto
rius ir iškilus žurnalistas. Jo 
straipsnių mūsų periodikoj dar 
ir šiandien skaitom nepalygina
mai daugiau ir dažniau negu 
jo jaunesniųjų kolegų žurnalistų.

Nepavargstąs, visur suspėjęs 
savo aktualiomis informacijomis 
žurnalistas kun. J. Prunskis mai
tina mūsų spaudą jau per pen
kiasdešimt metų. Jo temos liečia 
gyvenamo momento aktualijas, 
tarptautinius įvykius, lietuviš
kojo gyvenimo apraiškas. Ne 
vien faktai, bet ir jų analizė. 
Budri žurnalisto akis neaplenkia

Kun. Juozas Prunskis pasirašo ant jo išleistos knygos "Lietu
viai Sibire*’. Šalia stpvi iš k. H. Bankaitis ir VI. Cyvas. Nuotr

V. Bacevičiaus

KUN. DR. T. ŽIŪRAITIS 
GRĮŽTA Į HORIZONTĄ

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

pažįstamiems linki

Frank Zogas, President

MIDLAND SAVINGS
and Loan Association

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

Passbook Savings. Ali accounts compounded daily — paid ąuarterly

2 Years Savings Certificate (Minim um >5,000)

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linki

Advokatas Jonas J. Grigaitis
52 O Street. South Boston, Mass. — Tel. 268-4877

Džiugių $v. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

IRON CITY CLOCK HOSPITAL
Authorized dealers of Longines-Wittnauer and Bulovą VVatches

simon aleu Cinas

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

SĖASON’S GREETINGS

MODERN HOTEL, INC
DINING ROOM & LOUNGE

118 West Pearl St., Nashua, N.H.
-----  Christmas Day will be closed ------

žumalisto-redaktoriaus įnašą 
lietuvių raštijai, reikia nepa
miršti ir jo 40 parašytų ir iš
leistų knygų bei brošiūrinės 
apimties leidinių. Todėl ir Lie
tuvių Rašytojų Draugija 1982 
metais savo suvažiavime Cleve- 
lande kun. dr. Prunskį pakėlė į 
savo garbės narius ne tik už jo 
raštus ir publicistiką, bet ir už 
finansinę paramą mūsų moksli
ninkam, rašytojam ir leidyklom 
stambių piniginių premijų 
forma.

Nors neretai užtinkam spau
doj sukaktuvininko skiriamas 
premijas įvairiem asmenim už 
žurnalistiką, mokslo darbus, reli
ginius veikalus, už visuomeninę 
veiklą, bet kadangi tas jau tę
siasi beveik dešimtmetį (pradėta 
1973), tai sunku įsivaizduoti ir 
suvokti, kiek tas sukaktuvinin- 
kas-mecenatas iš tikrųjų jau pa
dovanojo lietuviškai kultūrai, 
ypač rašto gerovei kelti.

Išeivijos lietuviai didžiuojasi 
ir yra dėkingi Lietuvių Fondui 
— didžiajam aruodui, iš kurio 
maitinasi mūsų kultūrinė veikla, 
ir daugeliui pavienių asmenų, 
nepagailėjusių atiduoti dideles 
duokles tautos išlikimui išeivi
joj ir laisvės siekiams vykdyti.

Šios trumpos apybraižos tiks
las nėra kalbėti apie sukaktuvi
ninko nueitą kelią, jo asmenį, 
bet sužymėti jo materialinę do
vaną lietuviam. Gal šis sąrašas 
ir nėra visai pilnas (nors ir buvo 
tikrintas su jubiliatu), bet jis ro
do didžiojo mecenato rūpestį 
mūsų kultūros gyvastingumu ir 
parama jos darbuotojam.

Sukaktuvininkas nepaveldėjo 
jokių turtų ar kapitalo šiame 
krašte. Jis yra toks pats pabė

gėlis, palikęs tėvynę, kaip ir dau
gelis mūsų DP generacijos tau
tiečių, bet, sunkiai, pastoviai 
dirbdamas, iš savo kuklių uždar
bių sugebėjo atidėti ir sumaniai 
investuoti ir tuo būdu sudaryti 
kapitalą, iš kurio, kaip trykštan- 
šio šaltinio, gaivinasi mūsų kul
tūra ir jos darbininkai.

Štai jo dovanų sąrašas. Pasė
kint jį.

nui — 1OOO dol., 1981 Istorikų 
Draugijai — 1000 dol

Iš viso — 5000 dol

Už religinius veikalus
1974 dr. A. Maceinai — 1000 

dol., 1975 kun. A. Grausliui — 
1000 dol., 1977 dr. A. Maceinai 
— 1000 dol., 1978 Lithuanian 
Library Press — 1000 dol., 1979 
kun. St. Ylai — 1000 dol., 1980 
prof. A. Rubšiui — 1000 dol

Iš viso — 6000 dol

Už visuomeninę veiklą
1973 L. Šimučiui — 500 dol..

1974 A. Grinienei — 500 dol.
1975 St. Kasparui — 500 dol.,
1976 J. Matulioniui — 500 dol.,
1977 K. Kleivai — 500 dol.,
1978 J. Padvalskiui — 500 dol..
1979 V. Laukaičiui — 500 dol..
1980 V. Tatarūnui — 500 dol.,
1982 kun. dr. Pr. Gaidai — 500 
dol.

Iš viso — 4500 dol.

Už Draugo romanus
Birutei Pūkelevičiūtei — 

1000 doL, Jonui Vizbarui — 
1000 dol.

Iš viso — 200 dol.
Bendra suma: už žurnalistiką 

ir radiją — 11,500 dol., už moks
lo darbus — 5,000 dol., už vi
suomeninę veiklą — 4,500 dol., 
už religinius veikalus — 5,000 
dol., už beletristiką — 1,000 dol.

Šiemet taip pat paskirta premi
ja už religinį veikalą — 2000 dol.

Iš viso — 30,000 dol

Nuoširdžiausi sveikinimai 
ir linkėjimai sukaktuvininkui!

V. Rociūnas

Merry Cb istmas and a Happy New Year 
to Ydl our members

40 Chestnut St., Nashua, N.H. 03060

GREAT AMERICAN
FEDERAL 

Savings and Loan Aaaociation 
300 Eaat Elght Avenuū 

HOMESTEAD, PENNSYLVANIA 15120

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

i

ir
COSMOS TRAVEL BUREAU, INC.
40 EAST 49TH STREET, 

New York, N.Y. 10017

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS 
su Šventėmis ir 
NAUJAIS METAIS 
ir linki visiems viso geriausio

Maždaug prieš metus, 1981. 
XII. 17 Washingtono lietuvių 
kapelionui kun. dr. Tomui Žiū
raičiui buvo padaryta atviros šir
dies šešių kraujagyslių operacija 
ir greit bus jau metai, kai to 
buvusio tvirto kunigo-dominin- 
kono niekur viešumoje nebesi
matė. Užuominos laikraščiuose 
ir jį pažįstančių lūpose apie jo 
sveikatos stovį nebuvo optimis
tiškos. Praėjusį balandžio mėne
sį, kai mudu su žmona jį aplan
kėm Washington General ligoni
nėje, matėm tik buvusio tvirto 
žmogaus skeletą.

Praėjo kuone pusmetis nuo 
paskutinio jo aplankymo ligoni
nėje. Paskambinau telefonu į 
domininkonų vienuolyną. Ir nu
stebau, užgirdęs palyginus visai 
skardų kun. dr. T Žiūraičio bal-

Lapkričio 29 popietėje, susi
taręs telefonu, nuvažiavau į vie
nuolyną aplankyti. Jau tvirtais 
žingsniais jis atėjo į svečių kam
barį, kur apie valandą kalbėjo
mės. Visai nebe tas kun. dr. T. 
Žiūraitis, kurį lankėm ligoninėje 
balandžio mėn. Tada jo svoris 
nuo 186 svarų buvo nukritęs 
iki 138, o dabar jau sveria 162. 
Nors diržas su plačia sagtimi 
dar stipriai nesusiveržia, tačiau 
jau atgauna svorį. O vienu metu 
gydytojų jau buvo svarstoma, 
kad gal teks amputuoti abi kojas 
iki pusės.

Kas gi buvo nutikę kun. dr. 
T. Žiūraičiui?

Praėjusių metų lapkričio pa
baigoje sugrįžęs iš Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo Chicagoje, 
kur skaitė, paskaitą ir aukojo mi
šias bei pasakė pamokslą simpo
ziumo dalyviams (nors visą laiką 
vartojo vaistus), Washingtone 
nuėjo pasitikrinti širdies. Pasiro
dė, kad penkios arterijos ne- 
funkcįjonuoja. Gruodžio 17 buvo 
padaryta ne penkių, bet jau še
šių kraujagyslių atviros širdies 
operacija. Operaciją tvirtai 
atlaikė ir gruodžio 28 grįžo į 
vienuolyną toliau sveikti. Tik 
grįžus, iš Lietuvos atėjo skaudi 
telegrama: mirė motina. Tą va
karą mudu pasikalbėjom telefo
nu. Kapelioną pasiekė kolekty
vinis Washingtono lietuvių už
uojautos ir kartu linkėjimų su
stiprėti laiškas.

LOS ANGELES, CALIF.
Atsisveikinta su 
a.a. A. Bajaliene

Širdies smūgio ištikta, lapkri
čio 22 mirė Adelė Bajaliene. 
Palaidota lapkričio 27 Šv. Kry
žiaus kapinėse

Gimusi Springfield, III., Adelė 
vaikystėj buvo parvežta į Lietu
vą, kur užaugo ir pradėjo gim
naziją. Į JAV atvyko pačioj 
jaunystėj ir apsigyveno Chica- 
goj, kur ir ištekėjo. Vėliau per
sikėlė į Los Angeles, kur pra
leido didesnę savo amžiaus dalį.

Adelė Bajalienė visada rado 
laiko, energijos ir finansinių iš
teklių padėti kitiem — ar tai pa
vieniam asmenim, ar tai savo pa
rapijai, ar įvairiom organizaci
jom. Tad nenuostabu, kad ir jos 
laidotuvių proga tiek laidotu-

Už žurnalistiką
Premija prof. J. Brazaičiui — 

500 dol., prof. J. Eretui — 500 
dol., VI. Būtėnui — 1000 dol., 
Pr. Gaidai — 1000 dol., Br. 
Kvikliui — 1000 dol., kun. J. 
Vaišniui — 1000 dol.

1978 premijas už rašinius apie 
Lietuvą kitataučių spaudoj gavo 
prel. J. Mincevičius, V. Bražė
nas ir Pr. Alšėnas — iš viso 
1000 dol.; 1979 premijas už 
geriausias radijo programas gavo: vių išvakarėse, tiek pačiose lai- 
V. Bakūnas, S. Daukienė ir P. 
Viščinis — iš viso 1000 dol.;

1979 premijos Ateities bend
radarbiam — 1000 dol.;

1980 premijos Ateities bend
radarbiam — 1000 dol.;

1981 premijos daugiausia iš- 
platinusiem lietuviškų laikraščių 
Australijoj — 1000 dol.;

1981 premijos skautam už ra
šinius — 500 dol.;

1982 premijas už straipsnius 
apie Lietuvą kitataučių spaudoj 
gavo: prof. V. Vardys, G. Da- 
mušytė ir A. Ryan — iš viso 1000 
dol.

Iš viso žurnalistinėm premi
jom išdalinta — 11,500 dol.

Ui mokslo darbus
1973 kun. dr. P. Rabikauskui

- 1000 dol., 1975 dr. J. Griniui
- 1000 dol., 1976 dr. J. Girniui
- 1000 dol., 1977 dr. V. Maciū-

Kapinėse po religinių apeigų 
atsisveikinimui vadovavo kapi
tonas Antanas Audronis. Atsi
sveikinimo kalbas pasakė: Alto 
vardu A. Mažeika, Balfo ir res
publikonų — L. Mažeikienė, 
Moterų Klubų Federacijos — B. 
Skirienė, Skautų — V. Vidugiris, 
Piliečių Klubo ir L.A. Susivie
nijimo — VI. Šimoliūnas, D.K. 
Birutės D-jos ir Tautininkų — 
R. Šakienė, Lietuvos Dukterų 
D-jos — A. Audronienė, Lietu
vių Bendruomenės ir Spindulio 
ansamblio — O. Razutienė, 
Lietuvių radijo valandos — VI. 
Bakūnas, Ramovėnų — A. Aud
ronis.

Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti į Šv. Kazimiero parapi
jos didžiąją salę pietų. Čia apie 
velionę prisiminimų puokštę 
pateikė prof. dr. Elena Tumienė.

Sausio 4 ėmė plėstis kojų ti
nimas ir sunku pasidarė kvėpuo- - 
ti. Tėvai domininkonai jį sku
biai vežė pas gydytoją ir tuoj vėl < 
į ligoninę. Rasta, kad plaučiuo
se susirinko vandens, kurį tuojau - 
ištraukė. Tačiau tai nebuvo pa
grindinė bėda. Didžiausią pa
vojų sudarė kojų tinimas, kuris 
išsivystė dėl to, kad, ligoninėj 
susiuvant kojose žaizdas, iš kurių 
buvo išimtos kraujagyslės, įvyko 
užkrėtimas. Dėlto kun. dr. T. 
Žiūraičiui vėl teko ligoninėje iš
gulėti nuo sausio 4 iki gegužės 
5. Per tą laiką jis pergyveno 
dar penkias operacijas, nes už
krėtimo vietose kojose žaizdos 
didėjo ir gilėjo. Bandymai jas 
užgydyti ir priklijuoti odą vis 
nepavykdavo. Gydytojai spren
dė, kad teks amputuoti abi kojas 
iki pusės.

Balandžio pradžioje, kai gydy
tojai jau buvo nebetekę vilties, 
reikalai staiga ėmė gėrėti. Dirb
tiniu maitinimu atgavus kiek 
svorio, maždaug iki 144 svarų, 
oda pradėjo palengva prigyti. 
Tai pamatę, gydytojai pacientui 
pasakė: “Tave jau gydo tas, kurs 
žmogų sutvėrė. Mes tegalim 
patarnauti tik tol, kol organizmas 
bendradarbiauja...” O artimas 
bičiulis Jonas Vaitkus buvo su
organizavęs gyvojo rožančiaus 
kalbėjimą už kapeliono išgijimą.

Gegužės 5 ligonis buvo išleis
tas namo į vienuolyną, kur jį 
kasdien lankė ir prižiūrėjo me
dicinos personalo žmonės. Rug
pjūčio 6 vėl buvo nuvežtas į 
pačią ligoninę šeštajai operaci
jai. Tačiau, gydytojų nustebimui, 
tos pačios dienos vakare po ope
racijos grįžo namo.

