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Savaitės 
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PIRMIEJI “AUŠROS” SPINDULIAI
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 20

JAV kongresas, užmerkęs akis 
prieš Sov. S-gos įtakos vis di
desnį įsigalėjimą Angoloj, at
metė prez. Fordo prašymą pa
skirti pinigų provakarietiškam 
Angolos išlaisvinimo sąjūdžiui 
remti. P. Afrikai atitraukus savo 
karius iš kautynių linijos, pro- 
vakarietiškų sąjūdžių likimas 
Angoloj pasidarė labai prob
lematiškas.

Ispanijos Sacharoj Maroko ka
riuomenės daliniai susikovė su 
Alžirijos kariais, nes Alžirija taip 
pat reiškia teisių į buv. Ispani
jos koloniją. Egiptas šiame kon
flikte tarpininkauja.

JAV senatas priėmė įstatymą, 
pratęsiantį JAV teritorinius van
denis žvejybos reikalam iki 200 
mylių nuo kranto, bet jo vyk
dymas bus pradėtas tik 1977. 
Atstovų rūmai tokį įstatymą yra 
jau priėmę anksčiau.

Izraelio min. pirm. Yitzhak 
Rabin, kalbėdamas JAV kongre
se, buvo nenuolaidus ir tvirti
no, kad Izraelis nesiderės su 
Palestinos išlaisv. org-ja.

Naujas gynybos d-to sekreto
rius Donald H. Rumsfeld gynė 
prez. Fordo reikalavimą paskirti 
gynybos reikalams 100 bil. dol., 
nes kitaip JAV pralaimės gink
lavimosi lenktynes su Sov. S-ga.

Europos valstybių socialistų 
vadų konferencija nesutarė dėl 
bendradarbiavimo su komunis
tais. Šiaurės valstybių socialistai 
yra nusistatę prieš bendradar
biavimą, o pietų valstybių (Pran
cūzijos, Italijos, Portugali
jos) — už.

Nepaisydama rinkiminių rū
pesčių, JAV vyriausybė numato 
pagyvinti savo pastangas taikai 
Art. Rytuose pasiekti. Dėl to ir 
prez. Fordas pavasarį galįs ten 
lankytis.

JAV vetavo Saugumo tarybos 
priimtą rezoliuciją, pripažįstan
čią Palestinos išlaisv. org-jai tei
sę kurti nepriklausomą Palesti
nos valstybę ir reikalaujančią 
Izraelį pasitraukti iš užimtų ara
bų žemių. Britanija, Italija ir 
Švedija nuo balsavimo susilaikė.

Angoloj sovietų remiamam są
jūdžiui vis labiau įsigalint, Zam
bijos prez. Kenneth D. Kaun- 
da paskelbė savo valstybėj 
išimties būklę.

Sirija ir Palestinos išlaisv. org- 
ja patikino Libaną, kad jos gerbs 
Libano nepriklausomybę, ir 
kad kraštui aprimus, pasitrauks.

JAV ambasadorius JT Daniel 
P. Moynihan tvirtina, kad jam 
pavykę suskaldyti prieš JAV ve
damą politiką balsuojantį bloką, 
bet nusiskundė, kad Valst. d-tas 
jo neremia. Prez. Fordas ir sekr. 
Kissingeris pareiškė, kad jie 
remia ambasadoriaus žygius.

Kova tarp prez, Fordo ir kong
reso vyksta toliau: kongresas vėl 
priėmė prez. Fordo vetuotą įsta
tymą, skiriantį socialiniam rei
kalam 45 bil. dol.

Italijos min. pirm. Aldo Moro 
pastangos sudaryti naują vyriau
sybę nepavyko. Yra pavojaus, 
kad parlamentas gali būti paleis
tas.

Prez. Fordas pasiūlė vietoj 
numatytų 2.25 bil. dol. paskirti 
Izraelio karinei ir ūkinei pagal
bai tik 1.8 bil. dol. Izraelis dėl 
to labai nepatenkintas.

59 žymūs Lenkijos intelektua
lai paskelbė Londono lenkų 
laikrašty atsišaukima. reika
laujantį konstitucijos garan
tuotų pilietinių laisvių. Atsi
šaukimas buvęs įteiktas Lenki
jos seimo pirm. prof. Edvvard Li- 
pinski ryšium su vyriausybės 
pastangom pakeisti konstituciją 
ir suteikti komunistų partijai va
dovaujantį vaidmenį.
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1975 lapkričio mėnesį Lietu
voje tarp žmonių pasklido nau
jas leidinys “Aušra”, multipli
kuotas rašomosiomis mašinėlė
mis. “LKB Kronika” pateikia 
“Aušros” leidėjų įžanginį 
straipsnį:

Gedimino laikus
Vaidevutis garsus

Prikeltų? Bet kur Vaidevutis?
Maironis

Beveik po šimto metų vėl iš 
naujo pasirodo “Aušra”. Lietu- 
tuvos istorija tarsi pasikartoja, 
— carinė okupacija pasikeitė į 
tarybinę. Iš naujo iškilęs pavo
jus lietuvių tautos egzistencijai. 
Pavojuje atsidūrė ypatingai dva
sinės vertybės: tikėjimas, dora, 
kalba, literatūra ir visa lietuviš
koji kultūra. Mūsų tautos prie
šai ir į jos ateitį toliau neį- 
žvelgią vaikai ruošia tautai pra
žūtį. Šito siekiama klasta, melu 
ir apgaule. Planingai ir maskuo
tai Lietuva dvasiškai žlugdoma 
ir fiziškai naikinama. Dalis tau
tos nepastebi šios nelaimės ir 
nesirūpina gresiančiu pavojumi. 
Kartais nesuprasdami, o kartais 
dėl duonos kąsnio jie tampa tau
tos engėjų talkininkais.

Šiandien stengiamasi nutylėti 
didvyriška Lietuvos praeitis. 
Nenuostabu, kad mūsų mokyk
lose taip mažai vietos skiriama 
Lietuvos senovės istorijai, taip 
skurdžiai leidžiama istorinė lite
ratūra ir ta pati cenzorių yra ne
gailestingai žalojama, o prieš ka
rą išleisti Lietuvos istorijos va
dovėliai rūpestingai naikinami. 
Klastojant istorinius faktus, nori
ma apjuodinti Lietuvos praeitį.

Nutylima ne tik tautos pra
eitis, bet ir tamsiosios šiandie
ninio gyvenimo pusės. Kalbama 
apie augančius miestus, di
džiuojamasi kurortais ir augan
čiomis ganyklomis, bet tylima 
apie besiplečiantį nusikalstamu
mą, lagerius ir siaubingas ligas.

Mažai kas tinkamai rūpinasi 
ir Lietuvos ateitimi, ypač jos 
dvasinės kultūros vertybėmis. 
Tautos dėmesys ir jėgos nukrei
piamos tik į medžiaginės kultū
ros kėlimą — į gamyklas, pla
nus, sportą, o dvasinės kultū
ros dirvonai užleidžiami. Ištižu
sią, materialinėmis gėrybėmis 
besisotinančią ir girtuokliaujan
čią tautą nesunku ir nutautinti 
ir sunaikinti.

Mūsų tautą reikia pabudinti 
iš to dvasinio miego. Maironio 
žodžiais tariant, reikia naujo 
Vaidevučio . . . Šito uždavinio ir 
imasi iš naujo atgaivinta “Auš- 
ra .

“Aušros” programa lieka to
kia, kaip ir prieš šimtą metų: 
parodyti lietuviams praeitį, tei
singai įvertinti dabartį ir padė
ti įsivaizduoti ateities Lietuvą.

“Aušra” nesiekia politinių 
tikslų — sukelti revoliuciją arba 
grąžinti kapitalistinę santvarką. 
Jos uždavinys — ir sunkiausiais 
laikais gaivinti lietuvio dvasią, 
ugdyti tautinį susipratimą, tau
tos dorovingumą, skatinti vi
sokeriopą pažangą. Lietuvių 
tauta išsilaikys, jei bus kultūrin
gesnė už pavergėjus. Todėl turi 
pasikartoti senovės istorija: ro
mėnai jėga nugalėjo graikus, o 
graikai kultūra nugalėjo romė
nus.

“Aušra” nekurstys tautinės 
neapykantos. Ji laiko savo drau-

Jugoslavija, norėdama turėti 
didesnę įtaką pasaulinių žinių 
formavimui, organizuoja 3 pa
saulio valstybių žinių agentūrą, 
kurioj šiuo metu dalyvauja Al
žirija, Libija, Malaysia, Mali, 
Meksika, Marokas, Palestinos 
išlaisv. org-ja, Panama, Peru, 
Senegal, Šri Lanka, Sudanas, 
lumsas, P. Jemenas ir Zambija. 

gaiš visų tautų taikius ir geros 
valios žmones, kurie Lietuvai 
linki gero ir nori su ja dalin
tis kultūrinėmis vertybėmis.

“Aušra” tikisi, kad ją rems 
visi nuoširdžiai mylį Lietuvą, 
nepaisant įsitikinimų, partišku
mo ir pareigų. Šiandien dau
gelis net atsakingų pareigūnų 
nenustoja mylėti savo Tėvynės 
ir, kiek galėdami, rūpinasi jos 
gerove.

“Aušra” nepretenduoja
apimti visų Lietuvos problemų. 
Ji sveikina jau ketvirti metai 
einančią “LKB Kroniką” ir su 
džiaugsmu sutiks naujai pasiro
dančius leidinius.

Tikimės, kad “Aušros” skel
biamos mintys paplis jaunimo 
tarpe. Norėtume, kad jie, pa
žinę Lietuvos praeitį, dar labiau 
pamiltų savo tėviškės žemę.

“Aušros” leidėjai

Pirmajame “Aušros” numery
je pateikiamas pilnas režisie
riaus Jono Jurašo liudijimas 
Tarptautiniame Sacharovo var
do nagrinėjime Kopenhagoje 
lietuvių tautos persekiojimo 
klausimu, straipsnis “Vysk. M. 
Valančiaus 100 metų mirties 
sukaktis” ir A. Solženicyno 
straipsnis “Gyventi be melo”.

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

Neseniai Lietuvoje pasklido 
žinia, kad artimiausiu laiku Lie
tuvą aplankys aukštas Romos 
Kurijos atstovas arkivyskupas

Pasaulinės Baltų Saltalkos paskutiniam posėdy rotacijos keliu vieneriem metam vadovybę 
perėmė lietuviai: dr. K.J. Valiūnas—pirm., J. Valaitis — vicepirm., A. Sabalis—sekr., 
A. Vedeckas — ižd. Sėdi iš k.: J. Valaitis — lietuvis, A. Lejinš — latvė, A. Anderson-estas, 
K. Valiūnas — lietuvis, U. Grava — latvis, I. Pleer — estas, A. Lejinš — latvis. Stovi iš k.: P. 
Saar — estas, D. Hazners-latvis, G. Meierovics-latvis, J. Simanson-estas, E. Vallaste-estas, 
A. Sabalis-lietuvis, A. Vedeckas-lietuvis, H. Raudsepp-estas. Nuotr. B. Rozitis

SVETIMA SPAUDA APIE LIETUVĄ
Žurnalo “Religion in Com- 

munist Lands”, leidžiamo 
Anglijoj, 1975 Nr. 6 labai daug 
vietds skiria Lietuvai. Jo veda
masis ištisai skirtas Lietuvos 
problemom.

“Tautiniai ir religiniai jaus
mai Lietuvoj yra labai ankštai 
susipynę. Dėka nepriklausomy
bės 1918-1940 laikotarpio, ne
žiūrint toliau vykusios inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą, šita 
maža Baltijos valstybė išlaikė 
stiprią savo tautinę tapatybę ir 
smarkiai priešinasi sovietų val
džios pastangom “susovietinti’ 
jos kultūrą ir gyventojus. Katali
kų Bažnyčia Lietuvoj yra giliai 
įleidusi šaknis. Ji turi pasišven
tusių sekėjų, aktyviai protestuo
jančių prieš Bažnyčiai uždėtus 

Augustinas Kazarolis. Ši žinia 
kunigų tarpe sukėlė visuotinį 
susirūpinimą: jeigu Maskva leis 
atvykti vysk. A. Kazaroliui į Lie
tuvą, tai iš šio vizito tikisi 
naudos. Šiuo metu Maskvai labai 
svarbu įtikinti Vatikaną ir visą 
pasaulį, kad Lietuvoje esanti 
pilna tikėjimo laisvė. Jeigu at
vyks arkivyskupas A. Kazarolis į 
Lietuvą, neabejotinai tarybinė 
valdžia su sąžinę praradusių ku
nigų pagalba stengsis garbin
gajam svečiui parodyti ne tikrą
jį Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
veidą, bet per tarybinės propa
gandos veidrodį. Maskva taip 
pat nori, kad iš gyvenimo būtų 
išbraukti du vyskupai — tremti
niai — J. Steponavičius ir V. 
Sladkevičius, o visų vyskupijų 
priešakyje stovėtų tarybinei val
džiai iki smulkmenų klusnūs ir 
ištikimi vyskupai. Lietuviai ka
talikai jau meldžiasi, kad Mask
vos noras suklaidinti Vatikaną 
ir iš Romos Kurijos laimėti sau 
palankių sprendimų neišsipil
dytų.

-o-
Skiemonys. 1975 liepos mė

nesį Skiemonių bažnyčios šven
toriuje Andrijauskų šeima pa
statė Švč. Mergelės Marijos sta
tulą.

1975 liepos 30 Skiemonių kol
ūkio pirmininkas Augustinas 
įsakė kolūkio vairuotojui At- 
kočiui palikti nakčiai neužrakin
tą sunkvežimio garažą. Naktį 
Jonas Krištaponis, milicijos vyr. 
leitenantas Lionginas Miche- 
levič, darbininkas Vladas Lebe- 

varžtus ir kovojančių už krašto 
tautinio charakterio išlaikymą.” 
Taip pradedamas vedamasis.

Toliau rašoma, kad nuo 1968 
(sovietų invazijos į Čekoslovaki
ją metai) smarkiai puolami Lie
tuvos intelektualai. 1970 Lietu
vos rašytojų kongresas pasisakė 
už tai, kad rašytojai savo darbuo
se turi labiau kelti marksizmą- 
leninizmą; 1971 balandžio mėn. 
įvykęs Lietuvos rašytojų ple
numas pasmerkė kai kuriuos ra
šytojus už “socialinę apatiją”, 
už “flirtavimą su mados reika
lavimais”, už “nepakankamą 
marksistinį išsilavinimą”. Teko 
ir muzikam: šeštasis Lietuvos 
kompozitorių kongresas pa
smerkė Lietuvos muzikų “nu-

Šių dienų politiniame gyveni
me laikoma, kad Rumunijoj ko
munizmas yra daugiau mode
mo tas, kad Rumunija daugiau 
dairosi į Vakarus, su jais mezga 
naudingus prekybos santykius, 
stengiasi pilnai nepasiduoti 
Maskvos hegemonijai. Tačiau 
religijos, ypač katalikų atžvilgiu 
ir Rumunijoj sekama Maskvos 
politika — sunaikinti Bažnyčią.

Kai praėjusiais metais Rumu
nijos valstybės galva N. Ceau- 
sescu lankėsi Romoj, jis padarė 
vizitą ir popiežiui. Galėjo atro
dyti, kad Bažnyčios padėtis Ru
munijoj bent kiek palengvės. 
Žmogaus Teisių Deklaracija yra 
pasirašyta ir Rumunijos, tačiau, 
kiek tos žmogaus teisės paiso
mos praktikoj — kitas klausimas. 
Vienas klebonas iškabino prie 
bažnyčios durų Jungt. Tautų 
manifestą, kad tikintieji žinotų, 
jog jiem nėra jokio pavojaus 
atlikti savo religines pareigas. Iš 
Bukarešto atvykęs policijos val
dininkas privertė kleboną pa- 

da ir vidurinės mokyklos direk
torius Miliūnas įvertė Švč. Mer
gelės Marijos statulą į sunk
vežimį ir išmetė Aženių kaime, 
pakelės krūme. Rytą, eidami į 
darbą, žmonės matė gulinčią 
statulą, bet netrukus ji visiškai 
dingo. Skiemonių klebonas J. 
Šavčiuk (žuvęs rugsėjo 11) apie 
šventvagystę pranešė milicijai, 
kuri kaltininkų ’ nesurado, nes 
nenorėjo surasti.

Prie statulos nugriovimo 
daugiausia prisidėjo ateistas Jo
nas Krištaponis, jo žmona Ange
lė Krištaponienė, Vieversių 
komjaunimo sekretorė Jočiu- 
pienė ir Kisielius iš Klobinių 
kaimo.

-o-

Biržai. “Laisvosios žemės” 
kolūkyje (Biržų raj.) stovėjo du 
kryžiai. 1975 birželio mėnesį 
apylinkės pirmininkas Striška 
pasamdė du vyrus, kurie kryžius 
nupiovė. (Elta) 

krypimus”. 1972 buvo išbarti 
filmų gamintojai; 1973 lapkričio 
mėn. Lietuvos dailininkų sąjun
gos suvažiavime buvo baramasi 
už “socialinio realizmo” princi
pų nesilaikymą. Nepaliko nepa
liestas ir teatras: po 1970-1971 
sezono sovietai neleido statyti 
moderniųjų Vakarų dramų ir 
reikalavo statyti propagandinius 
veikalus; Kauno valstybinio 
teatro direktoriaus Jono Juraj 

šo veikalai buvo smarkiai cenzū
ros apkarpyti, o kai jis prieš tai 
užprotestavo, buvo atstatytas.

Plačiai minimos Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos. 
Straipsnyje “The Life of Roman 
Catholics in Lithuania” jos apra
šomos per keletą puslapių.

(Elta) 

šalinti tą manifestą. Kai klebo
nas pastebėjo, jog ir Valdžios 
Žiniose tas manifestas buvo iš
spausdintas, jam buvo atsaky
ta: “Skelbti įvairius įstatymus ir 
sutartis liaudžiai yra valstybės, o 
ne Bažnyčios reikalas”.

Katekizacijai siunčia savo 
vaikus tik sąmoningi ir drąsūs 
katalikai. Katekizmo pamokos 
vyksta tik popiečiais, kai nėra 
mokyklos pamokų, arba bažny
čioj, arba kunigo bute. Katekiz
mo mokosi 20-30 procentų visų 
katalikų vaikų.
Negali katekizmo mokytis mo
kytojų, valdžios tarnautojų arba 
kompartijos narių vaikai. Kuni
gas pamokų metu negali naudo
tis piešiniais fotografijomis, 
skaidrėmis, vadovėliais nei rašo
mąja lenta. Negali vaikų klausi
nėti. Net ir Šv. Raštas yra už
draustas. Vaikai negali pamokų 
užsirašinėti. Kunigam už
drausta rengti vaikų iškylas, eks
kursijas, verbuoti vaikus į kate
kizmo pamokas, ruošti juos Su
tvirtinimo sakramentui, mokyti 
patarnauti mišiom.

Katalikų Bažnyčia Rumunijoj 
neturi jokio laikraščio, nelei
džiama spausdinti jokių knygų. 
Vienintelis spaudinys — sieni
nis kalendorius, kuris labai iš
cenzūruojamas ir išleidžiamas 
labai mažu kiekiu.

Rumunijos katalikų kunigų 60 
proc. yra virš 50 metų amžiaus. 
Dirbantieji pastoracijos darbą 
gauna iš valstybės menką atlygi
nimą, bet senatvėj negauna jo
kios pensijos, todėl dirba, kol 
dar pajėgia vaikščioti. Kunigui 
paskirti į parapiją reikalingas 
valdžios sutikimas.

Visi vienuolynai Rumunijoj 
yra uždaryti. Labai sekama, ar 
vienuoliai nebando palaikyti 
savo tarpe ryšius, saugojama, 
kad nesusiburtų bendram gy
venimui. Kiekvienas pilietis, 
kuris turėjo progos pasikalbėti 
su užsieniečiu, turi per 24 vai. 
pranešti policijai raštu, ką jis 
kalbėjo, ką iš užsieniečio girdė
jo. Ši taisyklė ypač taikoma 
dvasiškiam. Į Rumuniją atvyku
sieji turistai užsieniečiai negali 
apsigyventi privačiuose bu
tuose pas draugus ar pažįstamus. 
Kas priimtų į savo butą užsie
nietį, tam gresia 10,000 lėjų pa
bauda (penkių mėnesių alga). 
Labiausiai visokius varžymus 
jaučia katalikai rumunai; kiek 
mežesnis spaudimas yra “mažu
mų Bažnyčiom” — vengram ir 
vokiečiam.

Rumunijoj yra penkios kata
likų lotynų apeigų vyskupijos, 
kurių tik vieha (Alba Julia) turi 
vyskupą senelį Aroną Marton ir 
pagelbininką vysk. Ant. Jakab. 
Kitos vyskupijos be vyskupų.

Gana gausi Rumunijos rytų 
apeigų Bažnyčia po karo buvo 
prievarta įjungta į pravoslaviją 
ir šiandien ji gyvuoja tik kata
kombose. Penkios rytų apeigų 
vyskupijos yra likusios be kata
likų vyskupų.

Tačiau Rumunijos katalikų 
Bažnyčia nėra “išmirštanti”, 
kaip komunistai .tikisi ir lau
kia, bet rezistuojanti ir gaji. 
Pastaruoju metu ji turi daug įsi
tikinusių narių iš jaunimo tarpo. 
Tai garantuoja Rumunijos Baž
nyčiai ateitį.

J.V.

— Daivai Alytaitei-Kezienei 
paskirta Vydūno Jaunimo Fondo 
1975 m. pasižymėjusio asmens 
premija. Chemikė, penkių vaikų 
motina, D. Kezienė sugeba rasti 
laiko ir visuomeninei bei po
litinei veiklai. Ji reiškėsi S. Ku
dirkos laisvinimo eigoj, o taip 
pat ir Bražinskų vadavime. D. 
Kezienė yra Akademinio skautų 
sąjūdžio narė, JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos narė, 
Laisvės Žiburio radijo progra
mos angliškos dalies vedėja, 
Amnesty Intemational organi
zacijos narė, buvo Americans for 
Simas komiteto pirmininkė.

— Kun. dr. Juozas Čepėnas, 
sulaukęs 95 m. amžiaus, sausio 
24 mirė Pasvaly. Buvo vienas iš 
seniausių kunigų okupuotoj 
Lietuvoj.
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Vyriausybė, norėdama sena
te gauti persvarą, priklausiusį 
prie vienos seniau nuo ALP 
atskilusios mažos partijos atsto
vą paskyrė ambasadorium į Ai
riją. Tėkėtasi jo vieton laimėti 
ALP narį. Šis manevras nepavy
ko ir sukėlė pasipiktinimą opo-

J

Savaitės
Įvykiai
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Sovietų ir jų satelitų žvejy
bos laivynai užplūdo JAV ryti
nius pakraščius ir sukėlė reika
lavimų bangą nukelti teritorinių 
vandenų ribą iki 200 mylių nuo 
kranto.

Britanija sutiko birželio m. su
teikti nepriklausomybę pas
kutinei kolonijinei sričiai — 
Seyčelle ?alom, esančiom Indi
jos vandenyne ir turinčiom 
53,000 gyv.

JAV ir Ispanija pasirašė 5 
m. drąugiškumo ir bendradar
biavimo sutartį.

Portugalija, netekus kolonijų, 
numato sumažinti savo ka
riuomene 40 oroc. ir palikti tik 
26,000 karių.

Irane buvo įvykdyta mirties 
bausmė 9 partizanams, savo lai
ku nužudžiusiems 3 amerikie
čius pulkininkus ir kitus iranie
čius.

Iš Europos valstybių socialis
tų partijų vadų konferencijos 
paaiškėjo, kad Izraelis neteko 
tradicinės simpatijos, dažnai 
virsdavusios vieša Izraelio para
ma.

Kambodijos kasreiviai nušo
vė 200 piliečių, bandžiusių pa
bėgti į Tailandą.

Portugalijos komunistų už
grobtas laikraštis Republica 
revoliucinės tarybos buvo gra
žintas jos savininkam socia
listam.

Ortodoksų žydų rabinatas pa
skelbė, kad pripažįstą abortus 
žydai neturi jokios teisės tokį 
nusistatymą dangstyti žydišlęų- 
mo skraiste, nes žydų religija 
abortų netoleruoja.

Argentinos vyriausybė leido 
darbininkų atlyginimą pakelti 
50 proc.

Konservatyvi Ispanijos sosto 
taryba pagaliau sutiko su vy
riausybės siūlymu pratęsti da
bartinio parlamento kadenciją 
15 mėn. ir per tą laiką pa
keisti įstatymus, sudarant 2 rū
mų parlamentą, kurio žemesnie
ji rūmai būtų renkami balsa
vimu (dabar 80 proc. atstovų 
yra skiriami).

Demokratų partijos kandi
datas į prezidentus Terry San- 
ford pasitraukė iš prezidentinių 
rungtynių.

JAV gynybos d-tas atsisakė 
dėl biudžetinių samprotavimų 
padidinti karo laivyną iki 600 
laivų.

R. Vokietija nuteisė vakarų 
berlynietį Rainer Schubert 15 
m. kalėjimo už padėjimą 86 
rytų vokiečiam pabėgti į V. Vo
kietiją.

Australijos darbo partija savo 
vadu perrinko buv. min. pirm. 
Gough VVhitlam.

Atstovų rūmai nutarė ne
skelbti jų komiteto žvalgybos į- 
staigų veiklai tirti apklausinėji
mo rezultatų, nebent pre
zidentas sutiktų tai paskelbti.

OPEC (aliejų eksport. valsty
bių) finansų ministeriai sudarė 
800 mil. dol. fondą neturtingom 
valstybėm remti.

zicijoj. Dabar opozicija sulaikė 
tiekimo įstatymo projektą, ir vy
riausybė buvo priversta prašyti 
gen. gubrmatorių paleisti abejus 
parlamento rūmus ir skirti rinki
mus.

Rinkimai betgi daug ko naujo 
nedavė: atstovų rūmuose
vyriausybės dauguma krito iki 
3 narių, o senate — be pasikei
timo. Vyriausybė raminosi tuo, 
kad tauta ir antrą kartą davė jai 
mandatą. Ekonominė vyriausy
bės politika ėmė duoti negeisti
nų pasekmių: infliacija pakilo 
iki virš 5%, o nedarbas — iš 
85,000 birželio mėn. į 146,000 
rugsėjo mėn. Vyriausybė griebė
si priemonių — atleido kredito 
suvaržymus, įvedė šiek tiek pa
pildomą defliacinį biudžetą, nu
vertino dolerį, šiek tiek suma
žino kai kuriuos mokesčius. Sie
kiant centralizmo, nepaprastai 
didėjo viešųjų įstaigų tarnautojų 
skaičius, o vyriausybė, norė
dama įsiteikti kai kuriom spau
dimo grupėm, darė išlaidas, ku
rios esamomis ekonominėmis 
aplinkybėmis buvo nepateisina
mos. (Už Blue Poles kontrover
sinį paveikslą sumokėjo 2 mil. 
JAV dolerių ir pan.) Atsirado 
nuomonių skirtumai pačioj vy
riausybėj — buvo pakeisti mi- 
nisteriai, jų tarpe finansų. Ne
darbas gruodžio mėn. pasiekė 
244,000. Dėl streikų prarasta 
6,5 mil. darbo dienų (tame pat 
laikotarpy 1972 — 2 mil.).

Trečiasiais metais vyriausybė 
ryžosi vykdyti savo didžiąją pro
gramą: Medibank, atlyginimų 
indeksavimą pagal infliacijos 
spiralę, parengtas šeimos įstaty
mo projektas, valstybinio drau
dimo korporacijos įstatymo pro
jektas, visuotinės kompensicijos 
ir superanuącijos projektas ir 
kita. Laukta ekonominio page
rėjimo. ALP konferencijoj per
žvelgiant vyriausybės veiklą, 
buvo nutarta leisti nuolaidų pri
vatiniam sektoriui, nuolaidų 
federacijos nariam (atskirom 
valstijom). Bet dėl to vėl kilo 
nesusipratimų — vėl pa - 
keistas finansų^ ministeris. 

Ekonominis pagerė
jimas nepasitvirtino. Tuo me
tu vykę Tasmanijoj papildomieji ti esminių aptarnavimų ir pan, 
rinkimai rodė gyventojų nepasi
tenkinimą vyriausybe, rinkimai 
buvo skaudžiai pralaimėti. Vie
nam senatoriui mirus, kitam 
užėmus aukšč. teismo teisėjo 
vietą, atskirų valstijų premje
rai, nesilaikydami iki tol buvu
sių tradicijų, į jų vietas pasky
rė nepriklausomus senatorius 
(ne ALP narius, kaip būtų rei
kalavę tradicijos). Tai suardė se
nato pusiausvyrą visiškai. Šiame 
laikotarpy iškilo vadinamoji 
“paskolų afera”, pareikalavusi 
abiem šalim daug energijos, o 
tautoj sukėlusi daug visokiu spė
liojimų, įtarinėjimų. Finansų 
ministeris vėl neteko vietos 
“dėl parlamento suvedžiojimo”. 
Krašto ūkis toliau krito, bedar
bių skaičius pakilo iki 300,000, o 
“paskolų afera” kaip koks šešė
lis neatsitraukė. Vėl surasta nau
jų įrodymų — turėjo atsistaty
dinti dar vienas ministeris. Tau
tos dauguma nenorėjo tikėti, kad 
ta afera nebūtų pasiekusi ir mi- 
nisterio pirmininko. Pažymė
tina, kad šiame laikotarpy min. 
pirm. Whitlam su didžiule svita 
darė ištaigingas užsienių kelio
nes, trukusias iki 5 savaičių. 
Jų metu buvo lankomos ne vien 
atskirų valstybių sostinės ir 
svarstomi valstybiniai reikalai,

grasė generaliniu streiku, naujos 
vyriausybės ignoravimu. Gu
bernatoriaus asmuo ir jo veiks
mai buvo niekinami, jo rūmai iš
tepti įžeidžiančiais šūkiais, pie
šiniais. Vyriausybė niekinama 
kaip neturinti tautos mandato. 
Mitinguose ir susirinkimuose 
ALP šalininkai šaukdavo choru 
“Shame, Fraser, shame!”, “We 
want Gough (Whitlam)” ir pan. 
Naujosios vyriausybės atstovų 
mitingai visaip trukdyta, kalbė
tojai apmėtomi kiaušiniais, alaus 
dėžutėmis, sugadinamos ma
šinos. Tasmanijoj per Fraser 
mitingą juodais ilgais drabužiais 
apsirengę vyrai nešė juodą kars
tą, kurio vienoj pusėj buvo užra
šyta “Democracy”, kitoje — 
“Undertaker Fraser”. Mitingas 
buvo išardytas. Brisbanėj į libe
ralų mitingą atėjo būriai su rau
donomis vėliavomis, su piau- 
tuvais ir kūjais. Buvo pasiųs
ta sprogstamų laiškų, kurių vie
nas sprogdamas sužeidė du tar
nautojus. Fraseriui siųstas toks 
laiškas laiku atpažintas. Viena
me Sydney priemiesty, kuriame 
buvo gimęs gen. gubernato
rius, po mitingo eisenos metu 
buvo renkami 5 centų sidabri
niai pinigėliai — “Judo grašiai 
gen. gubernatoriui už pardavimą 
Australijos darbininkų”. Loja
lieji VVhitlam šalininkai pagami
no bronzinę Whitlam lentą su jo 
bareljefu — “lojalumo ženklan”. 
Rinkimų išvakarėse prie par
lamento rūmų buvo surengtas su 
žvakėmis “budėjimas už demo
kratiją”.

