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Savaitės 
įvykiai

JAV DIPLOMATO DRĄSUS 
PASISAKYMAS

Kinijoj rusenantis nepasiten
kinimas dėl keturių klikos narių 
arešto keliose provincijose pra
siveržė neramumais — grobiami 
ginklų sandėliai, sprogdinami 
fabrikai, plėšiamos krautuvės, 
trukdomas geležinkelių susisie
kimas ir žudomi žmonės. Į 
neramumų vietas buvo pasiųsti 
kariuomenės daliniai.

Būsimasis prez. Carter sutiko 
su Prancūzijos prez. Valery Gis- 
card d’Estaing siūlymu sušaukti 
vakarų valstybių galvų konfe
renciją ekonominiam klausi
mam svarstyti, bet nei konfe
rencijos vieta nei laikas dar nėra 
sutartas.

R. Berlynas nuo š.m. pradžios 
pradėjo imti iš besilankančių 
vakarų valstybių piliečių vizos 
mokesčius. Nors vakarų didieji 
tvirtina, kad tai yra neteisėta, 
bet jokių žygių dėl to dar ne
padarė.

Per paskutinį dešimtmetį JAV 
karo reikalam kasmet skirdavo 
tik apie 5:4 visos krašto gamy
bos proc., o Sov. S-ga — nuo 12 
iki 14.5 proc., todėl nenuosta
bu, kad JAV karo laivų skai
čius sumažėjo 50 proc., karo lėk
tuvų — 31 proc. ir karių — 
22 proc.

Tautinės Kinijos šaltiniai pa
skelbė, kad per pr. vasarą Ki
nijoj įvykusį žemės drebėjimą 
žuvo per 655,000 ir buvo su
žeista perrT00,000 žmonių.

Izraelio parlamentas sutiko 
vykdyti naujo parlamento rinki
mus gegužės m. Iki to meto liks 
dabartinė min. pirm. Yitzak Ra- 
bin vadovaujama vyriausybė.

Pasitraukiąs į atsargą JAV karo 
aviacijos žvalgybos viršininkas 
gen. George J. Keegan tvirtina, 
kad Sov. S-gos karinė galybė 
jau dabar yra pralenkusi JAV, 
nes JAV strategija visą laiką sie
kė išvengti karo, o Sov. S-gos 
— karą laimėti.

Prez. Fordas pasiūlė kongre
sui imtis žygių priimti Puerto 
Rico į JAV valstijų šeimą, bet 
nei kongrese nei Puerto Rico val
džios sluoksniuose pritarimo 
nesusilaukė.

Pagal Kinijos laikraščių pasi
sakymus Kinijoj būsianti sukurta 
tokia aplinkuma, kurioj galėtų 
reikštis daug laisvesnis politinis 
ir ūkinis gyvenimas, šimtai skir
tingų nuomonių galėtų sugy
venti ir šimtai gėlių galėtų su
žydėti moksle ir kultūroj.

Indijos komunistų partija, iki 
šiol rėmusi vyriausybės darbus, 
pradėjo organizuoti masines de
monstracijas dėl pragyvenimo 
pabrangimo.

Sovietų Pravda naujų metų 
proga smarkiai puolė nepalan
kiai apie Sov. S-gą rašančius Va
karų žurnalistus, o jų straipsnius 
prilygino nuodingai buržuazinei 
propagandai, siekienčiai apjuo
dinti socialistinę visuomenę.

Ispanijos vyriausybė paleido 
už užstatą slaptos komunistų 
partijos gen. sekr. Santiago Car- 
rillo, panaikino politines bylas 
sprendusį viešosios tvarkos teis
mą ir patvarkė, kad ateity bylas 
dėl terorizmo spręstų civilinis, o 
ne karinis teismas.

Libijos diktatorius pik. Muam- 
mar el-Quaddafi pareiškė, kad 
krašte būsią sušaukti rajoniniai ' 
liaudies kongresai krašto politi
nės sąrangos sistemai apsvarsty
ti, o kovo m. būsią sušaukta 
liaudies generalinė konferenci
ja.

Maskvoj stačiatikių kun. Gleb 
Jakunin, diakonas Varsonofy 
Khaibulin ir pasaulietis Viktor 
Kapitančuk sudarė krikščionių 
komitetą tikinčiųjų teisėm Sov. 
S-goj ginti.
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The Washington Post dienraš
tis gruodžio 19 laidoj, For the 
Record skilty rašo apie JAV 
diplomato Sidney Sober pareiš
kimą Jungtinių Tautų svarstybo- 
se gruodžio 2. Sober paminėjo, 
jog visiem yra žinoma JAV ap
sisprendimo politika. Iš teritori
jų, kurias JAV yra turėjusios sa
vo žinioj, vienos yra gavusios 
nepriklausomybę, o kitos įsijun
gė į JAV šeimą. Pačios JAV, 
kilusios iš kolonijų, nėra koloni
jinė valstybė ir nenumato tokia 
būti. Tuo tarpu jokia galybė isto
rijoj nėra buvusi tokia godi sve
timų žemių, kaip Sovietų Są
junga. Užtenka pažvelgti bent į 
vieną iš gausių kraštų nuo 
Šiaurės Europos iki Rytų Azi
jos. JAV pasitraukė iš įvairių 
Ramiojo vandenyno salų, ku
rias buvo užėmusios per antrąjį 
pasaulinį karą. Ar Sovietų Są
junga gali tą patį pasakyti? Ne
reikia pamiršti, jog, pavyzdžiui, 
1940 Sovietų Sąjunga karine jė
ga užgrobė kaimynines laisvas 
valstybes — Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Tas anksčiau laisvas 
Baltijos valstybes SS tebelaiko 
savo replėse neigia pa-

t

Maironio lituanistinės mokyklos mokinių choras gieda kalėdines giesmes savo eglutėje 
sausio 9 Kultūros Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

DEMONSTRACIJOS VILNIAUS STADIJONE
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 23

Vilnius. 1975 lapkričio 28 Vil
niaus “Žalgirio” futbolo koman
da namuose žaidė paskutines se
zono rungtynes. Po sėkmingų 
rungtynių (3:0 “Žalgirio” nau
dai) tūkstantinė minia dainavo 
“Ant kalno mūrai”, “Augo girioj 
ąžuolėlis” ir kitas lietuviškas 
dainas bei kitokiais būdais reiš
kė savo entuziazmą, kuriam su
trukdyti milicija ir civiliai apsi
rengę saugumiečiai panaudojo 
jėgą. Tačiau tai tik suaudrino 
minią, kuri stichiškai susiorgani
zavo ir apie 2,000 žmonių eise
na, beveik išimtinai jaunimas, 
apsukusi du ratus stadijone, pa
traukė į miesto centrą, skanduo
dama “Žal-gi-ris!” ir dainuoda
ma lietuviškas dainas, 
na, nors pretekstas jai 
buvo puiki “Žalgirio” 
vėliau virto tam tikra 
ir Vilniaus lietuviškojo jaunimo 
nuotaikų demonstracija.

Eisena, perėjusi centrine gat
ve (buvo bandyta ją išskirstyti 
ties Dzeržinskio tiltu, bet nepa
vyko), apsukusi kvartalą aplink 
Saugumo komiteto pastatą ir 
švilpimu bei šūksniais “pager
busi” už užuolaidų pasislėpu- 

Ši eise- 
atsirasti 
pergalė, 
protesto

grindines žmonių teises, kurių 
viena yra religinė laisvė. Papras
tas JAV delegacijos klausimas: 
Ar tas anksčiau nepriklausomas 
valstybes SS ir toliau turi inten
ciją laikyti savo žinioj? Ar objek
tyvi istorija pašauks Sovietų Są
jungą atsiskaitymui?

Gruodžio 28 Vliko pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas diploma
tui S. Sober pasiuntė padėkos 
laišką:

“Prašau priimti mūsų tikrai 
nuoširdžią padėką už Jūsų pa
reiškimą Jungtinių Tautų svars- 
tybose gruodžio 2 apie Sovietų 
imperializmą ir svetimų teritori
jų okupaciją Rytų Europoj ir 
Azijoj.

Jūs paminėjot Baltijos kraštus 
— Lietuvą, Latviją ir Estiją, sa
vo laiku laisvus ir nepriklauso
mus, kuriuos užėmė Sovietų ka
rinės pajėgos, slaptai susitaru
sios su nacių Vokietija. Nuo to 
laiko tie kraštai laikomi koloni
jinėj priespaudoj, ir jiem paneig
tos pagrindinės žmonių teisės.

Šiuo metu, kai kolonizacija vi
sur kitur praktiškai panaikinta, 
pats laikas, kad Jungtinės Tau
tos imtųsi svarstyti Sovietų im- 

sius saugumiečius, buvo išvai
kyta stambių milicijos bei sau
gumo pajėgų ir iškviestų Vil
niaus įgulos kariuomenės spec. 
dalinių. Kai kuriuos eisenos da
lyvius suėmė.

