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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vytautas Bubnys (g. 1932) 
yra vienas ryškesnių pavergtos 
Lietuvos beletristų. Jo romanų 
trilogija— “Alkana žemė”. “Po 
vasaros dangum” ir “Nesėtų ni- 
^oooooaooooocnuou^cinnnfML 

į Savaitės |
įvykiai |

Argentina pagal ČIA tvirtini
mą galinti pasigaminti bran
duolinių ginklų per vienerius 
metus.

Kuvaite tokiu pat būdu, kaip 
ir Libano Beirute, buvo išsprog
dinta JAV ambasada. Be to, tuo 
pačiu metu įvairiose šios valsty
bės vietose buvo išsprogdintos 
dar penkios bombos. Žuvo 6 ir 
sužeista per 60 žmonių. Buvo 
sulaikytas vienas sunkiai sužeis
tas teroristas. Vietos policija 
yra areštavusi ir daugiau įtaria
mųjų.

JAV pareikalavo, kad Tarptau
tinė civilinės aviacijos organi
zacija pasmerktų Sov. S-gą už 
Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo

gių žydėjimas” — iškėlė nema
ža sugriauto lietuviško kaimo 
problemų, o patį jų autorių 
padarė vienu iškiliųjų paverg
tos Lietuvos beletristų. Romanų 
trilogija buvo kandidatu Lenino 
premijai gauti. Po kelerių metų 
tylos V. Bubnys vėl pasirodė 
su nauju romanu “Kvietimas”. 
Romanas išspausdintas šių 1983 
metų “Pergalės” nr. 7 ir 8. Pa
grindinis romano veikėjas yra 
Balys Adamonis — vieno seno 
Lietuvos miesto (Skauduvos) 
parodų rūmų statytojas ir mu
ziejaus direktorius, tipiškas ko
munistinės santvarkos auklėti
nis. Balio biografiją rašytojas 
atskleidžia mozaikiniu būdu, po 
gabalėlį įterpdamas į kasdieni
nių įvykių eigą. Balys yra turtin
go vandens malūno savininko 
sūnus, dar gimnazijoje nusikra
tęs “religinių prietarų”, jis vik
riai kopia sovietinės karjeros 
laiptais. Pabėgęs iš tėvo namų, 
anksti veda neturtingą mergaitę 
Sofiją. Gavęs stipendiją studi
juoti, palieka žmoną, paskui ve
da Aureliją, kuri jam pagimdo

sūnų Darių. Tačiau Balys yra ne 
šeimos žmogus — jam vis rūpi 
visuomeniniai reikalai, tiksliau 
pasakius — jo paties kilimas 
partiniais laiptais. Jis moka pa
taikauti partijos sekretoriams 
(Vaišniui, Miškiniui), perjuos iš 
muziejaus direktoriaus vietos 
išstumia tikrą kraštotyrininką 
V i tai į Rūką ir pats išdidžiai at
sisėda jo vietoje. Netrukus už
simoja pastatyti Skauduvoje 
gražius parodų rūmus. Staty
boje jam nuoširdžiai talkina 
Jurgis Kasparas — muziejaus 
juodadarbis “asilas”, nešąs sun
kiąsias darbų naštas, ir apsukru-, 
sis inžinierius, naujojoje atneš
tinėje santvarkoje nardąs laisvai 
kaip lydeka vandenyje, Rokas 
Dagilis. Šis vyras stumia sun
kiai judančius ^statybos darbus, 
gelbsti Balį iš keblių padėčių, 
iš statybos “atliekų” sukombi
nuoja direktoriui jaukų namuką 
Šaltupio vingyje prie pušynėlio. 
Roko padedamas, Balys Adamo- 
nis moka save išstumti į pir
mas matomas veikėjų eiles — ir 
parodų rūmų atidaryme, ir ta
riamam dešimtmečio minėjime 
(nors rūmai atidaryti tik prieš 
ketverius metus). Tuo savęs įžū
liu garbinimu Adamonis įsigyja

sekretoriaus Vaišnio nemalonę. 
Ir po žmonos Aurelijos staigios 
mirties Balys pasijunta vienišas 
ir nelaimingas. Adamonis tipiš
kas sovietinis karjeristas — šal
tas savo žmonai, šiurkštus sū
nui, kietas tarnautojams. Tik 
sekretorė Aldona moka jam pa
taikauti ir atlikti savo parei
gas be priekaištų. Tarnautoją 
Macienę atleidžia iš darbo mu
ziejuje vien už t^i, kad jis nu
girdo ją Dariui pasakojant Skau
duvos senąsias legendas. Iš mu
ziejaus išvaro ir senutę mada- 
me Terasą, buvusią dvarininko 
vokiečio kambarinę, kuri mėgo 
kalbėti apie Skauduvos praeitį, 
apie dvaro kultūrą. O sūnus 
Darius tapo prieš tėvo norą 
tautotyrininku, studijavo isto
riją, parašė disertaciją apie 
Skauduvos praeitį ir dabartį. 
Tik viena Alfreta į Balio meiliš
kas pretenzijas atsakė neigia
mai, pasitraukė iš tarnybos mu
ziejuje ir augina dukrelę be tė
vo — tuo parodydama savo 
savarankumą, nenorą viršininko 
malonės. Tamsią dėmę Balio 
veikloje parodo apygirtės Ba? 
lio kompanijos užgriuvimas į 
vargšo skyriaus vedėjo Suginto 
butą. Šį vargšą žmogelį Balys 
guodžia tik žodžiais, bet savo

VALDAS C.* DUOBA.Jiątuvia advokatas. S67 Larkfietd Road., Eapt 
Northporth, N. Y.11731. tai. 516368-3740. Namų tėšetonae ^akaraįė 
tik Išimtinais atėeįe»316 757-2671. New Yorko ofise* Lito patalpose: 
86-01 114tNSt, RW»mof<Wlt, M.Y. 11416. TaL 212 44V-26H: 4}

AUCE*S FLORIST 8HOP/«etavMkam rajone — lietuviška gėlių par
duotuve. Gdlėa Įvairiem progom. 846-5454. 107-04 Jamaica A vėl 
Richmond HM, N. Y. ' ' T

» ' - ' —■ • *

SHALINS FUNERAL HOME. Ine., .84-02 Jamaica Avė. (prie Foresk 
P'way SI.), Woodhaven, N«Y. 11421. Suteikia garbingas leidotūve*. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
—- ------------------—-------  . ii ' -------  -- i i
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL ROME — Moderni koplyčia. Ait< 
conditioned, A. J. Baiton-Battrūnas, uicensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius. Neb
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuves. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti. ’

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

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

nušovimą rugsėjo 1, nes tardy
mai yra nustatę, kad lėktuvas 
nėra vykdęs jokių žvalgybinių 
uždavinių.

Jordano teismas už akių nutei
sė 12 palestiniečių mirti už par
davinėjimą žemės Izraeliui 
vakariniam Jordano krante.

Sovietų erdvės tyrinėtojai pa
tvirtino prieš kurį laiką skelb
tus Vakarų spėliojimus, jog rug
sėjo 26 erdvės tyrimo stoty 
Baikonur, išmetant raketą su 
astronautais į erdvę, įvykęs 
sprogimas. Dėl to astronautai 
automatinių įrengimų buvo iš
mesti ir laimingai pasiekė žemę. 
Taip pat buvo patvirtintas tei
gimas, kad erdvėj skriejančios 
erdvės laboratorijoj Saliut 7 
pradėjęs tekėti aliejus.

Palestino išlaisvinimo organi
zacijos pirmininkas Yasir Arafat 
yra pasiruošęs su savo apie 3000 
šalininkų išvykti iš Libano Tri
polio uosto J.T. globojamais sve
timų valstybių laivais į Tunisą 
ir Pietų Jemeną, bet, Izraeliui 
atsisakius užtikrinti netrukdomą

LIBANO PARAŠTĖJ
pažadų nevykdo (atsiradusį ge
resnį butą atiduoda kitam — 
pataikūnui).

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

kelionę, išvykimas yra del
siamas.

Britanijos muitų įstaiga su
laikė Poole uoste sunkvežimį su 
6 JAV gamintais kompiuteriais, 
siunčiamais į sovietinio bloko 
valstybę, ir areštavo du anglų 
prekybininkus už eksporto į- 
statymų pažeidimą.

Iš 75 J.T. priklausančių vals
tybių nei viena delegacija nesu
tiko priimti dr. Karėm Kajavi 
sudaryto 7746 Irane sušaudytų 
žmonių sąrašo ir iškelti Jungti
nėse Tautose Irano ir jo valdo
vo Khomeini vykdomų žmogaus 
teisių pažeidimų.

Turkijos karinė junta atsistaty
dino ir visą valdymą atidavė 
į nesenai išrinkto parlamento 
rankas.

Paskutiniu metu Libanas vir
to beveik nenutrūkstančių kovų 
arena. Ten tarpusavio kovose 
rungiasi ne tik dėl vadovybės 
suskilusi Palestinos išlaisvinimo 
organizacija, bet ir krikščionių 
milicija prieš mahometonų mili
ciją ir įvairios religinės ir poli
tinės grupės viena prieš kitą. 
Tačiau didžiausią pavojų ten 
esantiem JAV, Prancūzijos, Ita
lijos ir Britanijos taikos priežiū
ros daliniam ir Libano armijai 
sudaro labai agresyvus, nors dėl 
paskutinių kovų žymiai prare
tintas Irano revoliucijos Sargų 
batalionas ir druzų ir Amai 
partizanų grupės, kuriem nuolat 
padeda 6-7000 Sirijos karininkų, 
kurie kasdien pastoviai lanko 
karo veiksmų vietas ir tikrina 
grupių išsidėstymą, mokymą ir 
jiems suteiktų sovietinių ginklų 
priežiūrą. Nakčiai jie grįžta į sa
vo nuolatinę būstinę.

tus nuo Beiruto apie Suk ai 
Gharb yra sutelktos Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos bri
gados, kurios per 1982 kautynes 
buvo gerokai nukentėjusios, bet 
aprūpintos geriausiais sovietų 
ginklais ir vadovaujamos Siri
jos karininkų.

Bekaa slėny ir apie Damaską 
laikoma Sirijos kariuomenė yra 
gerai apmokyta, bet neperseniai 
sumobilizuoti atsarginiai yra 
nedrausmingi, nepakankamai 
apmokyti, neorganizuoti ir ne
moką vartoti modernių ginklų. 
Iš jų sudaryti kariuomenės da
liniai negali būti panaudoti nei 
prieš JAV nei prieš Izraelio ka
rins'. \ . .
* Kiįį arabų dalkuų- nei ’Sirjjjt 
neFSovT S-ga nepajėgia koįitro- ’ 
liuoti, nes jie yra labiau shsirii- 
pinę suvedinėti tarpusavio są
skaitas kaip kovoti su visų bend
ru priešu.

Romanas įdomus tuo, kad 
konkrečiais gyvenimo vaizdais 
nesigailima netiesioginės kriti
kos sovietiniams pareigūnams, 
savanaudžiams karjeristams, 
einantiems per gyvenimą atkišto
mis alkūnėmis, o prieš vyres
niuosius nulenkta galva. Žino
ma, atviros sovietinės santvar
kos kritikos romane nėra. Ba
lių stalai linksta nuo gausy
bės gėrimų ir skanių valgių, 
tik Suginto skyriuje vaišės yra 
kuklios, pilkų moterėlių paruoš
tos, bet tikros sovietinės bui
ties nerodoma: nei eilių krautu
vėse, nei maisto produktų, nei 
drabužių trūkumo. Viršūnės 
-gyvena- prabangoj^liautais 
Jyg, nustumta į,. iižtnŽ^pj, tau 
tartTštMT dtkaria? Įdomu/ kad v. 
Bubnys išdrįso parodyti, kaip 
sovietinis elitas niekina Lietu
vos praeitį, persekioja kraštoty
rininkus. Pr. N.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securlties Ine., Ona Stata St Piaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditles, auksą 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA VVORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shiriey Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Ltthuanla”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

Jau ilgoką laiką Sirija Liba
ne laiko apie 30,000 savo karių, 
išdėstytų į šiaurę nuo Beirutas - 
Damaskas plento, Bekaa slėny 
ir į šiaurę nuo Beiruto, kur jie 
remia prieš Palestinos išlaisvi
nimo organizacijos pirmininką 
Yasir Arafat sukilusius palesti
niečius. Šie palestiniečiai yra 
aprūpinti T-72 ir T-64 tankais, 
apie 100 raketsvaidžių ir apie 
200 artilerijos pabūklų.

Druzai yra aprūpinami per Si
riją geriausiais sovietų ginklais 
ir yra susitelkę Shuf kalnų srity. 
Jie sudaro gana efektyvų kovo
tojų elementą. Į pietus nuo Bei
ruto prieš JAV taikos priežiū
ros dalinius veikia šiitų grupės 
Amali partizanai. Taip pat j ry-

I§ Lietuvos
K. Bažnyčios 
Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

Atleido iš darbo, kad dirbo 
bažnytiniame komitete

Skuodas. Bronė Navickaitė 
1983 vasario 1 buvo atleista iš 
darbo, kad dirbo bažnytinio ko
miteto kasininke. Pradžioje švie
timo skyrius paprašė, kad ji pati 
paduotų pareiškimą ir išeitų iš 
darbo, bet, Navickaitei pasiprie
šinus, ji buvo atleista dėl “eta
tų mažinimo”.

Philadelphijos LB apylinkės suruoštame radijo programos “Bendruomenės Balso” 30 metų 
sukaktuviniame bankete radijo darbuotojai ir programos dalyviai. Iš k. Gediminas Dra
gūnas. ilgametis Bendruomenės Balso iždininkas, Teresė Gečienė, LB apylinkės pir
mininkė, Henrikas Savickas, 20 metų vadovaująs B. Balsui, Juozas Stempužis, JAV 
LB Kultūros Tarybos vicepirmininkas, solistė Marytė Bizinkauskaitė, solistei akompo- 
navusi Elizabeth Manus ir aktorė Julija Dantienė. Nuotr. R. Stirbio

B. Navickaitė buhalterijoje 
dirbo jau per 20 metų ir jokių 
įspėjimų neturėjo.

Atleidžiant iš darbo, jai buvo 
pasiūlyta dirbti toje darbovietė
je valytoja.

Tuomet B. Navickaitė ėmė tei
sybės ieškoti sovietinėse įstaigo
se: kreipėsi į Skuodo raj. liau
dies teismą, bet jos pareiškimo 
nepriėmė. Rašė į Švietimo minis
teriją. Iš ten ministro pavad. 
A. Bubnys kovo 3 pranešė, kad 
ji “iš darbo atleista teisingai” 
ir “grąžinti į pirmykštį darbą 
nėra pagrindo”.

1983 balandžio 4 B. Navickai
tė parašė “Tiesos” redakcijai 
5-kių puslapių išsamų įvykių ei
gos aprašymą, kaip ji buvo 
nuolat diskriminuojama dėl 
savo religinių įsitikinimų (nuke
liama eilė gauti butą ir kt.). 
Autorė rašo: “Keistai nuskambė
jo ir vedėjo prašymas niekam 
nieko nepasakoti. Juk jeigu vis
kas būtų daroma teisingai, tai 
kam toks prašymas, reikalavi
mas, o jei daroma neteisingai, 
tai kodėl aš turiu tylėti?” Į laiš
ką “Tiesos” redakcija atsakė la
bai trumpai: kad su laišku supa
žindino kompetentingas organi- 
ZilClJilS.

Balandžio 26 B. Navickaitė 
buvo iškviesta į vykd. komitetą, 
kur jos laukė partijos II sekreto
rius J. Zalepūga ir Skuodo raj. 
saugumietis A. Pocevičius. 
Zalepūga paaiškino, kad laišką 
tirti netikslinga, užteksią tik 
pasikalbėti su autore.

Pocevičius ir Zalepūga tvirti
no Navickaitei, kad tikintieji yra 
nepersekiojami, tačiau pagaliau 
prisipažino, jog jiems vis tik 
ne tas pat, kokie darbuotojai 
dirba įstaigose. Saugumietis pa
sisakė gavęs anoniminį laišką, 
kuriame pranešama, kad B. Na
vickaitė katekizuojanti vaikus. 
Čekistas perspėjo B. Navickaitę, 
kad apie jos persekiojimą nesu
žinotų “Kronika” ir Vatikano 
radijas, nes priešingu atveju jai 
teksią daug nukentėti.
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMU IR NEMOKAMAI ... 

’ PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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KVECAS
JONAS
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PAROOŲ SALE

4

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.
k
N 116-06 Myrtle Avenue '?

Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

1
. —— - I ■- » ■.. —— ■ - •

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• įdomių VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KEUONĖS

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 769-3300 .

A
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ŽMONIJA SIEKIA TAIKOS ..

alėdos, Kalėdos!
>u Kalėdų žodžiu taip ir atei- 
gražių kilnių švenčių nuotai- 
Kažkas tave pakelia, kažkas 

pildo didesnės meilės visiem. 
) kai išgirsti kalėdinę mu- 
į, tai per tą muziką atsi- 
kia praėjusieji amžiai, įvai- 
tautų kalėdiniai papročiai.

uiti, kokia tai jėga yra krikš- 
lybė, prikėlusi tautas nau- 

gyvenimui, tautas sujun-
i į vieną krikščionišką bend- 
nenę.
artu su ta muzika, su šven- 
žiburiais ateina ir ilgesys, 
n, kurie yra išblokšti iš tė- 
ės ir ten negali grįžti, išky- 
tėviškės paveikslas, prisi- 
a daugybė vaizdų, surištų 
ventėmis. Ir graudu ir liūd- 
<ad tai tik prisiminimai, kad 
okios jėgos užkėlė vartelius 
o jaunystę, kur liko obelys 
ržai, lyg sesės ir broliai, 
augę pajunti, kad šventės 
ena tau idealų pasaulį, tavo 
nimo troškimus — spindėti 
iesti; pajunti krikščioniško 
tumo ilgesį, o iš kitos pusės 
pajunti savo menkumą, 

lą, vienatvę.
t tas dvasinis konfliktas yra 
is, lyg koks katarsis, nu
lipinąs taveu Toks jau mūsų 
įimas — ilgėtis ir ilgėtis ’ 
alėdų žvaigždės ir drauge 
ti kasdienybės grubumus.

-o-
"ne krašte Kalėdos švenčia- 
abai iškilmingai. Tai tikrai 
msia šventė, kuri apjungia 
šio krašto žmones, drau- 
oda toną visam pasauliui 
degti švenčių žiburius ir 
om pasitikti draugus.
odžio 15 VVashingtone vy- 
lelis šventinis koncertas, 
le dalyvavo ir preziden- 
kurį perdavė per televi- 
r kaip gražiai koncertas 
;uorganizuota», kokios de- 
os, kokia režisūra, kokie 
i, koks choras! Įjungtas 

buvo karo laivyno akademijos 
choras. Programoje buvo su
jungta patriotinė, religinė šven
tiška mintis. Sukviesta daug 
vaikų, kurie sėdėjo šalia pre
zidento, dainavo scenoje.

Pabaigoje žodį tarė preziden
tas Ronald Reagan. Buvęs ak
torius, moka kalbėti, kiekvieną 
žodį atiduoda jautriai, aiškiai, 
deramu tonu, švelnumu, jauku
mu. Jis ir pabrėžė, kad Kalėdos 
yra draugystės, meilės, pasida
linimo šventė, šeimų šventė, 
kad tuo būtume visi genesni, 
tauresni. Pasidžiaugė ginkluo
tom pajėgom, kurios saugo pa
saulio taiką. Taika įpareigoja 
būti tvirtiems. Linkėdamas vi
siem gražių švenčių, jis užbaigė 
savo kalbą—tegu Dievas jus vi
sus laimina.

Tada atsistojo tarp solistų, 
choristų ir drauge giedojo kalė
dines giesmes. Koncertą užbai
gė iškilminga trimitų muzika. 
Giedojo ne tik scenos žmonės, 
bet ir visa publika. Buvo viena 
padėkos giesmė to krašto žmo
nių, kuriem Kalėdos yra pras
minga, krikščioniška šventė.

Kalėdos laisvam pasauly, ku
ris irgi nėra tobulas, kuris daž-: 
nai būna- sujauktas;—bet vis dėl; 
to’ čiX Vra daug dvasinio polė-I 
kių. Čia visiem šviečia Kalėdų 
žiburiai, kurie ir kalba apie 
krikščionišką meilę ir šventumą, 
kilnumą.

Tuoj pagalvoji, kad yra prie
šingas kraštas pasaulyje — ana
pus geležinės uždangos, kur nėra 
Kalėdų. Jos išbrauktos. Niekur 
nedega žiburiai, neskamba šven
tiška muzika. Jos yra darbo die
na, sunkios drausmės, priespau
dos.

Tik prie uždarų durų vakare 
įžiebia žvakutes ir susirenka 
prie stalo maldai, ilgesiui ir tai 
priesaikai, kad jie liks ištikimi 
Kalėdų žvaigždei.

Kai visa tai pagalvoji, supran-

ti — kokia tai Dievo dovana 
naudotis ta laisve, kur gali pa- 
pasijusti kaip žmogus, o ne 
vergas ar gyvulys. Bet laisvė 
ir įpareigoja. Reikia ją brangin
ti, ginti, paremti visas teigiamas 
pastangas laisvę išsaugoti.

Žiba švenčių žiburiai, skamba 
muzika, nes čia laisvas, tvirtas, 
pažangus kraštas, tą laisvės il
gesį skleidžia visam pasauliui, 
tą laisvę be atodairos gina.

Dievo palaima visiem, kurie 
to siekia ir tai vykdo!

Besiruošiant Kristaus gimimo 
šventei ir prisimenant žodžius 
“Ramybė geros valios žmonėm”, 
savaime žvelgi mintimis į šian
dieninę žmoniją.

Amerikoj, Britanijoj, Vokieti
joj vyksta demonstracijos prieš 
atominius ginklus. Kad tose de
monstracijose yra daug veid
mainiškos įtakos iš šalies, batų 
naivu abejoti. Bet tų dalyvių 
tarpe yra nuoširdžiai bijančių 
gresiančio pavojaus.

Matyti, panašaus nerimo yra 
ir komunistų valdomuose kraš
tuose, jei, Maskvai prasitarus 
apie naujas atominių Įkimbu ru
sų bazes, kai kur yra jau pa
skelbta iš anksto 10 metų kalė
jimo bausmė, jei kas ruoštų 
prieš tai demonstracijas ar to-

kiose demonstracijose dalyvau
tų.

Bemaž jau nusibodo klausyti 
ir skaityti apie brolžudiškus 
vidaus karus, vykstančius ma
žose Libano ir Centrinės Ame
rikos valstybėse, Pakistane. Pa
našiai yra ne vienoj Afrikos šaly.

Žvelgi į miestų gyvenimą. Net 
dienos metu ne visur yra saugu 
gatvėj, liet bemaž nėra dienos, 
kad piktadariai neįsiveržtų į na
mus, ko nors neapiplėštų, nenu
žudytų. O kaip galėtum nemąs
tyti apie suirusias šeimas, kokia 
laime gyvena išsiskyrusieji ir jų 
vaikai, kiek laimės patiria mili
jonai dvasiškiu apleisto, neauk- 
lėjamo jaunimo. O gi milijonai 
nužudytų negimusių.

Tai ramybės vaizdas šiandien 
žemėj.

Yra daug pozityvių, pasiauko
jusių žmonių, kuriais remiasi 
viskas, kas yra pozityvaus žmo
nijos gyvenime. Kad ir tiem 
žmonėm trūksta ramybės, tai 
dėl tų paminėtų kitų žmonių 
gyvenimo reiškinių, bet jie yra 
ramūs savo viduje. Popiežius 
Jonas Paulius II pasakė ne 
naują, o tik priminė seną tiesą, 
kad, siekiant žmonijoj taikos, 
reikia pradėti nuo savęs. Ko 
pats neturi, to neduosi nė ki

Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos

tiem. Ir taiką, ir nesantaiką 
kuria žmonėm.

Kad taika būtų šeimoj, kad tė
vai ir mokytojai sugebėtų ją 
įkvėpti bei ugdyti vaikuose, tė
vai ir mokytojai privalo patys ta 
taika gyventi. Ir pasaulio tautų 
tarpusavio taiką ar karus, 
tautoj tvarką ar netvarką, net ir 
gerovę ar skurdą kuria indivi
dai, kurie visi kartu vadinami 
visuomene. Jeigu individų sielo
se nėra ramybės ir taikos, tie 
individai tampa nesantaikos šei
moj, visuomenėj, tautų vidaus 
ir tarptautinės nesantaikos prie
žastimi.

Šiandieniniai žmonės — vals
tybininkai ar politikai ir visi 
kiti, neišskiriant ir dvasininkų, 
daug kalba apie taiką, bet per 
mažai veikia, kad ją pradėtų 
ir ugdytų ten, kur ji turi būti 
pirmiausia pradėta. Ikšioliniuo
se karuose žuvo milijonai žmo
nių, buvo sunaikinti miestai ne 
atominiais ginklais, bet tais, ku
riais žmonės žudosi ir šiandien, 
apie kuriuos niekas nekalba ir 
prieš kuriuos niekas neorotes-

VENGRIJOS MIŠRAINĖ
Budapesto daržovių ir vaisių 

dengto turgaus sienos plyšta 
nuo produktų gausumo, madin
gosios krautuvės lūžta nuo už
sieninių prekių, o liuksusiniai 
viešbučiai yra pilni vokiečių, 
austrų ir amerikiečių turistų.

Sovietų tankam užgniaužus 
1956 m. Vengrijos revoliuciją, 
pragmatinis jos valdovas Janos 
Kadar drįso sukurti patenkintą 
visuomenę, turinčią aukščiausią 
pragyvenimo lygį visam sovietų 
bloke. Jis sugebėjo prisitaikyti 
prie naujų gyvenimo reikalavi
mų ir, nebodamas ortodoksinės 
komunistų partijos ideologijos, 
atidarė duris smulkiai privačiai 
prekybai ir sukūrė vadinamą 
“antrą ekonomiją”, įsigalėjusią 
visose sovietų bloko valstybėse, 
bet legaliai veikiančią tik Veng
rijoj. “Antrojoj ekonomijoj” vei
kia įvairūs sukčiautojai, degtin
dariai, mainikautojai ir apsuk
rūs verteivos. Tokia prekyba bu
vo legalizuota tik 1982 pradžioj, 
bet labai greitai įsigalėjo ir pa
kėlė gyvenimo kokybę. Spėlioja
ma, kad net 3/4 dirbančios vi
suomenės verčiasi tokia pre
kyba.

Vengrijoj veikia privati 
prekyba, restoranai ir statybos 
bendrovės, pajėgiančios suma
žinti chronišką butų trūkumą. 

tuoja. Visi kalbantieji per mažai 
kalba, o dar mažiau veikia auk
lėti taikai individų sielose ir tuo 
keliu jai sklisti visoj žmonijoj.

Apaštalas Paulius savo laiko 
žmonijai daugelių atvejų kartojo 
mintį: Visa atnaujinti Kristuje. 
Tą pačią mintį ir tuos pačius 
žodžius kartojo popiežius Pijus 
X, matydamas savo laiko žmoni
jos nuotaikas. Labai reikia nuo
lat ir visur tai kartoti šiandien.

To kelio, visiem atsinaujinti 
ir viską atnaujinti Kristuje, šian
dien labai reikia individui, šei
mai, mokyklai, valstybininkam, 
politikam ir visiem kitiem. Tik 
Kristaus dvasia gyveną indivi
dai gali skleisti taikos dvasią 
visuomenėj, skelbti ir kurti tai
ką žmonijoj.

Visiem linkiu gyventi Kristaus 
mokoma ir teikiama ramybe ir 
taika, šios ramybės ir taikos mo
kyti vieniem kitus.

Visiem malonių ir laimingų 
Kristaus gimimo švenčių, naujų 
1984 metų!

Vysk. Vincentas Brizgys

Privatiem automobilių savinin
kam leidžiama verstis keleivių 
vežiojimu. Vieši tualetai buvo iš
nuomoti privatiem asmenim ir 
virto pelną nešančiom įmonėm. 
Valstybės fabrikuose darbi
ninkai sudarė savo pačių įmones 
ir gamina tuos pačius ga
minius antvalandžių metu.