Spaudoj vėl pasipylė dau
gybės laiškų, protestų, atsišauki
mų su šimtais ir net virš tūks
tančio parašų: profesorių, advo
katų, vieno universiteto viso 
personalo, menininkų, artistų, 
rašytojų (viename prieš naują 
vyriausybę kalbėjo Nobelio pre
mijos laureatas Patrick VVhite), 
mokytojų, kai kurių moterų or-. 
ganizacijų, kai kurių religijų 
dvasininkų. Visi šaukė gelbėti 
demokratiją, konstituciją, nes 
naujoji vyriausybė ir gubernato
rius, veikdami išvien, siekia 
Australiją paversti diktatūra ir 
pan. Spauda, radijas, televizija

bet taip pat buvo lankomos ir 
archeologinės vietos, senų kul
tūrų griuvėsiai.

Spalio vidury opozicija ryžosi 
nepraleisti biudžeto, kuriame 
buvo numatyta 2,800 mil. defi
citas, reikalavo vėl naujų rinki
mų. Prasidėjo keistas reiškinys: 
atstovų rūmai biudžeto įstatymo 
projektą siųsdavo senatui, bet 
senatas jo nesvarstydavo — 
svarstymą atidėdavo, kol bus pa
skelbti nauji rinkimai. Vyriausy
bė apie rinkimus nenorėjo nė 
galvoti, nes viešosios opinijos 
duomenys rodė jos populiarumą 
žymiai kritus. Pagaliau ji svarstė 
skelbti pusės senato rinki
mus (tai normaliai turėjo būti 
po 6 mėn.), bet opozicija tebe
silaikė savo. Vyriausybė ryžosi 
ieškoti paskolos privačiuose 
bankuose, tuo versdama opozi
ciją nusileisti. Bet šis gestas ne
pavyko. Šis tąsymasis truko ke
lias savaites. VVhitlam laikėsi 
nuomonės, kad senatas privalo 
praleisti biudžeto įstatymą, o to 
nedarydamas laužo konstituciją. 
Jo nuomone, vyriausybė, turinti 
atstovų rūmuose daugumą, turi 
teisę valdyti kraštą, ir niekas ne
gali jos priversti skelbti rinki
mus, jei ji pati to gen. guber
natoriui nerekomenduoja. Opo
zicija atstovavo kitokiai nuomo
nei ir kitaip suprato konstituciją: 
atstovų rūmai ir senatas yra tau
tos rinkti, turi vienodą galią ir, 
esant spec. aplinkybėm (nedar
bas, apie 17% infliacija), jie turi 
veikti krašto interesų labui. Šią 
galią konstitucija jiem garan
tuojanti.

Krašte prasidėjo mitingai, 
demonstracijos. Ir vyriausybės, 
ir opozicijos nariai važinėjo po 
kraštą, kiekvienas gynė savo te
zes, laikraščiuose pasipylė laiš
kai, įvairių teisininkų, jų grupių, 
stojančių čia vienon, čia antron 
pusėn. Vyriausybės nariai kalti
no senatą korupcija, sabotažu, 
opozicija norinti užgrobti val
džią, laužo konstituciją ir pan. 
Opozicija — vyriausybė nesuge
banti valdyti krašto, ekonomiš
kai jį sužlugdė, siekianti įvesti buvo perpildyti. Atsišaukimai 
svetimas kraštui reformas ir 
pan. Tuo tarpu iždas pamažu 
tuštėjo; esą nebus kuo aprūpin-

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greita* Išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net Ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
Įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir 
pirmadieniais patarnaujama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296- 
5250. DOVANA, 80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

AN* ANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir DaDrastus. 
pilnas patarnavimas^dėdan?naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344*5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
rni1, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Re to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

Rusiškos kelių rodyklės Vilniaus mieste. Rodyklėje parašyta 
— Polock. Gilumoj Aušros Vartai.

Šitoj neįprastinėj padėty 
tauta nukreipė akis į gen. gu
bernatorių. VVhitlam, įsitikinęs, 
kad gen. gubernatorius gali tik 
taip su parlamento paleidimu 
pasielgti, kaip jis (VVhitlam) pa
tars, ryžosi pasiūlyti paleisti pu
sę senato ir skirti tos pusės rin
kimus, nes tikėjo, kad tuo pasi
keis senato sudėtis. Bet įvyko, 
ko beveik niekas nenujautė: kai 
VVhitlam su tokiu patarimu nu
vyko pas gen. gubernatorių, gen. 
gubernatorius jam pareiškė, kad 
jo (VVhitlam) ir jo vyriausybės 
komisija valdyti kraštą atšaukia
ma, parlamento abeji rūmai, pri
ėmus tuojau biudžeto įstatymą, 
paleidžiami, o iki rinkimų vy
riausybę sudaryti pavedama 
opozicijos lyderiui Fraser ir jam 
pavesta sudaryti pereinamąją 
vyriausybę. VVhitlam buvo nepa
prastai nustebintas. Jis gen. gu
bernatoriui pareiškė apeliuosiąs 
į karalienę, bet gubernatorius 
jam priminė, kad tai jau per 
vėlu. Senatas tuojau priėmė biu
džeto įstatymą. Atstovų rū
muose, kur ALP turėjo daugu
ma, buvo pareikštas Fraseriui 
nepasitikėjimas, bet tai jau buvo 
per vėlu.

Dabar atsidarė Pandoros 
dėžė: kai gen. gubernatoriaus at
stovas, pagal ceremonialą, ant 
parlamento laiptų skaitė guber
natoriaus įsakymą, prie parla
mento rūmų susirinko minios 
žmonių. Čia pat buvęs min. 
pirm. VVhitlam pasakė arogantiš
ką kalbą, išvadindamas naująjį 
min. pirm, gubernatoriaus šu
nim, o gubernatoriaus veiksmus 
— konstitucijos laužymu, są
mokslu su opozicija, pasikėsi
nimu prieš demokratiją ir t.t. 
“Demokratija pavojuj!” — šaukė 
VVhitlam, o minia kartojo jo žo
džius.

už Fraser ir naująją vyriausy
bę tarsi paskendo tame triukš
me. ALP propagandos aparatas 
veikė kaip laikrodis. Tie patys 
asmenys buvo vežami iš mitingo 
į mitingą ir atliko uždavinius, 
kur kokie buvo reikalingi. Įdo
mu, kad spaudoj buvo pasirodęs 
didelis Lenkijos Interpress 
agentūros skelbimas, iškeliąs 
didelius socialistinės Lenkijos 
laimėjimus. Taigi tokių laimė
jimų turėtų sulaukti ir Austra
lija, jei VVhitlam vėl grįš į 
valdžią. Susirinkimuose riksmas 
“We want Gough” ar “Shame 
Fraser” priminė nacių ir komu
nistų mitingus anais laikais.

Paviršutiniškai žiūrint, atrodė, 
kad visa tauta smerkia, kas įvy
kę, priešinga naujai vyriausy
bei ir laukia VVhitlam ir jo ALP 
grįžimo į valdžią, susirūpinus 
gelbėti demokratiją, socializ
mą . . .

Fraser savo kalbose pabrėžė 
ekonominį pradą, reikalą gelbė
ti tautą nuo ekonominės su
irutės, į kurią ALP yra įvedu
si; kovoti su infliacija, mažinti 
nedarbą. Dėl pavojaus demo
kratijai Fraser pareiškė, kaip 
toks pavojus gali būti, kada tauta 
kviečiama pareikšti savo valią. 
Ne rėksniai išreikš tautos va
lią, o tylioji dauguma rinkimų 
urnoj.

Ir tylioji tautos dauguma pa
reiškė savo valią; ALP neteko 
atstovų rūmuose 29 vietų, o se
nate užtikrino koalicijai daugu
mą.

J. Slavėnas

Pagal Whitlam duotą toną 
prasidėjo visame krašte priešrin
kiminiai mitingai, eisenos su 
plakatais, demonstracijos. Ko
munistų vadovaujamos unijos

— Arūnui Kavaliūnui už che
mijos mokslo darbą 1975 gruo
džio mėn. Iowa universitetas su
teikė daktaro laipsnį. Chemijos 
studijas jis pradėjo Clevelande, 
baigdamas John Carroll uni
versitetą bakalauro laipsniu. Ga
vęs magistro laipsnį Wisconsin- 
universitete ir vienerius metus 
mokęs Wisconsin Eau Claire 
universitete, persikėlė į Iowa 
City. Čia drauge su žmona Gra
žina (Garlaite), anglų kalbos 
mokytoja, augino Paulių, Kristi
ną ir Darių bei ruošėsi daktara
tui.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orciiard St. New York, N.Y.’ 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite! ________ ,___________

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Llquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4800. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima* 
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside. N -i 07092. Tel. (201) 232-5565.

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

BOSTON, VVORCESTER,
BROCKTON, MASS. — WHIL 
1430 ir FM 107.9, sekmad. 11-12 
vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402. Tel. JU 
6-7209.

BCŠTON, MASS.—WLYN 1360 
ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. 
Minkus, 502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

Aidai — žurnalų išeivijoj,
vienas geriausių kultūros Ar juos prenumeruoji?

GRUPINĖS KAINOS PAVIENIAMS ASMENIMS 
4 DIENŲ KELIONĖ J

LAS VEGAS
VIEŠBUČIAI:

Stardust $249
Flamingo 259 
Aiaddin 259
Circus Circus 259 
Hilton 279
Ceasar’s Palace 289 
MGM Grand 299

KAINA ĮSKAITO:

Skridimai lėktuvu
Viešbutis nuo ketvirtadienio iki 
sekmadienio
Pervežimai IŠ aerodromo f vieš- 
butį Ir atgal__________ ________ _
Visi lėktuvų ir viešbučių taksai 
Bagažų nešiojimai 
Dveji pusryčiai
Sauja nikelių

Šių kelionių ir kitais kelionių reikalais 
kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
ROMAS KEZYS, SAV.

2129 Knapp St Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. (212) 769-3300
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Artėjant Vasario 16-tajai
Brangūs Lietuviai!

Vasario Šešioliktoji — mūsų 
tautos valstybingumo didžioji 
šventė. Per dvidešimt dvejus 
metus šią dieną šventė ne
priklausoma Lietuva ir lietuviai 
svetur. Dabar, Lietuvą paver
gus, jau trisdešimt penkeri 
metai mes šią dieną minim 
išeivijoj — viešai ir iškilmin
gai, o Jūs Lietuvoj ją minit 
tik savo širdyse su pasiryžimu 
ir nepalenkiama viltim ir vėl, 
atgavus nepriklausomybę, ją 
laisvai švęsti, vėliavom plevė
suojant, bažnyčių varpams gau
džiant.

Vasario Šešioliktosios pro
gomis pabrėžiam savo pasiryži
mą siekti Lietuvos nepriklau
somybės — besąlyginės ir nesu
žalotos, nes ji yra mūsų tauti
nės gyvybės laidas. Ji taip pat 
užtikrina kiekvienam lietuviui 
sąlygas gyventi laisvam ir ne
varžomai siekti asmeninės ir sa
vo artimųjų laisvės bei gerovės.

Vasario Šešioliktosios progom 
garsiau šaukiamės į pasaulio są
žinę, protestuojam prieš Lietu
vos pavergimą, okupanto žiau
rumus ir nusikaltimus visuoti
niam žmogaus laisvės princi
pam.

Istorinis Lietuvos nepriklau
somybės aktas šiandien minėti
nas ypač dėl to, kad jis teikia 
vilties: jei nepriklausoma Lietu
vos valstybė atsikūrė po šimto 
carų vargovės metų, ji išsiva
duos ir iš ruso bolševiko oku
pacijos.

Mes, laisvieji lietuviai, nega
lim tenkintis tik viltim. Reikia 
ir konkrečių darbų. Lietuvos 
laisvinimo darbą mes dirbam 
susibūrę į organizacijas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, kaip ir 1918 
metų Lietuvos Taryba, savo pri
gimtim išreiškia Lietuvos vals
tybingumą. Dėl to jo paskirtis 
ir uždaviniai yra iš dalies skir
tingi nuo lietuvių išeivių visuo
meninių organizacijų. Bet šiuo 
kritišku metu Lietuvos vadavi
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mo darbą dirbkim visi sutarti
nai, Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui derinant 
visų mūsų pastangas.

Kaip rezistencija prieš Lietu
vos pavergimą ir kovos atsa
komybė subūrė į Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą 
skirtingas politines partijas ir są
jūdžius, taip šiandien nepriklau
somybės atstatymas turi mus vi
sus jungti. Šis Lietuvos laisvės 
kovos vieningumas, nesuvie
nodindamas mūsų ir nesulie- 
damas į vienalytę visuomeninę 
masę, mus skatina sąmoningai 
eiti tikrosios demokratijos keliu, 
gerbiantvieniem kitų įsitikini

mus.
Informacija į pavergtą Lietuvą 

bei mūsų gyvenamus kraštus ir 
lietuvių tautos skriaudų doku
mentacija dabar yra mūsų veik
los ir darbo vienas pagrindinių 
uždavinių. Neseniai įvykęs Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto seimas dėl to nutarė, 
kad “ypatingas dėmesys kreipti
nas į Eltos informacijos tarny
bos aprūpinimą specialistais tar
nautojais, geresnėmis prie
monėmis ir lėšomis”. Bet tai dar 
ne viskas: Jūsų, mieli lietuviai, 
praėjusiųjų metų aukos Tautos 
Fondui daro šį seniai siektą už
davinį realų ir įgyvendinamą. 
Pripažįstant kitų, dabar veikian
čių, informacijos židinių reika
lingumą ir naudą, Eltos Infor
macijos Biuras rūpinasi visais 
pagrindiniais — didžiaisiais, 
su Lietuvos laisvinimo darbu 
susijusiais, spaudos bei infor
macijos uždaviniais.

Šiam svarbiam užmojui galuti
nai įgyvendinti, tęsti ir informa
cijai pastoviai gerinti bei plėto
ti prašom ir tikimės Jūsų, mieli 
lietuviai, talkos ir finansinės pa
ramos.

J. K. Valiūnas 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas

Jonas Balkūnas
Tautos Fondo pirmininkas
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Lietuviai tiki, jog kada nors Is
torijos teismas išneš savo nuo
sprendį okupantams ir paskelbs 
pilietinio karo nežinomų aukų 
vardus, tų, kuriuos sugaudė miš
kuose, sušaudė valstybės 
saugumo žeminėse, išdavė me
lui, gėdai ir užmiršimui. Nors 
1952-ieji laikomi aktyvaus są
jūdžio pabaiga, tačiau sunku pa
sakyti, kiek jis dar tęsėsi, nes 
pati rezistencijos dvasia pakeitė 
savo pavidalą, ėmė reikštis nau
jomis lytimis, vis giliau skver
bėsi į tautos gyvenimo g elmes. 
1956 m. sovietinė valdžia pa
skelbė amnestiją, žinodama, kad 
pagrindinė sąjūdžio jėga sunai
kinta nelygioje kovoje, dezorga
nizuota infiltruotų agentų, pro
vokatorių, išdavikų dėka, o tauta 
pavargo, netekusi paramos ir vil
ties. Bemiegės naktys ir nera
mios dienos, rūkstantys miško 
kovų gaisrai ir miestų aikštėse 
pūdomi lavonai nepasidavu- 
siems įbauginti padarė savo. 
Net 1948 m. į užsienį prasiver
žę partizaninio sąjūdžio pasiun
tiniai nepajėgė prikelti iš sustin
gimo Vakarų, susižavėjusių so
vietų pergale. Kam ta beprotiš
ka kova? Tegyvuoja galiūnai, 
testiprėja nugalėtojai, tegu tik 

jie mūsų neliečia!
Tarp skliaustelių: 1970 m. Šir

vintų rajone, Šešuolėlių bažnyt
kaimyje, valstybės saugumo or
ganai išaiškino Henriką Kajo- 
tą, kuris 26-rius metus slapstėsi 
savo motinos name. Ne džiung
lėse, kaip tas japonų kareivis, 
bet Rytų Europos vidury!

Šitas ekskursas į netolimą pra
eitį mano parodymuose iškilo 
vieninteliu tikslu — paliudyti, 
kaip ir kokia kaina Lietuva, 
kaip ir visas Pabaltijys, “savano
riškai” įstojo į SSSR sudėtį. Jei 
laikas leis man, mėginsiu savo 
anaiptol nepilnais parodymais 
atversti antrąją medalio pusę,

Lietuvos kariuomenės inžinerijos dalinys Radviliškyje 1938 
vasario 16 vedamas į bažnyčią. Priekyje majoras Aparavi- 
čius, puskarininkis Arūnas. Pirmoj eilėj Antanas Survila.

TARPTAUTINIAM SACHAROVO VARDO
TYRINĖJIMUI KOPENHAGOJ
Lietuvių tautos persekiojimų klausimu

JONAS JURAŠAS 

kurios neparodo sovietinė pro
paganda, mėgindama įtikinti 
lengvatikius žmones, ką gero 
mano mažajam kraštui padarė 
krauju persunktas socializmas.

Toks užmojis viršija vieno 
liudininko jėgas. Neužtektų nė 
viso kolektyvo, jeigu toks ste
buklu atsirastų mūsų išsklai
dytoj, suskaldytoj visuomenėj, 
per trumpą laiką surinkti ir su
registruoti prieš visą tautą įvyk
dytus nusikaltimus. Jie rūpes
tingai slepiami, klastojami, o už 
menkiausią mėginimą atskleisti 
tiesos kruopelę po storu melo 
klodu žmonės negailestingai 
baudžiami. Betgi, kaip sako rusų 
kritikas A..Belenkov, “istorijos 
kurmis rausiasi nepastebimai”. 
Tokio istorijos kurmio vaidmens 
Lietuvai naudingiausiu būdu 
ėmėsi Katalikų Bažnyčia su di

džiule ir neįveikiama tikinčiųjų 
bendrija.

Šiemet kovo mėnesį sukako 
treji metai, kai pasirodė pirma
sis savomis priemonėmis lei
džiamos “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” pirmasis 
numeris. Šis pogrindžio leidinys 
per trejus savo gyvavimo metus 
tapo maksimalaus objektyvu
mo ir nūdienos dokumentu, iš
reiškiančiu totalistinio režimo 
smarkiai varžomos tautos dvasią 
ir nuotaikas. Lietuviškoji kroni
ka eina rusų “Dabartinių įvykių 
kronikos”, tiesos varpu skam
bančių A. Solženicino knygų 
pėdomis ir drauge su jomis liu
dija atgimusį tikėjimą tiesos ir 
teisingumo pergale. “LKB Kro

nika” eina toliau, nors valdžia 
mėgina kolaborantų rankomis ją 
iš vidaus sužlugdyti. Nepakeltu 
tonu registruojami faktai virsta 
viltingiausių žinių šaltiniu apie 
tai, kaip ir kokiais būdais ve
dama kova prieš Katalikų Baž
nyčią, kaip prievartaujama sąži
nės ir įsitikinimų laisvė, kaip 
slopinamos pagrindinės žmo
gaus teisės, kaip spaudoje, pa
verstoje režimo monopoliu, 
siautėja cenzūra, ir viso to iš
davoje, kaip faktiškai vykdomas 
lietuvių tautos genocidas.

“LKB Kronikos” Nr. 15 patal
pintas toks pranešimas:

“Tarybinė valdžia, pasi
telkusi Baudžiamąjį kodeksą ir 
Valstybės saugumo komitetą, 
nori sunaikinti ne tik “LKB 
Kroniką”, bet ir pačią Lietu
vos Katalikų Bažnyčią. Tačiau 
mes, Lietuvos katalikai, esamė 
pilni ryžto, Dievui padedant, 
kovoti už savo teises. Mes dar 
norime tikėti, jog tarybinė val
džia supras daranti didelę klai
dą, remdama ateistų .mažumą, 
o katalikų mases nustatydama 
prieš save”. (Asmeniškam 
pokalby LKP CK sekretorius 

man pareiškė, kad 71% Lietuvos 
jaunimo atlieka tikybines apei
gas—J. J.)

“Mes, Lietuvos katalikai, 
prašome savo brolius išeivijoje 
ir visus Lietuvos bičiulius pa
saulyje informuoti plačiąją vi
suomenę ir tautų vyriausybes 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje”.

“LKB Kronika” skelbia savo 
skaitytojų laiškus. Viename jų 
sakoma:

“Neseniai sužinojome apie 
biologijos mokslų daktaro Ser* 
giejaus Kovaliovo areštą dėl 
“LKB Kronikos”. Mes, Lietuvos 
katalikai, meldžiame Dievą 
šiam mokslininkui fizinės ir 
dvasinės stiprybės. Šiandien pa
sauliui gyvybiniai reikia meilės. 
Jėzus Kristus yra pasakęs: “Nė
ra didesnės meilės kaip gyvybę 
už draugus atiduoti” (Jon. 15, 
13). Mes tikime, kad S. Kova
liovo ir kitų aukos neveltui”.

“Mes lenkiame galvą prieš 
akademiką Andriejų Sacharovą, 
kovotoją už žmogaus teises Ta
rybų Sąjungoje, o jo asmenyje — 
prieš visus geros valios rusų 
intelektualus. Jie savo drąsa ir 
auka privertė mus Lietuvos ka
talikus, naujai pažvelgti į rusų 
tautą. Jų auka reikalinga visiems 

jauniems tarybiniams žmo
nėms, ji reikalinga ir Lietuvos 
katalikams”.

“Mes širdingai dėkojame di
džiajam rusų rašytojui Aleksand
rui Solženicinui už šiltus žo
džius lietuviams ir už Lietuvos 
reikalų gynimą. Tūkstančiai lie
tuvių, ypač buvusių Gulago sa
lyno piliečių, meldžia Aukščiau
siąjį jam palaimos”.

“LKB Kronika” pastoviai 
skelbia persekiojimų ir KGB 
tardomų ne tik už religinius į- 
sitikinimus asmenų sąrašus. Ka
talikų Bažnyčia savo pogrindi
niu spaudos organu tapo vie
ninteliu patikimu informacijos 
Šaltiniu. Neatsitiktinai su tokia 
įnirtinga neapykanta KGB mėgi
na iš šaknų sunaikinti “LKB 
Kroniką”. Areštų ir kratų bangos, 
bandymai šią rezistencijos for
mą iš vidaus kolaborantų 
rankomis sužlugdyti, drako
niškos bausmės už kronikos pla
tinimą — viskas naudojama. Lai
mei, kol kas nesėkmingai. Suri
ku suprasti, kuo remiasi šio dar
bo sėkmė. Veikiausiai jo teisu
mu.ir tikėjimu.

“LKB Kronika” surenka žinias 
iš pačių tolimiausių Lietuvos 
kampelių ir informuoja savo 
skaitytojus apie atskirų pareigū
nų ar valdžios organų padarytus 
teisės pažeidimus ir, gindama 
savo teises teisėtumo dvasia, 
griežtai laikosi sovietinės įsta- 
tymdavystės ir konstitucijos ga
rantuotų teisių.

“LKB Kronika” drąsiai gynė 
kunigus A. Šeškevičių, J.Zdebs- 
kį, P. Bubnį, nuteistus už ti
kybos mokymą ir vaikų kateki- 
zavimą. Visuomenės akyse buvo 
nuteistas ne kulto tarnas, kaip 
to norėjo valdžia, bet bažny
čios persekiotojų nesiskaitymas 
su įstatymais ir jų savivalė, nes 
kunigai visada savo veiksmuose 
vadovaujasi sąžinės balsu ir tėvų 
prašymu.

Lietuvos kunigams draudžia
ma atlikti savo tiesiogines pa
reigas mokyti vaikus, juos kate- 
kizuoti, lankyti ligonius ir mirš
tančius ligoninėse, dalyvauti 
laidotuvėse. Už visa tai skiria
mos griežtos bausmės, o faktiš
kai konstitucijos garantuojama 
sąžinės laisvė paverčiama be
veik pogrindžio veikla. Lietuvos 
Bažnyčia, tautinės savimonės 
tradicinė tvirtovė, atsidūrė pir
mųjų krikščionių, suvarytų į ka
takombas, padėtyje.

(Bus daugiau)

Vytautas SUVALKIJOS ŪKININKO
ATSIMINIMAI
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Jos buvo riebios. Bet kol 
aš nupirkdavau, būdavau visas 
šlapias. Jis buvo labai kietas. 
Pasakė kainą, ir, nors visą dieną 
rėk, nieko nenumuši. Bet jis bu
vo teisingas.”

“Vieną dieną mūsų Kovens- 
kis ant manęs barėsi, kad aš 
per brangiai moku už avis. Ka
da prireikė šabui mėsos, aš nu
sivežiau Kovenskį, kad jis nuo 
tavo tėvo nupirktų avį. Kovens- 
kis nemokėjo su tėvu kalbėti. 
Mudu be nieko grįžom į namus 
ir neturėjom šabui mėsos.”

Blombergas pasakojo, kaip 
tais laikais ūkininkai labai gerai 
gyveno, kaip jie puotaudavo ir 
lošdavo kortomis iš didelių su
mų pinigų.

Mes žinojom, kad mūsų tė
vas lošė Berlyno loterijoj, tik ne
žinojom, kad pralošė tiek daug 
pinigų, kaip Blombergas pasa
kojo. Bet tai nieko. Buvo daug 
tokių ūkininkų, kurie lošdavo 
loterijoj. Virbalio Vikmozeris 
buvo paprastas Kybeikių kaimo 
kalvis. Išlošęs Berlyno loterijoj 
pinigų^ pasistatė fabriką Virbaly, 
o vėliau ir Marijampolėj. Virba
lio Šefleris taip pat Berlyno lo
terijoj išlošė daug pinigų.

Bet mūsų tėvas mus, savo vai
kus, labai mylėjo. Visada gražiai 

aprengdavo, net brangiom me
džiagom. Niekada nebuvom be 
pinigų. Kada eidavom į bažny
čią arba į miestą, jis visada pa
klausdavo, ar turim pinigų. Jei 
neturėdavom, tai duodavo po 
rublį, o vyresniem broliam ir po 
daugiau.

Namų disciplina
Pas tėvą buvo didelė discipli

na. Jei pastebėdavo kurį iš vai
kų nuėjusį miegoti nepasi- 
meldus, tuoj prikeldavo tą iš 
lovos. Reikėdavo atsiklaupti, 
gražiai sudėti rankas, garsiai su
kalbėti poterius, ir tik tada buvo 
galima eiti miegoti.

Eidami dešimtuosius metus, 
gavėnios metu jau negaudavom 
pieno. Turėjom valgyti kaip 
suaugę žmonės. Advento ir ga
vėnios sekmadieniais mus, vai
kus, prikeldavo anksti rytą. Tu
rėdavom kartu su tėvu sėsti 
už stalo ir giedoti Adynas arba 
rožančių. Jis mus mokydavo gie
doti ir skaityti maldas, daryda
mas pastabas. Po pusryčių du 
žmonės pasilikdavo namuose, o 
kiti turėdavo vykti į bažnyčią, 
kuri buvo už 12 kilometrų. Žie
mą į ją važiuodavom net dvejom 
rogėm, o kartais ir trejom.

Buvom didelė šeima. Tėvai su 

vaikais — 10; be to, dar 5 meti
niai darbininkai. Kasdien susės- 
davom aplink du stalus 15 žmo
nių, o kada būdavo vasarą dide
li darbai, susėsdavom ir dau
giau.

Žiemos vakarais moterys rate
liais verpdavo vilnas, linus, 
megzdavo pirštines, kojines, 
siūdavo marškinius. Vyrai suk
davo virves, darydavo klumpes 
ir kitokius darbus atlikdavo. Vai
kai su tėvu pagiedodavom kele
tą giesmių, o jau gavėnios arba 
advento metu tai visas giesmes iš 
eilės. Tais laikais advento ir ga
vėnios metu niekas nesilinks- 
mindavo, nešokdavo ir nekor
tuodavo. Nuo giedojimo laisvi 
buvo tik tie vaikai, kurie eida
vo į mokyklą; jie, užsidarę kitam 
kambary, ruošdavo pamokas.

Kartą kaimyninės Pajavonio 
parapijos bažnyčioj buvo meti
nės egzekvijos. Į pamaldas suva
žiavo visi Br. giminės. Rožan
čiaus giedojimui vadovavo ma
no tėvas. Po to girdėjau, kaip 
parapijos klebonas kalbėjosi su 
žmonėm. Jis nustojo klausęs iš
pažinčių, norėdamas pasiklausy
ti, kaip gražiai giedojo mano 
tėvas, turėjęs švelnų balsą.

Po spaudos draudimo panaiki
nimo gaudavom laikraštį — Šal
tinį. Jį visada paskaitydavo se
suo Onutė. Skaitydavo greitai ir 
aiškiai. Kaip esu minėjęs anks
čiau, Waterbury gyvenusių ma
no brolių rūpesčiu po 1914- 
18 metų karo pas mus ateida

vo laikraštis iš Amerikos — 
Darbininkas.

Mano tėvas, kaip minėjau, vai
kus visada gražiai aprengdavo. 
Atvykdavo į namus geras siu
vėjas su trimis darbininkais, 
savo mokiniais (gizeliais) ir vis
ką pasiūdavo.

Pas tėvus gyvenom labai ge
rai. Turėjom ir draugų, pas savo 
tėvus gyvenusių taip pat gražiai. 
Vėliau jie lankė gimnazijas. Vie
ni jas baigė, kiti nespėjo. Jie 
tapo Lietuvos nepriklauso
mybės kūrėjais. Visi buvo už 
mane jaunesni. Beveik visi žu
vo nuo ruso bolševiko. Tai dau
giausia buvo ūkininkų vaikai.

Dažnai pagalvoju: o jei mes 
būtume baigę kokius mokslus, 
ar taip pat būtume žuvę nuo 
bolševiko? O gal jau taip buvo 
Dievo mum skirta?