Nuo spalio mėnesio, tėvų ir 
brolių domininkonų stropiai 
prižiūrimas, pradėjo fiziškai stip
rėti, nors dvasiškai, kun. dr. T. 
Žiūraičio žodžiais, -niekad ne
buvo palūžęs. , -Be
veik per visą ilgos ligos slai- 
ką mišias aukojo vežiojamoj kė
dėj, padedant kitiem kunigam. 
Nuo lapkričio pradžios jau pra
dėjo normaliai vaikščioti, vienas 
aukoti mišias, pasivaikščioti gat
ve ir pagaliau vairuoti automobi
lį. Gruodžio 26 Lietuvių misijo
je Washingtone, po metų sunkios 
ligos ir kančių, jau pasirengęs 
lietuviam aukoti mišias.

Taip vėl grįžta į horizontą 
beveik metus nematytas ir dau
gelio labai pasiilgtas Wa- 
shingtono lietuvių kapelionas, 
tiesiog stebuklingai pergyvenęs 
sunkių operacijų komplikaci
jas.

Per tuos metus jo kambaryje 
susirinko nemažos krūvos pavie
nių ir kolektyvinių laiškų, lin
kinčių 4 sveikatos. Žada pa
laipsniui visiem atsakyti, visiem 
padėkoti.

O ir Pentagono karininkai bei 
tarnautojai, kurių kapelionu jis 
taip pat buvo. per tuos metus 
beveik kasdien su domininkonų 
vienuolynu telefonu palaikė ry
šį, vis teiraudamiesi, kokia jų 
kapeliono sveikatos būklė. Per 
tuos metus kun. dr. T. Žiūrai
tį Pentagone pavaduodavo kiti 
tėvai domininkonai. Tačiau jis 
netrukus tikisi grįžti ne tik pas 
lietuvius, bet ir į savo parei
gas Pentagone. Tas kunigas ir 
mielas lietuvis patriotas, kurio 
visiško pasveikino gal nedaug 
kas tikėjosi.dotuvėse dalyvavo pilna bažny

čia žmonių, jos draugų ir pažįs
tamų, bendrai dirbusių įvairiose 
organizacijose, o taip pat Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos veik
loj nuo pat šios parapijos pra
džios.

Laidotuvių išvakarėse bažny
čioj sukalbėtas rožančius ir kitos 
šermenų maldos. Giedojo solis
tės Janina čekanauskienė ir FĮo-. Australiją. Gruodžio 19, sekma- 
rence Korsak, akomponuojamos 
komp. Br. Budriūno. Dalyvavo 
daug žmonių ir Lietuvos gen. 
konsulas V. Čekanauskas.

Laidotuvių mišias aukojo prel. 
Cotter iš Pacific Palisades, Ca
lif., ir kun. Kornelijus Bučmys, 
OFM, iš Brooklyn, N.Y. Šis 
atliko ir religines apeigas šerme
nų metu bei palydėjo į kapines. 
Laidotuvių mišių metu giedojo 
choras ir solistas Antanas Poli- 
kaitis.

Dr. Šarūno ir Sandros Kindu- 
rytės Karužų sūnų Viktoro vardu 
gruodžio 5 pakrikštijo kun. dr. V. 
Bartuška. Krikšto tėvais buvo dr. 
Rolandas irdr. Danutė Giedrai
čiai.

LB jaunimo ansamblis “Spin
dulys” gruodžio 20 išskrenda j

dienį, rengiamos išleistuvės. 
10:30 vai. ansamblis gieda per 
mišias, o 1:30 vai. didžiojoj pa
rapijos salėj atliks dalį į Austra
liją vežamos programos.

Naujų Metų sutikimą LB 
ruošia didžiojoj parapijos salėj. 
Gros Latvalos orkestras. Santa 
Monica Lietuvių Klubas panašų 
sutikimą rengia Women’s Club 
patalpose, Santa Monica, Calif. 
Gros kontinentalinis orkestras.

R.

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos narių, gyvenančių 
JAV, metinis susirinkimas kvie
čiamas gruodžio 18 Putnam, 
Comn., Marijos N.P. Seselių vie
nuolyno svečių namuose.

ruolū redaguoja antologįją apie 
šv. Kazimierą. Iš įvairių autorių 
Jis renka tą specifinę kūrybą 
ir paskui sudarys knygą.

NAGŲ IR SNUKIO LMA
Praeitą savaitę UPI agentūra 

iš Stockholmo pranešė, kad Šve
dija sustabdė visą mėsos impor*

deminė raguočių nagų ir snukio 
liga.



LB NEW YORKO APYGARDOS 
30 METŲ SUKAKTIS

Gruodžio 5 LB New Yorko 
apygarda paminėjo savo veiklos 
30 metų sukaktį. Ta proga 11 
vai. Apreiškimo parapijos bažny
čioje buvo pamaldos. Mišias 
koncelebravo: kun. Jonas Pakal
niškis, kun. Antanas Račkauskas, 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, 
kuris pasakė ir pamokslą, ryš
kindamas Lietuvių chartos idė
jas ir Lietuvių Bendruomenės 
prasmę.

Minėjimo akademija Židiny
Antroji minėjimo dalis vyko 

Kultūros Židinyje. Prasidėjo 2 
vai. popiet. Čia buvo akademija 
ir koncertas.

Atidarymo žodį tarė LB NY 
apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Toliau vado
vauti pakvietė valdybos vice
pirmininką Vytautą Alksninį. Į- 
neštos vėliavos.

Jonas Šlepetys, pirmininka
vęs LB New Yorko apygar
dai nuo 1952 liepos 27 iki 
1960 kovo 11 ir antrą kar
tą nuo 1963 birželio 10 iki 
f967 balandž»»8.:Iš viso pir- 
rAininku išbuvo 14 metų.

Aleksandras Vakselis, dabar
tinis LB New Yorko apy
gardos pirmininkas, pradėjęs 
pirmininkauti 1967 balan
džio 8. Iš viso pirmininka
vo 15 metų su viršum, pla
čiai išvystė apygardos veiklą 
ir ėjo kitas svarbias visuo
menines pareigas.

Lietuvos pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai 
sveikinu visus JAV lietuvius Sv. Kalėdų ir Naujųjų 1983 
Metų proga.

Labai dėkoju spaudai, veiksniam, organizacijom ir 
visiem geros valios lietuviam už ryžtingą veiklą Lietuvos 
labui ir už gražią atodairą Lietuvos pasiuntinybei, dos
niomis aukomis paremiant jos rūmų pagerinimą.

Linkiu, kad Naujieji Metai būtų visiem sėkmingi ir 
skaidresnėm prošvaistėm nušviestų Lietuvos laisvės bylą.

Dr. Stasys A Bačkis, 
Lietuvos atstovas

< Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke ir savo 
vardu nuoširdžiai sveikinu ui Lietuvos laisvę kovojan
čius veiksnius, organizacijų vadus ir visus geros valios 
lietuvius Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 1983-jų Metų proga.

Tegu 1983-ji metai būna laimingi Jūsų asmeninia
me gyvenime ir teatneša Šviesesnių laisvės vilčių paverg
tai mūsų tėvynei ir ten kenčiantiems mūsų broliams.

Anicetas Simutis, 
Lietuvos Generalinis Konsulas 

New Yorke
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ta: Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis, Brooklyno vie
nuolyno viršininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, New 
Jersey apygardos pirmininkas 
Kazys Jankūnas, dr. Petras Vilei
šis — vienas iš LB steigėjų 
Amerikoje ir kun. Antanas Rač
kauskas. Taip pat į prezidiumą 
buvo pakviesti visi, kurie gavo 
žymenis. Jų buvo 11 asmenų.

Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM. 
Sugiedotas Lietuvos himnas ir 
išneštos vėliavos. Scenoje 
paliko tik Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos.

Žvilgsnis į praeitį
LB New Yorko apygardos nu

eitą kelią apžvelgė Paulius 
Jurkus, pats dalyvavęs toje veik
loje ir apie ją rašęs spaudo
je.

Prisiminė, kaip 1952 liepos 27 
Laikinasis Organizacinis Komi
tetas pavedė New Yorko orga
nizaciniam komitetui eiti apy
gardos valdybos pareigas ir suor
ganizuoti apygardą.

Pirmas atstovų suvažiavimas 
įvyko 1955 vasario 5. Tada iš
rinkta pirmoji apygardos val
dyba. Tada apygardoje buvo 
11 apylinkių ir 4 seniūnijos. Da
bar beliko tik 7 apylinkės.

Prisiminė ir buvusius apygar
dos pirmininkus. Pirmasis pir
mininkas buvo Jonas Šlepetys. 
Jis pirmininkavo dviem atve
jais. Dabartinis pirmininkas 
Aleksandras Vakselis pradėjo 
pirmininkauti 1967 kovo 8. Jau 
15 metų jis pirmininkauja šiai 
apygardai, išvystęs gražią veiklą. 
Visa didžioji apygardos veikla 
atlikta jo laikais — surengta 15 
naujųjų metų sutikimų, trys Ta
rybos suvažiavimai, eilė parodų, 
įvairių švenčių, minėjimų.

Publika karštai paplojo Alek
sandrui Vakseliui ir tokiu Būdu 
padėkojo jam už rūpestingą ir 
nuoširdžią veiklą Lietuvių 
Bendruomenėje.

Pabaigoje prelegentas ragino 
visus aktyviau reikštis Lietuvių 
Bendruomenės veikloje. Jo kal
ba užsitęsė 22 minutes.

Įteikiami žymenys
Žymenų įteikti pakvietė 

Petrą Vileišį, vieną 
LB Amerikoje organizatorių. Jis 
pasakė ugningą kalbą apie da
barties aktualijas. Įteikdamas 
žymenis, jis dar kiekvienam ta
rė padėkos žodį.

Scenoje taip pat buvo ir Mal
vina Klivečkienė, kuri kiekvie
nam dar įsegė po baltą gvazdi
kėlį.

Žymenis įteikė alfabeto tvar
ka. Juos gavo: Kazimieras Ba- 
čauskas, Aloyzas Balsys, Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM. 
Jonas Jankus, Česlovas Janušas, — Bell rock — Joe Beal ir Jim 
Paulius Jurkus, Henrikas Miklas, 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
Petras Povilaitis, Vincas Pad- 
varietis, Apolonija Radzivanie
nė, Aleksandras Vakselis.

dr.
iš

LB New Yorko apygardos 30 metų sukakties minėjimo prezidiumas. Iš k.: P. Povi
laitis, J. Jankus, A Balsys, K. Jankūnas, kun. A Račkauskas, A Radzivanienė, dr. P. 
Vileišis, Lietuvos gen. konsulas A Simutis, New Yorko LB apygardos pirm. A Vakse
lis, H. Mildas, tėv. L. Andriekus. OFM. Invokaciją kalba tėv. Pr. Giedgaudas, OFM. Nuotr.
W. B. Rodgers '

Sveikinimai
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 

gen. konsulas Anicetas Simutis, 
palygindamas Lietuvių Bend
ruomenės augimą su ąžuoliuko 
augimu, Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, LB New Jersey apygar
dos pirmininkas Kazys Jankūnas.

Raštu sveikino Vytautas Kut- 
kus, LB Krašto valdybos pirmi
ninkas, tą dieną perdavęs savo 
pareigas naujam pirmininkui. 
Sveikino ir Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos pirmininkė Ma
rija Noreikienė.

Tuo ir baigta pirmoji dalis 
— minėjimo akademija.

Montrealio choro koncertas
Anksčiau 6a yra koncertavęs 

Aušros Vartą parapijos choras, 
Montrealio vyrų oktetas. Dabar 
ten sudarytas naujas choras, ku
ris apjungė bent kelis chorus ir 
dainuijančius vienetus.

Šis jungtinis choras išvakarė
se koncertavo Baltimorėje. Grįž
damas sustojo \'ew Yorke ir Kul
tūros Židinio scenoje atliko gry
nai kalėdinę programą. Chorą 
palydėjo dvi gitaros, būgnai, 
elektriniai vargonėliai. Dirigavo 
ir visą koncertą pravedė jaunas 
ir energingas muzikas Alek
sandras Stankevičius.

Koncerte buvo atlikti šie kūri
niai: Tyliąją naktį — J. Nau
jalio, Skubinkit, piemenys — M. 
Petrausko, Nakties tyloje — J. 
Siniaus, Piemenėliams vargdie
nėliams — J. Naujalio, Gloria in 
excelsis Deo —solo giedojo Mo
nika Ruffo, Pagarbos giesmė — 
J. Stankūno, atliko vyrų oktetas, 
Linksmų žinių sulaukėme — 
Issac Watts — mergaičių trio, 
Tyliąją naktį irSveikas Jėzau gi- 
musis — abi J. Naujalio.

Po pertraukos girdėjome šiuos 
kūrinius: Linksmą giesmę — J. 
Naujalio, Berneliai, kelkit — J. 
Švedo, Deck the Hali — mer
gaičių trio, Adeste Fideles — J. 
Reading, atliko solo Teresė Ker- 
šytė. Sancta Maria — Ch. Gou- 
nod, atliko vyrų oktetas, Jingle

Boothe — atliko mergaičių trio, 
Ateikit, vaikeliai — A. Aleksio, 
Tyliąją naktį — Fr. Gruber. 
Linksmų Kalėdų. Čia panaudoti 
sveikinimai įvairiausiom kal
bom. Muziką parašė dirigentas 
Aleksandras Stankevičius.

Choras bisui dar pakartojo šią 
sveikinimo giesmę.

Chota jaunystė
Visus džiugino ta choro jau

nystė. Didesnę choro dalį suda
ro jaunimas. Ypač daug jaunų 
mergaičių, kurių amžius buvo 
nuo 14 iki 18 metų. Todėl kar
tais jų dainavimas priminė vaikų 
chorą. Visi apsirengę tvarkingai, 
koncertą atliko darniai su pakilia 
nuotaika.

Koncertas baigėsi apie 5 vai. 
Publika dar pasisvečiavo apa
tinėje salėje. Žmonių atsilankė 
apie 300. Galėjo jų būti ir dau
giau, nes tokia didelė šventė — 
30 metų sukaktis veikliausios ir 
didžiausios organizacijos, kuri 
visus apjungia ir visur palaiko 
lietuvybę. Choras buvo pavai
šintu posėdžių menėje. Tuoj 
užkandęs choras ir išvažiavo au
tobusu į Montatai į. Rengėjai ir 
kiti jam palinkėjo — gražiai ir 
pakiliai giedoti ir dainuoti ir dar 
daugiau jaunimo suburti, (p.j.)