Maskva visa tai toleruo
ja, nes Vengrijos gyventojai, pa
gerėjus jų medžiaginiam aprū
pinimui, nekelia jokių revoliu
cijų. Esą Vengrijos vyriausybė 
įsitikino, kad geriausias laidas 
išsilaikyti valdžioj, yra suteikti 
gyventojam geresnes pragyveni
mo sąlygas.

Žemės ūky veikiama ta pačia 
kryptim: greta valstybinių ūkių 
leidžiama veikti mažiem^^etm- 
tensyviem privatiem ūkiam, ku
riem apdirbti vyriausybė skolina 
žemės ūkio mašinas ir aprūpina 
sėklom ir trąšom. Juose pagal 
sutartis su valstybiniais ūkiais 
auginamos kiaulės, paukščiai, 
daržovės ir kt.

— Draugas ateinančiais metais 
švęs 75 metų sukaktį. Renginių 
komitetas nutarė surengti reli
ginį koncertą balandžio 15, Ver
bų sekmadienį, Quigley semina
rijos koplyčioj, kur vyko II 
Pasaulio Dienų iškilmingos už
darymo pamaldos.

\UŠRA NAUJOS 
GADYNĖS TEKA
UŠROS 100 METŲ 
UKAKČIAI PRISIMINTI

1 PAULIUS JURKUS

'kiai, turėję įtakos Aušrai 
ivių tautos istorijoje 19 
buvo pats sunkiausias, 

nemokyta, prislėgta bau- 
>, pavergta kaimynų, be 
adų ir užtarėjų, tiesiog 
įasmerkta išnykti. Isto- 
iik turime tautų, kurios 
;o be pėdsakų, nors ir 
rkūrusios dideles kultū- 
stuvių tauta ir ėjo tuo 
io keliu. Devynioliktojo 
; pradžia jai buvo tam- 
naktis, bet pamažu tau- 
ėjo aušti — atbudo tau- 
ionė. Ir tauta nežlugo.

19 amžius vienaip ar 
>aveikė Aušrą ir pastū- 
autinį atbudimą. Tie 19 
įvykiai buvo šie.

ius universitetas, kuris 
etais buvo reformuotas 
lintas Imperatoriškuoju 
tetų. (Universitetas buvo 
1579). Dėstomoji kaitra 
ikų, bet vistiek ir ta kal

ba buvo skatinama pažinti Lie
tuvos istoriją. Tai ir sukėlė sa
vos istorijos poreikius. Iš uni
versiteto išėjo Daukantas, kuris 
vėliau buvo Aušros ideologas. 
Lenkiškai rašė Adomas Mickevi
čius, Juozas Ignas Kraševskis, ir 
jų raštai turėjo didelės įtakos 
besiformuojančiai tautinei są
monei, nes jie rašė apie Lietuvą, 
Lietuvą mylėjo. Toks Kraševs
kis net rūpinosi lietuviškais 
reikalais, įtaigojo Vištelį išleisti 
savą laikraštį.

Napoleonas 1812 perėjo per 
Lietuvą, sukeldamas viltį, kad 
gali būti atstatyta Lietuvos 
valstybė. Ir jau tuomet buvo 
balsų, kad nebereikia unijos su 
Lenkija.

Napoleonas paliko žygių ilge
sį, kad kažkur yra laisvė, kaž
kas vyksta ir kovoja prieš tiro
nus. Ir Vakarų Europoje tąsyk 
buvo didelių laisvės sąjūdžių, 
kurie veikė pavergtuosius.

Tai ir įžiebė 1831 metų su
kilimą. Sukilimas nepasisekė. 
Kaip represija — uždarė Vil
niaus universitetą ir kitas krašto 
mokyklas.

Minėjome, kad 1861 buvo pa
naikinta baudžiava. Po to kaimas 
atkuto ekonomiškai ir jau galėjo 
savo vaikus leisti į aukštąjį 
mokslą. Atsiranda pirmoji lietu
viška inteligentijos karta, kuri 
jau ir norėjo savo tautinio laik
raščio ir kuri tą Aušra išleido.

1863 metų sukilimas vėl su
judino kraštą. Jis nepasisekė. 
Daug kas turėjo pasitraukti į 
Prūsiją ar į Austriją, kad iš
vengtų persekiojimų.

Po sukilimo 1864 metais rusai 
uždraudė spaudą.

Rusų planai
19 amžiaus pirmoje pusėje 

Rusijoje buvo panslavizmo sąjū
dis. Visur pabrėžta slavų tautų 
primatas, ieškota būdų visus 
slavus sujungti, žinoma, su
jungti visus turėjo tik Rusija. 
Tada imta įtikinėti, kad tokios 
Lietuvos visai nebuvo, kad Lie
tuvos žemės yra grynai rusiš
kos, Rusija turi pilną teisę į ją, 
tik šį jų kilnų žygį maišo lenkai.

Rusai ir tikėjosi, kad jiems 
pasiseks sulaikyti lenkų įtaką 
Lietuvoje. Ta įtaka plito per 
lenkiškus dvarus. Tikėjosi, kad 
pasiseks suvilioti likusią lietu
vių saujelę. Pasiseks juos suru
sinti ir primesti pravoslavų (ru
sišką) religiją.

Po sukilimo ir prasidėjo tam

siausi laikai. Viskas buvo drau
džiama. Uždaryta Blaivystės 
draugija, kurią buvo įkūręs vysk. 
Valančius. Uždrausta kunigam 
be leidimo važinėti į kitas para
pijas. Uždrausta statyti, remon
tuoti bažnyčias.

Į Sibirą buvo ištremta nema
ža žmonių, o į jų vietą atkelti 
rusai kolonistai.

Lietuvos vardas visai buvo 
panaikintas, išbrauktas iš žemė
lapio. Pavadintas Šiaurės vaka
rų kraštu.

Spaudos draudimas
Vargiai kur buvo toks įvykis, 

kad būtų uždrausta spauda — 
spausdinti raštus gimtąja kalba. 
Raštas juk ir yra gyvybės ženk
las. Rusai gi norėjo, kad tauta 
išmirtų ir sunyktų.

Jie buvo uždraudę lotynišką 
raidę. Tikėjo, kad per nisišką 
raidę ateis ir rusiškas žodis, o 
galiausiai ir pravoslavija. Jie 
patys spausdino tokias knygas 
rusiškomis raidėmis ir net ne
mokamai dalijo, bet lietuviui 
jos buvo kaip iš pragaro iš
trauktos — jas atmetė.

Tai išjudino tautą. Spaudi
mas iššaukė pasipriešinimą. Re
zultatai buvo visai kiti, nei ru
sai tikėjosi. Jau tautoje buvo 
lietuviškos knygos poreikis, kurį 
sukėlė Valančius. Žinojo, kur 
galima knygas spausdinti. Tad 
Tilžėje, Prūsijoje, ir ėmė spaus
dinti lietuviškas knygas — mal
daknyges, giesmynus (kantič- 
kas), šventųjų gyvenimus.

Nuo 1800 iki 1864 metų, iki 
spaudos uždraudimo, buvo iš
spausdintos 926 knygos. Spau
dos draudimo metu, rodos, tu
rėjo produkcija sumažėti. Bet 
įvyko priešingai. Per 40 spaudos 
draudimo metų buvo išleista 
3320 knygų. Jų egzempliorių 
skaičius buvo 5,543,000.

Ir kaimas ir iš jos kilusi pir
moji inteligentijos karta jau bu
vo paveikta to dinamizmo — pa
sipriešinti. Tada ir pradėta gal
voti, kad ir lietuviai yra juk 
žmonės. Ir jie turi turėti tas 
pačias teises, kaip ir kitos tau
tos. Savus laikraščius tada tu
rėjo lenkai. Ir jų buvo gana 
daug. Rašė apie savo tautos 
reikalus. Ir latviai turėjo savus 
laikraščius. Tik lietuviam krito 
ši nedalia — spaudos draudi
mas.

Laikraščiai prieš Aušrą

Savaime <yla klausimas, ar 
buvo lietuviškų laikraščių prieš 
Aušrą. Didžiojoje Lietuvoje, ku
ri buvo rusų okupuota, lietuviš
kų laikraščių nebuvo. Buvo tik 
Mažojoje Lietuvoje, kurią valdė 
Prūsijos karalius.

1832 ten išėjo Fridricho Kel
kio (1801-1877) leidžiamas “Nu
sidavimai apie Evangelijos pra
platinimą tarp žydų ir pagonių”. 
Kaip pavadinimas jau sako, tai 
buvo religinio turinio laikraštis. 
Karaliaučiuje buvo leidžiamas 
panašaus turinio laikraštis vo
kiškai. Iš jo ir ėmė visą medžia

gą Kelkis. Vėliau buvo spausdi
nama ir originalesnių dalykų, 
F. Kelkis spausdino savo gies
mes.

F. Kelkis redagavo nuo 1832 
iki 1875. Kalbą pataisydavo Fr. 
Kuršaitis. “Nusidavimai” pra- 
džioje turėjo didelį pasisekimą. 
Laikraštis ėjo kartą per mėnesį, 
dažniausiai 3-4 kartus per 
metus. “Nusidavimai” pradėti 
leisti Klaipėdoje, nuo 3 nr. iki 
1837 ėjo Tilžėje, o nuo 1837 
Karaliaučiuje.

1849 pasirodė Keleivis, reda
guojamas Fridricho Kuršaičio. 
(To laikraščio tikras pavadini
mas buvo — Keleivvis isz Kara- 
liaucziaus Broliams Lietuvinin
kams Žines Parnesząs). Tai buvo 
savaitinis konservatyvus, val
džiai palankus laikraštis. Para
mos gaudavo iš vokiečių val
džios.

Kuršaitis redagavo nuo 1849 
iki 1880 kovo mėnesio. Pasiprie
šinimo valdžiai jis neugdė, ugdė 
tik paklusnumą. Buvo prirašo
mas gražia lietuvių kalba. Kelei
vis sustojo 1880.

1877 Klaipėdoje išėjo Marty
no šemiaus redaguojama “Lie
tuviška Ceitunga”. Kaip pats 
vardas rodo, kad čia žymu ir vo
kiškoji įtaka — pavadintas "Cei
tunga”. Bet tiknimoje jis buvo 
lietuviškiausias laikraštis. Jame 
bendradarbiavo ir Basanavičius 
ir kiti aušrininkai.

(Bus daugiau)
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Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas
Kun. ROBERTAS F. VVOLONGEVICZ
Kun. JONAS KŪMAS

šv. Petro parapija
Boston, Mass.

5v. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoiirdiiai sveikina visus parapiečius

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS

Apreiškimo parapija, Brooklyn, N.Y.
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SVEIKINAME!
Nuotaikingų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų -1975 

Metų visiem geradariam, rėmėjam. Tikintieji Lie
tuvoje perduoda savo sveikinimus ir padėką visiem, 
kurie juos atsimena, užtaria ir gelbsti savo maldo
mis, minėjimais ir aukomis..

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Valdyba,
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

Kun. Kazimieras Pugevičius, reikalų vedėjas

Linksni t j Šv. Kalėdy ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Ncw Britain, Conn.
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Kristaus Gimimo šventėje
Ramybis ir Taikos visiems parapiečiams linki

Prel. PRANAS BULOVAS, klebonas
Kun. STASYS RAILA
Prel. J. BALKONAS, P.A., klebonas emeritus

VJ. ATSIMAINYMO PARAPIJA
Maspeth, N.Y.

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS
Prel. VINCAS BARTUŠKA

Los Angeles, Calif.
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Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 

linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS. klebonas
Kun. JONAS MOSKUS
Kun. PAULIUS P. SABULIS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
VVaterbury, Connecticut

s
Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus, ų 

sulaukus
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų ,į
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Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Prel. JONAS J. SCHARNUS, klebonas 
Tėv. dr. KLEMENSAS ŽALALIS, OFM

ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJA, Newark, N.J.

Kalėdų švenčių proga ramybės ir taikos 
visiems draugams ir pažįstamiems linki 

Kun. VIKTORAS DABUŠIS
Seminole, Fla.
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Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lovvell, Massachusetts u a
9
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Linksnių šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

Kun. VVILLIAM L. WOLKOWICH, klebonas

Šv. JURGIO PARAPIJA, Norvvood, Mass.
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams
Kun. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.B., klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas 
Šv. JURGIO PARAPIJA, Philadelphia, Pa.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

l.
t
t
l
p

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts0 g » 5g 2 -
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Skaidraus $v. Kalėdų džiaugsmo 
visiems linki

Kun. Dr. VALDEMARAS CUKURAS 
Putnam, Conn.
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Rochesterio Sv. Jurgio lietuvių parapija « f
Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pran- ę $ 
ciškonų rėmėjus. Parapijos kunigai: į %
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T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

Hartford, Connecticut
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Sveikindamas1 savo parapijiečius linkiu linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom 
ir linki daug laimės Naujuose Metuose

Kun. PETRAS ŽEMEIKIS, klebonas 
Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS 
Dijak. ANTANAS SAMALONIS 
Dijak. HENRIKAS KETURVVITIS 
Elizabcth, N.J.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

sulaukus linksmų šv. Kalėdų ir laimingi) Naujųjų Metų 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.
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Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS
Kun. FRANCIS SPENCER

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiem parapiečiam linki 9

Kun. IZIDORIUS GEDVILĄ I
§V. KAZIMIERO PARAPIJA, Providence, R.I. I

Kristaus gimimo šventėj
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Linkiu savo mieliems parapiečiams 
linksmų Kalėdų Švenčių!

Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime 
visiems parapijiečiams

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Anuterdam, N. Y.

Kun. A. MATULIS

Bayonne, N. J.

Kun. ANTANAS MICIŪNAS, M.I.C.
Kun. BENJAMINAS UŽDAVINIS, M.I.C.

Nuo t i ėdžiai linki S®. Kalėdų ir laimingų 
. Naujųjų Metų!

Sv. Kazimiero parapija 
WORCESTER, MASS.

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lavvrence, Mass.

Linkiu mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų Švenčių 

ir laimingų Naujųjų Metų! 
Kun. ALBERTAS KARAUS 

ST. CASIMIR’S CHURCH, New Haven, Conn.
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GIMNAZIJA TOL EGZISTUOS, 
š KOL MES VISI JĄ REMSIM
i v 
‘Mieli Tautiečiai,
' Kaip kiekvieneriais metais, 
/taip ir šį kartą į metų pabai- 
/gą kreipiamės j Jus, prašydami 
/.paramos. Gimnazijos išlaikymas
• labai brangus. Mes, lietuviai, ne- 
pajėgtume net vienintelės savo

'gimnazijos laisvame pasauly iš
laikyti, jei negautume valdiškos 
^paramos. Nors vokiečių valdžia 
£mūsų gimnaziją dosniai remia 
gir net du trečdalius visų rei- 
*kalingų lėšų duoda, tačiau vie- 
<ną trečdalį turim surinkti patys 
^Ypač šiais metais mum tai ne
lengva, nes mokinių skaičius 
;šiek tiek sumažėjo, todėl ir pa
jamos mažesnės.
/ Praeitą vasarą išleidom net 8 
/abiturientus. Labai džiaugia- 
-mės, kad šiais metais per abi
tūros egzaminus, kurie laikomi 
•'vokiečių valdžios priežiūroj, 
/mūsų abiturientai pasiekė ge- 
-riausius rezultatus gimnazijos 
‘istorijoj.

Šiemet taip pat praturtėjo 
/mūsų mokslo ir laisvalaikio už
siėmimų programa. Šalia 

/‘skautų, ateitininkų ir jaunimo
• ratelio įsikūrė dramos būre
lis. Šalia tautinių šokių grupės

.ir choro suorganizuotas mokinių 
. orkestrėlis. Mokiniai turi gali- 
-mybės mokytis groti įvairiais 
'instrumentais. Tautinių šokių 
/grupė, choras ir orkestrėlis gar

sina lietuvių vardą kitataučiuo
se.

Nuo šių metų liepos 1 pri
klausom Hessenui. Šio krašto 
vyriausybė mus labai šiltai pri
ėmė. Ji, kaip ir federalinė Vo- 

-kietijos vyriausybė, vertina lie- 
j tuvių pastangas išlaikyti savo
• gimnaziją ir žada visapusiškai 

V ją remti. Atrodo, kad vokiečių
valdžios pagalba ateinančiais 
metais galėsime pradėti statyti 
naują berniukų bendrabutį.

Taigi mokslo ir gy venimo są
lygos gimnazijoj vis gerėja. Bet 
ši gimnazija tik tol,.egzistuos, 
kol mes ją visi remsim.

Šia proga dėkojam visiem mū
sų rėmėjam, ypač rėmėjų bū

reliam, kurie dar lig šiol per 
trečdalį visų aukų surenka. Gim
nazija pereitais metais gavo 
124,115 DM aukų. Iš Vokieti
jos — 50,430 DM (14,181 DM 
pačių gimnazijos tarnautojų), iš 
JAV — 48,046.52 DM, Kanados
— 21,501.94 DM, Australijos
— 3,675.74 DM ir Anglijos — 
461.10 DM.

Gilių padėką reiškiam Bal
tui, kuris kasmet 3,600 dolerių 
skiria gimnazijai, patarnauja 
rėmėjų būreliam ir kitiem auko
tojam, persiunčiant aukas ir iš
duodant atitinkamus pažymėji
mus dėl mokesčių.

Dėkojam Kanados lietuvių 
kooperatyvam, kurie kasmet 
skiria dideles sumas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei, Ka
nados ir Australijos LB, kurios 
mus labai remia, ir Lietuvių 
Fondui, kuris kasmet paskiria 
gimnazijai l,00Q dolerių.

Mes ir vėl prašom Jūsų au
kos ir esam tikri, kad mūsų 
neapleisit. Pinigus galit siųsti 
per Balfą, per Bendruomenę

ST. PETERSBURG, FLA.

ir tiesiog gimnazijai — Privates 
Litauisches Gymnasium, 684 
Lampertheiin — Huettenfeld, 
VVest Germany.

Artėjančių švenčių proga lin
kini daug kalėdinio džiaugsmo 
ir laimingų Naujųjų 1984 metų!

Tėvas ALF. Bernatonis, 
OFM Cap. 

pirmininkas
A. Šmitas 

direktorius
J. Valiūnas 
iždininkas

PAS FLORIDOS RYTINIO 
PAKRAŠČIO LIETUVIUS

Juno Beach
Koncerto programą sausio 7, 

šeštadienį, 3 vai. popiet Meto
distų bažnyčioj, Juno Beach, at
liks Toronto Lietuvių Namų mo
terų dainos vienetas — sekste
tas, vadovaujamas Ados Jucie
nės. Sekstetas veikia nuo 1979 
m. ir yra koncertavęs įvairiose 
Kanados ir JAV lietuvių kolo
nijose, turi didelį liaudies ir pra
moginių dainų repertuarą.

Skaidrės iš Lietuvos nepri
klausomybės kovų (1918-1920) 
bus rodomos vasario 4, šeštadie
nį, 2 vai. popiet Metodistų baž
nyčios salėj.

Dalis Vasario 16-tos gimnazijos orkestrėlio, kuriam vadovau
ja muzikas A. Paltinas. N’uotr. M. Šmitienės

Miami
Lietuvių klubo žiemos sezono 

atidarymas įvyko gruodžio 4. At
silankė apie 150 asmenų. Klu
bo pirm. Sofija Šeputienė pa
sveikino susirinkusius. Progra
mai vadovavo direktorius Jonas 
Vaičekonis. Programa pradėti! 
Al. Kolmanaitės deklamavimu. 
Claudia Jonuškaitė paskambino 
pianinu. Maloni staigmena buvo 
sol. Alg. Brazio apsilankymas. 
Jis, akomponuojant p. Brazienei, 
padainavo keletą dainų.

Koncerto programą sausio 8 
klube atliks Toronto Lietuvių 
Namų moterų sekstetas. Taip 
pat vyks iš okupuotos Lietuvos 
atvažiavusios Genės Popelienės 
audinių ir medžio dirbinių pa
roda.

Šaulių “Aušros” kuopa, susi
organizavusi prieš penkerius 
metus, gražiai veikia. Lapkričio 
23 Miami Lietuvių klube buvo 
atšvęstas penkmetis ir kartu pa
minėta kariuomenės šventė. 
Atsilankė 100 su viršum as
menų. Kuopos veiklą paminėjo 
kučpos pinn. M. Vitkus. Išklau
syta eilė sveikinimų. Apie ka
riuomenės svarbą paskaitą skai
tė Jonas Daugėla iš Ormond 
Beach. Solistė Juoze Krištolaity- 
tė-Daugėlienė atliko koncertinę 
programą. Jai akomponavo 
muz. Danutė Liaugminienė. Pro
gramai vadovavo Kunigunda Ko- 
daitienė. Ji tarpais paskaitė kap. 
Juozo Šukio ir savo poezijos.

LOS ANGELES, CALIF.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joj 1983 metais buvo pakrikšty
ti 23 kūdikiai, susituokė 8 po
ros ir mirė 24 asmenys.

Muz. Aloyzas Jurgutis, išbuvęs 
nepilnus metus Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
choro vadovu ir vargonininku, 
lapkričio 28 išvyko atgal į Chi- 
cagą. Laikinai šias pareigas per
ėmė komp. Br. Budriūnas,buvęs 
ilgametis šios parapijos choro 
vadovas ir vargonininkas.

Alfonsas Girskis, sulaukęs 59 
m. amžiaus, lapkričio 23 mirė 
Orange, Calif. Dideliame nuliū
dime liko žmona Bernadeta, du 
sūnūs ir dukra, brolis Jonas, se
suo Sofija Žygaitienė ir kiti ar
timieji. Alfonsas Girskis buvo 
kilęs iš Šilalės parapijos irbuvo 
artimas transatlantinio lakūno 
kap. S. Girėno giminaitis.

Naujų Metų sutikimai bus 
dviejose vietose. Šv. Kazimiero 
parapijos salėj rengia Lietuvių 
Bendruomenė, o Santa Moniea 
VVomen’s Bay Club salėj rengia 
Santa Moniea Lietuvių Klubas.

Prezidento Antano Smetonos 
minėjimas rengiamas sau
sio 8 Šv. Kazimiero parapijos 
salėj.

Lietuvos Dukterų balius į-

šv. Kazimiero misijos metinis 
susirinkimas įvyko spalio 28 
Lietuvių klube. Dalyvavo apie 
130 asmenų. Pranešimus padarė 
dvasios vadovas kun. V. Zaka
ras, OFM, komiteto pirm. A. 
Gruzdys, finansų sekr. J. Žvy- 
nys.

Lietuvos vyčių St. Petersburgo 
147 kuopos susirinkime lapkri
čio 7 išrinkta ši valdyba: pirm. 
Aleksas Kraujalis, vicepirminin
kai inž. A. Mažeika, T. Liutkie- 
nė ir H. Petraitis, protokolų sekr. 
V. Kleivienė, finansų sekr. A. 
Petraitienė, ižd. B. August, glo
bėjai prel. J. Balkūnas ir K. Vil
nis, korespondentė A. Petraitie
nė, lietuvių reikalam K. Kleiva, 
ryšiam V. Jacobson, kultūros 
reikalam E. Praninskienė, E. 
Grušienė ir A. Shukienė. Dva
sios vadas kun. J. Gasiūnas.

Lietuvių klubo narių susirin
kimas įvyko lapkričio 12 klubo 
salėje. Dalyvavo 149 nariai. Iš

vyks sausio 14 lietuvių parapi
jos salėj.

Politinių studijų savaitgalis 
vyks sausio 28-29.

— L.Ž.K.

samų pranešimą padarė A. Gu
doms. Trumpesnius pranešimus 
pateikė K. Vaičaitis, A. Kruli- 
kienė, J. Kirtiklis, J. Taoras, P. 
Vasiliauskas ir P. Stanelis. Re
vizijos komisijos vardu prane
šimą padarė J. Žvynys. Klube 
yra 474 nariai, iš jų 244 am
žinieji ir 230 tikrieji nariai. 
SPIFFS tarptautinis festivalis į- 
vyks vasario 24-26, o gražuolės 
rinkimai sausio 21. Nauja 
valdyba: pirm. A. Gudonis, vice- 
pirm. K. Vaičaitis, sekr. A. Kru- 
likienė, ižd. J. Kirtiklis. Direk
toriai: E. Bazėnas, A. Grabaus
kas, J. Jokubauskas, P. Krauja
lis, S. Lungys, J. Purtulis ir J. 
Švedas. Revizijos komisija: J. 
Žvynys, J. Vaičaitis ir G. Pu- 
niškienė. A. Šukys kandidatas.

Lietuvių teisėm ginti 1983 m. 
aukų vajaus metu St. Peters
burgo kolonijos lietuviai suau
kojo 3,605 dol. Aukos rinktos 
bendromis vietos Alto, Tautos 
Fondo ir Lietuvių Bendruomenės 
pastangomis. Iš viso dvejų metų 
bėgyje St. Petersburgo ir apy
linkių lietuviai lietuvių teisėm 
ginti suaukojo 14,000 dol. su 
viršum. — L.Ž.K.

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai 
sveikinu visus JAV lietuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga.

Esu nuoširdžiai dėkingas spaudai, veiksniams, orga
nizacijoms ir visiems geros valios lietuviams už ryž
tingą veiklą Lietuvos Nepriklausomybės bylos labui ir už 
dosnias aukas Lietuvos Pasiuntinybės namo remonto rei
kalams.

Linkiu, kad 1984 metai būtų visiems sėkmingi asme
niškai ir atneštų naujų prošvaisčių Lietuvos laisvės by
loje.

Dr. Stasys A. Bačkis 
Lietuvos atstovas

Lietuvos Generalinio Konsulato ir savo vardu nuo
širdžiai sveikinu mūsų organizacijų vadus, laikraščių 
bei radijo valandėlių redaktorius ir visus geros valios 
lietuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1984-ųjų Metų proga.

Tegu 1984-ieji metai būna laimingi Jūsų asmeniniame 
gyvenime ir teatneša šviesesnių laisvės vilčių pavergtai 
mūsų Tėvynei ir ten kenčiantiems mūsų broliams ir 
sesėms.

ANICETAS SIMUTIS 
Lietuvos Generalinis Konsulas 

New Yorke

Palm Beach
LB Palm Beach County apy

linkė lapkričio 17 turėjo susirin
kimą, kuriam LB krašto valdy
bos pirm. dr. A. Butkus išsa
miai apibūdino LB, Vliko ir Al
to gerėjančius santykius.

Vasario 16-osios minėjimą va
sario 19, sekmadienį, 1 vai. 
popiet Holiday Inn (95 ir PGA 
kelių sankryža) patalpose rengia 
LB apylinkė. Pagrindinę kalbą 
pasakys rašytojas P. Leonas iš 
Miami. Koncertinę programą 
atliks vietinės pajėgos.

Pompano Beach
LB Auksinio Kranto apylinkė 

Vasario 16-osios minėjimą ren
gia vasario 15, trečiadienį, 12 
vai. dienos Harris Imperial res
torane. Paskaitą skaitys Paulius 
Leonas iš Miami. —Ž.K.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA 
VYTAUTAS KAMANTAS, pirm.

KOTRYNA GRIGAITYTĖ

KALBĖK
IŠ PRAKARTĖLĖS

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina 
visus lietuvius, gyvenančius pavergtoje tėvynėje, vargstan
čius tremtyje, kenčiančius sovietų kalėjimuose ir psichiat
rinėse ligoninėse ir gyvenančius laisvame pasaulyje, lin
kėdamas jiems, kad Kalėdų švenčių dvasia sustiprintų visų 
širdis pasiryžimu, palengvintų kančias ir laisvės ilgesį. Su 
sustiprinta ištverme, ryžtu ir viltimi ženkime į Naujuosius 
Metus.
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Didžioji Užgimimo šventė teuždega visus lietuvius 
jungtinėmis jėgomis uoliai siekti, kad greičiau užgimtų 
laisvė pavergtiems broliams tėvų žemėje —Lietuvoje. Nau
ji Metai teneša naujas viltis, kad laisvės pergalė sušvistų 
brangioje nepriklausomoje Lietuvoje. Mūsų jėgos, mūsų 
laikas ir mūsų lėšos tebūnie skirtų tam didžiajam nepri
klausomybės atgimimui. Švenčių proga sveikiname visus 
pasišventusius šiam didžiam siekimui.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba sveikina po platųjį pasaulį išsi
blaškiusius lietuvius, linkėdama, kad išsipildytų kiekvieno 
asmeniniai ir mūsų visų bendri tautiniai troškimai.

