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Savaitės 
Įvykiai

KALINIAI ŠVENČIA KALĖDAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 58

A V karo laivyno 28 lėktuvai 
jlė Libane Sirijos raketų ir 
laro bazes ir padarė daug 
jstolių. Du lėktuvai buvo nu- 
šti ir du lakūnai žuvo, o vie- 

; sužeistas pateko į Sirijos ne- 
ivę.
'rezidentas Reagan pareiškė, 
1 JAV panaudos karines pajė- 
; ir toliau, jei jų žvalgybos 
:tuvai viršum Libano bus 
šaudomi. Jis taip pat pabrė- 
kad JAV nesiekia karo su 

ija, o tik padėties Libane 
bilizavimo ir svetimų kariuo- 
nių atitraukimo iš Libano, 
iovietinės Rusijos respubli- 
i spalio 1 įsigaliojo naujas 
itymas, leidžiančius bausti 
5 m. kalėjimo tuos kalinius, 
•ie, atlikdami bausmę nusi- 
sta stovyklos administraci- 
Toks įstatymas veikė Stalino 
tais, bet 1960 buvo panaikin- 
. Dabartinis įstatymas bus 
kreiptas prieš politinius kail
is.
zalst sekretorius Shultz para- 
io Sov. S-gą panaudoti savo 
cą Sirijai įtikinti, kad ji būtų 
jlaidesnė sprendžiant Libano 
kalus ir esamo konflikto ne- 
lėstų.
krgentinos parlamento rinki
ni įsigaliojus, kraštą beveik 8 
tus valdžiusi karinė junta 
istatydino, o nesenai krašto 
izidentu išrinktas Raul Al- 
sin pradėjo eiti pareigas.
American Watch, Helsinki 
tch ir Advokatų tarptautinio 
ogaus teisių komiteto pastan- 
n buvo sudarytas abiejų par-
i kongreso atstovų kovotojam 
žmogaus teises globoti komi- 
is, kuris rūpinsis visų kraštų 
zotojais už žmogaus teises, 
n pirmininkauja Atstovų 
nų narys Tony P. Hali, de
kretas iš Ohio.
iirija pareiškė, kad į jos ne- 
svę patekęs JAV karo lakū-
> būsiąs grąžintas tik karui 
ūbaigus ir JAV kariam pasi
ukus iš Libano.
Nikaragvos vyriausybė pa- 
“lbė amnestiją politiniam emi- 
ntam ir paragino visus prieš 
covojančius partizanus padėti 
įklus ir grįžti į savo gyvena- 
sias vietas.
’agal Madrido konferencijos 
sitarimus sausio 17 Stock- 
Ime įvyks Helsinkio susitari- 
is pasirašiusių valstybių nu- 
inklavimo konferencija, ku- 
•s metu valst. sekr. Shultz 
mato susitikti su Sov. S-gos 
>. reik, ministeriu Gromyko.

Libano prezidentui Ge- 
lyel, besilankant JAV, buvo 
tarta praplėsti savo vyriaus y- 
s politinę bazę ir vyriausybės 
riuomenės kontrolę pradėti 
kdyti pietiniam Libane, nes 
V neturinčios stebuklingos 
dėlės svetimom kariuomenėm 
Libano pašalinti.
Jordano karalius Hussein pa- 
iškė esąs pasiruošęs atnaujin- 
pasitarimus su Palestinos iš- 
isv. organizacijos pirmininku 
įsir Arafat bendrom derybom 

Izraeliu dėl vakarinio Jorda-
> karanto ir Gazos ruožo.
Sov. S-gos Aukščiausios tary- 
>s posėdis šaukiamas gruodžio 
J. Posėdžiui pirmininkauja jos 
irmininkas, todėl tikimasi, kad 
io metu pasirodys po ilgai tru- 
įsios, bet nežinomos ligos ir 
rezidentas Andropov.
Įtampa Art. Rytuose su Sirija
ii jos pastangų įsigalėti Libane 
uolat auga, nes ji, būdama ge
li ginkluota ir Sov. S-gos re- 
iama, apšaudo Izraelio ir JAV 
/algybinius lėktuvus viršum 
ibano, o Izraelis ir paskutiniu 
tetų JAV yra pasiryžusio* į tai 
įsakyti karinėm priemonėm.

Skyrius:
MOŠŲ KALINIAI

Rašo Viktoras Petkus
“Rugpjūčio 23 kalėjime mano 

praleistųjų metų suma bus 
apvali ir solidi — dvidešimt. 
Dvidešimt metų būnant nelais
vės namuose, nėra tekę regėti 
tautiečio, nešvenčiančio Kalėdų 
ar Velykų.

Per Kalėdas, tiesa, eglutės ne
buvo, bet ant stalo laikėme iš 
“Gėlininkystės” žurnalo iškirptą 
gražiai papuoštą eglutę. Sližikus 
padariau iš supjaustytų džiovin
tų riestainių, o baltoji plotkelė 
irgi buvo. Tokiu būdu lyg ir vis
kas tvarkoj . . ., tik pirmą kartą 
nežinau, kada prasidės Užgavė
nės ir bus Velykos.

Sunku gauti laikraščius
Gyvenimas monotoniškas. 

Gauti laikraščius ir žurnalus 
mūsų pastogėje labai keblu. Tei
giama, kad periodinė spauda 
mums per savaitę pristatoma 
tris kartus. Taip sakoma, o iš 
tikrųjų yra buvę savaičių, kai 
negavome jokio laikraščio. Jeigu 
laikraščius dar atneša, tai žur
nalus dažniausiai tik vieną kar
tą savaitėje, todėl jų susidaro 
visas glėbys, o čia reikalaujama, 
kad vienas kalinys tegali laikyti 
kameroje tik penketą vienetų, 
nesvarbu, knygų, brošiūrų ar 
žurnalų, o visa kita reikia ati
duoti į sandėlį, girdi, kada norė
site, pasiimsite.

Teoretiškai atrodo lyg ir ne
blogai, o praktiškai kartais, per 
savaitę neprisiprašai, kad nu
vestų į sandėlį. Tokiu būdu at
siduri lyg užburtame rate.

Dar blogiau su knygomis. Iš 
namų bet kokių knygų gavimas 
kategoriškai uždraustas. Knygy
nai siųsti mums užsisakytas kny
gas nesuinteresuoti, nes jos daž
nai gražinamos pasiuntėjui, ty. 
atgal į knygyną, tokiu būdu mes 
jų akyse tampame nerimtais kli- 
jentais.

Apie laiškus
Visiškai nepavydėtina padėtis 

dėl laiškų. Taisyklėse pasakyta, 
kad išsiunčiamus ir gaunamus 
laiškus kalėjimo vyresnybė ne
gali ilgiau išlaikyti kaip tris die
nas, ir kituose kalėjimuose tos 
vadinamos trys dienos užsitęs
davo, bet vis tiek kažkiek buvo 
stengiamasi tos taisyklės prisi
laikyti.

Čia apie tokią tvarką net ne
užsimenama, lyg jos visiškai ne
būtų. Anksčiau dar pranešinė- * 
davo bent apie dalį nusavintų 
atėjusių laiškų, o dabar ir šito 
nebedaroma.

Kitų artimieji bando rašyti 
laiškus per vietines ar sąjungi
nes prokuratūras. Vienas kitas 
šitokiu būdu pasiųstas laiškas 
ateina. Niekas ne tik neatnešė 
telegramų apie pasiunčiamus 
pinigus, bet ir nepranešė, jog 
pinigai yra atsiųsti.

Valgome pūvančiu* kopūstu*
Maždaug šešis kartus savai

tėje per pietus valgome kopūs
tienę iš sušalusių ir pūvančių 
kopūstų. Į nusiskundimus, jog 
kopūstai sugedę, pareigūnai at
sako: “O iš kur gauti kitokius? 
Be to, gydytojas sako, kad juos 
dar galima valgyti...”

šiuose kraštuose žmonės 
nemoka rauginti kopūstų, todėl 
juos palieka lauke šaltyje, reiš
kia, užšaldo, o šiemet čia ne
girdėtai šilta žiema su atodrė
kiais. Už tai ir pūva vargšai ko
pūstai.

Pasivaikščiojimai lauke
Ore būnam neilgiau vieną va

landą per parą, o ir mūsų pri
žiūrėtojai tą valandą kai kada 

stengiasi sutrumpinti, kad jiems 
kaip galima trumpiau reikėtų 
prie mūsų besivaikščiojančių 
kiurksoti. Kituose kalėjimuose, 
kad šito nebūtų, koridoriuose 
kabo laikrodžiai. To paties pra
šėme ir čia, atsakė, kad jums, 
t.y. mums, laikas sustojo. Vė
liau vis tik pakabino išklerusį 
laikrodį, bet vėliau apsigalvojo 
ir kažkur nudangino.

Kaliniai gyvena be laikrodžio
Visame kalėjime nėra jokio 

laikrodžio; pasiteiravus prižiū
rėtojų, kiek laiko, šie irgi neatsa
ko, todėl ir darbe, nežinant lai
ko, painu.

Gal ir vėl nnilginau laišką, 
tenka nuogąstauti, kad laiškas 
dėl ilgumo “neįklimptų”. Vi
siems daug sveikinimų ir ilgiau
sių linkėjimų”.

Terlecko sveikata pablogėjus
Š.m. pavasarį Elena Terleckie

nė buvo nuvažiavusi pas savo 
vyrą tremtinį Antaną Terlecką į 
Tolimuosius Rytus, f Magadano 
sritį.

Nuvažiavusi į tremties vietą, 
E. Terleckienė iš karto pasijuto 
labai blogai — vietovė yra žy
miai aukščiau jūros lygio — 
trūksta deguonies.

Savo vyrą rado labai ligotą — 
dėl sunkių gyvenimo sąlygų su
tinę kojos ir žymiai pablogėjusi 
sveikata.

Velykos Kaune
Tik ką džiaugsmingai nu-

Toronto Volungės choras Kultūros Židinio scenoje. Pirmoje eilėje viduryje choro diri
gentė Dalia Viskontienė ir akompaniatorius Paulius Vytas. Nuotr. L. Tamošaičio

VOKIEČIŲ SĄJŪDIS UŽ VIKTORĄ PETKŲ
Trys tūkstančiai du šimtai 

vokiečių Federatyvinėje Vokie
tijoje pasirašė peticiją Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
generaliniam sekretoriui Andro
povui dėl lietuvio sąžinės kali
nio Viktoro Petkaus išlaisvini
mo.

Peticijoje, kurią parengė Va
karų Vokietijoje ir Austrijoje 
veikiantis Tarptautinis Viktoro 
Petkaus komitetas, atkreipiamas 
dėmesys, kad Viktoro Petkaus 
sveikatos būklė lageryje yra la
bai pablogėjusi, kad dėl to jam 
yra reikalinga skubi specialistų 
gydytojų pagalba, kad Petkaus 
įkalinimas prieštarauja Helsin
kio konferencijos nutarimam, 
kuriuos pasirašė ir įsipareigojo 
vykdyti taip pat ir Sovietų Są
jungos vyriausybė. Dėl to sovie
tų vyriausybė yra prašoma ne
delsiant išlaisvinti nekaltai ka
linamą lietuvį kataliką Viktorą 
Petkų.

Peticijos autoriai siūlo sovie
tinei valdžiai leisti Petkų išpirk
ti ir nustatytas išpirkimo sąly- 

skambėjo prisikėlimo varpai, 
senamiesčio gatvėmis nuaidėjo 
velykinės procesijos giesmės. 
Minia žmonių suplaukė į Kauno 
baziliką pasveikinti Prisikėlusio 
Kristaus. Bažnyčia — sausakim
ša, šventorius pilnas. O automo
bilių, automobilių . . .Užkimštos 
visos aplinkinės gatvelės! Rotu
šės aikštė irgi visa pasidengusi 
margaspalve automašinų mo
zaika.

Atsiranda tipelis
Katedroje pamaldos jau ėjo į 

pabaigą, kai Rotušės aikštėje 
tarp mašinų skruzdėlyno pasiro
dė vienišas pakeleivis. Jis įtarti
nai vaikščiojo tarp mašinų, lyg 
(ir taip kai kam pasirodė) tai
kydamasis ką nors nusukti ar 
nulupti. Tačiau to nedarė ir, nors 
labai keista, vis kažką rašė.

Tuoj atsirado vienas kitas au
tomašinos savininkas, kuriems 
parūpo keistas nepažįstamojo 
elgesys. Vienas jų, priėjęs prie 
nepažįstamojo, užklausė:

— Ką čia tamsta veiki?
— Rašau automašinų nu

merius!
__???
— Toks autoinspekcijos nuro

dymas, kadangi aikštėje drau
džiama statyti automašinas.

Vyriškis, suglumęs iš netikėtu
mo, sugrįžo prie jau padidėju
sio žmonių būrelio. Visi gyvai 
komentavo keistą “naujieną”,

(nukelta į 2 psl.)

gas pranešti Federalinės Vokieti
jos vyriausybei.

Drauge su peticija sovietų 
ambasadai Bonnoje buvo įteik
tas ir dešimties vokiečių pasi
žadėjimas dirbti vienerius me
tus sovietiniame lageryje be 
atlyginimo tuo atveju, jeigu Vik
toras Petkus būtų išlaisvintas.

MIRĖ KUN. A. KELERIS

Bremeno mieste, Federatyvi
nėje Vokietijoje, po sunkios li
gos mirė lietuvių evangelikų liu
teronų Bažnyčios vyriausios ta
rybos pirmininkas kun. Adolfe s 
Keleris. Jis buvo 77-nerių metų 
amžiaus.

Kun. Adolfas Keleris nepri
klausomoje Lietuvoje buvo bai
gęs Vytauto Didžiojo universi
teto teologijos fakultetą. Tapęs 
evangelikų liuteronų kunigu, 
buvo paskirtas į Batakių para
piją, dėstė Tauragės gimnazijo
je, kur tuo metu buvo apie

Žydų Chanukah šventės proga 
Amerikos nacionalinė įvairių 
religijų organizacija sovietų žy
dams gelbėti ragina rašyti laiš
kus įvairių tikėjimų žmogaus 
teisių aktyvistams Sovietų Są
jungoje, parodant jiems, kad 
pasaulyje yra žmonių, kurie pri
simena kalinius ir remia jų dar-~ 
bus.

ši organizacija — National 
InterreligiousTask Force on So- 
viet Jewry — savo rėmėjų tarpe 
turi plačiai žinomų politikų ir 
religinių vadų, jų tarpe buv. 
prez. Gerald Ford, šen. Charles 
Percy, kun. Theodore Hesburgh, 
kun. Robert Drinan ir kt. Vykdo
muoju direktorium yra seselė 
Ann Gillen.