ATEINA NAUJI METAI
Ir gruodžio 31, penktadienio 

naktį, 12 valandą, pasibeldžia 
į Židinio duris. Suaidi himno 
žodžiai, pakyla balsai, linkėdami 
ilgiausių metų, ir skamba šampa
no stiklai džiaugsmingos nuotai
kos sūkury .... Pasitraukia į 
praeities šešėlį senieji metai ir 
atspinduliuoja Naujųjų Metų 
kūdikis — abu džiaugdamiesi, 
kad lietuviai New Yorke dar jud
rūs ir gyvi, ir kad švenčia šį 
didelį momentą savo namuo
se — Kultūros Židinv.

O atrodė, kad šiemet tos dide
lės šventės Židiny jau nebus ir 
Židinys liks šaltas ir tamsus Nau
jų Metų naktį. Bet taip neįvy
ko. Židinio valdybos pasiūlymas 
kuriai nors organizacijai ruošti 
Naujų Metų sutikimą iš pra
džių neatnešė atgarsio. Vėliau, 
visai netikėtai ir spontaniškai, 
reikalai pasikeitė. LK Fondo na
rių susirinkimo metu L. Bend
ruomenės N.Y. apygardos pirm, 
if tada dar LK Fondo tarybos 
pirm. Aleksandras Vakselis at
gaivino Naujų Metų baliaus 
mintį. Atsirado ne tik pritarian
čių balsų, bet ir pasiaukojęs 
asmuo tą mintį įgyvendinti. Tas 
asmuo yra Bronius Sutkus — 
Naujų Metų sutikimo renginio 
širdis ir siela. Bematant su
sidarė komitetas, atsirado orkest
ras, buvo užangažuotos baliaus 
šeimininkės ir taip užvirė visas 
organizacinis darbas. Įdomiausia 
yra tai, kad nei viena New Yor
ko organizacija nepasiryžo padir
bėti, kad sutelktų savo iždui 
pelno. Br. Sutkaus vadovaujamas 
komitetas susideda iš keletos or
ganizacijų atstovų ir ruošia Nau
jų Metų balių ne savo, bet 
Kultūros Židinio naudai! Tie
siog stebėtinas reiškinys. Kadai
se pranciškonai dėjo savo pini
gus ir visas pastangas, kad New 
Yorko visuomenė turėtų savo 
namus ir jais pat* rūpintųsi. Su
sikūrė Židinio išlaikymui fon
das, administracija, valdyba, bet 
tai visa buvo sudaryta ir surem
ta sunkiu ir nerangiu būdu. Vi
suomenė neįvertino ir nesu
prato, kad Židinys yra jos kū
dikis ir kad ta visuomenė turi 
jį maitinti ir užlaikyti.

Kačių vakarą susėsim prie stalo ir, laupydami plot- 
keles, linkėsim vieni kitiem ramybės bei laimės. Prisi
minsim tą Šventą vakarą savo Šeimos narius, artimuo
sius ir visus mūsų tautos brolius bei seseris, išblašky
tus po plačiojo pasaulio pakraščius bei kenčiančius ir 
kovojančius pavergtoj tėvynėj.

Į tą Švenčių nuotaiką su Jumis jungiasi ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba, kuri per visus praėju
sius metus jautė Jūsų nuoširdžią paramą bei pritarimą 
savo darbam. Vi tai Jums esame labai dėkingi.

Įiengsim į 1963-uosius — Aušros metus, simboli
zuojančius mūsų tautinio atgimimo dvasią bei lietuviško 
spausdinto žodžio prisikėlimą. Tų metų tėkmėj suplauk
simi į Antrąsias Pasaulio Lietuvių Dienas Chicagoj ir jų 
šūkio "Vienybėj su kovojančia tauta” ženkle pasiry- 
šim ir toliau išlikti ištikimi savo tautai. Šeštasis PLB 
seimas nuties veiklos gaires ateičiai ir išrinks naują PLB 
valdybą.

Betliejaus žvaigždė tenuskaidrina Jūsų gyvenimo kas
dienybę, o Gimusio Kūdikio ramybė telydi Jus per visus 
metus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba

Ir staiga štai — pati visuo
menė per savo organizacijų atsto
vus rengia Židinio labui Naujų 
Metų balių. Be atpildo, be atly
ginimo, be garbės troškimo, o 
tiktai labai kukliam ir kartu la
bai kilniam tikslui - Kultūros 
Židinio išlaikymui. Reiškia — 
nerengia “jie” ar “anie”, bet 
mes — savo namų ir savo lie
tuviškų tradicijų išlaikymui. Ne
jaugi galų gale iš kažkur su
grįžo idealizmo banga? Vilčių 
yra. Štai Kultūros Židinio ru
dens šventėj dainavo Perkūno 
choras, šoko Tryptinis, kun. Alg. 
Kezys rodė iš Chicagos filmus. 
Jinai ir Trys Gintarai grojo šo
kiam — ir visi nemokamai! Kam? 
Ne sau, bet jum ir mum visiem 
— mūsų visų Kultūros Židiniui, 
bent kartą metuose. Ir atrodo, 
kad visai nebuvo sunku.

Taip ir Broniui Sutkui nėra 
sunku nešti sudėtingą organiza
cinį darbą, ruošiant Naujų Metų 
sutikimą. Tuo labiau turėtų būti 
visai lengva jam ateiti į pageL
bą su atvira lietuviška širdimi. Australijos. Iki šiol jau yra už- 
_ .. __ 0*7 _______ ---.j..Geriausia pagelba jam ir jo pa

dėjėjam būtų gausus mūsų visų 
dalyvavimas Naujųjų Metų ba
liuje. Privačios puotos, draugų 
priėmimas salione arba savo 
sklepelyje liks tiktai patogumo 
ir užsimiršimo išraiška. Tas 
nieko neduos mūsų visų išsilai
kymo ir bendravimo pastan
gom. Pasekime tauraus asmens 
Br. Sutkaus pavyzdžiu — pa
dėkime ne tik sau, bet ir visiem 
išlaikyti lietuvišką solidarumą. 
Tada Naujieji Metai neieškos 
mūsų . privačiuose pobūviuose 
ar pustuštėj salėj, bet atras mus 
visus dar gyvus ir pilnus entu
ziazmo bei lietuviškos veiklos 
Kultūros Židiny!

Alg. Š.

— Toronto Lietuvių Namai 
minėjo savo 30 metų gyvavimo 
sukaktį. Ta proga lapkričio 6 
surengė Sofijos Pacevičienės 
dailės darbų ir Antano Suprono 
medžio drožinių parodą. Vaka
re buvo koncertas, kuriame pro
gramą atliko “Volungės” choras, 
vadovaujamas muz. D. Viskon- 
tienės, ir sol. Dana Stankaitytė 
iš Chicagos.

— Kun. Jonas Eičas, sulaukęs 
80 m. amžiaus, lapkričio 10 mi
rė Stalgėnuose, Plungės rajone, 
Telšių vyskupijoj. Kunigu buvo 
įšventintas 1929.

— Kun. Juozas Juknevičius, 
sulaukęs 76 m. amžiaus, lapkri
čio 26 mirė Tauragėj, Telšių 
vyskupijoj. Kunigu buvo įšven
tintas 1934. Tai jau šešioliktas 
šiais metais okupuotoj Lietuvoj 
miręs kunigas.

— Lietuvių dailininkų paro
doje, kuri bus II-jų Pasaulio Lie
tuvių Dienų metu Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, dalyvaus 32 
dailininkai su 59 darbais. Paro
da bus pasaulinio masto, nes da
lyvaus dailininkai iš Kanados, 
Prancūzijos, Suomijos, Urugva
jaus, Izraelio, Australijos ir JAV.

— “Aušros” šimtmečio paroda 
bus 1983 birželio 26 - liepos 5 
Jaunimo Centre, Chicagoj, II Pa
saulio Lietuvių Dienų metu. Ją 
organizuoja Br. Kviklys, talkina 
L. Kairys ir J. Mažeika. Paro
da apims visą draudimo laikotar
pio lietuvių spaudą, kuri buvo 
leidžiama Lietuvoje ar svetur 
nuo 1865 iki 1905, o taip pat 
pogrindžio spaudą nuo 1941 iki 
1944 ir nu 1946 iki 1983.

— Vl-oje dainų šventėje, kuri 
bus 1983 liepos 3 Chicagoje, Pa
saulio Lietuvių Dienų metu, da
lyvaus chorai iš Brazilijos ir 

siregistravę 37- suaugusiųjų 
chorai su 1335 dainininkais ir 8 
jaunučių chorai su 460 daini
ninkų.

—Vanda Aleknienė, Čiurlionio 
Galerijos pirmininkė, rūpinasi 
reprezentacine pasaulio lietuvių 
dailininkų paroda, kuri bus Chi
cagoj, Čiurlionio Galerijoj, Pa
saulio Lietuvių Dienų metu.

— Algis Zaparackas vadovau
ja grupei įvairių tautybių inves- 
tatorių, neseniai nusipirkusių 
WPON radijo stotį Detroi
to apylinkėj. Per stotį bus trans
liuojamos daugiausiai tautybinės 
svetimomis kalbomis programos, 
tarp jų ir lietuvių. Tai pirmas 
atvejis JAV istorijoj, kad lietu
vio vadovaujama bendrovė įsigi
jo nuosavą Radijo stotį. Zapa- 
racko firma Michigano valstijoj 
insikorporavo Foreign Radio 
Programs vardu. Kaip praneša 
“The Oakland Press”, stotis nu
pirkta už 1.1 mil. dol.

* — Komp. Aloyzas Jurgutis, 
Chicagos Dainavos ansamblio 
vadovas, pasirašė sutartį su sim
foniniu pietvakarių Chicagos or
kestru, 1983 vasarą švęsiančiu 
savo veiklos dvidešimtmetį. Tos 
sukakties koncertui jis įsiparei
gojo sukurti overtiūrą.

— Donatas Žygimantas Čer
nius, Ontario policijos pareigū
nas Londone, Vakarų Ontario 
universitete gavo viešosios ad
ministracijos diplomą. Diplomas 
atspausdintas su lietuviškais 
vardais. Baigusiųjų programoj 
pažymėtos dar trys lietuviškos 
pavardės: Rimas Ališauskas, Vi
da Barkauskas ir Dalia Abromai
tis.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: K. Perazzo, New Milford, 
N.J. Kalėdų švenčių proga už
sakė kitiem: D.L. Grajauskienė, 
Simsbury, Conn. — S. Giedrai
tienei, Los Angeles, Calif, T. 
Banienė, Cambridge, Mass. — 
A. Banest, Littleton, Mass. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytajam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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O botų gera, kad jis tokią pa

Apžiūrėjau tik mažą dalelę 
jo didelių rinkinių. Ir to užte
ko. Palinkėjau sėkmės jo dar
buose ir vėl išvažiavome į mūsų 
kasdieninį pilką gyvenimą, (p.j.)

Vincas Alionis, žymus nu
mizmatikas, medalių rinkė
jas.

Juk veikia ir lietuvių 'numiz
matikų draugija. Būtų viąfemį-

Dabar jis turi didelį numiz
matikos knygyną. Vienoje spė
toje sudėta literatūra apie pini
gų rinkimą, kitoje spintoje apie 
medalių ir ordinų rinkimą.

Dabar priklauso prie Ameri
kos numizmatikų draugijos, ak- 
.tyviai dalyvauja jų gyvenime, jų 
rengiamose parodose, skaito 
specialią spaudą.

Tarybos pasiųstas į Madrido 
Mereneįją' ktm. J. Prunskis 
MrMSo 15-25 suėjo į ryšį su vi- 
somis 'VaŠcsriečių delegacijomis,

Iš Vinco Alionio medalių ir ordinų rinkinių. Kairėje 
apačioje nepriklausomos Lietuvos Gedimino ordinas. Vir
šuje daug medalių iš senosios Austrijos laikų.

MEDALIAI, ORDINAI, 
SENOVĖS PINIGAI
Vieno žmogaus įdomūs rinkiniai

Daug kas renka pašto ženklus. 
Ne vieną tokį rinkėją ir mes pa
tys pažįstame. Daug retesni yra 
senovės pinigų rinkėjai — nu
mizmatikai. Dar retesni žmonės 
muziejininkai, kurie renka visa, 
kas surišta su praeitimi. Te
ko sutikti tokį didelį rin
kėją — numizmatiką. Jis dar ir 
lietuvis. Tai Vincentas Alionis, 
Brooklyne gimęs ir augęs, dabar 
jau išėjęs į pensiją.

•Pas jį nuvežė Kazimieras Mo
tuzas, kuris pats yra žymus paš
to ženklų rinkėjas, dalyvauja 
filatelistų parodose, priklauso 
prie New Yorko lietuvių filate
listų sąjungos, prisideda prie tos 
sąjungos biuletenio leidimo.

Važiavome besikalbėdami. Ir 
nė nepastebėjau, kaip sustojome 
prie Vincento Alionio namų. Jis 
gyvena jau Long Islande kažko
kiame mieste. Namus dar jo tė
vas pastatė. Pirmam aukšte gy
vena jo motina, o antrame aukšte 

ya

Kultūros Židinio Vadovybė

Linksmų So. Kalėdų ir laimingų N. Metų!

Gili padėka ir geriausi Švenčių linkėjimai visiem 
Kultūros Židinio rėmėjam, ypač bingo darbuotojam ir 
Židiniui remti Kultūros Fondo nariam.

juostomis, tautiniais c 
drožiniais, gintaro _ _ ir vietai lietuvių atsilankymo į šią
vietinių lietuvių menihinkų dir- vienkartinę šventę, 
bintais. Bus falinis aplankyti Star

ir radijo programom.

MONY

Apdrausdami sveikatą, pensijas, gyvybę, pas lietuvį, 
sutaupysit 30-50% premijos mokėjimą. Tel. dieną 201 
964-3500, vakarais ir savaitgaliais 201 654-3756.

ROMAS PETRAUSKAS,

akcijų brokeris, sveikina visus savo klijentus Kalėdų 
Šventėse ir linki laimingų Naujųjų Metų.

JOHN R. CHICAVICH
OUEENS COLLlSiON CENTER INC. 

131-13 HHMde Ava., Rldwnond'HM, N.Y.
sveikina Še. Kalėdų ir Naujų Metų proga visus savo 
klijentus ir Darbininko skaitytojus.

jis su žmona ir su savo rinki
niais.