Šių bepraeinančių “Aušros” metų vasarą džiaugė
mės II Pasaulio Lietuvių Dienomis. Šia didinga manifesta
cija įrodėme, kad tebesame gausūs, gyvi, stiprūs. Tačiau 
džiaugsmą temdė faktas, kad šventėme tas šaunias die
nas ne laisvos, o pavergtos tėvynės akivaizdoje — 
tėvynės, kurioje sunkios okupacijos sąlygomis kenčia, 
dirba ir kovoja mūsų tautos pagrindinė dalis. Prieš tą 
jos kančią, darbą ir kovą nublanksta mūsų patogaus 
gyvenimo pastangos.

Bet tegu tie kuklūs mūsų, išeivių, darbai jungiasi su 
mūsų tėvynės brolių ir sesių kraujo auka, idant iš jos 
— tokia mūsų viltis — vieną dieną mūsų tautai išdygtų 
laisvės medis!

To ilgimės Dievo gimimo šventėje.

Kai amžiai klaupiasi 
į tylą susisupę 
ir brėkšta baltas rytas 
padangių žiburiuos, 
Tu ateini tarp ašarų, 
ir kraujo upių, 
palaimą, džiaugsmą nešdams 
kūdikio delnuos.
Ir žemė virpuliu nauju 
riedėti ima 
ir supas ji skaidriam 
šviesos lopšy.. .
Mes meldžianrle 
su amžių piligrimais: 
kalbėk iš prakartėlės, 
kalbėk nuo kryžiaus, 
kalbėk iš Amžinybės, 
kai esame apkurtę ir akli.

Tomas Remeikis 
Algimantas Gečys 
Birutė Jasaitienė 
Raimundas Kudukis

Mykolas Dranga 
Gintaras Grušas 
Stasys Jokubauskas 
Milda Lenkauskienė

Šv. Kalėdų ir Naujų 1983 Metų proga sveikiname 
visus JAV lietuvius, nuoširdžiai linkėdami sveikatos ir 
asmeninės laimės.

Šia proga dėkojame visiems už Lietuvių Bendruomenės 
darbų parėmimą, tikėdami šios paramos susilaukti ir 
1984 metais.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų visiem 
Kultūros Židinio darbuotojam ir rėmėjam nuoširdžiai 
linki

KULTŪROS ŽIDINIO 
VALDYBA IR TARYBA
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MOKYTOJAS IŠ LIETUVOS

Pasikalbėjimas su jaunu 6-to 
skyriaus mokytoju Arūnu Bu
kausku, neseniai atvykusiu Ii 
Lietuvos. Apklaus inėja 6-to sky
riaus mokinys Aleksandras 
Maldutis.

Kada atvykote į Ameriką? Ma
ma, brolis ir aš atskridome 
1983 gegužės 18.

Kur dabar gyvenate? Visi gy
vename Kultūros Židinyje.

Kur gyvenote Lietuvoje? Gi
miau Palangoje. Šeima gyveno 
Palangoje, o man tekdavo pra
leisti devynis mėnesius Vilniuje, 
kur mokiausi Čiurlionio viduri
nėje meno mokykloje.

Ar mokėtės rusų kalbos? Mo
kiausi, ir gerai ją pramokau, nes

VASAROS ATOSTOGOS

RAŠO
PENKTAS SKYRIUS

Mano vasaros atostogos buvo 
labai įdomios. Aš važiavau į 
Connecticut, Vermont, Boston 
ir Lake George. Būdama Con
necticut, važiavau į paplūdimį 
ir nakvojau pas draugę. Mano 
giminės atvažiavo iš Kanados, ir 
mes valgėme vėžius.

Kai buvau Vermont, važiavau 
į Neringos stovyklą. Man ten la
bai patiko. Neringoje žaidėme 
žaidimą apie knygnešius. Visos 
mergaitės buvo knygnešiai, o 
vadovės buvo rusai. Taip pat 
žaidėme ir kitokius žaidimus.

Kai mes važiavome į Bostoną, 
kanadiečiai keliavo kartu su 
mumis. Mes aplankėme mano 
pusseserę Zitą, ėjome apsipirk
ti, o po to susitikome su pus
broliu Algiu.

Vėliau nuvažiavome į Lake 
George, kur gyvenome labai di
deliame name. Mes maudėmės 
kiekvieną dieną. Vieną kartą iš
sinuomojome laivą ir keturias 
valandas plaukėme juo.

Dar apžiūrėjome Ausable 
Chasm, plaukėme baidarėmis, o 
aš pagavau žuvį.

Kiekvieną naktį valgėme 
restorane.

JEI AŠ BOČIAU CIRKE

RAŠO
KETVIRTAS SKYRIUS

Man patinka cirkas, ir norė
čiau būti gyvulių mokytoja. Man 
patinka katės, todėl norėčiau 
dirbti su liūtais ir tigrais. Aš 
manau, kad būtų įdomu man 
kartu su jais būti narve. Cirke 
žmonės plotų, pamatę, kad tigrai 
ir liūtai manęs klauso. Cirke 
būtų labai, labai smagu.

Kristina Ramanauskaitė

-o-
Norėčiau būti viena iš tų mer

gaičių, kurios skrenda į orą 
ant trapecijos. Aš dėvėčiau gra
žų, žibantį kostiumą ir baleti- 
nius batukus. Tikriausiai gyven
čiau su kitomis mergaitėmis, 
kurios yra akrobatės. Visas cir
kas valgytų kartu. Mes pasilik- 
tumėm vienoje vietoje apie pen
kias savaites, o po to keliau- 
tumėm į kitą miestą, kuriame 
pasiruoštumėm naujiems pasiro
dymams. "*

Kristina Senken

Tikrai nežinau, kuo norėčiau 
būti cirke. Daug yra pasirinki
mų, bet aš nežinau, ką išsirink- 

turėjome penkias pamokas per 
savaitę.

Ar susipažinote su angly kal
ba Lietuvoje? Turėdamas dvi 
pamokas per savaitę, susipaži
nau.

Kur dabar studijuojate anglų 
kalbą, ir kaip sekasi? Studijuoju 
anglų kalbą Queens College?, ir 
gerai sekasi.

Ar patinka Amerika? Pati nka 
ta laisvė. Jauti, kad žmogus esi 
nepririštas. Gali važinėti, kur 
nori. Čia taip pat daug leng
vesnės sąlygos studijuoti, ir, ži
noma, bendrai gy venimo lygis 
žymiai aiikštesnis. Nepatinka 
tie visi apiplėšimai, nusikalti
mai. Taip pat man atrodo, Icad

Prieš važiuodami namo, dar 
aplankėme Great Escaptparką.

Buvo labai gera vasara!
Sandutė Simanatičiūtė 

-o-
Vasarą aš nuvažiavau į pajū

rį. Aš ir mano brolis Viktoras 
iškasėme duobę keturhįpėdų 
gilumo. Žaidėme karą prie pajū
rio. Grįžome namo tik vakare. 
Kitą dieną maudėmės baseine ir 
žaidėme “Shark” ir “Monkey in 
the Middle”.

Mano vasara buvo gera!
Tomastiogys 

-o-

Per vasaros atostogas mano 
dėdė ir senelė pakvietė mane pa
silikti vienai savaitei pas juos. 
Kai nuvažiavau pas dėdę,jis pa
klausė, ar norėčiau nuvažiuoti į 
New Yorko akvariumą. Atsakiau 
jam, kad labai norėčiau.

Ten nuvažiavę, pamatine di
delius baltus banginius. Ten taip 
pat buvo “Sparky”, elektrinis 
ungurys. Jis turėjo 600 voltų 
jėgą. Taip pat matėme rykli vis, 
jūros vėžlius ir apžiūrėjome 
žuvį, kuri atrodė kaip žvaigždė. 
Vėliau matėme ruonį, vardu 
“Breezy”. Jis plojo kartu su 
žmonėmis. Dar matėme delfi
nus, kurių vardai buvo Fon- 
zie”, “Ding-a-Ling” ir “Little 
Bit”. Jie visi kalbėjo, kai žmonės 
ti. Gal galėčiau būti Ithunas, 
tigrų treniruotoja, ar ta, kuri 
vaikštinėja ant vielos. Galėčiau 
būti daug kas. Bet ką man pa
sirinkti? Aš tikrai nežinai: Tur
būt man reikės būti, kuo a!esu, 
tai viskas bus gerai.

Daina Čemauskaitė
-o-

Jei aš būčiau cirke, tai norė
čiau būti klaunu. Kai išeičiau į 
areną, būčiau su dideliais batais 
ir turėčiau didelį pilvą. Mano 
nosis būtų didelė ir raudona. 
Tada atvažiuotų klaunų mašina, 
ir iš jos išliptų daug juokingų 
klaunų.

Deivis Bork
-o-

Cirke norėčiau būti liūtį)įau
ki ntojas. Man žvėrys labai pa
tinka — ypač liūtai labai įdo
mūs. Jie drąsūs ir tikrai atrodo 
kaip žvėrių karaliai. įdomu bū tų 
juos treniruoti.

Aleksas LileiJka
-o-

Jei aš būčiau cirke, tai no
rėčiau būti juokdarys. Visur va
žiuočiau į kitus kraštus ir per vi
sus vandenynus. Jei bočiau 
juokdarys, juokingai rengtas, 
išsidažyčiau veidą ir linksmin
čiau žmones. Turėčiau tolrti, 
dainuoti ir pasakoti juokingas 
pasakas. Bet aš nesu juokdarys, 
o tik mokinys.

Vydas Marikius 

jaunimas paviršutiniškai žiūri į 
gyvenimą, dažnai neįvertina 
draugiškų santykių tarp žmo
nių.

Ko pasigendate daugiausiai? 
Pasigendu draugų.

Ko nepasigendate? Nepasi
gendi! priespaudos, kurią jutau, 
ypač išvažiuojant. Man buvo už
drausta išsivežti knygas ir sėva 
meno darbus.

Kokią specialybę planuojate 
įsigyti Amerikoje? Planuoju stu
dijuoti- dailę. Taip pat domiuo
si mažų lėktuvų ir sklandytuvų 
modelių statymu.

-o-

Linkime jaunam mokytojui 
Arūnui sėkmės ir ištvermės gra
žiuose užsimojimuose.

plojo. Toliau matėme pingvinus, 
aštuonkojus, įvairias žuvis ir 
jūros liūtus.

Pagaliau atėjo septinta valan
da, ir reikėjo išeiti. Tada aplan
kėme “Astroland” ir važiavome 
įvairiomis mašinomis.

Buvo labai smagu!
Gailė Ivaškaitė

-o-
Šią vasarą važiavau į dvi sto

vyklas: Neringą ir skautų jubi
liejinę stovyklą. Neringoje aš tu
rėjau daug draugių, kaip ir Ka
nadoje. Neringa turėjo gerą 
maistą, o stovykla Kanadoje — 
ne! (Mano mamos maistas yra 
geriausias.)

Man niekada neužteko mie
go! Tik namuose galiu daug 
miegoti.

Kai nebuvau stovyklose, skai
čiau, žiūrėjau televiziją, miego
jau ir valgiau.

Šią vasarą buvo labai smagu!
Monika Bilerytė

-o-
Vasarą praleidau Califomi- 

joje. Ten pabuvome beveik du 
mėnesius. Mes daug kur važi
nėjome. Aplankėme “Magic 
Mountain”, “Disneyland”, “Ra- 
ging Waters” ir “Marineland”. 
Mano pusbrolis visur mus vežio
jo. Buvo labai smagu!

Taip pat važiavome į krau
tuvę kiekvieną dieną. Tai buvo 
mūsų darbas. Mes dirbome pas 
močiutę. Kai aš ją paklausiau, 
ar galiu palaistyti žolę, ji man 
atsakė: “Aš tau tuoj duosiu už 
sėdėjimą”. Mano teta pradėjo 
juoktis.

Gale rugpjūčio parskridome 
namo.

Buvo man labai smagi vasara.
Gina Jankauskaitė

Vasarą aš lankiau miesto pro
gramą vaikams penkias savaites. 
Po pietų važiuodavau į baseiną.

Su šeima važiavau į pajūrį. 
Ten buvo šiltos dienos, ir buvo 
smagu maudytis. Vieną dieną 
aš iškasiau penkių pėdų skylę.

Vėliau važiavau į Neringos 
berniukų stovyklą. Ten užsiga
vau galvą, bet ji sugijo per vie
ną dieną. Stovykloje sutikau 
daug draugų, ir visi daugiau
siai žaidėme beisbolą ir futbolą.

Tomas Matusaitis

Vasarą mes važiavome | Ka
nadą ir Niagara Falls. Į Niaga
ra Falls važiavome autobusu iš 
jubiliejinės stovyklos. Kelionė 
truko dvi su puse valandos. Kai 
nuvažiavome ten, užlipome į 
bokštą, kuriame buvo restora
nas ir matėsi kriokliai.

Dar buvome Chicagoje, kur 
apsistojome pas tetą. Dalyvavo
me sporto ir dainų šventėse.

Vėliau aš važiavau į Vermont.
Man labai patiko vasara, nes 

daug kur keliavome.
Nida Stankūnaitė

Vasaros atostogas praleidau 
Floridoje. Aš plaukiau, važiavau 
dviračiu, žuvavau ir taip links
mai praleidau dienas. Mes ma
tėme du ryklius, kurie ėda žmo
nes. Taip pat matėme tris nuo
dingas gyvates. Prie ežero įsigi
jau draugų, ir nebuvo nuobodu.

Mačiau karo lėktuvus ir kaip 
jie k via. Vėliau dar matėme stir
ną ir visokių kitokių gyvulių.

Mano atostogos buvo labai 
geros. Kitais metais aš vėl va- 

. žiuosiu ten.
Tomas Gedminas

RAŠO
SEPTINTAS SKYRIUS

Mano mėgstamiausia* sportas
Aš turiu du mėgstamiausius 

sportus.
Vienas yra futbolas. Man la

bai patinka žaisti futbolą, nes 
reikia daug bėginėti. Jau žaidžiu 
futbolą septynerius metus su 
trim komandom. Žaidžiant fut
bolą reikia bandyti įspirti svie
dinį į vartus.

Mano kitas mėgstamas spor
tas yra bėgimas. Man patinka 
bėgti, nes tai yra sveika ir sma
gu. Šiais metais aš pradėjau bėg
ti su komanda. Mano geriau
sias laikas mylios bėgime buvo 
6:30, o mylią su puse atbėgau 
per 10:05.

Čia paminėjau savo mėgsta
mus sportus, bet man visi spor
tai patinka.

Laura Kirkylaitė

Aš neturiu mėgstamiausio 
sporto. Man daug žaidimų pa
tinka. Labai mėgstu slidinėti, 
žaisti krepšinį ir žiūrėti ameri
kietišką futbolą. Beisbolas nėra 
toks įdomus, koks būdavo. Iš 
visų šitų sportų man labiausiai 
patinka slidinėjimas. Mes kiek
vieną žiemą važiuojame kur 
nors slidinėti, tai aš daug pro
gos gaunu pasportuoti. Gaila, 
kad sezonas toks trumpas.

Aras Ulėnas

Mano kambary*
Mano kambarys yra nelabai 

didelis. Jis yra keturkampis. Da
bar kambario sienos yra šviesiai 
žalios, bet greitai tėtis nudažys 
jas kita spalva. Kambaryje stovi 
dvi spintos. Vienoje laikau dra
bužius, o kitoje — žaislus. Kam
barys turi tik vieną langą kuris 
yra baltas. Taip pat turiu, žalią 
kilimą, kuris uždengia visas 
grindis. Prie durų stovi mano 
minkšta, patogi lova. Tai mato
te, mano kambarys turi viską, 
ko man reikia.

Zita Sidaitė

Laisva* ieitadieni*
Jei aš neičiau į šeštadieninę 

mokyklą, aš ilgiau miegočiau. 
Tada aš dirbčiau su kompiute
riu, prie kurio praleisčiau daug 
valandų. Per savaitę turiu daug 
angliškų pamokų, tai neturiu 
laisvo laiko. Aš rašyčiau progra
mas su įdomumu. Taip pat tu
rėčiau daugiau laiko išvesti 
savo šunį Alų pasivaikščioti ir 
daugiau laiko su juo praleis
čiau. Tikriausiai aš prisirašy
čiau prie sporto komandos ir 
žaisčiau beisbolą ir tenisą. Šiaip 
nėra laiko į sportą įsijungti, nes 
visi žaidimai vyksta šeštadie
niais.

Andrius Sperauskas

Jei aš nelankyčiau šeštadieni
nės mokyklos, tai aš miegočiau 
truputį ilgiau. Atsikėlęs vėliau, 
rašyčiau šitą rašinėlį, o po to už
baigčiau skaityti knygą. Tada 
su draugu nupieštumėm naują 
žemėlapį ir tęstumėm toliau 
“Dungeons and Dragons” 
įdomų, ilgą ir pavojingą žaidi
mą. Keliautumėm į visokius ur-

Gailės Ivaškaitės, 5 skr., pie
šinys 

vus, kur gyvena slibinai, gyva
tės, plėšrūs žvėrys ir dvasios. Po 
to su draugu žiūrėtu mėm fil
mą, kuris būtų ilgas ir įdomus, 
o pagaliau, abu užmigę, sapnuo- 
tumėm ilgą ir įdomų sapną.

Antanas Vainius

Mano kaimynai
Mano kaimynai turi žalius 

plaukus, raudonas akis ir mėly
nas nosis. Jie taip atrodo, nes 
atvyko iš kitos planetos. Kai jie 
čia atskrido, buvo neprotingi, 
tai mes turėjome juos visko' iš- 
mokyti, nuo bičių iki šunų. Mo
kėme ir kaip namą reikia sta
tyti. Tie labai greitai viską

LAIŠKAI TĖVELIAMS Jg®, 8KYRIU8

Mieli Mama ir Tėti,
Ačiū, kad leidžiate man eiti į 

šeštadieninę mokyklą. Kiekvieną 
dieną aš norėčiau eiti į lietu
višką mokyklą, bet galiu tik šeš
tadieniais.

Man taip patinka lietuviška 
mokykla, kad aš kiekvieną sa
vaitę darau pamokas tris kartus.

Kai mes važiuojame į mokyklą, 
aš prašau, kad mama ar tėtis 
greičiau važiuotų. Kai mes atva
žiuojame į mokyklą, aš kuo grei
čiau bėgu į savo klasę.

Vincas Giedraitis

-o-
Mieli Tėveliai,

Aš šitą laišką rašau “padė
koti” Jums, kad mane siunčiate 
į lietuvišką mokyklą. Man čia 
patinka, nes aš galiu būti su 
savo draugais. Man čia nepatin
ka, nes man atrodo, kad mes 
per daug dirbame. Mums čia 
reikia skaityti, rašyti rašinėlius, 
daryti pratimus, šokti tautinius 
šokius ir dainuoti lietuviškas 
dainas.

Šiais metais mokyklos “pizza” 
nebloga. Taip pat galima pirkti 
“ponėkas” ir gėrimus'.
_"Ktasėje ' diena kartais būna į- 
domi. Kartais ji būna ilga ir la
bai neįdomi. Dažniausiai moky
tojai būna malonūs, bet malo
niausia yra grįžti namo.

Dainius Remeza

-o-

Mieli Tėveliai,

Ačiū, kad leidžiate mane į 
lietuvišką mokyklą. Man labai 
ji patinka. Ten aš išmokstu 
lietuviškai kalbėti, rašyti ir 
skaityti. Mes taip pat mokomės 
ir tikybos su sesele. Išmoksta
me šokti tautinius šokius ir dai
nuojame lietuviškai.

Mūsų lietuviška mokykla yra 
šeštadienį, nuo devintos iki pir
mos valandos. Aš susidraugauju 
su kitais vaikais. Per pietus 
vaikai kalba, žaidžia ir valgo.

Mūsų mokytojai geri, daug 
mus išmoko. Man visada bus 
gerai žinoti kelias kalbas, bet 
svarbiausia yra mano kalba.

Antanas Kulys

-o-

Mieli Mama ir Tėti,

Ačiū labai, kad Jūs mane lei
džiate eiti į lietuvišką mokyklą. 
Man čia labai patinka, nes susi
tinku su draugais. Man taip pat 

kartais patinka kalbėti lietuviš
kai. Aš geriau išmoksiu tą kal
bą, nes Jūs mane siunčiate į lie
tuvišką mokyklą. Aš noriu sėdė
ti mokykloje su draugais, kurie 
yra Dainius, Antanas ir Aras.

Man kartais nepatinka kalbė
ti lietuviškai, bet kalbėdamas aš 
geriau išmoksiu kalbą. Tai labai 
ačiū, kad Jūs mane leidžiate 
į lietuvišką mokyklą.

Matas Nemickas

Mieli Mama ir Tėti,

Ačiū, kad mane vežate į lietu
višką mokyklą. Tenai mes skai
tome, rašome, žaidžiame, dirbi- 
nėįame, dainuojame ir valgome. 
Man labiausiai patinka žaisti, 
dirbinėti ir valgyti. Man visai 

išmoko. Sakė, kad kada nors su
grįš į savo planetą. Gal ir mes 
su jais nuskrisime.

Dainius Maryoiius 
-o-

Kaimynai, kurie gyvena kai
riame šone, yra seni, ir nieko 
bendro mes neturime su jaiš. 
Kai mes juos lauke pamato
me, visada pasisveikiname. Kiti 
kaimynai jau čia gyvena apie 
metus laiko, o mes dar su jais 
nesusipažinome. Jie labai labdi 
retai išeina laukan. Mes mand- 
me, kad jie yra truputėlį keis
ti.

Ką tu manai apie mano kaimy
nus?

Rima Naronytė

nepatinka skaityti, rašyti ir dai
nuoti.

Man labai patinka keltis 
anksti iŠ ryto šeštadienį, kai visi 
draugai miega, ir važiuoti į mo
kyklą.

Aras Bartys

-o-

Mieli Tėveliai,

Ačiū Jums, kad išmokėte mane 
lietuviškai kalbėti. Mūsų kalba 
labai graži, sena ir turtinga. Aš 
tiek daug girdėjau apie Lietu
vą ir pamilau ją, jos nematęs. 
Džiaugiuos, kad siunčiate mane 
į šeštadieninę mokyklą. Kiekvie
ną savaitę aš laukiu šeštadie
nio, kad galėčiau važiuoti į 
mokyklą, susitikti su lietuvių 
vaikais. Mes čia mokomės ne tik 
lietuvių kalbos, bet ir lietuvių 
istorijos, geografijos, dainų, 
šokių ir tikybos. Mūsų mokyk
loje yra ir skautų programa.

Dėkui už nupirktas lietuviš
kas knygas, enciklopediją. Mėgs
tu skaityti lietuviškas knygas.

Gerai būtų, kad visi lietuvių 
vaikai lankytų šią mokyklą, iš
moktų lietuviškai kalbėti ir būtų 
patenkinti kaip aš.

Aleksandras Maldutis

Mieli Mama ir Tėti,

Ačiū, kad siunčiate mane į 
Maironio lietuvišką mokyklą. 
Aš tikrai dėkoju už tai, nes ten 
išmokstu skaityti, rašyti ir kal
bėti lietuviškai. Ten aš taip pat 
išmokstu apie Dievulį, Jo Sūnų, 
Šventą Dvasią ir apie Bibliją.

Maironio lietuviška mokykla 
labai gerai moko šokti ir dai
nuoti. Aš čia randu daug drau
gų ir draugių. Mano mokytoja 
yra p. Marijošienė. Ji labai gerai 
moko ir yra mokyklos vedėja.

Rasa Adams

Indrės Bilerytės, 6 skr., pie
šinys

Indrės Bilerytės, 6 skr., 
piešinys
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KUNIGAS LAIKO TĖKMĖJE 
.Prelatui Jonui Kučinglui 75 metai

.i Kažkokia proga rodos dr. Juo- 
<zas Girnius kartų yra pasakęs, 
kad žmogaus gyvenimas truin- 
.pas, gi istorijos ratas sukasi pa
lengva. Turbūt jis tuo norėjo 
.pasakyti, kad žmogui nėra lem- 
yta per savo trumpų gyvenimų 
.patirti didelių istorinių pasikei- 
.jtimų; jis gali pajusti tik trumpas 
-gyvenimo iškarpas. Tačiau tas 
teigimas gal ir netiktų nepri

klausomoje Lietuvoje augusiai 
ir brendusiai generacijai. Ne tik 

•jeivilizacija per pastarųsias 3-4 
dekadas padarė gal didesnę pa
žangų negu per kelis praėjusius 
šimtmečius, bet ir dvasinėje sri
tyje tie dešimtmečiai atnešė 
tokių permainų, apie kurias 
prieš tai niekas nebūtų drįsęs 
galvoti.

Generacija, kuriai priklauso 
75tius metus sulaukęs Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas prelatas Jonas Kučin
gis, gal giliausiai tų pasikeiti
mų yra paliesta asmeniškai. Tos 
generacijos žmonės jau prisimes 
na nepriklausomos Lietuvos at
statymų, išgyveno nepriklau
somos Lietuvos laikotarpio kū
rybinį idealizmų, nepriklauso
mybės praradimo skausmų, 

..rusų ir vokiečių okupacijų bru- 
.talumų. Ta generacija nuo Lie

tuvą užgriuvusių negandų gal 
. labiausiai ir nukentėjo. Rusai vi
ešus nepriklausomos Lietuvos 
.kūrėjus ir patriotus laikė nusi
kaltėliais ir naikino juos žudy- 
. mais, kalėjimais, deportacijom, 
. vokiečiai kišo į koncentracijos 
J,stovyklas. Bolševikams vėl grį- 
?žus, daugelis išėjo partizanauti. 
rLaimingesnieji pasitraukė į už
sienį. Bet tas laimingumas pri
mena vienos kadaise skaitytos 
novelės personažą, Laimingąjį, 
kuris papuolė po traukinio ra
tais: “Kitų būtų visiškai sutraiš
kę, o jam, laimingajam, nupjovė 

jtik abi kojas!’. Tačiau, ir “be 
-kojų“; jei »epalūžusi .dvasia, ga- 
Jimadaug padaryti. Ta go aera
cija daug padarė. Padarė ir prel.

- 'Jonas Kučingis.
Septyniasdešimt penkerių 

metų sukaktis (prel. JK gimęs 
1908.XII.23) yra tinkama proga 

, žvilgterėti į visuomenės žmogaus 
‘ gyvenimų, juo labiau į kunigo, 
..nes pagal naująsias administra- 
: cines Bažnyčios taisykles oficia
lias pareigas einu dvasiškiai 
. tada turi išeiti pensijon. Rašant 
"šį rašinį, dar nėra žinoma, ar 
prel. Kučingis bus prašomas lai

kinai klebono pareigose pasilik- 
. ti, bet tai nesudaro didesnio skir
tumo — Los Angeles Šv. Kazi- 

. .miero parapijos klebonas yra 
priartėjęs prie pensijos ribos.

<■" Nors prel. J. Kučingis šių me
tų Kūčių išvakarėse ir švenčia 
deimantinę savo amžiaus sukak
tį, nors galbūt tų dieną ir pasi
trauks užtarnautam poilsiui, ta
čiau vargu būtų reikalinga vėl 
jo atliktus darbus skaičiuoti, 
nes tai jau nekartų buvo pada
ryta kitomis progomis. Ir rašan
tysis yra bandęs giliau ir deta
liau jo gyvenimą apžvelgti 
straipsnyje, kuris buvo paskelb-

Jei vėl bėgčiau jo nueitu keliu 
nuo Švėkšnos iki Los Angeles, 
turėčiau tas pačias mintis kar
toti. Todėl, atsisakydamas nuo 
datų ir faktų chronologijos, čia 
noriu vieną kitą faktą paryškin
ti ir mintį papildyti.

Pats prelatas yra išsireiškęs, 
kad visa tai, ką jis darė anks
čiau, buvo tik pasiruošimas jo 
tikrajai misijai Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijoje. Jeigu Ap
vaizda jam skyrė misiją tolimuo
se Amerikos vakaruose prie Di
džiojo vandenyno sukurti lietu
višką katalikišką oazę, jis tą 
miąiją įvykdė, ir gerai įvykdė. 
Nežinau kito lietuviškos parapi
jos Amerikoje klebono, kuris šio 
šimtmečio pusėje, išeidamas į 
pensiją, būtų savo įpėdiniui per
davęs parapiją geresniame sto
vyje, kaip kad yra Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapija. Nors ir 
suteritorinta, bet šiuo metu Šv. 