Ji rašo, jog verta pasiųsti 
Sovietų Sąjungoje kalinamiems 
žmogaus teisių kovotojams pa
sveikinimus švenčių proga. Jei 
tie sveikinimai nebus sovietų į- 
teikti, o bus grąžinti siuntėjams, 
tas faktas leis skųstis Tarptau
tinėje Paštų Sąjungoje. Jei laiš
kai kalinius pasieks, tai suteiks 
jiems daug džiaugsmo.

Tarp organizacijos išsiuntinė
tų adresų yra šie:

Viktoras Petkus
UCHR. VS 389/36
618263 Permskaya Oblast 
Chusovskoy Rayon 
Posiolok Kutchino 
USSR RSFSR

Balys Gajauskas 
618263 Kuchino 
Chusovskoy Rayon 
Permskaya Oblast 
UCHR. VS 389/36

USSR RSFSR

Vytautas Skuodis
UCHR AhKh 385/3-5 

431200 Barashevo
Mordovskaya ASSR 

Tengushevsky Rayon
USSR

Peticiją pasirašiusieji taip pat 
prašo sovietų komunistų parti
jos generalinį sekretorių tuoj iš
laisvinti lietuvius kunigus Al
fonsą Svarinską ir Sigitą Tam- 
kevičių, nes ir šie du Lietuvos 
katalikai nepadarė jokio nusikal
timo, už kurį turėtų būti bau
džiami pagal sovietų baudžia
mąjį kodeksą.

110 evangelikų mokinių ir mo
kytojų seminarijoje, kur evange
likų mokinių skaičius siekė dau
giau negu 120.

Po Antrojo pasaulinio karo, 
pasitraukęs į Vakarus, kun. Ke
leris aptarnavo lietuvius evange
likus Šiaurės Vokietijoje, o 1948 
buvo išrinktas lietuvių evan
gelikų liuteronų Bažnyčios išei
vijoje tarybos pirmininku. Iš šių 
pareigų pasitraukė tik prieš 
keletą metų dėl pablogėjusios 
sveikatos.

Sov. S-ga įsivedė politinių ko
misarų instituciją ir vidaus 
policijoj. Vyriausiu komisaru 
paskirtas gen. Viktor I. Gladi- 
šev.

Rev. Alfonsas 
Svarinskas

UCHR. VS 389/36 
Permskaya Oblast 
Chusovskoy Rayon 
618263 p. Kucino 
USSR

Jonas Saundrius
Tarybinės Armijos s. 41-5 
Klaipėda
Lithuania, USSR

Prof. & Mrs. 
Andrei Sakharov 
214 Gagarin prosp. Fiat 3 
Shchebrinka 2
Gorky 
USSR RSFSR

PABALTIJO 
KLAUSIMAI
AUSTRIJOS
SPAUDOJE

Austrijos sostinėje Vienoje 
nuo praėjusių metų yra leidžia
mas sovietinių problemų tyri
mo instituto mėnesinis biulete
nis “Ost Nachrichten”, kuriame 
yra Pabaltijo kraštam skirtas 
specialus skyrius.

Paskutiniuose biuletenio nu
meriuose pateikiama gausių in
formacijų apie Pabaltijyje su
griežtintas represines priemo
nes prieš žmogaus teisių gynė
jus ir religinius veikėjus, taip 
pat rašoma apie didėjantį Pa
baltijo kraštų ekonominį išnau
dojimą. Vis didesni maisto kie
kiai gabenami iš Pabaltijo į 
Rusiją.

Biuletenis pateikia gausių in
formacijų apie religinės laisvės 
varžymus Lietuvoje ir tikinčių
jų persekiojimą, apie aštrinamą 
Estijos rusinimą, bet ir Estijo
je pasireiškiantį tautinį sąjūdį, 
apie latviam kitaminčiam ke
liamus teismo procesus.

Taip pat rašoma apie Pabal
tijo kraštų uostų plėtimą kari
niam tikslam, tuo metu, kai 
sovietinė propaganda skelbia, 
kad Baltijos jūra turi būti pa
versta taikos jūra.

Lenkijoj buvo areštuoti len
kas Jacek Jurczak ir V. Vokie
tijos Lenkijoj besilankantis pi
lietis Norbert Adamczek už 
šnipinėjimą JAV.

MIRĖ ONA LUKAUSKAITĖ 
-POŠKIENĖ

Elena Valiūnienė iš New Yor- 
ko pranešė, kad gruodžio 4 
Šiauliuose mirė Ona Lukauskai- 
tė-Poškienė. Palaidota gruo
džio 6 Šiaulių - Ginkūnų ka
pinėse. Gimusi 1906 sausio 29, 

. Lukauskaitė-Poškienė buvo 
viena iš steigėjų Lietuvos Hel
sinkio grupės ir visą laiką akty 
viai reiškėsi jos veikloje iki mir
ties. Ji buvo paskutinioji iš Hel
sinkio grupės gyvenusi okupuo
toje Lietuvoje. Nuteista 25 me
tams kalėjimo ir išvežta į Sovie
tų Sąjungą, Stalinui mirus, 1955 
grįžo Lietuvon. Jos du sūnūs, 
Erdvilis ir Vytenis Poškai, abu 
žuvo partizanų kovose.

Lukauskaitė-Poškienė buvo 
poetė ir laisvoje Lietuvoje išlei
do du eilėraščių rinkinius, 
“Brangiausias pėdas” (1933) ir 
“Eilėraščių kraitis” (1938).

(Elta)

Ona Lukauskaitė-Poškienė, 
Soetė, rezistentė, mirusi 

iauliuose gruodžio 4.
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i PAVERGTOS LIETUVOS 
ULTORINIO GYVENIMO
— “Gimtasis kraštas“ nr. 42 
pausdino Leono Lėto - Vy
to Adamkevičiaus, gyvenan- 
Amerikoje, kelis eilėraščius 

jo naujosios lyrikos knygos 
rakas” ir Vyt. Kazakevičiaus 
mpą recenziją. L. Lėto nauji 
įraščiai padvelkia nuošir- 
nu, gamtos jausmu, nenudė- 
omis metaforomis. Tai visai 
įjas Leonas Lėtas, visai nepa- 
us į ankstesniuosius dadais- 
us svaičiojimus. Matyt, L. 
o poezija priimtina ir pa- 
gtos Lietuvos literatūros kri- 
ims.
- Rugsėjo pabaigoje Koinpo- 
rių namuose naujų muzikos 
inių perklausoje buvo pa- 
lonstruoti keli nauji muzi-

Savaitės 1 
{vykiai

«&OOQ«$OOOO0OC«&9OS«<»X 

ipro turkai išsirinko savo 
irą konstitucinį parlamentą,

kos kūriniai: V. Pultanavičiaus 
•“Trys viduramžių baladės” — 
kūrinys balsui ir fortepionui, 
J. Baltramiejūnaitės “Divertis
mentas kameriniam ansamb
liui“, O. Narbutaitės “Interlu- 
dium” — fleitai, violončelei ir 
vargonams, V. Jurgučio “Roman
tinė poema” — smuikui ir var
gonams.

— Žymusis lietuvių rašytojas 
Juozas Grušas, nors jau peržen
gęs 80 metų amžiaus sukaktį, 
tebėra dar kūrybingas. 1983 me
tų “Pergalės” N r. 7-8 išspausdi
no naujausią savo dramą — 
legendą “Virgailė”. Siužetas pa
imtas iš švedų okupacijos Lie
tuvoje 16 amžiuje. Okupantų 
įvestą diktatūrą ir terorą vykdo 
jų viršininkas De Lagardija. Sa
vo patikėtiniu yra pasiskyręs 
vietinį didiką Smaką — visagalį 
saugumo viršininką. Smako tal
kininkai persekioja ir kiša į ka
lėjimus pabijotus, žudo juos. Pa
taikūnas Valerijonas Dubgalvis 
važinėja šešiais žirgais, statosi

prabangius rūmus, terorizuoja 
žmones. Tačiau netekusi kantry
bės liaudis sukyla, išvaduoja po
litinius kalinius, suima saugu
miečius. Prieštaringas persona
žas yra centrinė veikėja Virgailė. 
Ji yra patrijoto Bartkaus žmona 
ir veikia kartu su juo, bet ji pa
taikauja ir švedams, net prisipa
žįsta esanti švedų mergaitė. 
Žmonės ją vadina kekše. Ji išva
duoja patrijotus, bet išvaduoja 
ir Smaką. De Lagardija įsako 
Smakui ją nužudyti. Bet prie jai 
sudeginti sukurto laužo Smakas 
pats nusižudo. Virgailė dekla
muoja patrijotinius žodžius. 
Skaitytojai ir žiūrovai (jei ši dra
ma pavergtos Lietuvos teatruose 
bus statoma) lengvai galės su
prasti istorinės diktatūros pana
šumą su dabartine komunizmo 
diktatūra. Tuo drama darosi ak
tuali ir net visuotinė.

— Pavergtos Lietuvos spaudo
je paminėta rašytojo Kazio Bin
kio (1893 - 1942) 90-ties metų 
gimimo sukaktis. Svarbiausios 
iškilmės buvo rašytojo gimtinėje 
— Gudelių kaime, Papilio vals
čiuje. Buvusios Binkių sodybos 
vietoje, prie paminklinio ak-

mens padėta gėlių, padekla 
muota poeto eilėraščių, pasaky 
ta kalbų. Iškilmėse dalyvavo K 
Binkio duktė ir sūnus ir gausu: 
būrys bičiulių. Ta proga “Li
teratūroje ir mene” Nr. 47 lite
ratūros kritikas Vytautas Kubi
lius paskelbė ilgą ir šiltą straips
nį apie K. Binkio asmenį ir jc 
kūrybą.

— Lapkričio viduryje Vilniau: 
meno darbuotojų rūmuose buvc 
surengta Chicagoje gyvenančio 
dailininko V. Petravičiaus antro
ji meno kūrinių paroda (pir
moji buvo 1969). Į parodą buvo 
nugabenta apie 40 naujausių 
dailininko grafikos kūrinių. 
Skulptorius V. Vildžiūnas paro
dos atidarymo metu parodė 
skaidrių iš dailininko gyvenimo 
ir jo kūrybos.

Pr. N.

Daug giedrios nuotaikus, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Svepčių 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau-: 
gams ir pažįstamiems linki

Dr. Juozas Dičpinigaitis

Linksmu šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! 
linkiu visiems savo draugams bei pažįstamiems

PULCHERIJA TURULIENE

■nai paskelbtos nepriklauso- 
valstybės konstitucijai ir 

idento bei parlamento rin- 
j įstatymam priimti.
vietų Pravda paskelbė, kad 
bos dėl vidutinės tolinašos 
duolinių raketų sumažini- 
Luropoj galės būti atnaujin- 
ik tada, kada JAV pašalins 
įropos ten išdėstomas rake-

edijoj vii buvo atrasta 
roninės technologijos še- 
iuntos pakeliui į Sov. S-gą. 
areštuotas siuntom rūpinę- 
. Afrikos pilietis Richard 
ler.
ropos bendrosios rinkos 
:rencija išsiskirstė nepa- 
usi jokio pranešimo apie 
pasitarimus.

ikijos vyriausybė, tikė
li riaušių dėl maisto pro- 

kainų pakėlimo, sudarė 
ilų viešosios tvarkos komi- 
kuriam vadovaus vidaus 
nin. gen. Czeslavv Kiszc- 

'ane vykusius dalinius par- 
to rinkimus laimėjo kraštą 
iti Kuomintango partija ir 
> iš 71 atstovo net 62.
stinos išlaisv. organizaci- 
-mininkas Yasir Arafat su 
alininkais bus J.T. globoj 
išgabentas į Tunisą.

ecueloj vykusius preziden
tinius laimėjo opozicinės 
tratinės akcijos partijos 
atas Jaime Lusinchi.
iragvos juntos koordina- 
Drtega Savedra pareiškė, 
00 kubiečių jau išvyko iš 
, bet kariniai patarėjai 
šią tol, kol iš Centrinės 
<os bus atitraukta sveti- 
riuomenės.
Sgoj šiuo metu studijuo- 
•00 jaunų afganų, užim- 
ą valstybės tarnautojų 

ir kasmet 5,000 afganų 
yra siunčiama į Sov. S- 
vyklas.
S-gos gen. štabo viršinin- 
iršalas Nikolai V. Ogar- 
grasino, kad, JAV pastan- 
kovoti karinį pirmavimą, 
įvesti ir prie derybų dėl 
inių ginklų sumažinimo 
ūmo.

BAŽNYTINĖS MUZIKOS ERUDITAS
Daugumas mūsų intelektualų, 

sulaukę pensininko amžiaus, 
kraustosi į šiltesnio klimato vie
toves ir ten leidžia laiką be 
naudos. Bet esama ir tokių, 
kurie savo pašaukime, savo sri
ty, nežiūrint amžiaus, nepaisant 
nuovargio, dirba tuo pačiu tem
pu. Žinoma, tokių idealistų ma
žai teturim.

New Yorko apylinkės lietuviai 
turi tokį pasišventusį, didelio 
kalibro bažnytinės muzikos eru
ditą kun. Lado Budrecko asme
ny. Tik gaila, kad ne visi jį įver
tina bei supranta. Nors jis dabar 
laikinai gyvena Providence 
mieste, R.L, tačiau dažnai at
vyksta į savo “tėviškę”, Apreiš
kimo parapiją Brooklyne. Ap
lanko savo draugus, bičiulius ir 
atlieka savo muzikinius uždavi
nius, kurių jis visada turi aps
čiai.

Kun. L. Budreckas mūsų 
bažnytiniame giedojime atlie
ka labai svarbų vaidmenį. Ku
nigų Vienybės seimo įgaliotas, 
jau eilę metų jis rūpinasi bažny
tinės muzikos reikalais. Vargo
nininkai bei muzikai, veikiantie
ji prie lietuviškų parapijų, yra 
praktiškai patyrę jo darbo re
zultatus. Jis juos aprūpina li
turginės muzikos literatūra, į 
kurią įeina jo kūrybos ir kitų 
autorių giesmės. Tam tikslui 
įsigijo modernią gaidom rašyti 
mašinėlę, pats paruošia “mas- 
ter copies” ir, tokiu būdu 
išspausdinęs gaidas, jas išsiun
tinėja muzikam bei vargoninin
kam naudotis.