Kodėl taip buvo?
Traukdamiesi nuo bolševikų į 

vakarus, mes nežinojom, ką ra
sim. Vokiečiai taip pat buvo mū
sų priešai. Bet kito kelio netu
rėjom. Reikėjo kur nors bėgti. 
Jeigu žmonės būtų žinoję, kad 
galima pasiekti amerikiečių ar 
anglų kariuomenes, tai daug 
daugiau jų būtų išbėgę. Kiekvie
nas gali suprasti, koks baisus tas 
komunizmas, jei žmogus palieka 
visą savo turtą ir bėga į neži
nią, kur jo niekas nelaukia. Bet 
buvo lietuvių, kurie patikėjo ko
munistų agentų skleidžiama 
propaganda, kad Vokietijoj ba

das, kad net šuliniai užrakin
ti ir nėra vandens.

Tokio bado Vokietijoj nebuvo. 
Nors nebuvom ten laukiami, 
nors trūko valgyti, bet badu ne
ini rėm ir netroškom be van
dens. Tiesa, daug lietuvių Vo
kietijoj mirė, tik ne nuo bado, o 
nuo kančių koncentracijos sto
vyklose bei kalėjimuose.

Yra už ką vokiečius keikti. 
Bet pas juos buvo tvarka lig pat 
kapituliacijos. Tik rusam komu
nistam atėjus į Vokietiją, tose 
vietose, kurias užėmė jų kariuo
menė, buvo tikras badas.

Dažnai ateina į galvą mintis, 
ir negaliu išspręsti, kodėl taip 
buvo. Palikau viską: sodybas, 
laukus ir gimtuosius namus. O 
jei kas būtų juodmargę atėmęs, 
tai tikrai iš namų nebūčiau bė
gęs. Būčiau pasipriešinęs ir ko
vojęs kol juodmargę būčiau at
siėmęs arba ten pat kritęs.

Tarp gyvenimo Ir sovietų 
pargaro

Tas dalykas vis dėlto vertas 
dėmesio.

Mūsų ūkis Lietuvoj buvo arti 
upės, tarp daugelio medžių. 
Ten būdavo girdimas didelis 
lakštingalų ir devynbalsių čiul
bėjimas.

Daug kas iš miestelėnų, 
ypač iš artimųjų, atvažiuodavo 
pas mus savaitgalį pabuvoti arba 
ir atostogų praleisti. Susisieki
mas patogus. Čia pat ir gele
žinkelio stotis.

1930 liepos mėnesio vieną 

dieną vienaš svečias, Valstybės 
teatro baleto šokėjas, praleido 
pas mus naktį ant sofos. Rytą nu
vykstu į seklyčią. Langai atdari. 
Svečias, sėdėdamas ant sofos, 
sušunka: “Ot, gyvenimas! Koks 
tas pasaulis gražus! Kokia ta Lie
tuva graži!” Ir tuoj klausia: “Gal 
turit ką užsirūkyti?” Degdamas 
cigaretę, kalba: “Kokia roman
tiška buvo naktis! Jei būčiau 
poetas, būčiau sukūręs gražiau
sią kūrinį. Tokio koncerto savo 
gyvenime nesu girdėjęs. Čia 
buvo susirinkę viso pasaulio 
garsiausi solistai. Tai buvo pa
sakiškas koncertas. Jo beklausy
damas, surūkiau viską, ką turė
jau. Tų lakštingalų ir devynbal
sių giedojimas tiesiog žmogų 
užburia.”

Bet — ar toks jau sutapimas, 
ar taip turėjo įvykti, kad 1940 
birželio 15 bolševikam užėmus 
Lietuvą, atrodė, šitą tragediją 
jautė ir kartu su mumis pergy
veno ir Lietuvos paukšteliai.

Į tai buvo atkreiptas žmonių 
dėmesys. Daug kas iš svečių 
pastebėjo, kad paukšteliai jau 
nebegieda, kaip giedojo anks
čiau. Vienas svečias pasakė: 
“Mes paukščių kalbos nesu
prantam, bet atrodo, kad jie gie
da liūdnas giesmes.”

Po metų per Šv. Antano 
šventę, birželio 13, prie mūsų 
namo atlėkus gegutė puolė ku
kuodama į medį.

(Bus daugiau)
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DAIL. POVILO PUZINO MONOGRAFIJA
Praeitų metų gale prieš pat 

Kalėdas pasirodė dail. Povilo 
Puzino monografija. New Yorke 
pasirodė ir Austrą Puzinienė, 
šios knygos organizatorė ir lei
dėja. Atvyko iš San Mateo, Ca
lif., į Nevv Yorką, nes čia gy
veno, kūrė ir čia mirė jos vyras 
Povilas Puzinas. Atvyko su 
knyga apie velionį dailininką, 
ir ta knyga yra pats geriau
sias ir gražiausias paminklas 
jam! Iš Nevv Yorko miesto ve
lionio našlė ir ėmė skleisti kny
gą į visą meno pasaulį.

-o-
Prieš porą metų rudenį su 

dail. Juozu Bagdonu nuvykom į 
Americana viešbutį jos aplanky
ti. Sėdėjom kavinėj, paskui pa- 
sikėlėm į jos kambarį viešbuty. 
Porą valandų kalbėjom tą patį 
— apie dail. Povilo Puzino mo
nografijos išleidimą. Austrą Pu- 
zinienė buvo labai užsidegus, 
pilna ryžto. Tiesiog reikėjo ja 
stebėtis.

Ji mus tuoj supažindino, ką 
šioj srity padariusi. Buvo pakan
kamai gerai susipažinusi su kny
gos leidimo painia technika ir 
paskutiniąja pažanga. Žinojo, 
kad kūrinius reikia gerai nufoto
grafuoti. Tą ji ir buvo padariusi. 
Tuoj ant lovos išskleidė spalvo
tas nuotraukas ir didelio formato 
skaidres (transparency), iš kurių 
daromos spalvotos klišės.

Kiekvieno paveikslo buvo 
bent kelios spalvotos nuo trau
kos ir bent kelios skaidrės. Foto
grafavo bent keli specialistai, 
kurie žino, kaip skaidres pareng
ti spaudai. Ji pati iš gautų skaid
rių parinko, kurios tinka kny
gai. Nuotraukas visas atmetė, 
nes jų tonas nebuvo toks tur
tingas, kaip skaidrių. Iš turimų 
skaidrių pasirinko geriausią, 
esančią arčiausiai originalo. Ki
tur rado tai per šaltas, tai per 
šiltas spalvas. .

Toks atrinkimas ir kruopštus 
nufotografavimas sakyte sakė, 
kad čia rengiama knyga, kuri 
kuo arčiausiai išreikš Puzino ta

pybą, jo koloritą. Drauge tai liu
dijo, ’ kad knyga bus gera, nes 
ji labai rimtai ruošiama.

Būdingieji paveikslai
Dail. P. Puzinas gyveno Nevv 

Yorke, bet iš čia jo darbai išsi
sklaidė. Austrą Puzinienė surin
ko pačius charakteringiausius jo 
darbus, kurie išreiškia jo pilną 
tematinį pasaulį. Dalį tų darbų 
rado Chicagoj, rado ir Rockford, 
III., Meno draugijoj, dalį darbų 
pati turėjo.

Skirtingose vietose fotogra
favo skirtingi fotografai. Kai 
buvo surinktos būdingiausių 
darbų skaidrės, tada žengė to
limesnį žingsnį.

Ieškojo palydos žodžio
Iš anksto Austrą apsisprendė, 

kad knygą reikia išleisti anglų 
kalba, nes JAV dailininkas Puzi
nas gana ilgai gyveno ir pla
čiai reiškėsi dviejuose meno 
centruose — Nevv Yorke ir Los 
Angeles. Knyga su anglų kalbos 
tekstu jį įves į šio krašto meno 
bibliotekas, meno mokyklas, 
meno kolekcionierių rinki
nius.

Tokiu atveju reikėjo rasti 
žmogų amerikietį, kuris savo į- 
žanginiu žodžiu pristatytų dail. 
Puzino kūrybą. Buvo toks vienas 
amerikietis, daugelio meno kny
gų autorius. Tai Frederic Whit- 
aker, American Artist redakci
jos narys. Jis 1959 buvo 
parašęs straipsnį apie Puzino 
kūrybą ir tą straipsnį su spalvo
tom iliustracijom paskelbė tame 
žurnale.

Ties šiuo straipsniu ir buvo 
sustota. Autorius leido jį panau
doti, truputį pataisė, kad tiktų 
kaip knygos įžanga.

Autorius yra plačiai žino
mas, parašė daugelį kritikos 
knygų, knygų dailės technikos 
(daugiausia akvarelės) klausi
mais.

Įvadinis žodis
Dar reikėjo ir kito įvadinio 

žodžio, kuris supažindintų skai
tytoją su dailininko Puzino 
gyvenimo datom, jo kūrinių liki
mu. Tą įvadą parašė pati Aust
rą Puzinienė, nes tas datas ir 
savo vyro aspiracijas ji geriausiai 
žinojo.

Ji taip pat kruopščiai su
rinko ir pabaigos metrikinius 
puslapius, kur surašyta pagrin
dinės parodos, kuriose dalyvavo 
Puzinas, kokias premijas laimė
jo, kur apie jį parašyta, kur 
jo kūriniai ir t.t.

Taip susidarė pilnas tekstas 
ir eilė nuotraukų. Dabar berei
kėjo vieno daikto — surasti 
spaustuvę, kuri prieinama kaina 
išspausdintų.

Ieško spaustuvės
Tada, kai mes kalbėjomės 

viešbuty, ji pasakojo ir apie 
spaustuves. Amerikiečių
spaustuvės dėl savo aukštų kai
nų nebuvo prieinamos. Ji buvo 
aplankiusi daugybę kitų agentų, 
spaustuvės raštinių, klausdama 
darbo pavyzdžių ir kainų.

Jau tuo metu jai ryškėjo, kad 
yra tik viena galimybė — Ja
ponijos viena leidykla, kuri 
spausdina meno leidinius 
Amerikos muziejam, didžiosiom 
krautuvėm. Su tos leidyklos at
stovais San Francisco ji susiri
šo ir pasirašė sutartį.

Reikalavimai spaustuvei
Japonijos spaustuvė atliko 

visą knygos spausdinimo darbą. 
Atliko labai gražiai ir pavyzdin
gai, bet vargu kas žinos, kiek dėl 
šio darbo rezultatų sielojosi pati 
Austrą Puzinienė. Jai buvo siun
čiami spalvoti atspaudai, kad pa
tikrintų spalvas. Ji atmetė net 5 
tokius korektūrinius atspaudus.

Tada spaustuvė ją pakvietė 
nuvykti į Japoniją. Jai apmokė
jo visą kelionę ir mėnesį išlaikė 
viešbuty. Tada jos priežiūroj 
buvo išspausdinta visa knyga.

Kaip paprastai, spalvotų re
produkcijų spausdinimas reika
lauja didelės kontrolės. Tas, ku
ris prižiūri darbus, turi gerai pa
žinti jų originalus, nes kitaip 
neišgausi tinkamos, dailininkui 
būdingos spalvos. Velionio žmo
na gerai žinojo jo paveikslų 
koloritą, tai ir savo darbą atli
ko labai gerai.

Knygos architektūra
Ji pati sudarė ir visą knygos 

architektūrą, parinko jos forma
tą, nusakė ir išdėstymą pusla
piuose, jos įrišimą, riet ir dėžu
tę, į kurią knyga įdėta. Spaustu
vė toliau viena atbaigė knygą 
pagal jos nurodymus. Taip iš
spausdino vieną gražiausių ir 
skoningiausių knygų.

Pirmieji įspūdžiai
Kai JAV pasiekė pirmieji kny

gos egzemplioriai, buvo nepa
prastas įspūdis. Knyga buvo to
kia patraukli, tokia įspūdinga, 
kad iš karto atsidarė visos durys 
į muziejus, meno knygynus, di
džiąsias galerijas. Ir pats 
autorius Frederic Whitaker 
laiške Puzinienei rašė, kad jis 
niekada negalvojęs, jog leidinys 
bus toks puikus. Kiekvienas 
būtų išdidus, jei jo pavardė bū
tų sujungta su tokiu leidiniu. 
Taip ir jis esąs išdidus. Ir drau
ge nurodė eilę adresų muziejų, 

Puzino monografijos viršelis

meno bibliotekų, kur tokia 
knyga ras atviras duris.

Kaip atrodo ta knyga?
Spalvotame aplanke matom 

Puzino pamėgtą paveikslą — 
žvejį. Jis, nusisukęs į gilumą, 
žiūri į jūrą. Ant jo pečių užmes
tos žuvys. Paveikslas simboliš
kas ir būdingas visai jo kūry
bai tiek savo technika, tiek savo 
tematika. Kažkas žiūri į tolumas. 
Tai žvejys žiūri į tą tolumą, į 
kurią išėjo dailininkas Puzinas. 
Tai visi likusieji žiūri į tolumą.

Tame žalsvai pilkame fone į- 
rašytos didelės baltos raidės — 
PUZINAS. Iš karto pristatomas 
autorius, kaip ir anie didieji im
presionizmo, ekspresionizmo 
meisteriai, kurių monografijas 
išleido žymiausios meno leidyk
los.

Toliau už aplanko randam 
drobinį viršelį su dailininko pa
varde. Už viršelių mus nustebi
na panaudotas storas kreidinis 
popierius. Jis toks storaš, kad 
kartais atrodo, jog skleidi du 
lapus.

Pirmieji puslapiai skirti teks
tam. Už jų prasideda spalvotos 
reprodukcijos. Sudėta 28 pa
veikslai. Kairėj pusėj yra pa
veikslo pavadinimas, o dešinėj 
— pats paveikslas.

Paveikslų tematika
Puzinas turėjo savo mėgsta

mas temas. Mėgo tapyti žvejus, 
pajūrio laivus, žuvis. Čia parink
ti patys būdingiausi šios rūšies 
paveikslai. Jo ant kranto iškelti 
laivai atrodo lyg ištisi žmonių 
gyvenimai, lyg kažkokia ilgesin
ga poezija. Arba kitur, besi
leidžiančią burę paliečia vėjas. 
Kaip ten jauti vėjo plazdėjimą.

Antrąją grupę sudaro miesto 
vaizdai. Ir čia jis buvo poe
tas. Matė grožį ten, kur kiti nie
ko neranda. Jis mėgo tapyti se
nus, apleistus namus, lūšnas; 
jas taip supoetino, kad jos virto 
lyg kokiom svajonių pilim. Ne 
lūšnos, bet dailininko sapnai, 
gražūs ir drauge tokie dramatiš
ki.

Trečiąją grupę sudaro jo trem
ties ir karo metų tematika. Čia 
matom pabėgėlius, garsiąją 
Tremties madoną, visokius pik
tus veidus, kurie sukelia karus, 
kely vargstančius tremtinius.

Kaip pajūrio ir miesto vaizdai 
buvo poetiški, taip šie giliai dra
matiški ir šiurpūs.

Ketvirtąją grupę sudaro jo pa
mėgtas portretas. Puzinas buvo 
geras portretistas, jautęs žmogų 
ir jo vidų. Tapė su didele drą
sa ir laisve, tiesiog žaisdamas. 
Ir čia yra sudėti jo portretas, 
žmonos Austros ir dar tapytiniai 
aktai.

Užskleidus knygą
Užskleidus šią knygą, tikrai 

apima pakilus jausmas: kaip gra
žiai ir skoningai padaryta, koks 
tai gražus paminklas dailininkui 
Puzinui. Čia sudėta visos jo me
no savybės, jo spalvinės gamos,

Austrą ir Povilas Puzinai Nevv Yorke jo dailės studijoje

jo pasaulis — svajonės ir liūde
siai, visas jo gyvenimas.

Užskleidęs ir vėl grįžti, grįžti 
kaip prie geros simfoninės 
muzikos, nes ji niekada neiš
senkanti. Ir ši knyga neišsen
kanti. Vis ką nors naujo randi, 
pasiguodi, pasvajoj]..

-o-
Knyga platinama su gražiri pa

sisekimu. Ją platina ir latviai, 
nes dailininkas dirbo ir jų tarpe. 
Platina ir lietuviai (gaunama 
Darbininko administracijoj). 
Kaina — 25 dol. Tai yra visai 
nedaug, palyginus su kitom me
no knygom, kurias išleidžia di
džiosios meno leidyklos.

Patartina ją įsigyti visiem me

SEPTINTOJI 
KVIEČIA

Kas galėjo manyti, kad štai 
didžiosios parodos išsilaikys?! 
Šiemet jau Septintoji. Pradžia 
siekia 1970 metus. Tada buvo 
surengta pirmoji paroda, pa
gerbiant Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Tai buvo pirma
sis kūrybos vainikas šiai šventei. 
Dabar ant tos pačios sienos ka
biname jau septintąjį vainiką. 
Ar ne džiaugsmas?!

Kas dalyvavo?
Didžioji paroda, lyg koks vie

sulas, išjudino šios apylinkės 
vandenis ir sukėlė kūrybinį en
tuziazmą. Paroda pirmiausia pa
lietė New Yorko apylinkėj gyve
nančius menininkus. Iš šio ba
seino visose parodose dalyvavo 
daugiausia dailininkų.

Nevv Yorko kvietimą išgirdo ir 
.kiti, tie, kurie degė tuo pačiu 
kūrybiniu nerimu. Parodose 
dalyvavo iš Bostono, iš Chi
cagos, iš Washingtono, Philadel
phijos, Waterburio, Nevv Ha
veno ir kitų netolimų miestų. 
Buvo atsiųsta vieną kartą net iš 
Toronto, bet nesuspėjo.

Šalia tų dalyvių buvo prisi
minti ir mirusieji dailininkai. 
Specialiai buvo pagerbti Ado
mas Galdikas, Povilas Puzinas.

Jų kūriniai buvo išstatyti pa
rodose.

Atidarė
Parodos rengėjai buvo tie pa

tys — Lietuvių Bendruomenės 
Nevv Yorko apygardos valdyba. 
Pati valdyba keitėsi iš pagrin
dų. Pastovūs liko tik du žmonės 
— pirmininkas Aleksandras 
Vakselis ir iždininkas Vincas 
Padvarietis.

no mėgėjam. Tai puiki dovana 
kiekvienam, kuris mėgsta dailę, 
(p.j.)

APIE DAIL. P. PUZINĄ
Dail. Povilas Puzinas buvo gi

męs 1907 kovo 3 Rygoje. Ry
goje baigė dailės akademiją, tar
navo Lietuvos kariuomenėje, 
mokytojavo Panevėžyje, gyveno 
Kaune, Vilniuje, vėl Rygoje. 
Išdekoravo Panevėžio katedrą, 
Smilgių parapijos bažnyčią, 
aktyviai dalyvavo lietuvių ir lat
vių dailės gyvenime.

Į Ameriką atvykęs, gyveno 
Brooklyne, paskui persikėlė į 
Los. Angeles, iš ten grįžo į 
New Yorką. Mirė 1967 spalio 22 
New Yorke.

Tas visas parodas oficialiai ati
darė Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis. Atidarymo į- 
vadus pasakė ir daugeliui vado
vavo Aleksandras Vakselis.

Kas ta Septintoji?
Septintoji paroda bus vasario

21-22. Tuoj kyla klausimas, ko
dėl tik vieną savaitgalį? Atsaky
mas būtų —.taip ekonomiškiau 
ir paprasčiau. Jei paroda užima 
du savaitgalius, tai patalpas rei
kia šildyti ir paprastom dienom, 
nes, tikimasi, kad ateis žmonių. 
Kai parodos dar buvo rengiamos 
senajame Židinyje, kur šildyme 
problema nebuvo tokia aštri, ir 
ten per savaitę ateidavo gana ne
daug žmonių. Geriau visa su
telkti į viena ir padaryti dvi di
deles dienas. Tada parodos išlai
dos yra mažesnės.

Be to, per savaitę patalpos yra 
naudojamos įvairiem reikalam. 
Vyksta čia sporto treniruotės. Vi
sa tai nukentėtų, jei paroda būtų 
rengiama visą savaitę.

Tad visi parodos lankytojai 
prašomi pasinaudoti tom dviem 
dienom. Visi prašomi atsilanky
ti, nes tai kūrybos šventė. Visi 
prašomi pasidžiaugti tuo, ką su
kūrė lietuviai dailininkai.

Jaunimo sekcija
Šiemet bus bandoma suorga

nizuoti jaunimo skyrių. Jauni
mas iki 20 metų kviečiamas 
dalyvauti. Jau yra keletas užsi
registravusių. Prašomi visi, kas 
mėgsta piešti, lipdyti iš molio, 
dalyvauti šioj parodoj. Tai bus 

jaunos jėgos, jaunų darbai prie 
vyresniųjų. Jie nenustelbs di
džiųjų ir nenuvertins.

Čia yra bendruomeninė pa
roda, į ją traukiamas jaunimas, 
kad pasisavintų mūsų namų 
tradicijas ir lietuviškąją kul
tūrą.

IŠ DAILĖS 
GYVENIMO

— Dail, Giedrės Žumba- 
kienės kūrinių paroda Cleve
land, Ohio, vyks kovo 27-28. 
Rengia Korp! Giedra.

— Dvidešimties lietuvių dai
lininkų kūrinių paroda, finan
suojama Illinois Menų tarybos, 
įvyks Chicagos miesto bibliote
kos rūmuose (Randolph ir Mi- 
chigan gatvių kampas) vasario 
18-28. Vėliau paroda bus kilno
jama po įvairias mokyklas, uni
versitetus ir kitas įstaigas.

— Dail. Viktoro Petravičiaus 
meno darbų paroda Chicagoj, 
Čiurlionio galerijoj Jaunimo 
Centre vyks vasario 13-22.

— Dail. J. Mieliulio meno dar- 
bųbų paroda Chicagoj, Jaunimo 
Centro Čiurlionio galerijoj vyks 
kovo 12-21.

— Dail. R. Viesulo meno dar
bų paroda Chicagoj, Čiurlionio 
galerijoj Jaunimo Centre, ren
giama gegužės 14-23.

SKULPTORĖ 
ELENA 
KEPALAITĖ

Nevv Yorke gyvenanti skulp
torė Elena Kepalaitė yra reto 
darbštumo ir reto veržlumo 
menininkė. Ji dirba atliekamu 
laiku nuo tiesioginio darbo, dir
ba sistemingai, patvariai. Tad 
suprantama, kad ji gali dalyvauti 
bent keliose parodose tuo pačiu 
metu, kad pati dažnai rengia 
savo naujų kūrinių parodas. Jos 
kūryba nesustojus. Teka pir
myn, ieško naujų formų, naujų 
judesių, linijų, sąskambių.

Vasario 14 Phoenix galerijoj 
atidaroma jos skulptūrų ir pieši
nių paroda, kuri tęsis iki kovo 5. 
Tai ketvirtoji jos individualinė 
paroda šioj galerijoj. Pirmoji 
buvo surengta 1970, antroji 
1972, trečioji 1974. Per tas ketu
rias parodas ji atskleidė savo 
raidą ir forminį žaismą.

Viena pati ji yra turėjusi savo 
parodas Brooklyno muziejuj, 
Maspethe lietuviam, yra daly
vavusi garsiose bendrinėse pa
rodose, kaip Pennsylvania Aca- 
demy of Fine Arts (1968), Sil- 
vermine Guild of Artists Annual 
(1969) New Canaan, Conn.; 
Union Carbide, Corp. New Yor
ke skulptūros parodoj laimėjo 
pirmą premiją 1974, laimėjo pre
miją Jersey City muziejuj 1970.

Jos kūrinių yra: Pennsylvania 
Academy of Fine Arts Philadel
phijoj, University of Masa- 
chusetts, Lincoln centro biblio
tekoj New Yorke, Moderniojo 
meno muziejuj, Lending 
Service New Yorke, Finch 
muziejuj New Yorke.

Reikalingos žinios
Paroda vyksta vasario 21-22 

Kultūros Židinio visose salėse.
Kūriniai pristatomi vasario 7, 

šeštadienį, nuo 12 vai. iki 6 v.v. 
Kūrinius reikia nešti į Židinio 
biblioteką. Ten bus žmogus, ku
ris visus darbus suregistruos. 
Prie kiekvieno darbo reikia ant
roj pusėj priklijuoti kortelę, kur 
būtų dailininko vardas, pavardė, 
adresas, kūrinio pavadinimas, 
kūrinio technika, kaina.

Kūrinius galima pristatyti ir 
po tos datos iki vasario 13 
vakaro, bet reikia surasti žmogų, 
kuris priimtų ir suregistruotų. 
(Galima skambinti ir į Darbi
ninko redakciją. Ji šį darbą at
liks).

Parodos apžiūra bus vasario 
13 ar 14. Paroda bus sukomp
lektuota greičiausiai vasario 14. 
Atrinkimui bus sudaryta specia
li komisija. Kita komisija tuoj 
paskirs premijas.

Po to darbai bus padėti 
bibliotekoj iki vasario 20. Tada 
jie bus iškabinti. Tą savaitę 
bus atspausdintas parodos ka
talogas.

Parodos oficialus atidary
mas bus vasario 21, šeštadienį, 
7:30 v.v. Po parodos atidarymo 
LB apygardos valdyba rengia 
priėmimą dailininkam ir sve
čiam. (p.j.)
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DAINAVA KELIAUJA Į
PAMARIO PASAKĄ
JURGIS JANUŠAITIS

Chicagoj vasario 28 ir 29 vėl 
nauja staigmena. Džiugi ir malo
ni. Dainavos ansamblis, užvers
damas savo veiklos trisdešimtąjį 
lapą, plačiąją lietuvių visuo
menę ketina nuvesti į Pama
rio pasaką. Tai naujas muzikinis 
scenos veikalas. Turtingas nesu
dėtinga, bet kiekvienam supran
tama muzika ir gražia mintim.

Rašytoja Danutė Bindokienė, 
rašydama šį veikalą, įdėjo daug 
širdies. Ji nuo pat vaikystės sva
jodavo apie jūrą, apie Baltijos 
krantus, kurių niekada nebuvo 
mačiusi. Tad, išdainavusi Dai
navos meno ansambly daugiau 
kaip dešimtį metų, ji ryžosi 
atiduoti savo duoklę, parašy
dama pamėgtojo ansamblio su
kakčiai paminėti nuotaikingą 
Pamario pasakos veikalą.

Veiksmas vyksta senovėj, žve
jų kaime, pajūry ir jūroj. Žvejai 
jūroj sutinka berniuką, kažkada 
nuskendusį, dievo Bangpūčio iš
augintą. Jis jūroj žvejam pa
deda įveikti audras ir laimingai 
grįžta į krantą, į gyvenimą. Čia 
prasideda meilės intriga, ryški
nanti ir tėvynės meilę. Pasakoj 
veiksmas vyksta žaismingai ir 
veda į laimingą baigmę.

Muzikas Aloyzas Jurgutis 
šiam veikalui parašė muziką. 
Ji nėra sudėtinga, bet lengvai 
suprantama kiekvienam, kad ir 
mažiau muzikoj išprususiam, 
klausytojui. Yra septynios dai
nos chorui, nemaža duetų ir 
kvartetų ir šešiolika muzikinių 
dalių, trunkančių 40 minučių. 
Muzika originali, su lietuvių 
liaudies dainų motyvų atspin
džiais, o taip pat jaučiama ir 
fantastinių moderniausių moty
vų. Pastatyme dalyvauja taupu
mo sumetimais tik 16-18 orkest
rantų, tačiau, kaip teigia muz. 
Jurgutis, tokio orkestro pilnai 
pakaks.

Veikalą režisuoja tvirtos ran
kos aktorė Zita Visockienė. Ži
noma, nėra lengva visą Daina
vos ansamblį su solistais išvesti į 
sceną. Tačiau, intensyviai dir
bant, detalė po detalės, su 
veikalo autore, muziku A. Jur- 
gučiu ir su dailininku Jurgiu 
Daugvila, jai pavyksią pasiekti 

pasigėrėtiną spektaklį.
Dail. Jurgis Daugvila kruopš

čiai išstudijavo veikalo mintį 
ir ruošia nesudėtingas, bet įti
kinančias, Kuršių marias vaiz
duojančias dekoracijas.

Valdybos pirmininko Alekso 
Smilgos teigimu, visas pastaty
mas atsieisiąs apie 16,000 dol., 
neskaitant paruošiamųjų darbų 
išlaidų. Tenka ta proga pasi
džiaugti, kad Dainavos ansamb
lis turi puikius ir nuoširdžius 
globėjus — dr. Leoną ir Ireną 

Kriaučeliūnus, per trylika metų 
savo tūkstantinėmis bei vai

BALTIJOS KELIONĖ 
15 DIENŲ 

LIETUVA
BIRŽELIO 16-30
LIEPOS 14-28

LENINGRADAS
VILNIUS (s dienos su dienos

EKSKURSIJA Į KAUNĄ)
RYGA 
TALINAS 
HELSINKIS

I kaina įeina visa transDortacija, pirmos klasės viešbu
čiai, taksai, pervežimai, maistas, vizos sutvarkymas ir 
visi patarnavimai!

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.
Richmond Hill, N.Y. 11418
Attention: Rasa
212-441-6799

REGISTRUOKITĖS DABAR — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

šėmis jį remiančius. Kitas lėšas 
manoma telkti ieškant mecenatų 
ir nuoširdžių aukotojų. Didelę 
dalį išlaidų padengs ir du spek
takliai.

-o-
Šia proga norisi nuskubėti 

į praeitį, į apgriuvusias Hanau 
a. M., Vokietijoj, kareivines. 
Tai buvo 1945 metų vasarą. To
se kareivinėse buvo prisiglaudę 
apie tris su viršum tūkstan
čių lietuvių. Juos tada vargino 
nevilties ir lūkesčio dienos. Ir 
štai keletas vyrų ryžosi suorga
nizuoti chorą, kuris guostų ir 
ramintų benamį lietuvį. Menu 
didžiuosius entuziastus — Albi
ną Dzirvoną, Edvardą Daniliū- 
ną, Joną Juodį. Jie buvo tada be
vardžio choro pradininkai. Cho
rui dirigavo ir vadovavo Vladas 
Adomavičius, Stefanija Radzevi
čiūtė ir Juozas Žemaitis. Vėliau 
prie vairo atsirado Bronius Jo
nušas. 1946 choras buvo pava
dintas Dainavos vardu. Beveik 
penkerius metus Dainava krutė
jo, koncertavo, kitataučiam, 
skambiomis dainomis ir meniš
kais pastatymais džiugino Vo
kietijoj gyvenančius lietuvius. 
1950 dainaviečiai pakėlė spar
nus į platų pasaulį. Didelė dalis 
atsirado Chicagoj. Ir čia Daina
va vėl suglaudė gretas ir išdai
navo iki šios dienos.

Keitėsi Dainavos veidas, diri
gentai, valdybos, choristai, tik 
nesikeitė tikslas — kad skambė
tų lietuvių graži daina ir po sve
timu dangum.