'Kazimiero parapija yra labai 
-lietuviška, ir vargu kuri kita ta 

prasme su ja galėtų konkuruoti.
Prelato pasiruošimas tai pa

grindinei misijai, iš tikro, ne

buvo ilgas. Kunigu įšventintas 
1937, vos trys metai prieš rusų 
okupacijų. Tuo laiku kunigų se
minarijoms pašaukimų nesto
kojo, ir jauni vyrai ten vyko 
daugiausiai krikščioniškojo 
idealizmo šaukiami. Nepriklau
somos Lietuvos seminarijos iš
auklėjo didelį skaičių idealistų 
kunigų, kurie tą idealizmą pa
tvirtino asmeniškom aukom 
okupacijose. Persekiotas buvo ir 
mūsų jubiliatas. Rimtai ruošda
masis pastoracinei ' veiklai, 
jaunasis kunigas nepriklauso
mybės metais kuriam laikui 
buvo išvykęs į Milam} (Italiją) 
gilinti teisės ir pedagogikos stu
dijų. O po to jau užgriuvo oku
pacijos. Netenka abejoti, kad jis 
savo ateitį siejo su darbu tė
vynėje. Jei Lietuva nebūti} pra-

spėti, kunigas Jonas Kučingis 
(Kučinskas) būtų galėjęs tapti 
stambia figūra tautos ir Bažny
čios gyvenime; jis veiklus, talen
tingas organizatorius, ištvermin
gas savo siekiuose. Jo linkimas j 
autokratiškumų padėjo įveikti 
nemažas kliūtis, kurias sutiko, 
kurdamas Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijų.

Atsidūręs Amerikoje, kun. Ku
čingis greitai suprato šio krašto 
dvasių, ir tas supratimas daug 
palengvino jo užsibrėžtų misiją. 
Jis veikė dviem pagrindinėm 
kry ptim: išvystė didžiulę akciją, 
kad lietuviai iš Europos ir iš 
Amerikos rytų keltųsi į Los An
geles ir, iš antros pusės, liejo 
stiprius medžiaginius parapijos 
pamatus. Veikla abiem kryptim 
buvo sėkminga: žmonių skaičiu
mi parapija išaugo, o ir įgyti

TARĖSI BALFO DIREKTORIAI
Balfo direktorių metinis su

važiavimas įvyko spalio 22-23 
Brockton, Mass., Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolyno patal
pose. Visa suvažiavimo pro
grama praėjo rūpestingoj Balfo 
Brocktono skyriaus globoj.

Brocktono skyriaus pirmininkas 
Jonas Šuopys. Suvažiavimą ati
darė, pirmininkavo ir sklandžiai 
pravedė centro valdybos pirmi
ninkė M. Rudienė, tarybos pir
mininkui V. Pažiūrai neatvykus. 
Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti seselė Annunciata (Salo
me Mažeikaitė), kun. A. Balt- 
rušūnas, Ona Jokūbaitienė, Kos
tas Čepaitis ir Jonas Šuopys. In- 
vokaciją ir mirusių pagerbimą 
su reikšminga malda atliko kun. 
A. Baltrušūnas, prisimenant mi
rusius.

Prie spaudos ir radijo stalo 
buvo pakviesti V. Kasniūnas, B. 
Vaškaitis ir P. Viščinis. Man
datų komisija sudaryta iš Onos 
Jokubaitienės, F. Mackevi
čienės ir S. Gofensienės. Balsų 
skaičiavimo komisijon įėjo O. 
Eikinienė, J. Šuopys ir E. Ri- 

sudarė dr. J. Kriaučiūnas, V. Kas- 
niūnas, B. Vaškaitis ir P. Višči
nis.

Gen. sekr. O. Jokūbaitienė 
perskaitė Tarybos pirmininko V. 
Pažiūros suvažiavimui sveiki
nimą su 1000 dol auka Balfui.

Iš centro valdybos iždininko 
K. Čepaičio padaryto 1983 metų 
devynių mėnesių finansinio 
pranešimo matyti, jog pajamas 
sudarė: bendros aukos (dole
riais) 17,700; testam, palikimai 
2,000; skyrių aukos 82,958; na
rių mokesčiai 3,790; Vasar. 16 
gimnaz. būrelių aukos 8,000; 
Vas. 16 gimnaz. mokinių sti- 
pend. 18,600; palūkanos už in
dėlius 16,143; lituanistinėm mo
kyklom 21,000. Per tą laiką iš
laidos: už geležinės uždangos 
suteikta pagelba 93,300; Suval
kų trikampyje ir Lenkijoje 
31,710; kituose kraštuose (Vo
kietijoj. Italijoj, Prancūzijoj, 
Pietų Amerikoj ir kt.) 4,500; 
Vasario 16 gimnazijai 20,900; 
patalpų nuoma 1,500; dviejų 
tarnautojų algos 13,000. K. Če
paitis pažymėjo, jog Balfo įstai
gą labai rūpestingai tvarko Lai- 

pastatai turbūt yra milijoninės 
vertės. Labai charakteringa, 
kad klebonas išmokė žmones 
aukoti ne tik parapijai (švenčių 
rinkliavos regbs jau siekia iki 
20,000 dolerių), bet ir kitiems 
geriems tikslams; pav., Lietuvos 
laisvinimo reikalams ir Lietuvių 
Religinei Šalpai surinktos su
mos toli lenkia daug gausesnes 
lietuvių parapijas ir bend
ruomenes.

Tačiau kai prelatas Kučingis 
sąžiningai darbavosi Šv. Kazi
miero parapijoje, Kristaus vy
nuogyno dalis Amerikoje apau
go usnimis ir kitomis piktžolė

timai, apie kuriuos buvo užsi
minta šio rašinio pradžioje. Ka
talikų vyskupai Bažnyčios var
du Amerikoje moko žmones prie
šingai negu Lietuvos pogrindžio

Parapijų salėse ir katalikų uni
versitetuose studentai ir tikin
tieji nuteikiami prieš Ameriką ir 
palankiai Sovietų Sąjungai. Ra
šantysis nesenai dalyvavo viena
me gausiame susirinkime, kur 
ant sienos kalx> didžiulis kry
žius ir krikščioniški šūkiai, o ant 
stalų sudėti pundai marksistinės 
literatūros. Kai kuriose vienuo
lių vedamų mokyklų religijos 
pamokų knygose jau išnyko kry
žius ir asmeninė nuodėmė, o 
atėjo “sočiai sin” ir “peacni- 
kų” ženklai. Katalikų Bažny
čia Amerikoje įsileido į pavojin
gų politinį žaidimą žmogaus ir 
tautų laisvės priešo naudai.

Netenka abejoti, kad tokie 
reiškiniai apkartina deimantinį 
prel. Jono Kučingio jubiliejų, 
tačiau jis gali guostis tuo, kad 
ne tik gražiai išpureno savo 
oazėje lietuvišką dirvą, bet ir 
išsaugojo ją nuo vis labiau Ka
talikų Bažnyčią Amerikoje užgo
žiančių piktžolių.

J- Kj.

ms Aleksienė, padedama Graž- 
vydo.s Giedraitytės. Jos dažnai 
dirba viršvalandžius be atlygi
nimo.

pranešimus padarė 
O. Jokūbaitienė ir 
F.’ Mackevičienė.

gen. sekr. 
prot. sekr.
Spaudos komisijos pirmininkas 
V. Kasniūnas pageidavo didesnio 
spaudos komisijos narių aktyvu
mo su straipsniais spaudoj Bal
fo reikalais.

Rūbų sandėlio vedėjas J. Mac
kevičius pranešė, kad vartotų, 
gerų drabužių lietuviai nuolat 
suaukoja. Jie sandėlyje surūšiuo
jami. Iš jų sudaromi ir išsiun
čiami siuntiniai daugiausiai į 

kitur. Šiuo metu gauta iš likvi
duojamos vartotų rūbų krautu
vės nemokamai net penki auto
busiukai. Pasitaikius išpardavi
mui, buvo nupirkta labai žemom 
kainom 275 poros naujų gumi
nių batų, kurie labai pageidau
jami prašytojų. Prašant į siunti
nius įdedamas aspirinas, vaistai, 
muilo milteliai. J. Mackevičiui 
rūbų sandėlyje nuolat talkina 
T. Ūsienė, S. Januškienė, E. Kau-

JAUNIMO KONCERTAS CHICAGOJ
Lemonte suorganizuota jauni

mo tautinių šokių grupė Spin
dulys lapkričio 13 savo grakš
čiais šokiais pradžiugino susi
rinkusius žiūrovus. Spinduliui 
talkino jauna dainininkė L. Ruz- 
gaitė Burbienė, atlikdama liau
dies ir estradinių dainų pynę, 
pritardama gitara.

Koncertą ruošė LB Vidurio 
Vakarų ap. valdyba. Jos pirm. 
Kazys Laukaitis, taręs trumpų 
įvadinį žodį, programai vado
vauti pakvietė Alidą Vitaitę.

Spindulio grupei vadovauja 
ir šokius scenai pritaikė nepa
prastos energijos jauna šokių 
mokytoja Rasa Šoliūnaitė, kuri 
pati šokiam groja akordeonu.

Atsidarius uždangai, pasirodė 
12 pora jaunų šokėjų, jaunystės 
grožiu švytinčiais veidais, pasi
puošusių spalvingais tautiniais 
drabužiais.

Na, ir pradėjo . . . Pirmoj daly 
buvo pašokti 4 šokiai: varkijie- 
tis, pasiutpolkė, blezdinginis 
jonkelis, per girių girelę. Šis pas-

Prel. Jonas Kučingis, Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, gruodžio 23 sulaukė 75 metų. Sveiki
name garbingą sukaktuvininką ir uolų kleboną. Ilgiausių metų!

tienė, M. Goceitienė, P.Janulis, 
A. Gutauskas. Pažymėtina, kad 
J. Mackevičius rūbų sandėlį 
tvarko daug metų, pašvęsdamas 
daug laiko be atlyginimo.

Vienuolyno patalpose se
selės paruošė suvažiavimo daly
viam skoningus pietus. Po pietų 

vienuolyno paminklų ir pasigro
žėti parku.

Po pietų centro valdybos pir
mininkė M. Rudienė padarė iš
samų pranešimą, pažymėdama 
įdomių Brocktono skyriaus isto
rijų, iškeldama kitas lųetais 
reikšmingų 40-tieš metų Bal
io sukaktį, kvietė visus skyrius 
(šiuo metu yra 52) kuo plačiau 
ir kuo iškilmingiau jų paminėti. 
Toliau pirmininkė M. Rudienė 
apsistojo prie testamentų, pa
žymėdama, kad ir šiandienų 
daug kas nesudaro testamentų 
ir tuo būdu sunkiai įgytos san
taupos nueina didele dalimi ne 
giminėm, o sovietų valdžiai. No
rint palikti santaupas bei paliki
mų Baltui šalpos reikalam, ar 
giminėm Lietuvoj, neatidėlio
jant reikia sudaryti testamentų, 
tiksliai nurodant kam kiek palie
kama. Yra atvejų, kai žmonės 
dar gyvi būdami pinigus per
veda Balfui su sąlyga, kad po 
jų mirties būtų persiųsti gimi
nėm pagal nurodytus adresus. 
Tokie pinigai yra laikomi spe
cialiame fonde, kol ateina laikas 
testamentų vykdyti. Ypač prašo
ma sudarant testamentus, nepa
miršti Balto.

Balfo centro valdyba darė 
pastangas gelbėti Rimą Burbų, 
kuris praeitais metais su kitais 
sovietų kariais pateko į Afganis- 

kutini s yra sukurtas Jadvygos 
Matulaitienės, skirtas mergai
tėm šokti.

Po to dainininkė L. Ruzgaitė 
Burbienė savo švelniu balsu pa
dainavo keletą lietuviškų dainų.

Po to buvo pašokti žemaitiš
ki šokiai su medinėmis žemai
tiškomis klumpėmis: tryptinu- 
kas, pakeltkojis, kauškutis, 
klumpės (vyrų šokis su klumpė
mis ir suoliukais), klumpakojis. 
Tie jų žemaitiški klumpiniai šo
kiai buvo sutikti su smarkiais 
plojimais ir sukėlė gardaus juo
ko.

Buvo duota 10 minučių per
trauka, o po jos vėl Spindulio 
šokėjai visus džiugino trim šo
kiais. Tai sveikinamasis jonke
lis, vakaruškos (J. Matulaitienės 
sukurtas šokis jaunimui) ir juo
dasis jonkelis.

Dabar L. Ruzgaitė Burbienė 
su gitaros pritarimu vėl dainavo, 
sukeldama romantiškų nuotaikų.

Pabaigai Spindulio šokėjai at
liko šiuos šokius: zanavykų ap- 

tano sukilėlių nelaisvę ir iš Pa
kistano, tarpininkaujant Tarp
tautiniam Raudonajam Kryžiui, 
buvo perkeltas Šveicarijon ir pa
gal Tarptautinę Ženevos Be
laisvių Konvenciją yra laikomas 
internuotas belaisvių stovykloje. 
Centro Valdybos Pirmininkė M. 
Rudienė R. Burbos reikalu lan
kėsi VVashingtone ir buvo nu
vykusi Šveicarijon.

Pasaulio Lietuvių Dienų metu 
Balfo centro valdybos įstaigoj 
įvyko pasitarimas su Vasario 
16 gimnazijos vadovybe. Išsi
aiškinta eilė klausimų dėl para
mos, atskaitomybės. Gimnazi
jos direktorius pareiškė, kad 
gimnazija ekskursijų į Lietuvą 
neorganizuoja, ir taip pat nuro
dė, kad Balfas pradėjęs su 5000 
dol. auka gimnazijos įkūrimui 
ir toliau yra labiausiai gim
naziją remianti organizacija.

Pirmininkė pažymėjo, jog 
naujų imigrantų tarpe, ku
riais pradžioj Balfas nuoširdžiai 
rūpinasi, pasitaiko infiltruotų 
komunistų agentų, todėl Balfas, 
turėdamas didelę širdį, turi tu
rėti ir ilgas ausis ir plačias 
akis. Pirmininkė Rudienė nuro
dė, kad Balfas dabar negauna 
nei iš JAV valdžios nei iš didžių
jų šalpos organizacijų paramos 
ir, jei kas skelbia kitaip, yra vi
siška netiesa.

Kai kur yra skleidžiamos ne
teisingos žinios, kad Balfo di
rektorių ar jų įgalįotinių, daly
vaujančių suvažiavimuose, išlai
dos yra apmokamos iš Balfo 
kasos. Tai netiesa, nes direk
toriai ir jų įgaliotiniai išlaidas, 
surištas su suvažiavimais, apsi
moka patys.

(nukelta į 11 psl.)

linkinį, varžytuvių polkų, dova
nų šokį ir rezginėlę. Šie visi 
šokiai buvo sujungti ir sudarė 
vestuvinių šokių pynę.

Prie vakaro pasisekimo prisi
dėjo dar šie asmenys: apšvieti
mo tvarkytoja Gilė Liubinskaitė, 
drabužių siuvėjos Lidija Ječiūtė 
ir Varnienė, fotografas Algis 
Mickaitis.

Po koncerto Kazys Laukaitis 
dėkojo publikai, šokėjam ir ypač 
Vyt. Šoliūno šeimai. “Be jos ne
būtų jokios šokėjų grupės" — 
pareiškė Laukaitis.

Po to visi buvo pakviesti už- 
dandžiam į kavinę, kur publika 
ir šokėjai turėjo progos gražiai 
pabendrauti.

Tenka tik pasidžiaugti tokia 
puikia šokėjų grupe, jų sklan
džiai atlikta programa ir stebė
tis, kiek daug darbo valandų 
paaukota išmokti tokius sudėtin
gus šokius. Padėka ir garbė vi
siem, dirbantiem su lietuvišku 
jaunimu.

A.P.B.

jff ATSIUST AM 
I^PAMINŽT^I

Juozas Brazaitis — RAŠTAI. 
IV. Kultūros rūpesčiai, Kultūri
ninkai, Teatras, Mokyklos klau
simais. Redakcinė komisija: Ali
na Skrupskelienė ir Česlovas 
Grincevičius. Išleido į Laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai ugdy
ti. 1983. Spausdino “Draugo” 
spaustuvė Chieagoj. Aplankas ir 
viršelis Ados Sutkuvienės. Ilius
truota nuotraukomis, liečiančio
mis autorių. Kietais viršeliais. 
564 psl.

Šis jau ketvirtasis Juozo Bra
zaičio raštų tomas yra sureda
guotas tų pačių jau mum pa
žįstamų redaktorių, kaip jiem 
įprasta, rūpestingai, medžiagos 
ieškant įvairiuose šaltiniuose 
jos randant ir “Darbininko” 
laikrašty.

Pravartu atkreipti dėmesį į 
knygos gale išspausdintas “Pa
stabas”, kurių dalį čia cituojant: 
“Juozo Brazaičio ketvirtojo raš
tų tomo sutvarkymą skyriais nu
lėmė turimos medžiagos tema
tika, kuri apima labai platų Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo lauką. 
Tomas pradedamas ‘Kultūros rū
pesčiais’, t.y. klausimais, kurie 
jų autoriui ilgainiui virto šalia 
grožinės literatūros svarbiausia 
dėmesio ir domesio sritimi, kar
tu su lietuviškąja kultūra besi
rūpinančiais ir ją ugdančiais kul
tūrininkais, tiek vyresniai
siais, tiek nepriklausomoje Lie
tuvoje subrendusiais, su dides
niu ar mažesniu jų kultūriniu 
įnašu. (...) Visi čia keliamieji 
klausimai yra susiję su ano meto 
konkrečiais kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo reiškiniais, 
dėl to Šis tomas galėtų būti 
įdomus ir ateity ne vien litera
tūros, bet ir kultūros istorikui, 
norinčiam patirti, kokių rūpės- — 
čių ir problemų kėlė nepriklau
somas gyvenimas ir kokių atsa
kymų į juos Brazaitis ieškojo”.

“Be literatūros ir kultūros sri
čių Brazaitis visą laiką gyvai 
domėjosi ir teatru. Kai kurį lai
ką buvęs Kauno dramos teatro 
repertuaro komisijos nariu, jis 
atidžiai sekė ir jo pažangą, ste
bėjo tiek naujus, tiek pakarto
tinius dramos pastatymus. Jis 
vertino ne tik veikalo atlikimą, 
bet ir jo pasirinkimą, skirdamas 
teatrui svarbų vaidmenį tautinės 
kultūros kūrime. (...)”

“Keliolika kūrybingiausių sa
vo gyvenimo metų skyręs mo
kyklai, aukštesniajai ir aukštajai, 
Brazaitis niekad nesiliovė ja do
mėjęsis ir rūpinęsis jos proble
momis. Jo dėmesį traukė ne tik 
metodiniai dėstymo klausimai, 
mokyklinės sistemos organizavi
mas ar mokyklos reformos rei
kalai, bet taip pat ir mokykli
nio darbo kasdiena: mokyklinės 
varžybos, jų nauda ir jų žala, 
racionalesnis egzaminų tvarky
mas, dėstomųjų dalykų progra
mos, mokytojo ir mokinio san
tykiai. (...)”

DIEVO APVAIZDOS LIETU
VIŲ PARAPIJA. 1908 - 1983. 
Southfield, Michigan. Išleido 
Dievo Apvaizdos Lietuvių Pa
rapija. Redagavo Liuda Rugie- 
nienė. Spausdino “Draugo” 
spaustuvė Chieagoj. Tiražas — 
1,000. Viršely — Dievo Apvaiz
dos bažnyčia (nuotrauka Jono 
Urbono). Gausiai iliustruota. Di
delio formato. 44 psl.

Leidinys parapijos septynias
dešimt penkerių metų sukakčiai 
paminėti.

Turinys: Dievo apvaizdos glo
boje — kun. V. Kriščiūnevičius, 
Lietuviška parapija — mūsų 
tvirtovė — V’. Petrulis, Šv. Jur
gio lietuvių parapija — A. Dai
nius, St. Georgė s Lithuanian 
Parish — A. Dainius, Divine 
Providence Lithuanian Parish 
— A. Dainius. Penkiolika meti} 
sunkaus darbo ir džiaugsmo — 
L. Rugienienė. Liturginis komi
tetas ir jo veikla — A. Kas
putis, Lietuviška giesmė naujoj 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj — 
Pr. Zaranka, Divine Providence 
Chronology, Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos tarybos.
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Aukos gautos 
1983 m. spalio mėnesį:

i
$3,100.00: prof. Antano Salio 

Stipendijos fondas, Sofija Balie
nė, St Petersburg Beach, FL

$2,500.00: Gediminas Balan
da, Warren, MI (viso $3,000.00).

Po $2,000.00: dr. Vytautas ir 
Antanina Karobliai, Ripley, OH; 
Donatas ir Vida Siliūnai, Pompa- 
no Beach, FL.

Po $1,000.00: dr. Mykolas 
Gečiauskas Arvystas, New York, 
NY; Stasys Budas, Cedar Lake, 
IN; Stasė Jakubonienė, Chicago, 
IL; Ona Jakutienė, Avon, MA; 
a.a. Genovaitės Jančauskienės 
atminimui, JAV LB Cape Cod 
apylinkė; Leonas ir Elena Kačins
kai, St. Petersburg, FL; a.a. Jono 
Kartano atminimui, Ona 
Kartanienė, Omaha, NB; dr. Luci- 
na Kaufrnanas, Alexandria, VA; 
dr. Petras ir Stefa Kisieliai, Cice
ro, IL; Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois; Jonas Litvi
nas, Chicago, IL; prof. Vytautas 
Marijošius, W. Hartford, CT; J. ir 
M. Mikoniai, Richmond Hts., OH; 
kun. Simonas Morkūnas, Sioux 
City, LA; Kazimieras Motušis, Los 
Angeles, CA; Mykolas Nagurs- 
kis, Wolcott, CT; Pasaulio Lietu
vių Gydytojų sąjunga; Pranė 
Prankienė, Chicago, IL; Romas ir 
Emilija Sakadolskiai, Chicago, 
IL; Liudas ir Ona Šimaičiai, 
Chicago, IL; Povilas ir Nijolė 
Stelmokai, Hickory Hills, IL; Jur
gis Strazdas, Mississauga, Cana
da; Antanas ir Leokadija Tverai, 
Chicago, IL; Juozas ir Antanina 
Vasiukevičiai, Chicago, IL; a.a. 
Stasio Vidmanto palikimas 
(kanadiškais doleriais); dr. J. ir 
M. Uleckai, Toronto, Kanada.

Po $500.00: Stefanija Aka
vickienė, Waukegan, IL; Stasys ir 
Elena Barai, Palos Park, IL; dr. 
K. ir M. Jablonskiai, Westchester, 
IL; Marija Janonienė, Brockton, 
MA; Juozas ir Veronika Juoda
kiai, Tucson, AZ; KASA-Lithua- 
nian Federal Credit Union, Rich
mond Hill, N Y; dr. Antanas ir 
Alina Lipskiai (viso $1,000.00); 
Kazimieras Mikolajunas, Chica
go, IL; kun. A. Petraitis, Putnam, 
CT, Pirmojo Prezidento Karo 
Mokyklos XV-tos laidos karinin
kai; kun. Antanas L. Rubšys, 
Riverdale, N Y; Vacys ir Stasė 
Urbonai, St. Petersburg Beach, 
FL; dr. Vytautas ir dr. Ina 
Užgiriai, Worcester, MA.

Po $300.00: Vincas ir Geno
vaitė Ankai, Oak Lawn, IL; Mari
ja Damijonaitytė-Damas, Naper- 
ville, IL; a.a. Aleksandros-Marijos 
ir a.a. Pranės Jablonskienių 
atminimui, Bonaventūras Jab
lonskis, Aurora, IL; Stasys Griežė- 
Jurgelevičius, Dorchester, MA 
(viso $1,000.00); Lietuvių Lab
daros Maironio Parko draugija, 
Worcester, MA.

Po $250.00: Albertas Ažukas, 
Hoboken, N J; Albina Dumbrienė 
ir Nijolė Dumbrytė, Chicago, IL; 
Stasys ir Prudencija Jokubaus- 
kai. Palos Park, IL; Lietuvių 
Tautodailės Institutas, Toronto, 
Kanada, dr. Bernardas ir Sigutė 
Mikrutai, Lake Bluff, IL Kazys ir 
Genovaitė Trečiokai, Union, NJ 
(viso $300.00); Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė, Valencia, C A; Aleksand
ras ir dr. Marija Žemaičiai, 
Leonia, NJ.

Po $200.00: Bruno ir Apoloni
ja AndraŠiūnai, Orland Park, IL; 
Bronius ir Petrė Andriukaičiai, 
Chicago, IL; Viliaus Dundzilos 21- 
mo gimtadienio proga, D. 
Dundzilienė ir S. Klimienė, Chica
go, IL; LšST Vytauto Didžiojo 
šaulių Rinktinė, Chicago, IL(viso 
$700.00); a.a. Algimanto Mackaus 
atminimui, Marcelė Mackienė, 
Cicero, IL; Nikodemas ir Kazė 
Matijošaičiai, Los Angeles, CA; 
Vladas ir Juzė Petrauskai, N. 
Chicago, IL; Kazys Račiūnas, 
Beverly Shores, IN.

Po $150.00: Vytautas ir Nijo
lė Balzarai, Chicago, IL; Saulius 
ir Joana Vaičekoniai, Surfside, 
FL

$110.00: Panevėžiečių klubas, 
Chicago, IL

Po $100.00: dr. Algirdas 
Avižienis, Santa Monica, CA; 
Viktoras ir Eugenia Bačinskai, 
Oak Park, IL; Vincas ir Alisa 
Baltrukoniai. Melbourne,

Australia; Airius Baltrušaitis, 
Chicago, IL; Henrikas ir Genovai
tė Bitėnai, Elizaljeth, NJ; Elena 
Bradūnaitė, Nashington, DC; 
Kazys Bradūias, Chicago, IL; dr. 
Henrikas ir Tamara Brazaičiai, 
Willoughby, OH; Kostas ir Karoli
na Bružai, Hom.ewood, IL; 
Genovaitė Bulotienė, Detroit, MI; 
Rita Bureikieė, dlendale, CA <hr. 
Antanas ii "Vladė Butkai, 
University Hts., 0H; Vladas ir 
Beatričė Cyvai, Cleveland, OH; 
Paulius Gautya, Hinsdale, IL; 
Klara GečieH, Media, PA; Juo
zas Gramas.Oalc Lawn, IL; Anta
nas ir Vaida Gruzdžiai, St. 
Petersburg Beach, FL; Jonas 
Gudėnas, Euclid, OH; Justina 
Petkevičienė ir Jonas Gudėnas, 
Cleveland, OH; Antanas Gudo
ms, St. Petaburg Beach, FL; 
Vytautas ir Romaine Jonaitis, 
Grand Rapids, MI (viso $200.00); 
Bronius ir Leone Juškai, 
Kenosha, W: Anatolijus Kairys, 
Chicago, ILlrena Kairytė, Chica
go, IL; Maksimas ir Bronė 
Karaškos; Alfonsas ir Ona Kindu
riai, Gulfport, FL (viso $300.00); 
Juozas ir Elena Kojeliai, Santa 
Moica, CA;Me£ys ir Elena Kra
sauskai, South. Pasadena, Fl; 
Magdalena Kudirkienė, Water- 
bury, CT; dr Algimantas ir Flora 
Kurgonai, La Porte, IN; Adolfas 
Lekšas, Wtslem Springs, IL; 
Algis ir Lyda Liepi naitis, Riversi- 
de, IL; Marija Mace vičienė, Chica
go, IL; Petras ir Jadvyga Maldei- 
kiai, Hot Springs, AR; Jurgis 
Matusevičius. Chicago, IL; E. 
Meškauskienė, Chicago, IL; 
Miami Lietuvių Klub'as; dr. 
Stanley Mikai, E. Milton, MA; 
Vaclovas irOna Mikuckiai, Vista, 
C A; Jonas ir Janina Mikulioniai, 
Sterling Hts, MI; Pranė Mile- 
nienė, Nonood, MA; Balys ir 
Genovaitė Narbutai, Vista, CA; 
Maria Noreikienė, Chicago, IL; 
Lidija Petraričienė, Chicago, IL; 
Kazimieras ir Elena Pociai, 
Beverly Shores, IN; kun. Kazimie
ras Pugevifius, Brooklyn, N Y; 
Petras ir Zuzana Pupiai, St. 
Petersburg Beach, FL; Juozas ir 
Bronė Šlajai, C hicago, IL; Vincas 
ir Aldona Stasiūnai, St. Peters
burg, FL; Kazys ir Stasė Urbšai- 
čiai, St. Petersburg, FL; Vincas ir 
Elena Vasiliauskai, Chicago, IL 
(viso $200.00); Jonas ir Bronė 
Venckai, los Angeles, C A; dr. 
Petras Vileišis, Waterbury, CT; 
Vydūno Jaunirno Fondas, Chica
go, IL; John E. Waylonis, Fairfax 
Station, VA; Mykolas Židonis ir 
Lijolė Židonytė, New Haven, CT; 
a.a. Balio Vosyliaus atminimui, 
M. Židonis ir L. Židonytė; dr. J. 
Žirgulis, Literine Valley, CA.