Jo giesmės ir mišios papras
tai taikomos masiniam vienbal
siam giedojimui. Prie labiau iš
vystytų jo kūrinių tenka priskir
ti: Pasveikinimas — Ad multos 
annos, lygiem balsam, Christus 
vincit, mišriam ir vyrų choram 
su vargonų palyda, ir Sv. Ka
zimiero, Lietuvos globėjo, gies
mė, vyrų chorui su vargonų 
akompanimentu. Pastaroji 
giesmė ateinančiais metais bū
tinai turėtų skambėti tikinčiųjų 
lietuvių pasauly. Ji yra efektin

ga, turi kylančio muzikinio ūpo, 
kūrybinės ugnies. Jos faktūra 
yra sudaryta koncertine forma, 
panaudotos kompozicinės 
priemonės. Ji nėra lengva, bet 
su geru choru, gerai atlikus, 
turėtume gražų meno perliuką. 
Švenčiant švento Kazimiero 
jubiliejų, manau, nepakaktų jį 
atžymėti tik bažnytinėmis apei
gomis. Be abejo, dar bus ir at
skirai salėse specialūs minėji
mai su atitinkama muzikine 
programa. Ta proga galėtų būti 
religinės muzikos koncertai, kur 
labai tiktų ir minėtoji giesmė.

Kun.Ladas Budreckas ne vien 
stengiasi pasitarnauti bažnytinio 
giedojimo dabarties poreikiam, 
bet rūpinasi ir praeities muziki
nių vertybių išlaikymu. Jo apdai
rumo dėka išgelbėtos nuo šiukš
lių dėžės kompozitoriaus Teodo
ro Brazio Responsoria Matūrini 
Tenebrarurn — Didžiosios Sa
vaitės Tamsiosios Aušrinės Res- 
ponsorijos, vyrų chorui, lotynų 
kalba. Jis jas, iš viso 27, su
talpintas 44 puslapiuose, sura
dęs mecenatą, išspausdino, ir 
dabar jas galima gauti viešam 
vartojimui. Šios Responsorijos 
prilygsta senųjų meistrų kūri
niam, todėl, ruošiant gavėnios 
metu religinius koncertus, labai 
bus pravartu įtraukti bent porą 
iš jų praturtinti programai.

Bažnytinė vyresnybė, matyda-

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios
Kronikos

(atkelta iii psl.)
kadangi jokio draudžiamo ženk
lo niekur nebuvo matyti.

Griebė už atlapų
Vyrų rinkosi vis daugiau, o 

“rašytojas” rašė vis toliau . . . 
Pagaliau pora kresnesnių vyru
kų, lydimi jau nemažo vyrų bū
rio, priėjo prie nepažįstamojo,

LB Vidurio vakarų apygardos apylinkių pirmininkų ir Liet. Bendruomenės dar- 
ijų suvažiavimas įvyko lapkričio 13 Jaunimo Centre Chicagoje. Nuotraukoje matyti 

suvažiavimo dalyvių. Sėdi iš k. M. Jakaitis, K. Laukaitis, J. Urbonas, Katiliš- 
B. Jasaitienė, dr. T. Remeikis, D. Valentinaitė, M. Reinienė ir dr. A. Razma. Nuotr.

•rbono

ma kun. L. Budrecką darbštų 
ir pareigingą eiliniuose darbuo
se, jam pavedė |ana stambią 
atsakingą pareigą — paruošti 
naujam mišiolui visų metų li
turginius giedojimus. Čia jis 
savo uždavinį atliko tobulai, ra
finuotai.

Muzikiniuose reikaluose jis 
yra labai pedantiškas. Pro jį ne- 
praspruks nė mažiausia klaidelė, 
visi dinamikos bei ekspresijos 
ženklai turi būti savo vietoj, su
žymint frazavimą ir visą gaidų 
paruošą spaudai atliekant pre
ciziškai.

Dabartiniu metu jis baigia ra
šyti kun. T. Brazio biografiją, 
kurios susidarys apie 150 pusla
pių. Dar jo darbų plane eilės 
laukia studija apie povatikaninę 
bažnytinę muziką. Taip pat jis 
yra užsibrėžęs mišiole išspaus- 
dintiem giedojimam prirašyti 
vargonų palydą. Šiem stambiem 
užmojam realizuoti reikės apie 
poros metų darbo.

Kompozitorių Ladą Budrecką 
tokias svarbias studijas bei spe
cifinius straipsnius bažnytinės 
muzikos klausimais rašyti įgali
no Pontifikaiinis-Šv. Muzikos 
Institutas, kuriame jis yra įsigi
jęs iš choralo magistro laipsnį 
“Cum Laude”, o iš kompozici
jos — licenciatą. Todėl jo raš
tų autentiškumu netenka abejo
ti. Jie yra labai naudingi, ypač 
ateinančiom kartom, semiantis 
žinias apie mūsų praeities muzi
kų elitą.

Baigiant šį rašinėlį, paminėti
na, kad jis lapkričio 11 šventė 
savo 55 metų kunigystės sukak
tį. Tad ta proga mūsų bažnyti
nės muzikos atstovui linkim dar 
daug kūrybingų, laimingų metų.

J. St

griežtai pareikalavo paaiškinti, 
ką visa ta rašliava reiškia, ir pa
prašė parodyti dokumentus.

Nepažįstamasis padavė rau
doną knygutę, iš kurios, vienam 
vyrukų garsiai perskaičius, su
žinota, kad tai esąs saugumo 
darbuotojas — Grinevičius, 
Griškevičius, Grikevičius ar 
kaip ten panašiai.

Tada juodu nelauktai stvėrė 
“darbuotojui” už atlapų, net 
striukės siūlės subraškėjo (nežiū
rint, kad saugumiečio būta 
aukšto ir stambaus vyro), išplė
šė iš rankų užrašų knygutę su 
užrašytais automašinų nume
riais ir nusitempė jį prie neto
liese buvusių autoinspekcijos 
pareigūnų.

Vyrams paklausus, ar galima 
Rotušės aikštėje statyti automa
šinas, autoinspektoriai užtikrin
tai atsakė, jog tikrai leidžiama 
joms čia stovėti.

— Tai kodėl šitas tipas tvir
tina, kad veikia jūsų nurodymu?

— Mes jokių nurodymų neda
vėme, — nustebo milicininkai.

Kilo, žinoma, triukšmas, pasi
piktinimas, kad saugumui vėl 
parūpo diskriminuoti tikinčiuo
sius ir trukdyti jiems dalyvauti 
Velykų šventėse.

Inspekcija Išsigando
Inspekcijos darbuotojai, pa

matę, kad gali kilti incidentas, 
greitai įsisodino “aktyvistą” į 
savo automobilį ir išvežė iš gero
kai įkaitintos atmosferos.

Taip gėdingai baigėsi dar vie
nas mėginimas "konstitutiškai” 
leisti tikintiesiems atlikti savo 
religines pareigas.

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTĖ SHALINS
-ŠAIJNSKIENE

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

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

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

LITAS Travel Service 
Tel. (212) 846-1650

MOTERŲ 
VIENYBES

!
| valdyba ir narės sveikina rėmėjus fr'draugus Šv. Kalėdų 
į proga ir linki visiems sėkmingų N&ujų Metų.

Męrry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

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

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

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

89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y.

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

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

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

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.

Adu. Charles P. Kai ir 
teisininkas Pranas Šulas

, . j

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 SŪNUS JONAS, 

savininkai

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

EGLĖ VAINIENĖ,
Real Estete pardavėja, dirba su R.T. Real Estete Agency, 
Ine., Bay Head, N.J., tel. 297-9700. Sv. Kalėdų proga 
sveikina visus savo klijentus ir kitus lietuvius. Visiem 
linki laimingų Naujų Metų.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

Vestuvėms ir pokyliams tortai
43-04 JUNCTION BLVD. CORONA, OUEENS, N.Y. 1130B

T«lef. 77S-515S
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NAUJIEJI ŽURNALAI M

LAISVĖS ŽIBURYS
Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Žiburio” 
rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS

SEASON’S GREETINGS 
from

i" jūo'zas T 
; imo t i»n F

Fasolino

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

SEASON’S GREETINGS FROM

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

JOHN R. CHICAVICH
131-13 Hillside Avė., Richmond Kili, N.Y.

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

Daug džiaugsmo Kalėdų Šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUTUS FUNERALHOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius

426 Lafayette St., Netcark, N.]. 07105

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!
MONY — Dr. M. Siemoneit, lietuvis, draudžia sveikatų, 
nedarbingumų, pensijas, gyvybę. (N.Y., N.J. ir Conn.) Apsi
drausdami pas jį, sutaupysit 30% - 50% premijos mokėjimų. 
Draudimo įvairios grupės, kurias galite pasirinkti. Skambinti 
dienų: 201 964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 654-3756.

SEASON’S GREETINGS

EAB EUROPEAN AMERICAN BANK

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

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

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

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

KELIOM^
AGENTCRA

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

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ'METŲ 

PROGA

SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲKLIJENTUS 
IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS

siekti) tėkmė (tėkmė), patiekti 
(kur reikia pateikti), neužilgo 
(netrukus), atspausdinti (išspaus
dinti), kompetetingas (terėiktų 
mokytiem vyram prisiminti 
daiktavardį kompetencija ir n 
būdvardyje bemat atsirastų), 
vienintėlis (vienintelis). Cią pa
rinkau tik keletą “Akiračių” 
kalbos šiukšlių, kurių tarpe 
atsiekimas, atsiekimai, atsiekti 
vartojami ir kelių literatūros 
profesorių. Pas B. Kemežaitę 
tokių šiukšlių nėra, ir tai didelis 
pliusas.

Bet kalbos grynumas tik vie
na svarbi “politinio, literatūri
nio, tautinio sąmoningumo” 
žurnalo sudėtinė dalis. Be gau
sesnio būrio genį bendradarbių 
nebus nė skaitytojų. Su visais iš 
kairės ir dešinės aštri redakto
rės polemika irgi greitai atsi
bostų. Galėčiau redaktorei-lei- 
dėjai ir daugiau “pamokslų” pa
sakyti, bet dar kiek per anksti 
visa tai. Jei tikrai bus ištesė
ta ir 1984 metais išeis keturi 
numeriai, po ketvirtojo jau bus 
galima pajusti žurnalo vertę ir 
veidą.

(atkelta ii 3 psl.) "jį .
Comforts of Home”, kurių^š-’ 
vertęs V. Bgd. pavadino “Di$e- - 
lis ir menkas žmogus” vardu. 
Šiame numery, su vertėjo pla
čia įžanga ir vienu kitu pa
aiškinimu, dedama novelės da
lis. Rašoma apie geraširdę mo
terį, koktu puikuolį jos sūkų 
ir pasigailėjimu vertą patvirku
sią mergaitę. Kitam numery ža
dama įdomi atomazga-.

“Šeimos” skiltį užpildo Vytau
to Kasniūno “Vaikiško vyro ke
lias į vyrišką gyvenimą”. Tik ką 
minėtą O’Connor novelę ir V. 
Kasniūno rašinį priskiriu religi
nių rašinių grupei dėl jų mora
lizuojančio turinio.

“Tėvynėje” skilty Gediminas 
Vakaris sudėjęs 26 įvairaus dy
džio rašinėlius apie Lietuvos 
kultūrinius, buitinius bei kito
kius nutikimus. Visi rašinėliai 
daugiau ar mažiau įdomūs.

“Kalbos” puslapį red. Juozas 
Vaišnys, SJ, ir vėl užpildęs ne
taisyklingos reikšmės žodžių (šį 
kartą keleto veiksmažodžių) aiš
kinimu.

Numeris iliustruotas Suomi- • 
jos, Norvegijos ir Danijos vaiz- 
dais. ' -

TAUTOS GYVYBĖ
Maždaug lapkričio vidury, 

pasirodęs naujasis trimėnesinis 
žurnalas yra pažymėtas 1983 
spalio-lapkričio-gruodžio data. 
Jo formatas — mašinraščio la
po dydžio 11x8 1/2 colių. 
Iš žalio viršelio žvelgia barz
dotasis dr. Jonas Šliūpas. Vir
šelyje nusakoma, kad TAUTOS 
GYVYBĖ — politinis, literatūri
nis, tautinio sąmoningumo žur
nalas. Redaktorė ir leidėja — , 
Birutė Kemežaitė. Adresas: 7124 
So. Mozart Avė., Chicago, IL 
60629, USA. Metinė keturių nu-, 
merių prenumerata 12 cjpl., at
skiras nr. — 3 dol.

Ką šiame 24 puslapių piiyrj^;. 
jame TG numery randame? ,

Per pustrečio puslapio nųšitįę- 
sęs “Leidėjos ir redaktores žo
dis”. Jame, tarp kitko, priekaiš
taujama LKB kronikai, kovojan
čiai tik už religijos, bet ne u^ž 
visos tautos laisvę; veikėjams, 
kalbantiems tik apie'laisvę, Bet' 
pamirštantiems nepriklausomy- troškino puode./ O prie saldžių 
bę; lenkų apologetams; sekso B- padažų, f Dėjo žalių ūmėdžių.” 
teratūros kūrėjams.. “Žodžio TrečU eHulė pakeistina į “O 
gale minėtus ir neminėtus išsr- nrfe nadažtl saldžiu” 
sakymus susumuoja. Prisipaži
nusi, kad šis pirmasis numeris 
yra kuklus, ateity žurnalą žadą 
vispusiškai tobulinti.

Be jau minėto portreto virše
lyje, dr. J. Šliūpui skiriami ir 
du puslapiai tekstų: ištraukas 
iš dr. Juozo Jakšto parašytos 
dr. J. Šliūpo monografijos bei J. 
Šliūpui dedikuoti Ben. Rutkūno 
ir Teofilio Tilvyčio eilėraščiai.

Dviem trumpais rašiniais 
pasireiškia Australijoj gyvenąs 
Br. Zumeris. Jo straipsniai 
“Rusiško smurto dokumentų pa
vėsyje” ir “Žmogžudžių landy
nėse” griežtai antisovietiniai, o 
antrasis ir antižydiškas.

Apie 17 žurnalo puslapių pa
skirta redaktorės kautynėms su 
visokiais priešais: su Algirdu Ti- 
tum Antanaičiu (V. Dirvonio 
poleminis str. “Snobiškasis ap
žvalgininkas” ir baigto reikalo 
(toks mažųjų raidžių pseudoni
mas) “ ‘Intelektualo’ dialogas su 
šuniu”); su T. Venclova (“Tomo 
Venclovos antinacionalinė pro
paganda”; su Anatolijum Kai
riu “Dievas burnoj, o velnias 
uodegoj” ir “A. Kairio svajonės 
ir stebuklingi akiniai”); dar su 
Juozu Kojelių ir kun. Povilu Di
liu. Ypatingai pagerbtas A. Kai
rys, gavęs apie 30% žurnalo 
ploto.

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.&IL 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
., DDONA ir KEKSAI

Wedding and Birthday Cakes
304 Olivia Street McKees Rocks, Pa.