Priekaištai už lankymąsi 
teisme

Vilnius. 1976 gegužės 5 Vil
niaus geležinkelio stotyje, trau
kinyje Kaliningradas-Maskva, 
apie 22,30 vai. buvo sulaikyta 
Jadvyga Petkevičienė (gyv. Šiau
lių m., Lenino 42-1), Šiaulių 
gimdymo namų med. sesuo. Su
ėmimo operacijai vadovavo sau
gumo majoras J. Markevičius. 
Iš vagono J. Petkevičienė buvo 
nuvesta į Vilniaus transporto mi
licijos skyrių. Dalyvaujant 
dviem saugumiečiam ir milici
jos vaikų kambario inspekto
rei Angelei Purickienei, padary
ta smulki asmeninė krata. Kaip 
pareiškė majoras Markevičius, 
kratos tikslas — surasti antitary
binio turinio literatūrą, daiktus 
ir dokumentus reikalingus bylai. 
Inspektorė Purickienė dviejų 
kviestinių (liudininkų) G. Skle- 
rovos ir A. Lozenko akivaiz- 

perializmo klausimą apskritai ir 
Pabaltijo klausimą ypatingai.

Dar kartą dėkojam už Jūsų 
drąsų pasisakymą pavergtųjų 
tautų naudai ir linkim geriausios 
sėkmės naujuosiuose metuose.” 

(Elta).

Kinijos kom. partijos pirm - 
kas Hua Kuo-feng pareiškė, kad 
š.m. bus valoma partija į nema
lonę patekusios Chiang Ching 
šalininkam pašalinti, ir pripaži
no, kad dėl krašte vykusių po
litinių nesutarimų krašto ūkis 
negalėjęs pasiekti normalaus ly
gio.

Pabėgęs iš Sov. S-gos saugu
mo kapitonas Aleksėj Myagkov 
tvirtina, kad vienas sovietų ka
riuomenės pulkas buvęs pasiųs
tas į išsprogdintos vandenilio 
bombos sukeltą radioaktyvinę 
zoną ir kad 70 proc. to pulko 
karių buvę paveikti radioaktyvi- 
nių spindulių.

Peru prez. Francisco Morales 
Bennudez pranešė, kad Peru la
bai patogiom sąlygom iš Sov. S- 
gos perka 36 bombonešius 
250 mil. dol.

už

doje išrengė sulaikytąją ir 
kruopščiai patikrino rūbus, ava
lynę, apžiūrėjo net kojų padus, 
bet nieko “antisovietiško” nera
do. Maj. Markevičius tardė J. 
Petkevičienę, ko ji važiuojanti į 
Maskvą, priekaištavo už lanky
mąsi Vilniaus Aukšč. teisme S. 
Kovaliovo teismo dienomis, už 
susitikimus su maskviečiais ir 
pan. Taip pat išreiškė nepasi
tenkinimą sulaikytosios vyru 
Jonu Petkevičiumi, buvusiu 
politiniu kaliniu, dėl jo praei
ties ir dabarties.

Po kratos J. Petkevičienė se
kančiu traukiniu išvyko į Mask
vą, kur ją kelyje visą laiką ly
dėjo “angelai sargai”. Maskvoje 
prie buto, kur ji buvo apsi
nakvojusi, taip pat sukinėjosi 
sekliai. Kitą dieną, grįžtant į na
mus, vėl visu keliu vilkosi “uo
dega”.

Petkevičių butas Šiauliuose, 
jų darbovietės yra nuolatinių 
saugumiečių “rūpesčių” objek
tai.

Britanija numato Šiaurės jūroj 
esantiem apliejaus šaltiniam ap
saugoti paskirti 5 lengvai gink
luotus greitlaivius.

— 1976 gruodžio 14 mirė 
dailininkas Jonas Švažas. Buvo 
gimęs 1925 Mažeikių apskrity. 
1953 baigė Lietuvos dailės insti
tuto tapybos fakultetą. Yra vie
nas ryškesniųjų okupuotos Lie
tuvos dailininkų, gausiai dalyva
vęs vietinėse ir užsienio parodo
se, iliustravęs knygas, sukūręs 
teminių paveikslų kelias serijas, 
atidavęs duoklę socialistiniam* 
realizmui. Tapybos dalykus dės
tė Lietuvos dailės institute (nuo 
1965 docento titulu). Tenykš
tėj spaudoj vadinamas meno no
vatorium. Be mirusiojo Jono 
Švažo, pavergtoj Lietuvoj yra 
dar du dailininkai Švažai — Jo
no brolis skulptorius Kazys 
Švažas ir grafikas Algimantas 
Švažas.

— Veikli lietuvių literatūros 
vertėja į estų kalbą yra už lietu
vio ištekėjusi estė Valvi Strikai- 
tienė. Nuo 1962 ji gyvena Vil
niuj, yra gerai išmokusi lietuvių 
kalbą. Jau yra išvertusi į estų 
kalbą J. Avyžiaus, V. Bubnio, K. 
Sajos, J. Mačiukevičiaus, J. Mar
cinkevičiaus, V. Petkevičiaus ir 
kitų rašytojų kūrinių. Svarbiau
siu jos vertimu tenykštė kritika 
laiko B. Sruogos kacetinių atsi
minimų knygą “Dievų miškas”.

— Iš “Vagos” išleistų naujų 
knygų minėtinos: Aleksio Chur
gino lyrikos rinkinys Blyksniai, 
Prano Treinio humoristinis ro
manas Laumės juosta, Vacio 
Reimerio eilėraščių rinkinys Vė
jo vynas ir Eduardo Mieželaičio 
seniau parašytų veikalų serijinio 
leidinio V tomas Monodrama. 
Išleistas ir politinės-propagan- 

dinės poezijos rinkinys Tėvynė 
mana (10,000 egz., suprantama,

Iš kur jie gauna 
LKB Kroniką?

Kaunas.
Per 1976 m. Velykų atostogas 

daugelis klierikų neturėjo ramy
bės. Saugumiečiai klausinėjo 
juos iš kur gauną “LKB Kro
niką” ir “Aušrą”. Be to, buvo 
klausinėjami, kaip jie šventę Va
sario 16-ją. Klierikai buvo tardo
mi apie kai kuriuos kunigus, ku
riuos saugumiečiai traktavo kaip 
reakcingus, pvz. kun. K. Žilių, 
kun. V. Cukurą ir kitus. Po po
kalbio klierikai buvo verčiami 
pasižadėti, kad apie susitikimą 
su saugumiečiais jie tylėsią.

-o-

Vietnamas iškilmingai ati
darė geležinkelio liniją, jungian
čią Saigoną su Hanoi.

JAV sutiko suteikti Portugali
jai 300 mil. dol. paskolą.

Izraelio namų statybos min. 
Abraham Ofer, spaudos apkal
tintas piniginėmis suktybėmis, 
nusišovė Tel Aviv paplūdimy.

Sovietų organai iškratė Hel
sinkio susitarimų vykdymui 
sekti grupės narių Juri Orlov, 
Aleksandr Ginsburg ir Liudmila 
Aleksejeva butus ir apkaltino 
juos ryšių palaikymu su rusų iš
eivių organizacija. Be to, Juri 
Orlov buvo sulaikytas gatvėj i:?- 
ilgai tardytas. Jiem visiem gah 
būti sudaryta byla.

yra plačioji so- 
“Pergalėj” 
Bieliausko

/

kad čia tėvynė 
vietinė imperija), 
spausdinamas Alf. 
romanas Tada, kai lijo .

— 1976 gruodžio 12 iškilmin
gai paminėta Klaipėdos dra
mos teatro 30-ties metų su
kaktis. Pasakyta daug oficialių 
propagandinių kalbų, surengta 
to teatro aktorių portretų paroda, 
pastatyta premjera — Just. Mar
cinkevičiaus “Mažvydas”.

— Brežnevo kultas jau įsigalė
jo ir okupuotoj Lietuvoj. Viso
se viešose prakalbose, net kultū
rininkų posėdžiuose, nuolat ci
tuojamas “draugas” Brežnevas. 
O į meškiną panaši Brežnevo 
galva nuolat “puošia” spaudos 
puslapius. Atrodo, kad net “die
vaitis” Leninas atsidūrė Brežne
vo šešėly: kalbėtojai nejaučia 
pareigos cituoti, kaip seniau, 
Leniną, kai tiek daug “išmin
ties” yra pasakęs dar gyvas sta
bas Brežnevas.

— 1976 vasarą Vilniuj “Vaga” 
išleido gerai paruoštą kalbos 
mokslo knygą “Lietuvių kalbos 
rašyba ir skyryba”. Ją parengė 
Lietuvos mokslo akademijos 
bendradarbiai — V. Ambrazas, 
P. Kniūkšta, A. Ružė, N. Sli- 
žienė, A. Valeckienė (redaktorė) 
ir E. Valiulytė. Visam darbui va
dovavo kalbininkas K. Ulvydas. 
Knygoj sutelkta daugybė rašy
bos ir skyrybos pavyzdžių, pa
rinktų iš daugelio knygų. Siū
loma vartosena yra pagrįsta lie
tuvių literatūrinės kalbos prakti
ka ir loginio nuoseklumo dės
niais. Veikalas dar nėra skirtas 
praktiniam vartojimui. Būsianti 
parengta pagal tuos pačius prin
cipus parankinė rašybos ir sky
rybos knyga. Tada ir rašybos 
bei skyrybos, reforma būsianti 
paskelbta privaloma.