$75.00: Pranas ir Stasė 
Staneliai, St. Petersburg Beach, 
FL i viso SWO.OO)_

Po $30.00: Vincas ir Petrė 
Dubauskai. Woodhaven, NY; 
Romas ir Nerija Kasparai. Arling
ton, VA; Bronius Keturakis, 
Milwaukee, WI; Birutė Lesevitie- 
nė, Chicago, IL; Bruno Madans- 
kas, Chicago, IL.

$26.00: Martinas Dapkus, S. 
Boston, MA/

Po $25.00: Kazys ir Birutė 
Bačanskai, Dorchester, MA, 
Jonas Bamiškis, Euclid, OH; Jur
gis ir Gražina Blekaičiai, 
Greenbelt, MD; Gintaras ir 
Valentina Čepai, Quincy, MA 
Gediminas ir Sigita Damašiai, 
Libertyville, IL; Gema Danahar, 
Worcester, MA; Kazys Daulys, 
Chicago, IL: Leonardas Gogelis, 
Chicago, IL; Jonas ir Ona 
Gradinskai, Chicago, IL; Laimu
tė Graužinis, Santa Monica, CA 
Kymantas Ivaška, Dorchester, 
MA; dr. Jonas Karvelis, Chicago, 
IL; Feliksas Kontautas, S. Boston, 
MA; Z. ir S. Koriai, Santa Moni
ca, CA; Viktoras ir Agota Kubi
liai, Westwood, MA; Jadvyga 
Kutkienė, Chicago, IL; Danguolė 
Kviklytė, Chicago, IL (viso 
$50.00); kun. Jonas Maknys, Put- 
nam, CT; Marųuette National 
Bank, Chicago, IL; Aleksas 
Maskoliūnas, Santa Monica, C A; 
C. ir A. Mikalajūnai, Santa Moni
ca, CA; Petras ir Janina Mikšiai, 
Leicester. MA; Juozas ir Julija 
Navakai, Gulfport, FL; Boles
lovas Kymantas, Chicago, IL 
(viso $95.00); Adolfas ir Magdale
na Šermukšniai, Worcester, MA; 
Juozas Skomantas, Beverly 
Shores. IN; Juozas Stempužis, 
Cleveland, OH; Jonas ir Manja 
Vaitkai, Hyattsville, MD; Brute- 
nis Veitas, Milton, MA; Irena 
Veitas, Milton, MA; Vytautas 
Žiaugra, Roslindale, MA.

Po $20.00: Stasys Baltušis, 
Dorchester, MA; Joseph ir Louise 
Budelis, Baltimore, MD; Marija 
Cibienė, Gulfport, FL; A. P. 
Griauzdė, Avon,
Hodges, Dorchester, MA; Liongi
nas ir Danutė Izbickai, W. Roxbu- 
ry, MA; Antanas ir Aniceta 
Januškos, Milton, MA; Gražina 
Jezukaitis ir Birutė Žemaitis, 
Gulfport, FL; Vytautas Kasniū- 
nas, Beverly Shores, IN; Jonas 
Kaunas, Chicago, IL; Alfredas ir 
Marytė Krisiukėnai, Milton, MA; 
Liudas Kronas, La Porte, IN; 
Isabelle Laucka, Arlington, VA; 
Antanina Lukšis, Santa Monica, 
CA; Eugenijus ir Irena Manomai- 
čiai, W. Roxbury, MA; Laima 
McDonald, Dorcester, MA; Algir
das ir Amanda Mulioliai, Euclid, 
OH; Aldona Pauliukonis ir Robert 
Benoit, Worcester, MA; Marija 
Pauliukonienė, Worcester, MA; 
Jadvyga
Dorchester, MA; Algis Smidtas, 
Dorchester, MA; Jackus Sonda, 
Dorcherster, MA; dr. Viktoras 
Stankus, Euclid, OH; Birutė 
Vindašienė, Chicago, IL; joan 
Yocom, Waukegan, IL. š

$15.00: Lietuvių Paštininkų 
Sąjunga, Chicago, IL.

$12.00: Gražina Būgaitė, 
Scranton, PA.

Po $10.00: Aleksas Danasas, 
Dorchester, MA; Vaclovą Dėdinie- 
nė, Worcester, MA; Anne Dono- 
van, Plymouth, MA; A. ir B. Gri
cius, Santa Monica, CA; Adelė 
Grybauskienė, Worcester, MA; 
Dana ir Charles Hurley, Worces- 
ter, MA; Adolfas ir Nijolė 
Ivanauskai, Mattapan, MA; 
Prakseda Jakutienė, Dorchester, 
MA; A. Kainuskas, Plainville, CT; 
Juozas ir Ona Kamaičiai, St. 
Petersburg, FL: Stasė Kazlienė, 
Chicago, IL; S. Kudirka, Santa 
Monica, CA; S. Rudokienė, Santa 
Monica, CA; Pranas Lestinskas, 
Dorchester, MA; N. ir S. Neyer- 
ges, Santa Monica, CA; Šarūnas 
Norvaiša, Dorchester, MA; dr. 
Algis ir Jūratė Norvilai, Oak 
Lawn, IL; D. Pascoe, Santa Moni
ca, CA; Julija Palukonienė, 
Worcester, MA; Jonas Pipiras, 
Worcester, MA; Juozas Rašimas, 
Chicago, IL; J. Rukšėnienė, Los 
Angeles, CA; Alfonsas Simoneiis,

Santa Monica, CA; S. Skirman
tas, Santa Monica, CA; Kostas ir 
Stasė Staponkai, St Petersburg, 
FL; A Stiukas, Dorchester, MA; 
Jonas Tamašauskas, Worcester, 
MA; Romualdas Veitas, Milton, 
MA; Romas ir .Elena Vendui, 
Santa Monica, CA; A Vidugi- 
rienė, Santa Monica, CA; E. Vilu- 
tienė, Sarta Monica, C A Eatelle 
Wagner, Bayonet Point, FL; 
Algirdas ir Dalia Zitkai, Canton, 
MA; Antanas Zupka, St. 
Petersburg FL.

Po $5.00: Stasys ir Elena 
Bakučiai, St Petersburg, FL L. 
Bliskis, St. Petersburg, FL; Mari
ja Dabrilienė, Worcester, MA; S.
Galdikienė, Dorcehster, MA; 
Jonas Jakštys, St. Petersburg, 
FL; V. Kevelaitienė, Santa Moni
ca, CA; Arnold Plevock, 
Weymouth, MA.
Po $2.00: R. ir R. Balkai, St. 

Petersburg Beach, FL.
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$60.00: a. a. Jono Gintauto 
atminimui, Veronika Gintautie-i 
nė, Monteey Park, CA.

Po $50.00: Emil ir 
Adomat, St. Petersburg, 
ALRK Moterų sąjungos
kuopa, Vorcester, MA; Gauden- 
tas ir Justinas Baltrušaičiai, Sun 
City, C A; Algirdas Bielskus, Eu
clid, OH; Rimantas ’Bitėnas, 
Elizhbeth NJ; Vytautas Černius, 
Ix>s Angeles, CA; Marija ir Kazys 
Cesnai, fccester, MA; Petras ir 
Rita Dūdai, Oak Park, IL; Juozas 
ir Salortja Duobai, Norwood, 
MA; Balys Graužinis, Los Ange
les, CA; a. a. Antano Ivaškos 
atminimu, Gintarė Ivaškienė, 
Monroe, CT; Albinas ir Angelė 
Kamiai, St. Petersburg Beach, 
FL; Stasys ir Emilija Kazlauskai, 
Arlington. MA; Knights or 
LithuaniaC< >uncil 145, Holyoke, 
MA; Periūnas ir Zita Krukoniai, 
Dorchester, MA, Eugenija 
Liaugaudienė. Parsippany, NJ; 
LŠST Jm>z«> Daumanto šaulių 
kuopa, CA; Jadvy
ga Morkūnienė, Gulfport, FL; 
Bronius ir Česlovą Paliuliai, 
Dorchester, MA; Ona Binkienė, 
St. Petersbu rg, FL; Kazys Ripskis, 
ChicagollLR, II,; Stasys ir Elzbie
ta Rudini. VVorcester, MA; kun. 
Jonas tok is, Putnam, CT; Jonas 
Smuikais. Gulfport, FL; Aleksas 
ir Brone Urbonai, St. PeU.M,, tg 
Beach, FL, Aleksa ndrąai r Irena 
Vaksclini, Richmond HiTl, NY.

Aukų spalio mėn. 
surinko:

JAV LB Beverly Shores apylin
kė $570.00 (viso $1,880.00); JAV 
LB Bostono apylinkė $1,286.00) 
JAV LB Bridgeport, IL apylinkė 
$546.00 (viso $796.00); JAV LB 
Columbus apylinkė $200.00; JAV 
LB East Chicago apylinkė 
$100.00; JAV LB East St Louis 
apylinkė $50.00 (viso $250.00); 
JAV LB Grand Rapids apylinkė 
$200.00; JAV LB Hartford apy
linkė $1,250.00; JAV LB Keno- 
sha-Racine apylinkė $250.00) JAV 
LB Marųuette Parko apylinkė 
$1,000.00; JAV LB Melrose Parko 
apylinkė $250.00; JAV LB New 
Haven apylinkė $400.00; JAV LB 
New London apylinkė $30.00; 
JAV LB Omaha apylinkė $352.50; 
JAV LB Putnam apylinkė 
$125.00; JAV LB Washington 
apylinkė $400.00 (viso $700.00); 
JAV LB Worcester apylinkė $1,- 
180.00.

Pagal pasižadėjimus 
gauta:

$1,000.00: Vytautas ir Felicija 
Izbickai, Westwood, MA $600.00: 
Juozas ir Pranė Masilioniai, 
Chicago, IL $250.00 (viso 
$270.00);; Lionginas Morkūnas, 
Rochester, NY $200.00 (viso 
$600.00); dr. Antanas ir Elena 
Razmai, Joliet, IL $900.00 (viso 
$1,000.00); dr. Ignas Skrupskelis, 
Columbia, SC $80.00 (viso 
$480.00); dr. Juozas K. Valiūnas, 
New Rochelle, NY $250.00.

$600.00: Adolfas ir Aldona 
Markeliai, Cicero, IL $200.00; dr. 
Viktorija Skrupskelytė, Oberlin, 
OH $500.00 (viso $650.00).

$520.00: kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, Forest Park, IL $100.00

$500.00: Apolinaras Bagdo
nas, Chicago, IL $200.00; Kazys 
Pabedinskas, Chicago, IL $100.00; 
Aldona Shumway, VVorcester, MA 
$300.00 (viso $400.00); Bronius ir 
Agota Tiškai, Collinsville, IL 
$100.00 (viso $600.00).

$300.00: L. Balsys, Toronto, 
Canada $150.00; Kazys Rimas, 
Chicago, IL $250.00 (viso $300.00).

$250.00: Ramūnas ir Skirma 
Kondratai, Springfield, VA 
$50.00.

$200.00: Bladas Daukantas, 
St. Petersburg Beach, FL $25.00 
(viso $200.00).

$100.00: dr. Antanas ir Dana 
Klimai, Rochester, NY $50.00 
(viso $100.00).

Pirmasis $200,000.00 įmokėji- 
mas laiku įneštas, katedros idėja 
gyva! Ačiū visiems aukotojams, 
ačiū Lietuvių fondui už didelę 
50,000.00 paramą. Antrojo $100,- 
000.00 įmokėjimo terminas 1984 
rugsėjo 1 d. Užmojis didelis, jam 
įvykdyti dar reikia aukų. Už jas 
nuoširdžiai dėkojame. Čekius ar 
perlaidas prašome rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636.

Lėšų telkimo komitetas. 
Jonas Kavaliūnas, pirm.

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

pažįstamiems linki

Frank Zogas, President

MIDLAND SAVINGS
and Loan Association

8929 S. H ari e m Avė., Bridgeview. III. 60455. Ph. 598-9400 
4040 Archer Avenue Chicago, III. 80832 — Phone 254-4470

5%
Paaabook Savlhgs. Ali accounta compounde$.4aily — p*l<j ųuarterly

6%
2 Years Savings Certlflcate (MtaSfcųun W,0ČU)

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

Po 25 dol. — V. Saimininkas, 
E. Hartford, Conn., J. Drauge
lis, Brooklyn, N.Y., kun. prof. 
A. Rubšys, Riverdale, N.Y., dr. A. 
Noakaitė, Ozone Park, N.Y., J. 
Malinauskas, Woodhąven, N.Y.

24 dol. — A. Bartys, Ring- 
wood, N.J.

21 dol. — M. Petrikas, Far- 
mingdale, N.Y.

Po 20 dol. B. Spūdis, Woodha- 
ven, N.Y., kun. V. Katarskis, 
Dayton, Ohio, A. Molis, Worces- 
ter, Mass., A. Z u ras, Rochester, 
N.Y., J. Kontautas, Centerville, 
Mass..

Po 17 dol. — A. Raguckas, 
Baltimore, Md., K. Barauskas, 
Woodhaven, N.Y., J. Shukys, 
Richmond Hill, N.Y.

16 dol. — kun. J. Steponaitis, 
Athol, Mass.

Po 15 dol. — J. Pačėsa, Cress- 
kill, N.J., O. Paukštys, Eliza- 
beth, NJ., P. Bielskus, Ridge- 
wood, N.Y., M. McGowan, Clark 
Summit, Pa., E. Okas, Baltimore, 
Md., J. Okunis, Flushing, N.Y., 
J. Walentukewicz, So. Boston, 
Mass., T. Šlikas, Staten Island, 
N.Y., M. Slabok, St. Petersburg, 
Fla.,V. Incys, Woodside, N.Y., B. 
Bartkus, Richmond Hill, N.Y., 
dr. E. Noakas, £resh Meadovvs, 
N.Y., A. Trainis',Richmond Hill, 
N.Y., K. Biliūnas, Flushing, N.Y.,
M. Baltadonis, Bronx, N. Y., 
V. Aviža, Brooklyn, N.Y., B. Jan
kauskas, Fort Salonga, N.Y., P. 
Brazauskas, Paramas, N.J., L. 
Petuchovas, Linden, N.J., A 
Ragauskas, Ricktown, N.J., E. 
Zunaris, VVollaston, Mass., M. 
Ramonaitis, VVarrior, Pa., Jesuit 
Fathers, Cleveland, Ohio.

Po 13 dol. — E. Pugh, Long 
Beach, N.Y., E. Pūtvyte, Sūriny 
Hills, Fla., R. Remeika, Fords,
N. J.

Po 12 dol. — Z. Martinony- 
tė, So. Boston, Mass., A. Bud
raitis, Richmond Hill, N.Y., A. 
Šimkus, Sunny Hills, Fla.

11 dol. — I. Jasukaitis, 
Linden, N.J.

Po 10 dol. — M. Ramonas, 
Brooklyn, N.Y., R. Beder, West- 
wood, Mass., R. Trakimavičius, 
VVorcester, Mass., E. Rastenis, 
VVoodhaven, N.Y., A. Drazdys, 
Baltimore, Md., A. Beard, Forest 
Hills, N.Y.. J. Vigelis, Cherry 
Hill, N.J., V. Vilkutaitis, Cleve
land, Ohio, R. Stirbys, Phila- 
delphia, Pa., R. Balčiūnas, Cora- 
polis, Pa., B. Lingys, Lanham, 
Md.. M. Slabok. St. Petersburg, 
Fla., J. Šileikis, Daytona Beach, 
Fla., S. Giedrikis. Jano Beach, 
Fla., V. Barius. Bridgeport, 
Conn., R. Kisielius, Somerville, 
N.J.. Sisters of Jesus Crucified, 
E. Hartford, Conn., W. Kazlaus
kas, VVaterbury, Conn., O. Stri
maitis, Putnam, Conn., J. Gle- 
bauskas, So. Dennis, Mass., J. 
Grinius, \Vethersfield, Conn., V. 
Vaikutis, Stamford, Conn., \. 
Dėdinas, Jacksonville, Ark., A. 
Andriulionis, So. Boston, Mass.. 
S. Kungys, Clifton, N.J., V, Zen- 
kus, VV. Bridgewater, Mass., B. 
Banaitis. Abington, Mass.. S. 
Griganavičius, So. Boston, 
Mass., A. Young, Mattapan. 
Mass., S. Bulovas, Ronkonkoma, 
N.Y., M. Šalinskienė, Woodha- 
ven. N.Y., V. Jakštas, Rockville 
Center, N.Y., A. Uknevičius, 
VVomlhaven. N.Y..V. Solomonas, 
Ozone Park. N.Y., N. Michura, 
Yonkers. N.Y., dr. H. Montvila, 
New York. N.Y.. A. Kondrat. 
Elizalreth, N.J., B. Rimas, Rid- 
gewood, N.Y’.. V. Plaušinis, Rid- 
gewood. N.Y., M. Kulis, Middlt* 
Village. N.Y.. J. Alyta, Elmhurst, 
N.J.. R. Balsys. Nrw York. N.Y., 
C. Bukas, New Hyde Park. N.Y .. 
V. Kilius, Flushing, N.Y., A. Mar
cei, Upytard Beach. N.Y.. I. Kr- 
raitis, Paterson. N.J.. J. Mack. 
Or.iMgų, N.J.. J. Kiaušius, Har- 
rison. N.J., dr. A. Revukas, 
Cranfųrd. N.J., dr. P. Žemaitis, 
Gurtfeį Midi.. M. Puskarskis, 
Chicago. UI.. J. Mikaila, Troy,

Mich., V. Daugėla, Washington, 
D.C., A. Barvicks, Arlington, 
VA, A. Balašaitienė, Cleveland 
Heights, Ohio, A. Butas, Falls 
Church, VA, J. Arlauskas, Chi
cago, III., J. Ambrizas, Chicago, 
III.

Po 8 dol. — S. Augonis, So. 
Boston, Mass., A. Kaminskas, 
Philadelphia, Pa.

Po 7 dol. — J. Laucevičius, 
Woodhaven, N.Y., O. Kreivėnie
nė, Media, Pa., H. Matulonis, 
Maspeth, N.Y., J. Bortkevičiiis, 
N. Brunswick, N.J., A. Stankus, 
Elizabeth, N.J., P. Povilaitis, 
Great Neck, N.Y., L Stucius, 
Richmond Hill, N.Y., P. Ivaška, 
Elizabeth, N.J.

Po 6 dol. — J. Adomėnas, 
Brooklyn, N.Y., A. Radzevich, 
Amsterdam, N.Y., T. Grušaus- 
kas, New Britain, Conn.

Po 5 dol. — J. Sakalauskas, 
Woodhaven, N.Y., B. Kohanski, 
Flemington, N.J., V. Dėdinas, 
Jacksonville, Ark., P. Waskes, 
Brooklyn, N.Y., A. Čepulis, Phi
ladelphia, Pa., E. Dambriūnas, 
Brentwood, Md., A. Kupčinskas, 
Detroit, Mich., G. Klimas, Bris- 
tol, Conn., K. Miklas, Great 
Neck, N.Y., A. Dėdinas, Wood- 
haven, N.Y., M. Puskarskis, Chi
cago, Ilk, J. Snieška, Great Neck, 
N.Y., H. Miklas, Great Neck, N.Y. 
C. Genevich, Brooklyn, N.Y., G. 
Razvad, Milton, Mass., K. Šešto
kas, Rahway, NJ., B. Bushnaus- 
kas, Paterson, N.J., A. Šileikaitė, 
Marlton, N J., V. Kiukys, Somer
ville, N.J., V. Lukas, Newark, 
NJ., B. Venckus, Nevvark, N.J., 
A. Brazdžionis, Vista, Calif., A. 
Dargis, Flemington, N.J., I. Ora- 
las, Ganvood, N J., J. Minauskas, 
Keamy, N.J., K. Krušinskas, 
Keamy, N .J., V. Mėlinis, Hazlet, 
N.J., M. Moleris, Englishtovvn, 
NJ., dr. V. Majauskas, North- 
ville, Mich., P. Kiškūnas, Lewis- 
ton, Maine, K. Bartys, Elizabeth, 
N.J., J. Bubelis, vVisc. Delis, 
VVisc., V. Sabaliauskas, Colonia, 
N.j., j. Tallat-Kerpša, Cfeam 
Ridge, N.J., G. Eluhow, Arling
ton, VA, V. Budrecki, VVashing- 
ton, D.C., dr. Skučas, Hampton, 
VA, G. Masulis, VVinchester, VA, 
V. Palubinskas, Cleveland Hts., 
Ohio, G. Juškėnas, Cleveland, 
Ohio, S. Bučmys, Dayton, Ohio, 
A. Juodvalkis, Chicago, III., V. 
Kleiza, Chicago, III., B. Jasaitis, 
Chicago, III., B. Kviklys, Chica
go, III., A. Zailskas, Cicero, III., 
E. Gorodeckas, Worcester, 
Mass., P. Bručas, St. Petersburg, 
Fla., M. Šaulienė, Seminole, Fla., 
A. Nakutis, St. Petersburg, Fla., 
E. Damijonaitis, Riviera Beach, 
Fla., A. Mažeika, Treasure 
Island, Fla., J. Botyrius, Ridge- 
wood, N.Y., A. Grigaliūnas, Chi
cago, III., P. Zalubas, Newark,
N. J., J. Karys, Bridgeport, Conn., 
J. Skobeika, Berlin, Conn., A. 
Mockus, Hartford, Conn., A. 
Lazdauskas, Bridgeport, Conn., 
R. Juralis, Hartford, Conn., P. 
Rižauskas, New Britain, Conn., 
V. Juozokas, Nevvington, Conn., 
P. Kilpis, So. Boston, Mass., M. 
Žilinskienė, So. Boston, Mass.,
O. Vileniškis, Dorchester, Mass.,
M. Petrauskas, Dorchester, 
Mass., E. Palulis, Cambridge, 
Mass., S. Baltūsis, Dorchestęr, 
Mass., J. Stapulonis, Laurencįe. 
Mass., J. Mazalenski, Haverhill, 
Mass., P. Žilionis, New Yotk,
N. Y., J. Žaliaduonis, New York, 
N.Y., J. Ajuskas, -Malden, Mass., 
G. Johnson, Yonkers, N.Y., P. 
Rozevičius, VVoodhaven, N.Y., P. 
Simen, Scarsdale, N.Y., E. Kra
sauskienė, Hvannis, Mass., A. 
Riinydis, VVoodhaven, N.Y., Ji. 
Šidlauskienė, Roslindale, Mas$., 
J. Žukas, VVoodhaven, N.Y., A 
Girnius, Roslindale, Mass., J. 
Hassellierg, Y’onkers, N.Y., J. 
Davis, Plymouth, Mass.. B. Ma
ciūnas. W<Mxlhaven, N.Y., š 
Rudys, VVorcester, Mass., C. La
pinskas, VVorcester, Mass,, 6. 
Valatka, VVhite Horse Beacli, 
Mass., W. Shereika, Livingtoyi. 
N .J., E. Vainienė. E. Northpoęt, 
N.Y.. N. Gudelis. Astoria, N.Y., 
M. Sasėnas. Jackson Hts.. N.Y., 
dr. D. Mažeika. Le Roy. N.t’.. 
(L Rajeckas, Maspeth, N.Y., X. 
Kirkilą. Nesconset, N.Y.. |>. 
Evans. Massapeųua, N.Y., y.

b

(nukelta į 10 psl.) •
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DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Hlghland Blvd-, Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 mitam .

Ir pavardė -----------------------------------------------------

DARBININKAS naujiem aka Rytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

- Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administracija. 
Skambink 212 827-1351 ir pra
šyk, kad plokšteles atsiųstų j 
namus.

Siunčiu už prenumeratą $._____
Už kalendorių $.---------
Spaudai paremti i--------

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Gina Čapkas. Solistė Gina 
Capkauskienė šioj plokštelėj į- 
dainavo: B. Budriūno “Dainos 
gimimas“, J. Stankūno “Mer
gaitė”, G. Gudauskienės “Gin
tarėlis”, A. Stankevičiaus “Van
dens malūnėliai”, J. Govėdo 
“Serenada”, V. Herbert “Kad 
matyčiau aš vėl Neapoli”, W. Mo- 
zart “Lopšinė”, R. Sieczynski 
“Viena, mano sapnų miestas”, 
F. von Flotow “Paskutinė rožė”, 
J. Strauss “Pavasario balsai”. 
12 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

Baltimorėje sporto žaidynių, mergaičių B klasės dalyvės 
— Chicagos Žara ir New Yorko LAK komandos. Nuotr. A. 
Jankausko

Grandinėlės šokėjos su Clevelando diecezijos vyskupu An- 
thony M. Pilla. Grandinėlės šokėjos šoko Amerikos ka
talikų komunikacijos suvažiavime lapkričio 8. Nuotr. V. Bace
vičiaus

“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, NjY. 
11207. • .

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei įra
šu “Lithuanlan and proud 
of it” : vaikam (boy’s slze) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
s iže) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 7 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Hlgh
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Puzino, Rinktiniai raštai.
I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

E. Juciūtė, I g a r k o s 
Naujamiestis. 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. 12 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- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

(atkelta ii 8 psl.)

Norkus, Great Neck, N.Y., B. 
Gadeikis, Atco, N.J., A. Jance, 
Flushing, N.Y., R. Dalangauskas, 
New Britai n, Conn., L. Jankaus
kaitė, Brooklyn, N.Y., A. Kaz
lauskas, Brooklyn, N.Y., A. Sen
kus, Lake Worth, Fla., Sisters of 
Jesus Crucified, Brockton, 
Mass., A. Račkauskas, Brooklyn, 
N.Y., A. Kizis, Flushing, N.Y., J. 
Gricius, Pennsauken, N.J., B. 
Burchikas, Upper Darby, Pa., S. 
Lukas, Brooklyn, N.Y., J. Simu- 

-tis, East Rockaway, N.Y., M. Ko- 
ber, Port Washington, N.Y., K. 
Cesonis, Ellicott City, Md., F. 
Calchus, Flushing, N. Y., M. 
Volskis, Brooklyn, N.Y., B. Vy- 
liaudas, Union, N.J., A. Lioren- 
tas, Hollywood, Fla., M. Miko- 
laitis, Amitiville, N.Y., J. Noru
sis, Flushing, N.Y., J. Andrevvs, 
Invemess, Fla., J. McCloskey, 
Springdale, Pa., F. Liuberskis, 
Richmond Hill, N.Y., S. Klevas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Slivins- 
kas, Indialantic, Fla., M. Juoza
pavičius, Woodhaven, N.Y., kun. 
A. Kardas, Sunny Hills, Fla., 
H. Kulber, Brooklyn, N.Y., P. 
Baltuonis, La Šalie, Que., G. 
Meiliūnas, New York, N.Y., E. 
Delakes, Westfield, Mass., L. 
Gudelis, Cos Cob, Conn., A. Šil
bajoris, Richmond Hill, N.Y., M. 
Vildžius, Bethesda, Md., B. Ber
notas, VVethersfield, Conn., R. 
Krulikas, Melville, N.Y., C. Ash- 
enbergas, Elmhurst, N.Y., J. 
Krištolaitis, Cleveland, Ohio.

Po 3 dol. — V. Balkaitis, 
Omaha, Nebr., S. Nu tau tas, 
Woodhaven, N.Y., G. Jezukaitie-

nė, Gulfport, Fla., E. Šilgahs, 
Baltimore, Md., kun. J. Krivic
kas, Cohoes, N.Y., A. Venckus, 
Arlington, Mass., W. Bajerčius, 
So. Boston, Mass.