Phone: 331 - 4455

Spalio ir lapkričio 
EGLUTĖS

Vaikų laikraštėlį tik retkar
čiais apžvelgiu gal todėl, kad jį 
taip lengvai, greitai perskaitau. 
Šį kartą perbėgsiu per dvi EG
LUTES, spalio ir lapkričio, nes 
abiejose vaikams yra labai, labai 
gerų skaitinių.

Pirmiausia — spalio EGLUTĖ.

Jos pirinasis pasiskaitymas — 
Eugenijos Sinadskytės “Pasaka 
apie Kuršių marias”. Tai pasaka 
apie piktą Lietuvos pajūrio val
dovą Šiaurį ir gražią, gudrią 
mergelę Neriją, kuri Šiaurį nu
galėjo, bet, gaila, ir pati žuvo.

Nepaprastai gražus ir ilgas 
Ritonės -Jotvingytės eiliuotas - 
kūrtflW*Dti»dbaugbi’’vTai 
mg‘ Ar 'Hadadė' ’aprri',<hl drie^iku • 
kurs. Net 21 ketureilio posmo 
poemoj daug fantazijos, humo
ro ir .,. meilės. Keliuose Ri- 
tonės' posmuose yra nesklan
dumų tarp eilėdaros ir poezi
jos. kirčių. Štai pavyzdys: “Pa
sigavę kuisį — uodą. / Virė ir

Sveikinimai' Šv. Kalėdose, linkėjimai Naujuose Metuose 
visiem lietuviam!

MATTHEVV P. BALLAS
FUNERAL HOME

A.J. Bahon-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public
660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211

Season’s Greetings

NAMAKSY — ZAMMITO 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!

•xų.fįi f ' ■

‘L,R:K.> MdferŲ S-gos 29 kuopa
Pirmininkė E. Kezienė

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

PAUL H. KRAW
FUNERAL

1248 Washington Street

HOME
Norwood, Massachusetts

Namas pastatytas specialiai šermenims
Patarnavimas gieaą ir naktį 

TeL 7«M«82

prie padažų saldžių”.
Vėl įdomus, intriguojantis ra

šinys apie baidyklę, kuri ir be 
vėjo judėdavo. Kodėl taip, skai
tytojai sužinos patys istoriją pa- 
siskaitydami. Dar duodama 
žinių apie Kuršių Neriją klausi
mų-atsakymų forma. Yra keletas 
galvosūkių ir keletas proziškos 
bei eiliuotos vaikų kūrybos ga
baliukų. Visi didesni rašiniai 
iliustruoti gražiais raudonai bei 
rudai spalvotais piešiniais.

Imam į rankas lapkričio 
EGLUTĘ.

Iš pirmo puslapio pasitinka 
puikus Albinos Kašubienės ei
lėraštis “Rudenėlis”. Kad žino
tumėt, jog ne tuščiai kalbu, 
štai pirmasis jo posmas: “Rieda, 
rieda ašarėlės, —/ Rudenėlis 
verkia. / Skina žiedus vasarėlės,/ 
Vandenė!in merkia.” Yra dar 
trys tokie gražūs posmai.

Liudos Gudelienės “Svečiai iš 
toli” tai ne bet kokie- svečiai, 
o iš tolimų erdvių. Rimas ir Ri
ta su jais lengvai susipažįsta, 
bet kas toliau atsitinka — ne
bepasakosiu, paslaptis. Mykolo 
Simko pasakojimas “Laiminga 
diena” aprašo banko direkto
riaus šeimą ir kaip jai pagelbė
jo balta voveraitė. Tetos Audro
nės pingvinukas Cepelinas, ku
rio nuotykius skaitome beveik 
kiekvienoj EGLUTĖJ, bet jų 
kažkodėl nebuvo tik spalinėj, 
šį kartą nuvykęs į svečius To- 
rontan.

SEASON’S GREETINGS TO ALL

LOEB & MAYER, INC
Butchers Main Office

ROČKA WA Y BEACH BOULEVARD AT 64th STREET 
RQCKAWAY BEACH 92, N.Y. NEPTŪNE 4-5200

ROMAS PETRAUSKAS,

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

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Nat^ų Metų linki

VLADAS C. DUOBA lietuvis advokatas. 357 Larkfieki Road 
East Northpdrth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefo
nas vakarai* tik if Imtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko 
ofisas Lito patalpose:' 86-01 114th St, Richmond H III, N.Y. 
11418. Tel. 212 441-281*1.

Atrodo, kad TG šis numeris 
paruoštas ne spaustuvėje (nėra 
nė spaustuvės vardo), bet parai 
Sytas mašinėle ir nufotografuo
tas. Visi tekstai pasigėrėtinai 
aiškūs, ryškūs, malonūs akiaū 
Jei ne du kartu septynių eilu
čių tarpe parašymas Polich vie
toj Polish, kitų gramatinių klai
dų gali ieškoti su žiburiu. Tai 
pavyzdys visiems kitiems žurna
lams, kur spaustuvės klaidų 
knibždėte knibžda, ir ypatingai 
“Akiračiams”, kur ne dėl spaus
tuvės kaltės, o sąmoningai ra
šoma atsiekti (užuot rašius pa (nukelta į 5 psl.)

1776 Broadway, New York, N.Y.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, 

INC.

jau kelintas kartas EGLUTĖS 
redaktorė deda Vytauto Abro
maičio paruoštą įvykių mozaiką, 
jų visą puslapį, su bendru pa
vadinimu: “Ar žinai? Kas įvyko 
.... mėnesį”. Toks puslapis 
buvo spalio, toks yra ir lapkri
čio EGLUTĖJ. Betgi tos encik
lopedinės istorinės datos vaikų 
laikraštėliui mano nuomone vi-

JOHN R. CHICAVICH
OUEENS C0LLISION CENTER INC. 

131-13 Hfflsldo Avė., Richmond HHL N.Y.
sveikina Šv. Kalėdų .ir Naujų Metų proga visus savo 
klijentus ir Darbininko skaitytojus.
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Aušrą. Staiga atsikėlė ir ak*

Romo Kalantos šaulių kuopa St Petersburge, Fla.

— Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
iš Chicagos pakviestas pagrin
diniu kalbėtoju Los Angeles, 
Calif., ruošiamame Vasario 16- 
osios minėjime.

priešingai 
yra rūpestingi Šeimininkui Virk

statinė Aušros bendradarbius 
Mh^tonį ir Jakfią ir padeki** 
tngro: Maironio — Nuo Birutės 
kalno,. Jakšto —■ Diplomatas.

Tada apylinkės pirmininkas 
V. Kringis padėkojo visiem už 
programų ir pakvietė vaišių.

šiai. Išvykstant iš New Yofko, 
Jciek pasivėlino. Tuoj atsiprašė 
per garsiakalbius ir paaiškino, 
kodėl vėlinosi, nes atvežė skubų

. Važiavau traukiniu — Am*

; Geležinkelių stotyse kadaise 
buvo didelis judėjimas, todėl 
jas ir pastatė erdvias, aukštas, 
«u visokiais kioskais, restora
nais. Dabar keleivių traukiniais 
labai sumažėjo. Juos paviliojo 
Autobusai, lėktuvai. Daug kas 
važiuoja savo mašinom.
• Baltimorės stotyje buvo vidu
dienis, keleivių buvo neperdau* 
giausia. Jie taip greitai išsiskirs
tė, kad likau vienas pats aikš
telėje. Ir tuoj pastebėjau, kad vftkų drožinių, paveikslų, ranto 
stotis švari, prižiūrėta.
2 Mane čia pasitiko Justinas* 
Buivys, vienas iš Lietuvių 
Bendruomenės valdybos narių. 
Deras pažįstamas iš Kennebunk- 
porto laikų. Kiekvieną vasarą 
jis ten atvyksta su šeima ato
stogauti. Jis yra puikus plauki
kas ir nuplaukia gana toli, nuo 
iiolų, kurios yra dešinėje, iki 
uosto vartų ir atgal.
2 Dabar sėdome į mašiną ir pa
traukėme Baltimorės gatvėmis. 
Jis aiškino, ką pravažiuojame. 
Tai buvo Baltimorės universite
to pastatai. Minėjo ir Hopkins 
Universitetą. Privažiavome ir 
gražiai sutvarkytą konservatoriją. 
' Baltimorės gatvėse kažkaip 
neįprastai švaru ir šviesu. Namai 
visi prižiūrėti, laiptai lyg būtų 
puplauti. Rudenėjantys medžiai. 
Diena šilta, maloni. Vėjelis gai
nioja lapus.
e Jis aiškina, kad miestą apšva
rino dabartinis burmistras. Ir 
Jikrai švaru. Kiekviename mies
te yra visokių apleistų, sulū- 
žūsiu, apgriuvusių namų. O Čia 

; nesimatė nė vieno laužo. Ir tai 
tikrai maloniai nuteikė. Nėra nė

• aprašytų tvorų, sienų.
Į salę reikia nueiti prieš dvi, 

nes antrą valandą bus minėji
mas. Yra dar laiko, tai ir nusi* 
vežė į savo namus užkąsti.

Justinas yra nuo Kėdainių, o 
gimnaziją lankė Kretingoje pas

\ tėvus pranciškonus. O jo žmona 
yra iš Kybartų — Danguolė. 
Jų viena dukra gyvena ištekėjusi

, Vokietijoje, o kita dukra, Daina, 
gyvena su jais. Turi ir sūnų, 
Gintarą.
. Miela ponia tuoj ir pavaišino. 
Užkandę išskubėjome į salę, nes 
juk reikia vietoj ir apsidairyti, 
Jir sušilti, pagauti vietines nuo- 
2 tai kas.

Išvažiavome į Lietuvių Na- 
: mus. Ten bus Aušros 100 metų 
sukakties minėjimas, ir man teks 

' skaityti paskaitą.

NAUJIEJI 
ŽURNALAI

: (atkelta ii 4 ptl.)
siškai netinka. Toks kiekvieno 

' mėnesio datų rinkinys botų ne 
- pro šalį suaugusiųjų žurnaluose 

•’ (KARY, LAIŠKUOSE LIETU- 
2 VIAMS, ATEITY, AIDUOSE, 
* etc.) ir tai tik iš Lietuvos isto* 
prijos. Gaila, ilgesniems įrodinėji* 
' mams neturiu laiko.
; Kas kita, kai iš istorijos ar 
; geografijos pasakojama populiai'

tautai”. Apie veiklą nepriklau
somoj Lietuvoj kalbėjo sesuo 

, . M. Augusta Sereikytė — Netad-: S\?c EGLUTĖJE 10 metų Pradėtos Marijos vie-
. Vaiva Vygantaitė, gal ir mamos - -
• ar tėčio padedamą, pasakoja' 
2 apie Aliaską. Čia tai vaikam
* gera pamoka. Ir Ši EGLUTĖ 

■ baigiama vaikų kūryba, rašinė
liais ir eilėmis.

Spalio ir lapkričio EGLUTĘ 
| prisiminiau ne atsitiktinai. Atė- 
; jo Kalėdos, Naujieji Metai Ir 
f laikraščių bei žurnalų prenume- 
i ravimo laikas. r“!“““*“ 
r turėtų būti kiekvienuose lietu- 
į viškų ir pusiau lietuviškų šeinių 
J namuose, kur tik yra bent vie-

' CT 00280, USA.

EGLUTĖ labai daūg ir, svambiausia, iš
laikė tęstin«Mną nuo 1908 Ori šių 
dienų. Pradėjo *oo Ltetovių

Ir kiek Čia draugų ir kiek čia 
pažįstamų! Čia Cezaris ir Stasė 
Surdokai, šerti pažįstami, mielas 
poetas Aleksis Kadžius, pažįsta- 
aias iš gimnazijos laikų, aktorius 
uolas Palubinskas, Kęstutis 

kų. Yra irltikšinių B tKsghmų?* rįdgį programai, drf Edmundas 
Minėjimas buvo vetetanų pos- ir Danute Kadaičiai, Juozas Bra- 

to salėje. Tas postas vadinasi 
“Lithuairian 'Post”. Salė gražiai 
sutvarkyta, išmušta lentom. Čia 
sukabinti visi buvę jų vadų por
tretai. Ant sienų sukabinta daug 
laimėtų žyminių, trofikų.

las. Tuoj mane supažindino su 
V. Medeliu, kuris mėgsta rink* 
ti senovės laikraščius ir knygų. 
Jis turėjo Aušros pirmąjį tomelį, 

išvertė poetas Višteliauskas ir 
Poznanėje išleido 1881. Buvo 
tikrai įdomu pavartyti senovę, 
ją paliesti savo rankom.

Minėjimas prasidėjo -su mažu 
pavėlavimu. Buvo numatyta 2. 
vaL, dabar užtraukė kokią 10 mi-

Justinas Buivys. Gal net per 
daug aiškino visa, nes paskui po 
tokių supažindinimų Jauties ne
jaunai. Nepatogiai. Gd^ausiai, 
kad sako kuo mažiausiai.^

Apie Aušrą atkalbėjai £5 *nti-

LIETUVIU KATALIKIŲ ORGANIZUOTOS VEIKLOS 
75 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS-AKADEMIJA

(Toronte,. Kanadoj, spalio 22 į-

Šį reikšmingą minėjimą turi
ningu žodžiu atidarė Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų D-jos 
centro valdybos pirmininkė dr. 
Ona Gustainienė. Šventei vado
vauti ji pakvietė Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų Są
jungos valdybos vfoepimiainkę 
Kanadai Angeliką Songailienę.

tėvas AugustinaąSimanaviČius, 
OFM, drauge linkėdamas toli
mesnei lietuvių katalikių veiklai 

tos mirusios lietuvės katalikės 
veikėjos. Jų šviesiam atminimui 
žvakę prie Lietuvos trispalvės 

vių Katalikių Motetų D*jot stei
gėjų dr. Aldona Lukienė.

. Minėjimo-akademijos lema;

dftias lietuvių katahkių organi*

f doleriai metanu. EGLUTĖS ad- 
} retas: EGLUTĖ, Immaeulato

jai ir lietuvėm, katalikėm pasau
ly išoriškė dr. Aldona Jana-

pasaulio kraštuose

danas, p. Patiaba net iš mano 
tėviškės Žemaičių Kalvarijos. Ir 
su visais reikia nors truputį 
pašnekėti Nors truputį pakal
bėti. O tai nėra taip, lengva. 
Iš Washingtono buvo atvykęs 
žurnalistas Vladas Būtėnas su 
žmona Dalia. Dar ir kiti, kažkur 
sutikti, jau primiršti.