Baltais ūsiukais, kurie žvaliai 
susukti ir užriesti. Judrus, šne
kutis. Kalba lietuviškai, panau
dodamas senoviškus žodžius, 
kuriuos išmoko iš savo tėvų. 
Jis sako “strielba”, o ne šautu
vas, “numučino” vietoj nukan
kino ir t.t.

Ką jis renka?
z<,.Tuo klausimu ir prasidėjo po
kalbis — ką jis renka. Jis šyp
telėjo ir atsakė, kad beveik viską. 
Pirmoje vietoje renka pinigus, 
paskui ordinus, medalius. Renka 
net šautuvus, šalmus, kariškus 
durtuvus.

Tuoj jis ir parodė vieną 
“strielbą” — senovišką šautuvą. 
Tas šautuvas jau turi spyną. 
Nebereikia jo iš priekio užtaisy
ti. Buožėje yra skylutė, į kurią 
galima įdėti eilę šovinių. Šautu
vas labai gerai išsilaikęs, pri
žiūrėtas.

Pinigų rinkiniai
Kiekvieną metalinį pinigą 

įdeda į kartoninį rėmelį, kurį 
dengia celofanas. Taip pinigą 
iš abiejų pusių matai, bet pirš
tais jo nepalieti. Kartu ten pat 
yra surašyta ir visa metrika.

Popieriniai pinigai dedami 
irgi tarp plastikos lapų į knygu
tę. Ir čia matai iš abiejų pusių, 
bet pačių pinigų pirštais nepa
lieti.

Turi surinkęs visus Amerika*, 
pinigus, jų atskiras laidas. Dau
gybę Europos pinigų, senosios 
Romos imperijos. Seniausias pi
nigas yra iš Aleksandro Didžio
jo laikų.

Lietuviški pinigai
Savaime suprantama, kad jis 

renka ir lietuviškus pinigus. Turi 
nepriklausomos Lietuvos metali- 
linių ir popierinių pinigų rinki
nį. Paskui eina į senovę, siekia 
net Vytauto laikus, turi Zig
manto, Zigmanto Augusto ir kitų 
karalių pinigų.

Medaliai ir ordinai
Daug įdomesni yra medaliai ir 

ordinų rinkiniai. Jie surišti sti 
atskirais valdovais, atskirais kraš
tais. Jis skiria medalius, ordinus 
ir dekoracijas.

Pirmiausia turi didelį ameri
kietiškų medalių ir ordinų rin
kinį, už ką jie duodami,, kub , 
jie ypatingi. ......... ' ■

Labai įdomūs medaliai ir ordi
nai iš senosios Europos, dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. Iš 
retenybių paminėtini Prancūzi
jos karaliaus Liudviko XIV karo 
medalis, Napoleono garbės le
giono bent keli medaliai.

Turi ir lietuviškų medalių, 
ordinų. Turi Gedimino ordino 
visas klases.

Kaip ir pinigai, taip ir meda
liai’yra sudėti į plastikinius mai
šelius, kad nedulkėtų ir ne- 
sunyktų.

Atžymėjimai už rinkinius
Jis aktyviai dalyvauja numiz

matikos parodose, išstato savo 
rinkinius. Yra gavęs keturias pir
mąsias premijas už savo rinki
nius ir jų sutvarkymą. Gavo ei
lę antrųjų, trečiųjų premijų. 
Premijos yra surištos su įvairiais 
skydais, kur įrašyta vardas, pa
vardė ir kokia premija jam ski
riama. Tų trofėjų jis turi labai 
daug, tiesiog nukabintų visas 
sienas. Dabar laiko sudėjęs į dė
žę. Ant sienos tepasikabino vos 
keletą.

Praeina senovė pro tave
Keistas jausmas apima, kai 

matai tokius rinkinius. Kur tie 
žmonės, kuriejtuos medalius, or
dinus kalė, kurie kam nors do
vanojo. Kur tie, kurie juos nešio
jo, didžiavosi. Kiek ten karalių 
galvų, erelių, liūtų, visokiausių 
simbolių. Kiek ten praeities. Tie 
pinigėliai prieš porą tūkstančių 
metų ėjo oer žmonių rankas. Ir

Įdek daug senovės jie slepia.'

ti jos polėkius ir jos skonį, ku
rį įdėjo kaldami tuos medalius, 
ordinus. Jie taip gražiai, taip 
tiksliai padaryti, kad turėjo būti 
geri meisteriai, savo amato geri 
žinovai.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

ALTO raštas 
antikomunistiniams rusams 
JAV-se veikia patriotinių, an

tikomunistinių rusų sąjūdis, pa
sivadinęs Congress of Russian- 
Americans. Jų sąjūdis paskelbė 
atsišaukimą ryšium su revoliuci
jos 65 m. sukaktimi. Tame atsi
šaukime išskaičiuoja didelius 
komunistų žiaurumus ir jų ne
šamą priespaudą. Šio atsišauki
mo tekstas buvo atsiųstas ir 
Amerikos Lietuvių Tarybai. Pir
mininkas dr. Kazys Šidlauskas, 
prielankiai atsiliepdamas apie 
bendrą kovą prieš bolševikų 
priespaudą, pažymėjo, kad šiam 
uždaviniui vykdyti būtų lengviau 
sutelkti pavergtas tautas, jeigu 
laisvųjų rusų sąjūdis pasisakytų 
už pavergtų tautų laisvę, iš
vardindamas ir Lietuvą bei kitas 
pavergtas Centro ir Rytų Euro
pos tautas.

Nauji Lietuvos žemėlapiai
,. Lietuvos šaulių sąjunga ir Lie- 
tųyių... brikui: draugija-, išiąido - 
du istoriniu'žemėlapiu, kuriuos • 
jų parūpintojas Algirdas Gustai
tis padovanojo Amerikos Lietu
vių Tarybai. Vienas žemėlapis 
iš 1595 metų, parengtas G. Mer- 
catoriaus. Prie jo pridėtas platus 
Alg. Gustaičio paaiškinimas. 
Antras žemėlapis paruoštas Alg. 
Gustaičio, braižytas Kęstučio 
Stropaus, vaizduoja plačią etno
grafinę ir istorinę Lietuvą. Ap
linkui žemėlapyje išdėstyta 14- 
kos Lietuvos miestų herbų, spe
cialiai šiam žemėlapiui pareng
tų dar a.a. dail. Telesforo Va
liaus. Žemėlapiai reikšmingi 
istorijos ir dabarties šviesoje.

Vadovaujančių pabaltiečių 
pažiūros

Jungtinis Pabaltiečių Komi
tetas Washingtone išsiuntinėjo 
anketą vadovaujantiem lietuvių, 
estų ir latvių veikėjam, daugiau
sia turintiem ryšių su šiuo komi
tetu. Anketoje buvo klausimai 
apie politines ir kitokias pažiū
ras. Iš suvestų anketos atsaky
mo duomenų aiškėja, kad dau
guma pabaltiečių vadovaujančių 
asmenų savo politinėse pažiūro
se yra konservatyvūs (tokių 
51.85%), prie respublikonų par
tijos priklauso 50.2%, gausiai da
lyvauja balsavimuose (lietuviai 
net 100%), 53.7% aukomis rė
mė politinius kandidatus, apie 
51% mano, kad nebus karo tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos per atei
nančius 20 m. Apię 68% pasi
sako už Helsinkio principų pa
brėžimą, 87% palaiko Amerikos 
Balso ir Radio Liberty veiklą, 

70.3% pasisako už sankcijas 
prieš Sovietų Sąjungą, 59.26% 
palaiko Reagano vykdomą lėšų 
skyrimą ginklavimuisi, 77% yra 
prieš atominio ginklavimosi su
stabdymą, 42% mano, kad ato
minis karas negresia, 48% mano, 
kad socialinės programos lėšų 
siaurinimas pateisinamas; dau
guma pasisako už Reagano eko
nominę programą ir dauguma už 
maldos grąžinimą į valdines mo
kyklas.

Besirūpinant neleistinai 
kaltinamais lietuviais

Amerikos Lietuvių Taryba pa
laiko ryšį su latviais, rūpinda
masi padėtimi tų lietuvių, ku
riuos savo tardymais ir teismais, 
remdamiesi iš sovietinių šaltinių 
gautais skundais, kaltina karo9 
nusikaltimais. Savo paskutinia
me rašte Amerikos latvių sąjun
gai ALTO pirm. dr. K. Šidlaus
kas pažymėjo, kad tuo reikalu 
Amerikos Lietuvių Taryba yra 
parašiusį, raštus visiem 28-iem

jos nariam.

Atžymėjo ALTO informaciją
Senatoriaus LeRoy W. Lemke 

iniciatyva Illinois senatas pri
ėmė rezoliuciją nr. 589, atstovo 
R. M. Terzich pasiūlymu Illinois 
Atstovų rūmai priėmė rezoliu
ciją nr. 959, o aldermano W. O. 
Lipinski pasiūlymu Chicagos 
miesto taryba irgi priėmė rezo
liuciją, sveikindami jubiliatą 
kun. dr. J. Prunskį. Visose tri
jose rezoliucijose pažymima, kad 
jis yra Amerikos Lietuvių Tary
bos informacijos vedėjas.

Madrido konferencijoje 
priminta Lietuvos priespauda

Į Madridą suvažiavusios 35 
valstybių delegacijos svarstė 
Europos saugumo ir bendradar- 

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRO 
IR MUZIEJAUS ATIDARYMO

Pastaraisiais metais Penn- 
sylvanijos Schuylkill apygardoje 
su ypatingu gajumu pradėjo 
reikštis lietuviškos veiklos atgi
mimas. Kitataučiai kaimynai 
ėmė stebėtis ir tarpusavyje klau
sinėti, iš kur atsirado šie lietu
viai, kurie iki šiol buvo tartum 
išmirę. Vietinėje spaudoje vis 
dažniau • užtinkama lietuvių

steigiamą knygyną su kukliu lie- 
tuvilkų knygų skaičiumi ir susi
pinti su knygomis apie Lietu
vą ir lietuvius anglų kalba.

Iškilmės prasidės koncele- 
bnioteamis mišiomis antrą va
landą po pietų. Apreiškimo 
bažnyčioje, Frackville, Pritaikytą 
pamokslą pasakys kun. Geral- 

. das CZobttas, AJvernia kole- 
veiklos aprašymų ir parengimų., jĘtydfag; profesorius, ne- 
minėjimų. Lietuviškuose laik- - seniii išrinktas Allentown vys- 
raščiuose jau ne taip retai kupijos Lietuvių Kunigų Vieny
tei pasiskaityti apie Pennsyl- bės pirmininku. Per mišias gie- 
vanijos angliakasių rajono nau- dctarųos” choras.
jas gyvybės išraiškas. ' 'itečią valandą po pietų bus

Ilgai buvo mąstoma ir svarsto- Centro ir muziejaus
ma imtis darbo sutelkti saugion p^eatinimas ir atidarymas 
vieton tolydžio nykstantį pirmų- Ketvirtu valandą ruošiamas po- 
jų lietuvių ateivių brandintiną kylu, po kurio bus meninė pro- 
palikimą ir jų nuveiktų darbų dalis. Apie lietuviškos
atmintį. Vietinių Lietuvos vyčių kulHros išlaikymo svarbą kalbės 
pastangomis ir rūpesčiu kalbos <h. honius Vaškelis. Lafeyette 
ir svajonės sulauks įgyvendini- -kolegijos, Eston, profesorius ir 
mo. Lapkričio. M Frackvilfeje skyriaus vedėjas. Iš
bus atidarytas Lietuvių Kukū- Melpbijos atvyks susirin- 
ras Centras irtnuriejus. Tai bus palinksminti lietuviško- 
ilgai bukta, istorinė diena. Nuo mii ha norais Gabrielius Miro- 
deštmtos valandos ryto tki tre- nai Sl Clevekmdo atvažiuos 
čios po pietą durys bus: etida- Ug^usi kanklininkė 
ros visiem irfefti ir aptiūrėti Mip Bmkaitytė, gausius khu-

pdttį okupuotoje Lietuvoje ir 
įteikiamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos memorandumą. Kun. J. 
Prunskis turėjo pasikalbėjimus 
su 14 ambasadorių, vadovaujan
čių srvo krašto delegacijom. Kal
bėjosi su šiais ambasadoriais: 
Vokietijos J. Kasti, JAV dr. M. 
Kmpelnnanu, Austrijos Fr. Ces- 
Ica, Belgijos R. Panis, Kanados 
D.R. Rogers, Ispanijos J. L. De- 
Soraluce, Suomijos R. Mueller, 
Pnnefkzįjos G. Curien, D. Bri
tanijos A. Williams, Graikijos D. 
Papadakis, Islandijos N. Si- 
gutdsson, Italijos įg. min. G. 
Blmeioni, Olandijos dr. F. van 
Dongcn, Turkijos T. Ilkan.

Taip pat kun. J. Prunskis 
žodžiu ir raštu perteikė informa
cijas apie Lietuvą kitų delegaci
ją nariam: Kipro M. Yiangou, 
Danijos L. Hansen, Luksembur- 
goP. Faber, Maltos E.V. Sali
ką, Norvegijos E. Back, Portu
galijos L. da Fonseca, San Mari
no k Carasol, Vatikano kun. P. 
Cmsrieder, Švedijos I. Bekeris, 
Šveicarijos B. Buergy. Tik Lich
tenšteino ir Monaco delegacijos 
tuo metu buvo išvykusios ir 
su jomis nebuvo įmanoma kon
taktą "užmegzti.

Visi šie vakariečių ambasa
doriai ir delegacijų nariai buvo 
paprašyti, svarstant žmogaus tei
ses, perskirtų šeimų reikalus, 
politinių kalinių klausimus, ne
pamiršti ir pavergtos Lietu
vos. V^isi delegacijų nariai paro
dė susidomėjimo lietuvių reika
lais. S«n. Dole savo kalboje Hel
sinkio susitarimą pasirašiusių 
kaitų pilnaties posėdyje net du 
kaitų suminėjo Lietuvą.

'4 * Prtihskis1 'buvo Šusiti-

' delegacijų nariais, tačiau jik yra 
Maskvos kontrolėje ir kitokių 
nuomonių reikšti neturi galimy
bę

Atstovaudamas ALTUI) kun. J. 
Pninslcis turėjo progos suartėti 
ir su Madrido konferencijoje da
lyvavusiais laikraštininkais bei 
infonmacijų agentūrų * nariais. 
Laikraštininkas A. Pozas Fer- 
nandez parašė su kun. J. Pruns- 
kiuapie Lietuvos padėtį pasi
kalbėjimą, kuris buvo lapkr. 25 
išspausdintas dienrašty “YA”, o 
EFE i nformacįįų agentūros ko
respondentė Anna Vada de 
Ošina padarė ALTO memoran
dumo santrauką ir pasiuntė savo 
centrui, kad botų įjungta į žinias,



dinį žodį tarė Liet. Kultūros Fon-

Kezys ir pranešė kai kuriuos 
programos pakeitimus. 