Po 2 dol. — G. Popelienė, 
Brooklyn, N.Y., B. Paprockienė, 
Richmond Hill, N.Y., kun. C. Ka- 
sinskas, West Hartford, Conn., 
P. Mitalas, Philadelphia, Pa., 
dr. J. Urbaitis, Kane, Pa., A. 
Malinauskas, Camdenf N .J., E. 
Abelkienė, Putnam, Conn., A. 
Leonard, Tobyhanna, Pa., kųn. J. 
Maknys, Putnam, Conn., L Ku
bilius, Vernon, Conn., V. Viz
girda, Centerville, Mass., A. 
Bortkevičius, No. Brunswick, 
N.J., E. Strazdas, Centerville, 
Mass., V. Židžiūnas, Centerville, 
Mass., P. Molis, Shrewsbury, 
Mass., C. Kiliulis, Lexington, 
Mass., V. Jackūnas, Washington,
D. C., K. Sragauskas, Detroit, 
Mich., L. Rimkus, Parlin, N.J., 
A. Matalavich, Elizabeth, N.J., 
J. Yerus, Haverhill, Mass., V. 
Romaska, Staten Island, N.Y., A. 
Balsis, Rego Park, N.Y., A. Kai
rys, Rego Park, N.Y., E. Senkus, 
Astoria, N.Y., P. Zuyus, Maspeth, 
N.Y., V. Šaulys, Kinnelon, N.J.,
E. Tamašauskas, Brooklyn, N.Y., 
A. Baranauskas, Maspeth, N.Y., 
L. Chesna, Brooklyn, N.Y. '

Po 1 dol. — L. Novick, E Im
li urst, Pa., W. Sarpalius, New- 
ington, Conn., I. Sirutavičiuš, 
So. Boston, Mass., N. Timrri, 
Allen, Mich., A. Liepinaitis, J&- 
maica, N.Y., A. Romireo, Berliri, 
Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

AMBER HARVEST 
Fresh fruits and vegetabies 

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. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

' 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 Kili, N.Y.

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

S v. 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.

BDDTER PARK 
PHARMACY Jfll 

Wm AnastasL B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(C«r. 77th Street) 
Woodh<ven, N.Y. 11421 

¥1 DKLJVEEl
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.

LITHUANIAN COOKERY
(ln EngIMi, 31 e ptgM, prie* * dol.)

Agtor»omė» lz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlnlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Dirblnlnkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Uiiikau “Lithuanlan Cookery” už 8 dol. Parsiuntlmae- 
Postagt 50 c.

Vardai, pavardė .....................

Nu meili, gatvė .............M......................—

Miesto, valstija, Zlp

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.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skin coats and other leather 
goods. The lowest prlces in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

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

FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ LIETUVIAM

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

Skyriai Chicagoje, III. ir St Petersburg, Ra.

— Kiekviena taupoma sąskaita KASOJE apdrausta iki 100,000 dolerių:

KASA už paprastas taupomas sąskaitas moka 9%

Už IRA pensijų Indėlius dabar moka 11%

Už didelius ir mažus Certiflkatus duoda kiek galima 
aukščiausius procentus.

Visiems nariams lengvomis sąlygomis suteikia visų 
rūšių paskolas Ir mortglčlus.

Tiesioginiai priims arba keičia Sočiai Securlty 
pensijos čekius.

Duoda Money Orders ir keičia asmeniškus arba algos 
šakius.

KASOS ištaiga vaikis savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vakaro, o 
penktadieniais iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais iki 5 vai. vakaro.

Vlaue kviečiamo dėti santaupas Į lietuvišką KASĄ.
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Feirini Welfare Lyga metiniuose pietuose pagerbė Howard BeaclTvisuomenininką Nicolas 
Lo Prinzi. Nuotraukoje iš k.: lietuviam atstovavęs Alfonsas Marcel-Marcelynas, Brook- 
lyno vyskupas Francis J. Mugavero ir kurijos pareigūnas kun. Joseph Funaro.

BALFAS DĖKOJA

Balfo 100-ojo skyriaus šių 
metų vajus New Yorke ir apylin
kėj baigiasi. Balfas laukia ge
radarių visą laiką, nes lietuvių 
vargai nesibaigia ir šalpos dar
bas būna ištisinis. Valdyba ska
tina ir prašo ne tik New Yor- 
lęo lietuvių paaukoti Balfui, bet 
ir kitų iš artimesnių vietovių, 
.kur nėra Balfo skyrių. Balfui 
-čekius rašyti: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine., 
Chapter 100 ir siųsti iždinin- 
Tui: A. Pumputis, 86-32 78 St., 
lWoodhaven, NY 11421.

Dosnesni aukotojai vajaus pa- 
•baigoje: 130 dol. — Donna ir Ed- 
»ward Laukys, Fort Salonga, po 
,‘100 dol.: Viktorija Kisielienė, 
įSomerville. NJ, Elizabeth irZig- 
imas Prielaida, Fanwood, NJ, po 
150 dol.: Aldona ir Vittfš**iftrt?t-'7 
•nai, Richmond ffiU; Albina ir "

j NAUJA ŠAULIŲ
• KUOPOS VALDYBA

N.Y. šaulių kuopos susirinki- 
jnas įvyko gruodžio 10 Kultūros 

» Židinyje. Kęstutis K. Miklas 
; buvo išrinktas kuopos pirminin-
• ku ketvirtam dviejų metų termi- 
*f nui. Į valdybą dar buvo išrink- 
! ti: Vaclovas Butkys, Kazimieras
• Bačauskas, Juozas Jurkuvėnas, 
; Pranė Jurkuvėnienė, Albinas 
; Sakalas, Jurgis Sližys, Vladas 
? Vasikauskas. Į kontrolės komi- 
‘ siją: Aloyzas Balsys, dail. Čes-
• lovas Janušas, Antanas Pumpu- 
; tis. Į garbės teismą: Bronius Bie- 
; liukas, Petras Minkūnas ir Juo- 
1 zas Vilpišauskas. Šiam visuoti- 
Juarn susirinkimui pirmininkavo 
■^Bronius Bieliukas, o sekretoria- 
; vo Eufemija Cibienė.

• Vacys Butkys ir Kazimieras 
^Bačauskas, New Yorko šaulių 
kuopos įkūrėjai ir jos valdybos 
•nariai nuo pat pradžios, už nuo
pelnus kuopos visuotiniame su
virinkime gruodžio 10 buvo pa
kelti į New Yorko šaulių kuopos 
garbės narius.

PAPILDOMA PADĖKA

’ LKF padėkoje (Darbininko nr. 
49, psl. 7, gruodžio 16) per ne
apsižiūrėjimą buvo praleista 
padėka: LKF iždininkui V. Kul- 
pai ir jo mieloms padėjėjoms — 
Jadvygai Vytuvienei ir Danutei 
^likulskytei. Taip pat Tarybos 
bariui A. Mičiuliui, padėjusiam 
atgaivos reikaluose. Atsiprašo- 
jne.

LFIČTaryba 

A.A. 
PETRUI PUSNIKUI

mirus, jo pusbrolį, mielą Ir nuoiirdų mūsų bendradarbį 
Kazimierą Bačauską ir kitus gimines bei artimuosius 
nuoilnttlai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona Krulikienė
Marija Šaulienė
Marija ir Leonas Virbickai

Vytautas Zumbakiai, Richmond 
Hill, po 45 dol.: dr. Filomena 
ir Andrius Ignaitis, \Voodhaven, 
Laima ir Alfonsas Lileika, 
VVoodbury, po 35 dol.: Aldona 
ir Steponas Mackevičiai, Jamai- 
ca, Nijolė ir Vytautas Naro- 
niai, Jericho.

Nuoširdžiai dėkojame visiem, 
kurie plačiai atvėrėte savo min
tis ir ištiesėte brolišką ranką 
paramos reikalingiem lietuviam. 
Dėkui už kiekvieną auką, nes 
atėjo iš mylinčios, jautrios, arti
mą suprantančios širdies.

Lietuviškas ačiū Darbininko 
redaktoriam, kurie kasmet para
šo apie Balfą. Taip pat dėko
jame už skelbiamas žinutes apie 
šį vajų. Esame dėkingi Tėvų 
Pranciškonų spaustuvės vedėjui 
ir jo padėjėjom už pagalbą va
jui — išspausdinimą, kurį pa
aukojo Balfui.

.s kariaus.-valdy
ba linki vtsiems" Ralfo atikotojare 
ir rėmėjam nuotaikingų Šv. Ka
lėdų ir sėkmingų, giedrių dienų 
Naujuose 1984 Metuose.

Balfo 100-tojo 
skyriaus valdyba

ŠAUKIAMAS PASITARIMAS 
ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES
REIKALU

Brooklyno ir New Yorko vys
kupijų lietuvių parapijų klebo
nai: prel. Pranas Bulovas —- V. 
Atsimainymo parapijos, kun. 
Bruno Kruzas — Šv. Jurgio pa
rapijoj, kun. Jonas Pakalniškis 
— Apreiškimo parapijos, kun. 
Vytautas Palubinskas — Aušros 
Vartų parapijos, New Yorko lie
tuviškom draugijom bei organi
zacijom išsiuntinėjo kvietimus 
atvykti į susirinkimą, kuris bus 
gruodžio 28, trečiadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje.

Daug kur jau yra sudaryti 
komitetai, kad būtų iškilmingai 
ir tinkamai paminėta šv. Kazi
miero mirties 500 metų sukaktis. 
Pasirašę klebonai savo atsišauki
me sako, kad ir New Yorkas tu
rėtų kuo iškilmingiau tą sukaktį 
atšvęsti.

Sukaktis tikrai svarbi, nes tai 
tik vienas mūsų šventasis. Rei
kia sudaryti platų ir darbingą 
komitetą ir gerus veiklos planus.

Visi gavę kvietimus, prašomi 
tame pasitarime dalyvauti.

NAUJA KNYGA
“Laisvės besiekiant”. Lietuvos 

laisvės kovotojų sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Kaina 12 dol. Kietais viršeliais 
15 doL Gaunama Darbininko 
administracijoj.

Lietuvos vyčių 12 kuopa, Man
hattan, N.Y., skiria auką Dar
bininkui, paremdama jo pastan
gas išleisti Jurgio Gliaudos ro
maną apie šv. Kazimierą “Kovo 
ketvirtoji”. Šia proga New Yorko 
vyčių kuopa nori pagerbti šv. 
Kazimierą, Lietuvos vyčių glo
bėją, ir pasveikinti Darbininką 
su šventėmis.

Bronė B. Tender, Wellesley, 
Mass., atnaujindama Darbinin
ko metinę prenumeratą, atsiuntė 
70 dol. Dosniai spaudos rėmė
jai nuoširdus ačiū.

Linas Česonis, Algirdo ir As
tos Endriukaitytės Česonių, 
Harrisonville, Missouri, sūnus, 
1982 baigė Harrisonville aukš
tesniąją mokyklą ir studijuoja 
Central Missouri State univer
sitete. Jis buvo priimtas nariu 
į sofomorų garbės draugiją 
Alpha PhfcPeha, Linų brolis.Jur
gis taip pat lanko Central Misr 
souri State universitetą ir yra 
gavęs 4 metų Army ROTC sti
pendiją. Jurgis Harrisonville 
aukštesniąją mokyklą baigė 
1983.

AUSTRALIJOJ MIRĖ 
ALEKSANDRAS 
DANTA

Lapkričio 14 Australijoje, 
Sydnėjaus priemiesty, mirė 
Aleksandras Danta, žinomas 
ekonomistas.

Velionis buvo gimęs 1902 va
sario 25 Ramoškių kaime, Skais
girio valsčiuje, Šiaulių apskrity
je. Vidurinį mokslą ėjo Žagarė
je ir Šiauliuose, studijavo Vy
tauto Didžiojo Universitete 
Kaune ir baigė Leipcigo aukštą
ją prekybos mokyklą.

Grįžęs į Lietuvą, tarnavo fi
nansų mrnisterijdje, buvo fi
nansų departamento direktorius 
ir viceministeris. Buvo vienas iš 
jaunalietuvių steigėjų.

Karo metu pasitraukė į Vo
kietiją, iš ten 1949 išvyko į. 
Australiją. Jo sūnus Gytis, 
gimęs 1936 gruodžio 20 Kaune, 
Sydnėjuje 1961 baigė mediciną 
ir verčiasi gydytojo praktika. 
Australijoje dar liko brolis Vin
cas ir Lietuvoje dar kitas bro
lis. (A.K.)

Aleksandras Danta, miręs 
lapkričio 14 Australijoje

TARĖSI :
BALFO 
DIREKTORIAI
(atkelta iš 7 pslj

Mirusio direktoriaus Frank 
Zogo vietoj buvo išrinktas dr. 
Mindaugas C. Vygantas ir miru
sio direktoriaus Jono Brazausko 
vietoj išrinktas dr. Juozas Kriau
čiūnas. 1984 turėjęs įvykti Balfo 
jubiliejinis seimas nukeltas į 
1985, nes ryšium su šv. Kazi
miero 500 metų mirties minėji
mu bus didelės iškilmės Romo
je, Toronte ir kitur, be to, tais 
pat metais Clevelande įvyks 
JAV ir Kanados tautinių šokių 
šventė. Balfo direktorių tarybos 
1984 metų suvažiavimo vieta ir 
laikas bus nustatyta vėliau.

Priėdus prie klausimų ir suma
nymų, F. Andriūnas pažymėjo, 
jog iš centro valdybos pirmi
ninkės M. Rudienės ir valdy
bos narių padarytų pranešimų 
matyti, jog Balfas atlieka platų, 
didelės reikšmės darbą, kurį su 
dideliu pasiaukojimu neša pasi
šventę idealistai žmonės. Cent
ro valdybos pirmininkės M. Ru
dienės plačios pažintys su val
džios žmonėmis ir kongreso at
stovais bei tarptautinėmis šalpos 
organizacijomis įgalina ją efek
tyviai informuoti jaunimą per 
lituanistines mokyklas apie Bal
fo šalpos darbą.

Pasibaigus diskusijom, dr. J. 
Kriaučiūnas pateikė rezoliuci
jas, kurios' buvo priimtos, už
geriant sėkmingą centro valdy
bos veiklą, pareikšta padėka jos 
pirmininkei M. Rudienei už rū
pestingą darbą ginant tautiečius 
it rūpinantis jų globa, Brocktono 
skyriaus valdybai už rūpestingą 
irinuoširdų suvažiavimo globoji
mą; vienuolyno seselėm už pa
talpas ir svetingumą. Oficialioji 
suvažiavimo dalis baigta Lietu
vos Tiimnū.

^Sandaros salėj įvyko iškilmin
gi vakarienė, kuriai vadovavo P. 
Viščinis, Laisvės Varpo radijo 
vedėjas. Parapijos klebonui kun. 
Petrui Šakaliui sukalbėjus mal
dą, pirm. M. Rudienė tarė svei
kinimo žodį. Raštu suvažiavimą 
sveikino vietos organizacijos. 
Vėliau pirm. M. Rudienė Balfo 
ženkleliais apdovanojo nusipel
niusius darbu ar aukomis sky
riaus narius. Suvažiavimo metu 
buvo gauta aukų: Detroito sk. 
4000 dol., Juozo Kairio 300 dol., 
prof. dr. C. Masaičiįb 250 dol., 
Janonienės 50 dol., Martyno 
Jankaus šaulių kuopos 50 dol., 
ir kitų po mažiau. Vakarienės 
metu buvo pagerbtas kun. prof. 
A. Jurgelaitis.

NUOTAIKINGA 
PLOKŠTELĖ

i
Dainuok ir šok. J. Nakutavi-

čiau.s su Dana Summers-Striu- 
gaitė, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėle, ateisiu, Sapnų pilis, Krin^ 
ta lapai, Myliu, Fernando kar-
čiama, Kur gimtinė mylima, 
Pirmosios gėlės, Ispaniškos akys,
O kam gi tu pabeldei, Gera 
būti žmogum. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

'Ši ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, naujausios lietu
viškos knygos ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi-
riistracijoje, 341 Highland Blvd., / ____ _____
Brooklyn, N.Y. 11207.

LITO BENDROVĖS NARIAMS IR
VISIEMS DARBININKO SKAITYTOJAMS

LITAS GROUP
86 - 01 114TII ST. RICHMOND II!1X, N.Y. 11418, (212) 441-2811 

LINKI LINKSMŲ $V. KALĖDŲ IR DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

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

J. Gaidelio fondas
Sausio 6 sukals metai, kai 

mirė komp. Julius Gaide lis. Pri
mindamas tą sukaktį, Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis 
gruodžio 4 radijo programoj 
kėlė reikalą tą sukaktį paminė
ti ir įsteigti komp. J. Gaidelio 
fondą, kuris rūpintųsi mirusio 
kompozitoriaus kūrinių išleidi
mu ir populiarinimu. Jis apgai
lestavo, kad tai nepadaryta ligi 
šiol. Jo nuomone tokio fondo 
užuomazgą turėjo ir galėjo pa
daryti pavasarį įvykusio komp. 
J. Gaidelio minėjimo pelnas. 
Kalbėtojas pavyzdžiu nurodė 
Toronte, Kanadoje, surengtą 
mirusio lietuvių radijo progra
mos vedėjo Jono Simanavičiaus 
minėjimą, kurio programos atli
kėjai (sol. R. Strimaitis, sol. V. 
Verikaitis, sol. S. Žiemelytė, 
muz. J. Govėdasir k.) atsisakė 
honoraro, skirdami jį mirusio J. 
Simanavičiaus vadovautos lietu
vių radijo programos tolimes
niam išlaikymui.Okomp. J. Gai
delio atveju to nepadarė net tie, 
kurie smarkiai puol^ kitus už 
tai, kad jie nesudarė sąlygų 
išleisti komp. Juliaus Gaidelio 
ketvirtąją simfoniją. Įsteigus 
kalbamą fondą galima būtų 
ne tik tą simfoniją išleisti, bet 
taip pat kitus komp. Gaidelio 
kūrinius paskleisti lietuvių ir ki
tataučių tarpe. Minėjimo ir fon
do įsteigimo reikalu iniciatyvą 
turėtų imtis pirmoje eilėje tie, 
su kuriais komp. Gaidelis taip 
sunkiai difbo.

Sekmadienį mišias aukojo 
kun. P. Šakalys, jis pasakė jautrų 
pamokslą baltininkam. Po su
mos neišvykę direktoriai rengė
jų buvo pakviesti priešpiečiam 
į Sandaros salę,kur K. Čepai
tis (M. Rudienei po sumos iš
vykus) teikė papildomų infor
macijų apie Balfoveiklą ir cent
ro valdybos vardu, įgaliotas 
pirm. M. Rudienės, pareiškė 
išskirtiną padėką Onai Eikinie- 
nei, įdėjusiai daug darbo ir rū
pesčio suvažiavimą globojant ir 
visur nuoširdžiaitallcinusiai Sta
sei Gofensienei. Atskirai tenka 
pažymėti, kad šalia suvažiavimo 
rūpesčių namuose jos globojo 
du iš Chicagos ir tris iš Phi- 
ladelphijos suvažiavimo daly
vius, už ką jom pri klauso nuo
širdi padėka.

Nežiūrint, kad Balfo direkto
riai yra įvairių pažiūrų žmonės, 
suvažiavimas buvo darbingas ir 
praėjo sklandžiai ir kultūringai. 
Nuomonių pasikeitimai vyko 
pagalbos broliui dvasioje.

F. Andriūnas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina 
savo mielus klientus

'memser

TRANS-ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, INC.

393 WeilBroadway, South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Aldona Adomonienė, Albina Rudžlūnienė ir 
bendradarbiai

>

Nauja valdyba
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

draugija gruodžio 11 išrinko 
naują valdybą 1984 metam: 
pirm. Aleksandras Čaplikas, 
vicepirm. Danielius Averka, 
prot. sekr. Vytautas Jurgėla, 
fin. sekr. Arnoldas Plevokas, ižd. 
Algis Mitkus ir maršalka Marty
nas Dapkus. Direktoriais: Lion
ginas Izbickas, Birutė Mitkienė, 
Gediminas Ivaška, Pranas Mar
kūnas, Stasys Griganavičius, 
Antanas Andriulionis ir Alek
sandras Akule. Revizijos komi
sija: Danutė Izbickienė, Tomas 
Ashmenskas ir Romas Veitas. 
Dauguma išrinktųjų buvo ir 
praeitų metų valdyboje.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-ja yra gal viena iš didžiau
sių lietuvių organizacijų Naujo
joj Anglijoj. Narių turi gerokai 
per tūkstantį, o į valdybos rin
kimus ateina tik apie du ar tris 
šimtus. Draugija turi sales įvai
riem parengimam, turi savo 
barą, skautam patalpas, o taip 
pat remia lietuvišką veiklą.

BOSTONO RENGINIAI

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. RengiaL.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 Stasfo^SantVa- 
ru ir pianistu Vytauttf- Bakšiu. 
Rengia LB Bostono apygardos 
valdyba.

BOSTON 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 
pasirinki-nas.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais S.00 - 10;C0 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

JURA STRIMAITIS. ADVOKATE 
— KEHGE, DOYLE. PLAYTER, 
NOViCK & STRIMAITIS — N i ne 
Hamilton Place. Boston, MA. TEL.: 
617 - 338-0070 Lynn, MA., TEL.: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose 
srityse.
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KULTŪROS ŽIDINIO 
f DIDŽIOJI ŠVENTĖ

'10 metų savoje pastogėje

Kultūros Židinys gruodžio 3’ j° jaunas pianistas Paulius Vy-
paminėjo savo veiklos 10 metų 
sukaktį. Į Kultūros Židinį buvo 
įžengta 1973 gruodžio 1. Kokia 
tai buvo džiaugsmo šventė, nes 
yra savi namai, kur gali klestė
ti įvairi lietuviška kultūrinė 

^veikla! Ir kaip greitai prabėgo 
tas laikas. Rodos, vakar visa tai 
įvyko! A

Oficialioji dalis
šventė pradėta oficialia dali

mi — atidarymu ir sveikinimo 
kalbomis, įnvokacija.

Šiai daliai vadovavo Vytautas 
Alksninis,. Lietuvių Kultūros 
Fondo valdybos vicepirminin
kas Židinio renginių reikalam. 

.Jis pakvietė tarybos pirminin
ką, uoliai dalyvavusį Kultūros 
Židinio statybos reikaluose, 
Aleksandrą Vakselį. Jis pasi
džiaugė lietuvių sumanumu, 
pranciškonų vienuolyno organi
zuotumu. Daugiau kalbėjo apie 
tą faktą, kad buvo sukurta atski
ras vienetas šiam K. Židiniui 
išlaikyti. Steigiamasis Kultūros 
Fondo susirinkimas įvyko 1976 
spalio 30. Išrinkta tada to fondo 
taryba, o taryba jau sudarė val
dybą. Sutartis su pranciškonais 
pasirašyta 1979 spalio 13. Nuo 
tada visą K. Židinio administra
vimą perėmė tas specialus, iš
laikymui įkurtas vienetas — 
Lietuvių Kultūros Fondas.

Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno viršininkas.

Sveikinimo kalbas pasakė Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis ir Tėv. Paulius Balta
kis, OFM, pranciškonų provinci
jolas, kuris čia daugiausia įdėjo 
darbo, energijos ir rūpestingu
mo statant Židinį.

Lietuvos himnu baigta pirmo
ji oficialioji dalis.

Pasirodo Toronto Volungė
Scenoje buvo iš anksto padėti 

suolai — laiptai chorui sustoti. 
Tuoj ir atsitraukė uždanga ir 
tuoj tam tikra tvarka į sceną 
susirinko visas Volungės choras, 
jaunas ir žvalus choras. Jam va
dovauja muzikė Dalia Viskon- 
tienė, anksčiau Toronte įkūrusi 
(1976) merginų — Volungių cho
rą. Sąstatas 1980 pasipildė vy
rais ir choras pasivadino jay 
— Volungė. (Volungė yra 
paukštis, kuris švilpdamas 
gieda prieš lietų. Lietuvos ūki
ninkai iš to švilpimo ir sprendė 
apie lietaus atėjimą. O tai buvo 
.svarbu šienapjūtės ir rugiapjū
tės metu.)

Dirigentė — muzikali, jautri 
visokiem niuansam, įžvalgi ir 
nenuobodi. Ji pradėjo dainų 
pynę. Tai buvo visa eilė dai
nų, kurios buvo sudainuotos be 
sustojimo. Tarpai tarp dainų 

.buvo. Juos užpildė fortepijono 
muzika, kurią parašė J. Govėdas. 
Koncerte fortepijonu skambino 
ir drauge visą koncertą palydė

ssMoirs chobtings — 

GREAT AMERICAN
FEDERAL

Savlngs and Loan Aaaociation 
300 Eaat Elght Avenu* 

HOMESTEAD, PENNSYLVANIA 15120

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

tas.

Žvilgsnis į praeitį
Atlikus dainų pynę, Paulius 

Jurkus, Darbininko redaktorius, 
padarė Kultūros Židinio veiklos 
apžvalgą. Prisiminė, kaip prieš 
20 metų jau buvo pradėtas 
organizuoti, kaip buvo surasta ir 
užpirkta žemė, kaip toliau vyko 
visi statybos darbai. Minėjo, kad 
Židinyje per tą dešimtį metų 
apie 60 organizacijų pasinaudo
jo šiomis patalpomis, rengė savo 
susirinkimus, koncertus, paskai
tas, vaidinimus. Jaunimas, — 
ateitininkai ir skautai, — mokslo 
metų sezone čia pastoviai darė 
susirinkimus, lavinosi, rengė 
savo šventes, koncertus. Sporti
ninkai išvystė plačiausią veiklą, 
čia jie kelias dienas per savaitę 
treniravosi, rengė savo rungty
nes, pasikvietė kitus. Čia vyko 
ir platesnio masto sporto šven
tės.

Atskirai paminėjo, kaip buvo 
renkamos aukos, prisiminė nuo
latinius talkininkus — penkta
dienio ir ketvirtadienio popie
čių darbuotojus, kurie yra Židi
nio išlaikymui surinkę didžiules 
sumas. Prisiminė ir architektą 
Antaną Vytuvį, kuris labai rū
pestingai atliko savo darbą, Tė
vą Paulių, tuo metu čia vado
vavusį visai statybai. Visuome
nės vardu (visų tų, kurie rūpi
nasi visuomenine veikla ir lietu
vybės išlaikymu) padėkojo vi
siem aukotojam!

Baigdamas savo kalbą, jis iš
kėlė miųtį, kad Kultūros Židi
niui reikia daugiau lietuviškos 
dekoracijos. Pasiūlė pakabinti 
Lietuvos trijų prezidentų portre
tus, posėdžių kambarį pavadinti 
Aušros kambariu ir ten pakabin
ti dr. Jono Basanavičiaus ir kitų 
didžiųjų aušrininkų portretus. 
Visa tai reikia padaryti, kad 
jaunimas matytų lietuvių veikė
jus, tuos žmones, kurie Lietuvą 
kūrė, statė, jai aukojosi. Tai pa
veiks teigiamai jaunimą, labiau 
lietuviškai nuteiks, labiau pri
riš prie to paties Židinio ir prie 
lietuviškų reikalų.

Tolimesnės dainos
Mišrus Volungės choras vėl 

pasirodė ir pirmąją koncerto 
dalį užbaigė dviem dainom — 
Saulėleidžio giesmė — A. Vana
gaičio, O Nemune — Br. Bud
ri ūno.

Antra koncerto dalis buvo pa
dalyta į tris dalis — dainavo 
vieni vyrai, paskui moterys ir 
užbaigė visi drauge.