Ir čia viskas baigėsi. Dar užsu
kom pas Buivhis prie stalo už
kąsti, pajuokauti. Mano trauki
ny* išeina tuoj po septynių. Tai 
po Šešių ir atsisveikinau su vi
sais, su tais mielais Baltimorės 
žmonėmis, draugiškais, jaukiais.

Traukinys atėjo punktualiai. 
Joąnetaliniai šonai blizgėjo nuo 
paskutinių vakaro žarų, nuo sto
ties šviesų. Vagone įsikūręs prie 
lango gali visą apmąstyti. Nie
kas čia neužkalbina, niekas ne
trukdo. Stebi vakaro vaizdus, 
sodybas, kurios pasirodo tarp 
medžių. Žiburiuoja, gęsta, tols
ta. Tolsta ir mieloji Baltimorė, 
kuri pasiliks atmintyje kaip šva
rus, susidrausminęs miestas.

. (P-W

konkrečiais duomenimis kalbėjo 
apie veiklą nepriklausomoj Lie
tuvoj, iškeldama lietuvės katali
kės aktyvumą visose gyvenimo 
srityse — religinėj, tautinėj, 
kultūrinėj, visuomeninėj, socia
linėj ir ekonominėj bei Švietimo. 
Dr. Aldona Šlepetytė-Janačienė 
padarė plačią apžvalgą apie 
veiklą išeivijoj, iškeldama Pa
saulio Lietuvių Katalikių Orga
nizacijų Sąjungos (PLKOS) tiks
lus ir uždavinius. Išryškinta 
PLKOS veikla tarptautinėj plot
inėj ir nuolatinės pastangos pri
minti laisviem kraštam paverg
tos Lietuvos tragišką padėtį, re
liktai persekiojimą ir mūsų tau
to# teisę į nepriklausomą gyve-

Minėjime sveikinimo kalbas 
pasakė Lietuvos gen. konsulas 
Kanadoj dr. J. Žmuidzinas, Ka
nados Lietuvių Katalikų Centro 
pirmininkas V. Bireta, Kanados 
LB-nės krašto valdybos pirmi
ninkė adv. J. Kuraitė-Lasienė ir

Iblė S. Semėnienė, specialiai 
atvykusi iš Chicagos. Gauta 
labai daug sveikinimų raštu. 
Jų tarpe yra vysk. V. Brizgiu,

Organizacijų

ST. PĘTERSBURG, FLA.
Kūčias gruodžio 24, šeštadie

nį, 6 vai, vak. Lietuvių Klubo 
salėj rengia Lietuvių Klubas. 
Kūčios atliekamos susitelkimo 
dvasioje, su giesmėmis. Jau 
keleri metai, kaip salėje ta proga 
pritrūksta vietų.

Nauji Metai bus laukiami Klu
bo salėj. Kasmet tokia proga 
salė yra pilna svečių ir vieti
nių. Bus duodama gardi vaka
rienė, šampanas. Gros gera 
muzika.

Radijo valandėlės rėmėjai ir 
komitetas ruošia koncertą sausio 
5 d. 4 vai. popiet, Lietuvių Klu
bo salėj. Dainuos Toronto Lie
tuvių Namų Dainos vienetas. 
Įeinant aukojama 4 dol. Po kon
certo kavutė, Dainos vienetas 
dainuoja jau 6 metai. Davė 
30 koncertų Kanadoj ir JAV. 
Repertuare yra 42 dainos. St. 
Petersburge šis populiarus vie
netas dar negirdėtas. Iš čia 
keliaus į Juno Beach ir Mia- 
mi. Radijo komitetas kviečia vi
suomenę gausiai dalyvauti ir 
gautu .pelnu paremti lietuvių 
programų transliavimą.

Floridos lietuvių grupė orga
nizuojasi vykti į Romą švęsti 
šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukakties. Skris iš Miami tiesiai 
į Romą. Viena grupė pasiliks tik 

ir spalvinga lietuviška daina pa
įvairino Toronto Volungės cho
ras, diriguojant muz. Daliai Vis- 
kontienei ir pianinu palydint J. 
Govėdui. Choras buvo šiltai 
klausytojų įvertintas.

Scena minėjimo proga buvo 
skoningai tautiniais motyvais 

' išdekoruota dail. Lilės Nakro- 
šienės.

Šis svarbus minėjimas suruoš
tas Toronto Prisikėlimo parapi
jos salėj. Jis baigtas PLKOS 
valdybos vicepirmininkės Ka
nadai Angelikos Sungailienės 
pakiliu žodžiu ir visų dalyvių 
bei Volungės choro sugiedotu 
Lietuvos himnu.

Po minėjimo įvyko iškilminga 
vakarienė, kurią paruošė KLK 
Moterų D-jos Prisikėlimo para
pijos skyriaus narės.

Sekmadienį, spalio 23, Lietu
vos Kankinių parapijos bažny
čioj įvyko iškilmingos mišios, 
kurias aukojo kun. J. Staškevi
čius.

Mišiose su įvairių lietuvių 
katalikių organizacijų vėlia
vomis dalyvavo atstovės, pasi
puošusios tautiniais drabu
žiais. Jų tarpe buvo Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų Są
jungos vėliava, atvežta iš New 
Yorko. Pamaldų metu šv. Rašto 
skaitymus atliko P. ^žuolienė 

PLKOS valdylros narė ir dr. 
<X Gustainienė — KLKM Drau
gijos centro valdybos pinminin-

toa veiklos deimantinei sukak
čiai prftaikytą pamokslą pasakė 
ktifi. dr. Pr. Gaida.

Po iškilmingų pamaldų Anapi
lio salėj įvyko Iiendri pietūs, 
kuriuos paruošė KLK Moterų D- 
jos Lietuvos Kankinių parapijos 
skyriaus narės. Po jų organiza
cijų atstovės susirinko PLKOS

• posėdžiam.
posėdžiai pradėti pašau- 

vieną savaitę — vasario 27 - 
kovo 5. Kita grupė pasiliks dvi 
savaites — vasario 27 - kovo 11. 
Visais reikalais kreiptis į prel. 
J. Balkūną.
L.K.M. Akademijos židinys 

gavo iš Lietuvių Fondo 2000 
doL, kurie skiriami Suvažiavimo 
Darbų knygai išleisti.

V. Juronis

lio katalikių moterų malda. Pra
nešimus apie veiklą padarė dr. 
A. Janačienė — PLKOS valdy
bos pirmininkė, B. Venskuvienė 
(atvykusi iš Paryžiaus) — 
PLKOS įgaliotinė tarptautiniam 
ryšiam, M. Lušienė — PLKOS 
fondo pirmininkė ir V. Penikie- 
nė — PLKOS iždininkė. Taip 
pat pranešimus padarė dr. O. 
Gustainienė — Kanados Lietu
vių Katalikių Moterų D-jos cent
ro valdybos pirmininkė, N. Kul- 
pavičienė — Moters žurnalo re
daktorė ir kt.

Peržvelgti PLKOS įstatai. Į- 
nešti kai kurie pakeitimai. Ap
tarta ateities veikla ir jos c ~- 
biausi uždaviniai.

Posėdžių pabaigoj PLKOS val
dybos pirmininke perrinkta dr. 
Aldona Janačienė (New Yorkas), 
kuri, pagal pertvarkytus įstatus, 
sudarys naują PLKOS valdybą.

PLKOS tarybos posėdžių dis
kusijose aktyviai reiškėsi sesuo 
M. Augusta Sereikytė, M. Lu
šienė, dr. O. Gustainienė, dr. A. 
Radzivanienė, B. Venskuvienė, 
P. ^žuolienė, A. Sungailienė, G. 
Trinkienė, B. Čepaitienė, D. 
Staškevičienė ir kitos.

PLKOS tarybos posėdžiam 
pirmininkavo dr. A. Janačienė, 
sekretoriavo R. Balsienė.

PLKOS Informacija

ANGLIŠKAI APIE 
LIETUVĄ IR LIETUVIUS
Lithuanian Easter Eggs, by A. 

Tamošaitis, 23 dol.
Chicago/Kezys, 65 fotografijų 

liuksusinis albumas. 20 dol.
Pioneer Prince in USA, by S. 

Maziliauskas. 10 dol.
Lithuania Under Soviet Oc- 

cupation, by J. Prunskis. 8 dol.
J. Basanavičius, by A. E. 

Senn. 13 dol.
Postage Stamps of Lithuania. 

16 dol.
Šios bei kitos lietuvių ir anglų 

kalba knygos apie Lietuvą ir 
lietuvius, o taip pat lietuviškos 
muzikos plokštelės ir suvenyrai 
gaunama Darbininko administra
cijoj, 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

SUVENYRAI
Automobiliam lipinukai 

(decal), Lietuvos Vytis su tri
spalve ir stilizuota Vytis, lipina
ma iš vidaus. Lietuvos Vytis su 
trispalve ir Anrerikos-Lietuvos 
vėliavomis lx?i Vytim, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipi nukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vytim, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (l>ase) 
— 1.5CY 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.

IS 
VISUR-"-

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas Chicagoje praveda taip 
pat ir suaugusiem specialiai 
skirtus lituanistinius kursus. Šio 
semestro metu paskaitas skaity
ti yra pakviesti inž. Žemaitai
tis, kuris kalbės apie istorinę 
geografiją, kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, apie kalbos kultūrą ir prof. 
Kazys Eringis, kuris savo pa
skaitose kalbės apie ekosocialinę 
Lietuvos raidą dvidešimtame 
amžiuje.

— Antanas Mažeika, Mission 
Viejo, Calif., lapkričio 14-15-16 
po aštuonis kartus po minutę 
pasirodė Los Angeles ABC tele
vizijoje, atsakydamas į stoties 

* užimtą liniją dėl sovietų spor
tininkų dalyvavimo 1984 metų 
olimpiniuose žaidimuose. Anta
nas Mažeika yra vienas iš vado
vų Ban the Soviets Coalition są
jūdžio, kuris siekia, kad sovietų 
sportininkam nebūtų leista žai
dimuose dalyvauti.

— Korp- F rate mitas Lithuani- 
ca naujoji valdyba sudaryta iš 
Clevelande gyvenančių gydy
tojų: pirm. dr. H. Brazaitis, 
dr. J. Skrinska, dr. V. Puško- 
rius.

— Tumo Vaižganto 50 metų 
mirties sukakties minėjimą Cle
velande sausio 4 rengia Šv. Ka
zimiero lietuanistinės mokyklos 
abiturientai.

— Europos Lietuvių Fronto 
Bičiulių valdyba, susirinkusi 
posėdžio Miunchene, pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. Kęstutis 
Ivinskis, sekr. dr. Saulius 
Girnius, ižd. Jūratė Barasaitė, 
nariai dr. Kajetonas J. Čegins
kas ir Alina Grinienė.

— So". Cinoas Čapkauskienės 
koncertą Clevelande sausio 14 
rengia LB Ohio apygarda.

— Muz. Faustas Strolia ilgu 
straipsniu aprašytas “Sun- 
Times” “Chicago Area” skyriuje 
ir aptarta jo veikla muzikos sri
tyje, ypač dirbant su jaunimu ir 
vaikais. Primenama, kad jis yra 
S&John Fisher parapijos vargo
nininkas, kad dirba su Vyčių 
choru, turi savo “Vaivos” an
samblį ir kt Taip pat primena
ma, kad jis su žmona Terese 
augina keturis sūnus, kurių du 
jau groja orkestre. Apie jį ra
šydama, autorė Norma Sosa pa
naudoja ir Lietuvos generali
nės konsulės J. Daužvardienės 
pasisakymus.

— Montrealio lietuvių radijo 
pusvalandis mini 20 metų veik
los sukaktį. Pusvalandį įsteigė 
Liudas Stankevičius 1963 spalio 
6 etninių grupių stotyje CFMB.

— Aras, Toronto lietuvių vyrų 
choras, lapkričio 19 koncertavo 
Hamiltone, kur vietos šaulių 
kuopa surengė lietuvių kariuo
menės atsteigimo 65 metų ir 
“Aušros” 100x metų sukakties 
minėjimą. Chore yra 45 vynu. 
Jiem vadovauja sol. V. Verikai- 
tis, akomponuoja muz. J. Govė- 
das. 1984 kovo mėn. Aras pa- 
kviestas giedoti šv. Kazimiero 
šventėj Hartfordo katedroj.

sausio 28-29 rengia Clevelando 
Lietuvių Amerikos piliečių 
klubas, talkinamas Žaibo šach
matų sekcijos. Turnyre gali da
lyvauti ir amerikiečiai bei kana
diečiai žaidėjai. Dėl informaci
jų galima kreiptis į turnyro va
dovą Edvardą Krygerį arba 
Vytautą Nasvytį.
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DARBININKO SKAITYTOJAI*
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Hlghland BM, Brooklyn, N.Y. 11287

Prašau pratęsti prenumeratą 1384 matam

Vardas Ir pavardė --------------------------------------- ---- ------------

Adresas ------- ----------------------—------ -—....... ...........

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius setus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam. : -

Siunčiu už prenumeratų
Už kalendorių $.---------
Spaudai paremti $.--------

Daug lietuviškų plokštelių tari 
D* rb i n i n ko MtanMatnoIją. 
Skambink 818 827-1361 kr ptfr 
Syk. kM plokštėtos Maiųgių j 
MUMS.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS'

II Pasaulio Lietuvių sporto žaidynių metu New Yorko Atletų 
Klubas žaidžia prieš Chicagos A.S. K. Lituanicą. Nuotr Algio
Korzono

Gina Čapkas. Solistė Gina 
Čapkauskienė šigj plokštelėj į- 
dainavo: B. BudriAno "Dainos 
gimimas”, J. Stankūnų “Mer
gaitė”, G. Gudauskienės “Gin
tarėlis”, A. Stankevičiaus "Van
dens malūnėliai**, J. Govėdo 
"Serenada”,. V* Herbert "Kad 
matyčiau ai vėl Neapolį**, W. Mo- 
zart “Lopšinė”, R. Sieczynski 
“Viena, mano sapnų miestas”, 
F. von Flotovv “Paskutinė rožė”. 
J. Strausš “Pavasario balsai". 
12 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

“Vytis”. Prieš 10 metų Chi- 
cagoj sukurtas orkestras Vytis 
išleido plokštelę. Orkestro va
dovas ir dainininkas Liūtas Dar- 
gis. Dar dainuoja Irena Mažei
kaitė. Turiny: Kauno valsas, 
Guantanamera, Dar šiandien, 
Tau tiktai tau, Vyrai ŪŽkim, 
Svajonių sala, Tave aš pama
čiau, O Zuzana, Paskutinis sek
madienis, Saulė. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Harmonija. New Yorko 
Harmonijos kvartetas dainuoja: 
Oi tu, ieva, ievuže, Pavasaris, 
Plaukia sau laivelis^ Gyvenimą 
tas turės, Devynbalsė, Stoviu aš 
parimus. Kur bėga Šešupė, Du 
broliukai kunigai, Negerki tre
čios, Poeto svajonė, Mano rūtos, 
Šlama šilko vėjas. Jau saulelė 
leidos, Nemunėlis. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Šios ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, lietuviškos kny
gos, suvenyrai gaunama Darbi
ninko spaudos kioske: 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N;Y. 
11207.