Su pagarba ir dėkingumu ten
ka paminėti dainaviečių ryžtą. 
Per 30 metų ansamblis davė 200 
koncertų, jų tarpe 9 muzikinius 
veikalus, 5 klasikines oratori
jas ir 4 lietuviškas kantatas. Be
veik kasmet Nepriklausomybės 
šventės minėjimuose atlikdavo 
programas. Nuolat gieda Šv. 
Kryžiaus lietuvių bažnyčioj. Tu
rėjo 1800 repeticijų, paaukoda
mas 500,000 darbo valandų. 
Gastroliavo JAV ir Kanadoj, nu
keliaudamas 17,500 mylių. An
samblio sąrašuose yra buvę ar 
tebėra 400 su viršum narių. Ne
pamirštamas pastatymas — 
Sidabrinė diena. Dalyvavo tauti
nių šokių šventėse ir visur tal
kino, kur reikėjo gražios lietu
viškos dainos.

Straipsnio apimtis neleidžia 
prisiminti visų Dainavos reži
sierių, dailininkų, tautinių šokių 
vadovų, kapelos vadovų, admi
nistratorių. Gal tai padarysim 
platesnės apimties apžvalgoj. 
Tačiau šios sukakties proga te
būnie leista prisiminti bent diri
gentus. Be anksčiau minėtų, 
Dainavai dirigavo dar Stepas So
deika, Algirdas Šimkus, Petras 
Armonas, Audronė Simonaitytė. 
Dabar jai diriguoja iš okupuotos 
Lietuvos sunkiais keliais išbėgęs 
į laisvę Chicagos konservatori-

Aptariant “Pamario pasaką”. I§ k. aktorė — režisierė Zita Visockienė, Veikalui muziką 
parašęs muzikas Aloyzas Jurgutis, “Pamario pasakos” autorė rašytoja Danutė Bindokienė, 
Draugo redaktorius Aloyzas Baronas ir Nijolė Baronienė. Nuotr. v. Jasinevičiaus

JAV LB VISUOMENINĖS 
VEIKLOS ŽINIOS

Išleidžiamas metraštis anglų 
kalba, apžvelgiąs 1975 metais 
sovietų įvykdytus žmogaus tei
sių pažeidimus prieš lietuvių 
tautą. Leidėjas — JAV LB kraš
to valdyba. Veikalo technikiniu 
redaktorium yra LB Vidurio Va
karų apygardos Talkos Lietuvai 
komisijos pirmininkas Saulius 
Kuprys. Veikalo kalbą ir korek
tūras peržiūrint, talkina šioj srity 
amerikiečių įstaigoj dirbanti Al
dona Zail skaitė.

Providence LB apylinkės 
valdybos pirmininkas dr. Ant. 
Valiuškis ir sekretorė S. Šaka- 

lienė, LB krašto valdybos spe
cialiai paprašyti, kreipėsi į savo 
senatorių John Pastore, Ameri
kos Balsui fondus paskirstančios 
pakomisės pirmininką, su prašy
mu nenutraukti finansavimo 
programų baltų kalbomis. Gau
tame atsakyme rašoma, kad tiki
masi biudžetą padidinti 4.1 mili
jonų suma ir jokių didesnių pro
gramos pakeitimų neplanuo
jama.

JAV kongreso narė Millicent 
Fenwick ir senatorius Clifford 
P. Case (abu iš New Jersey) 
yra įnešę atitinkamas rezoliuci

jos dėstytojas Aloyzas Jurgu
tis.

-o-
Grįžtant į Pamario pasaką, 

tenka nuoširdžiai pasveikinti su- ‘ 
kaktuvininkę Dainavą už jos iš
tvermę, gražų įnašą į lietuvių 
tautinę kultūrą ir už didžiuosius 
užmojus, statant muzikinius vei
kalus. O Pamario pasaka, many
ki m, apvainikuos Dainavos tris
dešimties metų našų darbą. Bū
tų prasminga, kad šis veikalas 
galėtų aplankyti ir didžiąsias lie
tuvių kolonijas. Juk būtų gaila, 
kad didžios pastangos, gražus 
kūrinys, sušvitęs šviesiu spin
duliu vieną kartą scenoj, būtų 
laiko smilčių užpustytas išeivi
jos kely.

PENKTOJI LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

— AMERIKOS BICENTENNIAL 
MINĖJIMAS —

rengiama 1976 rugsėjo 5 d. INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, Chicagoje. 
Šventėje dalyvaus virš 2000 šokėjų iš JAV, Kanados, Brazilijos, Venecuelos 
ir Europos.

Ši šventė yra visų lietuvių rengiamas didžiausias Bicentennial minėjimas 
Chicagoje ir JAV, registruotas Chicago Bicentennial Committee.

—Šventės Komitetas

jas, pagal kurias būtų sudaryta 
komisija iš kongreso ir administ
racijos narių prižiūrėti Helsin
kio konferencijos susitarimų 
vykdymui. LB visuomeninių 
reikalų tarybos narė Daiva Ke- 
zienė palaiko artimus ryšius su 
kongr. Fenwick, talkina jos šta
bui, pateikdama pavardes tų šei
mų, kuriom neleidžiama susi
jungti, ir lietuvių informacijai 
yra užrekordavusi pasikalbėjimą 
su pačia Fenwick. LB krašto val
dybos nariai R. Česonis ir Auš
ra Zerr turi kontaktą su šen. 
Case. Šių rezoliucijų pravedi- 
mui LB pritaria ir ta linkme dar
buojasi.

JAV LB krašto valdyba laišku 
kreipėsi į JAV kongreso narius, 
prašydama ir šiais metais kong
rese paminėti Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį ir prisi
minti tautą ištikusią tragediją. 
JAV LB informacijos tarnyba yra 
paruošusi pavyzdinius laiškų 
tekstus Vasario 16-osios proga 
kreiptis į JAV prezidentą, vals
tybės sekretorių, kongreso na
rius, laikraščių redakcijas, o taip 
pat ir minėjimo rezoliucijos pa
vyzdį. Norintieji šia pavyzdine 
medžiaga pasinaudoti yra prašo
mi kreiptis į Aušrą Zerr, 708 
Custis Rd., Glenside, Pa. 19038.

Omahos LB apylinkės pirmi
ninko Albino Reškevičiaus ir 
sekretoriaus Juozo Navako pa
stangomis, šen. Carl T. Curtis 
(Nebraska) įnešė į JAV senatą 
rezoliuciją (Šen. Res. No. 319) 
Baltijos valstybių reikalu. Ši 
rezoliucija, panaši į atstovų rū
muose kongr. E. Derwinskio 
pravestąją, pareiškia, kad Hel
sinkio konferencijos sutartim 
JAV nepripažino Baltijos valsty
bių inkorporacijos į Sov. Sąjun
gą-

Jonas Urbonas, JAV LB tary
bos prezidiumo narys, aktyviai 
darbuojasi Michigano valstijoj, 

kad šen. Carl Curtis rezoliucija 
No. 319 būtų pravesta. Jo ir inž. 
Alg.Zaparackospaudžiamas,prie 
šios rezoliucijos jau yra prisijun
gęs šen. Robert P. Griffin. Šen. 
Philip A. Hari, demokratas, sa
kosi rezoliucijai esąs palankus, 
tačiau kol kas nesiteikė patapti 
jos kosponsorium.

Ryšium su pasikalbėjimu, 
kurį su propagandinio Gim
tojo Krašto redaktoriais turėjo 
pavergtoj Lietuvoj besilankę 
šen. H. Humphrey ir kongr. J. 
O’Neill, JAV LB krašto valdyba 
raštu užklausė šiuos du įtakin
gus kongreso narius, kodėl jie 
pokalbio metu neišdrįsę iškelti 
opiųjų klausimų — vykdo
mo žmogaus teisių pažeidimo, 
atsisakymo sujungti išskirtas šei
mas, viešnagės pavergtoj Lietu
voj varžymų. LB pareiškė, kad 
suteiktas pokalbis nieko nepa
sakąs, nevertas popieriaus, ant 
kurio išspausdintas.

Dr. Elona Vaišnienė, įvairio
mis progomis LB talkinanti švie
timo ir etninės veiklos srityse, 
dabartiniu metu priklauso prie 
New Haven 200 metų sukak
čiai atžymėti komiteto. Jau antri 
metai ji turi savo savaitinę skil- 

'tį New Haven Register laikraš
ty (tiražas 110,000), kuriame 
rašo savanoriško, savo laiku at
likto darbo klausimais.

JAV LB krašto valdyba deda 
pastangas su lietuvių, tautos da
barties problemomis ir laisvės 
troškimu supažindinti prezi
dento postui demokratų parti
jos nominacijos besiekiančius 
asmenis bei jų štabo narius. Sau
sio 29 krašto valdybos vicepirm. 
Rimas Česonis turėjo susitikimą 
su gubernatoriaus G. Wallace 
rinkiminės kampanijos štabo na
riu Mark Babin, kuris pasisakė 
esąs lietuvių kilmės.

Kovo 28, sekmadienį, JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 

valdyba bendradarbiaudama su 
National Endowment for Hu- 
manities ir Franklino institutu, 
Philadelphijoj ruošia simpoziu
mą lietuvių kultūrinio etnišku
mo klausimais. *
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Teresė Pautieniūtė — LYG 

NEBŪTŲ RYTOJAUS. Eilėraš
čiai. Išleido Ateitis. 1975. Lite
ratūros serija Nr. 10. Viršelį pie
šė Gediminas Kaulėnas. 76 psl. 
Kaina 2.50. Galima užsisakyti 
Ateities leidykloj, c/o Mrs. M. 
Bajorūnienė, 17689 Goldwin 
Dr., Southfield, Mich. 48075.

Tai jaunos poetės debiutinis 
lyrikos rinkinys. Autorės talen
tas ryškus. Jis pastebimas kad ir 
šiame trumpame eilėrašty:

Jei žinotum, kad nėr pabaigos, 
ar pradėtum?
Šiandien?
Rytoj — 
kam skubėt? 
Ar mylėtum 
lyg nebūty rytojaus?

Anatolijus Kairys — TRYS 
KOMEDIJOS. Ku-kū, Didysis 
Penktadienis, Rūtos ir Bijūnai. 
Išleido knygų leidykla Dialo
gas. 1975. Iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė.224 psl. Kaina5 dol.

Šiomis komedijomis išeivijos 
scenoj turįs didelį pasisekimą, 
dramaturgas papildo gausų savo 
vaidinimų sąrašą, pateikiamą 
šios knygos gale. Keletas jo 
vaidinimų yra premijuoti, jų tar
pe ir šioj knygoj išspausdintoji 
komedija “Ku-kū”.

Petras Jurgėla — LIETUVIŠ
KOJI SKAUTIJA. Išleido Lie
tuvių Skautų Sąjunga. Iliustravo 
P. Jurkus. Vardyną sudarė Ona 
Saulaitienė. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne 
1975. Didelio formato. Kietais 
viršeliais. Daug nuotraukų. 824 
psl. Kaina 12 dol.

Šios knygos autorius yra lietu
viškosios skautijos kūrėjas, užsi
pelnęs pagarbos ne tik skautų, 
bet ir bendrai lietuvių tarpe.

Knygoje keturios dalys: Istori
nė apžvalga 1917-1949, Tarnavi
mas Dievui, tėvynei ir artimui, 
Lietuva, tėvyne mūsų, tu — did
vyrių žemė, Lietuvių išeivijos 
ugdymas. Tituliniame lape kny
gos turinys nusakomas penkiais 
apibūdinimais: Atsiminimai,
Istorinė apžvalga, Nuopelningu- 
mas, Didvyriškumas, . Tautos 
prieauglio ugdymas.

Rinkdamas šiai knygai me
džiagą ir ją rašydamas, autorius 
daug pasidarbavo. Knygą skai
tant bei vartant, matyti didelis 
autoriaus rūpestingumas. Gausu 
pavardžių, tarp kurių lengvai 
galima paklysti (jei ir paklysta- 
ma, tai retai). Daugelis vyresnio 
amžiaus žmonių čia ras ir savo 
pavardes bei nuopelnus, kurių 
vieni yra iš tikrųjų dideli, kiti 
— mažyčiai. Gausu čia ir vieto
vardžių ir kitokių vardų.

Anot leidėjų, ši knyga “bus 
pats stambiausias veikalas, ku
riame autorius mini įvairius mū
sų skautybės įvykius, veiklą bei 
užsimojimus, pamini ir daug 
asmenų, mažiau ar daugiau da
lyvavusių lietuvių skautavimo 
sąjūdyje”.

Jonas Matulionis —NERA
MIOS DIENOS. Išleista Toron
te, Kanadoj, 1975. Leidimą pa
rėmė autoriaus giminės, draugai 
ir pažįstami. Rinko Tėviškės Ži
buriai. Spaudė Litho-Art 
spaustuvė. Aplankas, vinjetės ir 
įrašai dail. Telesforo Valiaus. 
Yra ir nuotraukų. Kieti viršeliai. 
Didelis formatas. 580 psl. Kaina ; 
15 dol. Galima užsisakyti šiuo 
adresu: J. Matulionis, 19 Russet 
Avė., Toronto, Canada M6H 
3M4.

Knygos įžangoj autorius 
pasisako: “Daug kas yra rašęs 
ir išleidęs atsiminimus. Aš gi 
vedžiau dienoraštį, manydamas, 
jog tai pats tikslingiausias bū
das užfiksuoti gyvenamo lai
kotarpio įvykius ir juos perteikti 
skaitytojui. — Čia yra aprašomas 
laikotarpis, prasidėjęs pirmąja 
rusų okupacija ir baigęsis tautos 
didelės dalies emigracija į 
įvairius kraštus.”

Autorius 1941, prasidėjus vo- 
kiečių-rusų karui, buvo Lietu
vos laikinosios vyriausybės fi
nansų ministeris ir vokiečių 
okupacijos metais finansų gene
ralinis tarėjas. Jau vien dėl to ši 
knyga vyresniem skaitytojam 
yra įdomi, nesigilinant į kitus 
teigiamus duomenis. Mūsų jau
nimas čia ras savo tėvų bei se- 

, nelių pergyvenimus.
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TOKIŲ KURSŲ NIEKADA NEBEBUS
Dainavoj sutikom naujuosius metus

Dainavos žiemos kursuose da
lyvavo dvi atstovės iš New Yor
ko kuopos: Danutė Norvilaitė, 
pirmininkė, ir Rasa Vilgalytė, 
socialinių reikalų vedėja.

Danutės kruopštūs straipsniai 
jau ne kartą yra pasirodę šiame 
skyriuj. Rasa savo rašiniu pirmą 
kartą pasirodo lietuvių spaudoj. 
Čia yra abiejų įspūdžiai iš kur
sų ir paskaitų apibūdinimai.

Ypatingai kviečiame sendrau
gius, kuriuos kartais labai sunku 
įtikinti, kad kursai iš tikrųjų 
ypatingi ir vertingi, atidžiai per
skaityti šiuos aprašymus.

Rasa

Įvadas

Penktadienis
Po ilgos kelionės iš New Yor

ko pagaliau atvykom į Toledo, 
Ohio. Išlipusios iš traukinio, 
vos tempėm kojas, nes po 20 va
landų važiavimo buvom pavar
gusios, ir kojos buvo sustin
gusios. Mus tuojau pasitiko Vi
tas Sirgėdas (“Taifūnas”), ir, su
krovę daiktus į mašiną, išva
žiavom iš stoties į Dainavos 
žiemos kursus.

Važiavom pamažu, nes naktį 
buvo baisi sniego audra ir he
liai buvo apsnigti ir labai sli
dūs. Po kiek laiko priartėjom 
prie Dainavos. Nekantriai pra
važiavom pro vartus ir atsargiai 
sekėm kelelį. Visur buvo labai 
tylu ir balta. Neprąmatėm, kad 
po kelių valandų susirinkęs di
delis būrys jaunimo išjudins šį 
gamtos ramumą.

Privažiavus prie Baltųjų Rū
mų mašina sustojo. Mes greitai 
iššokom, susinešėm daiktus į vi
dų ir išbėgom vėl į lauką pa
sivaikščioti ir apžiūrėti rajono. 
Jau buvo susirinkę keli mokslei
viai, ir buvo jaučiamas didelis 
kiekis energijos nors dauguma 
jaunimo dar nebuvo atvykę.

Vakare Linas Mikulionis, 
MAS centro valdybos pirm, 
ir komendantas, atidarė 1975 
žiemos kursus. Jis pristatė vado
vus ir paskelbė taisykles. Vado
vai buvo: Regina Garliauskaitė, 
Gintė Damušytė, Danutė Su- 
šinskaitė, Lina Vaitiekūnaitė, 
Danguolė Stončiūtė, Linas 
Sidrys, Rimas Kasputis, Jo
nas Dunčia ir Vitas Sirgėdas.

Vakarinė programa buvo Susi
pažinimas. Jį pravedė L. Vai
tiekūnaitė ir D. Sušinskaitė. Po 
to įvyko linksmavakaris. Greitai 
užmigom, bet, kaip ir visada, 
keli negalėjo atsikalbėti su se
niai matytais draugais.

Chronos, Kairos ir laiko dvasia 
Šeštadienis

Kaip kiekvieną dieną, taip ir 
šią pradėjom mišiom. Dvasios 
vadu buvo kun. Jonas Staškevi
čius iš Toronto. Mat, kun. Stasys 
Yla susirgo ir negalėjo su mu
mis būti. Visi dėl to labai gai
lėjosi.

Kursų įvadą pateikė kun. Staš
kevičius. Šių metų tema buvo 
Futurologija — tai ateities 

Žiemos kursų dalyviai: Arvydas Žygas, Sigitas Vaznelis ir
Dalia Belaišytė. Nuotr. Danutės Norvilaitės

mokslas. Jis sakė, kad kursų 
tikslas yra instruktuoti, mokyti 
ir lavinti; paaiškino, kad pa
skaitos vyksta pašnekesių for
ma ir kad jos yra derinamos 
su diskusijomis ir pratybiniais 

darbais.
Po pusryčių buvo pirmoji pa

skaita, kurią skaitė akademikas 
Almis Kuolas iš Toronto. Jo 
tema buvo Laikas. Jis sakė, kad 
žmogus nėra fizinio laiko ver
gas. Laikas nėra jėga savy— pa
sikeitimas duoda jam jėgą. 
Jei dalykai nesikeistų, laikas 
neegzistuotų.

Vėliau Kuolas pristatė Chro
nos ir Kairos laikus. Graikai 
naudojo šiuos žodžius dviem 
laiko sąvokom.

Chronos yra laikas, kuriame 
įvykiai bėga ir prabėga. Jis gali 
būti tiksliai atžymėtas, apskai
čiuotas; apsprendžiamas chro
nologiniais įvykiais, faktais. 
Chronos laikas yra matuojamas 
laikrodžiu, ir jo vertė yra kieky
binė.

Kairos yra tas laikas, kurį 
yra sunku apskaičiuoti, nes 
jame vyksta dvasiniai vyksmai. 
Šių vyksmų tikslą ir prasmę 
galima tik palyginti su idėjom ir 
dideliais laimėjimais. Šis laikas 
apsprendžiamas kūrybiškumu, 
pasišventimu, originalumu ir 
yra matuojamas pastangų in
tensyvumu. Kairos laiko giliau
sia prasmė yra žmogiška, ir jo 
vertė yra kokybinė.

Užsibaigus paskaitai, buvo 
trumpa pertrauka ir po to pie
tūs. Mūsų virėja buvo p. Razgai
tienė iš Toronto. Čia reikia pa
minėti, kad maistas buvo pui
kus!

Baigus valgyti, buvo laisva
laikis. Visi kursantai išėjo į lau
ką pažaisti sniege ir pakvėpuoti 
grynu oru. Nemažas skaičius 
jaunimo susirinko aikštelėj 
prie kelio pažaisti futbolo snie
ge. Kiti ėjo pasivaikščioti ar kaip 
kitaip praleido laiką.

Pasibaigus laisvalaikiui, rin- 
komėssalėn antrai paskaitai. Ri
mas Juzaitis (šiuo metu besi
ruošiąs magistro laipsniui iš 
“nuclear engineering” Univer- 
sity of Virginia) kalbėjo apie 
Dabarties dvasią. Jis aiškino, 
kad laiko dvasia yra minties, 
valios ir jausmų išraiška, kuri 
yra svarbi ir būdinga tam istori
jos periodui; kuri formuoja žmo
nių galvojimą ir gyvenimą. Ji 
veikia žmogų, nes žmogus yra 
atviras. Ji nuspalvina kultūras, 
daro įtakas net ir religiniam 
gyvenimui.

Po trumpos pertraukos Juzai
tis toliau aiškino apie perkū
rimą. Jei žmogus nori savo ap
linką pakeisti, jis turi išlįsti iš 
guolio. Jis turi save perkopti ir 
ieškoti gilesnių tikslų; turi eiti 
šalia savęs. Savęs perkopimas 
reiškia kilimą aukštyn į vieny
bę su dieviškuoju pagrindu.

Po šios paskaitos valgėm vaka
rienę. Baigę valgyti, pasiklau- 
sėm L. Mikulionio perduotų 
pranešimų. Po to mus suskirstė 

į diskusijų būrelius. Kiekvie
name būrely buvo apytikriai 
septyni moksleiviai ir vienas va
dovas, kuris buvo ten ne tam, 
kad pravestų diskusijas, o tik pa
aiškintų ar padėtų, jei reikėtų 
pagalbos; mes patys diskusi
jas pravedėm. Diskutavimo 
klausimus paruošė Jonas Dun
čia ir Linas Sidrys. Klausimai 
buvo daugiausia gana lengvi, 
bet kai kurie buvo nepaprastai 
sunkūs. Jų pagrindas buvo tos 
dienos paskaitos.

Gale diskusijų mum užda
vė pratybinius darbus. Kiekvie
nas būrelis turėjo vakarinei pro
gramai suvaidinti kokią nors si
tuaciją arba idėją, apie kurią 
buvom išmokę tą dieną per pa
skaitas.

Vakaras gerai pavyko. Visi en
tuziastiškai dalyvavo, ir pasi
rodymai buvo labai įdomūs. Bai
gus pratybinius darbus, visas 
jaunimas dar turėjo labai daug 
energijos, tai vadovai mum 
leido išeiti laukan. Beveik visi 
susirinko ant kalnelio paslidi
nėti su rogėm, bet po pusvalan
džio vadovai mus sušaukė atgal į 
vidų. Visi nenorom sugrįžo į 
Baltuosius Rūmus, greit sugulė 
ir užmigo.

Technologija, civilizacija ir 
kultūra

Sekmadienis
Po mišių ir pusryčių pradėjom 

antros dienos darbą. Akademi
kas Vytas Narutis iš Chicagos 
aiškino, kaip teehnologija įvei
kia kultūros dvasią. Technologi
ja mūsų kultūroj turi didelę vie
tą. Nuo jos priklauso, kaip mes 
gyvenam, kaip veikiam. Ar tai 
gerai? Žmogus pradeda po kiek 
laiko tiktai savim pasitikėti; tai jį 
neša toliau nuo Dievo. Ar žmo
gus tiktai savo aplinkos produk
tas? Ką mum daryti? V. Narutis 
bandė mum į šiuos klausimus 
atsakyti.

Asmeninis atsakymas yra 
jausmai savy, jėgos gyventi, ko
voti, išspręsti problemas. 
Reikia pradėti nuo savęs su spe
cifinėm mintim; reikia su savi
mi susitaikyti. Po to reikia su
sitaikyti su aplinka, užjausti ki
tus. Jei tai bus padaryta, tai 
visi kartu pajėgs pakeisti pa
saulį, ir jie nebus technikos 
produktas.

Technika padeda mūsų kultū
rai, ir yra labai gera, kai ji 
tarnauja žmonėm; bet kai žmo
nės pradeda tarnauti technikai, 
tai tada pasidaro problema.

Pasibaigus paskaitai, valgėm 
pietus. Po pietų vėl buvo lais
valaikis.

Visas jaunimas ėjo slidinėti 
rogėm, bet šį kartą mes susi
rinkom ant didžiojo Rambyno 
kalno. Buvo labai smagu slidi
nėti žemyn kalno taku, bet buvo 
pavojinga, nes buvo daug me
džių ir krūmų. Kai kurie vaikai 
įvažiavo į tuos medžius, o tie, 
kurie nebuvo tokie drąsūs, sto
vinėjo ir juokėsi. Po laisvalai
kio susirinkom salėn pasišildyti 
prie židinio ir išgerti karštos 
kakavos. Reikėjo ruoštis kitai 
paskaitai.

Inžinierius Antanas Sabalis, 
atvykęs iš New Yorko, kalbėjo 
apie Kultūrą ir civilizaciją. 
Šiuos du dalykus yra labai sun
ku nusakyti. Mes pažiūrėjom į 
tris filosofus, ir jie visi skirtin
gai apie tai galvojo. Stasys Šal
kauskis (trečias filosofas, kurį 
mes studijavom) galvoja, kad 
nesvarbu, kokiame laike civili
zacija vyksta, civilizacijos santy
kis su kultūra yra svarbus. S. Šal
kauskiui civilizacija yra toji kul

tūros dalis, kurioj yrą tam tik
ras nusiteikimas, veiksmas ir re
zultatas.

A. Sabalis toliau aiškino apie 
žmones, kurie gyvena tiktai savo 
srity. Tai gamtos sritis. Antanas 
Maceina sakė, kad šitie žmonės 
įvykdo tiktai gamtos dalykus. Be 
to, yra ir dvasinė sritis, kurioj 
žmogus kuria, nes jo dvasia to 
reikalauja. Kai šitos dvi sritys 
susieina, tai atsiranda kultūra. 
Ateitininkam kultūra turi būti 
lietuviška, o religija turi būti 

krikščioniška.
Po paskaitos buvo trumpa per

trauka ir po to vakarienė. Po 
vakarienės diskusijų būreliuose 
diskutavom klausimus iš tos 
dienos paskaitų.

Vakarinei programai žaidėm 
žaidimą Koks Prots?, kuris yra 
lietuviškoji versija televizijos 
žaidimo “Jeopardy”. Šiame 
žaidime yra skirtingos kategori
jos, ir kiekvienoj kategorijoj yra 
ne klausimai, bet atsakymai. 
Žaidėjai turėjo pristatyti tei
singą klausimą atsakymui. Dis
kusijų būreliai sudarė skirtingas 
komandas, ir visi gavo eilę spė
ti klausimus į atsakymus. Buvo 
labai malonu žaisti, ir, be to, 
buvo ir gera praktika, kategori
jos buvo paskaitų temose.

Baigę žaisti, visi kursaitai bu
vom pavergę. Sustojom į ratelį, 
sugiedojom “Kaip grįžtančius 
namo paukščius” ir, kai vadovai 
mus varė į lovas, visi nesiprie
šindami nuėjom į kambarius, su
gulėm ir užmigom.

Rasa Vilgalytė

Paulius Alšėnas kalba apie 
jaunatvės dvasią. Nuotr. Danu
tės Norvilaitės

Jaunatvės ir kovos dvasios
Pirmadienis

Išklausę mišias ir pasistiprinę 
pusryčiais su riešutiniu sviestu, 
susėdom klausytis Vyto Kliorio 
paskaitos. (Vytas dėsto matema
tiką gimnazijoj Columbus 
mieste. Nuo pat jaunų dienų 
yra ateitininkas ir kelintą kartą 
skaito paskaitą Dainavoj.) Pa
skaitos tema buvo Kova.

Vytas suminėjo tris kovas, ku
rios vyksta mumyse: kova savy 
tarp to, kas esu, ir to, kuo tu
rėčiau būti; vidinė kova tarp 
blogio ir gėrio; sąmoninga kova 
tarp mokymosi atmintinai ir są
vokų sąmoningo pasisavinimo.

Toliau vyko įdomus pasikal
bėjimas apie kovotojus. Kalbė
jom apie du pasižymėjusius lie
tuvius kovotojus: Nijolę Sadū- 
naitę ir Simą Kudirką. Kursantai 
pasisakė, kodėl jiem atrodė, kad 
šie asmenys yra kovotojai ir ko
kios jų yra ypatybės. Ypatybės 
yra šios: optimizmas, drąsa, 
idealizmas, savarankiškumas, iš
tvermė, draugų meilė, jautrumas 
ir pasitikėjimas.

Priėjom prie tokios išvados: 
yra lengva pasisavinti aukštus ir 
vertingus idealus, bet yra sunku 
juos įgyvendinti. Norėdami pa
siekti aukštą lygį bet kame, 
turim pirma gerai atlikti mažus 
dalykus, o jie dažnai yra žy
miai sunkesni, nęgu dideli užsi
mojimai.

Pertraukos metu visi išdū- 
mėm laukan pasimušti sniegu. 
Nenoromis grįžę salėn, priėjom 
prie trečios paskaitos dalies: 
kokie yra praktiški kovotojų rei
kalavimai? Nutarėm, kad geras 
kovotojas kreipia dėmesį į ma
žus dalykus, sąžiningai atlieka 
mažus darbelius, kurie atrodo 
nesvarbūs, turi ištvermės nepa
siduoda, kai nesiseka. Bet ko
votojui labai svarbu paskatini
mas iš draugų.

Baigiant teko išgirsti Ka-

V. Nakas kalba Padėkos dienos kursuose. Nuotr. Alberto Sušinsko

zantsakio ir Brazdžionio mintis 
apie kovos dvasią, išreikštas 
poezijoj. Mūsų ateitininkų misi
ja susiriša su kovos dvasia. Bet, 
prieš pradedant kovą, turim 
pažinti tikslus, už kuriuos kovo
sim. Jei tų tikslų nėra, tai žmo
gus atsisakys kovoti, nes jo kova 
būtų bereikšmė.

Po skanių pietų Baltuosiuo
se Rūmuose pasidarė tylu. Kur
santai išlėkė laukan pažaisti fut
bolo, pasivaikščioti, slidinėti ro
gėm. Užsiėmimų netrūko. Snie
gas dengė visą Dainavą; tad va
dovam nebuvo sunku sekti kur
santų pėdsakais ir juos varyti 
atgal į paskaitas.

Po pietų teko klausytis Pau
liaus Alšėno, kuris gyvena Co
lumbus ir eina teisės mokslus. 
Jis kalbėjo apie Jaunatvišką 
dvasią.

Kodėl jaunimas toks, koks jis 
yra? Paulius nežinojo, bet bandė 
paaiškinti, pasinaudodamas iš
traukom iš įvairių knygų, kur yra 
duoti pasikalbėjimai su jaunuo
liais. Kas yra jaunatviška dvasia? 
Vėl geras klausimas. Jaunatviš
ką dvasią sudaro fizinis vysty
masis, sugebėjimas suprasti są
vokas ir lytinis subrendimas. Ta 
dvasia tokia svarbi, kad S. Šal
kauskis surašė penkis bruožus, 
kuriais jaunimas pasižymi. Tai 
idealo meilė, dorinis jautrumas, 
protinis gyvumas, ryžtas tobu
lėti ir optimizmas.

Jaunimas ieško ko nors pa
stovaus, ieško to, kuo gali pasi
tikėti. Aišku, kiekviena karta iš 
naujo ieško. Jaunuolį sunku ap
gauti. Jis neprašo, o reikalauja. 
Viskas jam turi būti gera; ne
gali būti jokių neaiškumų.