Čia buvo atliktos tokios dai
nos: Dunoj lilio čiūto, liaudies 
daina, O dalele tu mano (dai
navo vvrai), Daržely rūtelės pra
žydo — liaudies daina, harm. 
V. Jančio, Prie Nemuno vingio— 
M. Noviko (dainavo moterys). 
Baigė dainų pyne — Greitai 
bėga laikas — J. Govėdo. Bi- 
sui padainavo — Mylėjau merge-

Kultūros Židinio rėmėjai, penktadienio ir ketvirtadienio popiečių darbuotojai, susitikę 
gruodžio 3, Kultūros Židinio dešimtmečio minėjime. Iš k. I-oje eilėje: E. Urbelienė, 
provincijolas Tėv. Paulius Baltakis, OFM, A. Radzivanienė, A. Mičiulis, Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, LB apygardos pirm. Aleksandras Vakselis; II-oje eilėje: 
V. Simonaitienė, J. Wanat, D. šilbajorienė, J. Vytuvienė, M. Žukauskienė; III-oje 
eilėje: D. Mikulskytė, S. Baliūnienė, B. Labutienė, C. Kulpienė, I. Dičpinigaitienė, 
V. Galinienė, V. Sutkuvienė, S. Bobelienė, O. ir J. Raukai; IV-oje eilėje: E. Balionas, J. Kli- 
večka, A. Vebeliūnas, J. Vebeliūnienė, E. Liobienė, M. Kleizienė, M. Karečkienė, 
A. Petraitienė, B. Vaičiulienė, S. Nutautas; V-oje eilėje: V. Kulpa, Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, S. Liogys, A. Šilbajoris, V. Vaičiulis, K. Butkus, V. Vasikauskas, V. Padvarie- 
tis, B. Bobelis, B. Sutkus, J. Adomėnas. Nuotr. L. Tamošaičio

lę pusantrų metelių.
Įteiktos gėlės, padėkota cho

rui. Petras Tutinas Harmonijos 
vieneto ir Perkūno choro vardu 
pasveikino svečius. Perkūno 
choro vardu įteikė porą butelių 
šampano ir vokiško alaus dėžę.

Choras visiem paliko gerą į- 
spūdį — jaunas ir balsingas, ir 
drausmingas, paklusnus dirigen
tei. Volungėje dainuoja 18 mo
terų ir 14 vyrų.

Tegu Volungė ir toliau sėk
mingai čiulba ir išpranašauja 
kultūrinį lietų ne tik Kanados, 
bet ir Amerikos lietuvių bend
ruomenėm!

Po koncerto — šokiai
Po koncerto buvo persiorgani

zuota, pertvarkytos kėdės, su
statyti stalai vakaronei. Apatinė
je salėje irgi susirinkę linksmino
si, įsikūrė kitai vakaronei. Žmo
nių buvo daug, apie kokius 
400, gal ir daugiau. Salėje vaišės 
buvo bufeto stiliaus, šokiam 
grojo Edelvveiss orkestras.

Sukaktuvinis leidinys
Prieš dešimt metų, kai buvo 

Židinio dedikacija, buvo išleis
tas gana didelis leidinys, kur bu
vo daug sveikinimų, surašyti 
visi aukotojai.

Dabar pasitenkinta kuklesniu 
leidiniu — iš viso 64 pusi. 
Čia įdėtas dedikacijos aktas, 
Lietuvos gen. konsulo A. Simu
čio, Tėv. Pauliaus Baltakio, LB 
apygardos valdybos pirmininko 
A. Vakselio sveikinimai. Visi šie 
sveikinimai išspausdinti faksi
milių būdu.

Toliau ilgokas straipsnis — 10 
metų savoje pastogėje. Jį parašė 
P. Jurkus. Čia apžvelgta visa Ži
dinio statybos eiga, veikla nau
jam Židiny. Toliau suregistruoti 
visi Lietuvių Kultūros Fondo 
susirinkimai. Šis Fondas tiesio
giai rūpinosi Židinio išlaikymu. 
Tie susirinkimai — suvažiavi
mai pradėti 1976 spalio mėn. 
Vyksta kasmet spalio mėnesį. 
Išrenkama taryba, papildoma 
valdyba. Leidinyje paskelbti 
visų tarybų sąstatai.

Leidinio centre įdėta visa me
džiaga apie Volungę ir minėji
mo — koncerto programa.

Suregistruotos Kultūros Židi
niu pasinaudojusios organizaci
jos. Supažindinama su pran
ciškonų ^rėmėjų penktadienio 
bingo darbuotojais, su Lietuvių 
Atletų Klubo bingo sekcija.

Toliau eina 12 puslapių svei
kinimų.

Leidinys gausiai iliustruotas 
iš Židinio praeities ir dabarti
nės veikios. Suredagavo Pau
lius Jurkus, spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. (p.j.)

— Vilties leidykla Clevelan- 
de išleis aštuntąjį Stasio Sant
vara poezijos rinkinį “Buvimo 
pėdsakai”. Knyga bus įrišta į 
kietus viršelius su dail. V. Jo
nyno sukurtu aplanku.

BEVIELIAI TELEFONAI PLINTA

S.m. spalio 26 — lapkričio 
1 d.d. Ženevoje (Šveicarijoje) 
įvyko ketvirtas pasaulinis tele
komunikacijos bei elektroninių 
sričių specialistų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo per 50 tautų 
specialistai.

Dr. Arūnas G. Šlekys iš Ka
nados atstovavo “NovAtel” (Re
search and Development Nov
Atel Communications Ltd.) 
bendrovei kaip tos bendrovės 
vicepirmininkas. Suvažiavimą 
rengė ir globojo ITU (Inter
national Telecommunications 
Union).

. > Dr. A. G. Šlekys skaitė pra- 
'rtešimą apie savo bendrovės su- 
Uonstruotą ir pagamintą auto
matinį bevielį telefoną “Au- 
rbra 400” (Automatic Roaming 
Radio System). Su šiuo telefo
nu iš automobilio galima susi
kalbėti su bet kuriame krašte 
ęsančiu telefonu. .

Greitu laiku bus masinis pa
reikalavimas šios rūšies tele
fonų. Įvairių profesijų žmonėms 
labai paranku turėti tokį tele
foną savo automobilyje. Dr. A. 
G. Šlekys pastebėjo, kad jo 
bendrovės bevielių telefonų 
pardavimas per ateinančius 
trejus metus pasieks du bilijo
nus dolerių.

“NovAtel” bendrovės centras 
yra Calgary mieste, Albertoje. 
Skyrius turi Edmontone, Brock- 
ville, Ont., ir Montrealyje. Taip 
pat turi skyrius Atlantoje, Dal

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linki

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

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

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

SIM0N ALE U ŪMA S

4200 Brownavllle Rd. (on da Walt Ava.) 
Pitone 281-7399 Plttaburgh, Pa. 15227

SĖASON’S GREETINGS

MODERN HOTEL, INC.
DINING BOOM & LOUNGE

118 West Pearl St., Nashua, N.H.
------ Chrūtmas Day urill be cloced ------

Merry Chiatm&s and a Happy New Tear 
to tll our memben

ftuA fanad&n, Jbtc.
40 ChestnutSt., Nashua, N.H. 03060

ias ir Sacramento miestuose. 
Šiomis dienomis bendrovė pasi
rašė sutartį su “Hickman In- 
vestments Ine.” Fort Worth, 
Texas, dėl pardavinėjimo jos pa
gaminto bevielio telefono apa
ratų JAV-se. Tokio telefono įren
gimas dabar kainuoja apie 
$3,500. Kai šie aparatai bus 
garrfftlafrii masiškai, tai jų kai
na žymiai atpigs. M.V.

— Naujasis lietuvių evangeli
kų išeivijoje prezidentas — vys
kupas šen. kun. Ansas Trakis 
buvo įvesdintas į pareigas To
ronto lietuvių evangelikų liute
ronų bažnyčioje gruodžio 
Apeigas atliko latvių arkivysk. 
A. Lūsis, dalyvaujant įvairiem 
vietos liuteronų pareigūnam. Pa
mokslą pasakė vysk. A. Trakis.

— Laimutis Nargelėnas, kilęs 
iš Pavvnee, III., iki šiol buvęs 
kriminalinių investigacijų 
Illinois departamento viršinin
kas, gubernatoriaus J. Thomp- 
sono paskirtas Illinois policijos 
superintendentu. Laimutis 
Nargelėnas yra buvęs policijos 
akad emijos mokytojas ir vedė
jas.

— Algirdo Landsbergio dra
ma “Penki stulpai turgaus aikš
tėje yra išversta į anglų kalbą 
ir jau kelis kartus buvo pasta
tyta Amerikoje. Dabar drama 
statoma Sydney, Australijoj. Ra
šytojas gyvena prie New Yorko.

VISUR***
— Lietuvių Fondo tarybos 

gruodžio 10 d. susirinkime, ku
riame dalyvavo 17 narių iš 18, 
tarybos pirmininku perrinktas 
Stasys Baras, sekretoriumi dr. 
Jonas Račkauskas. Valdybos 
pirmininku išrinktas dr. Anta
nas Razma, fondo pradininkas, 
daugelį kartų buvęs tarybos ir 
valdybos pirmininku.

— Kovo Ketvirtoji, tai laurea
to Jurgio Gliaudos parašytas 
romanas apie šv. Kazimierą. 
Šventojo mirties 500 metų su
kakties proga Darbininkas šią 
knygą išleis ir renka aukas. Prie 
leidimo paskutiniu laiku prisi
dėjo: 100 dol. Marija ir Kazys 
Čėsnai, Worcester, Mass., 25dol. 
Ilona ir Dalius Brazdžioniai, 
Los Angeles, Calif., 12 dol. dr. 
Bronis Kasias, Wyoming, Pa. 
Aukotojam nuoširdžiai dėko
jame.

— Elena Bradūnaitė, dirbanti 
Washingtone veikiančiame 
Amerikos Folkloro Centre, lap
kričio 16-20 dalyvavo JAV antro
pologų suvažiavime Chicagoj. Ji 
įsijungė į svarstybas “Antropo
logija už kolegijos ribų” ir skai
tė paskaitą “Tautiškumo išlaiky
mas etninėse mokyklose”.

— Politinių studijų savaitgalis 
Los Angeles, Calif., įvyks sausio 
28 ir 29.

— Kun. Alfonso Grauslio kny
gos “Jieškau tavo veido” antrą 
laidą išleidžia Toronto Prisikėli
mo lietuvių parapija, minėdama 
savo veiklos 30 metų sukaktį.

— Eglė V. Zygaitė paskirta 
Illinois menų tarybos (Illinois 
Arts Council) Liaudies ir etninio 
meno programų direktore. Ji va
dovaus įstaigai, skiriančiai fi
nansinę ir techninę paramą 
valstijos tautinių bei rasinių, 
mažumų, o taip pat toliau nuo 
miesto gyvenančių piliečių me
ninio pobūdžio veiklai. Naujoji 
direktorė studijavo folklorą Har
vardo bei Indianos universite
tuose ir šiuo metu ruošia diser
taciją daktaro laipsniui gauti.

— Arizonos lietuviai šiemet 
pirmą kartą dalyvauja tarptau
tinėje Kalėdų šventėje —festi
valyje, kur išstatyta įvairių tau
tų kalėdiniai papuošalai. Šven
tei iš lietuvių pusės vadovauja 
Viktorija Zakarienė, Lietuvių 
Bendruomenės kultūriniam rei
kalam atstovė. Papuošalus pa
darė M. Edelienė, I. Ambraš- 
kienė, O. Dvaranauskienė, E. 
Josen, S. Rūkštelienė, S. Rusec- 
kienė ir B. Strikauskienė. Lie
tuvių ir kitų tautų eglutės iš
statytos Valley National Banko 
patalpose iki gruodžio 30.

— Brazilijos Lietuvių Są
junga lapkričio 20 paminėjo sa
vo gyvavimo 52 metų sukaktį.

— Lietuvių Karių Veteranų S- 
gos Ramovės Bostono skyrius, 
kuriam pirmininkauja Jonas 
Starinskas, lapkričio 20 surengė 
Lietuvos kariuomenės minėjimą. 
Gautą pelną padalino lietuviš
kai spaudai paremti. Darbinin
kui paskirta 25 dol. Nuoširdus 
ačiū.

— Nauji Darbininko skaityto
jai B. Subačius, Decatur, Mich. 
Užsakė kitiem: R. Dalangaus- 
kienė, New Britain, Conn. — R. 
Dalangauskas, Lamonta, Calif., 
a.a. A. Tamašauckienės prenu
meratą perėmė C. Ashebergas, 
Elmhurst, N.Y., L. Gudelienė, 
Cos Cob, Conn. — A. Birutis, 
Woodhaven, N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityta
jam Darbininko prenumerata 
pinniem metam tik 12 dol. At
naujinant visiem 15 dol. metam.
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KULTŪROS ŽIDINIO 
..DIDŽIOJI ŠVENTĖ

'10 metų savoje pastogėje
Kultūros Židinys gruodžio 3' jo jaunas pianistas Paulius Vy-

paminėjo savo veiklos 10 meti] 
sukaktį. Į Kultūros Židinį buvo 
įžengta 1973 gruodžio 1. Kokia 
tai buvo džiaugsmo šventė, nes 
yra savi namai, kur gali klestė
ti įvairi lietuviška kultūrinė 

zyeikla! Ir kaip greitai prabėgo 
.tas laikas. Rodos, vakar visa tai 
įvyko! A

Oficialioji dalis
šventė pradėta oficialia dali

mi — atidarymu ir sveikinimo 
kalbomis, invokacija^.

Šiai daliai vadovavo Vytautas 
Alksninis, Lietuvių Kultūros 
Fondo valdybos vicepirminin
kas Židinio renginių reikalam. 

.Jis pakvietė tarybos pirminin
ką, uoliai dalyvavusį Kultūros 
Židinio statybos reikaluose, 
Aleksandrą Vakselį. Jis pasi
džiaugė lietuvių sumanumu, 
pranciškonų vienuolyno organi
zuotumu. Daugiau kalbėjo apie 
tą faktą, kad buvo sukurta atski
ras vienetas šiam K. Židiniui 

, išlaikyti. Steigiamasis Kultūros 
Fondo susirinkimas įvyko 1976 
spalio 30. Išrinkta tada to fondo 
taryba, o taryba jau sudarė val
dybą. Sutartis su pranciškonais 
pasirašyta 1979 spalio 13. Nuo 
tada visą K. Židinio administra
vimą perėmė tas specialus, iš
laikymui įkurtas vienetas — 
Lietuvių Kultūros Fondas.

Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Leonardas Andrieku.s, OFM, 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno viršininkas.

Sveikinimo kalbas pasakė Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis ir Tėv. Paulius Balta
kis, OFM, pranciškonų provinci
jolas, kuris čia daugiausia įdėjo 
darbo, energijos ir rūpestingu
mo statant Židinį.

Lietuvos himnu baigta pirmo
ji oficialioji dalis.

Pasirodo Toronto Volungė
Scenoje buvo iš anksto padėti 

suolai — laiptai chorui sustoti. 
Tuoj ir atsitraukė uždanga ir 
tuoj tam tikra tvarka į sceną 
susirinko visas Volungės choras, 
jaunas ir žvalus choras. Jam va
dovauja muzikė Dalia Viskon- 
tienė, anksčiau Toronte įkūrusi 
(1976) merginų —Volungių cho
rą. Sąstatas 1980 pasipildė vy
rais ir choras pasivadino jay 
— Volungė. (Volungė yra 
paukštis, kuris švilpdamas 
gieda prieš lietų. Lietuvos ūki
ninkai iš to švilpimo ir sprendė 
apie lietaus atėjimą. O tai buvo 
.svarbu šienapjūtės ir rugiapjū
tės metu.)

Dirigentė — muzikali, jautri 
visokiem niuansam, įžvalgi ir 
nenuobodi. Ji pradėjo dainų 
pynę. Tai buvo visa eilė dai
nų, kurios buvo sudainuotos be 
sustojimo. Tarpai tarp dainų 

.buvo. Juos užpildė fortepijono 
muzika, kurią parašė J. Govėdas. 
Koncerte fortepijonu skambino 
ir drauge visą koncertą palydė
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FEDERAL

Savlngs and Loan Aasoclation 
300 Eaat EigM Avenim 

HOMESTEAD, PENNSYLVANIA 15120

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

tas.

Žvilgsnis į praeitį
Atlikus dainų pynę, Paulius 

Jurkus, Darbininko redaktorius, 
padarė Kultūros Židinio veiklos 
apžvalgą. Prisiminė, kaip prieš 
20 metų jau buvo pradėtas 
organizuoti, kaip buvo surasta ir 
užpirkta žemė, kaip toliau vyko 
visi statybos darbai. Minėjo, kad 
Židinyje per tą dešimtį metų 
apie 60 organizacijų pasinaudo
jo šiomis patalpomis, rengė savo 
susirinkimus, koncertus, paskai
tas, vaidinimus. Jaunimas, — 
ateitininkai ir skautai, — mokslo 
metų sezone čia pastoviai darė 
susirinkimus, lavinosi, rengė 
savo šventes, koncertus. Sporti
ninkai išvystė plačiausią veiklą, 
čia jie kelias dienas per savaitę 
treniravosi, rengė savo rungty
nes, pasikvietė kitus. Čia vyko 
ir platesnio masto sporto šven
tės.

Atskirai paminėjo, kaip buvo 
renkamos aukos, prisiminė nuo
latinius talkininkus — penkta
dienio ir ketvirtadienio popie
čių darbuotojus, kurie yra Židi
nio išlaikymui surinkę didžiules 
sumas. Prisiminė ir architektą 
Antaną Vytuvį, kuris labai rū
pestingai atliko savo darbą, Tė
vą Paulių, tuo metu čia vado
vavusį visai statybai. Visuome
nės vardu (visų tų, kurie rūpi
nasi visuomenine veikla ir lietu
vybės išlaikymu) padėkojo vi
siem aukotojam!

Baigdamas savo kalbą, jis iš
kėlė miijtį, kad Kultūros Židi
niui reikia daugiau lietuviškos 
dekoracijos. Pasiūlė pakabinti 
Lietuvos trijų prezidentų portre
tus, posėdžių kambarį pavadinti 
Aušros kambariu ir ten pakabin
ti dr. Jono Basanavičiaus ir kitų 
didžiųjų aušrininkų portretus. 
Visa tai reikia padaryti, kad 
jaunimas matytų lietuvių veikė
jus, tuos žmones, kurie Lietuvą 
kūrė, statė, jai aukojosi. Tai pa
veiks teigiamai jaunimą, labiau 
lietuviškai nuteiks, labiau pri
riš prie to paties Židinio ir prie 
lietuviškų reikalų.

Tolimesnės dainos
Mišrus Volungės choras vėl 

pasirodė ir pirmąją koncerto 
dalį užbaigė dviem dainom — 
Saulėleidžio giesmė — A. Vana
gaičio, O Nemune — Br. Bud- 
riūno.

Antra koncerto dalis buvo pa
dalyta į tris dalis — dainavo 
vieni vyrai, paskui moterys ir 
užbaigė visi drauge.

Čia buvo atliktos tokios dai
nos: Dunoj lilio čiūto, liaudies 
daina, O dalele tu mano (dai
navo vvrai), Daržely rūtelės pra
žydo — liaudies daina, harm. 
V. Jančio, Prie Nemuno vingio— 
M. Noviko (dainavo moterys). 
Baigė dainų pyne — Greitai 
bėga laikas — J. Govėdo. Bi- 
sui padainavo — Mylėjau merge-

Kultūros Židinio rėmėjai, penktadienio ir ketvirtadienio popiečių darbuotojai, susitikę 
gruodžio 3, Kultūros Židinio dešimtmečio minėjime. E k. I-oje eilėje: E. Urbelienė, 
provincijolas Tėv. Paulius Baltakis, OFM, A. Radzivanienė, A. Mičiulis, Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, LB apygardos pirm. Aleksandras Vakselis; II-oje eilėje: 
V. Simonaitienė, J. VVanat, D. šilbajorienė, J. Vytuvienė, M. Žukauskienė; IH-oje 
eilėje: D. Mikulskytė, S. Balionienė, B. Labutienė, G. Kulpienė, I. Dičpinigaitienė, 
V. Galinienė, V. Sutkuvienė, S. Bobelienė, O. ir J. Baubai; IV-oje eilėje: E. Balionas, J. Kli- 
večka, A. Vebeliūnas, J. Vebeliūnienė, E. Liobienė, M. Kleizienė, M. Karečkienė, 
A. Petraitienė, B. Vaičiulienė, S. Nutautas; V-oje eilėje: V. Kulpa, Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, S. Liogys, A. Šilbajoris, V. Vaičiulis, K. Butkus, V. Vasikauskas, V. Padvarie- 
tis, B. Bobelis, B. Sutkus, J. Adomėnas. Nuotr. L. Tamošaičio

lę pusantrų metelių.
Įteiktos gėlės, padėkota cho

rui. Petras Tutinas Harmonijos 
vieneto ir Perkūno choro vardu 
pasveikino svečius. Perkūno 
choro vardu įteikė porą butelių 
šampano ir vokiško alaus dėžę.

Choras visiem paliko gerą į- 
spūdį — jaunas ir balsingas, ir 
drausmingas, paklusnus dirigen
tei. Volungėje dainuoja 18 mo
terų ir 14 vyrų.

Tegu Volungė ir toliau sėk
mingai čiulba ir išpranašauja 
kultūrinį lietų ne tik Kanados, 
bet ir Amerikos lietuvių bend
ruomenėm!

Po koncerto — šokiai
Po koncerto buvo persiorgani

zuota, pertvarkytos . kėdės, su
statyti stalai vakaronei. Apatinė
je salėje irgi susirinkę linksmino
si, įsikūrė kitai vakaronei. Žmo
nių buvo daug, apie kokius 
400, gal ir daugiau. Salėje vaišės 
buvo bufeto stiliaus, šokiam 
grojo Edelvveiss orkestras.

Sukaktuvinis leidinys
Prieš dešimt metų, kai buvo 

Židinio dedikacija, buvo išleis
tas gana didelis leidinys, kur bu
vo daug sveikinimų, surašyti 
visi aukotojai.

Dabar pasitenkinta kuklesniu 
leidiniu — iš viso 64 pusi. 
Čia įdėtas dedikacijos aktas, 
Lietuvos gen. konsulo A. Simu
čio, Tėv. Pauliaus Baltakio, LB 
apygardos valdybos pirmininko 
A. Vakselio sveikinimai. Visi šie 
sveikinimai išspausdinti faksi
milių būdu.

Toliau ilgokas straipsnis — 10 
metų savoje pastogėje. Jį parašė 
P. Jurkus. Čia apžvelgta visa Ži
dinio statybos eiga, veikla nau
jam Židiny. Toliau suregistruoti 
visi Lietuvių Kultūros Fondo 
susirinkimai. Šis Fondas tiesio
giai rūpinosi Židinio išlaikymu. 
Tie susirinkimai — suvažiavi
mai pradėti 1976 spalio mėn. 
Vyksta kasmet spalio mėnesį. 
Išrenkama taryba, papildoma 
valdyba. Leidinyje paskelbti 
visų tarybų sąstatai.

Leidinio centre įdėta visa me
džiaga apie Volungę ir minėji
mo — koncerto programa.

Suregistruotos Kultūros Židi
niu pasinaudojusios organizaci
jos. Supažindinama su pran
ciškonų /-rėmėjų penktadienio 
bingo darbuotojais, su Lietuvių 
Atletų Klubo bingo sekcija.

Toliau eina 12 puslapių svei
kinimų.

Leidinys gausiai iliustruotas 
iš Židinio praeities ir dabarti- 
nės veiklos. Suredagavo Pau
lius Jurkus, spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. (p.j.)

— Vilties leidykla Clevelan- 
de išleis aštuntąjį Stasio Sant- 
varo poezijos rinkinį "Buvimo 
pėdsakai”. Knyga bus įrišta į 
kietus viršelius su dail. V. Jo
nyno sukurtu aplanku.

BEVIELIAI TELEFONAI PLINTA

Š.m. spalio 26 — lapkričio 
1 d.d. Ženevoje (Šveicarijoje) 
įvyko ketvirtas pasaulinis tele
komunikacijos bei elektroninių 
sričių specialistų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo per 50 tautų 
specialistai.

Dr. Arūnas G. Šlekys iš Ka
nados atstovavo “NovAtel” (Re
search and Development Nov
Atel Communications Ltd.) 
bendrovei kaip tos bendrovės 
vicepirmininkas. Suvažiavimą 
rengė ir globojo ITU (Inter
national Telecommunications 
Union).

- Dr. A. G. Šlekys skaitė pra- 
■įlešimą apie savo bendrovės su
konstruotą ir pagamintą auto
matinį bevielį telefoną “Au- 
rbra 400” (Automatic Roaming 
Radio System). Su šiuo telefo
nu iš automobilio galima susi
kalbėti su bet kuriame krašte 
ęsančiu telefonu. .

Greitu laiku bus masinis pa
reikalavimas šios rūšies tele
fonų. Įvairių profesijų žmonėms 
labai paranku turėti tokį tele
foną savo automobilyje. Dr. A. 
G. Šlekys pastebėjo, kad jo 
bendrovės bevielių telefonų 
pardavimas per ateinančius 
trejus metus pasieks du bilijo
nus dolerių.

“NovAtel” bendrovės centras 
yra Calgary mieste, Albertoje. 
Skyrius turi Edmontone, Brock- 
ville, Ont., ir Montrealyje. Taip 
pat turi skyrius Atlantoje, Dal

Linksmų Še. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linki

Advokatas Jonas J. Grigalus
52 C Street. South Boston, Mass. — Tel. 268-4877

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

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

simonaleu Cinas

4200 Brown«vlll« Rd. (on d« Walt Ava.) 
Phone 281-7399 Plttaburgh, Pa. 15227

SfiASON’S GREETINGS

MODERN HOTEL, INC.
DINING ROOM i LOUNGE

118 West Pearl St, Nashua, N.H.
------ Chritimat Day vnll be cloeed------

Merry Ch.iatmas «nd a Happy New Year 
to Mll our members

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

ias ir Sacramento miestuose. 
Šiomis dienomis bendrovė pasi
rašė sutartį su “Hickman In- 
vestments Ine.” Fort Worth, 
Texas, dėl pardavinėjimo jos pa
gaminto bevielio telefono apa
ratų JAV-se. Tokio telefono įren
gimas dabar kainuoja apie 
$3,500. Kai šie aparatai bus 
gaminami ^nasiškai, tai jų kai
na žymiai atpigs. M.V.

— Naujasis lietuvių evangeli
kų išeivijoje prezidentas — vys
kupas šen. kun. Ansas Trakis 
buvo įvesdintas į pareigas To
ronto lietuvių evangelikų liute
ronų bažnyčioje gruodžio 
Apeigas atliko latvių arkivysk. 
A. Lūsis, dalyvaujant įvairiem 
vietos liuteronų pareigūnam. Pa
mokslą pasakė vysk. A. Trakis.

— Laimutis Nargelėnas, kilęs 
iš Pavvnee, III., iki šiol buvęs 
kriminalinių investigacijų 
Illinois departamento viršinin
kas, gubernatoriaus J. Thomp- 
sono paskirtas Illinois policijos 
superintendentu. Laimutis 
Nargelėnas yra buvęs policijos 
akademijos mokytojas ir vedė
jas.

— Algirdo Landsbergio dra
ma “Penki stulpai turgaus aikš
tėje” yra išversta į anglų kalbą 
ir jau kelis kartus buvo pasta
tyta Amerikoje. Dabar drama 
statoma Sydney, Australijoj. Ra
šytojas gyvena prie Nevv Yorko.

VISUR-'-
— Lietuvių Fondo tarybos 

gruodžio 10 d. susirinkime, ku
riame dalyvavo 17 narių iš 18, 
tarybos pirmininku perrinktas 
Stasys Baras, sekretoriumi dr. 
Jonas Račkauskas. Valdybos 
pirmininku išrinktas dr. Anta
nas Razma, fondo pradininkas, 
daugelį kartų buvęs tarybos ir 
valdybos pirmininku.

— Kovo Ketvirtoji, tai laurea
to Jurgio Gliaudos parašytas 
romanas apie šv. Kazimierą. 
Šventojo mirties 500 metų su
kakties proga Darbininkas šią 
knygą išleis ir renka aukas. Prie 
leidimo paskutiniu laiku prisi
dėjo: 100 dol. Marija ir Kazys 
Čėsnai, Worcester, Mass., 25dol. 
Ilona ir Dalius Brazdžioniai, 
Los Angeles, Calif., 12 dol. dr. 
Bronis Kasias, Wyoming, Pa. 
Aukotojam nuoširdžiai dėko
jame.

— Elena Bradūnaitė, dirbanti 
VVashingtone veikiančiame 
Amerikos Folkloro Centre, lap
kričio 16-20 dalyvavo JAV antro
pologų suvažiavime Chicagoj. Ji 
įsijungė į svarstybas “Antropo
logija už kolegijos ribų” ir skai
tė paskaitą “Tautiškumo išlaiky
mas etninėse mokyklose”.