Pirmiausia . buvo parodytas 
kun. A. Kezio, S.J., pagamin-

lietuvius. Čia buvo rodoma 
Pennsylvanijos angliakasių dai
nos. • .1

Filme buvo parodyta nemaža 
gamtos, aplinkos ir senųjų žmo
nių. Pradžioje rašytojas Liudas 
Dovydėnas aiškino, kada čia at
vyko lietuviai, kaip jie kūrisi 
ir kaip dirbo kasyklose. Parodė 
kasyklų angas, ratus, anglių kal
nus ir visą aplinką.

Kelios senutės padainavo se
noviškų dainų, pakalbėjo apie 
senus laikus. Parodė ir trečios 
kartos lietuvius, kurie dar moka 
lietuviškai. Pasikalbėjimą su dai
nininkėm pravedė Elenutė Bra* 
dūnaitė, tautosakininkė. Keliose 
scenose matėsi ir žurnalistas 
Vladas Būtėnas.

Tautiniai šokiai
New Yorko tautinių šokių gru

pė Tryptinis, po vasaros atostogų 
atsijauninęs ir'atsinaujinęs, su 
nuotaika įspūdingai pašoko 
šiuos tautinius šokius: šustą, 
Juodąjį Jonkelį, Linelį, Kubilą, 
Malūną. Pabaigoje į sceną buvo 
išvesta visa didžiulė grupė. Pub
lika audringai plojo. Iškvietė 
tautinių šokių mokytoją Jadvygą 
Matulaitienę,.kuri New Yorke 

. jaunimą moko jau per 30 metų 
ir kuri šiais metais mini savo 
mokytojavimo 45 metų sukaktį. 
Apie tai pranešė Algis Silbąjoris, 
Liet. Kultūros Fondo valdybos 
pirmininkas. Jis ir padėkojo 
mielajai mokytojai Jadvygai už 
tokį rūpestingą, ilgų metų darbą. 
Įteikta gėlių puokštė.

Šokius akordeonu palydėjo 
Antanas Razgaitis. Prieš kiekvie
ną šokį buvo skaitomas įvadinis 
poetinis tekstas. Tuos tekstus 
skaitė Auksė, Nina, Laima Jan
kauskaitės.

liko šias dainas: Ramovėnų mar-

Ant kalno karklai siūbavo — 
hann, ]. Naujalio, medžiotojų 
dainą ii operos Laisvasis šaulys 
— Weberia, Susidės vėl laisvės 
darines ~Br. Jonušo.

Publikai plojant, choras bisui

langu. Chorui dirigavo Viktoras 
Ralys.

tė Dalia Sakaitė.
'Algis Šilbajoris padėkojo cho

rui, pianistei, pranešė, kad ir 
tautinių ioldų grupė ir choras 
atliko savo programą nemoka
mai, nes jie naudojasi Kultūros 
Židinio patalpomis savo repeti
cijom.

Jinai ir trys gintarai
Tuoj po koncerto žmonės išsi

vaikščiojo iŠ salės, kuri buvo 
pertvarkyta antrai daliai — šo
kiam ir vakarienei.

Antroji dalis buvo skirta šo
kiam. Grojo estradinis vienetas

Vėl filmas
Po šokių vėl buvo antras fil

mas — Chicagos Jaunimo Cent
ro statyba. Tai nebuvo nuogas 
dokumentinis filmas. Čia paieš
kota vaizdinės išraiškos. Kai kur 
žmonės ėjo atbuli, filmo iškarpa 
buvo įdėta iš kito galo, daug 
kur rodo pagreitintai — žmonės 
lakstė ir sienas mūrijo labai 
greitai. Filmuota buvo labai lė
tai, prie normalaus greičio gavo
si ir labai greiti judesiai.

Filmui muziką parašė muzi
kas Darius Lapinskas. Tai buvo 
daugiau iliustruojanti muzika, 
garsų palyda. Pabaigoje įvestas 
Arlekino meilės ir kažkokio fe
nomeno motyvas, kuris buvo 
sunkiai suprantamas. Taip ir li
ko neaišku, ką jis reiškia: ar jau-

DAIL. V. KRtŠTOLAITYTtS PARODOJE

Dail. Vidos Krištolaitytės pa
roda buvo surengta lapkričio
20-21 Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Paroda buvo apžvalginė, 
surinkta darbų iš 20 metų 
laikotarpio. Buvo ir piešinių,. 
grafikos darbų, akvarelių, dan- 
giantia buvo tapybos

- Buvo sutelkusi nemaža savo 
kūrinių. Dalis jų buvo iškabinti 
net vestibiulyje. Parodą rengė 
Lietuvių Skaučių Seserija. Jos 
vadovės čia susirinkusius malo
niai priėmė, vaišino kava ir vy
nu. Atidarymas buvo lapkričio 
20, šeštadienio vakarą. Apie 
dailininkės kūrybą kalbėjo Pau
lius Jurkus. Dar kalbėjo ir Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
prisimindamas, kaip dailininkė 
tapo Kennebunkporte pajūrio 
motyvus.

Kaip buvo rašyta, dailininkė

jZb Jinai ir trys gintarai, grojo puir
Idai, šu nuotaika, dainuodami 

' ir pirtys rftmilkai judėdami. Ma
lonu, kad tok* vienetas yra mūsų 

, . ... 4 ■ tarpe ir savo nuotaikinga muzi-
ny^t,jr Janmmo Centrą, ar ko palinksmina.

m m”?™vT»y. ***» tinome, šį vienetą su- 
AĮm filmai gariniai, techniš- (b|Q; yy^nt,, Daugirdas — va- 

kri pagnitotf švariai ir rūpestin- Danutė Striugaitė, Zeno
gbf, gnfeskmmi. / jjg, Jarys, Juozas Nakutavičius.
? - to#:*'" o »- į Ne taip seniai prisijungė gitaris-

• *•» Stasys Janušas ir būgnamušis 
A^je programos dįyje pa- Felix Shapiro.

zfldsB choras. Tvarkin- Apatinėje salėje veikė baras ir 
gi ir dtrtmdngi vyrai, sustoję uikandinę, kur buvo galima 
scenoje, na pakilia nuotaika at- <mUh ir laitu ir šiltu vaisiu.

Apatinėje salėje veikė baras ir 
užkandinė, kur buvo galima 
gauti ir laitų ir šiltų valgių.

Žmonių atsilankė apie 300. 
Visi buvo pakviesti atsilankyti ir 
antrąją dieną.

Netikėtas sniegu
Gruodžio 12 turėjo būti antro

ji šventės diena — jaunimo pa
maldos, kun. A. Kezio, SJ, nuo
traukų paroda ir A. Kežio kny
gos — Chicagos nuotraukų al
bumo — sutikimu.

Viskas buvo išreklamuota ir 
per spaudą ir per radiją. Visų 
ir nuotaika buvo pakili — susi
rinkti ir pamatyti gero foto me
nininko gerą parodą. Bet kitaip 
įvyko. Naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį ėmė snigti. Snigo ir 
priešpiet Rengėjai apsisprendė 
ir visą antros dienos programą 
atšaukė. Dar suspėjo pranešti 
Romu Kezys per savo radiją.

Kada bus suorganizuota ši 
antroji dalis — jaunimo pamal
dos, fotografijų paroda ir kny
gos sutikimu? Būtų gera, kad 
nenumestų šio projekto, nes 
nuotraukos atsiųstos, padaryti 
planai, kaip parodą iškabinti. Tai 
galėtų būti po švenčių kokį 
sekmadienį, (p.j.)

PO ŽIDINIO ŠVENTĖS
Su dideliu apgailestavimu tu

rime visy atsiprašyti, kad dvie
jų dienų Kultūros Židinio šven
tę reikėjo sutrumpinti į vienos 
dienos programą. Netikėta snie
go audra užklupo New Yorką 
ir sunaikino pereito sekmadienio 
pamaldų ir parodos planus. At
siprašome už sudarytus nepato
gumus ir apsivylimus. Sprendi
mą buvo sunku padaryti, bet, 
matydami nepaprastai blogas ju
dėjimo sąlygas, buvome pri
versti sekmadienio programą at
šaukti.

Šeštadienio koncertas praėjo 
gražiai ir sėkmingai. Dėkojame 
visiem Židinio bičiuliam, atsi- 
lankiusfem praleisti keletą jaukių 
valandų savoje pastogėje..Ypač 
didelė padėka koncerto progra
mos dalyviam — Tryptinio tau- - pratę prie sunkesnių žiemų, bet

New Yorke taip anksti gruodžio 
mėnesį nei jie, nei mes sniego 
audros nesitikėjome.

Dar kartą atsiprašome ir dėko
jame visiem Židinio talkinin
kam.

LK Fondo Valdybos vardu, 
Alg. Šilbajoris, pirm

bo, stengiantis paruošti ir patiek
ti maistą gausiem šeštadienio 
vakaro svečiam. Kaip ir visada, 
turėjome daug gardžių pyragų, 
kuriuos iškepė ir atnešė dosnios 
moterys. Buvo nupirkta ir suneš
ta produktų sekmadienio sve
čiam, bet deja, tą prisiėjo nu
rašyti į nuostolius. Atsiprašome 
p. E. Kezienės ir jos draugių 
už sudarytus nepatogumus ir šir
dingai dėkojame jom už nuola
tinę Židinio paramą.

Galų gale turime paminėti 
ir naujuosius Židinio pri
žiūrėtojus Kazimierą, Zuzaną ir 
Algį Kizius, kurie rūpestingai 
paruošė patalpas šeštadienio 

į vakarui, o per naktį pertvarkė 
sekmadienio programai, kuri, 
deja, neįvyko. Chicagoje jie pri-

tinių šokiij grupei, Perkūno vyrų 
chorui, kun. Alg. Keziui už fil
mus ir Gintarų grupei už šokių 
muziką. Visi programą atliko be 
užmokesčio, paaukodami savo 
pastangas Židinio labui. Tai yra 
kilnus ir jaudinantis gestu ir 
puikus pavyzdys tauraus lietu
viško dosnumą

Broliškas ačiū visiem vakaro 
rengėjam) ir pagelbininkam. Yra 
tikru malonumas dirbti su žmo
nėmis, kurie vertina bendrą 
tikslą labiau už asmeninę nau
dą. Garbė ir padėka visiem,

nio Šventės renginį.
Negalime užmiršti ir darbš

čiųjų šeimininkių sunkaus dar-

mėgstą tapyti pajūrio motyvus, 
uolas, rūsčias bangas. Jos kūry-
binė samprata išaugusi iš eks- 
presionizno savo paveiksluo
se ielkd ridinės minties ir 
pnnnei n rengusi tai įsreiKSu 
labai taupiomis priemonėmis.

tartie taptako brūkšnį i* net 
cmeeo ocjiido SuuKtarg*

Atidalytą pravedė Birutė Ki- 
CKmMdO* KUn BSOUHSmu IT įlipi* 
nori visada parodos reikalais.

Per abi dienas parodą aplan- 
m apie ere lunou. rsrauou 17 
pavrtikrių it bafešas nejaėanintų

1-- —< — Į----- -  - —pMaRi Kimo duvo
— — lt - SUC1OU naiIITnUKCS pOfUOIiO*

ro paroooi CMuiininKv tuojau 
išvyko | St Petersburgą, kur 
dalyvavo Liet. tat. Mokslo Aka
demijos MVaBfevime ir krikdo 
apie mrtūųM)

BALFO VAJAUS 
UŽBAIGA

Šių metų Balfo 100-ojo sky
riaus vajus New Yorke baigiasi, 
bet Balfias prašo ir priima au
kas ir toliau. Gautos aukos visos 
bus išsiųstos Balfo centrui į
Chicagą š.m. gruodžio pabaigoj 
ir greit bus panaudotos šalpos 
darbam.

Vajaus pabaigos stambesni au
kotojai: 100 dol. — dr. Auksė 
Trojanaitė, Manhattan; po 50 
doL — Elena Barnet, Manhat
tan, Malvina ir Jonas Klivečkai, 
Woodhaven, dr. Birutė ir Jonas 
Petruliai, Oakhurst.

Vajaus derlium džiaugiasi Bal
fo lOO-cjo skyriaus valdyba. 
Džiaukitės ir jūs, kurie aukojot, 
nes pagal rašytojo posakį: "Jei
gu nori būt laimingu, laimę 
nešk kitiem, nes ji tuomet pa
slaptingai grįžta mum patiem”. 
Jūs atnešėt laimę savo tautie
čiam, kurie nėra tokie laimingi, 
kaip Jūs. Savo ušjauthnu it auko
mis jūs’ pi ai 11.1 ugi net seses ir 
Dfoįras UMUvius plačiame pa- 
šauly, kur Mesti vargu, nėpri- 
udciiaif nelaimei*

Nuoširdžiai dėkojam visiem, 
kurie per šį vąjų padėjot savo 
auka jos reikalingiem lietuviam.

LMK Federacijos New Yorko klubo narės savo susirinkime spalio 24. Pirmininkė 
Jadvyga Laucevičienė antroje eilėje iš k. penktoji. Nuotr. A. Reivytienės

NEW YORKE
Naujųjų Metų sutikimą Kul

tūros Židiny rengia specialus iš 
įvairių organizacijų sudarytas 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja Bronius Sutkus. Šokiam gros 
City Lites orkestras, vienas iŠ 
geriausių Broadvvay orkestrų. 
Šalti užkandžiai, karšta vaka
rienė, šampanas ir kiti gėrimai. 
Rengėjai prašo vietas užsisakyti 
iš anksto ir atsiskaityti iki gruo
džio 26. Įėjimas — 20 dol. Sta
lus ir vietas galima užsisakyti pas 
Malviną Klivečkienę — 296-04 
06, pas Marytę Šalinskienę — 
296-2244, pas Vandą Sutkuvie
nę — 849-2197, pas Romą 
Kezį (Vytis) — 769-3300.