Jei pažvelgsim į kovos ir jau
natvės dvasių ypatybes, tai ra
sim panašumų. Savaime aišku, 
kad tas, kuris turi jaunatvišką 
dvasią, taip pat savy ugdo ko
vos dvasią. Jauni ateitininkai, o 
taip pat ir kai kurie vyresnieji 
savo tarpe ugdo jaunatvišką dva
sią ir kovos dvasią.

Vakare piešim plakatus pa
skaitų temomis ir juos išaiški- 
nom kitiem kursantam. Šaunus 
jaunuolis iš Clevelando Viktoras 
Mujorovąs su savo gitara, pade
dant Loretai Ulbaitei iš Toronto, 
ir Andriui Razgaičiui iš Cle
velando, pravedė dainų vaka
rą. Smagiai padainavom, keli 
kursantai sugalvojo įdomius pa
sirodymus. Po vakarinės maldos 
ėjom miegoti.

Elitas, vieta ir aplinka
Antradienis

Kelkitės! Kelkitės! Pabun- 
dam. Kita diena. Uždengiu au
sis ir apsiverčiu, net negalvo
dama lipti iš šilto guolio. Bet, 
jei toliau snausiu, negausiu pus
ryčių . . . Pasiskirstę į dvi gru
pes, einam klausytis paskaitų. 
Ekonomijos studentas iš Cicero 
Saulius Kuprys kalbėjo tema 
Elitas ir jo misija. Paskaitos me
tu kilo įvairūs klausimai: ar atei
tininkų organizaciją vis dar su
daro eilitas? Ar mes atstumiam 
kitą jaunimą savo “elito” idėja?

Per diskusijas teko šį klausi
mą svarstyti: kas būtų jei vienoj 
organizacijoj būtų susirinkęs 
vien elitas? Mūsų grupė priėjo 
prie išvados, kad tame elite su- 
sukurtų antras elitas, kuris vado
vautų masiniam elitui, o jie va
dovautų kitiem žmonėm.

Po pietų kun. Pranas Gaida, 
Toronto Tėviškės Žiburių re
daktorius, kalbėjo apie Vietą ir 
aplinką. Pasirodo, kad žmogus 
turi penkias pagrindines šaknis:

Mačiau, 
girdėjau . . .

— New Yorko sendraugių 
naują valdybą sudaro: P. Ąžuo
las, O. Balčiūnienė, B. Bobelis, 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM,
F. Ignaitienė, kun. St. Raila, Jo
nas A. Vainius, K. Vainius.

— Studijų dienos, rengiamos 
New Yorko moksleivių, įvyks 
Atvelykio savaitgalį Kultūros Ži
diny.

— Kaukių balius, rengiamas 
New Yorko ateitininkų, su vaka
riene ir šauniais šokiais. įvyks 
vasario 28, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Kultūros Židinio didžiojoj salėj. 
Bilietų kaina asmenim su kau- 
kėm-kostiumais: suaugusiem 10 
dol. ir jaunimui 5 dol. (be kau
kių — 12.50 dol. ir 7:50 dol.). 
Bilietus galima užsisakyti skam
binant Loretai Vainienei 212 
296-6860. Jaunimas registruoja
si pas Joną Vainių: 80-39 87th 
Road, VVoodhaven, N.Y. 11421. 
Tel. 212 296-8607.

biologinę, fizinę, socialinę, kul
tūrinę ir religinę. O Amerika yra 
pavirtusi klajotojų, be šaknų as
menų tauta.

Žmonės, kurie netenka minė
tų šaknų, nebūna pilnai išsivys
tę ir jaučia trūkumą. Įvairūs 
žmonės netenka šaknų: mieste 
užaugę žmonės neturi jokių gilių 
šaknų, darbininkai, kurie dažnai 
perkeliami iš vienos vietos į ki
tą, ir tie- žmonės, kurie netenka 
Savo krašto ir yra ištremiami. 
Lietuviai yra šioj paskutinėj 
kategorijoj.

Po vakarienės vyko Susikau
pimo vakaras. Buvo proga vi
siem nutilti, apsiraminti, susi
kaupti. Kun. Jonas klausė iš
pažinčių, o kursantai skaitė mal
das ir Šv. Rašto ištraukas. Vė
liau buvo ir mišios.

Toks vakaras labai daug pa
deda, nes kursų tempas toks 
smarkus, jog nebebūna progos 
pačiam tyliai kur nors valandė
lei atsidusti. Nors šį vieną va
karą visi nuėjo tyliai į lovas. 
Amen.

Bejėgių jėga
Trečiadienis

Paskutinė metų diena. Ir vėl 
darbo netrūko. Iš ryto vyko su
važiavimas, kuriam pirminin
kavo Tomas Palubinskas iš Cle
velando ir Danutė Norvilaitė iš 
New Yorko. Sekretoriavo Taura 
Zarankaitė iš Detroito ir Birutė 
Nakrošiūtė iš Toronto. MAS pir
mininkas L. Mikulionis tarė 
žodį centro valdybos vardu ir 
perdavė iždininko pranešimą.

Atstovai iš Detroito, Cicero, 
Chicagos, Lemonto, Clevelan
do, Toronto, Montrealio, Phila- 
delphijos, New Yorko ir Bosto
no perdavė pranešimus. Buvo į- 
domu išgirsti, kaip įvairiom kuo
pom sekasi arba nesiseka veikti. 
Iškilmingai uždarėm 1975 metų 
paskutinį moksleivių ateiti
ninkų suvažiavimą ateitininkų 
himnu.

Paskutinę paskaitą skaitė dr. 
Vytautas Vygantas iš New Yor
ko. Jis pabrėžė, kad nėra įma
noma būti krikščioniu be kultū
ros ir kad krikščionybė yra kul
tūringa religija.

'Be to, kursantai pasisakė, kaip 
jie reaguoja į kapitalizmą ir ko
munizmą. Teoretiškai šios dvi 
pažiūros yra abi labai geros: 
jos turėtų būti priemonės geres
niam gyvenimui. Bet jos yra vir-

(nukelta į 7 psl.)
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Sporto paraštė
IŠ VISUR PO TRUPUTI

Kai skaitysim šias eilutes, 
Innsbrucke bus prasidėję XII 
olimpiniai žiemos žaidimai. 
Austrai pasistengė, kad mies
tas skęstų gėlėse — 200 sunk
vežimių krovinys iš San Rėmo, 
Italijoj. Be to, mieste įtaisyta 
1400 stiebų, kur plevėsuoja 
vėliavos. Atidarymo iškilmėms 
pakylą sugalvojo ne iš lentų, 
bet iš plukto sniego. Tokią są
rangą lengviau ir panaikinti.

Kaip praeitą savaitę rašėm, 
pirmieji olimpiniai žiemos žai
dimai buvo Chamonix 1924 ir 
juos stebėjo sporto Lietuvoj pra
dininkas Stepas Garbačiaus
kas. Iš šio veterano sportinio 
archyvo dabar turim daugiau 
praeities skeveldrų.

Dar prieš 1924 Tarptautiniam 
olimpiniam komitete nesutarta, 
ar žiemos sportą įtraukti į olim
pinę programą. Už pasisakė mo
derniųjų olimpinių žaidimų kū
rėjas baronas Pierre de Couber- 
tin (Prancūzija), 1921 posėdy
je jam pritarė Prancūzija, Nor
vegija, Kanada, Švedija ir Švei
carija, bet negavo daugumos 
balsų. Sutarta įvykius Chamonix 
vadinti tarptautine žiemos spor
to savaite. Tik vėliau, jau 1925, 
Tarptautinis olimpinis komi
tetas, susirinkęs posėdžio 
Prahoj, oficialiai pripažino, kad 
Chamonix buvo pirmieji olimpi
niai žiemos žaidimai.

Baronui de Coubertin (jis tada 
TOK garbės pirmininkas) Cha- 
monix buvo pristatyti ne tik 
oficialūs atstovai, bet ir žur
nalistai, jų tarpe ir Garbačiaus
kas iš Lietuvos. Nebuvo labai 
jauku — Tarptautinio olimpinio 
komiteto nariai visi vyresnio am
žiaus grafai, baronai ir lordai, o 
esto, čeko ir lietuvio apranga 
ne pagal etiketą — visi trys vil
kėjo paprastus kostiumus. Tik 
latvis Plume, slidininkas ir lat
vių spaudos atstovas, atėjo tin
kamai apsirengęs — matyt, buvo 
iš pasiturinčios šeimos.

Atidaryme visi sportininkai su 
atstovais Chamonix gatvėmis 
žygiavo į stadioną. Prieš tą eise
ną latviai kreipėsi į Garbačiaus
ką pagalbos — jiems stigo žmo
gaus, kuris neštų užrašą Let- 
tonie (Plume nešė Latvijos vė
liavą, o čiuožikas Rumba žy
giavo kaip dalyvis). Garbačiaus
kas, tarp kitko, gimęs ir augęs 
Rygoj, sutiko. Viena iš tos eise

\

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK. N.Y. 10019. Tel.—581-6590; 581-7729 
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntimų 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra Krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
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_ v, . MOSI! SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139 1201 17 st X .........
AUentowB» .ftt '** LML Street
Baltimorė 81, M<L — lOOOFleet Street------------ -------- -------- ------
Brookiyn, N. Y. 11218— 485 McDonald Avenue '«•••••. •••••••••••••••••••< 
Buffalo 12, N. Y. —► 701 FlBAore Avenue ..................——.
Chicago 22, IU. — 1241 No. Ashland Avenue
Chicago, IU. 60629 — 2608 West 69 Street ......... ______________
Chicago, UI. 60609 — 1855 West 47 Street ...................................
ęieveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ....... .. ............... .
Detroit 12, Mich. —• 11601 Jos Campau Avenue ......... __ —.......
Famūngdale, N.-J. — Freewood Aeres Rt 9 ........... ........ ...............
Hamtramck, Mich.11339 Jos Campau Avenue   .... 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ............... „..
Los Angeles 4, CaHf. — 159 So, Vermont Avenue ......................

New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue   ,.............
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ...... ...............
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue .............
Phoenta, Arta. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy..
Rahvav. N. J. — 47 East Milton Avenue ................... -
Silver Springs, Md. — 622 Ellsworth Dr.................................
South River, N. J. — 41 VVhitehead Avenue ..................
Syracuse, N. Y. 13204. — 515 Marcelina Street „■<—.....

► VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė. ...
Y. — 963 Bleeker Streot —:........ ........ ........
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nos nuotraukų buvo paskelbta 
Rygoj rusų kalba leidžiamam 
dienrašty Segodnia. Šis laikraš
tis, turėjęs platų sporto skyrių, 
buvo populiarus visam Pabalti
jy. Ir taip Kaune sužinota, kad 
Garbačiauskas „dalyvavo” Lat
vijos delegacijoj. Atsirado “pat
riotų”, kurie nesitvėrė pykčiu 
ir reikalavo Garbačiauską dis
kvalifikuoti . . .

Chamonix, net užsienio žur
nalistų tarpe, buvo nežinančių
jų apie Estiją, Latviją, Lietu
vą. Išaiškinti padėjo Suomijos 
sportininkai ir būtent taip: a. 
Baltijos jūra, b. Šiaurėj — Suo
mija, į pietus seka Estija, Lat
vija ir Lietuva. Prancūzų sporto 
sluoksniai buvo palankūs, pa
slaugūs, ir Garbačiauskas prisi
rinko daug informacijos, užmez
gė ryšį.

-o-
Vilniuje leidžiamas mėne

sinis žurnalas Jaunimo Gretos 
1975 lapkričio numeryje paskel
bė Juozo Klimo rašinį “Prieš 30 
metų’’, prisiminimus apie Kau
no Kūno Kultūros Institutą. Šį 
kartą įdomi ši pastraipa:

“Taip besidarbuojant, 1946 
metų pradžioje atvyko Sąjungi
nio komiteto ledo žaidimų sky
riaus vedėjas S. Savinas. Norė
ta Sąjungos mastu įvesti Kana
dos ledo ritulio žaidimą, kuris 
pas mus (Lietuvoj — K. Čk.) 
buvo žaidžiamas iš seno. (Tary
bų Sąjungoje buvo žaidžiamas 
ledo riedulys ir pasiektas pa
saulinis žaidimo lygis.) S. Savi- 
nui daviau originalią Kanados 
firmos lazdą, ritulį ir pačiū
žas. Parodžiau pirštines ir šar
vus. Išsivežė ir tarptautines tai
sykles lietuvių kalba. Žadėjo 
ateinantį žiemos sezoną pradėti 
ledo ritulio pirmenybes. Ir jos 
buvo pradėtos 1946 metų 
gruodyje. Kauno ir Rygos ledo 
ritulininkai tada sužaidė Mask

voje parodomąsias rungtynes, 

kurias žiūrėjo šio žaidimo teisė
jų ir trenerių kursų dalyviai. 
Aš buvau pakviestas teisėjau
ti.” — taip rašo Juozas Klimas.

Atrodo, lietuviai bus prisidėję 
prie ledo ritulio pradžios SS. O 
dabar SS ledo ritulininkai — 
vieni iš geriausių pasauly . . .

-o-
1976 sausyje Vitas Gerulaitis 

žaidė trijuose profesionalų teni
so turnyruose. Monterrey, Mek
sikoj, pasiekė pusiaubaigmę, 
kur suklupo prieš Dibbs (JAV) 
6-7, 5-7. Indianapolyje Vitas 
pergalių take: nugalėjo McMil- 
lan (Pietų Afrika) 6-3, 6-4, Drys- 
dale (Pietų Afrika) 7-6, 6-4 ir 
pusiaubaigmėj Smith (JAV) 7-6,
2-6, 6-4. O prieš ką Vitui rei
kėjo žaisti baigmėj dėl galuti
nio laimikio? Nagi prieš Ashe 
(1975 geriausias žaidikas pasau
ly). Pirmą setą Ashe laimėjo 6-3, 
antrame Vitas spustelėjo ir nulė
mė savo naudai 7-6, bet tre
čiam, lemiamam sete mūsų tau
tietis pristigo ginklų ir Ashe nu
svėrė 6-4. Užėmęs antrą vietą, 
Gerulaitis susižėrė 7000 dolerių, 
o Ashe gavo 17,000.

JAV pirmenybės uždarose 
patalpose Philadelphijoj šiemet 
sutraukė visą būrį pajėgiųjų žai
dikų. 1975 tokias pirmenybes 
buvo laimėjęs Riessen (JAV), 
baigmėj įveikęs Gerulaitį. 1976 
Gerulaitis iškrito pirmam rate 
— Cox (Didžioji Britanija) Vitą 
nugalėjo 3-6, 6-3, 7-6. Baigmėj 
Connors (JAV) sukirto Borg 
(Švedija).

Kovo pradžioj Vitas Gerulai
tis skrenda į Maskvą. World 
TeamTennis(WTT)pirmininkas 
Larry King sutarė penkias rung
tynes su Sovietų Sąjungos rink
tine. WTT vyram atstovaus 
Gerulaitis ir Sandy Mayer (tre
čias žaidikas dar nepaaiškėjo), o 
moterim King, Casals ir Navrati- 
lova (Čekoslovakija, 1975 rude
nį pasiprašiusi prieglobsties 
JAV). Pirmosios dvejos rung
tynės bus Maskvoj (kovo 8 ir 9), 
po to dvikovės tęsiamos JAV 
miestuose: kovo 14 Philadelphi
joj, kovo 15 Clevelande ir kovo 
16 Indianapolyje.

-o-
Prancūzų žurnalas France 

Football paskelbė geriausių Eu
ropos futbolininkų 1975 sąrašą. 
Pirmuoju įrašytas puolikas 
Blochin (Kijevo Dynamo), 2. 
Beckenbauer (Bayern Muen- 
chen), 3. Cruijff (olandas, da
bar žaidžia už Barcelonos FC),
4. Vogts (Borussia Moenchen- 
gladbach), 5. Maier (Bayern 
Muenchen), 6. Geels (Amster
damo Ajax), 7. Heynckes (Borus-
I*
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tusios tikslu savy. Ką mes, be
jėgiai, galim padaryti? Padėtis 
atrodo prasta, bet iš tikrųjų esam 
labai galingi: turim bejėgių 
jėgą (“Power of the Powerless”).

Toliau vyko diskusijos apie 
vertybes. Ar yra įmanoma rasti 
žmogų be vertybių? Vieni sakė 
taip, kiti ne. Išsiaiškinom, kad 
žmogus pasąmonėj turi verty
bes, nors gal jis jų nejaučia nei 
įgyvendina.

Patys sau užsirašėm savo ver
tybes. Jas peržiūrėjęs, dr. Vygan
tas paklausė, kodėl Dievas ne
pasirodė mūsų vertybėse; Kai 
pagalvoji apie tokias vertybes, 
kaip meilę, pasitikėjimą ir pan., 
pasidaro aišku, kad jose atsi
spindi Dievas. Tad Dievas ir 
turi būti aukščiausia vertybė — 
mūsų tikslas. Tuo ir baigėm 
paskaitą.

Laisvalaikis! Paskutinį kartą 
visi turėjom progos padūkti, tai 
movėm laukan. Merginom dar 
liko daug laiko pasigražinti Nau
jų Metų sutikimui.

Vakare buvo Savos kūrybos 
vakaras. Kursantai skaitė per 
savaitę parašytus straipsnius ir 
eilėraščius. Buvo dvi operetės, 
ir du vyrukai iš Chicagos labai 
grakščiai pašoko. Gaila, kad 
nevvyorkiečiai taip nemoka.

Toliau buvo šokiai. Įsisma
ginę kursantai šoko polkas, val
sus, tango ir “rock ‘n’ roll”.

Kai beliko tik minutė senų 
metų, visi sustojom dideliu ratu 
ir kartu skaičiavom sekundes: 
penki, keturi, trys, du, vienas.

šia Moenchenbladbach), 8. 
Breitner (vokietis, dabar žaidžia 
už Real Madrid), 9. Todd (Der
by County), 10. Georgescu (Bu
karešto Dynamo).

Pirmame dešimtuke penki 
žaidikai iš Vakarų Vokieti
jos (pasaulio futbolo meisteris 
nuo 1974). Borussia Moenchen- 
gladbach yra Vakarų Vokietijos 
futbolo meisteris 1975. Olandas 
Neeskens, žibėjęs pasaulio fut
bolo pirmenybėse 1974, kai 
Olandija užėmė antrą vietą, da
bar žaidžiąs už Barcelonos FC, 
1975 sąraše smuko į kuklią vietą 
—dalinasi 24-27 v. Pastebėtina, 
jog 32 žaidikų sąraše nėra nė 
vieno iš Lenkijos (trečioji vie
ta pasaulio pirmenybėse 1974).

Sąrašą sudarė žurnalistai iš
26 kraštų. Blochinas gavo 122 
balsus, Beckenbauer 42, Cruijff
27 ir tt.

K. Čerkeliūnas

ŽINIOS APIE KELIONES Į LIETUVĄ 
1976 VASARAI PARUOSTOS DVI 

PROGRAMOS:

Pirma kelionė: LIETUVA IR NORVEGIJA

Leningrade 2 dienos, Vilniuj 5 dienos, Maskvoj 2 dienos 
Norvegijoj 4 dienos.

Išvykstama Iš JAV ir Kanados birželio 16 ir 30, liepos 14. Birželio 
14 ekskursiją palydės aktorius Vitalis P. Žukauskas.

Antra kelionė: LIETUVA IR LENKIJA

Varšuvoj 3 dienos, Krokuvoj 2 dienos, Vilniuj 4 dienos, Druski
ninkuose 2 dienos, Vilniuj 1 diena, Varšuvoj 1 diena.

Išvykstama iš JAV ir Kanados gegužės 30, birželio 20, liepos 4 
ir 18, rugpiūčio 8, rugsėjo 5 ir 19.

Dėl rezervacijų kreiptis:

BALTIC-AMERICAN 
HOLIDAYS

BY

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.

501 FIFTH AVENUE (at 42nd Street) 
SUITE 1605

NEW YORK, N.Y. 10017
Tel. (212) 687-0250

NAUJI METAI!!! Valandėlei ' 
sveikinomės bučiavom vienas 
kitą ir bendrai labai smagiai 
sutikom naujus 1976 metus.

Pirmą valandą išklausėm mi
šias. Pavargę, bet patenkinti 
kursantai susėdo ant laiptų, ne
norėdami atsiskirti su draugais, 
nes jau buvo atėjęs laikas. Ži
nojom , kad kitą dieną pabu
dę rasim jau vieną ar du išva
žiavusius ir kad bus liūdna.

Man atrodo, kad kursai pasi
baigia čionai. Rytą jau rūpinsi
mės kelionėmis, ištraukimu la
gaminų iš po lovų ir kambarių 
tvarkymu. Kažkodėl ko nors jau 
truks. Gal tai vadovų šauksmo 
“Skubėkit į paskaitas” ar mer
gaičių juoko, gal berniukų dau
žymosi iš pirmo aukšto. Vis vien 
jau nebus tas pats.

Gal galit suprasti, kodėl kur
santai, labai išvargę, susėda ant 
laiptų ir nenori išsiskirstyti. 
Liūdna, nes tokių kursų niekada 
nebebus. Kasmet susirenka kiti 
žmonės ir sukuria savo vienkar
tinius kursus.

-o-
Ketvirtadienis

Pavalgę pusryčius, išklausėm
L. Mikulionio ir kun. Jono pas
kutinius žodžius. Po truputį išsi
skirstėm į aerodromą, traukinio 
ir autobuso stotis. Visi išva
žiavom besišypsą ir besijuokią, 
bet kažkas vis tiek širdį spau
dė. Sudiev, Dainava!

Danutė Norvilaitė

— Pranciškonų vadovaujamos 
liet. Prisikėlimo parapijos To
ronte kooperacinis bankas (cre- 
dit union) 1975 metais padarė 
33,500,000 dol. apyvartos, turė
jo 24,500 dol. pelno ir metus 
baigė su 8,762,000 dol. balansu. 
Per pereitus metus aktyvas padi
dėjo 1,630,000 dol. Nariam palū
kanų išmokėta 563,000 dol. Ban
kas buvo įsteigtas 1962. Jis atlie
ka visas bankines operacijas, 
turi pilną čekių sistemą, eina
mas ir taupomas sąskaitas, duo
da asmenines ir nekilnojamo 
turto paskolas, Už 1 metų term. 
indėlius bankas moka 9.25%, už 
taupomas sąskaitas — 7.50% ir už 
čekių depozitų sąskaitas — 6%. 
Asmeninės ir nekilnojamo turto 
paskolos duodamos iš 9.25%. Na
rių sąskaitos apmokamos ir če
kiai keičiami be atlyginimo. Visi 
nariai nemokamai gauna gyvy
bės draudimą pagal santaupų 
dydį iki 2,000 dol. ir mirties 
ar invalidumo atveju — asmeni
nių paskolų draudą iki 10,000 
dol.

— A. Rūko komediją “Bubu- 
lis ir Dundulis” Toronte sausio 
17 sėkmingai suvaidino Hamil
tono Aukuras.

— Kazimieras Čikotas, Darbi
ninko bendradarbis, prieš Kalė
das sunkiai susirgo, o sausio 9 
jam buvo padaryta nugarkaulio 
operacija, kuri gerai pavyko. Li
gonis jau grįžo į namus, kur, 
rūpestingoj žmonos priežiūroj, 
atgauna jėgas. K.y Čikotas, pra
leidęs Kalėdų šventes ligoninėj, 
su dėkingumu prisimena visu?, 
jį sveikinusius su geriausius 
sveikatos linkėjimais, ypač dė

kingas už maldas.
— Solistė Genovaitė Antanai- 

tytė-Ugianskienė Vasario 16- 
tosios minėjime Chicagoj atliks 
meninę programą. Šalia įvairių 
dainų atliks ir stambų komp. 
Vlado Jakubėno kūrinį — kanta
tą kartu su Tėviškės parapijos 
choru.

— Prof. dr. J. Puzinas bus pa
grindinis kalbėtojas Vasario 16 
minėjime Chicagoj Marijos 
aukšt. mokyklos salėj. Meninę 
programą atliks sol. Genė 
Ugianskienė ir Tėviškės parapi
jos choras. Minėjimą ruošia 
Chicagos Lietuvių Taryba.

— Cicero, III., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės val
dybos rengiamas Vasario 16-to- 
sios minėjimas vyks vasario 22. 
10:30 vai. ryto Šv. Antano baž
nyčioj iškilmingų mišių metu 
giedos sol. Laima Stepaitienė. 
Po mišių parapijos salėj įvyks- 
tančiame minėjime pagrindinę 
kalbą pasakys LB krašto valdy
bos visuomeninių reikalų tary
bos pirm. Algimantas Gečys. 
Programą atliks Cicero jauni
mas.

— Roma Mastienė, Chicagos 
Lietuvių operos solistė, pakvies
ta koncertuoti Pietų Amerikoj. 
Vasario 16 šventės proga ji dai
nuos Caracas mieste, Venecue- 
los sostinėj. Su simfoniniu or
kestru vasario 23 ir 24 pasiro
dys Medellino mieste, Kolum
bijoj.

— J. Reinio, savanorio kūrė
jo, žmona Stasė prieš kiek laiko 
atvyko iš Anglijos ir praleidžia 
atostogas pas giminaičius Vitė- 
nus ir Ramanauskus. Ten pat 
praleido ir Kalėdų šventes bei 
Naujus Metus.

Nauji Darbininko skaitytojai:
S. Baltūsis, Kenosha, Wisc., J. 
Narukynas, Chicago, III., V. 
Kaupas, Concord, N.H. Užsakė 
kitiem: I. Dvorak, Richmond 
Hill, N.Y. — T. Laskui, Los An
geles, Calif., J. Vilgalys, Great 
Neck, N.Y. — D. Vilgaliui, Ge- 
nesco, N.Y., B. Karmazinienė, 
Groton, Conn. — sūnui Riman
tui, Waterford, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant prenumerata visiem 12 
dol. metam.

METAI 
BE KONČIAUS

Šv. Kazimiero lietuvių kolegi
joj Romoj sausio 13 buvo iškil
mingai paminėtos Balfui daug 
veikusio ir nusipelniusio il
gamečio pirmininko prel. Juoza
po Končiaus pirmosios mirties 
metinės. Prel. Končius mirė 
1975 sausio 13 Romoj ir ten pa
laidotas.

Gedulingas mišias aukojo pre
latai: P. Jatulis, K. Dobrovols
kis, St. Žilys ir K. Razminas. 
Progai pritaikytą žodį tarė Lietu
vių Kolegijos vicerektorius prel. 
P. Jatulis, pabrėždamas, kad a.a. 
prelatas Končius buvo artimo 
meilės ir plačios socialinės veik
los žmogus. Jo gausūs darbai ir 
moksliniai veikalai yra gražiau
sias palikimas lietuvių tautai.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos 
diplomatijos šefas St. Lozoraitis, 
dabartinė Balfo pirmininkė M. 
Rudienė, Balfo reikalais atvyku
si į Romą iš JAV, popiežiško
jo Grigaliaus universiteto vice
rektorius prof. P. Rabikauskas, 
SJ, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos pirmininkas prof. A. 
Liuima, SJ, Vatikano diplomati
nėj tarnyboj dirbą prelatai A. 
Bačkis ir J. Bulaitis, Tėvų Ma
rijonų ir Saleziečių atstovai bei 
kiti Romoj gyveną ir dirbą lie
tuviai kunigai ir pasauliečiai.
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NAUJOJI L.S.S-GOS VADOVYBĖ 
ATEINANČIAI TREJŲ METŲ 
KADENCIJAI v.s. Marija Vasiliauskienė

jant, ASD CV išleido ASD kan
didačių programos konspektą. 
1971 — ASS Chicagos sk. sto
vyklos viršininkė, 1971 ir 1974 
— ASS stovyklų ASD paštovyk- 
lių vadovė, 1975 — Aušros Var
tų tunto jaun. skaučių pastovyk
lės viršininkė.

1972 baigė University of Illi- < 
nois, įsigydama BA iš pedago
gikos. 1973 — MA iš psicholo
gijos. '

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

lyn, N.Y., P. Mačiulaitis, Union, 
N.J.

pri-

s. fil. Sigitas Miknaitis v.s. Irena Kerelienė

serijos sąrašu išrinkta į LSS 
Tarybą. 1970-72 Seserijos jūrų 
skaučių skyriaus vadovė, o nuo 
1973 LSS Pirmijos narė. 1968 
suorganizavo skautų kelionę į 
Vokietiją, vėliau .buvo viena iš 
pagrindinių organizatorių ju
biliejinės jūrų skautų-skaučių 
stovyklos Kanadoj. Už eitas pa
reigas įvertinta Už Nuopelnusjr 
Lelijos ordinais. 1974 pakelta į 
vyr. skautininkės laipsnį.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO GARBĖS GYNĖJAS 

ps. fil. Vytautas Germanas 
į LSS istojo 1946. Yra Vyties 
korporacijos filisteris. Savo 
skautavimo eigoj buvo tos kor
poracijos Urbanos skyriaus pir
mininkas, 1956 jos centro valdy
bos narys, 1962-66 redagavo 
Mūsų Vytį. Šiuo metu talkina 
Lituanicos tunte. Dabar yra 
ASS Chicagos skyriaus pirmi
ninkas ir LSS Vidurio rajono 
ASS vadeiva.

LSS TARYBA

LSB VYR. SKAUTININKAS
s. fil. Sigitas Miknaitis įstojo 

į LSS 1945. Skauto vyčio įžodį 
davė 1946. Yra baigęs vadovų 
kursus. Į Akademinį Skautų Są
jūdį įsijungė 1948 ir veikė Pin- 
nebergo ir Chicagos skyriuose. 
Šiame laikotarpy yra vadovavęs 
keletui draugovių. Nuo 1968 
aktyviai dirba Lituanicos tunte. 
1970 buvo tunto stovyklos vir
šininku. 1972-74 — Lituanicos 
tunto tuntininkas. 1973 — jubi
liejinės stovyklos skautų pasto
vyklės viršininkas. Šioj LSS ka
dencijoj jis yra kooptuotas Tary
bos narys, J 975 dalyvavo Gil- 
wellio kursuose.

Brolis Miknaitis dirba inžinie
rium telefonų centrinių dalių 
projektavime.

LSS VYR. SKAUTININKĖ
v.s. Irena Krelienė įstojo į 

skaučių gretas 1946 ir 1948 
davė vyr. skautės įžodį. Gyven
dama Vokietijoj, ėjo drauginin- 
kės pareigas. Atvykusi į Chica- 
gą, įsijungė į Kernavės tuntą, 
kur buvo tuntininkė ir vyr. skau
čių būrelio vedėja. 1969-72 lai
kotarpy — Vidurio rajono va- 
deivė, o paskutiniaisiais trejais 
metais — vyr. skautininkės pa
vaduotoja. Į v.s. laipsnį pakelta 
1975. Eidama vadeivės parei
gas, suorganizavo ir pravedė 
Vidurio rajono skiltininkių kur
sus. Jubiliejinėj stovykloj 1973 
ėjo Seserijos stovyklos viršinin
kės pavaduotojos pareigas.