— Politinių studijų savaitgalis 
Los Angeles, Calif., įvyks sausio 
28 ir 29. ±

— Kun. Alfonso Grauslio kny
gos “Jieškau tavo veido” antrą 
laidą išleidžia Toronto Prisikėli
mo lietuvių parapija, minėdama 
savo veiklos 30 metų sukaktį.

— Eglė V. Zygaitė paskirta 
Illinois menų tarybos (Illinois 
Arts Council) Liaudies ir etninio 
meno programų direktore. Ji va
dovaus įstaigai, skiriančiai fi
nansinę ir techninę paramą 
valstijos tautinių bei rasinių, 
mažumų, o taip pat toliau nuo 
miesto gyvenančių piliečių me
ninio pobūdžio veiklai. Naujoji 
direktorė studijavo folklorą Har
vardo bei Indianos universite
tuose ir šiuo metu ruošia diser
taciją daktaro laipsniui gauti.

— Arizonos lietuviai šiemet 
pirmą kartą dalyvauja tarptau
tinėje Kalėdų šventėje —festi
valyje, kur išstatyta įvairių tau
tų kalėdiniai papuošalai. Šven
tei iš lietuvių pusės vadovauja 
Viktorija Zakarienė, Lietuvių 
Bendruomenės kultūriniam rei
kalam atstovė. Papuošalus pa
darė M. Edelienė, I. Ambraš- 
kienė, O. Dvaranauskienė, E. 
Josen, S. Rūkštelienė, S. Rusec- 
kienė ir B. Strikauskienė. Lie
tuvių ir kitų tautų eglutės iš
statytos Valley National Banko 
patalpose iki gruodžio 30.

— Brazilijos Lietuvių Są
junga lapkričio 20 paminėjo sa
vo gyvavimo 52 metų sukaktį.

— Lietuvių Karių Veteranų S- 
gos Ramovės Bostono skyrius, 
kuriam pirmininkauja Jonas 
Starinskas, lapkričio 20 surengė 
Lietuvos kariuomenės minėjimą. 
Gautą pelną padalino lietuviš
kai spaudai paremti. Darbinin
kui paskirta 25 dol. Nuoširdus 
ačiū.

— Nauji Darbininko skaityto
jai B. Subačius, Decatur, Mich. 
Užsakė kitiem: R. Dalangaus- 
kienė, New Britai n, Conn. — R. 
Dalangauskas, Lamonta, Calif., 
a.a. A. Tamašauckienės prenu
meratą perėmė C. Ashebergas, 
Elmhurst, N.Y., L. Gudelienė, 
Cos Cob, Conn. — A. Birutis, 
Woodhaven, N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityta
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol. At
naujinant visiem 15 dol. metam.
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DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam .

Vardas Ir pavardė _____________ __________________

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

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

Daug lietuviškų plokštamų turi 
Darbininko administracija. 
Skambink 212 827-1351 ir pra
šyk, kad plokšteles atsiųstų j 
namus.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Gina Capkas. Solistė Gina 
Capkauskienė šioj plokštelėj į- 
dainavo: B. Budriūno “Dainos 
gimimas**, J. Stankūno “Mer
gaitė”, G. Gudauskienės “Gin
tarėlis”, A. Stankevičiaus “Van
dens malūnėliai”, J. Govėdo 
“Serenada”, V. Herbert “Kad 
matyčiau aš vėl Neapolį”, W. Mo- 
zart “Lopšinė”, R. Sieczynski 
“Viena, mano sapnų miestas”, 
F. von Flotow “Paskutinė rožė”, 
J. Strauss “Pavasario balsai”. 
12 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

Baltimorėje sporto žaidynių, mergaičių B klasės dalyvės 
— Chicagos Žara ir New Yorlco LAK komandos. Nuotr. A.
Jankausko

“Vytis”. Prieš 10 metų Chi- 
cagoj sukurtas orkestras Vytis 
išleido plokštelę. Orkestro va
dovas ir dainininkas Liūtas Dar- 
giš. 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. - C

Grandinėlės šokėjos su Clevelando diecezijos vyskupu An- 
thony M. Pilla. Grandinėlės šokėjos šoko Amerikos ka
talikų komunikacijos suvažiavime lapkričio 8. Nuotr. v. Bace
vičiaus

* 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 516997-7655

BALTINUKA1 — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei Įra
šu “Lithuanian and proud 
ofit” : vaikam (boy’ssize) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 7 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Hlgh- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Puzino, Rinktiniai raštai.
I ir II tomas. Įrišti į Įdėtus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

E. Juciūtė, I g a r k o s 
Naujamiestis. 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. 12 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- 
puotoj 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.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

(atkelta ii 8 psl.)

Norkus, Great Neck, N.Y., B. 
Gadeikis, Atco, N.J., A. Jance, 
Flushing, N.Y., R. Dalangauskas, 
New Britai n, Conn., L. Jankaus
kaitė, Brooklyn, N.Y., A. Kaz
lauskas, Brooklyn, N.Y., A. Sen
kus, Lake Worth, Fla., Sisters of 
Jesus Crucified, Brockton, 
Mass., A. Račkauskas, Brooklyn, 
N.Y., A. Kizis, Flushing, N.Y., J. 
Gricius, Pennsauken, N.J., B. 
Burchikas, Upper Darby, Pa., S. 
Lukas, Brooklyn, N.Y., J. Simu- 

-tis, East Rockaway, N.Y., M. Ko- 
ber, Port VVashington, N.Y., K. 
Cesonis, Ellicott City, Md., F. 
Galchus, Flushing, N. Y., M. 
Volskis, Brooklyn, N.Y., B. Vy- 
liaudas, Union, N.J., A. Lioren- 
tas, Hollywood, Fla., M. Miko- 
laitis, Amitiville, N.Y., J. Noru
sis, Flushing, N.Y., J. Andrevvs, 
Invemess, Fla., J. McCloskey, 
Springdale, Pa., F. Liuberskis, 
Richmond Hill, N.Y., S. Klevas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Slivins- 
kas, Indialantic, Fla., M. Juoza
pavičius, VVoodhaven, N.Y., kun. 
A. Kardas, Sunny Hills, Fla., 
H. Kulber, Brooklyn, N.Y., P. 
Baltuonis, La Šalie, Que., G. 
Meiliūnas, New York, N.Y., E. 
Delakes, Westfield, Mass., L. 
Gudelis, Cos Cob, Conn., A. Šil
bajoris, Richmond Hill, N.Y., M. 
Vildžius, Bethesda, Md., B. Ber
notas, Wethersfield, Conn., R. 
Krulikas, Melville, N.Y., C. Ash- 
enbergas, Elmhurst, N.Y., J. 
Krištolaitis, Cleveland, Ohio.

Po 3 dol. — V. Balkaitis, 
Omaha, Nebr., S. Nutautas, 
Woodhaven, N.Y., G. Jezukaitie-

nė, Gulfport, Fla., E. Šilgalts, 
Baltimore, Md., kun. J. Krivic
kas, Cohoes, N.Y., A. Venckus, 
Arlington, Mass., W. Bajerčius, 
So. Boston, Mass.

Po 2 dol. — G. Popelienė, 
Brooklyn, N.Y., B. Paprockienė, 
Richmond Hill, N.Y., kun. C. Ka- 
sinskas, West Hartford, Conn., 
P. Mitalas, Philadelphia, Pa., 
dr. J. Urbaitis, Kane, Pa., A. 
Malinauskas, Camdenf N.J., E. 
Abelkienė, Putnam, Conn., A. 
Leonard, Tobyhanna, Pa., kun. J. 
Maknys, Putnam, Conn., L Ku
bilius, Vernon, Conn., V. Viz
girda, Centerville, Mass., A. 
Bortkevičius, No. Brunswick, 
N.J., E. Strazdas, Centerville, 
Mass., V. Židžiūnas, Centerville, 
Mass., P. Molis, Shrewsbury, 
Mass., C. Kiliulis, Lexington, 
Mass., V. Jackūnas, Washington,
D. C., K. Sragauskas, Detroit, 
Mich., L. Rimkus, Parlin, N.J., 
A. Matalavich, Elizabeth, N.J., 
J. Yerus, Haverhill, Mass., V. 
Romaska, Staten Island, N.Y., A. 
Balsis, Rego Park, N.Y., A. Kai
rys, Rego Park, N.Y., E. Senkus, 
Astoria, N.Y., P.Zuyus, Maspeth, 
N.Y., V. Šaulys, Kinnelon, N.J.,
E. Tamašauskas, Brooklyn, N.Y., 
A. Baranauskas, Maspeth, N.Y., 
L. Chesna, Brooklyn, N.Y. '

Po 1 dol. — L. Novick, Elm
hurst, Pa., W. Sarpalius, New- 
ington, Conn., I. Sirutavičiuš, 
So. Boston, Mass., N. Timmi, 
Allen, Mich., A. Liepinaitis, Ja- 
maica, N.Y., A. Romireo, Berliri, 
Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

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. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skin coats and other leather 
goods. The lowest prlces in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

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

DEXTER PARK 
PHARMACY 

ffm. Anastad, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
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.

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 Engllsh, 316 pages, prlce 8 dol.)

Agronomėi Iz. Sinkevičiūtė* parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga au 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pust Kaina 8 
dol. Dartįninku, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau "Lithuanian Cookery” už 8 dol. Perstuntlmas- 
Postage 50 c.

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

Numeris, gatvė ......................... ...........................................

Miestą*, valstija, Zlp

FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ įį® LIETUVIAM
'{/S J

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

Skyriai Chicagoje, III. Ir St Petersburg, Ra.

— Kiekviena taupoma sąskaita KASOJE apdrausta iki 100,000 dolerių:

KASA už paprastas taupomas sąskaitas moka 9%

Už IRA pensijų Indėlius dabar moka 11%

Už didelius ir mažus Certifikatus duoda kiek galima 
aukščiausius procentus.

Visiems nariams lengvomis sąlygomis suteikia visų 
rūšių paskolas Ir mortglčlus.

Tiesioginiai priima arba keičia Sočiai Securlty 
pensijos čekius.

Duoda Monoy Oydsrs ir kaičia asmeniškus arba algos 
čekius.

KASOS Įstaiga veikla savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vakaro, o 
penktadieniais Iki 8 vai. vak. Ir šeštadieniais Iki 5 vai. vakaro.

Visus kviečiamo dėti santaupas Į lietuvišką KASĄ.
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Ferrini VVelfare Lyga metiniuose pietuose pagerbė Howard BeaclTvisuomenininką Nicolas 
Lo Prinzi. Nuotraukoje iš k.: lietuviam atstovavęs Alfonsas Marcei-Marcelynas, Brook
lyno vyskupas Francis J. Mugavero ir kurijos pareigūnas kun. Joseph Funaro.

BALFAS DĖKOJA

Balfo 100-ojo skyriaus šių 
metų vajus New Yorke ir apylin
kėj baigiasi. Balfas laukia ge
radarių visą laiką, nes lietuvių 
vargai nesibaigia ir šalpos dar
bas būna ištisinis. Valdyba ska
tina ir prašo ne tik New Yor- 
k,o lietuvių paaukoti Balfui, bet 
ir kitų iš artimesnių vietovių, 
.kur nėra Balfo skyrių. Balfui 
-čekius rašyti: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine., 
Chapter 100 ir siųsti iždinin
kui: A. Pumputis, 86-32 78 St., 
,’Woodhaven, NY 11421.

Dosnesni aukotojai vajaus pa- 
■baigoje: 130 dol. — Donna ir Ed- 
»ward Laukys, Fort Salonga, po 
;100 dol.: Viktorija Kisielienė, 
Įšomerville. NJ, Elizabeth ir Zig- 
jmas Prielaida, Fanwood,NJ, po 
150 dol.: Aldona ir V’itdš'*iftlTf-w 
>nai, Richmond ffYft; Albina ir

\ NAUJA ŠAULIŲ
• KUOPOS VALDYBA

'•*- N.Y. šaulių kuopos susirinki- 
jnas įvyko gruodžio 10 Kultūros 

« Židinyje. Kęstutis K. Miklas 
Į buvo išrinktas kuopos pirminin- 
‘ ku ketvirtam dviejų metų termi- 
{ nui. Į valdybą dar buvo išrink-
1 ti: Vaclovas Butkys, Kazimieras 
« Bačauskas, Juozas Jurkuvėnas, 
; Pranė Jurkuvėnienė, Albinas 
; Sakalas, Jurgis Sližys, Vladas 
/Vasikauskas. Į kontrolės komi- 
' $iją: Aloyzas Balsys, dail. Čes-
• lovas Janušas, Antanas Pumpu- 
; 6s. Į garbės teismą: Bronius Bie-
2 liukas, Petras Minkūnas ir Juo- 
1 zas Vilpišauskas. Šiam visuoti-
* nam susirinkimui pirmininkavo 
^Bronius Bieliukas, o sekretoria- 
•vo Eufemija Cibienė.

• Vacys Butkys ir Kazimieras 
^Bačauskas, New Yorko šaulių 
Ikuopos įkūrėjai ir jos valdybos 
^nariai nuo pat pradžios, už nuo
pelnus kuopos visuotiniame su
virinkime gruodžio 10-buvo pa
kelti į New Yorko šaulių kuopos 
garbės narius.

PAPILDOMA PADĖKA

• LKF padėkoje (Darbininko nr. 
49, psl. 7, gruodžio 16) per ne
apsižiūrėjimą buvo praleista 
padėka: LKF iždininkui V. Kul- 
pai ir jo mieloms padėjėjoms — 
Jadvygai Vytuvienei ir Danutei 
^likulskytei. Taip pat Tarybos 
bariui A. Mičiuliui, padėjusiam 
atgaivos reikaluose. Atsiprašo
me.

LITAS GROUP
Aldona Krulikienė
Marija Šaulienė
Marija ir Leonas Virbickai

Aldona Adomonienė, Albina Rudžlūnlenė Ir 
bendradarbiai

A.A. 
PETRUI PUSNIKUI

mirus, jo pusbrolį, mielų Ir nuoiirdų mūsų bendradarbį 
Kazimierų Bačauskų ir kitus gimines bei artimuosius 
mioiirtttlei užjaučiame Ir kartu liūdime.

LFIČTaryba

Vytautas Zumbakiai, Richmond 
Hill, po 45 dol.: dr. Filomena 
ir Andrius Ignaitis, VVoodhaven, 
Laima ir Alfonsas Lileika, 
\Voodbury, po 35 dol.: Aldona 
ir Steponas Mackevičiai, Janiai- 

niai, Jericho.
Nuoširdžiai dėkojame visiem, 

kurie plačiai atvėrėte savo min
tis ir ištiesėto brolišką ranką 
paramos reikalingiem lietuviam. 
Dėkui už kiekvieną auką, nes 
atėjo iš mylinčios, jautrios, arti
mą suprantančios širdies.

Lietuviškas ačiū Darbininko 
redaktoriam, kurie kasmet para
šo apie Balfą. Taip pat dėko
jame už skelbiamas žinutes apie 
šį vajų. Esame dėkingi Tėvų 
Pranciškonų spaustuvės vedėjui 
ir jo padėjėjom už pagalbą va
jui — išspausdinimą, kurį pa
aukojo Balfui.

Qtt>ojo. •skyrūms^val dyl- 
ba' linki visiems" Balfo1 aukotojam 
ir rėmėjam nuotaikingų Šv. Ka
lėdų ir sėkmingų, giedrių dienų 
Naujuose 1984 Metuose.

Balfo 100-tojo 
skyriaus valdyba

ŠAUKIAMAS PASITARIMAS 
ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES 
REIKALU

Brooklyno ir New Yorko vys
kupijų lietuvių parapijų klebo
nai: prel. Pranas Bulovas — V. 
Atsimainymo parapijos, kun. 
Bruno Kruzas — Šv. Jurgio pa
rapijoj, kun. Jonas Pakalniškis 
— Apreiškimo parapijos, kun. 
Vytautas Palubinskas — Aušros 
Vartų parapijos, New Yorko lie
tuviškom draugijom bei organi
zacijom išsiuntinėjo kvietimus 
atvykti į susirinkimą, kuris bus 
gruodžio 28, trečiadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje.

Daug kur jau yra sudaryti 
komitetai, kad būtų iškilmingai 
ir tinkamai paminėta šv. Kazi
miero mirties 500 metųfcukaktis. 
Pasirašę klebonai savo atsišauki
me sako, kad ir New Yorkas tu
rėtų kuo iškilmingiau tą sukaktį 
atšvęsti.

Sukaktis tikrai svarbi,Sąes Tii 
tik vienas mūsų šventas i s/Tai
kia sudaryti platų ir darbingą 
komitetą ir gerus veiklos planus.

Visi gavę kvietimus, prašomi 
tame pasitarime dalyvauti.

NAUJA KNYGA
“Laisvės besiekiant”. Lietuvos 

laisvės kovotojų sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Kaina 12 dol. Kietais viršeliais 
15 dol. Gaunama Darbininko 
administracijoj.

Lietuvos vyčių 12 kuopa, Man
hattan, N.Y., skiria auką Dar
bininkui, paremdama jo pastan
gas išleisti Jurgio Gliaudos ro
maną apie šv. Kazimierą “Kovo 
ketvirtoji”. Šia proga New Yorko 
vyčių kuopa nori pagerbti šv. 
Kazimierą, Lietuvos vyčių glo
bėją, ir pasveikinti Darbininką 
su šventėmis.

Bronė B. Tender, VVellesley, 
Mass., atnaujindama Darbinin
ko metinę prenumeratą, atsiuntė 
70 dol. Dosniai spaudos rėmė
jai nuoširdus ačiū.

Linas Česonis, Algirdo ir As
tos Endriukaitytės Česonių, 
Harrisonville, Missouri, sūnus, 
1982 baigė Harrisonville aukš
tesniąją mokyklą ir studijuoja 
Central Missouri State univer
sitete. Jis buvo priimtas nariu 
į sofomorų garbės draugiją 
Alpha brolis Jur
gis taip pat lanko Central Misr 
souri State universitetą ir yra 
gavęs 4 metų Amiy ROTC sti
pendiją. Jurgis Harrisonville 
aukštesniąją mokyklą baigė 
1983.

AUSTRALIJOJ MIRĖ 
ALEKSANDRAS 
DANTA

Lapkričio 14 Australijoje, 
Sydnėjaus priemiesty, mirė 
Aleksandras Danta, žinomas 
ekonomistas.

Velionis buvo gimęs 1902 va
sario 25 Ramoškių kaime, Skais
girio valsčiuje, Šiaulių apskrity
je. Vidurinį mokslą ėjo Žagarė
je ir Šiauliuose, studijavo Vy
tauto Didžiojo Universitete 
Kaune ir baigė Leipcigo aukštą
ją prekybos mokyklą.

Grįžęs į Lietuvą, tarnavo fi
nansų mrnisterijdje, buvo fi
nansų departamento direktorius 
ir viceministeris. Buvo vienas iš 
jaunalietuvių steigėjų.

Karo metu pasitraukė į Vo
kietiją, iš ten 1949 išvyko į. 
Australiją. Jo sūnus Gytis, 
gimęs 1936 gruodžio 20 Kaune, 
Sydnėjuje 1961 baigė mediciną 
ir verčiasi gydytojo praktika. 
Australijoje dar liko brolis Vin
cas ir Lietuvoje dar kitas bro
lis. (A.K.)

Aleksandras Danta, miręs 
lapkričio 14 Australijoje

“r—

TARĖSI r 
BALFO j 
DIREKTORIAI
(atkelta iš 7 psl.)

Mirusio direktoriaus Frank 
Zogo vietoj buvo išrinktas dr. 
Mindaugas C. Vygantas ir įniru
sio direktoriaus Jono Brazausko 
vietoj išrinktas dr. Juozas Kriau
čiūnas. 1984 turėjęs įvykti Balfo 
jubiliejinis seimas nukeltas į 
1985, nes ryšium su šv. Kazi
miero 500 metų mirties minėji
mu bus didelės iškilmės Romo
je, Toronte ir kitur, be to, tais 
p;it metais Clevelande įvyks 
JAV ir Kanados tautinių šokių 
šventė. Balfo direktorių tarybos 
1984 metų suvažiavimo vieta ir 
laikas bus nustatyta vėliau.

Priėjus prie klausimų ir suma
nymų, F. Andriūnas pažymėjo, 
jog iš centro valdybos pirmi
ninkės M. Rudienės ir valdy
bos narių padarytų pranešimų 
matyti, jog Balfas atlieka platų, 
didelės reikšmės darbą, kurį su 
dideliu pasiaukojimu neša pasi
šventę idealistai žmonės. Cent
ro valdybos pirmininkės M. Ru
dienės plačios pažintys su val
džios žmonėmis ir kongreso at
stovais bei tarptautinėmis šalpos 
organizacijomis įgalina ją efek
tyviai informuoti jaunimą per 
lituanistines mokyklas apie Bal
fo šalpos darbą.

Pasibaigus diskusijom, dr. J. 
Kriaučiūnas pateikė rezoliuci
jas, kurios' buvo priimtos, ūž- 
giriant sėkmingą centro valdy
bos veiklą, pareikšta padėka jos 
pirmininkei M. Rudienei už rū
pestingą darbą ginant tautiečius 
ir rūpinantis jų globa, Brocktono 
skyriaus valdybai už rūpestingą 
irtnuoširdų suvažiavimo globoj i- 
nyą; vienuolyno seselėm už pa
talpas ir svetingumą. Oficialioji 
suvažiavimo dalis baigta Lietu
vos Trimnū.

^Sandaros salėj įvyko iškilmin
gi vakarienė, kuriai vadovavo P. 
Viščinis, Laisvės Varpo radijo 
vedėjas. Parapijos klebonui kun. 
Petrui Šakaliui sukalbėjus mal
dą, pirm. M. Rudienė tarė svei
kinimo žodį. Raštu suvažiavimą 
sveikino vietos organizacijos. 
Vėliau pirm. M. Rudienė Balfo 
ženkleliais apdovanojo nusipel
niusius darbu ar aukomis sky
riaus narius. Suvažiavimo metu 
buvo gauta aukų: Detroito sk. 
4000 dbl., Juozo Kairio 300 dol., 
prof. dr. C. Masaičio 250 dol., 
Janonienės 50 dol., Martyno 
Jankaus šaulių kuopos 50 dol., 
ir kitų po mažiau. Vakarienės 
metu buvo pagerbtas kun. prof. 
A. Jurgelaitis.

NUOTAIKINGA 
PLOKŠTELĖ

Dainuok ir šok. J. Nakutavi- 
čiaus su Dana Summers-Striu- 
gaitė, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėle, ateisiu, Sapnų pilis, Krin^ 
ta lapai, Myliu, Fernando kar- 
čiama, Kur gimtinė mylima, 
Pirmosios gėlės, Ispaniškos akys, 
O kam gi tu pabeldei, Gera 
būti žmogum. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

'Si ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, naujausios lietu
viškos knygos ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi- 
riistracijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LITO BENDROVĖS NAMAMS IR 
VISIEMS DARBININKO SKAITYTOJAMS

86-01 114TI1 ST. RICHMOND HILU NJ. IMIS, (212) 441-2811 
LINKI LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR DŽIAUCM1NCŲ NAUJŲJŲ METŲ!

LITAS PARŪPINA NEKILNOJAMO TURTO INVESTAVIMUS, APORAUDAS, 
MOKESČIŲ PAVĖSIUS IR PELNINGĄ MAMSŲ PLANAVIMĄ

J. Gaidelio fondas
Sausio 6 sukaks metai, kai 

mirė komp. Julius Gaidelis.Pri
mindamas tą sukaktį, Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis 
gruodžio 4 radijo programoj 
kėlė reikalą tą sukaktį paminė
ti ir įsteigti komp. J. Gaidelio 
fondą, kuris rūpintųsi mirusio 
kompozitoriaus kūrinių išleidi
mu ir populiarinimu. Jis apgai
lestavo, kad tai nepadaryta ligi 
šiol. Jo nuomone tokio fondo 
užuomazgą turėjo ir galėjo pa
daryti pavasarį įvykusio komp. 
J. Gaidelio minėjimo pelnas. 
Kalbėtojas pavyzdžiu nurodė 
Toronte, Kanadoje, surengtą, 
mirusio lietuvių radijo progra
mos vedėjo Jono Simanavičiaus; 
minėjimą, kurio programos atli
kėjai (.sol. R. Strimaitis, sol.V. 
Verikaitis, sol. S. Žiemelytė, 
muz. J. Govėdas ir k.) atsisakė 
honoraro, skirdami jį mirusio J- 
Simanavičiaus vadovautos lietu
vių radijo programos tolimes
niam išlaikymui. O komp. J. Gai
delio atveju to nepadarė nettie, 
kurie smarkiai puolė kitus u£ 
tai, kad jie nesudarė sąlygą 
išleisti komp. Juliaus Gaidelio 
ketvirtąją simfoniją. Įsteigus 
kalbamą fondą, galima būtiį. 
ne tik tą simfoniją išleisti, bet 
taip pat kitus komp. Gaidelio 
kūrinius paskleisti lietuvių ir ki
tataučių tarpe. Minėjimo ir fon
do įsteigimo reikalu iniciatyvią 
turėtų imtis pirmoje eilėje tie, 
su kuriais komp. Gaidelis taip 
sunkiai diftro.

bekmadienį mišias aukojo 
kun. P. Šakalys. Jis pasakėjautraą 
pamokslą balfininkam. Po su
mos neišvykę direktoriai rengė
jų buvo pakviesti priešpiečiauti 

' į Sandaros salę, kur K. Ožai
tis (M. Rudienei po sumos iš
vykus) teikė papildomų infor
macijų apie Balfo veiklą ir cent
ro valdybos vardu, įgaliotas 
pirm. M. Rudienės, pareiškė 
išskirtiną padėką Onai Eikinie- 
nei, įdėjusiai daug darbo ir rd- 
pesčio suvažiavimą globojant ir 
visur nuoširdžiai talkinusiai Sta
sei Gofensienei. Atskirai tenka 
pažymėti, kad šalia suvažiavimo 
rūpesčių namuose jos globojo 
du iš Chicagos ir tris iš Ph i- 
ladelphijos suvažiavimo daly
vius, už ką jom priklauso nuo
širdi padėka.

Nežiūrint, kad Balfo direkto
riai yra įvairių pažiūrų žmonės, 
suvažiavimas buvo darbingas i r 
praėjo sklandžiai ir kultūringai. 
Nuomonių pasikeitimai vyko 
pagalbos broliui dvasioje.

F. Andriūnas

Šv. Kalėdų ir Naujųj ų Metų proga sveikina 
savo mietus klientus

'MEM8EA

‘A.ipber Ifclidays” ®
TRANS-ATLANTIC 

TRA VĖL SERVICE, INC.
393 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

!Tel.|687) 268-8764

Nauja valdyba
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

draugija gruodžio 11 išrinko 
naują valdybą 1984 metam: 
pirm. Aleksandras Čaplikas, 
vicepirm. Danielius Averka, 
prot. sekr. Vytautas Jurgėla, 
fin. sekr. Arnoldas Plevokas, ižd. 
Algis Mitky^ir maršalka Marty
nas Dapkui. Direktoriais: Lion
ginas Izbickas, Birutė Mitkienė, 
Gediminas Ivaška, Pranas Mar
kūnas, Stasys Griganavičius, 
Antanas Andriulionis ir Alek
sandras Akute. Revizijos komi
sija: Danutė Izbickienė, Tomas 
Ashmen.skas ir Romas Veitas. 
Dauguma išrinktųjų buvo ir 
praeitų metų valdyboje.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-ja yra gal viena iš didžiau
sių lietuvių organizacijų Naujo

joj Anglijoj. Narių turi gerokai 
per tūkstantį, o į valdybos rin
kimus ateina tik apie du ar tris 
šimtus. Draugija tūri sales įvai
riem parengimam, turi savo 
barą, skautam patalpas, o taip 
pat remia lietuvišką veiklą.

BOSTONO RENGINIAI

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 Stasie4»antva- 
ru ir pianistu Vytauttf- Bakšiu. 
Rengia LB Bostono apygardos 
valdyba.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
vvay, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasifink<-nas.

LAISVES VARPAS sekmadie- 
niaisS.OO -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

JURA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
- KEHGE, DOYLE. PLAYTER, 

NOViCK & STRIMAITIS — N i ne 
Ha milto n Place. Boston, MA. TEL.: 
617 - 338-0070 Lynn, MA., TEL: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose 
srityse.