Didelių naujovių veikalas ne
siūlo, pasitenkina tik rašybos 
suvienodinimu ir leidžia dau
giau laisvės skyryboj. Svarbiau
sia naujovė yra siūlymas po prie
balsių p, b rašyti j, kur dabar 
rašoma i: bjaurus, pjauti, spjau
ti (ir visuose tos grupės žodžiuo
se: pjovėjas, bjaurinti, spjūvis). 
Bet pradžioj žodžio paliekama 
senoji rašyba: iešmas, ieva, ieš
koti. Duodama laisvės ir žodžių 
perkėlimui. Senoji rašyba reika
lavo kelti pilnais skiemenimis 
(gat-vė, leng-vas, dug-nas), da- 
bar leidžiama kelti ir kiek kitaip 
(ga-tvė, len-gvas, du-gnas). Šiek 
tiek išlygintas ir vienu ar dviem 
žodžiais rašymasr per daug su 
būdvardžiais buvo rašoma kartu 
(perdaug geras), o su daiktavar
džiais atskirai (per daug skaus
mo). Siūloma visada rašyti at
skirai (per daug išvargęs, per 
daug skausmo). Taip pat rašyti 
atskirai: ne per didelis. Žodelius 
nebe, tebe siūloma rašyti kartu 
ir su veiksmažodžiais ir su būd
vardžiais (tebegyvena, nebe
gyvena, tebegyvas, nebegy
vas). Taip pat siūloma rašyti 
vienu žodžiu sutrumpėję jungi
niai: turbūt, galbūt. Dalelytė gi 
rašyti kartu su ją valdančiu žo
džiu: betgi, kaipgi, kurgi, čiagi, 
kasgi. Įterptinė dalelytė ne siū
loma rašyti be brūkšnelių (kas 
ne kas, kuris ne kuris, kada ne 
kada}.

Daugelio žodžių pavadini
muose didžiąja raide rašomas 
tik pirmasis žodis (Kultūros ba
rai, Švietimo ministerija). Tik jei 
pavadinimas prasideda tikriniu 
vardu, tai ir po jo einąs žodis 
rašomas didžiąja raide (Lietuvos 
Mokslo akademija, Klaipėdos 
Dramos teatras).

Skyryboj paliekama daug in
dividualinės laisvės išskirtinių 
sakinio dalių atžvilgiu. Ra
šančiojo logikai paliekama 
spręsti, ar greta einančios aplin
kybės viena kitą paaiškina, ar 
viena kitai priklauso (aiškina
moji aplinkybė išskiriama, pri
klausomoji neskiriama: mes šie
met dviese, su sūnumi, dirbo
me, ir mes šiemet dviese su 
sūnumi dirbom '

Atrodo, kad, kai okupuotoj 
Lietuvoj įsigalės naujos rašybos 
ir skyrybos taisyklės, tai prie jų 
teks derintis ir išeivijos rašto 
žmonėm.

Pr.N.
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LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
TREMTYJE AR IŠEIVIJOJE?

Jono Vanagaičio kuopos valdybos narės kuopos susirinkimo 
metu. Iš k. vicepirm. V. Tumienė, sekretorė E. Juciūtė, 
iždininkė B. Šakenienė. Nuotr. J. Stašaičio

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai vak. VVSOU-FM

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 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, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

(tąsa iš praeito nr.)
. Mum tuo 

tarpu padarė naują žodį, pra
vedė per kongresą net įstaty
mą ir mus priėmė kaip “dis- 
placed persons”, ir trumpai daž
nai mes girdim mus vadinant 
“egzilais”.

Darau išvadą: JAV mus pri
ėmė kaip tremtinius, ir yra duo
menų, kad JAV nori, jog mes ir 
būtume tremtiniais, jog savo mi
siją atliktume, ir tik dėl to 
JAV mus priėmė ir suteikia 
laisvę ir globą.

Atrodo, kad visi aiškinimai ir 
veda prie to, kad mes esam 
ir privalom būti tremtiniais. Ta
čiau, ar mes esam tremtiniai, 
ar išeiviai, niekas mum nei vie
no, nei kito vardo primesti ne
gali. Pasirinkimas, kuo mes 
esam, priklauso nuo mūsų pačių 
apsisprendimo.

Štai du broliai, kurie gimė ir 
augo tame pačiame sodžiuj. Tuo 
pačiu laiku, tais pačiais likimo 
keliais ir net tuo pačiu laivu at
vykę į JAV vienas save gali lai
kyti išeiviu, gi kitas tremtiniu. 
Skirtumas tarp jų būtų šis: pir
masis jaučiasi radęs naują savo 
tėvynę, jis laiko save piligrimu, 
pradedančiu naują amerikiečių 
generaciją.

Tiesa, jam niekas nedraudžia 
kartkarčiais prisiminti ir savo 
tautiečius: kad jie ten vargsta, 
turi blogą valdžią . . . Jam tik 
“too bad”, kad ten taip yra, 
ir dėl to jam perdaug nei šilta, 
nei šalta. Jo negalim kaltinti, 
kad jis, grįžęs iš darbo, pato
giai išsitiesia poilsiui, o savo 
laisvalaikiu tik “good time” te
ieško. Jis tik tam ir gyvena — 
yra pilna to žodžio prasme iš
eivis.

Tačiau jo brolis jaučia sąži
nės balsą, kviečiantį gyventi li
kusių savo kovojančių brolių 
Lietuvoj likimu, nes jis jaučia 
visa širdim, kad jo tėvynė yra 
Lietuva, kurią šimtmečiais jo 
protėviai gynė, ir jaučia pareigą 
tą kovą tęsti. Jis atvyko į JAV 
ne naujos tėvynės ieškodamas, 
bet ieškodamas laisvės tęsti ko
vai už savo teises į gimtąjį 
kraštą, už to krašto nepriklauso
mybę. Jis stebi ir gyvena ta ko
va, kurią Lietuvoj jo broliai ir 
seserys partizanai, jaunimas taip 
ryžtingai veda, nepaisydami 
kalėjimų, trėmimų ... Jis yra 
tremtinys.

Jis aukoja poilsiui skirtas va
landas lietuviškajai veiklai, re
mia aukomis tą kovą ir tų ko
vos darbų sūkury randa savo as
meninę laimę. Taip, nors jis kar
tais ir labai išvargęs, tačiau lai
mingas, kad iš jo tiek maža rei
kalaujama. Jam nereikia su Ro
mu Kalanta mirti ir su Elena Ju- 
ciūte 10 metų Sibire vergauti. 
Tas brolis yra tremtinys, egzilas, 
“displaced person” ... Jį išei
viai dažnai vadina “dypuku”.

Tačiau taip idealizuotas “dy- 
pukas” rytoj gali tapti išeiviu, 
o šiandieninis išeivis, pažadin
tas sąžinės balso, gali pabusti 
iš gerojo gyvenimo svaigulio ir 
tapti “dypuku”.

Išvada aiški: ar mes laikom 
save išeiviais, ar tremtiniais, pri
klauso grynai nuo mūsų asme
niško apsisprendimo. Tačiau pa
bandykim tą taisyklę taikyti Lie
tuvos Šaulių Sąjungai. Atimkim 
jai Lietuvą ir jos vieton įstaty- 
kim naują tėvynę. Be jokių aiški
nimų rasim, kad Lietuvos Šau
lių Sąjunga atsidurs absurdiškoj 
padėty.

Kuo galėsime pakeisti Lietu
vos Šaulių Sąjungos šūkį “Ne
priklausomai Lietuvai”? Todėl, 
Lietuvai netekus nepriklauso
mybės, Lietuvos okupantas tuoj 
pat ne tik uždarė Šaulių Sąjun
gą, bet ir jos vadus bei narius 
žiauriai persekiojo.

Lietuvos Šaulių Sąjunga buvo 
atkurta tremty su pagrindiniu 
tikslu kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę, išlaikyti užsieniuo
se lietuvybę ir ugdyti kovos dva
sią Nepriklausomai Lietuvai. 
Todėl pagrinde: LIETUVOS 
ŠAULIŲ SĄJUNGA YRA KO
VOS UŽ LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĘ ORGANIZA
CIJA.

Tremtis yra lyg uola, pagrin
das, ant kurio ši organizacija 
stovi. Atimkim tą pagrindą — 
ji pasidarys betikslė išeivijos or
ganizacija, kuri greit subyrės.

Kadangi kova už Lietuvos ne
priklausomybę yra visuotinė ir 
vedama visais frontais, Lietuvos 
Šaulių Sąjunga negali tapti vie
no krašto išeivijos organizacija. 
Ji privalo būti tarptautinė. Dėl 
tos priežasties, kol nėra Lietu
vos nepriklausomybės, ji tegali 
būti Tremtyje.

O mes visi, ar save laikom 
išeiviais, ar tremtiniais, ar esa
me gimę užsieniuose ir net ne
lietuviai, jei tik jaučiam parei
gą ar turim norą dirbti Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymui, jei jaučiam, kad dabar
tinė kova prieš okupantą, kurią 
taip ryžtingai veda didžioji tau
tos dalis, yra taip pat ir mūsų 
kova, jei jaučiam pareigą akty
viai toj kovoj dalyvauti, tai be 
jokių rezervų rasim, kad prie 
Lietuvos Šaulių Sąjungos pri
klausyti yra net pareiga . . .