Pasikeitus adresui, malonėkit Gyvenkime taip, kad ateities 
tuoj pranešti administracijai, kartos mūsų nekaltintų, jog 
Pridėkite taip pat ir senąjį ad- nesugebėjome aukotis Lietuvai 
res3- ir ją išvaduoti!

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”
Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

86-01 114th St 
Richmond Hill, N.Y.

Skambinti telefonais: 212 441-2811 arba 516 997-7655

BALTI N U KAI — T SHIRT8, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei irs
iu “Lithuanian and proud 
ofit” : vaikam (boy’s statė) 
S (8-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
statė) S (34-38), M (38-40), 
L (42-44), X L (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 7 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje. 341 Hlfh- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

naujausi
LEIDIMAI
j. Pašino, Rinktiniai raitai.

I ir H tarnas {rišti j kietus vir
šeliu*. U t abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, Įrišta.. 
83 dol.

E. Juciūtė, I g a r k o s 
Naujamiesti*. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.,

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

J. Karka, Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentų atsargos 
karininkų korporacija Ramovė 
1933 - 1983. Kaina 10 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary. Novelės. Įrišta. 8 dol.

Bronys Raila, Raibos agavos. 
Įrišta. 18 dol.

J. Burkus, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 dol.

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau ... Religinių 
straipsnių rinkinys. 12 dol.

A. GailiuŠis, Visaip atsitin
ka. Novelės. 6 dol.

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formato, įrišta. 12 dol.

A.' Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Gausiai iliustruota, įrišta. 20 
dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vys
kupija. Gausiai iliustruota, įriš
ta. 23 dol.

J. Brazaitis, Raštai. I; II ir III 
tomai. Įrišta. Po 15 dol.

L. Kerulis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. Didelio formato. 20 
dol.

G. Galva, Ernestas Galva- 
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku
puotai Lietuvoj. 10.00 dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

KALĖDINĖS DOVANOS giminėms 
LIETUVOJE

Pūki dovana 1983 metų Kalėdoms
Siuntinys Nr. 3 —1263

■ i
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu: “AM wool 

made ln Engiand”; 3 metrai geriausio ŠHklnio aksomo sukne
lei; 1 svarasgeriausių vilnonių Mohair siūlų; 2 metrai crimplene 
medžiagos suknelei; 1 pora geriausių “Wrsnglsr” denton jeans; 
1 pora “levi” velveto jeans; vyriški išeiginiai marškiniai arba 
bliuskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $400.00.
| šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima dadėti 4 metrus Ir dirbtinio minko kailio 
3 metrus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su 
muku):

Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kaklo pamušas, pražus kalnierius, sveria 5 avalus ....$200.00 

Avikailiai, tikro kailio viršus ir pamušas, sveria 6 svarus —400.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, De-Luz, sveria 5 sv„ 3 metrai 100.00
Jeans, rumbuoto velveto --------------- ------------------------------- 42.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ----------------------------- 44.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė .........    12.00
Toloscoplc lietsargis---------------- ------- -.................. .............  12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ......................................... 44.00
Puiki medžiaga suknelei .—........-.....................................   40.00
šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 metrai---------------  66.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 metre i— 80.00
Angliška v H no nė medžiaga eilutei, 3 metrai_________  66.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai----------------  80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai_________ 100.00

Šie maisto produktai galima siųsti su drabužiais: 1 sv. ar
batos — $8.00, 1 sv. nescafes — 12.00, 2 av. pupelių ka
vos —14,00,1 sv. šokolado — 7.00, 40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiunti
mui $52.00.

Siunčiame pramogines Ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuo savybes, tar

pininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms 
pensijas, persiunčiame palikimus | Lietuvą prekėmis arba va
liuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND
Tel. 01 460 2592

AMBER HARVEST
Fresh fruits and vegetables

PARDUOTUVĖ
Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 

duonos Iš Bruno’s kepyklos Chicagoj. .
Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110-21 Jamaica Avė.
(kampas 111 St.) 
847-9225

Atidarą nuo 8 Iki 7 vai. 
rtuo pirmadienio 
iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Cuatom made fur and sheep- 
skin coats and other leather 
goods. The lowest prices ln 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOO0HAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1162

FEDERALINE KREDITO UNIJA

Bdeherpark 
PHARMACY Ha

Wm. AnectMl, B.8.
77-01 JAMAICA AVEMUE

(Cor. 77th Street)
Weedhaven, N.Y. 11481

WK DELIVKR 
296-4130

Kalėdos, Aušros V artų Mont- 
realio choro įdainuota 14 kalėdi
nių giesmių: Tyliąją naktį, Sku
binkit piemenys, Nakties tyloje, 
Piemenėliams, vargdienėliams, 
Tylią naktį, Angelų balsai, Svei
kas Jėzau gimusis, Linksmų Ka
lėdų, Laukiame su viltim, Ber
neliai kelkit, Ateikit vaikeliai, 
Tyliąją naktį, Linksmą giesmę 
ir Iš padangių tolimų. Kaina 
11 dol. Persiuntimas 1 dol.

LIETUVIŲ LIETUVIAM

86*01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (212) 441-6799

Skyriai Chicagoje, m. ir St Petersburg, Ra.

— Kiekviena taupoma sąskaita KASOJE apdrausta Iki 100,000 dolerių;

šv. Kazimiero medalis^ išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

LITHUANIAN COOKERY
(ln Enęllsh, 310 pages, prjco 8 doL)

Agronomas Ii Sinkevičiūtės parašyta lietuvišką valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
ptestlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 314 pusi. Kaina • 
dol. Darbininkas, M1 Hlghland Blvd., Brooktyn, N.Y. 11247.

Užsakau “Llttuanlan Cookery" už 8 doL Porsluethnea- 
Poetage 50 c.

Vardas, pavsrdė ..................n,.

Numeris, gatvė ----------------------------———

M lošta*, valstija, Zlp ............................................ ...............................................

Ut dMoHao Ir motus Cortifikatua duoda kiek galima

Violoms (tariame lengvomis sąlygomis sutelkia visų

KABOS įstaiga veikla savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vakaro, 
pouktsdlsnials Bei 6 vsL vok. Ir šeštadieniais Iki 5 vai. vakaro.

Visus kviečiams dėti santaupas j lietuvišką KASĄ.

ss

-

:•
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PASIKEITIMAI KULTŪROS 
ŽIDINIO ADMINISTRACIJOJ

Nuo pat 1976 metų, kai buvo 
įkurta Židiniui administruoti 
Lietuvių Kultūros Fondo korpo
racija, buvo daromi bandymai 
gauti nuo valstybinių mokesčių 
atleidimo privilegiją. Dėl įvairių 
priežasčių Šios pastangos ilgą 
laiką buvo bevaisės. 1981 šis 
reikalas buvo pajudintas iš nau
jo. Pasamdžius specialistą advo
katą, ilgainiui paaiškėjo, kad 
būtų lengviau gauti “tax exempt 
status” naujai organizacijai, ne
gu jau keletą metų egzistuojan

čiai LK Fondo korporacijai. Ta 
: linkme ir buvo dedamos atnau- 
ijintos pastangos. Buvo paruoš-
• tas naujos korporacijos statutas 
•ir parinktas naujas vardas. Ka- 
t dangi įvairių lietuviškų fondų 
J jau yra nemažai, buvo parink- 
$ tas “Lithuanian Cultural Cen-
• ter” pavadinimas, kurį laisvu
• vertimu galima vadinti “Lietu- 
; vių Kultūros Židinys”. Tuo var-
• du buvo paruošti įstatai ir 
S įteiktas New Yorko valstijai 
» prašymas. 1982 gruodžio mėn. 
► buvo oficialiai priimtas naujos
• korporacijos čarteris ir gautas 
į registracijos numeris. Beliko 
‘ gauti tik mokesnių atleidimo 
. teisę.
- 1983 spalio 10 visuotiniam
• narių suvažiavime buvo praneš- 
į ta apie šių pastangų bei įvykių
• raidą ir buvo nutarta sušaukti
• specialų susirinkimą, kai tik bus
• gautas “tax exempt” statusas.
• Lapkričio 3 atėjo iš valdžios
• pranešimas, kad Lithuanian 
< Cultural Center Ine. jau gali 
» naudoti mokesčių atleidimo pri- 
'"Vilegiją. Tai buvo didelis ir ilgai 
flauktas laimėjimas. Daugiausiai 
į pastangų šiam tikslui pasiekti 
! įdėjo pats LK Fondo tarybos
• pirmininkas ir tuo metu teisinių 
' reikalų vedėjas Aleksandras 
;. Vakselis. Paskutinėje pastangų 
‘ fazėje asistavo naujai tarybon 
; išrinktas dabartinis teisinių rei;

das ir bet koks kitas turtas 
pereina į naujos korporacijos 
nuosavybę.

4. Visi taip pat pritarė, kad 
oficialioji Kultūros Židinio kor
poracijos veikla ir sąskaityba 
pradės veikti nuo 1984 sausio Į.

Šiais nutarimais vyriausias 
korporacijos organas — narių 
suvažiavimas — davė teisėtą ei
gą naujai Lithuanian Cultural 
Center korporacijai perimti ir 
Kultūros Židinio administraci
jos darbus.

Susirinkime nedalyvavūsiem 
nariam specialiu pranešimu bus 
duota proga pareikšti nenorą 
arba nesutikimą priklausyti 
naujai korporacijai. Tuo būdu 
visi nariai bus turėję progą šiuo 
reikalu pasisakyti.

Po pasikeitimų nuomonėmis, 
klausimų ir labai naudingų pa-

siūlymų šis istorinis narių su
sirinkimas buvo oficialiai užda
rytas. Susi rinkusieji turėjb pro- 
gą šampanu “pakrikštyti” nau
jąją korporaciją ir pasivaišinti 
kava bei pyragaičiais.

Tuoj po narių susirinkimo į- 
vyko tarybos posėdis, kuriame 
buvo aptarta ir nuspręsta lig
šiolinės korporacijos uždarymo 
procedūra ir naujosios korpora
cijos veikla. Sutartis su tėvais 
pranciškonais dėl tolimesnio 
Kultūros 
vimo bus 
rašyta jau 
Cultural 
vardu, ir tikimasi, kad Kultū
ros Židinio priežiūros ir admi
nistracijos darbai ir toliau vyks 
taip sklandžiai, kaip ir iki šiol. 
Gi Židinio aukotojam bus dide
lė pagalba, kad be abejonės jų 
aukos Židiniui galės būti teisė
tai nurašomos nuo uždarbio fe- 
deralinių mokesčių reportavimo 
metu.

Židinio administra- 
artimoj ateity pasi- 

naujosios Lithuanian 
Center korporacijos

Alg. š.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
FONDO, INC., PADĖKA

Pirmasis Lietuvių Kultūros 
Fondo — Lietuvių Kultūros Ži
dinio veiklos dešimtmetis nuke
liavo istorijon. Tas įvykis buvo 
atžymėtas Kultūros Židinio 10 
metų sukakties minėjimu - kon
certu. Šis didelis įvykis turėjo 
didelį pasisekimą, už kurį esame 
dėkingi:

Lietuvos generaliniam konsu
lui New Yorke Anicetui Simu
čiui, tėvam pranciškonam —Tėv. 
Pauliui Baltakiui — provincijo
lui, Tėv. Leonardui Andriekui už 
sukalbėjimą invokacijos, pran
ciškonam, kurie aukojo konce- 
lebracines mišias.

Iškilmės vedėjui, LKF valdy
bos parengimų vadovui Vytau
tui Alksniniu! ir jo didžiai 
darbščiam štabui: E. Kezienei, 
kuri ne tik keliais atvejais pa

kalų vedėjas advokatai"’JvfŽrfiu? 3raf^fid*VbiYrrrg£sodsiniūi'!Mcuš, 
bet dar'Kultūros Židinio reika
lam paaukojo iš valgyklos gautą 
pelną; jos talkininkėm: U. Povi- 
laitienei, O. Povilaitytei, S. Po
vilaitytei, V. Šližienei, O. Ba
rauskienei, B. Lukoševičienei, 
Menčiūnienei.

Atgaivos darbuotojams: J. Sli
žiui, M. Povilaičiui, S. Liogiui 
ir V. Labučiui.

* Jason-Jakutis.
Sėkmingai praėjus Kultūros

• Židinio 10 metų sukaktuvių mi- 
; nėjimui, gruodžio 10 buvo su-

šauktas specialus narių susirin- 
i kimas. Susirinkime asmeniškai 
' -ir su įgaliojimais dalyvavo dau

giau negu pusė balsavimo tei-
* sės turinčių LK Fondo narių, 
i o kvorumui užtenka vien 10%

teisėtų dalyvių. Po pranešimų 
■ ir diskusijų susirinkime buvo 
< priimtos šios rezoliucijos:
Į 1. Visi dalyvaujantieji nariai 
; savo ir kitų įgaliotais balsais 
i sutiko pereiti iš Lietuvių Kultū-
• ros Fondo korporacijos į naują
ją Lietuvių Kultūros Židinio 
korporaciją.

; 2. Visi vieningai pritarė pra-
dėti ligšiolinės LK Fondo korpo-

- racijos uždarymo procedūrą.
- 3. Visi vieningai pritarė, kad 
•ivisas ligšiolinės korporacijos iž-

Ta proga išleisto leidinėlio 
redaktoriui ir scenos dekora
toriui P. Jurkui.

Spaudos atstovams: E. Čekie- 
nei, kun. dr. K. Bučmiui, OFM, 
bei fotoreporteriui L. Tamošai
čiui.

Radijo direktoriam prof. 
dr. J. Stukui ir R. Keziui.

Tėvų pranciškonų spaustuvės 
vedėjui T. Pranciškui Giedgau- 
dui, OFM.

L.K.F. Tarybos spaudos ir in
formacijos vedėjui A. Šilbajo- 
riui.

L.K. F. Tarybos narei 'Albinai 
Žumbakienei už kavutės 'paruo
šimą po pamaldų.

Židinio prižiūrėtojai S. Šab- 
levičienei už stalų ir kėdžių 
sutvarkymą.