Pranas Naujokaitis kurį laiką 
sirgo ir buvo paguldytas li
goninėje. Prieš trejetą savaičių 
grįžo iš ligoninės ir gruodžio 9, 
ketvirtadienį, palydėtas žmo
nos, apsilankė *Darbininko ad
ministracijoje ir redakcijoje, kur 
užrašė savo naujai išleistą kny
gą “Saulėleidis”. Knygą išleido 
Darbininkas. Kaina 4 dol. Dalį 
knygų pasiėmė autorius, kad ga
lėtų pasiųsti savo artimiesiem. 
Kiek sveikata leidžia, Pr. Naujo
kaitis atsidėjęs seka okupuotos 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir 
skaito naujausias knygas.

Tryliktoji dailės paroda, ren
giama LB New Yorko apygardos 
ir skiriama Lietuvos nepriklau
somybės šventei pagerbti, bus 
vasario 12-13 Kultūros Židinyje. 
Visais parodos reikalais rūpinasi 
LB apygardos pakviestas dail 
Juozas Bagdonas.

Už a.a. Mariją Vaitiekūnienę 
mišios bus gruodžio 18, šį šeš
tadienį, 10 v.r. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje. Užprašė 
Liet Kat. Moterų Kultūros drau
gija. Narės ir visi velionės bi
čiuliai bei pažįstami prašomi da
lyvauti mišiose.

Iš Metropolitan operos rūmų 
Humperdinck opera “Hansel 
and Gretel” bus transliuojama 
per televiziją ir radiją du kar
tus: gruodžio 25, šeštadienį, 2 
vai. popiet ir gruodžio 29, tre
čiadienį, 8 vai. vak. Pagrindi
niai solistai: Judith Blegen, Fre- 
derica von Stąde, Betsy Norden,
Jean Kraft Diriguoja Thomas 
Fui ton.

PATIKSLINIMAS
Vacys Butkys prašo patikslin

ti žinią apie Great Necko LB 
apylinkės pirmąjį pirmininką. 
Apylinkė įkurta 1953 birželio 13. 
Pirmuoju pirmininku buvo iš
rinktas Ignas Kazlauskas, o ne 
Antanas Senikas, kaip* buvo 
skelbta sukakties proga. Antanas 
Senikas buvo antrasis tos apy
linkės pirmininku, išrinktas 
1954.

Širdingas ačiū Darbininko re
daktoriam, kurie kasmet suranda 
laiko, prieš pradedant Balfo vajų, 
parašyti vedamąjį apie Balkį. 
Taip pat dėkejam už'Darbinin- 
ko puslapiuose išspausdintas 
žinutes Šio vąjaus reikalu.

Visiem Balfo 100-ojo skyriaus 
aukotojam linkim linksmų §v. 
Kalėdų ir sėkmės, sveUcatos 
Naujuosiuose Metuose.

Balfo 100-ojo skyriaus valdyba

Vytautas Alksninis, LB New 
Yorko apygardos vicepirminin
kas, . per iškilmingas pamaldas 
gruodžio 5 Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje gražiai ir įspū
dingai solo pagiedojo “Kaip 
grįžtančius namo paukščius” 
Vargonais pritarė Viktoras Ralys. 
Pamaldos buvo skirtos LB NY 
apygardos 30 metų sukakties pa
minėjimui.

Vinco Kudirkos šeštadieninės 
mokyklos kalėdinė eglutė įvyks 
gruodžio 18, šį šeštadienį, 11 
vai. ryto Šv. Petro ir Povilo 
parapijos mokyklos pastate 
Elizabethe, N.J. Mokiniai, mo
kytojai ir tėvų komitetas kviečia 
apylinkės lietuvius atsilankyti.

A. a. Jono Čekanausko atmi
nimui Bačkaičių šeima iš Great 
Falls, Virginia, ir Marija Bač- 
kaitienė iš Detroito Tautos Fon
dui paaukojo 50 dol. Tautos Fon
das už auką dėkoja.

A.a. Adelės Bričkienės atmini
mui Irena ir Antanas Mickūnai 
atsiuntė 10 dol. auką. Tautos 

KASOS Kredito 
ša, kad taupymo 
įstaiga bus uždaryta gruodžio 
24 ir 25, o gruodžio 23, ket
virtadienį, veiks tiktai iki, 5 vai., 

_ pt,p. KASA taip pat bus uždary- 
Fondui. Tautos Fondas už auką ta gruodžio 31 ir sausio 1, o 
nuoširdžiai dėkoja gruodžio 30 bus atidaryta irgi

Natalija Staknytė-Kiaušienė . tiktai iki 5 vai. p.p. KASA 
susirgo staigaus priepuolio ištik
ta. Ji paguldyta ir gydoma St. 
Michael’s Medical Center. 
Newark, N.J.

Kun. Simonas Morkūnas, lie
tuviškos spaudos ir įvairios lie
tuviškos veiklos mecenatas, Ka
lėdų švenčių proga Darbininkui 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū.

Liudvikas Jurkūnas iš Wood- 
haveno, palaikydamas daugelio 
metų tradiciją, Kalėdų švenčių 
proga ir šiemet Darbininkui at
siuntė 50 dol. auką. Administ
racija mielai dėkoja.

Dr. Bronė Budreika-Tender, 
Wellesley, Mass., atsilyginda
ma už Darbininko prenumeratą, 
atsiuntė 50 dol. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

O. ir S. Skurvydai iš Har- 
rison, N.J., atsilygindami už pre
numeratą ir dėkodami už įvai
rius patarnavimus, Darbininkui 
Šv. Kalėdų proga atsiuntė visą 
šimtinę. Administracija nuo
širdžiai dėkoja.

Dr. A. Goeldnerienė, Flush- 
ing, N.Y., atsilygindama už Dar
bininko prenumeratą, spaudai 
paremti atsiuntė 50 dol. Nuošir-
dus ačiū.

Maironio minėjimas Pater- 
sone, N.J. bus ne gruodžio 18, 
kaip buvo skelbta praėjusiame 
Darbininko numeryje, bet gruo
džio 19, sekmadienį, tuoj po 12- 
tos valandos mišių.

Kalėdų švenčių ir Naujų Me
tų proga savo artimuosius ir 
draugus galima pasveikinti per 
Darbininką, užuot siuntinėjus 
komercinius atvirukus. Gėriau 
paremti lietuvišką spaudą ir su
taupyti laiką ir pašto išlaidas.

Prano Naujokaičio naujas ei
lėraščių rinkinys “Saulėleidis” 
ką tik išėjo iš spaudos. Kaina 4 
dol. Si ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės bei suvenyrai 
gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Dėtblfilnkaė—geriausia šven
čių dovanai

Kun. prof. Antanas Rubšys, 
dėstąs Šv. Raštą Manhattan ko
legijoj, Riverdale, N.Y., rašo ir 
rašo. Laimėjęs religinės literatū
ros premiją už dvitomį veikalą 
“Raktas į Naująjį Testamen
tą”, prirašė ir daugiau knygų. 
Prieš pusantro mėnesio die
nos šviesoj pasirodė jo knyga 
“Šv. Rašto kraštuose”, o taip pat 
naujos trilogijos pirmas- tomas 
“Raktas į Senąjį Testamentą” — 
1 dalis: Sandora ir Mesijas. Abi 
knygos gausiai iliustruotos pa
ties autoriaus darytomis au
tentiškų vietų nuotraukomis, su 
žemėlapiais. Knygas išleido 
“Krikščionis gyvenime” leidyk
la. Tikimasi, kad jų kada nors 
bus galima įsigyti 
ko spaudos kioske

ir Darbinin-

Unija prane- 
ir skolinimo

visiem nariam ir taupytajam lin
ki malonių švenčių

Dail. Aleksandra Merker'- Vit
kauskaitė šį rudenį dalyvavo ke
turiose parodose: Bergen Com- 
munity kolegijoje. Modem 
Artists gildos galerijoje, Midlan- 
tic banke. Ateityje dar dalyvaus 
rijose parodose. Bergen Com- 
munity kolegijoje spalio mėnesį 
ji du kartus demonstravo pieši
mą. Taip pat Bergen County 
sveikatos centre kalbėjo kaip sa
ve išreikšti piešime ir poezi
joje

KALĖDOS MASPETHO 
BAŽNYČIOJE

Kalėdų išvakarėse mišios bus 
6:30 v.v. ir 12 va], nakties — 
Bernelių mišios.

Kalėdų dieną mišios bus: 8:30, 
10, 11 — lietuviškai, 12:15.

Išpažinčių klausoma Kūčių 
dieną, gruodžio 24, 7:30 - 8 v.r. 
ir 4-5 v. popiet, 6:30 v. vakare.

Bendros kūčios su programa 
rengiamos gruodžio 19, sekma
dienį, tuoj po 11 vai. mišių, po 
sumos Kūčios bus parapijos 
salėje

NEWARK, N J.
Stipriai gyvuojant

Džiugu pranešti, kad Newarko 
Balfo 35-asis skyrius 1981 per
siuntė centrui $850 vajaus metu 
surinktų aukų, taip pat $156 iš 
Vasario 16-osios gimnazijos bū
relio. Tai dosnių tautiečių au
kos, kurie, žinodami, kad ekono
miniam gyvenimui pablogėjus ir 
daugiau tautiečių patekus į var
gą, supranta šalpos darbą ir atei
na nukentėjusiem į pagalbą. O 
pagalbos reikalinga ne tik lais
vame pasauly gyvenantiem, bet 
ir broliam bei sesėm Lietuvoj ir 
Sibire.

Tad l^alfo skyriaus valdyba, 
tęsdama vąjų iki gruodžio pabai
gos, tikisi, kad .(e šiais metais 
mūsų geraširdžiai Newarko ir 
apylinkių tautiečiai dosniai įsi
jungs į šį vajų savo aukomis ir 
perviršys pereitų metų gana svarų 
indėlį savo tautiečių paramai.

V.A.

I
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PAREMTI AUKOJO ach, Fla., J.
en, N.Y., M.

niai drabužiai vidutinio ūgio

apie 14-16. Darbininko adm.

II-jų pasaulio lietuvių sporto spaudą parėmę: __
žaidynių slidinėjimo varžybos 25dol. — M.Shalins,Wood- 
įvyks 1983vasario 5-6 d. d., Hol i- ____
day Valley Sla Resort, Ellicott- 
ville, New York, apie 50 mylių 
į pietus nuo Bufialo, N.Y.

Varžybas vykdo Clęvelando 
LSK Žaibas. Programoje; — al
pinistinės ir Cross-country var
žybos, suaugusių, prieauglio ^įr 
senjorų klasėse. 

Alpinistinės varžybos vyks 
šeštadienį, vasario 5, o X-country 
- sekmadienį, vasario 6. 

Lygiagrečiai vyks ir 1983 m. 
S. Amerikos pabaltiečių pirme
nybės, kuriom lietuvių slidinėto- 
jai automatiškai kvalifikuosis.

Varžybų reikalais kreipkitės į 
ŠALFASS-gos Slidinėjimo K-to 
vicepirmininką Vytenį Čiurlionį, 
adresu: Vytenis Čiurlionis, 19755 
Upper Terrace, Eudid, OH 
44117. Tel. 216 481-1525.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

prisidėję aukomis už kalendorių, ’n’ v
įvairius patarnavimu ar šiaip ,J ’

»____R. Petrauskas, Port Chester,
N.Y* V. Skdocnonas, Ozone Park, 
N.Y., E. Valiukonienė, So. Bos
ton, Mass., B. Gadeikis, Atco, 
N.J., J. Galinis, Richinond Hill, 
N.Y., A. Bobelis, Brooklyn, N.Y., 
S. Angpitis, Watertown, Conn., 
V. Jokūbaitis, Hillside, N.J., R. 
ŠicUauskas, Richmond Hill, N. 
Y., J. Andrews, Inverness, Fla., 
J. Žaliaduonis, New York, N.Y., 
A. Jozėnas, Brooklyn, N.Y., J. 
Gaidis, Worcester, Mass., J. Stat
kus, Randolph, Mass., F. Trunce, 
Norwalk, Conn., R. Masiu- 
lionis, Bufialo, N.Y.

4 dol. -r- A. Maskeliūnas, 
Shrewsbury, Mass.

3 dol. — A. Verbyla, St. Pe
tersburg Beach, Fla.

Po 2 dol. — S. Banumas, 
Putnam, Conn., A. Butchis, 
Chester, Pa., A. Mažeika, Jamai- 
ca, N.Y., F. Kukauskas, Brock- 
ton, Mass.

1 dol. — Kun. C. Kasinskas, 
C.P., West Hartford, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Norf Įsirašyti kroipkttts j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Boa 32 (71-73 to.

Po 20 dol. — M. Romonai- 
tis, Warrior Run, Pa., J. Vil- 
pišauskas, Brooklyn, N.Y.

Po 15 dol. — V. Incys, Wood- 
side, N .Y., J. Trojanas, Maspeth, 
N.Y., J. Monchun, Windsor, 
Conn.

Po 10 dol. — J. Ardys, Fair- 
view, Pa., J. Wanat, So. Ozone 
Park, N.Y., A. Ramonas, Brook
lyn, N.Y., S. Pusvaškis, St. 
Petersburg Beach, Fla., B. Ne
mielais, Wethersfield, Conn., I. 
Baužaitė, New York, N.Y., B. 
Paprockienė, Richmond Hill, 
N.Y., A. Menciūnas, Woodha- 
ven, N.Y.

6 dol. — A. Dulkis, Newark, 
N.J.

Po 5 dol. — A. Malkauskas, 
Chino, Calif., A. Šidlauskas, 
Phoenix, Ariz., J. Prapuolenis, 
Rahway, N.J., Sist M.J. Yadou- 
ga, Clark Summit, Pa., C. Bak-

BOBELĮ, 212 EMertr Lom, Woodhavoa, N.Y. 11421

LIETUVIAI — NEPRALEISKITE PROGOS
Daytona Beach, Floridoje, lietuvių korporacija Lltho- 

na, Ine. siūlo jums mūrinius townhausus. Du miegamieji. 
Dvi Ir pusė vonios. Patogūs. Ideali vieta. 3750 So At
lantic Avė. Kitoje gatvės pusėje Atlanto vandenynas. 
Gražus paplūdimis, žuvavimas, autobusų susisiekimas. 
Graži gyvenvietė. Jau 11 lietuvių čia Įsigijo nuosavy
bes. Perkantiems dabar grynais, ypatingai didelė nuo
laida. Nedelskite. Rimtai pirkti manantieji prašomi kreip
tis telefonu (904) 258-1330 Harris Lapins. Arba rašyti: 
Povilas Bložls, 122 Dundee Rd., Daytona Beach, Florida 
32018.

Rota proga Įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 dol.

SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA, by J. Pajaujis- 
Javis. 12 dol.