-o-
Šios ištraukos yra paimtos iš 

ilgesnės paskaitos, kurioj buvo 
nagrinėjamos kitos šaulių pro
blemos, tačiau ši dalis liečia, 
nors gal kiek paviršutiniškai, 
Lietuvos Šaulių Statute naudo
jamą terminą, kad Lietuvos Šau
lių Sąjunga yra tremty. Jei atsi
rastų šaulių, kurie galėtų tinka
miau tą opų ir taip dažnai ke
liamą klausimą papildyti ar pa
reikšti kitą nuomonę, kiek pus-

PADĖKA IR PAGARBA
SESĖM ŠAULĖM

Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinėj sesės šaulės sudaro 
darbingąjį branduolį. Drausmin
gos nuoširdžiai atliekamais dar
bais visuose šaulių veiklos ba
ruose jos yra pirmose eilėse. 
Malonu, kad šaulės Naujojoj 
Anglijoj neužsidarė moterų sek
cijose, bet petys į petį dirba su 
broliais šauliais. Jei pažvelgtu
me į dešimties metų praeitį, 
gal rastume vieną kitą šaulę 
kuopų valdybose, ten turinčią 
daugiau garbės, ne vadovavimo 
vietą. Tačiau šiuo metu tiek 
Naujosios Anglijos rinktinės, tiek 
kuopų valdybose randam net po 
kelias seses.

Jono Vanagaičio šaulių kuopoj 
V. Tumienė yra II-oji vicepirmi
ninkė, E. Juciūtė—sekretorė, B. 
Šakenienė — iždininkė; penkių 
narių kuopos valdyboj sesės su
daro absoliučią daugumą.

Martyno Jankaus šaulių kuo
poj sekretore nuolat renkama 
St. Gofensienė, kuri visada yra 
visų kuopos darbų centre.

Dr. Vinco Kudirkos kuopos 
valdyboj E. Gorodeckienė yra 
sekretorė, F. Spirauskienė — 
kuopos iždininkė ir turto glo
bėja.

Net jaunimo Geležinio Vilko 
šaulių kuopos iždininkei J. 
Grauslytei tenka dažnai atsto
vauti kuopai ir pavaduoti 
kuopos pirm. J. Stundžią ir net 
rinktinės jaunimo skynaus ve
dėją G. Karosą.

Taip pat ir Naujosios Angli
jos rinktinės valdyboj dirba dvi 
sesės: E. Gorodeckienė — sek
retorė, R. Molienė — moterų 
skyriaus vedėjos pareigose.

Spauda šaulių veikloj yra ne
paprastai svarbi sritis, kurioj 
šaulės jau toli pralenkusios 
šaulius. Viena žymiausių spau
dos darbuotojų yra J. Miliaus
kienė, šio puslapio bendradarbė 
ir dažnai savo korespondenci
jomis iš Worcesterio lietuvių gy
venimo užpildanti ištisus Drau
go, Darbininko puslapius. Taip 
pat rašanti į Tremties Trimitą. 
F Gorodeckienė — rašanti į 
Treun. Trimitą, Draugą. J. 
Šaulienė kartkarčiais aprašo 
Martyno Jankaus kuopos veiklą 
Keleivy, Darbininke. Jauni-

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

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

Jaunimo Geležinio Vilko kuopos šaulių kuopos narė Mary
tė Bizinkauskaitė su gėlėmis, kurias įteikė šaulys Ed. Meilus 
Jr. jos koncerto proga Worcestery. Dešinėj Marytės tėvelis, 
kuris akomponavo koncerto metu. Nuotrauka S t. Urbono

lapio vieta leis, mielai spausdin- 
sim.

Siųsti medžiagą šio puslapio 
adresu, ne į Darbininką. Spaus- 
dinsim tuos straipsnelius, kurie 
bus autorių pasirašyti ir bus nu
rodyti tikslūs adresai.

LŠG puslapio red.

VISIEM LIETUVOS ŠAULIŲ
4 SĄJUNGOS TREMTYJE 

NARIAM
LŠST centro valdyba sveikina 

seses ir brolius šaulius ir jų šei
mas.

Naujieji 1977 metai tesuteikia 
naujų vilčių bei dvasinės stip
rybės ir tepraeina šauliškos dar
nos, Tėvynės meilės bei šau- 
liškų ir asmeniškų laimėjimų 
ženkle.

Tepriartina jie mūsų brangios 
Tėvynės laisvės dieną!

K. Milkovaitis
Lietuvos Šaulių Sąjungos 

Tremtyje pirmininkas

S. Juozaitis
LŠST centro valdybos 

sekretorius

mo Geležinio Vilko kuopoj 
spaudos darban įsijungia J. 
Grauslytė.

Ruošiant šaulių pobūvius, mi
nėjimus, kultūrinius savaitga
lius, visa vaišių paruošimo naš
ta išimtinai atitenka šaulėm, ku
rios visada gražiai ir solidariai 
viską atlieka.

Ligonių, mirusiųjų šaulių ka
pų lankyme šaulės nepakeičia
mos.

1976 Naujosios Anglijos rink
tinei atiteko sunki pareiga — 
suruošti LŠST jubiliejinę kultū
rinę savaitę. Visuose paruošia
muose darbuose šaulės aktyviai 
dirbo. O. Pajėdienė ir E. Go
rodeckienė buvo ruošimo komi
sijoj. Pirmoji organizavo vaišes, 
kurios buvo suruoštos liepos 4, 
JAV 200 metų sukakties proga, 
antroji vedė stovyklautojų re
gistraciją.

A. Maskeliūnienė ir E. Goro
deckienė paruošė laužui progra
mą, kurioj A. Maskeliūnienė 
skaitė savo kūrinius.

Lauže taip pat pasirodė D. ir 
J. Grauslytės, Ę. Juciūtė, Kano- 
pienė (pastaroji iš KanadosJ.

E. Juciūtė ir B. Šakenienė 
suorganizavo dvi parodas. E. 
Gorodeckienė ir E. Juciūtė pra
vedė pašnekesius. Sporto leng
vosios atletikos varžybas pra
vedė J. Šaulienė; jose šaulės 
labai aktyviai dalyvavo.

Šaudymo varžybų komisijoj 
dirbo O. Pajėdienė ir E. Grušie
nė. Paprastai šaudymo sportu 
domisi daugiausia tik vyrai šau
liai, tačiau kultūrinėj šaulių sa
vaitėj šaulės rimtai varžės su 
vyrais. Štai pirmoj klasėj J. 
Grauslytė, vienintelė moteris, 
varžės prieš 10 vyrų ir laimėjo 
III vietą. Antroj klasėj D. Graus
lytė, J. Šaulienė, P. Pulmins- 
kienė ir B. Šakenienė varžės 
su 9 vyrais; J. Šaulienė laimė
jo II vietą, B. Šakenienė — III.

Trečioj klasėj J. Šlušnienė ir 
A. Šukienė (pastaroji iš Detroi- 
toj varžės su 3 vyrais; A. Šu
kienė laimėjo III vietą.

Uniformų įsigijime šaulės toli 
pralenkusios šaulius.

Dr. Vinco Kudirkos kuopoj 
šaulės yra pirmoj vietoj, neatsi
lieka ir Martyno Jankaus kuo
pos šaulės, tik Jono Vanagaičio 
kuopoj jos apgailėtinai atsiliku
sios.

Kiekvienam šaulių rinktinėj 
žinoma, kad daug darbų ir daug 
kitų darbščiųjų sesių vardų čia 
nesuminėta. Tikim, kad sesės 
atleis, nes mūsų puslapio turi
mas plotas teleido atsiminti tik 
vieną kitą ryškesnį darbelį, pa
minėti tik vieną kitą sesę. Visi 
rinktinėj didžiuojamės, kuopose 
gėrimės turėdami darbščias, pa
vyzdingas šaules savo eilėse.

Naujųjų Metų proga tegalim 
palinkėti, kad ir toliau _ sesės 
taip nuoširdžiai dirbtų, darbuo
se nepailstų ir nenuleistų rankų, 
nes kiekvienu gerai atliktu dar
beliu stiprinama Lietuvoj kovo
jančių viltis, trumpinamos vergi
jos dienos ir artėjama prie sa
vos asmeninės laimės.

J.S.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė.,
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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 soalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas įdėdanTnaujas 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
mu, 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
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VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be 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, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED'TO’ LARGER Ot'ARTERS — KORDOL FABRICS l>y — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk 
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vi 
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Sp( 
cialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsi* 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
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 interesuojatės 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 pa 
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y.11211. Modernios, erdvios irvėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balza m uoto ja i. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

«    —..................... f ■l.m ■ I. ........................... •   - .......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:

VLADO PUTVINSKIO 
—PŪTVIO POSAKIAI

Nėra tokios jėgos pasauly, 
kuri galėtų pavergti tautą, tvir
tai pasiryžusią ginti savo nepri
klausomybę.

Užsakau “Lithuanian Cookery”.......... egz. už.......... dol.
Persiuntimas................

Vardas, pavardė.............................................................................

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Šatrijos Ragana
Šiais metais vasario 24 su

eina 100 metų, kaip gimė lietu
vių rašytoja Marija Pečkauskaitė- 
Šatrijos Ragana, pasireiškusi jau 
spaudos draudimo metu, rašiusi 
dar ir nepriklausomos Lietuvos 
laikais.