.io»>
„ Ir visįgrp kitiem,, v;iĮen®kitr, ar 
kitokiu būdu prisidėjusiem prie 
šio įvykio pasisekimo. ;

Lietuvių Kultūros 
Fondo, Ine., 
Tarybos vardu

A. Vakselis,
Pirmininkas

Paaukojusiom pyragus: And- 
riuškienei,Gražulienei, Dubaus- 
kienei, Kulikauskienei, Jankaus
kienei, Petraitiene i, Vaičiulienei, 
Lušienei, Vaičiūnienei, Klevie- 
nei, Tutinienei, Milukienei, Ma
linauskienei, Lukoševičienei.

Bilietų platinimo ir svečių 
sodinimo komitetui: I. Alksni- 
nienei, Ž. Jurienei, G. Ruzgie
nei, R. Savickaitei-Bork, M. Ša- 
linskienei bei jaunom kontrolie
rėm S. Alksninytei ir R. Alksni- 
nytei.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

Bostone lapkričio 20 paminėta Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventė. Groja Berklee muzikos koletijos trijo, vado
vaujamas kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko. Nuotr. Algio 
Starinsko

garbą buvusiem kovotojam, 
skatina aukotis dėl tautos gero, 
moko pažinti praeities klaidas 
ir jų nekartoti. Išeiviam savo 
tautos istorija padeda nepamesti 
ryšio su visa tauta, jos likimu 
ir siekimais, kurie kartu yra sie
kimai kiekvieno tautos nario, 
kur jis begyventų. Siekiant savo 
tautai Šviesesnės ateities, be 
kitų uždavinių, mum yra pa
reiga savo tautos istoriją gerai 
pažinti ir mokytis iš jos.

mi
ŽINIOS__

Poezija ir “Šventieji dūmai’’
Gruodžio 3 Tautinės S-gos 

namuose So. Bostone Kultūrinių 
Subatvakarių rengimo komisija 
suruošė Jono Rūtenio poezijos 
knygos “Šventieji dūmai” su
tiktuves.

Programą pradėjo rengimo 
komisijos pirm. inž. Edmundas 
Cibas. Rašytojas Stasys San
tvaras pradžioje kalbėjo bendrai 
apie lietuvių raštiją, pradėda
mas nuo pirmųjų raštų lietuvių 
kalba. Vėliau kalbėjo apie dr. 
Basanavičiaus redaguotą “Auš-

rą” ir kitus tQ laiko rašytojus. 
Kalbėjo apie poeziją i r anie mūsii 
garsiuosius poetus kaip Maironį, 
Mykolaitį-Putiną, Joną Aistį ir 
kitus. Toliau kalbėjo apie Jonį 
Rūtenį, trumpai supažindinda
mas su jo darbais ir kūryba, 
o taip pat ir apie jo naują 
poezijos knygą “Šventieji dū
mai”.

Jonas Rūtenis paskaitė porą 
eilėraščių iš šios naujos knygos.

| šias sutiktuves buvo atvykę 
net ir iš toliau, o ypač iš Cape 
Cod, kur J. Rūtenis gyvena. 
Po visos programos buvo kavu
tė ir laisvi pašnekesiai.

“Aušros” dėmesys lietuvių 
kalbai

Lietuvių kalbos iškėlimui ir 
sustiprinimui didelės reikšmės 
turėjo “Aušra”, kurios 100 metų 
sukaktį šiemet minime. Šiuo rei
kalu Laisvės Varpo gruodžio 4 
d. programoje kalbėjo rašytojas 
Stasys Santvaras. Iškėlęs Jono 
Jablonskio, Kazimiero Būgos ir 
kitų pasisakymus apie lietuvių 
kalbą, o taip pat nurodęs, kaip 
liėtuvių šviesuomenė buvo atsi
sakiusi savo gimtosios kalbos, 
kalbėtojas pabrėžė, kad “Auš
ros” dėmesys lietuvių kalbai 
turėjo didelės reikšmės jos iš
likimui ir sustiprėjimui.

UMK FEDERACIJOS
NEW YORKO KLUBO POBŪVIS

MM

Lietuvos vyčių Maspetho kuopa, kuri turi 325 narius, 
nuoširdžiai sveikina visus Šv. Kalėdų proga ir linki lai
mingų Naujųjų Metų.

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

R. K. Vidžiūnienė, Vieno va
karo melancholija. Novelės. 7 
dol.

Iz. Straukas, Nuo Linkuvos 
iki Čikagos. Atsiminimai. 8 dol.

P. Melnikas, Pakirsta šaka. 
Romanas. Kietais viršeliais. 8 
dol.

K. Ostrauskas, Gundymai. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

J. Ehret, Lithuania, The Euro- 
pean Adam. Angliškai. 3.50 dol.

Vysk. V. Brizgys, II Vatikano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 
Kietais viršeliais, 6 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai, 
eilės. 6 dol.

K. Kaminskas, Po svetimu 
dangum, eilėraščiai. 4 dol.

A. Gailiušis. Visaip atsitinka, 
novelės. 6 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

klubas gruodžio 10, šeštadienį, 
®v. popiet Kultūros Židinio po
sėdžių menėje surengė uždarą 
ulėdinį pobūvį. Narės dalyvavo 
su savo vyrais. Vaišės buvo su
neštinės, klubo pirmininkės dr. 
Marijos Žukauskienės gerai su
planuotos.

Invokaciją sukalbėjo Tėv. L. 
Andriekus, OFM. Klubo pirmi
ninkė Marija Žukauskienė visus 
pasveikino su šventėmis ir 
kvietė vaišintis, linksmai leisti 
laiką. Sveikinimo kalbas pa
sakė LB N.Y. apygardos pirmi
ninkas A. Vakselis ir LMK Fede
racijos pirmininkė Marija No- 
rejkienė, gi poetas Leonardas 
Andriekus, OFM, paskaitė 
kalėdinių eilių iš savo anksty
vesnių eilėraščių rinkinių. Pa
sveikino ir Sofija Kačinskienė, 
papasakojo apie gyvenimą Sun- 
ny.Hills, Fla., prisiminė veiklą 
New Yorke, kur čia ilgai gyve
no. Gi aktorius Vitalis Žukaus
kas linksmai nuteikė humoristi
ne kalba. Pobūvis užsitęsė apie 

-3j-vaL U praėjo jaukioje nuotai
koje.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny- 

, ’ rąi gaunama Darbininko admi
nistracijoj, .341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO, INC 
NARIŲ DĖMESIUI

VLADUI MISEVIČIUI
mirus Listuvojs, ra lik i u gilią užuojautą jo broliui Stasiui, 
gyv. Borgonfiold, N.J., Ir giminėms Lietuvoje.

Alfonsas Koncė

Nepaprastas Lietuvių Kultūros Fondo, Ine., suva
žiavimas, Įvykęs 1983 gruodžio 10 Lietuvių Kultūros Ži
dinyje, visais balsais nutark: V,

“VISI LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO, INC., NARIAI 
ĮSIJUNGIA Į NAUJAI ĮKURTĄ, NUO FEDERALINIŲ 
MOKESČIŲ ATLEISTĄ LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRĄ.” 

Kadangi suvažiavime kai kurie nariai nedalyvavo, 
todėl suvažiavimas Įpareigojo LKCJnc., priimtų nutarimų 
paskelbti Darbininke, prašant *visų tų, kurie suvažiavi
me nedalyvavo (asmeniškai ar per ĮgaliotinĮ), kad savo 
eventualų nesutikimų praneštų LKC, Ine., vadovybei 
iki 1983 m. gruodžio 31 d.

1984 m. sausio 1 d. visi LKF, Ine., nariai, nepra
nešę, kad jie nenori būti Lietuvių Kultūros Centro, Ine., 
nariais, bus laikomi LKC nariais.

LKC, INC., TARYBA

Istorija — mokytoja
Radijo valandos Laisvės Var

pas vedėjas Petras Viščinis, .ryš
kindamas įvairius “Aušros 
metų sukakties aspektus, savo 
programoj iškėlė “Aušros” pa
stangas sudominti lietuvių tau
tą savo ilga ir garbinga istori
ja. Jis nurodė, kad šia prasme 
“Aušros^ raginimas sudarė 
vieną tą veiksnių, kurie sukėlė 
lietuvių tautinį atgimimą ir pri
vedė prie Lietuvos valstybės at
statymo. Kai dabar vėl įtemptai 
tenka kovoti dėl laisvės tėvą 
kraštui, senoji ir pastarųjų laiką 
mūsų tautos istorija yra stipry
bės šaltinis. O prof. Simas Su
žiedėlis savo kalboje pabrėžė, 
kad žmonės nėra pakankamai 
subrendę savo tautos gyveni
mui,,jei gerai nepažįsta praei
ties ir nesimoko iš jos. Todėl 
mokytis iš savo tautos istorijos 
ragino ne tik “Aušra”, “Varpas’, 
“Tėvynės Sargas”, bet tebeska- 
tina taip pat Lietuvos himnas, 
kuriame sakoma “Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia”.

Mūsų tautos žadintojai sten
gėsi Lietuvos praeitį vaizduoti 
didvyrišką, žavią, patrauklią, 
kad žadintų savo tautos meilę 
O istorija tampa mokytoja, kad 
praeitį tikriau pažįstame ir blai
viau ją vertiname, kai supran
tame, kas praeityje buvo gero, 
o kas blogo, kas dabar sektina 
ar ko vengtina. Istorija žadina 
meilę savajai tautai, įkvepia pa- srityse.

BOSTONO RENGINIAI
Gruodžio 18 d. 4 vai. L.M.F. 

Bostono klubo rengiamos kū- 
čios-kalėdinė vakaronė. Pro
gramą atliks kun. Vincas Val- 
kavičius, Norwoodo klebonas. Jis 
pagros smuiku ir padainuos, o 
Elen Rubin paskambins arfą. 
Rengėjos kviečia visus į šią 
vakaronę.

Gruodžio 31 d. 9 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos tradicinis Naujų Metų 
sutikimas. D-jos valdyba kviečia 
visus ir prašo užsisakyti stalus 
10 asmenų iš anksto.

Kovo 5 d. atidaroma Elenos 
Vasyliūnienės dailės darbų pa
roda Cambridge Public Library. 
Paroda tęsis dvi savaites.

Balandžio 1 d. M inkų radijo 
valandėlės 50 metų sukakčiai 
paminėti koncertas, o rugpjūčio 
12 gegužinė-piknikas.

Gegužės 6 d. Motinos Dienos 
minėjimas. Rengia L.M.F. Bosto
no klubas.

Gegužės 13 d. 3 vai. popiet 
First & Second Church salėje, 
66 Marlborough St., Bostone 
rengiama poezijos ir muzikos 
popietė su poetu Stasiu Santva
rų ir pianistu Vytautu Bakšiu. 
Rengia LB Bostono apygardos 
valdyba.

30ST0N MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pas trinkimas.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9.00 - 10:C0^al. ryto iŠ WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

JURA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHGE. OOYLE. PLAYTER, 

NOViCK & STRIMAITIS — Nina 
Hamilton Place. Boston, MA. TEL.: 
517- 338-0070 Lynn, MA., TEL.: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose

BnnH-BV-mnii 
Pustngcpoidboth ujoųs 

lošt, conuenjentprivutE, sofB, 
ThnTs lutat BRIMIKmUMtii
Greitai, prieinamai, privačiai, augiai, nemoto-- 

mal. Tai taupymas pačiu So. Boston Sovtage
Bank bodu. Ar (urna tiktai plnlgua padėti | ban-'

traukia wnų l'ėgalMltė. PrtaMote ir utUkrlni- 
_> maa, kad jfttiiplmlgai 

AlB procentua, 
SHF leidžiamus Įontymę. k •» 

pę tongvo taupymo M-. • 
do per paita skambink H Mr.

\ South I^oston
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NEW

YORKE
Kultūros Židiny šį savaitgalį: 

gruodžio 17, šeštadienį, skautų 
kūčios ir Perkūno choro kalėdi
nis pobūvis; gruodžio 18, sekma
dienį, Brazaičio raštų išleidimo 
proga — paskaita “Brazaitis — 
literatūros mokslininkas”. Po pa
skaitos — koncertas. Groja 
smuiku Julius Veblaitis. Rengia 
Liet. Fronto Bičiuliai.

Skautų bendros kūčios rengia
mos gruodžio 17, šį šeštadienį, 
6 v.v. Kultūros Židinio didžio
joje salėje. Rengia vyr. skaučių 
židinys Vilija. Talkina skaučių 
Neringos tuntas ir skautų Tauro 
tuntas. Kviečiami visi skautai, 
jų tėveliai ir artimieji. Apie da
lyvavimą iš anksto pranešti Al
donai Katinienei — 212 846- 
1210.

Lietuviškas kūčias rengia Liet. 
Kat. Moterų Sąjungos 29 kuopa 
gruodžio 18, šį sekmadienį, 12 
vai. Apreiškimo parapijos salėje. 
Dalyvaus ir parapijos choras. 
Įėjimo auka — 6 dol.

N.Y. vyrų choro Perkūnas ka
lėdinis pobūvis rengiamas Kul
tūros Židinio mažojoje salėje 
gruodžio 17, šį šeštadienį, 7:30 
v.v. Kviečiami visi choro nariai 
dalyvauti su žmonomis. Kviečia
mi ir buvę choro nariai ir tie, 
kurie norėtų prisijungti prie 
choro.

Liet Fronto Bičiulių suvažia
vimas bus gruodžio 18, šį sek
madienį, Kultūros Židinyje. 
Rengia centro valdyba, susita
rusi su New Yorko sambūriu. 
Kviečiami dalyvauti visi rytinio 
pakraščio sambūriai. Suvažiavi
mas prasidės 1 vai. mišiomis 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Mišios aukojamos už veik
lų frontininką dr. Bronių Radzi- 
vaną, kuris mirė prieš 5 metus. 
Darbo posėdžiai prasidės 2:30 
v. popiet mažojoje salėje. Sam
būriai padarys pranešimus apie 
savo veiklą. Taip pat praneši
mus padarys ir centro valdyba. 
Po darbo posėdžio pertrauka 
iki 5 vai. 5 vai. — literatū
rinė popietė su dr. Juozo Gir
niaus paskaita — Prof. Juozas 
Brazaitis — literatūros moksli
ninkas. Po paskaitos — Juliaus 
Veblaičio smuiko koncertas. 
Akomponuoja Viktoras Ralys. 
Po visos programos — kavutė.

Kalėdinių kortelių tautiškais 
jei religiniais motyvais, su lie- 
uviškais įrašais, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 12 
bortelių su persiuntimu 5 dol. 
Jžsakyti adresu: Darbininkas, 
>41 Highland Blvd., Brooklyn, 
4.Y. 11207.