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 dol.
Persiuntimui pridedamas tik 1 dol.
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

PRAŠOME pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: 
savo uždaviniams vykdyti, Lietuvos Laisvės 
Iždui — laisvajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kabomis 
ELTOS informacijoms leisti, radijo transliacijoms į okupuo
to Lietuvą finansuoti ir politiniam kaliniams gelbėti.

Nepamirkite tam tikrą procentą ir savo testamente {rą
žyti: not-for proflt, tax exempt Corporation — Lithuanian 
National Foundation P.O. Box 21073, Wodhaven, NY11421.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Lidijos Šimkutės, Prisiminimų 
inkarai. Eilėraščiai, {rišta. 6 dol.

B. Pūkelevičiūtės, Marco Polo 
Lietuvoj, apsakymai. 10 dol.

A. Kairio, Pažadų dvaras, tau
tosakinis romanas. 8 dol.

A. Geručio, Dr. Dovas Zau
nius, ministeris. 7 dol.

Pr. Naujokaičio, Saulėleidis, 
eilėraščiai, 4 dol.

V. Alanto, Paversmiai, eilė
raščiai. 10 dol.

K. Pažėraitės, Svetimi vėjai, 
apysaka. 6 dol."

J. Vaišnio, Dabartinė lietuvių 
kalbos rašyba. 3 dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny-- 
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės, lietuviški suvenyrai, dova
nos Kalėdom gaunama .Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

skln coats and other leather 
goods. The lowest prices in 
nelghborhood. Ūso our lay- 
away plan.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL 212 296-1162

KALĖDINĖ 
PLOKŠTELĖ

“Linksmų Kalėdų” — tai 
anksčiau išleista kalėdinių gies
mių plokštelė, {giedota Rūtos 
lietuvių ansamblio, diriguojant 

į. Algirdui Kačanauskui. {giedota: 
Leiskite rasą, Tyliąją naktį, 
Piemenėliams, Nakties tyloj, 
Gul šiandieną, Linksmą giesmę, 
Sveikas, Jėzau gimusis, Tylią 
naktį, Ateikit džiaugsmingai, 
Mes girdėjom angelus, Šventa 
naktis, Angelai gied’ danguje. 
Kaina 6 dol. Persiuntimui pride
damas 1 dol.

Ši ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos, lietu
viški suvenyrai bei dovanos Ka
lėdom gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.

DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS 
Staatiaya No. 1. — 1982.

1 pora geriausių "Levi* denim jeans; 1 pora 
”WrangierH velveto jeans; 8 metrai geriausio šil
kinio aksomo suknelei: 3 metrai vilnoniais eilutei 
medžiagos su įrašu ” Ali wool made in Engiand”; 
1 komplektas vyriškų arba moteriškų žieminių apa
tinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnonių siū
lų; vilnoninė arba šilkinė suknelei medžiaga.
šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $400.00

Į šį siuntini dar galima pridėti 7 svaras įvai
rių prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirb
tinio minko kailio paltui S m.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų 
(kaina su muitu): Avikailiai 3/4, vyriški arba mo
teriški, tikros odos viršus, dirbtinio kaito pamušar 
las, graži apykaklė, sveria 5 v. 
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux,

sveria 5 v.
Pigesnis minko kailis paltui, sveria 5 sv 
Jeans, rumbuoto velveto 
Vyriškas arba moteriškas megztinis 
Vilnonė arba šilkinė skarelė 
Teleskopic lietsargis 
Vyriški arba moteriški pusbačiai 
Puiki suknelei medžiaga 
šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m. 
Aksomo medžiaga kostiumui, 

dvigubo pločio, 3 m.
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.

šie produktai galima siųsti su rūbais: Vį <v. 
arbatos — $4.00, 1 5 sv. neseafes —- $6.00, 1 sv. 
pupelių kavos — $7.00. 1 sv. šokolado — $7.00, 
40 cigarečių — $5.00.

Sudarant siuntinį iš minėtų prekių reikia pri
dėti persiuntimui $52.00.

Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos 
plokšteles.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje 
gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pa
likimus prekėmis arba valiuta j Lietuvą.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

lt LONDON L ANE. BROMLEY, KENT. BR1 4HB. 
ENGLAND. Tel. OI 460 2592.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modem Lith
uanian —10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dpi.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei lietuviškos muzikos 
plokštelės, o taip pat ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

$220.00

$100.00 
$ 88.00 
$ 42.00 
$ 44.00

12.00 
12.00 
44.00 
40.00

$ 66.00

$

$80.00
$ 66.00
$ 80.00 
$100.00

ATTENTION
SERIOUS JOB SEEKERSI

WouM you liko to sot yowr own hours wNh practteaNy no 
llmlt on oamlngs and havo vacattoaa aa doslrod? If so, 
thon why not convonlontiy urork wNh us sortlną/btmdllng

LITHUANIAN cookery 
(Iii EagHah, 316 pagos, prlco 8 doL)

BALTINUKA1 — T SHIRTS,

oflT : vakare (boy's etee)

Miestas) valstija, Zlp ..
11287.

KALĖDOMS GRAŽI DOVANA
Dainuojam su Lione — Sol. L. 

Jodytės; Mano Lietuvos prisi
minimai — Sol. L. Jodytės; 
Sodžiaus garsai — J. Stankū
no kūriniai; Yakutis — Sol. K. 
Yakučio įdainuota; New‘Yorko 
vyrų choras — įvairios choro 
dainos. 5 plokštelės už 12 dol. 
su persiuntimu. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn. 
N. Y. 11207.

SUVENYRAI

lipinama

LABAS,
1.50 doL

DEXTEft PARK

7T-B1 JAMAICA ai

2964130

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj 
SVEIKAS ir kiti po
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

šie ir panašūs suvenyrai, lie
tuviškos knygos ir plokštelės 
gaunama Darbininko adminis
tracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSKM 
PLOKŠTELĖS

Kalėdos, Aušros Vartų Mont
realio choro įdainuota 14 kalėdi
nių giesmių: Tyliąją naktį, Sku
binkit piemenys, Nakties tyloje, 
Piemenėliams, vargdienėliams, 
Tylią naktį, Angelų balsai, 
Sveikas Jėzau gimusis, Linksmų 
Kalėdų, Laukiame su viltim, 
Berneliai kelkit; Ateikit vaike
liai. Tyliąją naktį, Linksmą gies
mę ir Iš padangių tolimų. Kaina 
10 dol.

Nauja diena, Dainos pasišokti 
ir klausytis. Dainuoja dvynukai 
Astra ir Andy Šalčiai: Serenada, 
Oi niekados, niekados nepamir
šiu, Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus, Už kalnų toli toli, Mei
lės ieškok, Paskutinis sekmadie
nis, Aš atsimenu namelį, Man tu 
graži, Kaiminka, Iškeikime stik
liuką, Nauja diena, Tave aš 
pažinčiau tamsią naktį, Ar 
skirsimės. Kaina 10 dol.

Tarp tostų ir dainų, estradinė 
muzika, atlieka Rimas Kasputis 

. su modemiška gitarų-trumpetės- 
a Jeono elektrine akusti
kos palyda. Dainuoja: Vien tik 
mums, Pavasaris gimtinėj, Prie 
šaltinio, Varžybos, Ateis tokia 
diena, Vai žydi, žydį, Paryžiaus 
tango, Žibuoklės, Mergužėlė ir 
Vėlyvi žiedai. Kaina 9 dol.

Lauksiu tavęs ateinant 
Montrealio vyrų okteto įdainuos 
ta 17 patriotinių lietuviškų dai
nų ir maršų. Kaina 10 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kur ginta
rais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės — įvairių kompozitorių ir 
artistu atlikti 12 kūriniu. Kaina 
9 dol. Leonas Baltrus — ari
jos ir dainos. Kaina 8 dol. Aras... 
toli nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

šios ir kitos lietuviškos plekš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.T. 
11207.

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO ŲNklA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

Už IRA pensiją indėlius KASA šiuo matu moka 13%

— KIEKVIENO ASMENS INDĖLIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 198,666 DOL. —

KASOS adresu 86011141h Street, Rirhmsod Rili, N.T. 11418 
Telefonas: (212) 441-8790



pan. Po fotografijom užrašas:

vicepirm. Jurgis Jalinskas, sekr. 
Antanas Andriulionis ir ižd. 
Martynas Dapkus, nutarė, kad 
reikia padėti karių laikraščiui 
“Karys”. Lietuvos kariuomenės.

M.
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STASIUI ČENKUI,

Rimą su šeimomis gilai vžjadHa
Ąntanina Reivytinuė

STASIUI ČENKUI 
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai Onai, dūktoms Aldonai 
Gerula Hienai, Gražinai Busciglio, sūnui Rimui aule tonomis 
nuoširdžią užuojautą raiškiame ir kartu liūdime.

Danguolė ir Jurgis Biručiai 
Donata ir Gediminas Grajauskas

Publika Lietuvos kariuomenės šventėje Bostone. Prie pirmo
jo stalo — savanoriai — kūlėjai. Nuotr. Algio Starinsko

Brangiai motinai, uošvei Ir senelei

MAREI LABRENCAITEI - B BAKIENEI
mirus, sūnus Ramūną Ir Tautvydą Lietuvoje Ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia

Vilgaliai ir 
Kibirkščiai

Mylimai Motinai mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
valdybos narę

GENĘ LILEIKIENĘ
ir jos šeimą.

Bostone, minint Lietuvos ka
riuomenės šventę, dainuoja 

" solistė Marytė Bizinkauskai- 
tė. Akomponuoja kompo
zitorius Jeronimas Kačins
kas. Nuotr. Algio Starinsko.

Lietuvos kariuomenės šven
tėje Bostone dainuoja solis
tas Benediktas Povilavičius.
Nuotr. Algio Starinsko

tiem laikraščiam, kurie rūpinasi 
Lietuvos ir lietuvybės reikalais. 
Iš gauto pelno jie paskyrė 8665 
Kariui, Draugui $35, Darbinin
kui, Dirvai ir Laisvajai Lietu
vai po $25.

šiai šventei Bostono ramovė- 
nų skyriaus valdyba, pasikvietu
si eilę talkininkų ir ponių, ku
rios rūpinosi vaišėmis, labai' 
kruopščiai ruošėsi ir surengė 
puikų šventės minėjimą, o svar
biausia, parėmė savo laikraštį, 
pridėdami auką dar ir kitiem 
lietuviškiem laikraščiam. Jei vi
sos mūsų organizacijos pasektų 
šiuo pavyzdžiu, tai mūsų laikraš
čiam būtų didelė parama.

Pagarba Bostono ramovėnų 
valdybai, visiem ramovėnam ir 
jų talkininkam už šį gražų dar
bą.

te Starinsko.
Džiugu, kad lietuvis fotogra

fas ir žurnalistas prasimuša net į 
pirmuosius amerikiečių laikraš
čių puslapius. Spauda, ypač 
Amerikoje, vaidina didelį vaid
menį ne tik informacijai, bet ir 
žmonių nuomonės formavime 
įvairiais klausimais.

Vyto Starinsko tėvai Jonas ir 
Antanina Starinskai gyvena Bos-, 
tone.

P. Žičkus

Žurnalistas fotografas 
Vytas Starinskas

Aną dieną pas savo bičiulį 
pamačiau daug numerių “Rut- 
land Herald” dienraščio, kuris 
yra leidžiamas Rutland mieste,

Auka Darbininkui
Bostono lietuvių karių vete

ranų S-gos “Ramovė” skyrius 
.Darbininkui paremti paskyrė 25 
dol. auką. Nuoširdus ažiū.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niai* 9:00-10:00 vaL ryto Iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (817) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1380 
bangos **km. nuo 8 Iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
T*l*f. 268-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Dideli* lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

NEWYORKE nu
New Londono apylinkės
Lietuviu Bendruomenės nariai

PRANEŠ Į. M A S_
Prariešdrtiė 'glmišėms ir ' pažįstamiems, fcad po 

sunkios vėžio ligos lapkričio 25 d. Vilniuje mirė mūsų 
brolis .

A.A. JUOZAS ŠOMKA.
'Prašoma jo intencija pasimelsti.

Veronika Adomavičienė
Rozalija Šomkaitė

Darbininko kalendorius 1983 
metam su kelių spalvų viršeliu 
lapkričio 22 išsiųstas skaitytojam. 
Jei kas norėtų gauti papildomų 
egzempliorių, prašomas atsiųsti 
administracijai po 2 dol.

Kalėdinių sveikinimų atvi- 
kukai tautiniais arba religiniais 

i •jn.otyvais su lietuyiškajs. įrašais 
— 3 už 1 daU-rPersiuntimas 
50 c. Daugiau užsakant prideda
ma 1 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y 11207

JURA STRIMAITYTĖ,
lietuvė advokatė, nuoSirdžiai sveikina savo klijentus Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga.

BENEDIKTA MISLIAUSKIENĖ- 
BARUSEVIČIOTĖ

mirė 1978 gruodžio 23 d., 6 vai. vak. Palaidota gruodžio 
28 Šv. Petro ir Povilo kapinėse, Springfield, Pa. Arti
nasi ketvirtosios liūdesio metinės, kaip Visagalis Dievas 
velionę pasikvietė pas save ir atskyrė ją iš mūsų tarpo.

.Už a.a. Benedikto* sielą Šv. Mišios bus aukojamos 
1982 gruodžio 26 šiose bažnyčiose:

Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioj Phiiadelphijoj, 
Pa. 10:30 vai. ryto, Šv. Jurgio parapijos bažnyčioj Pilk 
ladelphijoj, Pa. 11 vai. ryto, Lietuvių šv. Kazimiero kole
gijos koplyčioj Romoj 11 vaL ryto, St Francis vienuo
lyne, Loratto, Pa. 11 vai. ryto, Pranciškonų vienuoly
ne, Kennebunkport, Maine 11 vaL ryto, Klaipėdos kata
likų bažnyčioj 10 vai. ryto, Fitzgerald of Mercy ligo
ninės koplyčioj. Derby, Pa. 12 vai. vidudienį.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina savo 
mielus klijentus

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC., 
vidaus ir užsienio kelionių agentūra, kuri jau nuo 1960 metų 
sėkmingai ir rūfięstįngai organizuoja vięą.ęjįg.ekskursijų į 
Lietuvą ir į kitas pasaulio Šalis.

■ -n Al - . . t! |4l *

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, p.o. box 116, South Boston, Mass. 02127 

TeL 617-268-8764

Bostono ramovėnai — pavyzdys
Visi gerai žinome, kad lietu

viškoji spauda gana sunkiai fi
nansiškai verčiasi. Prenume
ratorių skaičius mažėja, ęopie- ' 
riaus, pašto ir kitos išlaidos,(di- • 
deja, o apmokamų skelbi irių 
veik . nėra. Žinodami tą mūsų 
laikraščių sunkią padėtį, mažai 
kas tuo rūpinamės, kaip jiem 
padėti.