Ji priklauso žemaičių moterų 
grupei, kurią sudaro: Žemaitė, 
Š. Ragana ir Lazdynų Pelėda. 
Pirmąsias dvi surado ir į lite
ratūrą atvedė Povilas Višinskis. 
Ir jei ne jis, tai vargu turėtu
me dabar Žemaitę ir Š. Raganą. 
Jis sugebėjo jas įtikinti, kad im
tųsi lietuviško rašto, literatūri
nės kūrybos.

Marija Pečkauskaitė atsto
vauja žemaičių dvaro kultūrai. 
Gimusi Žemaitijoj, netoli Šatri

jos kalno, kur, pasak padavimų, 
šv. Jono naktį susirenka raganos. 
Ir ji pasirinko tokį slapyvardį — 
Šatrijos Ragana. Čia glūdi ir sim
bolinė prasmė.

Visa jos gyvenamoji aplinka 
buvo sulenkėjusi. Visi kalbėjo 
lenkiškai, skaitė ir rašė lenkiš
kai. Marija Pečkauskaitė, palies
ta tautinio atbudimo, apsispren
dė eiti su lietuviais, su “litvo- 
manais”. Tuo ji net didžiavosi. 
Taigi ji buvo ragana visai lenkiš
kai kultūrai. Ji išdavėją lietuviš
kosios kultūros labui. Slapyvar
dis dar reiškė ir jos kuklumą, 
norą susijungti su savo žeme, 
su jos praeitimi ir legendom.

Kilusi iš dvaro, ji turėjo progos 
labiau apsišviesti ir išsilavin
ti, nei kitos žemaitės moterys 
rašytojos. Ji net pedagogiką stu
dijavo Šveicarijoj pas garsų pro
fesorių Foersterį. Ji buvo ir mo
kytoja Marijampolės Žiburio 
gimnazijoj, nuostabiu švelnumu 
auklėjusi jaunąją kartą.

Išaugusi krikščioniškoj dvaro 
aplinkoj, ji ir liko gili krikš
čioniškos kultūros skleidėja bei 
puoselėtoja, idealiste ir pedago
gė. Ji norėjo tautą matyti do
rą, religingą ir apsišvietusią. Bet 
kai ji pradėjo reikštis, tai buvo 
tamsiausi mūsų laikai, buvo už
drausta spauda. Tad ir ji pir
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miausia skatino išmokyti 
žmones rašyti ir skaityti, nes tai 
atneš žmonėm šviesą, atidarys 
akis. Ir ji pati nesibijojo sutep
ti rankų su mužikų vaikais, su 
kaimo kultūra. Ji pati mielai tuos 
vaikus mokė rašto, juos glaudė ir 
guodė, kad tauta būtų šviesesnė.

Lengva jai buvo išeiti į len
kus, gyventi kur Varšuvoj, gal 
ten būtų susidariusi sau vardą, 
bet ji pasiliko Žemaitijoj, gyve
no ir mirė Židikuose, kad per 
save šviestų žmonėm ir skatintų 
juos į gerą, į mokslą ir kultūrą.

Kai Žemaitė vertėsi kaimo 
vaizdavimu, taip ji jau su inte
ligentės žvilgsniu apžvelgia pla
tų gyvenimą, iškelia jo sudėtin
gas problemas, iškelia visas de
gančias laiko idėjas. Jau ji stili
zuoja savo formą ir susikuria in
teligentės stilių. Tai jau yra di
delė pakopa mūsų literatūroj.

VIKTUTĖ

Pagerbdami rašytoją, čia 
spausdiname jos vieną iš pirmų
jų apysakų — Viktutė. Ji para
šyta 1901 metais, o atspausdin
ta čia Amerikoje 1903 m. Dir- 
voje-Žinyne, Shenandoah, Pa. 
Tais pačiais metais išleista ir 
atskira knygute. Prieš 74 metus 
Amerikos lietuviai prisidėjo prie 
šios rašytojos augimo ir jos raštų 
leidimo. Tad ir verta dabar grįž
ti į jos apysakos puslapius.

Kai kam apysaka atrodo naivi, 
sentimentali, gal net ir ištęsta, 
bet ji labai gražiai vaizduoja 
tą santykį, kaip į lenkišką dva
rą ateina tautinis atbudimas, 
kaip jaunus žmones pagauna 
idealizmas.

Apysakos forma — dienorašti
nė. Tai duoda daugiau intymu
mo, jaukumo, leidžia autorei 
filosofuoti, surašyti savo nusi
teikimus, pasisakymus, kodėl 
reikia prisidėti prie lietuvių ju
dėjimo. Drauge apysaka parodo 
ir autorės kultūrą, kaip ji taupiai 
vartoja žodį, kaip ieško gilesnės 
minties.

Publicistinė staigmena
Akademikų “įsibrovimas” į 

politinę publicistiką, dargi su 
naujais pareiškimais, daug kam 
buvo staigmena. Negalėjo su
prasti net St. Šalkauskis, kaip 
tai atsitiko: buvę jo mokiniai ne
rado reikalo net prasitarti, juoba 
pasitarti. Tik vėliau patyrė, kad 
nebuvo kada tartis — reikėjo 
veikti. Ir gerai, kad nebuvo lai
ko: besitariant, besikryžiuojant 
interesam ir pažiūrom, būtų pra
ėjęs tiem entuziastam noras vel
tis į tokį komplikuotą darbą. 
Užsikrovė jį — įsikinkė, o tik 
paskui iškilo išgąstaujančios ir 
bandančios paralyžuoti jėgos 
šalia tų, kurie reiškė džiaugsmą 
ir daug vylėsi iš to užmojo. 
Dr. Bistras turėjo atsiimti savo 
“duoklę” iš kai kurių krikšč. 
demokratų, kam taip lengvai iš
leido iš rankų “Rytą”.

Staigmenos atgarsiai išryškėjo 
per pirmąjį pusmetį, ir “Židinio” 
apžvalgininkas S. B(ačkis), su
muodamas 1936 metų visuome
ninius bei kultūrinius įvykius, 
rado reikalo pastebėti: “Stiprė
ja toji jaunosios kartos dalis, 
kuri blaiviai nori žiūrėti į gy
venimą, pozityviai vertinti kiek
vieną sveiką mintį ir iniciatyvą, 
nežiūrėdama jos politinės arba 
srovinės kilmės (XX Amžius).. . . 
Tiesa, toks objektyvumas, ver
tinimas gyvenimo faktų, neklau- 
siant pirmiausia jų srovinės kil-

Baltijos valstybės tarptautinėje situacijoje
Baltijos spaudos konferencija, atsižvelgdama 1 mažųjų tautų padėt) Euro* 

pos gyvenime, ryžosi augti bendromis jėgomis ir nutarė susilaikyti nuo viso 
to, kas galėtų privesti prie tarpusavio nesusipratimų. ■ Iš laikraščių

Karikatūra, įdėta į “XX Amžių” 1937 lapkričio 20.

XX AMŽIAUS DIENRAŠTIS
40 metų sukakties proga
STASYS YLA 

mės, tam tikros visuomenės da
lies nėra visai teisingai supran
tamas; kai kas čia mato stačiai 
beprincipiškumą, neturėjimą 
savo linijos. Dėl to stebėtis, 
žinoma, nereikia, nes vis dar 
yra perdaug žmonių, kurie yra 
įpratę turėti du mastus — vieną 
saviesiems, o kitą vadinamie
siem priešam” (1937 Nr. l,p.5).

“XX Amžius” vis dėlto buvo 
katalikų dienraštis, tad savaime 
kilo “įtarimų” kitiem dviem 
dienraštiniam konkurentam, ko 
gi “ta grupė” siekia. Sakosi, 
imsis “pozityvios kritikos”, ir 
štai mina ant kulnų valdžiai 
dėl jos nelankstumo, iniciatyvos 
stokos, visuomeninių teisių ne- 
išlyginimo. Savo principiškumu 
ir katalikiškumu kliuvo tas Am
žius ir liberališkom — “kairiš- 
kom” Lietuvos Žiniom.

Cenzūra karpė ir šį naujagimį, 
neleisdama palikti tuščių vietų, 
dėl to kartais jas užpildydavo 
sumestinės, beprasmiškos kliše- 
lės. Valdiniai straipsniai taip 
pat turėjo būti dedami, ir XX 
Amžius sugalvojo išskirti juos 
nuo savos medžiagos, dėdamas 
po savo žinių bei straipsnių 
“(XX)”. Kas be to, visiem buvo 
aišku — valdiška. Kas nebuvo 

galima pasakyti straipsniuose 
— vedamuosiuose, praeidavo 
spaudos apžvalgų komentaruose 
arba “Mirga-Marga” skiltyse. 
Cenzūra ėmė susigaudyti, ir tek
davo iškapoti kai kurias eilutes, 
jau išlietas ir šiose skiltyse.

Nelauktas pasisekimas
Dviejų tėvų (motinos redakci

jos ir tėvo kolektyvo) ugdomas, 
dienraštis sparčiai brendo turi
niu ir išore. Skaitytojai vis dar 
buvo neapskaičiuojamas neži
nomasis. Bet pasirodė, kad po 
pradinės partinės demokratijos 
ir keleto autoritetinio režimo 
metų jie buvo pasiilgę ne grupi
nio ir ne diktatinio žodžio. Vien 
dėl to dienraštis darėsi dauge
liui įdomus. Įdomus pasirodė ir 
kitais dalykais:

L Gera politine, ypač užsieni
ne informacija, nes greit pasirū
pino užsieniniais koresponden
tais, o vėliau ir telefoniniais 
kasdieniais pranešimais iš pa
grindinių Europos sostinių.