Natūralaus bičių medaus pri
einamomis kainomis galima 
rauti Darbininko spaudos kios- 
ce. Čia taip pat galima įsigy- 
i kalėdinių kortelių, lietuviškos 
nuzikos plokštelių, įvairių su
venyrų ir dovanėlių Kalėdom ir 
eitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų ir kt.

Kun. Antanui Račkauskui, Ap
reiškimo parapijos vikarui, atei
nančiais metais sueina 50 metų 
kunigystės jubiliejus. Jam pa
gerbimas rengiamas gegužės 27. 
Prašoma tą dieną rezervuoti 
jo garbei. Rengia iš parapijos 
organizacijų sudarytas komite
tas.

Sv. Kazimiero jubiliejinių 
metų komiteto posėdis šaukia
mas gruodžio 17, šeštadienį, 1 
v. popiet Liet. Religinės Šalpos 
įstaigoje. Šis komitetas yra 
centrinis, jam pirmininkauja 
Vytautas Volertas.

“Kovo Ketvirtoji”, šv. Kazi
miero mirties 500 metų sukak
čiai paminėti romanas, parašy
tas laureato Jurgio Gliaudos, 
leidžiamas Darbininko. Paskuti
niu metu prie knygos leidimo 
prisidėjo: 25 dol. dr. A. Darnu
sis, Lockport, III., po 15 dol. 
A. Milaknis, Santa Monica, Ca
lif., G. ir A. Sirutis, Santa Mo- 
nica, Calif., 10 dol. G. Vasi
liauskas, Lucerne Valley, Calif. 
Aukotojam nuoširdžiai dėko
jame.

ŠAULIŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Metinis New Yorko šaulių 
kuopos susirinkimas buvo gruo
džio 10, Kultūros Židinyje. Pa
daryti valdybos veiklos praneši
mai, kuopos garbės nariais iš
rinkti šaulys Vacys Butkys ir 
šaulys Kazys Bačauskas.

Visais balsais perrinkta ta pa
ti valdyba, kuriai pirmininkau
ja Kęstutis Miklas. Svarstyda
mi savo ateities veiklą, šauliai 
nori suburti daugiau narių į 
kuopą ir labiau išplėsti savo 
kultūrinę-visuomeninę veiklą.

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas - condominium. Se- 
minole, Fla. Gerame stovyje ir 
prie krautuvių-bankų, kur pato
gu senesniem žmonėm pasitar
nauti. Tel. 1-813-596-5438.

Darbininko kalendorius 1984 
metam išsiuntinėtas visiem skai
tytojam. Kas norėtų įsigyti dau
giau egzempliorių, prašomi at
siųsti po 2 dol. išlaidom pa
dengti. Darbininkas, .341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Vietoj kalėdinių kortelių 
siuntinėjimo savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininką. Pridėdami auką 
Darbininkui, tuo pačiu stiprin
site ir lietuvišką spaudą.

QUEENS • COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
lx>dy vvorks — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened— Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Gruodžio 18, sekmadienį, 5 v. popiet 
Kultūros Židinyje

Lietuvių Fronto Bičiuliai 
Brazaičio raitų išleidimo proga rengia

LITERATŪRINĘ POPIETĘ

DR. JUOZAS GIRNIUS kalN* UlM 
“Juozas Brazaitis — literatūros mokslininkas”

Moderuoja VYTAUTAS VOLERTAS

Meninėje dalyje: 
smuikas — JULIUS VEBLAITIS 
akomponuoja muzikas VIKTORAS RALYS

Po programos — kavutė

Visi kviečiami atsilankyti

, SVEIKINAME!
Juozas ir Aleksandra Kazickai 

sveikina savo draugus ir pažįs
tamus Šv. Kalėdose ir linki lai
mingų ir sveikų Naujų Metų.

Joana ir Antanas Vaičiulaičiai 
nuoširdžiai sveikina draugus ir 
pažįstamus Kalėdų šventėse ir 
linki jiems laimingų Naujųjų 
Metų. Vietoj kalėdinių atvirukų 
skiria auką Darbininko spaudai.

Dr. Nijolė Bražėnaitė ir 
Renzo Paronetto su šeima nuo
širdžiai sveikina savo draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga per Darbi
ninką.

Povilas Dargis, SLA preziden
tas, gyvenąs Pittsburghe, Pa., 
buvo atvykęs savaitgaliui į New 
Yorką, į SLA centro raštinę 
ir gruodžio 12 lankėsi Darbinin
ko administracijoje, kur įsigijo 
naujų plokštelių, taip pat apsi
lankė ir Darbininko redakcijoje.

Sofija Kačinskienė, akto
riaus Henriko Kačinsko žmona, 
gyvenanti Sunny Hills, Fla., sve
čiavosi Bostone pas kompozi
torių Jeronimą ir Eleną Kačins
kus. Iš ten gruodžio 8 atvyko į 
New Yorką ir čia svečiavosi pas 
Antaniną Reivytienę Middle Vil- 
lage, dalyvavo LMK Federacijos 
New Yorko klubo kalėdiniame 
pobūvyje, į Floridą išskrido 
gruodžio 13, antradienį.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 17, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama G. 
Verdi opera “Emani”. Pagrindi
niai solistai: Luciano Pavarotti, 
Leoną Mitchell, Sherrill Milnes. 
Diriguoja James Levine. Gruo
džio 24, kitą šeštadienį, 1 vai. 
popiet bus transliuojama Wag- 
nerio opera “Tristan und 
Isolde”.

Eglė Vainius, Real Estate par
davėja, dirba su R. T. Real 
Estate Agency, Ine., Bay Head, 
New Jersey. Tel. 295-9700 (na
mų tel. 295-8493). E. Vainienė 
priklauso prie South Monmouth 
ir Ocean County Multiple Lis- 
ting Service. Įstaigoj kreipiantis 
paminėti, kad norite būti E. Vai
nienės klijentais.

1 Jurgis Klimas ir šeima, Bris- 
tol, Conn., vietoj kalėdinių 
kortelių siuntinėjimo per Dar
bininką sveikina savo draugus 
ir pažįstamus. Linksmų Šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų!

Ina ir Pranas Gvildžiai svei
kina gimines ir draugus šven
čių proga ir skiria auką Dar
bininkui.

Marija ir Vaclovas Butkiai 
linki pažįstamiem ir bičiuliam 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
bei sveikų 1984 metu.

Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
sveikina visus gimines, pažįsta
mus ir artimuosius Šv. Kalėdų 
proga ir visiem linki laimingų 
Naujų Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja lietuviškai 
spaudai.

Danutė, Stasys, Ligija ir Sta
sys Jr. Biručiai visiem savo ar
timiesiem, draugam ir pažįsta
miem linki malonių ir jaukių Šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų Me
tų. Auką skiria Darbininkui pa
remti.

Rožė ir Vladas Bariai iš Brid- 
geport, Conn., sveikina savo 
draugus Šv. Kalėdų ir N. Metų 
švenčių proga, siųsdami auką 
Darbininkui.

G. Rožė Jasinskienė, So. Pa- 
sadena, Fla., savo draugam ir 
pažįstamiem linki linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų 1984 metų.

Kazys ir Simone Brazauskai 
iš Ęloridos sveikina savo drau
gus ir bičiulius Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Visiems 
linki Dievo palaimos.

Danutė ir Kazys Krivickai, 
Clark Summit, Pa., sveikina 
draugus ir pažįstamus Šv. Ka
lėdų proga ir linki sveikatos ir 
laimės Naujuose Metuose.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė ir 
dukra Giedrė Zauniūtė Kalėdų 
švenčių proga sveikina savo pa
žįstamus, bičiulius ir linki kuo 
gražiausių, laimingiausių Nau
jųjų Metų. Ta proga vietoj svei
kinimo kortelių skiria auką Dar
bininkui.

Irena ir Jonas Vilgaliai Kalė
dų švenčių proga sveikina visus 
savo artimuosius, bičiulius ir 
pažįstamus ir linki laimingų 
Naujų Metų. Ta proga vietoj 
sveikinimo kortelių skiria auką 
Darbininkui.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai 
sveikina savo mielus bičiulius 
ir pažįstamus Kalėdų švenčių 
proga ir linki laimingų Naujųjų 
Metų. Vietoj sveikinimo kortelių 
skiria auką Darbininkui parem
ti.

Kazys ir Kastytis Jankūnai 
sveikina artėjančių Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų proga 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami visiem geros sveika
tos ir sėkmės, ir vietoj atskirų 
sveikinimų skiria auką Darbi
ninkui.

Antanas ir Aleksandra Masio- 
niai, Fair Lawn, N.J., sveikina 
šv. Kalėdų proga visus savo gi
mines, draugus ir pažįstamus ir 
linki linksmų Šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų.

Irena ir Mindaugas Jankaus
kai švenčių proga sveikina visus 
draugus ir pažįstamus ir vietoje 
atvirukų skiria auką lietuviškai 
spaudai. 1

Elena ir Ildefonsas Krasaus
kai linki savo draugams ir pa
žįstamiems linksmų Šv. Kalėdų 
ir sveikų bei laimingų 1984 
metų.

Teresė ir Vytautas Trečiokai, 
Wethersfield, Conn.,- žiemos 
švenčių proga sveikina visus 
draugus, žemaičius, aukštaičius 
ir ypatingai sūduvius.

Tadas Tallat-Kelpša, Cream 
Ridge , N.J., sveikina savo pa
žįstamus, draugus ir artimuo
sius Šv. Kalėdų ir N. Metų pro
ga-

Petras ir Genovaitė Šlapeliai 
bei anūkas Andrius sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki visiems 
laimingų Naujų Metų.

Jurgis Sirusas, Flemington, 
N.J., savo giminėms, draugams 
ir pažįstamiems Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga linki daug 
geros sveikatos ir laimės ateities 
dienose.

Vita ir Vidmas Matusaičiai 
sveikina savo pažįstamus, drau
gus ir artimuosius Šv. Kalėdų 
ir N. Metų proga.

Elena ir Kęstutis Valiūnai Šv. 
Kalėdų proga sveikina visus 
draugus ir geros valios lietuves 
ir lietuvius. Dirbkime Lietuvos 
labui!

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
su šeima nuoširdžiai sveikina 
savo draugus ir pažįstamus per 
Darbininką ir linki visiem 
džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

Zigmas Bacevičius sveikina 
gimines, draugus, pažįstamus ir 
linki giedrios, šventiškos nuotai
kos Šv. Kalėdose ir sėkmės Nau
juose Metuose.

Juozas ir Monika Liubinskai 
sveikina savo pažįstamus, drau
gus bei artimuosius Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga. Linki gra
žiausių švenčių ir laimingų 1984 
metų.

Rasa ir Henrikas Mildai svei
kina visus gimines, draugus ir 
pažįstamus su Šv. Kalėdom ir 
Naujaisiais 1984 Metais. Vietoje 
sveikinimo kortelių skiria auką 
Darbininkui ir Kultūros Židiniui 
paremti.

Petras ir Algimantas Bručai, 
St. Petersburg Beach, Fla., svei
kina savo draugus, artimuosius 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir N. 
Metų proga.

Anjanas ir Valerija Gimiai 
Šv. Kalėdų proga sveikina savo 
gimines ir bičiulius, linkėdami 
pajusti dieviškos meilės šilimą 
ir ja gyventi ištisus ateinančius 
metus.

Jonas K. Karys ir žmona Joana 
sveikina savo bičiulius bei arčiau 
pažįstamus lietuvius žiemos 
švenčių proga, linkėdami visiems 
giedrių Kalėdų ir laimingų N: 
Metų. Nepajėgdami rašinėti kor
telių, jiedu stambesne suma pa
rėmė lietuvišką spaudą.

Marija ir Vladas Židžiūnaų 
Cape Cod, Mass., sveikina savef 
gimines, draugus bei pažįsta-' 
mus Šv. Kalėdų ir Naujų Meti^ 
proga. Vietoje asmeninių sveiki
nimų aukoja Darbininko spau-; 
dai paremti.

Janina ir Antanas Snieškai. 
sveikina Tėvus Pranciškonus ir 
visus savo bičiulius Šv. Kalėdų 
proga. Laimingų Naujų Metų 
visiems!

Ignas Kazlauskas, Great Neck, 
N.Y., Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga sveikina savo gimines, 
draugus, buv. mokinius, pažįs
tamus ir visus lietuviškos kul
tūros puoselėtojus. Mūsų spau
dai skiria auką.

V. Gudienė su šeima sveiki-, 
na savo draugus ir artimuosius 
Šv. Kalėdų proga ir linki lai
mingų Naujų Metų.

Stefa ir Vyt. Vaikučiai Šv. Ka
lėdų ir N. Metų proga sveikina; 
artimuosius, draugus ir pažįs^ 
tarnus.

J. ir B. Šileikiai iš Floridos 
Kalėdų švenčių ir N. Metų proga 
sveikina draugus ir pažįstamus. 
Vietoj kortelių siunčia auką 
Darbininkui.

Uknevičių šeima sveikina 
savo pažįstamus, draugus ir 
artimuosius Šv. Kalėdų ir N. 
Metų proga. Vietoj asmeninių 
sveikinimų siunčia auką Darbi
ninko spaudai paremti.

Dr. Aldona ir dr. Kajetonas Ja- 
načiai Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga nuoširdžiai sveikina 
Darbininko redaktorius, admi
nistraciją, Tėvus Pranciškonus, 
organizacijų vadovus, draugus 
ir pažįstamus.

JAUNIMO ŠOKIAI
bus Kalėdų dieną, gruodžio 25, 7 v.v.
Kultūros Židinio mažojoje salėje.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

PLJ S-GOS NEW YORKO SKYRIUS

LIET. KAT. MOTERŲ SĄJUNGOS
29 KUOPA RUOŠIA

LIETUVIŠKAS KŪČIAS
gruodžio 18, sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėje 
Dalyvauja parapijos choras 
Įeinant aukojama 6 dol.

KVIEČIAME SUTIKTI

NAUJUS METUS
SU

JINAI IR TRYS GINTARAI
LIETUVIŠKOJE ATMOSFEROJE

RENGIA LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

KULTŪROS ŽIDINYJE 
361 HIGHLAND BLVD. 
1983 M. GRUODŽIO 31 D. 8 V.V.

Auka 20 dol. suaugusiems, 
10 dol. jaunimui.

Užsakymus priima:

ŠALTI UŽKANDŽIAI
KARŠTA VAKARIENĖ

BARAS

Stalus užsisakyti Iki gruodžio mėn. 28 d. 
stalas 10 asmenų

O. Raubienė — 849-9019
S. Liogys 441-4881 
A Marljoiienė 1-516-883-9350