Bostono lietuvių karių vetera
nų Ramovės skyrius gali būti pa
vyzdžiu visom organizacijom. 
Šių metų skyriaus valdyba, kurią 
sudaro: pirm. Jonas Starinskas,

ALDONA ADOMONIENE
ALBINA RUDZIUNIENĖ IR TARNAUTOJAIReikalinga moteris, kuri galėtų 

prižiūrėti senesnio amžiaus lie
tuvę moterį. Pageidaujama, kad 
galėtu ir nakvoti. Dėl atlygini
mo galima susitarti su Mrs. J. 
Kagris. tel. 296-0876.

KELIAUTOJŲ 
DĖMESIUI

Juozas Kaributas yra parašęs 
įdomią knygą “Kelionė aplink 
pasaulį”. 423 puslapių knygoj 
sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Įdomu ir pačiam pasiskaityti ir 
gera dovana kitiem Šv. Kalėdų 
proga. Knyga su persiuntimu tik 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje

Lietuviškai įstaigai Wood- 
haven-Richmond Hill apylin
kėj reikalinga dvikalbė-is maši- 
nistė-tas, mokanti-kąs vairuoti 
automobilį. 40 vai. per savaitę. 
Geras atlyginimas. Nurodyti tris 
asmenis ar firmas, į kuriuos bū
tų galima kreiptis rekomendaci
jos reikalu. Rašyti: Lithuanian 
Office, c/o Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

mėsos, lietuviška duona ir Įriti produktai 
Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13

Prašau artimuosius AA. Benediktą prisiminti savo 
maldose.

5-2S62 T*l: 417 7**-2*9S

N«w York*: 1*54 2nd Av*. (85-M St) — 18 *3047 
lv*m>* — VA 1-7939 
9tr**t — AS 4-3210 
IM* Av*. — 343-0110

Skausmo prislėgtas vyras

Henrikas ir artimieji

LITAS GROUP
86 - 01114TH ST. RICHMOND HILL, N.Y. 11416, (212) 441-2811 

LINKI LINKSMŲ ffv. KALĖDŲ IR DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ! 
r -- .

LITAS PARŪPINA NEKILNOJAMO TURTO INVESTAVIMUS, APDRAUDAS, 
MOKESČIŲ PAVĖSIUS IR PELNINGĄ FINANSŲ PLANAVIMĄ

LITO BENDROVES NARIAMS IR VISIEMS DARBININKO 
SKAITYTOJAMS
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DARBININKAS
Redakcija — (212) 827.1352 
Administr. ..-.(212) 827-1351 
Spaustuvė ..„.(212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. Ž. salė — 212) 827-9645

341 MOHLANO BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo palaimos Naujiesiems 
metams linkime ketvirtadienio ir penktadienio parengimų 
talkininkams, Lietuvių Kultūros Fondo vadovybei ir nariams 
bei visiems mūsų vienuolyno ir Kultūros Židinio gera
dariams.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

džiojoje salėje.

New Yorko žinių šiame Dar
bininko numeryje yra ir kituose 
puslapiuose.

Tradicinės Kūčios, rengiamos 
New Yorko skautų ir skaučių, 
įvyks gruodžio 18, šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Kultūros Židinio 
didžiojoj salėj. Programoje kalė
dinis vaizdelis ir giesmės. Kvie
čiami visi skautai, skautės, tėve
liai ir artimieji bei svečiai.

Genė Vasilkovs, Dayton Ohio, 
atsilygindama už Darbininko 
prenumeratą, atsiuntė 50 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Lietuviškos Kūčios, rengiamos 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopos, bus gruodžio 19, šį sek
madienį, 12 vai., tuoj po sumos, 
Apreiškimo parapijos salėje. Tra
diciniai lietuviški valgiai. Para
pijos choras ir visi dalyviai 
bendrai pagiedos ir padainuos. 
Bilietų bus galima įsigyti prie 
įėjimo. Įėjimo auka — 6 dol. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

KALĖDŲ EGLUTĖ
sausio 9, sekmadienį, 3 v. popiet
Kultūros Židiny

Visi mokyklos mokiniai iki
septinto skyriaus vaidina pasaką

RAUDONOJI KEPURAITĖ
(parašytą P. JURKAUS)

Atvažiuos Kalėdų senis ir atveš vaikams dovanų

Veiks vaikų ir suaugusių loterijos

Bufetas ir gėrimai

Visuomenė kviečiama dalyvauti.

MAIRONIO MOKYKLOS TtVŲ , 
KOMITETAS

LIETUVIŠKOS
KŪČIOS,
rengiamos Liet Kat Moterų Sąjungos 29 kuopos bus 
gruodžio 19, sekmadienį, tuoj po sumos, Apreiškimo 
parapijos salėje

Tradiciniai lietuviški valgiai

PROGRAMOJE — Apreiškimo parapijos choro ir visų 
dalyvių bendras giedojimas ir dainavimas. Bilietus galima 
įsigyti prie įėjimo

Auka — 6 dol.

Visuomenė kviečiama dalyvauti

Įėjimas vienam asmeniui — 20 dol., moksleiviams ir 
studentams iki 20 metų — 15 dol.

Vietas ir stalus užsisakyti pas:
Malvių Klivečkleną — 296-0406
Marytę Šalinėk ieną — 296-2244 
Vandą Sutkuvienę — 849-2197 
Romą Kazį (Vytis) — 769-3300

gruodžio 18, šeštadienį, 6 v.v. 
skautų tradicinės kūčios di-

Kultūros Židiny šį savaitgalį:

SVEIKINAME!
Juozas ir Aleksandra Kazickai 

sveikina savo draugus ir pažįs
tamus su Šv. Kalėdomis ir linki 
laimingų ir sveikų Nauju Metų.

Irena ir Aleksandras V ak sė
liai sveikina Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų 1983 Metų proga savo bi
čiulius, draugus ir pažįstamus 
bei bendradarbius. Linki sėkmės 
ir geros sveikatos vieningai dir
bant nepriklausomos Lietuvos 
atstatymui.

Gražina ir Vitolis Dragunevi- 
čiai sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
proga ir linki laimingų 1983 
metų.

Klaipėdos krašto prisijungimo 
prie Lietuvos 60 metų sukaktis 
Bus paminėta sausio 15 Kultūros 
Židinyje. Minėjimą rengia Simo 
Kudirkos šaulių kuona.

Petras ir Geno vaitė Šlapeliai, 
Commack, N.Y„ sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
Naujų Metų.

Vincė Jouuškaitė-Zaunaenė iš 
tolimosios Santa Barbara, Calif., 
sveildna savo liičiulius, visus pa
žįstamus, linkėdama linksmų šv. 
Kalėdų švenčių ir laimingų atei
nančių Naujųjų Metų. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Danutė, Stasys, Ligija, Sta
sys Jr. Biručiai sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus Ka
lėdų švenčių proga, linkėdami 
daug džiaugsmo ir laimės Nau
juose Metuose.

Dr. J. ir A. Snieškai sveiki
na visus savo draugus ir pa
žįstamus, linki gražių, jaukių Šv. 
Kalėdų, laimingų, sėkmingi; 
Naujų Meti;. Skiria auką Darbi
ninkui.

Arnoldas ir Elena Pristemi- 
kai sveikina Tėvus Pranciško
nus, visus draugus ir pažįsta
mus ir linki visiem linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų Meti;. 
Ta proga siunčia auką spaudai 
paremti.

Elena ir Ildefonsas Krasaus
kai nuoširdžiai sveikina savo bi
čiulius ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
proga ir linki laimingi; 1983 
metų. Svarbiausiai sveikatos ir 
Dievo globos.

Vytautas ir Genovaitė Belec
kas Šv. Kalėdų ir N. Meti; 
proga sveikina visus gimines, 
draugus bei visus Darbininko 
skaitytojus.

Rasa ir Henrikas Miklai su 
šeima sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų ir Naujų Metų proga. Vie
toj sveikinimo kortelių siuntinė
jimo Miklai skiria auką Darbi
ninkui ir Kultūros Židiniui.

Elzbieta ir Ignas Simonaičiai 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus.

Lietuvių Jaunimo Sąjungos New Yorko skyrius kviečia 
HeW YbHtb 17 abyllhkės jaunimą į 

tišAbičiNiuš-
KALĖDŲ ŠOKIUS,
kurie įvyks gruodžio 25 d. 8 v.v.
Kultūros Židinio mažojoje salėje.

įėjimas — 2 dol.

Zigmas Bacevičius sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdamas džiugių Šv. Kalėdų 
ir laimės Naujuose 1983 Metuo
se. Vietoj šventinių- atvirukų 
siuntimo skiria auką spaudai pa
remti.

Apolonija Radzivanienė šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus, linkėdama jiems kuo gni- 
žiaurių švenčių ir kuo laimin
giausios ateities.

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos vietoje siuntinėjamų kalėdi
nių atvirukų, skiria auką Kultū
ros Židiniui.

Marija ir Vladas Židžiūnai 
sveikina savo pažįstamus, drau
gus ir gimines šv. Kalinių ir N. 
Meti; proga. Vietoj šventinių at
vinikų siuntinėjimo skiria aula; 
Darbininkui paremti.

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Meti; 
proga sveikina savo bičiulius l>ei 
draugus ir linki jiem kuo gra
žiausių švenčių ir laimingi; N. 
Meti;. Ta proga skiria auką 
Darbininkui.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai 
nuoširdžiai sveikina visus bičiu
lius ir pažįstamus Kalėdų ir 
Naujųjų Meti; proga ir linki nuo
taikingi; švenčių. Vietoj kalėdi
nių atvinikų skiria auką Darbi
ninkui.

Irena ir Mindaugas Jankaus
kai švenčių proga sveikina vi
sus draugus ir pažįstamus. Vietoj 
kalėdinių atvinikų skiria auką 
lietuviškai spaudai.

Kazys ir Kastytis Jankūnai, 
Lodi, N.J., Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
Darbininko redakciją, gimines, 
bičiulius ir pažįstamus. Vietoj 
asmeniškų sveikinimų skiria 
auką Darbininkui.

Pajauta ir Tadas Tallat-Kelpšai 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų
jų Metų proga ir skiria auką lie
tuviškai spaudai.

Vytautas Maželis Kalėdų 
švenčių ir Naųjųjy Metų proga 
sveikina savo artimuosius, bi
čiulius ir pažį stamus, linkėda
mas, kad šventės batų linksmos 
ir džiaugsmingos, o Naujieji Me
tai kuo sėkmingiausi. Ta proga 
skiria auką Darliiiiinkui.

Henrikas ir Elena Andruškos
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus su Kalėdij šventėmis 
bei Naujais metais, linkėdami
stiprios sveikatos ir geriausios 
sėkmės visame kame.

Irena ir Jonas Vilgaliai svei
kina savo draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga ir skiria auką Darbininkui.

Vytautas Vilkutaitis iš E. 
Northporto Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų progomis sveikina savo 
draugus bei pažįstamus ir linki 
jiem laimingos ateities.

Dr. Aldona ir dr. Kajetonas Ja- 
načiai nuoširdžiai sveikina Dar
bininko redakciją, administra
cija, tėvus pranciškonu s, draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga.

Janė ir Edvardas Sišai iš sau
lėtos Califomijos sveikina visus 
savo mielus draugus ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdomis ir linki 
sveikų ir laimingi; Naujųjų Me
ti;.

Alfonsas ir Genovaitė Volod- 
kevičiai Šv. Kalėdų proga svei
kina draugus lxri pažįstamus ir 
linki laimingi; 1983 metų.

Lilė ir Vytautas Milukai svei
kina visus savo draugus ir arti
muosius Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga.

Irena ir Adalbertas Milaševi- 
čiai, VV. Palm Beach, Fla., nuo
širdžiai sveikina draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų proga ir lin
ki sveikų ir saulėtų 1983-ųjų 
metų.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ 
rengia KULTŪROS ŽIDINY visos 

lietuviškos organizacijos.

Šokiams grci“City Lite*” orkestras, vienas Iš geriausių 
Broadway orkestrų.

Šalti užkandžiai, karėta vakarienė. Šampanas ir kiti 
gėrimai.

Bus automobilių apsauga Ir kieme ir gatvėje. Ren
gėjai prašo vieta Ir stalus užsisakyti Iš anksto. Už įėjimą 
prašoma atsiskaityti iki gruodžio 27 dienos imtinai. 
Mokėti galima grynais pinigais arba čekius Išrašyti 
Lithuanian Cultural Foundation, Ine. vardu.

Pradžia 9:34 v.v.

Juozas ir Gertrūda Valaičiai 
iš Greut Neek nuoširdžiai svei
kina savo gimines, draugus *ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki visiem laimės ir sveikatos 
Naujuose Metuose.

Živilė, Algis ir Tomas Ratai 
sveikina draugus ir artimuosius, 
linkėdami jaukių bei malonių 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų.

Elena Milerienė ir Vladas 
Geibavičius sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus su Šv. Ka
lėdomis ir Naujaisiais Metais. 
Linki daug sveikatos ir laimės.

Petras, Loreta, Jonas ir Euge
nijus V ainiai sveikina gimines 
draugus ir pažįstamus su šv. Ka
lėdomis ir linki sveikų Naujų 
1983 Metų.

V. Gudienė su šeima sveiki
na draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir linki laimingų 
Naujųjų Metų. Ta proga skiria 
auką Darbininkui.

Dr. Marija ir Vitalis Žukaus
kai sveikina šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga savo gimines, 
draugus ir pažįstamus. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Stasys ir Anelė Nutautai svei
kina Apreiškimo parapijos dva
siškius, tėvus pranciškonus, gi
mines, draugus, pažįstamus ir 
kaimynus. Linki visiem linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Me
tų. Tegu Aukščiausias visiem 
suteikia sveikatos ir stiprybės. Ta 
proga skiria auką Darbininkui.

Vita ir Virimas Matusaičiai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga per Darbininką. Vietoj šven
tinių atvirukų skiria auką spaudai 
paremti.

Uršulė Maceikonienė sveikina 
gimines ir pažįstamus su Šv. Ka- 
lėdomis ir linki laimingų Naujų 
Metų.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR PELNINGŲ NAUJŲ METŲ!
LINKI GERIAUSIA LIETUVIŲ TAUPYMO ĮSTAIGA 

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
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