2. Aktualių krašto gerovės bei 
kultūros reikalų kėlimu bei dis
kutavimu: švietimo ir sveikatos, 
elektrifikacijos ir mūrinės kaimo 
statybos, socialinio draudimo ir 
teisinių reformų, urbanizacijos 
ir turizmo, industrializacijos ir 
bedarbystės, aviacijos ir radio- 
fikacijos, Bažnyčios ir valstybės 

... a tykių, kultūros fondo, kultū
ros paminklų apsaugos, lituanis
tinio instituto ir kitų.

3. Dėmesiu aktualiom papras
tojo žmogaus problemom: Kau
no kiemsargių ir laiškanešių, ge
ležinkeliečių, valgyklų pada
vėjų, statybos darbininkų, Kau
no “Bazilikos”, Žemaičių nauja
kurių, Dzūkų smulkiųjų ūkinin
kų ir t.t.

4. Įtraukimu bendradarbiais 
įvairių pažiūrų bei profesijų 
atstovų arba pakalbinimu (inter- 
view) bet kuriuo rūpimu klausi
mu tokių asmenų, kaip buvę 
prezidentai, ministeriai, uni
versiteto rektoriai bei įvairių ži
nybų vadovai ar žinomi meni- 
nirtkai, rašytojai, kultūrininkai.

5. Įdomiais, spalvingais repor
tažais iš krašto ir po užsienius 
keliaujančių korespondentų. 
Daug jų paruošdavo pats vyr. 
red. J. Prunskis, išvykdamas žur
nalistinių kelionių į užsienius, 
taip pat ir kolektyvo nariai.

6. Trumpais kasdieniniais
vedamaisiais, atsiliepiančiais į 
bet kurį svarbesnį politinį, vi
suomeninį ar kultūrinį įvykį bei 
reiškinį. Būdavo tokių momen
tų, kaip lenkų ar nacių ulti
matumai, kada oficiozas neras
davo žodžio, o kiti nesugebėda
vo, iš amžininkų visada būdavo 
bent du — Servus (Brazaitis) 
ir Petrikonis (Skrupskelis), kurie 
pasakydavo daug, taikliai ir tin
kama forma.

Tekstinei formai įvairinti pa
naudota du nauji dalykai: 1. kai
talioti, ryškinti antraštes pagal 
žinių bei straipsnių svarbumą, 
vartojant skirtingus šriftus ir li
nijas, o vėliau įvedant ir antrą
ją spalvą; 2. svarbesnes mintis 
rinkti siauresne kolona ir kursy
viniu šriftu; 3. po pagrindinių 
antraščių duoti mažesniu šriftu 
straipsnio ar žinios svaresnius 
punktus. Puslapių optinis 
vaizdas būdavo kasdien’vis nam 
jas, įvairus, ir skaitytojas, užme
tęs akį, greit pagaudavo, kas 
vienur ar kitur labiau svarbu.

Buvo gyvas reikalas tobulinti 
spaudos techniką, bet niekas 
nedrįso pirmasis: reikėjo ne
mažo pinigo. XX Amžius pralau
žė ledus, užsisakydamas Wuerz- 
burge (Vokietijoj) už 200,000 
litų naują rotacinę mašiną, kuri 
galėjo spausti 24 puslapius ketu
riom spalvom. 15,000 egzemp
liorių per valandą. Mašina buvo 
gauta 1939 sausio pirmom die
nom ir pradėjo veikti kovo 20. 
Amžius kasdien pradėjo išeiti 
dviem spalvom, o didžiųjų šven-

( nukelta į 4 psl.)

Šatrijos Ragana

Viktutė
10 lapkričio 189-.

Atėjo man noras rašyti dien
raštį. Dvi yra priežasti, įkvėpusi 
man tą sumanymą: primo, ne 
visados tegalima pasakyti visus 
savo jausmus ir mintis, o kadan-' 
gi slėpti juos savyje yra man 
sunku, išliesiu juos nors ant 
popierio; sekundo, jei sulauksiu 
senatvės, kada jau atsitikimai ir 
jaunystės jausmai išblykš atmin
tyje, malonu man bus, paėmus tą 
dienraštį, atminti “gerus, senus 
laikus” ir tarsi antrą sykį išgy
venti.

Ketinau savo užrašus pradėti 
pavasarį, pagrįžus namo iš pen
sijos. Bet reikėjo pirma atsil
sėti po egzaminų, paskui atsira
do tiek darbo ūkyje, kad ne
prisirengiau. Ir praėjo vasara, ir 
ruduo jau baigiasi, o aš šiandie
ną tesiimu plunksną.

Štai atėjo laikas, kada mokytis 
nėra svarbiausias tikslas, kada 
reikia pradėti.veiklų gyvenimą, 
taip sakant, žmonišką. Lig šiol 
vis tik skolinaus, dabar atėjo 
laikas išsimokėti. O išmokėti tu
riu daug, labai daug, nes pasko
linta man gausiai ir nesigailint. 

Skolino tėvai, pirmiausia mylė
dami mane iš visos širdies ir 
nesigailėdami nei pinigų, nei 
darbo man išlavinti . . . Ak! Bai
mė mane ima, pamąsčius apie 
tas skolas! Kaip aš jas išmokė
siu?! Ką veiksniu?! Noro ir jėgų 
nepritrūksiu, žinau, bet ar mo
kėsiu? Tai mane užvis daugiau 
ir baugina.

Šiandien buvau su tėtušiu 
banke, Pagirėnuose. Tėtušis yra 
ten direktorium ir turi darbo 
per daug, dėl to išmoko mane 

vesti knygas ir ima su savim. 
Esu jo sekretorius. Kaip džiau
giuos, sunku apsakyti. Taip ma
lonu rimtai darbuotis su tėtušiu, 
lyg vyrui. Malonu prisidėti nors 
krisleliu prie gero darbo. Tėtu
šis aiškino, ir aš pati matau, 
kad tas bankas daug naudos at
neša mūsų žmonėms: už mažą 
sulyginant procentą gauna jie iš 
ten pasiskolinti, ir, užmokėjus 
procentus, nereikia jiems bijoti 
savo skolintojų. Be to, dar gali
ma banke pamatyti visokių žmo
nių ir fizionomijų, dažnai labai 
nuostabių.

Bet ir kliūva man kartais!

Reikia rašyti spėriai, sėdėti iš
plėtus akis ir ausis, nes tėtušis 
nedėmesio nedovanoja, tuojau 
bara. Aš to, žinoma, nebijau; 
žinau jo būdą šaukti dažnai . . . 
juokiuos sau, ir gana! Važiuosiu 
dabar kas šeštadienį su tėtušiu.

Juokingą atsitikimą turėjome 
šiandieną. Po pietų išėjome su 
Alenute pasivaikščioti: žiūrime, 
vieškeliu nuo Beržų kažin kas 
važiuoja. Nežinau dėl ko šovė 
mudviem į galvą mintis, kad čia 
bene bus tik naujas daktaras, se
niai jau laukiamas mūsų mieste
lyje . . . Platokas laukas skyrė 
mudvi nuo vieškelio, ir kol jį 
būtume išėjusios, vežimas būtų 
jau nuriedėjęs į pakalnę. Tad 
nelaukdamos ėmėme bėgti 
tekinos į vieškelį. Bet ar kelei

viai pamatė mus ir norėjo pa
bėgti, ar taip sau vežėjas suda
vė arkliams ir pralėkė kaip vė
jas, kol mudvi pribėgom vieš
kelį. Tegavome pamatyti, kad 
vežime sėdėjo jaunas vyras su 
juoda baronine kepure. Taip 
tatai veltui vargome. Tačiau nu
jautimas mūsų neapgavo: buvo 
tai tikrai daktaras. Bobos, visa
dos viską žinančios, jau pa
skelbė tą naujieną.

Gerai, kad atvažiavo. Nekalbu 
jau apie naudą žmonėms, džiau
giuos pati dėl savęs. Maža pas 
mus inteligentingų žmonių, o 
taip malonu nors retkarčiais pa
sikalbėti su tokiu. Norėčiau, kad 
jis būtų geras, išlavintas, knygų 
daug turėtų ir man jas davinėtų 
skaityti. O gal duos Dievas, tu

rės ir lietuviškų knygų? Gal bus 
ir lietuvių patriotas, su kuriais 
taip trokštu susiartinti? . . To, 

rodos, užvis norėčiau. Pamatysi
me — “qui vivra — verra”.

11 lapkričio.