Sesė Irena yra lankiusi Sacred 
Heart College ir įsigijo Associate 
of Liberal Arts laipsnį. Studijas 
tęsė Loyolos universitete.

v.s. Vytenis Statkus

v.s.
v.s.

Se-

ps. fil. Romas Rupinskas

v.s. Janina Mikutaitienė

AKAD. SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
PIRMININKAS

v.s. fil. Vytenis Statkus skap
tas nuo 1933. Pakeltas Vyties 
korporacijos senjoru 1935, filis
teris nuo 1939. Baigęs VDU 
teisių studijas.

Buvo tuntininkas Vokietijoj 
ir Australijoj. LSS garbės teismo 
narys JAV. Vokietijoj buvo Vy
ties korporacijos vicepirminin
ku, Australijoj — ASS įgalioti
niu. Rašė skautiškoj periodinėj 
spaudoj, bendradarbiavo ren
giant skautų patyrimų laipsnių 
konspektus Vyčio Taku ir Skau
tą Vytį, redagavo Mūsų Vytį, 
rengė ASS vadovą. Yra baigęs 
Gilwellio mokyklos skautų sky
rių ir grupių vadovų (GSM) kur
sus, instruktavo eilėj skautų va
dovų kursų, yra prityręs skautas 
vytis.

LSB V.S. PAVADUOTOJAS
ps. fil. Romas Rupinskas už

augo Lituanicos tunte, kur ėjo 
įvairias pareigas: buvo draugi
ninkas, tunto adjutantas, vado
vavo LSS vadovų mokyklom. 
Skautas vytis nuo 1967. Yra bai
gęs skiltininkų ir draugininkų 
kursus, taip pat ir Ąžuolo mo
kyklą ir įsigijęs jos ženklą. Į 
ASS įstojo 1969.

Brolis Romas turi bakalauro 
laipsnį mechaninėj inžinerijoj ir 
magistro laipsnį atominėj inži
nerijoj. Šiuo metu dirba atomi
nių elektros stočių statyboj. -

LSS GARBĖS GYNĖJAS
j.s. Vladas Rupinskas yra il

gametis Sąjungos darbuotojas. 
1968 tautinėj stovykloj ėjo jaun. 
skautų pastovyklės viršininko 
pareigas. Yra buvęs jūrų skautų 
skyriaus vedėjo pavaduotoju. 
Labai daug darbo, rūpesčių ir 
pareigų įdėjo ruošdamas ir reda
guodamas naująsias jūrų skautų 
programas, kurios buvo LSS Ta
rybos priimtos ir patvirtintos.

Šiuo laiku dirba su jaunaisiais 
jūrų budžiais, atlikdamas su jais 
teoretinius ir jachtos plaukioji
mo pratimus.

LSS V.S. PAVADUOTOJA
v.s. Janina Mikutaitienė į LSS 

įstojo 1946 Vokietijoj. Vyr. 
skautės įžodį davė III tautinėj 
stovykloj. Atvykusi į Chicagą, 
įsijungė į Aušros Vartų vyr. 
skaučių būrelį. Ilgus metus 
buvo jaun. skaučių draugininke, 
tunto jaun. skaučių skyriaus ve
dėja ir jau dvi kadencijas vedė 
jaun. skaučių skyrių Seserijoj. 
Eilę metų yra dalyvavusi dauge
ly stovyklų. 1973 jubiliejinėj 
stovykloj ėjo jaun. skaučių pa
stovyklės viršininkės parei
gas. 1975 vadovavo Aušros Var
tų tunto vasaros stovyklai.

Sesė Janina talkina ir kitose 
lietuviškose organizacijose

• ps. fil. Virginija Sabaliū-
naitė

Į LSS Tarybą išrinkti bend
ruoju sąrašu: v.s. Malvina Jo
nikienė, v.s. Lilė Milukienė, v.s. 
Antanas Saulaitis, v.s. Česlovas 
Senkevičius, v.s. Vladas Vijei- 
kis, v.s. Eugenijus Vilkas. Kan
didatai: v.s. Liūtas Grinius, 
Florentina Kurgonienė, 
Alfonsas Samušis.

Į LSS Tarybą išrinkti LS
serijos sąrašu: s. Laima Kiliulie- 
nė, v.s. Regina Kučienė, s. Gi- 
landa Matonienė, v.s. Irena Vil
kienė. Kandidatės: s. Danutė 
Eidukienė, j.s. Irena Regienė, s. 
Giedrė Stankūnienė.

| LSS Tarybą išrinkti LS Bro
lijos sąrašu: v.s. Kazys Cijūnė- 
lis, v.s. Česlovas Kiliulis, s. Juo
zas Liubinskas, s. Gintaras Pla- 
čas. Kandidatai: s. Romas Fabi
jonas, v.s. Pranas Karalius, s. 
Viktoras Kučas.

Į LSS Tarybą išrinkti ASS 
sąrašu: ps. fil. Ramutė Bartuš- 
kienė, ps. fil. Rimantas Dirvo
ms, t.n. s. Danutė Korzonienė, 
ps. fil. Tomas Remeikis. Kandi
datai: v.s. fil. Raminta ',Mto-z:!' 
lienė, ps. fil. Jonas Tamulaitis.

Į LSS garbės teismą išrinkti: 
v.^. Jonas Kuprionis, v.s. My
kolas Naujokaitis, v.s. Halina 
Plaušinaitienė. Kandidatai: ps. 
Aldona Činikienė, ps. Antanas 
Mažeika.

Į LSS kontrolės komisiją iš
rinkti: v.s. Vincas Kizlaitis, v.s. 
Marija Ročkuvienė, v.s. Vaclo
vas Tallat-Kelpša. Kandidatas: s. 
Gediminas Surdėnas.

Naujai išrinkti rajonų vadai; 
Australijos — v.s. Aleksandras 
Mauragis, JAV Atlanto — ps. Ri
mas Žinąs, JAV Ramiojo van
denyno — s. Vytautas Vidugi
ris, JAV Vidurio — v.s. Zigmas 
Jaunius, Kanados — v.s. Kazys . 
Batūra.

Pareigas tęsia šie vadovai: 
LSS Anglijos rajono vadas s. J. 
Alkis, LSS Vak. Vokietijos rajo
no vadas s. A. Veršelis, LSS R. 
Katalikų dvasios vadas T.A. Si
manavičius, OFM, LSS Evange
likų dvasios vadas kun. A. Tra- 
kis.

Darbininko skaitytojai, 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudą parėmę:

Po 15 dol. — B. Macijauskie
nė, K. Teleiša, Bethpage, N.Y., 
G. Vasilkovs, Dayton, Ohio.

13 dol. — kun. dr. P. Raga- 
žinskas, Centrai, N.M.

13 dol. — dr. B. Jankauskas, 
Ft. Solonga, N.Y.

12 dol. — A.M. Macarus, Ha- 
gar Shores, Mich.

Po 10 dol. — J. Daynorow, 
VVoodside, N.Y., V. Eiduke
vičius, Richmond Hill, N.Y., 
kun. Z.A. Smilga, Middletovvn, 
Conn., A. Šešplaukis, South 
Bend, Ind.

Po 8 dol. — dr. T. Savickas, 
V. Slavinskas, Monticello, N.Y.,
J. Kiaunė, Jamaica Estates, N.Y., 
S. Pundzevičius, Great Neck, 
N.Y., dr. B.S. Preikštas, Oak- 
hurst, N.J., N. Michura, Yon- 
kers, N.Y., P. Skikūnas, Miami, 
Fla., A. Gečys, Brooklyn, N.Y., 
S. Radę, Melbourne, Fla., S. 
Zdanis, Oakville, Conn., L. Bi- 
leris, G. J. Konstant, Valley 
Stream, N.Y., Z. Martinonytė, 
A. Majauskaitė, So. Boston, 
Mass, S.K. Lukas, Brooklyn, 
N.Y., A. Laugalis, Franklin 
Sq., N.Y., E. Leleiva, Richmond 
Hill, N.Y.

Po 7 dol. — kun. V. Karale- 
vičius, Nevvark, N.J., J. Tama
šauskas, Paterson, N.J.

6 dol. — J. Katkus, Brooklyn, 
N.Y.

Po 5 dol. — B. Babušis, At
lantic Beach, N.Y., M. Darey, 
Colonia, N.J., W. Draugelis, So. 
VVindsor, Conn., J. Grybaus
kas, Hot Springs, Ark., P. Le- 
veckis, Edison, N.J., F. Liubers- 
kis, Richmond Hill, N.Y., P. Po
vilaitis, Waterbury, Ct., K. Re- 
mezienė, E. Tamašauskas, 
Brooklyn, N.Y., P. Gruodis, S. 
Stanaitis, Chicago, III., R. 
Markevičius, Woodhaven, N.Y.,
K. Gjjnžauskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., A. Vakselis, Rich
mond Hill, N.Y., A. Stankaitis, 
Wethersfield, Conn., A.J. Alek- 
sis, Waterbury, Conn., A. Zails- 
kas, Cicero, III.

Po 3 dol. — O. Fidleris, Deep 
River, Ont. Canada, O. Andriuš- 
kevičienė, Dorchester, Mass., P. 
Sidas, Oakland, Calif., V. Biru
tis, Moriches, N.Y., dr. R. Za- 
lubas, Silver Spg., Md., A. Dau
nys, Syosset, N.Y., G. Eluhow, 
Arlington, Va., O. Dovydaitis, 
Lake Worth, Fla., S. Grybaus

kas, Burbank, III., J. Dačys, V. 
Ivanaskos, J. Petrauskas, Dor
chester, Mass., P. Ivaška, Gri
galiūnas, P. Lanys, J. Šišienė, 
Elizabeth, N.J., S. Klevas, S. Ro- 
maška, V. Vebe liūnas, Rich
mond Hill, N.Y., Z. Gavelis, 
Andriulionis, S. Nugent, P. 
Plikšnys, So. Boston, Mas., S.A. 
Bunumas, Putnam, Conn., V. 
Plaušinis, Ridgevvood, N.Y., A. 
Budris, Freehold, N.J., S. Tik- 
nis, Yucaipa, Calif., A. Veršelis, 
Kings Park, N.Y., A. Kadzis, 
VVoodhaven, N.Y., M. Surduke- 
vičius, L.l. City, N.Y., V. Lu
kas, Nevvark, N.J., V. Razmi
nas, Linden, N.J., dr. A. Revu- 
kas, Cranford, N.J., H. Brazaitis, 
VVilloughby, Ohio, kun. A. Rač
kauskas, Brooklyn, N.Y.

Po 2 dol. — kun. P. Kmita, 
New York, N.Y., K. Barauskas, 
J. Juozapavičius, A. Šidlauskas, 
Woodhaven, N.Y., N. Bulkaitis, 
Omaha, Neb., L. Matuz, Rich
mond Hill, N.Y., J. Vaisiūnas, 
Caracas, Venezuela, N. Karasa, 
Dover, N.J., S. Astrauskas, Wil- 
lowick, Ohio, S. Kunkulis, Nia
gara Falls, N.Y., M. Ustjanaus- 
kas, Hartford, Conn., J. Vasylio- 
nis, Dunellen, N.J., B. Kovas, 
Norvvood, Mass., J. Kralikaus- 
kas, Islington, Ont. Canada, A. 
Kvedaras, Jamaica , N.Y., C.J. 
Matonis, Ocean, N.J., Z. Deli- 
ninkaitis, Waterbury, Conn., J. 
Rimkus, St. Petersburg, Fla., J. 
Tamašauskas, Worcester, Mass., 
O. Širvydienė, Nashua, N.H.

Po 4 dol. — B. Vyliaųdas, 
Union, N.J., A. Juodvalkis, Chi
cago, III., M. Galdikienė, Put
nam, Conn., E. Kirpatas, Picton, 
Ont. Canada, A. Diskėnas, 
Mayvvood, N.J., T. Jennįngs, 
Berlin, Conn., V. Samatauskas,, 
Cleveland, \ Ohio, 
Woodhaven, N.Y.,
Great Neck, N.Y., H. Yantosh, 
Rahvvay, N.J., A.J. Radzevich, 
Amsterdam, N.Y., J. Kungys, 
Clifton, N.J., M. Pakutka, Brook-

A. Skėrys, 
K. Miklas,

LSS GARBĖS GYNĖJA
v.s. Marija Vasiliauskienė 

skautauti pradėjo 1947 Nuertin- - 
gene, Vokietijoj, įsijungdama į 
jūrų skaučių eiles, kuriom vė
liau ir vadovavo.

Atvykusi Kanadon, įstojo į 
Šatrijos tuntą Toronte ir ėjo 
draugininkės pareigas. Nuo 
1961 iki 1966 ėjo Kanados rajo
no vadeivės pareigas. 1966 Se

ASS PIRMININKO 
PAVADUOTOJA

ps. fil. Virginija Sabaliūnaitė 
į Skautų Sąjungą įstojo 1959. 
Vyr. skautės įžodį davė 1967, 
ASD pasižadėjimą — 1969. Į 
paskautininkės laipsnį pakelta 
1972. 1969-71 ėjo'draugininkės 
pareigas Aušros Vartų tunte, 
1970-71 — ASD Chicagos sk. 
pirm., 1971-72 — sk. vicepirm.,
1972- 73 — kandidačių globėja.
1973- 75 kadencijoj — ASD cent
ro valdybos pirm. Jai vadovau-

LSS PIRMININKO 
RINKIMAI

Remdamasis LSSSN 56-tu 
straipsniu prezidiumas kviečia 
visus naujos LSS Tarybos narius 
į korespondencinį posėdį Tary
bos pirmininkui rinkti.

a) Kiekvienas naujos LSS 
Tarybos narys turi teisę siūly
ti po vieną kandidatą Tarybos 
pirmininko pareigom iš išrink
tųjų Tarybos narių rarpo.

b) Siūlomus kandidatus pra
šom prisiųsti LSSSP pirminin
ko adresu nedelsiant, kad jie bū
tų gauti ne vėliau vasario 5.

C( LSS Tarybos pirmininko 
rinkimų balsavimo lapai bus 
pasiųsti naujos Tarybos nariam 
vasario 7.

d) Balsų skaičiavimo komisi
jos posėdis Tarybos pirmininko 
balsavimo duomenim nustatyti 
yra numatomas vasario 23. Norį 
dalyvauti svečių teisėmis prane
ša LSSP pirm.

e) LSS Tarybos pirmininko 
rinkimų rezultatai bus paskelbti 
LSSSP Biuletenio Nr. 5, kuris 
bus pasiųstas dabartinės ir

naujosios LSS vadovybės na
riam ir spaudai.

Naujai išrinktiesiem vadovam 
ir vadovėm pareigos turėtų bū
ti perduotos tik naujos LSS Ta
rybos pirmininkui savąsias pra
dėjus eiti. Visi LSS vadovybės 
organai, vadovai ir vadovės, 
nors jų kadencija ir pasibaigus, 
savo pareigas eina tol, kol jas 

perims naujai išrinktieji ar pa
skirtieji.

(LSS Suvažiavimo 
Biuletenis Nr. 4)

Po 1 dol. — J. Biliūnas, Men- 
tor, Ohio, P. Mingėla, Media, 
Pa., A. Aidukas, Elmvvood Park, 
N.J., I. Nauragis, Worcester, 
Mass., B. Slifka, Dolgeville, 
N.Y., A. Kupčinskas, Detroit, 
Mich., P. Kurapka, So. Boston, 

Mass., Z. Stanaitis, Monrovia, 
Calif., A. Kondrat, Elizabeth, 
N.J., A.M. Alubauskas, Waterbu- 
ry, Conn., L. Dambriūnas, 
Brentvvood, Md., J. Palevičius, 
Hudson, N.H., J. Putinas, 
Brooklyn, N.Y., A. Andrevvs, 
Roselle, N.J., M.K. Gruzdąs, 
Quincy, Mass., E. Užpurvis, N. 

Easton, Mass., A. Paliulis, Dor
chester, Mass., V. Šaulys, Kin- 
nelon, N.J., R. Selkaitis, Dalias, 
Tex., A.C. Jankauskas, E. Šiugž
da, Philadelphia, Pa., A. Gillis, 
Manchester, N.H., O. Andriuš
kevičius, Trenton, N.J., A. Ais
tis, Washington, D.C., E. Pa
liulis, Cambridge, Mass., A.S. 
Romanauskas, Mays Landing, 
N.J., E. Kiaunis, Amsterdam, 
N.Y., A. Gvazdauskas, Waterbu- 
ry, Conn., L. Radzvvillas, Brid- 
geport, Conn., M. Roman, Nevv 
Haven, Conn., L. Gudelis, Cos 
Cob, Conn., H. Kirkyla, Ridge
vvood, N.Y., K. Karuža, Los An
geles, Calif.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

----------------- —.......... .............r, ............... |

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery” 
Persiuntimas..............

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip ..

egz. už dol.
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PHILADELPHIA, PA.
Ruošiamasi Vasario 16-jai
Philadelphijos ir Pietinės 

New Jersey lietuviai šiais me
tais Lietuvos nepriklausomybės 
šventę minės sekmadienį, 
vasario 15, 3 vai. p.p., Lietuvių 
namuose, Allegheny Avė. ir 
Tilten gatvių sankryža.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Simas Kudirka. Anks
čiau čia jo būta vos dviem die
nom praslinkus nuo atvykimo į 
Ameriką.. Tada jo atvykimą nu
lėmė artimi santykiai su jo iš
laisvinimu besirūpinančiais JAV 
LB krašto valdybos nariais.

Kalbą minėjime pasakys JAV 
Atstovų Rūmų narys kongr. 
Edwin B. Forsythe, nuoširdus 
lietuvių draugas. Helsinkio kon
ferencijos reikale jis ne tik dar
bavosi rezoliucijom pravesti, bet 
taip pat asmeniškais laiškais 
spaudė H. Kissingerį konfe
rencijoj padaryti pareiškimą Bal
tijos valstybių klausimu. Prieš 
keletą mėnesių, priimdamas Pie
tinės New Jersey LB atstovus, 
jis užsiangažavo darbuotis lie
tuvių politinių kalinių Sov. Są- 
jungoskalėjimuose reikalu. JAV 
LB krašto v-bai pakvietus, vos 
kelioms savaitėms praėjus nuo 
Kudirkos grąžinimo rusam, 
kongr. Forsythe ir kongr. J. Eil- 
berg, įsijungę į LB delegaciją, 
su lietuviais bendruomeni- 
hinkais vyko į Valstybės depar
tamentą Kudirkos reikalo tirti.

Meninę programą atliks solis
tė O. Šalčiūnienė, “Vilties” cho
ras, vadovaujamas muz. L. Kau-

SAUSIO 
“AIDAI”

Straipsniai: Bronius Nemic
kas — Helsinkio susitarimų tei
sinė prigimtis; 1975 metai; Vy
tautas ‘Vaitiekūnas — Politika 
1975 metais.

Iš grožinės literatūros: Marija 
Saulaitytė — Nida (eil.); Mirga 
Gimiuvienė — Eilėraščiai.

Apžvalgoje: Dviejų šimtų 
metų jubiliejus (vysk. J. Rausch 
kalbą); Z. Ramonas — Geriau
sieji mus palieka (kun. dr. A. 
Baltinį atsisveikinant); Vacius 
Prižgintas — Kun. dr. Andriaus 
Baltinio raštų sąrašas; Pranas 
Puronas — Gilės pilis prie Mi- 
tuvos; A. Radžius — Rankos 
paspaudimas erdvėj; Mūsų bui
tyje.

Recenzijos: L. Žitkevičius — 
Poezija Sruojos upely ir žvaigž
dynuose (A. Radžiaus “Baltas 
mėnulio mieštas”); Dalia Kučė- 
nienė — Veikalas apie Baroją 
(Birutė Ciplijauskai tė: Pio 
Baroja); Pr. Visvydas — Vienuo
liktas iš eilės (1975 m. “Poezi
jos pavasaris”; Atsiųsta pami
nėti.

Viršelio 1 psl.: Marija Ambro- 
zaitienė — Geltonas takas (ema
lis ant vario), viršelis 4 psl.: 
Magdalena Stanūnienė — Iš gė
lių ciklo.

Šis numeris iliustruotas Mari
jos Ambrazaitienės, Reginos 
Jautokienės, Magdalenos Stan

kūnienės ir S.B. Kvietienės pa
veikslų nuotraukomis. Taip pat 
kun. dr. A. Baltinio ir Vi. 
Jakubėno koncerto nuotrauko
mis.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
MA 02122; literatūros, apžval
gų ir techninis redaktorius — 
T. Leonardas Andriekus, OFM, 
Kennebunkport, ME 04046;. lei
džia Tėvai Pranciškonai; admi
nistruoja — T. Benvenutas 
Ramai luskas, OFM, 361 High
land Olvd., Brooklyn, N.Y. 
11207; spausdina Pranciškonų 
spaustuvė, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

linio, V. Krėvės vardo LB litua
nistinės mokyklos choras, vad. 
O. Pliuškonienės, ir M. Radi
kienės vadovaujamos “Lino” ir 
lituanistinės mokyklos šokių 
grupės.

Mišios už Lietuvą bus auko
jamos Šv. Jurgio, Šv. Kazimiero 
ir Šv. Andriejaus parapijose va
sario 15. Lietuviškos sumos me
tu Šv. Andriejaus parapijoj da
lyvaus organizacijų vėliavos.

Philadelphijos miesto meras 
F. Rizzo audiencijoj priims Si
mą Kudirką ir jam įteiks pro
klamaciją. Minėjime taip pat da
lyvaus Pennsylvanijos guberna
torius ir miesto mero atstovai. 
Vasario 16 virš miesto rotušės 
plevėsuos juodu kaspinu per
rišta Lietuvos trispalvė.

Iš LB apylinkių ir organiza
cijų atstovų sudarytas komitetas 
rūpinasi minėjimo ruoša ir lietu
vių tautos tragedijos pagarsini
mu amerikiečių spaudoj. Deda
mos pastangos išgauti vedamuo
sius straipsnius. LB Talkos Lie
tuvai komisijos nariai darbuoja
si kontaktų sudaryme su laikraš
čių redakcijomis, dedant pastan
gas, kad Kudirkos atvykimas bū
tų atžymėtas ilgesniais reporta
žais.

Radijo bangomis du pusvalan
džiai anglų kalboj apie Lietuvą 
bus perduoti per Philadelphijos 
radijo stotis. Vasario 7 stotis 
WTEL banga 860 AM transliuos 
JAV LB krašto valdybos bei 
Gabr. ir Rimos Mironų paruoštą 
programą. Sekmadienį, vasario 
15, 6:30 vai. vakaro, klasikinės 
muzikos stotis WFLN, banga 
95.7 FM, perduos antrąjį LB 
paruoštą radijo pusvalandį.

Minėjimo metu bus renkamos 
aukos laisvinimo reikalam. Tiki
masi, kad aukotojai atsižvelgs į 
pasunkėjusią politinę padėtį ir 
infliaciją ir dar gausesnėmis au
komis parems laisvinimo pa
stangas.

Vykdant JAV LB krašto valdy
bos lituanistinių mokyklų vado
vybėm nurodymą paremti mū
sų politinius kalinius Sov. Są
jungos kalėjimuose, po minė
jimo V. Krėvės LB lituanistinės 
mokyklos mokiniai pardavinės 
savo keptus sausainius. Gautos 
lėšos bus naudojamos siuntinių 
pasiuntimui politiniam kaliniam.

Po minėjimo apatinėj Lietu
vių namų salėj bus susitikimas 
su Simu Kudirka, jo šeimos 
nariais ir vaišės.

A. Gč.

PAS BRITANIJOS
LIETUVIUS

Truputis praeities

Kardinolas John C. Heenan, 
8-tasis Westminsterio arkivysku
pas, didelis lietuvių draugas, 
mirė lapkričio 7. Jis ne kartą 
lankėsi pas lietuvius, dalyvavo 
jų šventėse, kalbėjo. Jo laidotu
vės buvo transliuojamos per 
BBC televiziją visai D. Britani
jai. Dalyvavo karalienės atsto
vas, ministeris pirmininkas Ha- 
rold Wilson. Lietuviam atstova
vo Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas kun. dr. Jonas 
Sakevičius, MIC.

Jurašai lankėsi Londone pra
eitų metų spalio ir lapkričio 
mėnesiais. Spalio 26 inž. R. 
Baublio namuose buvo jiem pri
ėmimas, kur jie susipažino su 
Londono lietuviškos visuome
nės veikėjais. Paskui Aušra Ju
rašienė turėjo grįžti atgal į savo 
tarnybą Miunchene, gi Jonas Ju
rašas aplankė apie 20 įvairių 
teatro pastatymų Londone, net 
buvo nuvažiavęs į garsųjį Šeks
pyro teatrą Stratford on Avon. 
Turėjo daug pasikalbėjimų su 
teatro vadovaujančiais asmeni-

Baltimorės žinios
Šv. Alfonso parapijos sodalie

tės vasario 1 per 8:30 v. mišias 
buvo apdovanotos ištikimybės 
dovanomis. Tokių buvo 40 mo
terų ir 30 mergaičių. Mišias au
kojo sodaliečių dvasios vadas 
kun. A. Dranginis. Dovanas įtei
kė prelatas L. Mendelis. Po 
mišių parapijos salėj buvo pus
ryčiai ir vėliau susirinkimas. Ap
tarta ateities veikla ir išrinkta 
nauja valdyba.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Šv. Vardo draugijos vyrai 
sekmadienį, vasario 8, Šv. Al
fonso mokyklos salėj. Prašom bi
lietus iš anksto įsigyti pas drau
gijos narius ir klebonijoj. Be 
jautienos bus ir kitų valgių. Šo
kiam gros Music Makers or
kestras. Bus ir loterija, kur bus 
galima laimėti visokiausių pre
mijų. Balius prasidės 1 vai. po
piet ir baigsis 6 v.v. Pelnas 
skiriamas Šv. Alfonso mokyk
los naudai. Visi kviečiami.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimą 
rengia Baltimorės Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Bendruome
nė. Maloniai kviečia visus gau
siai dalyvauti 8:30 mišiose va
sario 15 d. Šv. Alfonso bažny
čioj. Lietuvių Postas 154 ir jų

padėjėjos, lietuviškas jauni
mas su tautiniais drabužiais da
lyvaus su savo vėliavomis pa
maldose. Vyrų choras Daina gie
dos per mišias. 1:30 popiet tą 
dieną bus iškilmingas banketas 
Lietuvių svetainės didžiojoj 
salėj. Pakviesta Marylando gu
bernatorius Marvin Mandel, se
natoriai, kongresmanai, Balti
morės miesto majoras J. Donald 
Schaefer ir kiti žymūs asmenys. 
Vasario 22 bus tęsiama minijimo 
programa. 2 vai. popiet bus pa
skaita ir meninė dalis. Kiekvie
nas lietuvis turėtų dalyvauti 
šiame minėjime. Rengimo komi
tetas kviečia visus atsilankyti ir

bankete

pirmos 
gyvenus

dalyvauti pamaldose, 
ir paskaitoj.

Anėlė Laukaitienė, 
kartos lietuvė, ilgai 
Hollins gatvėj prie Lietuvių sve
tainės, po sunkios ligos mirė 
Šv. Agnietės ligoninėj sasio 24. 
Kai sveikata leido, velionė da
lyvavo ir dirbo įvairiuose lietu
viškuose parengimuose. Ji buvo 
ištikima Moterų Piliečių klubo 
narė. Už jos vėlę mišios buvo 
aukotos Šv. Alfonso bažnyčioj 
sausio 28. Palaidota New Ca- 
thedral kapinėse. Nuliūdime 
liko dukros Agnietė ir Florence 
ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis
Senatorius J. Glenn Beall, 
Jr. (respublikonas iš Mary- 
lando) kalbės VVashingtono 
ir apylinkės lietuviam nepri
klausomybės atgavimo mi
nėjime vasario 8.

PASINAUDOKITE PROGA!

MA JI LIETUVA III tomas pasirodys spaudoje šių metų 
pavav r,i ir kaina bus $15.00. Iš anksto užsisakiusiam 
jis tek i ynuos tik $10.00. Knyga turi virš 300 puslapių, joje 
yra 6 studijos apie Mažąją Lietuvą su žemėlapiais, kurių 
dalis dar niekur nebuvo paskelbta. Knygą redagavo prof. 
Martynas Brakas.

Neatidėliodami siųskite knygos užsakymus, $10.00.

LITHUANIAN RESEARCH INSTITUTE
29 West 57th Street 
New York, N.Y. 10019

ROCHESTER, N.Y.
Vysk. M. Valančiaus minė

jimas rengiamas vasario 7, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėj. Ra
šytojas Jurgis Jankus skaitys 
paskaitą, o Jonas ir Onė Ado
maičiai žemaitiškai paskaitys iš 
vysk. Valančiaus raštų. Įėjimas 
visiem laisvas.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios vidus pagrindinai 
perdažomas ir dekoruojamas 
dail. Liucijos Laukaitienės me
ninėj priežiūroj. Dažymo dar
bus atlieka Juozas Jurkus.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas įvyks vasa
rio 22, sekmadienį. 11 vai. mi
šios aukojamos už gyvus ir mi
rusius Lietuvos laisvės kovoto
jus. Lietuvių organizacijos daly
vauja su vėliavomis. Mišių metu 
giedos vietos LB choras, vado
vaujamas Jono Adomaičio. 3 vai. 
popiet Sv. Jurgio parapijos 

salėj minėjime kalbės Juozas 
Audėnas Vliko tarybos narys 
ir reikalų vedėjas, paskuti
nėj laisvos Lietuvos vyriausy
bėj buvęs žemės ūkio ministe
ris. Meninę programą atliks vie
tos LB choras ir lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Minėjimą 
rengia vietos Altos skyrius.

Veronika Zlotkienė, ankstes
nės kartos lietuvė, mirė sulau
kusi 78 m. amžiaus. Palaidota 
sausio 19. Velionė buvo susipra
tusi lietuvė, veikli parapijos ir 
iietuviškų organizacijų narė. 
Giliam liūdesy liko vyras Kazys, 
sūnus Jurgis ir duktė su šeimo
mis, dvi seserys Lietuvoj ir vie
na Rochestery.

Tėv. Liudvikas Vėželis, OFM, 
ilgametis misionierius 
Pietų Korėjoj, sausio 24 Šv. Jur
gio parapijos salėj vykusioj kul
tūrinių pobūvių vakaronėj įdo
miai kalbėjo apie misijų darbą 
P. Korėjoj. Apibūdino tenykščių 
žmonių papročius ir socialinius 
santykius. Pobūvy dalyvavę du

mis ir su BBC televizijos atsto
vais. <

D. Britanijos Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas S. 
Kasparas ir Londono lietuvių 
choro vedėjas Justas Černius 
praeitą vasarą lankėsi Kanadoj, 
dalyvavo Kanados lietuvių die
noj ir dainų šventėj, susipažino 
su lietuvių gyvenimu Toronte.

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO RAŠTAS JUNGTI
NĖM TAUTOM

Lietuvos diplomatijos šefas 
ministeris Stasys Lozoraitis pa
siuntė Jungtinių Tautų genera
linės asamblėjos pirmininkui 
raštą, kuriame dar kartą iškelia 
Lietuvoj ir kituose Baltijos kraš
tuose Sovietų Sąjungos vykdo
mus tarptautinės teisės pažeidi
mus, atvirai nusikalstant prieš 
Jungtinių Tautų statutą.

Jungtinių Tautų generalinei 
asamblėjai svarstant Portugali
jos įvykius, pažymi rašte Lozo
raitis, sovietų delegatas buvo 
pareiškęs, kad “niekam neleisti
na mindžioti tvirtą ir nekinta
mą tautų teisę pačiom, be į- 
sikišimo iš šalies, spręsti savo 
likimą”. Šio pasisakymo tikslas 
buvo sudaryti įspūdį, kad ir So
vietų Sąjunga gerbianti tarptau
tinės teisės nuostatus. Iš tikrų
jų tačiau, rašo Lozoraitis, ta pati

Sovietų Sąjunga pačiame Euro
pos centre po kojomis mindžio
ja lietuvių tautos tvirtą nekin
tamą teisę be įsikišimo iš ša
lies spręsti savo likimą.

Lietuva, pažymi rašte Lozo
raitis, vis dar yra sovietų ka
rinėj okupacijoj, kuri jai buvo 
brutaliai primesta, sunaikinant 
jos nepriklausomybę. Lietuvių 
tauta gyvena priespaudos siste
moj, kurioj yra grubiai paneigia
mi kultūringo pasaulio pripažin
ti teisės principai ir pagrindinės 
žmogaus teisės.

VVASHINGTON, D.C.

jauni korėjiečiai pagrojo kelis 
jų tautinius šokius ir padainavo.

Balfo skyriaus pastangomis 
praeitų metų piniginė rinkliava 
buvo baigta gruodžio pabaigoj. 
Viso surinkta 826.85 dol. Dau
giausia buvo surinkta Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioj. 
Dosniausias aukotojas, kaip ir 
visada, buvo Pranas Budrys, 
Rochesterio viešųjų mokyklų 
darbininkas, paaukojęs 100 dol.

Lietuvių spaudos kioske 
labiausiai perkamos knygos: 
Lithuanian Cookery, A. Bara
nausko Rudenys ir pavasariai, 
K. Avižonio studija apie Lie
tuvos bajorus, Juozo Daumanto 
Fighters for Freedom, A. Kučo 
Lithuanians ir Amerįca. Vaikam: 
J. Narūnės Vaikystė, Rūtelės ait
varas ir Mūsų žvirblis. Spaudos 
kioskas Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos žemūrinėj salėj atidaras 
sekmadieniais nuo 10:30 iki 
12:30 vai. Didelis lietuviškų 
plokštelių pasirinkimas.

-asb.

Senatorius Henry M. Jack
son (demokratas, VVash
ington) yra pirmas demokra
tų kandidatas į JAV prezi
dentus, pažadėjęs prisidėti 
prie senatoriaus Curtis re
zoliucijos (S. Res. 319) Bal
tijos kraštų klausimu.

PUTNAM, CONN.
N.P. Seselės Putname sausio 

25 paminėjo savo kongregacijoj 
įsteigėjo Dievo Tarno arkiv. Jur
gio Matulaičio 49 metų mirties 
sukaktį. Ta proga vienuolyno 
koplyčioj buvo atlaikytos specia
lios pamaldos. Minėjimo — aka
demijos metu dr.A. Kučas papa
sakojo iš ruošiamo veikalo apie 
arkiv. Matulaitį būdingesnius jo 
gyvenimo ir veiklos bruožus. 
Sės. Onutė buvo paruošusi 
velionies rinktinių minčių mon
tažą, palydint jas skaidrių vaiz
dais bei giesmėmis. Pabaigai 
seselės sugiedojo gautą iš oku
puotos Lietuvos giesmę “O 
Viešpaties Tarne”, sukurtą arki
vyskupo garbei. Minėjimui va
dovavo vyr. vadovė Sės. Marga
rita. Susirinkimo dalyviai sese
lių buvo pavaišinti kavute.

— Lietuvių B-nės Putnamo 
apylinkė ruošia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą Seselių 
namuose vasario 15 d. 2 v. 
p.p. Ta proga ryte Seselių kop
lyčioj bus atlaikytos pamaldos 
už kenčiančius ir žuvusius dėl 
Lietuvos. Minėjimo programoj 
susirinkusieji bus supažindinti 
su rezistencinėmis nuotaikomis 
Lietuvoj, remiantis turimais 
duomenimis. Meninę dalį 
atliks populiarus solistas Ka
zys Yakutis iš New Yorko. Pa
įvairinimui bus jaunimo dekla
macijos, kavutė ir dail. A. Gal
diko meno galerijos apžiūrėji
mas.

Senatorius Beall kalbės 
Vasario 16 minėjime

Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas įvyks vasario 8, sek
madienį.

10 vai. ryto St. Matthews 
katedroj (Connecticut ir Rhode 
Island Avė. N.W.) bus iškilmin
gos mišios.

Popietinė dalis prasidės 3 vai. 
Latvių Centre (400 Hurley Avė., 
Rockville, Md.). Pagrindinis kal
bėtojas bus Mary lando senato
rius J. Glenn Beall, Jr. (respub
likonas).

Meninę dalį atliks Baltimorės 
tautinių šokių grupė Malū
nas. Taip pat žada padainuoti 
Daiva ir Guoda Puzinauskaitės.

Visus Washingtono ir apylin
kių lietuvius kviečia minėjime 
dalyvauti Lietuvių Bendruo
menės apylinkės valdyba.

Baltų balius
Estų, latvių ir lietuvių bend

ruomenės numato surengti pa
vasario balių kovo 20, Latvių 
Centre. Prašpma tą dieną rezer
vuoti šiai pramogai. Netrukus 
mūsų bendruomenės narius pa
sieks platesnės informacijos.

Nauja inžinierių valdyba
Inžinierių ir mokslininkų sky

rius išsirinko naują valdybą: 
pirm. dr. Kazimieras Čampė, 
sekr. Stepas Kindurys ir ižd. Al
gis Dargis . Skyriaus adre
sas: dr. K. Čampė, 6701 Pine 
Dr., Elicott City, Md. 21043.

Koncertas
VVashingtone koncertuos pia

nistė Aldona Dvarionaitė ir 
smuikininkas Jurgis Dvarionas. 
Koncertas įvyks vasario 21, Ka
talikų universiteto muzikos de
partamento koncertų salėj (Ward 
Hali). Bus atliekami žymių kla
sikų kūriniai, taip pat ir kompo
zitoriaus B. Dvariono keletas 
kūrinių. Koncertą rengia VVa- 
shingtono moterų klubas.

G. Vasaitienė

ŠĮ PAVASARĮ LIETUVA LANKOMA 
su UNION TOURS

(PATIRTIS RYTŲ EUROPOS KELIONĖSE NUO 1931)
3 PAVASARIO KELIONĖS SKANDINAVIJOS 

ORO LINIJOM

1 naktis Maskvoj—5 naktys Vilniuj —1 naktis Kopenhagoj

išvyksta iš Nevv Yorko balandžio 5 — 
grįžta balandžio 12, 725 dol.

Išvyksta iš New Yorko gegužės 9 — 
grįžta gegužės 17, 765 dol.

Išvyksta iš New Yorko gegužės 16 — grįžta 
gegužės 24, 765 dol.

Atskiro kambario priedas 75 dol.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St.), VVilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421,tel. MI 7-6637.

Kelionės kainon Įskaitoma visi skridimai, primos klasės vieš
bučiai su privačia vonia — du asmenys kambary, pervežimai, 
bagažų priežiūra, visi valgiai Sovietų Sąjungoj (kitur tik pusryčiai), 
Vilniaus apžiūrėjimas, ekskursijos Į Kauną Ir Trakus, angliškai 
kalbąs vadovas.

I
Skambinkite arba rašykite klausdami informacijų vasaros Ir 

rudens kelionėm Į Lietuvą.

Dėl rezervacijų ir informacijų kreiptis:

UNION TOURS, INC. (212) 679-7878 
6 EAST 36TH STREET
NEVV YORK, N.Y. 10016
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komandą sugrįžęs Viktoras Lora.
Šį ketvirtadienį krepšinio 

rungtynės prieš S t. Theresa, o 
sekmadienį, po jaunimo pamal
dų, prieš Our Lady of Hope 
komandą.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Lietuvių Atletų Klubo jaunių krepšinio komanda, aiyvau- 
janti CYO lygoje. Pirmoj eilėj, iš kairės: P. Gvildys, T. Lora, 
R. Česnavičius, S. Janušas. Antroj eilėj: Pat Tomey (tre
neris), R. Šimkus, S. Birutis, J. Matulaitis ir R. Naronis. Nuotrau
ka A. Šimkaus

LAKE WORTH, 
FLORIDA

Nepamatėm, kaip įžengėm į 
1976 metus. Gal dėl to, kad šie
met Floridos oro “tvarkytojai” 
išdarinėja visokius “pokštus”. 
Vieną dieną 40 laipsnių, o kitą 
jau 80. Atvažiavusiem vasaro
tojam nėra to malonumo, koks 
būdavo kitomis žiemomis: galė
davai maudytis, kaitintis saulėj 
ir gėrėtis žaliuojančia gamta. O 
šiemet Kalėdų laikotarpy vasa
rotojų į Floridą privažiavo tiek 
daug, kaip niekados.

Mes, nuolatiniai Floridos 
gyventojai, nesnaudžiam, nors 
gerokai šiaurys vėjelis papu
čia per vasarinius drabužius. 
Kalėdas šventėm entuziastingai. 
Mat, amerikiečių organizacijos 
Lake Worth Lietuvių Klubui pa
siūlė Palm Beach mole pastaty
ti lietuviškai papuoštą kalėdinę 
eglutę. St. Augūnienės iniciaty
va sukruto Klubo moterys. Eglu
tė buvo gražiai papuošta iš šiau
delių padarytais lietuviškais 
ornamentais. Nebuvo tokių, ku
rie praeidami nesustotų ir nepa
sigėrėtų lietuviška eglute. Tie
sa, ir kitos tautybės turėjo eglu
tes, bet mūsų išsiskyrė savo 
originalumu.

Dabar ruošiamės Vasario 16 
minėjimui. Šį sykį minėjimas 
bus sudėtinis. Rengėjai — Pom- 
pano Lietuvių Bendruomenė, 
Juno Beach Lietuvių Bendruo
menė ir Lake Worth Lietuvių 
Klubas.

Vasario 15, sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Jėzaus Širdies katalikų baž
nyčioj, Lake Worth, North M 
St. (tarp 4 ir 5 North Avė.) 
bus lietuviškos pamaldos. Po pa
maldų ten pat parapijos salėj 
vyks minėjimas su paskaita ir 
menine programa.

Jei norit būti sveiki ir ilgai 
gyventi, važiuokit į amžinai ža
liuojantį Lake Worth. (Turiu gal
voj pensininkus.) Rami ap
linka, puikus pajūris maudytis. 
Lietuviai kiekvieną antrą mėne
sio šeštadienį susirenka Carpen- 
ter salėj pabendrauti, aptarti 
lietuviškų reikalų ir pasivaišin
ti kavute.

O kad gąsdinau šalčiu, tai tik 
juokai prieš šiaurėj esantį šaltį.

G-E-A

SPORTAS
Futbolas

LAK futbolininkai pereitą šeš
tadienį pabandė laimę salės fut
bolo turnyre. Prieš nelabai stip
rią graikų komandą mūsiškiai 
vis dėlto prakišo 1-2 pasekme. 
Normalus rungtynių laikas (15 
min.) pasibaigė lygiomis, 0:0. 
Tada laimėjimas buvo išspręs
tas baudų šaudymu. Buvo duoti 
trys šūviai. Žadvydas pramušė 

pro šalį, Klivečka tiesiai varti
ninkui į rankas, ir tiktai Petras 
Vainius įsodino kamuolį į tink
lą. Priešininkai iš trijų įmušė 
du ir tuo rungtynės pasibaigė. 
Šalia dviejų kitataučių, mūsų 
komandoje žaidė: R. Šileikis, L. 
Kreicas, V. Rauba, G. Kliveč
ka, J. Vainius, J. Galinis, P. Vai
nius ir S. Žadvydas.

Krepšinis
Pereito ketvirtadienio 

lygos rungtynės buvo be kovos 
atiduotos mūsų jaunių koman
dai, nes, priešininkui pasivė
lavus net 40 minučių, teisėjai 
priskaitė mum laimėjimą. Sužai
dus su ta pačia komanda drau
giškas rungtynes, mūsiškiai lai
mėjo vieno taško persvara, 
34:33. Pergalės krepšį įmetė į

CYO

^ŽACHMATAį
Veda Kazys Merkis

— Anglija. Hastingso turnyrą 
laimėjo trys didmeisteriai: D. 
Bronšteinas (Sov.), V. Hortas 
(Čksl.) ir V. Uhlmannas (R. Vok.),, 
surinkę po 10 taškų iš 15.

— Talinas. Estų didmeisterio 
P. KereJb atminimo turnyrą lai-

Tinklinis
Paėmusios pavyzdį iš berniu

kų, N.Y. Lietuvių Atletų Klubo 
mergaitės tinklininkės irgi pra
deda žaisti CYO lygoj. Jos daly
vauja gimnazijos amžiaus (iki 18 
metų) mergaičių sekcijoj ir run
giasi su vietinių parapijų ko
mandomis. Pirmos rungtynės 
jau įvyko antradienį, vasario 
3, K. Židiny. Pasekmės bus pra
neštos kitą kartą.

Ateinantį antradienį, vasario 
10, mūsų mergaitės žais prieš St. 
Barbara parapijos tinklininkės. 
Visos pirmojo lygos rato rung
tynės vyks antradieniais Kultū
ros Židiny. Laimėtojos turės 
progą persirungti su kitų sekci
jų pirmaujančiom komandom ir 
dalyvauti CYO pirmenybių 
baigmėse. Komandos vadovė 
yra Vanda Vebeliūnienė, jos pa
dėjėjai — V. Kulpa ir J. Lands
bergis. Mūsų komandoj užregist
ruota net 14 žaidėjų: A. Bernier, 
Daiva Bobelytė, D. Gvildytė, 

Audrė ir Vilija Katinaitės, Rita 
ir Dana Liogytės, D. Miklaitė, 
L. Naronytė, D. Norvilaitė, Dai
va ir Gina Vebeliūnaitės, Rasa 
Vilgalytė ir Eglė Zikaraitė. 
Linkime mūsų mergaitėm daug 
sėkmės.

Introduction to Modern Lith
uanian — 9 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas, pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207. MASTER ROOFERS

Alg. Š.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

BROTHERHOOD WEEK GREETINGS 
JAMAICA MASON MATERIALS 

204-26 Jamaica Avenue 
Hollls, Nevv York 

Call: 479-0246

■ ■—IMir-Tgi . .......... ..... c

BROTHERHOOD WEEK GREETINGS
EL GRECO DINER & RĘST.

1821 EMMONS AVĖ. COR. SHEEPSHEAD BAY 
3OAD BROOKLYN, NEVV YORK THE LARGEST 
& MOST ELEGANT DINER IN THE N.Y.C. AREA

CALL: 934-1288

EXPERTS IN LEAK 
PROBLEMS — ADD NEVY 

ROOFS — ALSI 
EXPERTS IN LEADER AND 

GUTTER WORK
FREE ESTIMATES AND GIFT WITH 

EVERY AGREEMENT 

CALL 894-1806

ELDERLY PERSONS BOARD 
VVayside Residence

mėjo A. Gipslis — 7 tš., M. Ta
lis — 6.5, Averbach, Nei ir 
Etruk po 5 tš. Dalyvavo taipo
gi tarpt, meisteris Vladas Mikė
nas (Vilnius), jis surinko tik 3 
taškus. Ten pat įvyko Estijos at
viros šachmatų p-bės. Merginų 
grupėje I vietą laimėjo panevė
žietė S. Stanislovaitė su 7 tš. iš 
8 galimų, ji įveikė 6 varžo- - 
ves ir su dviem sulošė lygiomis. 
Antra baigė kita panevėžietė J. 
Taraškevičiūtė, surinkusi 6 taš
kus. D. Grigalaitė 12-ta su 4 tš., 
viso dalyvavo 24 merginos. Ber
niukų grupėj laimėjo V. Meje- 
ris — 6.5 tš. iš 8, 2-3 v. pasi
dalijo vilnietis V. Žilka ir ry- 
gietis Antonsas, abu pelnę po 6 
taškus. Vilnietis A. Šačkus baigė 
18-tu su 4.5 taško.

— Vilnius. Lietuvos mokslei
vių pirmenybėse dalyvavo 26 
mergaitės ir 64 berniukai. Vyr. 
amžiumi grupėj 1. A. Puodžiū- 

! naitė (Kaunas) — 7 tš., Budrai- 
tytė (Pan.) —6.5, N. Arlauskaitė 
(K) — 6 tš. Jaunesnių gr. R. 
Plukytė (Kl.), R. Rūgytė (V) ir J. 
Plungytė (Pan) — po 5.5 taško. 
Berniukų vyr. gr. R. Šlekys ir 
A. Kiškis (PI) po 8 taškus, A. But
kus (Š) — 6.5 tš.. Jaunesnių — 
E. Rozentalis, A. Kveinis po 8 
iš., S. Grimalauskas — 6.5 tš. 
Visi trys vilniečiai.

KNYGOS VAIKAMS
Rimas pas Kęstutį, Pūkelevičiū- 

tės — 2.50.
Mano Žodynas, paveiksluotas, 

spalvotas, liet, ir anglų kal
bom 5.00

Peliukai ir plaštakės — 1.50, 
Skraidantis paršiukas — 1.50 
Daržovių gegužinė — 1.50 
Kalėdų dovana — 1.50
Lineliai — 1.80
Rūtelės aitvaras — 1.50
Mūsų žvirblis — 1.00.
Lietuvių istorija I ir II-ras tomas 
po 5.00 — 10.00
Šaunus penketukas — 3.00
Labas rytas, voverė — 3.00 
Meškiukas rudnosiukas — 3.00 
Aušrelė — 2.00
Vaikų knygelė — 1.50
Du broliukai — 2.50
Stovi pasakų pilis — 2.50
Baltasis stumbras — 3.75.

Persiuntimas 50 c.
Rašyti: Darbininkas,

Highland Blvd., Brooklyn. 
11207.

341
t, N.Y.

ACCOUNTING AND INCOMETAXES 
INDIVIDUAL OR BUSINESS AS LITTLE AS $5 
AND UP IN OUR OFFICE. SUGHTLY MORE IN 

YOUR HOME. NOTARY PUBLIC 23 YEARS 
EXPERIENCE IN PREPARING INCOME TAX 

SCHUMACHER & ASSOC. (201) 278-5903

l NEW HOMES 
DANBURY 

BROOKFIELD 
CALL BUILDER 
(203) 775-3808

LITTLE FERRY NEVY 2 FAM. HOMES ONLY
15 MIN. N.Y.C.

6 over 6. Full bths each apt Lrg. plota low, low' 
taxes. For Info call (201) 473-8080. Alto Apt* 
For Rent

r-

SAM’S HARDWARE
AN AMERICAN HARDWARE STORE RED DEVIL 
PAINT PARAGON PAINT PLUMBING ROOFING 
LOCKS KEYS TOLLS MASONRY ELECTRICAL 
HOUSEWARES BUILDING

95 COURT ST. 858-5250

BROTHERHOOD WEEK GREETINGS 
CABIN ELECTRIC INC. 
7214 13TH AVENUE, BROOKLYN 

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 
WE TAKE PRIDE IN OUR WORK 

CALL 212 680-4440

Y

BROTHERHOOD WEEK GREETINGS 
BANK OF IRELAND 

375 Park Avė. 
Nevv York, N.Y.
Call: 758-6932

MADISON FLORIST 
BILL GIANOPOULOS PROP.

WE TELEGRAPH FLOVVERS EVERYWHERE 
BEAUTIFUL CHIRSTMAS DESIGNS 

1514 iKINGS HIGHWAY BROOKLYN, N.Y.
212 ES 5-6171

IF YOU WANT A GOOD BUY SEE US 
75 Yrs Experience

30% to 50% off on everythlng. Hlghest prices 
pald on gold & dlamonds. Bank Amerlcard & 
Master Charge f accepted. Watches, bracelets. 
earlngs from estates

KALI N JEVVELERS
70 Lexington Avė., Passaic

201 777-5727

ABLE CONTRACTORS
HOMES, BUSINESS, INDUSTRIES REPAIRS, 

ADDITIONS, CARPENTRY WORK MASON WORK 
— PAINTING, INTERIOR OR EXTERIOR. ETC. 
ALL WORK EXPERTLY DONE, FULLY INSURED.

GOOD RATES, CALL FOR FREE ESTIMATES
(201) 939-6755

MARK MOVERS
LOW HOURLY RATES ALL TYPES NO 
JOB TOO SMALL OR LARGE EXPERT 
MOVERS HOME OR BUSINESS. 

FULLY INSURED — CALL NOW 
(201) 473-2420

CARPENTRY AND HOME REPAIRS 
BATHROOMS, KITCHENS, BASEMENTS, BOOK- 
CASES WIND0WS, DOORS, CLOSETS, DECKS 

AND PANELING, HOMES, BUSINESS OR 
INDUSTRY FREE ESTI MATĖS. CALL (201) 339-4242

RAIŠE MONEYI IDEAL FOR FUND 
RAISERS, CLUBS, SCHOOLS REAL 

MONEY MAKER
In 13 blcentennlal statės. An excellent opportunlty

to make extra money selling outstandlng bl
centennlal Items, Including unlque Llcense Plate. 
Mušt have patrlotic motlvatlon. Call or wrlte: 
RODGERS CO., 29-38 Lodi St. Hackensack, N J. 
07601.

eOTMMMBKMr'- - ■ 
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j^RMAN Art ROACHES or VVAftRBUGS WATERBUG

YOUR PROBLEM?
— ŪSE —

2 MILĖS FROM ASBURY PARK, IN WAY 
N.J. NEW BUILDINGS — ALL MEALS “PRI 
BATH IN EACH ROOM” LAUNDRY AND ( 
RATES — $62.00 PER WEEK FOR INFORMA

PHONE: MRS. JENSEN (201) 493-3096
STATĖ APPROVED

0
DEXTER PARK 
PHARMACY |3

Wm. Anastasl, B. S.
• 77-01 JAMAICA AVEMUE

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

WE DELIVER 
TĖLEF. 296-4130

f

CAPITAL HOME IMPROVEMENT
EXPERT ROOF REPAIRS GUTTERS AND 

LEADERS ROOFING AND SIDING FOR HOM 
COMMERCIAL & INDUSTRIAL PLACES — CA

212 939-0636

EXPERT PAPER HANGING 
TRIMMED AND UNTRIMMED PAPER, VI 
SAN I TAS. FOIL, CORK, ALSO INTERIOR 
EXTERIOR PAINTING HOME OR BUSII

FULLY INSURED CALL (201) 278-1527

A. ROBERT & SON PAINTING 
Interior exterlor expert paperhanging we i 
wallpaper all typea free home shopplng aerv

CALL (212) 898-7587

PLEASANT VIEW LODGF
THEIDEAL VVINTER RESORT FREEHOLD38, N.'

BOX C

INDOOR POOL, SAUNA, COCKTAIL LOUNGE 
PRIVATE BEGINNERS’ SLOPE, FIREPLACES 

CROSS COUNTRY SKIING AVAILABLE O 
PREMISES NEAR HUNTER & WINDHAM MTS. 

FEEE SKIING ON PREM. SNOWMAKERS 
FOR INFO & BROCHURE CALL N.Y. TEL. (21 

564-1818 N.J. TEL. (201) 272-3399
FOR DEFINITE RESV.: CALL (518) 634-2523 

BIG DISCOUNTS ON OUR
MARCH VVEEKENDS 

Reserve Early!

BLUE FARE RĘST. & 
CATERING 

165-01 NORTHERN BLVD.,
FLUSHING — FL 3-2244 

Complete Dinner Free Parklng 
BEST DEAL IN OUEENS 

SHRIMP COCKTAIL, HERRING OR SOUP 
BROILED LOBSTER TAIL OR HALF LOBSTER 

STUFFED VVITH CRABMEAT $6.95 
MANY OTHER ENTREES — FROM

$4..95 — $9.75
SERVED WITH STUFFED BAKED POTATOE, 

SALAD, HOMEMADE DESSERTS COFFEE

NEW CARSTEN’S RESTAURANT 
OPEN 7 DAYS A WEEK SERVING 

BREAKFAST — LUNCH — DINNER FRESH 
SEAFOOD OUR SPECIALTY, STEAKS & CHOPS 
ALL BAKING DONE ON PREMISES 820 FLATBUSH 

AVĖ (CORNER CATON) CALL: 282-5908

Ą
BLDING LOTS FOR SALE

BU ILDERS WELCOME IN VESTMENT PROPERTIES 
AVAILABLE LARGE & SMALL TRI-STATE 

DEVELOPERS JACK HALAHAN (914) 343-2813

VVHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
TIRES BATTERIES & ACCESSORIES STRAIGHT 
PATH OLD COUNTRY ROAD VVYANDANCH, N.Y. 

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

ANY DOOR In our stock from ‘67-‘73 $25 
ea. We wll Inatall & palnt for as low aa $75 
additional. Ouarter panela $75 ea., rear end 
$50 ea., seats $40 a sėt, gas tanke $10 ea. 
Free estlmete on body work, 439-9745

o -

; TRUCKING SERVICE
AVAILABLE LOCAL 

ALLBOROS 
REASONABLE

CALL (516) SU 1-4132 OR CA 6-4562

l
J.P. PIZZERIA

g 3682 —A NOSTRAND AVENUE BROOKLYN,
NEW YORK OPEN FROM 11 A.M. TO 11 P.M. 

| WE DELIVER CALL: 891-1659

1

1
RONEE ENTERPRISES 

311 WEST 43RD STREET N.Y.C.
E, 311 VVEST 43RD STREET N.Y.C.
■E CLOTHES FOR THE ENTIRE FAMILY
E
N

A.K.C. PUPPIES 
All Breeds From $69 and Up 

Klng Kennels 
(516) 585-6942

SEAMSTRESS
Expert Design & Alteratlons 

For All Womens Clothing Also 
Men’s Shlrta Reasonable 

467-2123

Dl LORETO S FLORIST
FLOVVERS FOR ALL OCCASIONS EXCLUSIVE 
DESIGNS AT MODERATE PRICES SPECIALIZING 
IN VVEDDINGS FUNERALS TROPICAL HOUSE 

L PLANTS OPEN 7 DAYS GREENHOUSE ON
PREMISE 358-1636 57-24 164 ST. FLUSHING

NEW YORK

RECOMMENDED ROOFING
L We Are Specialistą
p | InShlnglIng & FlatRoofingforHomes 

JS 1 Call 526-8466
1

WALL PAPERING MURALS
PANELING — CEILINGS 
SOUARE & SUSPENDED 

>11 j SMALL HANDY JOBS.
:e S REFERENCES

CALL JOHN — (212) 631-2750

r> MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE 

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT EN D WORK ELECTRICAL WORK 

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
9KILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS

1 PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

FRANK MANCINI AND SON 
CONTRACTOR

INDUSTRIAL & COMMERCIAL AND HOMES i
)N WE TAKE PRIDE IN OUR WORK

441 GRAHAM AVĖ. BROOKLYN, N.Y.
CALL (212) 388-3465

2)

I— ■V

F
HAPPY HOLIDAY TO ALL OUR BRIDES 

FRANCINE’S BRIDALS
3 Union Avė. Center Moriches, L.I. 

(516) 878-2324

JUOZAS T
1900 t I9T1j\

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines Nevv York, 
Nevv Jersey ir Connecticut 
vai s', jos e

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

• CLEAN z ameriMr
• ODORLESS roach

• NO SPRAYING

Moneyback Guarantee
Against Rednfestatiori |

ReaohBt oat SURE KILI, greodily, thon rotum to thoir 
ntiYl to die. Thoso doad roacho contaminate othor ( 

and «ggs. Thi» chain- roaction KILLS THEM i 
p AUJ 6na can is sufficieht for an avoraga infastad aix J 
* tCMJght room dwelllng. SURE KILL Ja a powdVr fhat i 

nayoLj«aara out. If įoft In plato, Ro-infaatation Wlli i 
notM>očur. ]

Ali You Can Lošt Is Your Roaches
SshfktNy 53 98 plūs SOc for postągo and hancUing i 

-Now Yortt Stote Reaiderite add applicable Salta Tax 
H M INDUSTRIES, INC.

lį150[ o 2900 Erie Blvd. E. ė Syracuae, N.Y. 13224 ;

• \

FOR PARTIES LUNCHEON OR DINNER 
SERVING 30-100 S3.95 & UP PER PERSON

ADOLF SCHRAGER’S BALDŲ 
IŠPARDAVIMAS

10%-40% NUOLAIDOS
PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 

GERIAUSIOS KOKYBĖS
Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 

Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai 

S C H R A G E R’S 
366 EAST 86TH ST. (tarp 1 ir 2 Avės.)

NEVY YORK CITY TEL. TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

ii
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A.A. 
JADVYGA KLEMEJERIENĖ

Jau suėjo vlenerl metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Mamytę, uošvę ir senelę, kurios 
netekome 1975 vasario 9. Palaidota Cypress Hills kapinėse.

Palikai Tu mus visus dideliame liūdesyje, nes Tu mus 
visus atjautai, visiem padėjai. Kol mūsų širdys sustos plaku
sios, mes Tavęs, mylima Mamyte, nepamiršime.

Minint šią liūdną vlenerių metų sukaktį, už jos sielą 
Šv. Mišios bus aukojamos Kultūros Židinyje 1976 vasario 8 d. 
10 vai. ryto.

Maloniai kviečiame visus draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose Ir kartu su mumis pasimelsti 
už mūsų Mamytės siela.

Ilsėkis ramybėje, mylima Mamyte

Nuliūdę: dukterys, žentas ir anūkai

A.A. 
ONAI ŽUKAUSKIENEI

mirus, dukrai Aldonai Dulsklenei ir šeimai gilią užuojautą 
reiškia

Vytautas ir Irena Alksniniai, 
Algirdas ir Dana Alksniniai 

su Šeimomis

BAYONNE, N.J.