Šiandien pas mus atlaidai. Iš 
bažnyčios užėjome į kleboniją. 
Sutikome ten daktarą. Gėrė ar
batą, bet pabaigęs tuojau pažiū
rėjo į laikrodį ir išbėgo, saky
damas, kad pacientai jo laukią. 
Nė kas, nė kas! Malonus pažiū
rėti. Labai dvasingas veidas. 
Šiandien, sekmadienį, turiu 
daugiau laisvų valandų. Kitos 
dienos yra taip užimtos, kad le
kia, lyg sparnų nešamos. Ūki
ninkaujame su sesele, pasikeis
damos kas savaitę. Kad mano 
savaitė— keliuos anksti, einu 
prie karvių, saikau pieną pakti- 
ninkui ir t.t.; pagrįžus iš ten, 
einu prirengti arbatos. Paskui 
reikia nubėgti prie kiaulių, prie 
veršių, pažiūrėti, kaip palesintos 
vištos, žąsys, kalakutai, paskui 
išduoti pietus virėjai . . . trum
pai sakant, bėgioju iš viralinės į 
virtuvę, iš virtuvės į staldus 
ir paukštininką. Devintoj einu 
į savo kambarį ir pamokau bro
liuką lig 12-tos. Tada pietūs. Po 
pietų ateina dar gaspadoriaus 
duktė pasimokyti. Paskui groju 
valandėlę, o paskui vėl reikia 
eiti apie ūkį: vėl melžimas kar
vių, vėl rūpinimasis vakariene 
šeimynai, arbata mums, lesini- 
mu paukščių ir gyvulių šėrimu. 

Vakarais reikia kartais padėti 
broliukui išmokti lekcijas ryto
jui; reikia pasiūti šį tą, paskai
tyti, pasikalbėti, — štai ir visa 
diena. Negalima įsamiai apra
šyti ūkio darbų; kartais reikia iš 
svirno išduoti grūdų ar miltų, 
kartais šen, kartais ten ilgiau už
trukti, — trumpai sakant, darbo 
yra visados, ir nė juste nepaju
si, kaip išlįs jis iš ten, iš kur jo 
nėmaž nelaukei. Bet atėjus Ale- 
nutės savaitei, aš jau laisvesnė. 
Daug tuomet groju, ilgiau skai
tau. Kaziuką noriu priruošti per 
žiemą į pirmąją klasę, po vakaci- 
jų reikia jį būtinai atiduoti į 
gimnaziją. Turėsiu tada tuščio 
laiko, reikės jį kitaip pripildyti. 
Aš negaliu gyventi, rankas su
dėjus; nesuprantu, koks tai ir 
gyvenimas būtų! Esu neturtinga, 
dėl to reikia man būtinai dar
buotis ir veltui duonos nevalgy
ti. Bet jei būčiau ir labai turtin
ga, nesėdėčiau, nieko nedirbda
ma. Man rodos, kad vietoje 
“mąstau—ergo esmu” galėčiau 
pasakyti: “dirbu—ergo esmu”. 
Prisidarbavus per visą dieną, 
pavargus, prisibėgiojus, taip ma
lonu atsisėsti vakare su knyga, 
kad nesimainyčiau nė su di
džiausiu ponu.

Nuo Kalėdų reikia būtinai at
statyti kambarinę mergaitę. Ma
no nuomone, ji visai nereikalin
ga: dalį jos darbo galime atlikti 
mudvi su Alenute, dalį — virė
ja. Vis mažiau bus išlaidų. Ką 
darysi? Reikia taupyti, nes ūkis 
šioje gadynėje neduoda daug 

pelno, o bankas su procentais 
nelaukia. Turėsiu dar vargo, kol 
šį savo sumanymą įvykdysiu. 
Tėtušis tiek šaukė, man pasa
kius, kad šeimininkės neberei
kia, kad mudvi užimsime jos 
vietą! Sakė nieko nebūsią iš to, 
mudvi dar esančios per jau
nos, neišmanančios, nenudirb
siančios jos darbų ir t.t. Bet pa
dariau, kaip norėjau, ir lig šiol, 
rodos, viskas gerai eina ir viso 
ko išeina mažiau.

Gana rašyti šiai dienai . . . Tė
tušis šaukia mane padėti per
rašyti banko sąskaitas; paskui 
dar noriu paskaityti.

12 lapkričio, pirmadienis.

Prasidėjo Alenutės savaitė; 
man paliko daugiau laisvo lai
ko. Naudojuos juo, grodama 
mažiausiai po dvi valandi. Ne
kenčiu ir negaliu groti, kada 
mane nuolat trukdo, reikalauda
mi ko nors ūkyje, dėl to tikrai 
tesigėrėju muzika, būdama vi
siškai laisva. Šiandien galėjau 
gėrėtis lig soties, grodama Šo
peną ir Bethoveną. Tai mano 
mėgiamiausieji kompozitoriai, ir 
nors žinau, kad toli gražu neat- 
lieku jų kompozicijų taip, kaip 
reikia, tačiau suprantu juos ir at
jaučiu ir, įsiklausiusi į tuos ste
buklingus balsus, skęstu juose, 
užmiršdama viską.

(Bus daugiau)
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PAULIAUS JURKAUS

JUODVARNIAI
STASYS SANTVARAS

Kalba, pasakyta 1976 gruodžio 
12 knygos pristatyme subatva- 
karių klube Bostone

-o-
Pasaka pradingsta ir vėl su

grįžta, kartais nauju ir negirdėtu 
varijantu pasidabinusi. Pasaka 
yra keleivė, kuri gal jau daugelį 
kartų apkeliavo visą žemės rutu
lį. Atrodo, kad be jos žavesio, 
kaip ir be svajonės, žmogus ne
galėtų gyventi.

Kur pasakos namai, kur jos 
gimtinė? Tautosakos žinovai ta
ria, kad nemaža pasakų į Euro
pą atkilo iš Indijos. Tačiau pa
saka jau buvo sekama senovės 
Egipte, Babilone, Asirijoje, kokį 
tūkstantmetį prieš Kristaus gi
mimą, o vėliau Graikijoj, Romos 
imperijoj, Persijoj ir arabų kraš
tuose, iš ten plisdama į kitas 
šalis. Nuo to laiko daugelis tau
tų pasakas kūrė ir jas skolinosi 
iš savo kaimynų — kūrybinė 
žmogaus fantazija neleido pasa
kai numirti.

Pasaka savo esme yra tarptau
tinis žmogaus kūrybos padaras, 
bet esama ir tautinių pasakų, 
turinčių savo pobūdį ir betarpiš
ką mintį. Mes, lietuviai, taip pat 
turime savaimingų lietuviškų 
pasakų.

Nuostabiausia ir gražiausia 
pasakose yra tai, kad čia be
veik visuomet nugali Gėris, o 
pralaimi Blogis. Našlaitė, pa
motės raganos gainiojama po
dukra, nelaiminga sesuo, trety
sis brolis ir net kvailys yra pa
sakų didvyriai, apvainikuojami 
pergalėm ir garbe, nes jų širdžių 
nesutepė melas ir žmogaus ne
teisingumas.

-o-
Paulius Jurkus mums kitoniš

kame drabužy grąžino Juodvar
nius, t.y. pasaką apie 12 brolių 
juodvarniais laksčiusių, sukūrė

XX AMŽIAUS DIENRAŠTIS

(atkelta iš 3 psl.)

čių — visom keturiom.
Paveldėjęs bene porą tūkstan

čių prenumeratos, po dvejų me
tų XX Amžius turėjo jau 40,000 
skaitytojų. Gavęs naujas maši
nas, paskelbė vajų, ir Žaibo di
rektorius R. Valaitis pranešė, 
kad per pirmąsias penkias sau
sio mėnesio dienas prenumerata 
pakilusi dar 20%. Nepriklauso
mybės pabaigoj, skaičiuojant va
karines bei ekstra laidas, dien
raštis buvo spausdinamas ligi 
100,000. Kiti dienraščiai, nenorė
dami atsilikti, buvo priversti 
taip pat gerinti spaudos techni
ką, bet skaitytojų skaičium, ro
dos, nepajėgė pasivyti Amžiaus.

XX Amžiui išaugti padėjo ir 
toks drąsus dalykas. Jau 1936. 
XII.19 buvo paskelbta: “dienraš
tis per pusę atpigintas”. Metam 
buvo 50 litų, dabar 30; pusme
čiui buvo 25, dabar 15; vienam 
mėnesiui buvo 5, dabar 2.50. 
Kainą mažinant, puslapių skai
čius buvo didinamas. Nuo 1937 
pradžios kasdien buvo 10 pusla
pių, šeštadieniais 12, o didžiųjų 
religinių bei tautinių švenčių 
progomis 16, Velykom 24.

Skyriai bei skyreliai
Pilnesniam laikraščio apim

ties vaizdui minėtini, šalia įpras
tinių ir kasdieninių politinės in
formacijos, bėgamosios kroni
kos, atkarpų, skelbimų ir straips
nių bei reportažų, “skyrimai” 
puslapiai. Kai kas juos laiko ap
ribota, daugeliui “negyva” me
džiaga. Taip, rodos, nebuvo šia
me dienrašty, nes juos vedė kva
lifikuoti žmonės ir tokius įtrauk
davo bendradarbiais. Pagrindi
niai skyriai, pasikartojantys to
mis pačiomis savaitės dienomis, 
buvo: Ūkio ir finansų, Darbo ir 
duonos, Mokslo ir meno, Teat
ro ir kino, Namų-šeimos-mokyk- 
los, Akademinio gyvenimo ir 
Mirga-marga (humoro}. Be šių, 
buvo mažesni skyreliai: sporto, 
šachmatų, radijo, skaitytojų min- 

pasaką — poemą. Štai viena iš
traukėlė, kuri parodys, kaip 
Juodvarnių autorius į mus by
loja:

Staiga prieš akis praretėjo 
eglynas,

Prasiskleidė šakos, ir švietė 
toks plynas

Dangus. Apačioj debesėliai 
balti,

Plačiai atsisagstę apsiaustų, 
Sugulę viršūnėse rausta, 
Tylos užburti.
Juodvarniuose taip pat laimi 

Gėris, o pralaimi Blogis — pa
motė ragana, tiek niekšybių pri
dirbusi, sudega lauže, o sesuo 
Rūta, išgelbėjusi brolius iš pra
keikimo, ištekėjusi už karaliūno, 
grįžta į tėviškę.