ŽINIOSBus statoma nauja Šv. Mykolo 
parapijos bažnyčia

Architekto J. Nakrošio projektas: naujoji Šv. Mykolo parapijosbažnyčia Bayonne, N.J.

valdybos narius Albertą Jaritį, 
JonąOlevičių ir Juozapą White.

Apie Simą Kudirką parašė 
didysis Bostono, dienraštis — 
The Boston Sunday Globė sau
sio 25. Straipsny pakartojama 
visa jo istorija, kad jis, pralei
dęs 4 metus sovietų darbo sto
vykloj, dabar esąs 46 metų, lai
mingai gyvenąs Nevv Yorke ir 
važinėjąs nauju automobiliu. 
Nuo praeitų metų vasaros gyve
nąs Bronxe ir dabar vedąs dery
bas dėl savo knygos išleidimo ir 
vaidinimo televizijoj.

A.A. 
ALFONSUI PETRIKUI

mirus, žmoną Emiliją, sūnus Gilbertą, Algirdą Ir Edvardą 
su šeimomis giliai užjaučiame.

K. Graudienė, Rūta, Raimundas

K.k.

JONUI BEINORIUI
Lietuvoj mirus, jo sūnų muziką Ir Šv. Juozapo parapijos 
vargonininką Joną Beinortų skausmo valandoj giliai už
jaučiame.

Sv. Juozapo parapijos choro 
valdyba ir nariai 
Waterbury, Conn.

A.A.
ONAI BAČAUSKIENEI

mirus, jos vyrui Kazimierui, dukrai Petnlūnienei su šeima 
gilią užuojautą reiškia

Bronė Spūdienė

Kun. Albertas J. Matulis, Šv. 
Mykolo lietuvių parapijos kle
bonas, 15 E 23rd St., Bayonne, 
N.J., oficialiai paskelbė parapi
jos planus, kiek tai liečia naujos 
bažnyčios statybą. Arkivyskupas 
Peter L. Gerety savo laiške, 
kuris buvo perskaitytas bažny
čioj visų mišių metu, išreiškia 
pasitikėjimą, kad naujoji baž
nyčia greit taptų realybe. Arki
vyskupo žodžiais tai bus istori
niai metai Šv. Mykolo parapijos 
istorijoj. Bažnyčios statybos pla
nai buvo peržiūrėti ir patvirtin
ti arkivyskupijos liturgijos ir 
statybos komisijų.

Pradėtas oficialus statybos 
vajus, į kurį kun. A. J. Ma
tulis kviečia įsijungti visus para
piečius ir Šv. Mykolo parapijos 
draugus. Statybos komitetas 
kviečia parapiečius pasirinkti 
įsipareigojimus, kurie labiausiai 
jiem patiktų ir kuriuos pajėgtų 
įvykdyti dvejų metų’laikotarpy. 
Štai įsipareigojimų pavyzdžiai: 
geradarys — 250 dol., pat
ronas — 500 dolerių,
sponsorius — 1,000 dol., staty
tojas — 2,500 dol., fundatorius 
— 5,000 dol.

Klebonas kun. Matulis išreiš
kė pasitenkinimą, kad jau yra 
sulaukęs daug padrąsinimų ir 
įsipareigojimų šio vajaus tėk
mėj. Įsipareigojimai priimami 
parapijos klebonijoj, o taip pat 
bus priimami komiteto narių. 
Statybos komitetui vadovauja 
dr. Steponas A. Mickewich, gar
bės pirmininkas, ir Al. Jackųps, 
generalinis pirmininkas.

Naujos bažnyčios statybos kai
na, tikimasi, bus 250,000 dol. su 
viršum. Statyba bus pradėta šią 
vasarą. Nauja moderniškai vėsi
nama ir šildoma bažnyčia bus 
iš “baltų” plytų, maždaug 30 
pėdų ilgesnė ir 10 pėdų plates
nė negu dabartinis pastatas.

Jonas Nakrošis, Keamy, N.J., 
architektas, darydamas naujos 
bažnyčips planus, laikėsi 
“koplyčios” stiliaus bažnyčios 
viduj ir išorėj. Daugelis esamo
sios bažnyčios koplyčių ir kitų 
ypatingų architektūrinių gro
žybių bus išlaikyta ir naujojoj 
statyboj. Artumas ir tarpusavio 
šiluma tik pagelbės pamaldumo 
dvasiai. Kun. A.J. Matulis išreiš
kia pasitikėjimą, kad' Šv. My
kolo parapijos nariai ir draugai 
palankiai atsilieps į naujos 
bažnyčios vajų. — Kor.

Prel. P.M. Juras, P.A., Lietu
vos vyčių garbės narys, pakvie
tė Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities narius ap
lankyti Alkos muziejų, Putnam, 
Conn. Prelatas šį muziejų pradė
jo prieš 30 metų ir surinko dau
gybę lietuviškų knygų, droži
nių, rankdarbių, paveikslų, do
kumentų ir t.t.

šv. Kazimiero šventės minėji
mas, rengiamas Naujosios Angli
jos Lietuvos vyčių, įvyks kovo 7, 
sekmadienį, M. Nekalto Prasi
dėjimo seselių koplyčioj Put
nam, Conn. Dienotvarkėj Alkos 
muziejaus lankymas, mišios 4 
vai. po pietų, 5 vai. vakarienė 
ir trumpa programa. Minėjimo 
vakarienės bilietus Bostonė 
galima tauti pas Lietuvos vyčių

Juozas Palubinskas, dramos 
aktorius, sausio 24 dalyvavo kul
tūriniame subatvakaryje, kurį 
atidarė pirm. Edmundas Cibas. 
Apie svečią aktorių su dideliu 
humoru kalbėjo rašytojas An
tanas Gustaitis. Jis gimęs Kybar
tuose, vėliau įstojęs į meno mo
kyklą, paskui perėjęs į Petro 
Olekos Žilinsko dramos studiją 
ir pasidaręs aktorium. Vaidino 
jaunųjų teatre, Klaipėdos ir Vil
niaus teatruose, Augsburge, 
Vokietijoj, suorganizavęs dra
mos būrelį ir statęs veikalus. 
Jis yra sukūręs per 100 vaid
menų. Dabar gyvena Baltimorėj. 
Svečias deklamavo mūsų rašyto
jus. Pradėjo Maironiu — Nuo 
Birutės kalno, toliau buvo Krė
vės Aras, Balio Sruogos Gedimi
no tostas kariam, Bernardo Braz
džionio Pavasario kelionė, Jo
no Aisčio — Partizano šerme
nys, Stasio Santvaro — Gandras, 
Henriko Radausko — Strėlė 
danguje, Nykos Niliūno — Iš
duotas medis, Antano Škėmos
— Kančių šalis, Kazio Bradūno
— Vilniaus varpai, Švilpynė, 
Antano Gustaičio — Apdūmoji
mai dūmuose. Po gausių plojimų 
dar pridėjo Mirštanti gulbė (au
torius nenugirstas), Šekspyro
— Būti ar nebūti (Hamleto mo
nologas), Aisčio — Draugystė. 
Tai buvo ištisas literatūros vaka
ras, kur daugelio rašytojų kūry
ba buvo įspūdingai perduota. 
Vakaras baigtas tradicine ka
va ir pašnekesiais.

................ .

LB APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Mielą
KAZIMIERĄ BAČAUSKĄ,

jo žmonai Onai mirus, nuoširdžiai užjaučia

LB Bostono apygardos suva
žiavimas įvyko sausio 25 Tauti
nės Sąjungos namuose So. Bos
tone. Apygardą sudaro šios apy
linkės: Bostono, Brocktono,
Čape Cod, Providence ir 
Worcesterio. Iš Providence su
važiavime nebuvo atstovo.

Mikalojus, Stefanija MeSkauskai 
ir Otilija StemaSkienė

Geram prieteliui Kazimierui Bačauskul, jo žmonai

ONAI BAČAUSKIENEI

mirus, reiškiame draugišką Ir širdingą užuojautą

Sofija ir Jurgis Kiaunės 
Veronika ir Stasys Gudai

A.A. 
ONAI BAČAUSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, didelio liūdesio valandose jos vyrą 
Kazimierą, dukrą Eleną, seserį Lenorą Ir brolį Joną su šei
momis nuoširdžiai užjaučiame.

Vincas ir Ona Dovydaičiai 
Lake Worth, Fla.

damas tik po 10 dol. už pusva
landį, likusią sumą padengia 
valdžia. Tai programai vado
vauja Edvardas Meilus.

Reikėtų ir kitur bandyti tuos 
kelius ir gauti valdžios pašal
pą. Brocktone lituanistinės mo
kyklos mokytojam algas moka 
miestas. Worcesteris irgi jau pa
našiai išsirūpino. Reikia, kad bū
tų nemažiau 15 mokinių, o tada 
jau algas mokės miestas.

Jaunimo kongreso atstovės— 
Nijolė Ivaškaitė ir Rima Pata- 
šiūtė padarė pranešimus apie 

irii- jaunimo kongresą. Trečias atsto
vas, Dalius Vasys, dėl egzaminų 
negalėjo dalyvauti.

Į naują apygardos valdybą iš
rinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
pirmininkas Povilas Jančauskas, 
vicepirm. Petras Viščinis, iž
dininkas Jonas Vasys, sekreto
rius Rima Patašiūtė, korespon
dentė — Nijolė Ivaškaitė, atsto
vas jaunimo reikalam — Dalius 
Vasys, informacijai — Eligijus 
Sužiedėlis, kanditatais lieka — 
Mykolas Subaitis, Jonas Pipiras, 
Edvardas Meilus. Į revizijos ko-
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Inkorporuotas 1863
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BALTIC HOMELAND TOURS

Suvažiavimą atidarė apygar
dos valdybos narys Mykolas 
Subaitis. Susikaupimo 
nute buvo pagerbtas miręs pir
mininkas Antanas Škudzinskas. 
Prezidiumą sudarė visų apylin
kių pirmininkai: suvažiavimui 
pirmininkauti pakviestas 
Eligijus Sužiedėlis iš Brockto
no, sekretoriauti Vladas Židžiū- 
nas iš VVorcesterio, nariai — 
Bostono apylinkės pirmininkas 
Antanas Matjoška, Cape Cod 
apylinkės vicepirm. Jonas Mika
lauskas.

Apylinkių pirmininkai padarė 
pranešimus. Iš jų paaiškėjo, kad 
stengiamasi įtraukti jaunimą į misiją išrinkta: Andrius Ketur- 
veiklą.

Apygardos revizijos komisiją 
sudarė Andrius Keturakis, 
Aleksandras Lileikis, Jonas Va- 
liukonis, Jie padarė pranešimą 
apie apygardos finansinį stovį. 
Knygos vedamos ir dokumentai 
tvarkomi gerai.

Iš pranešimų paaiškėjo vienas 
įdomus reiškinys. Veik visur 
stengiamasi Vasario 16 ir birže
li išvežimus paminėti per radiją 
anglų kalba. VVorcesteris pra
eitais metais turėjęs net tris va
landas tam reikalui. Brocktonas 
mažiau laiko gavęs, bet vis tiek 
buvo paminėta. Lietuviai paruo
šia programą, o išlaidas pa
dengia amerikiečiai. Šalia to 
Worcesteris turi du savaitinius 
pusvalandžius per radiją, mokė-

akis, Aleksandras Lileikis ir Jo
nas Valiukonis.

Bostono LB apygardos diena 
bus rugsėjo 12 Maironio Parke 
Worcestery.

Bostono LB kultūros klubo 
pirmininkas Ramūnas Kondra- 
tas prašė paramos sudaryti nau
jai klubo valdybai. Klubas veikia 
jau per dvidešimt metų. Sena

sis pirmininkas suranda naują 
pirmininką ateinantiem me
tam ir tas naujas pirmininkas pa
sikviečia valdybos narius. Dabar 
jam nesiseka surasti naujo pirmi
ninko, taip jis jau antrus metus 
einąs pirmininko pareigas.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Visas suvažiavimas praėjo labai 
šiltoj ir jaukioj nuotaikoj.

P. Žičkus

i

TO

VILNIUS

WARSAW

5 NIGHTS

2 NIGHTS

Eight Departures — -
FEBRUARY 23rd $679.00
MARCH 22nd $679.00
APRIL 12th $735.00
MAY 17th $779.00
SEPTEMBER 20th $779.00
OCTOBER 25th $745.00
NOVEMĘER 15th $679.00
DECEMBER 13th $679.00
Program Includesi
Transatlantic flights via KLM and Aeroflot within USSR 
All rail transportation to and from Warsaw and Vilnius 
All transfers to and from airpęrts and railroad stations, plūs 

baggąge handling
First-class accommodations with private bath, based on 

double occupancy
Three meals per day in Vilnius (breakfast and dinner in 

Warsaw)
Sightseeing tours in both cities
English speaking guides throughout
For Reservations Contact:

------- Reserve Your Date

PAT KELTNER or LARRY GEMMELL 
PHONE: 212 943-6995 

AT
FIGARO TRAVEL INC.

17 BATTERY PLACE 
NEVV YORK, N.Y. 10004

Depo si t of $100.00 will h old your reservation until 30 days 
before departure
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“YORKE FT
Jaunimo pamaldos K. Židiny

je bus vasario 8, sekmadienį, 
12 vai. Po pamaldų Walt Disney 
filmas, C.Y.O. lygos rungtynės. 
Vaišėmis rūpinasi ateitininkai.

New Yorko Altą kreipėsi į 
Nevv Yorko miesto majorą ir į 
New Yorko valstybės gubernato
rių, kad jie vasario 16 paskelb
tų Lietuvos nepriklausomybės 
diena.

Aušra ir Jonas Jurašai pra
ėjusį savaitgalį buvo atskridę į 
Chicagą. Sausio 30, penkta
dienį, Chicagos menininkai 
jiem surengė priėmimą. Daly
vavo 120 žmonių. Sausio 31, 
šeštadienį, jiem buvo privatus 

priėmimas, kur kalbėtasi apie 
teatrinės veiklos galimybes Chi
cagoj. Vasario 1 jie kalbėjo Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
salėj. Iš Chicagos išvyko į Los 
Angeles pailsėti pas Jono Jurašo 
tetą. Į New Yorką grįžta vasario 
vidury.

Skautų, skaučių draugovių 
sueigos įvyksta vasario 7, šešta
dienį, 1:30 v. popiet. Visi daly- 
lyvauja uniformuoti.

Skautų Tauro tunto sueiga 
bus vasario 8, sekmadienį, tuoj 
po 12 vai. jaunimo mišių. Visi 
vilkiukai, skautai vyčiai ir vado
vai dalyvauja uniformuoti su vė
liavomis.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas savo susirinkimą kvie
čia vasario 8, sekmadienį, 2:30 
v. popiet pas klubo narę Genę 
Treimanienę, 85-55 98 St.
Woodhavene. Narės prašomos 
dalyvauti.

Užgavėnių kaukių balius ren
giamas vasario 28 Kultūros Ži
dinio didžiojoj salėj. Šis kaukių 
balius yra virtęs tradicija, su
traukia daug gražios publikos. 
Rengėjai New Yorko ateitinin
kai.

Austrą Puzinienė, gyvenanti 
St. Mateo, Calif., praeitą sa
vaitę lankėsi Washingtone ir ten 
platino išleistą monografiją apie 
savo vyrą dail. Povilą Puziną. 
Šią savaitę ji vėl atvyko į New 
Yorką knygos platinimo reika
lais.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 24 kuopa vasario 8, sek
madienį, 12 vai., tuoj po sumos, 
Angelų Karalienės parapijos ma
žojoj salėj kviečia narių susirin
kimą. Laukiamos ir viešnios.

Dirvos savaitraščio 60 metų 
sukakties minėjime iš Phila
delphijos dalyvavo V. Gruzdys, 
J. Bubelis ir Birutė Valašinie- 
nė, kuri aplankė Darbininko 
spaudos kioską ir įsigijo lietu
viškų knygų ir plokštelių už 150 
dol. Malonu, kad motina visiem 
savo sūnum nupirko po vieną 
gramatiką mokytis lietuviškai — 
Introduction to Modern Lithua
nian.

Visi einame į
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ — MINĖJIMĄ

VASARIO 15, SEKMADIENĮ, 3 VAL. P.P. 
KULTŪROS ŽIDINYJE, NEW YORKE

PROGRAMOJE:

Altos pirmininkas A. VARNAS
Lietuvos generalinis konsulas N.Y. A. SIMUTIS
N.Y. pranciškonų viršininkas tėv. P. BALTAKIS, O.F.M. 
Pagrindinis kalbėtojas prof. dr. A. KLIMAS 
Amerikietis kalbėtojas 
New Yorko tautinių šokių grupė 
Vyrų choras PERKŪNAS 
Programos vadovė I. VEBLAITIENĖ

įėjimas 4 dol., jaunimui 1 dol.
Rengia New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba

Jei negalite atvykti į minėjimą, prašom savo auką Lietuvos laisvei 
pasiųsti: ALTA, P.O. Box 1123, VVoodhaven, N.Y. 11421

Nevv Yorko Altą kviečia visus 
apylinkės lietuvius atvykti į Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimą vasario 15 Kultūros 
Židinyje. Ypač norėtų matyti vi
są lietuvišką atžalyną ir Mairo
nio mokyklos jaunimą. Tėvai 
prašomi savo vaikus pasiimti į 
minėjimą ir atnešti simbolinę 
auką.

Nevv Yorko Amerikos Lietu
vių Taryba kartu su Washingto- 
no ir Baltimorės Liet. Bendruo
menės apylinkėmis rengia 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą Kongreso rūmuose. Yra 
pakviesti visi kongreso nariai, 
spaudos atstovai. Taip pat kvie
čiami ir apylinkės lietuviai daly
vauti šiame priėmime.

Pietus bus galima gauti vasa
rio 15 Kultūros Židinyje. Su 
lietuviškais valgiais valgykla 
veiks nuo 1 vai. mažojoj salėj. 
Taip pat veiks ir bufetas su gė
rimais.

LB NY apygardos ir apylinkių 
valdybos globoja vasario 14 Kul
tūros Židinyje įvykstantį III 
PLJK įspūdžių vakarą. Nevv Yor
ko atstovai pasidalins savo įspū
džiais, painformuos apie priim
tas rezoliucijas, numatytas atei
ties veiklos gaires ir parodys fil
mą apie kasdieninius bei iškil
mingus kongreso momentus. Vi
si, ypatingai jaunimas, kvie
čiami gausiai atsilankyti.

Į Perkūno chorą įstojo nau
jas narys Aleksandras Gecevi- 
čius iš Richmond Hill. Choras 
sveikina naująjį savo narį ir 
kviečia kitus dainos mėgėjus įsi
jungti į choro eiles. Choras repe
tuoja kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą Kultūros Židinyje, Per
kūno kambaryje.

Howard Beach teniso 
klubas pastatė naują teni
so aikštę, kuri bus naudo
jama tik mokymui. Visom 
teniso pamokom (indivi
dualiom ir grupėm) vado
vaus žinomas tenisinin
kas VITAS GERULAITIS, 
SR.

Visi suinteresuoti pa
gerinti savo žaidimą gali 
kreiptis Į klubą numeriu: 
738-2234 arba skambinti Vi
tui Gerulaičiui 847-5522.

Mokymas bus pravestas 
panaudojant pačius nau
jausius metodus ir maši
nas. Galima naudotis šiais 
patogumais: televizija, du
šais,pirtimi Irvaikų priežiū
ra, mamom ar tėvam žai
džiant.

KLUBO ADRESAS:
153 Avė. ir 70 Street, 
Howard Beach, N.Y.

Aktoriaus Vitalio Žukausko 
gastrolių po Australiją reporta
žas bus perduotas šį sekmadie
nį, vasario 8, per Laisvės Žibu
rio radiją.

Juozas Andriušis, kuris turi 
savo draudimo ir nekilnojamo 
turto pardavimo įstaigą Jamaica 
Avė., Woodhavene, sausio 31, 
suėjus artimųjų bičiulių būreliui 
į jų gražiai įrengtą rūsį, atšventė 
60 metų sukaktį. Pasakyta svei
kinimo kalbų, įteikta dovanų, 
sugiedota Ilgiausių metų. Nei jo 
nuotaikos, nei jo išvaizda neby
loja apie šią garbingą sukaktį. 
Jis visada jaunas ir žvalus. 
(S.K.)

N.Y. vyrų Perkūno choras da
lyvaus Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime. Chorui diri
guoja V. Daugirdas.

Leonas Karmazinas išskrido 
atostogauti į Australiją, kur ap
lankys savo seserį Janiną Sikors- 
kienę.

Kun. A. Račkauskas, kun. J. 
Pakalniškis, kun. V. Pikturna iš 
Floridos, iš Walt Disney 
Word, Darbininko redakcijai at
siuntė sveikinimus.

Maironio lituanistinė mokykla 
vasario 20-22 ruošia žiemos iš
vyką į Hunter ir Cortiner Valley 
slidinėjimo vietas. Apsistos lat
vių stovykloje Rota. Kas nori 
daugiau informacijų ir kas nori 
sau vietą rezervuoti, prašom 
skambinti tėvų komiteto pir
mininkui V. Sidui, 849-8250. 
Kaina prieinama visai šeimai.

Į kaukių balių suaugusiem, 
kurie turės kaukes, įėjimas 10 
dol., be kaukės — 12.50, studen
tam su kauke — 5 dol., be kau
kės — 7.50 dol. Tradicinis kau
kių balius rengiamas vasario 28 
Kultūros Židinyje.

Rožė Gražina Mainelytė, bu
vusi Kauno Valstybinio Teatro 
operos solistė, JAV dirbanti Pan 
American World Airways centro 
įstaigoj New Yorke, lietuviškoj 
veikloj jau trylika metų priklau
santi PLB, N.Y. Queens apylin
kės valdyboj kultūros reikalų va
dovė, sausio 27 susituokė su 
Jonu Jasinsku, diplomuotu tei
sininku, Lietuvos karo aviacijos 
atsargos lakūnu-pilotu ir buvu
siu Užs. Reikalų ministerijos 
protokolo skyriaus valdininku, 
kurio paskutinis postas buvo At- 
tache Lietuvos konsulate Chi
cagoj.

Metropolitan Opera New Yor
ke vasario 7, šį šeštadienį, 2 
vai. po pietų transliuoja Ludvvig 
Van Beethoven dvieję veiksmų 
operą Fidelio. Pagrindiniai so

listai: Kenneth Riegel, Judith 
Blegen, John Macurdy, Gwy- 
neth Jonės, Donald Mclntyre, 
Jess Thomas, James Morris. Va
sario 14, šeštadienį, bus trans
liuojama Giuseppe Verdi ke
turių veiksmų opera La Travia
ta. Pagrindiniai solistai: Beverly 
Sills, Stuart Burrows, Ingvar 
Wixel, Cynthia Munzer.

JAV LJS TARYBOS NARIAI NEW YORKE 
LB N.Y. APYGARDOS BEI APYLINKIŲ 

JAUNIMO REIKALŲ VADOVAI 
RENGIA

III PLJ KONGRESO 
ĮSPŪDŽIŲ VAKARĄ

Nepraleiskite progos išgirsti apie šį reikšmingą Įvykį. 
Laukiami visi iš arti ir toli.

Programoj: 1. Naudinga: susitikimas su kongreso 
atstovais

2. Įdomu: kongreso eiga filme ir skaidrėse
3. Linksma: jaunimo šokiai

Iki pasimatymo

Vasario 14, šeštadienį, 8 v.v. 
Kultūros Židinio mažojoj salėj

Adomo Galdiko kūrybinė rai
da — tokiu vardu atspausta 
pranciškonų spaustuvėj knygu
tė. Jos autorius Aleksandra Ka- 
šubienė. Čia nagrinėjama, kaip 
dailininkas keitėsi, grupuo
damas savo kompozicijos ritmą. 
Knygutė iliustruota, 16 pus
lapių. Išleidimą finansavo daili
ninko našlė Magdalena Galdi
kienė. Tai yra paskaita kurią A. 
Kašubienė skaitė, kai buvo iš
leista dail. A. Galdiko mono
grafijos angliškoji laida. Paskaita 
drauge ir knygos pristatymas vy
ko Kultūros Židiny.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 24 kuopa Brooklyne, 
įvertindama lietuviškos-kata- 
likiškos spaudos reikšmę, pri
siuntė 10 dol. auką Darbininkui 
paremti. Dėkojame.

Danutės Pomerancaitės ir jos 
vyro Yuri Maruzkevich smuikų 
duetų koncertas įvyks Alice 
Tully Hali patalpose, Lincoln 
Centre, Nevv.Yorke, kovo 6.

ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖJE

Tradicinė ateitininkų šeimos 
šventė įvyko sausio 31, šešta
dienį, Kultūros Židinio mažojoj 
salėj. Pradžioj buvo montažas 
apie Vytautą Mačernį. Montažą 
parašė Onilė Vaitkutė iš Wor- 
cester, Mass. Montažą atliko ke
lios mergaitės ir vienas berniu
kas. Čia buvo skaitoma apie Ma
černį, buvo skaitomos ir jo eilės. 
Kai kur buvo palydėta piano mu
zikos. Andrius Rajeckas paskam
bino solo Beethoveno opus nr.
3. Toliau buvo linksmi vaidini
mai, dainos, bendri žaidimai, į 
kuriuos buvo įtraukti ir vyres
nieji. Vadovavo Rasa Razgaitie- 
nė. Visą programą atliko moks
leiviai. Po programos buvo vai
šės ir vakaronė. Vakaras praėjo 
jaukioje ir draugiškoj nuotaikoj. 
(Plačiau ateitininku skyriuj).

ALI H A 
DVARIONAS 
pianist
ALICE TULLY HALL. LINCOLN
SUNOAV. 8PM. reBRUARV 8.1976

BALFO 1ŪO-TOJO 
SKYRIAUS VAKARAS

Balfo šimtasis skyrius Nevv 
Yorke, savo vajų baigdamas, 
sausio 24 Kultūros Židiny suren
gė balių. Tuo metu orai buvo ne
draugiški, — grūmojo šalčiais, 
slidžiu ledu, tai didžioji Židinio 
salė susilaukė nedaug svečių. Jų 
buvo tik koks šimtas. Ir labai 
gaila. Balfas yra visų rūpestis, 
tai reikia bet kokiom sąlygom 
jį remti ir palaikyti.

-o-
Publika sėdėjo prie apskritų 

stalų ir laukė programos, kurią 
8:20 v.v. pradėjo 100-jo skyriaus 
pirmininkė Janė Gerdvilienė. 
Scenoje prie pulto ji pasakė ati
daromąją kalbą, priminė, kad 
Balfas pradeda 32-tuosius šalpos 
metus. Prisiminė prieš metus 
mirusį ilgametį Balfo pirminin
ką prel. J. Končių. Jį ir kitus 
mirusius balfininkus pagerbti 
paprašė susikaupimo minute.

Pirmininkė toliau pristatė va
karo svečius ir pakvietė žodį tar
ti Lietuvos gen. konsulą Anice
tą Simutį. Jis išryškino, kaip 
Balfas per savo gyvenimą rėmė

Algirdas Budreckis iš Quincy, 
Mass., ir A. D Dumčius iš New- 
ton, Mass., atvykę į Dirvos laik
raščio minėjimą Kultūros Židi
ny, aplankė ir Darbininko re
dakciją bei administraciją. Čia 
įsigijo lietuviškų knygų už 100 
dol.

VVoodhavene parduodamas 
vienos šeimos iš 7 kambarių 
gražus namas. Informaci
jai tel. 296-9010.

Richmond Hill, prie pat 
Forest Parko, išnuomojamas gra
žus butas iš 6 kambarių su mo
dernia virtuve. Skambinti tel. 
847-8692.

Pirmą kartą lietuvaitė — 
pianistė virtuoze 
Lincolno Centre

ALDONA 
DVARIONAITĖ

pasaulinio masto pianistė, 
vasario 8, sekmadienį, 8 v.v. 
Alice Tully Hali Lincolno Centre, 
1941 Broadvvay ir 65 Street, 
atlieka

FORTEPIJONO REČITALĮ
Programoje:
Chopino, Liszto, Dvariono, Scriabino 
kūriniai
Bilietai gaunami prie įėjimo

1976 vasario 28, šeštadienį,
8 vai. vak. Kultūros Židinyje

UŽGAVĖNIŲ
KAUKIŲ BALIUS

Ateitininkių gaminti valgiai

Geri gėrimai ant stalo

Šokiam gros daug kam j‘au žinomas 
labai geras

ALEX PERRY ORKESTRAS
Premijos geriausiom ir dovanos visom kaukėm 

Vietas ir stalus rezervuoti skambinant:
RENATAI ALINSKIENEI GL 6-667z 
STASEI BOBELIENEI MI 7-6637 
LORETAI VAINIENEI 296-6860 
Jaunimas:
PETRUI TUTINUI 647-1406

Įėjimo auka: $12.50
Stud. ir moksl.: $7.50

mūsų tautiečius ir kad dabar yra 
tokių, kurie laukia j o pagalbos.

Toliau pirmininkė pakvietė 
programai vadovauti Stasį Vaš- 
kį. Pradžioj jis pasakė mažą 
įvadą apie Balfą ir pranešė, ko
kias dainas dainuos Louise Sen- 
ken.

Apreiškimo parapijos choro 
solistė Louise Senken, ele
gantiška ir maloni dama, turi 
malonų balsą ir gražią laikyse
ną scenoj. Pradžiai ji padainavo: 
Na tai kas — Kavecko, Mano 
rožė — Aleksandro Kačanausko. 
Akomponavo Algirdas Kača- 
nauskas.

Toliau Stasys Vaškys padekla
mavo: Putino—Raudonspalvės 
liepsnos debesų (pirmoji eilutė),
K. Bradūno — Amžinajam lietu
viui, Putino — Pavasario para
das.

Į sceną grįžo Louise Senken ir 
su pakilia nuotaika padainavo iš 

Rodgers-Hammerstein opere
čių — Sound of Music ir Carou- 
sel — dvi ištraukas.

Programa buvo trumpa, ir jos 
užteko šiam vakarui.

Pirmininkė tada į sceną su
kvietė visus programos daly
vius ir apdovanojo gėlėmis. Pa
kvietė ir Balfo 100-tojo skyriaus 
vicepirmininkę Eleną Mickeliū- 
nienę, kuri šiam vakarui nemo
kamai parengė vaišes. Jai prise
gė korsažą. Pabaigai pakvietė 
Tėv. Paulių Baltakį, OFM, su
kalbėti maldą. Maldoj jis prisi
minė vargstančius ir artimo mei
lės darbus.

Tada į stalus nešė valgius. 
Prasidėjo vaišės ir šokiai. Buvo 
šilta vakarienė. Kiekvienas sta
las nemokamai gavo šampano 
butelį. Vakaras buvo nuotaikin
gas. Tik visi apgailėjo, kad žmo
nių buvo per maža. (p.j.)

N.Y. ATEITININKAI
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