Dvylika brolių juodvarnių, 
kaip žinome, yra populiari ir 
mėgiama pasaka, kupina 
skriaudų, nelaimių, skaudžių iš
gyvenimų ir dramatizmo. Pau
lius Jurkus, panaudojęs pasa
kinę medžiagą, davė laisvę savo 
kūrybinei fantazijai, atsisakė 
prozinės kalbos, kuria pasakos 
paprastai yra sekamos, pasirinko 
poetinę formą. Jo poema turi į- 
žangą ir pabaigą, tiksliau ta
riant — sūnaus lyrinį pokalbį 
su motina. Patys Juodvarniai 
susideda iš trisdešimt keturių 
sakų, kurių nemenka dalis 
skamba kaip išbaigti baladinio 
pobūdžio kūriniai. Štai tokio 
kvapsnio šešetas eilučių:

Tru tu tū, tru tu tū —
Tarp tų medžių drūtų 
Karaliūnas medžiodamas joja. 
Kiek varovų raitų,
Kiek skalikų greitų, —
Net ir kelmą kiekvieną aploja.

P. Jurkaus Juodvarnių veiks
mo vieta — karalių ir bajorų 
pilys, gamtos galiūnų rūmai, gi
rios ir kalnai, gili senovė. Ta
čiau pasakos — poemos įvykiai 
atskamba dabartį, mūsų laiko 
žmogaus rūstumą, trumparegys- 

tys, lietuviai svetur, iš karių gy
venimo, naujos knygos (trumpos 
recenzijos}, madų naujienos, be 
to, Lietuvos radijo ir užsienio 
(muzikinės} programos visai sa
vaitei, skelbiamos šeštadieniais, 
ir pastovios, beveik kasdieninės 
spaudos apžvalgos su mažais ko
mentarais. Kas šeštadienis dar 
būdavo trumpi kursyviniai 50 
eilučių straipsneliai “Šventadie
nio rimčiai”, kuriuos užpildyda
vo būrys raštingųjų kunigų.

Dienraštis, kaip matom, nesi
tenkino informacija, nors ji ir 
buvo gerai vedama. Kartu forma
vo skaitytojus bei visuomenę ir 
netgi reformavo — balansavo 
pažiūras, nuotaikas, atakavo ne
geroves, netgi provokavo įvai
riom anketom (pvz., dėl elektri
fikacijos} skaitytojų reakcijas, ir 
tai padėjo teismo keliu apvaldy
ti belgų bendrovės išnaudojimą. 
Kaunas pagaliau gavo pigesnę 
elektrą.

Bizūnas ir jo kerštas
XX Amžius turėjo vieną sėk

mingą priemonę pradurti pū- 
liuojančiom vietom, tai karikatū
ros. Jas gamino dail. Telesfo
ras Kulakauskas, o idėjas bei te
mas jam pateikdavo Brazaitis 
(jie gi greta gyveno}. Vienos jų 
buvo smeigiamos į vietines ne
geroves, kitos į užsieninius “už
taisus” arba vienus ir antrus 
kartu. 1938 tokių karikatūrų Am
žius paskelbė 27. Šį žanrą ne 
visuomet įkąsdavo cenzūra. Bet 
vieną sykį valdžia “prirašė” 
1,000 litų pabaudą redaktoriui 
kaip tik už pieštinį paveikslą. 
Ne tik nubaudė, bet dargi visoj 
spaudoj pagarsino žinią už ką, 
būtent — kad kurstoma visuo
menė ir kenkiama geriem kai
mynų santykiam. O paveikslas 
buvo toks: eina “milžinas” su 
auliniais batais, panašus į Leni
ną, ir Švaistosi bizūnu, o du ti
peliai siekia jam batus bučiuoti. 
Tuos du buvo nesunku atpažin
ti: Liudas Gira ir Petras Cvirka.

P. Jurkaus Juodvarnių poemos viršelis, pirmas ir ketvirtas 
puslapis. Piešė pats knygos autorius.

tę ir negailestingumą. Ir kas ga
lėtų būti toji brolių juodvarnių, 
ištremtų iš gimtojo dvaro, sim
bolika? O gal ir mes esame bro
liai juodvarniai, vis tebelaukią 
sesers, kuri iš prakeiksmo mus 
parvestų į tėvų namus? Be 
abejo, P. Jurkui nebuvo sveti
ma, buvo gal net pati svar
biausia ši mintis.

Broliai juodvarniai P. Jurkaus 
pasakoj —poemoj darbo nedaug 
teturi. Didis jų žygis tėra tik 
vienas: jie išgelbsti sesers Rūtos 
kūdikius, kuriuos pamotė ragana 
išmeta pro langą, o jų vieton su
vysto šuniuką, kačiuką ir triušį.

Vargų, skriaudų, paniekų ir 
kančių naštą Juodvarnių auto
rius sukrovė ant sesers Rūtos 
pečių. Tai darydamas, jis išaukš
tino sesers ištikimybę broliams 
ir savo pažadui — dvylika metų 
tylėti, išaukštino moterį. Kiek 
per tą laiką ji pagundų ištvėrė, 
kiek nuoskaudų patyrė, kokią 
stiprią valią parodė, kol brolius 
išgelbėjo! Tai gražus ir nuosta
bus moters paveikslas, gal tik 
pasakose ir terandamas . . .

Žemiškasis pradas, žemiškoji 
moteris atsiliepia P. Jurkaus 
pamotėj raganoj. Ši yra žiauri, 
neteisinga, kerštinga ir niekšiš
ka. Tik jos raganiškumo dėka

Paveikslas buvo išspausdintas 
1940 gegužės 4-tos numery, o 
tuo metu jau buvo įvestos Lie
tuvon sovietų įgulos. “Geri kai
mynų santykiai” paaiškėjo bir
želio 15-ta, kai sovietų armija 
užėmė kraštą ir bizūnas atsigrę
žė prieš daugelį ir amžininkus.

J. Prunskis jau buvo atsisvei
kinęs su Amžium po vokiečių- 
lenkų karo pradžios (1939.IX.6 
paskutinį kartą pasirašęs redak
torium}. Jo pareigas buvo per
ėmęs Ig. Skrupskelis. Tai buvo 
sunkus Lietuvos neutraliteto ir 
jo saugojimo tarpsnis. Po “liau
dies seimo”, prijungusio Lietu
vą prie Sovietuos, ir jis pasi
traukė, perleisdamas redakto
riaus kėdę prof. Steponui Kolu
pailai. Tai buvo liepos 8-ta, o po 
ketverto dienų jis ir Pr. Dieli- 
ninkaitis jau buvo kalėjime. Tai 
pirmosios areštų bangos aukos. 
Netrukus pranešta (slaptai}, kad 
ruošiamas naujas areštų sąrašas, 
kuriame iš amžininkų pastebė
tos trys pavardės: pagrindinio 
bendradarbio prof. J. Ereto, J. 
Prunskio ir St. Ylos. Pastarieji 
du pasiskubino “išnykti” Vokie
tijon, o pirmasis pasinaudojo 
repatriacija ir išvyko su šeima į 
Šveicariją. Vėliau iš redakcijos 
štabo buvo įkalintas P. Kupčiū
nas ir, karui su vokiečiais pra
sidėjus, varomas Rusijon, žuvo 
ties Červene.

Kiti išvengė “milžino” batų 
ir prieš antrąjį bolševikmetį pa
sitraukė į Vakarus. Julius Bū
tėnas grįžo pogrindin ir ten žu
vo. Iš septynių dienraščio ini
ciatorių gyvi nūnai beliko tik 
trys (Grinius, Maceina, Yla}, iš 
redaktorių vienas J. Prunskis, 
Vakaruose dar tebėra kai kurie 
buvę bendradarbiai ir pastarai
siais metais į redakciją įjung
tas Petras Ąžuolas.

XX Amžius gyvavo vos 3 me
tus ir 58 dienas, bet sukūrė sa
vo epizodą. Išleido iš viso 1,225 
numerius, kuriuose bene ge
riausiai- pavaizduotas tų metų 
Lietuvos gyvenimas. Prievartos 
mirtis buvo pasirašyta 1940 rug
piūčio 1. Kitą dieną toj pačioj 
spaustuvėj pasirodė sovietinė 
“Darbo Lietuva”. 

sena ir garbinga bajoro sodyba 
pavirsta pragaru, įsiliepsnoja 
kaip sunki šeimos drama, bemaž 
visa, kas tik ten gera buvo, ne
gailestingai ir beprotiškai sunai
kindama.

Karaliūnas, narsus karys ir nu
galėtojas, radęs girioje “nebylę” 
Rūtą, ją įsimyli ir veda, dėl jos 
garbės drąsiai kovoja su tėvu ka
ralium ir su pataikūniška, klas
tinga dvarionių minia. Jame 
spindi žmogaus kilnumas ir tau
rumas. Kiti Juodvarnių veikėjai 
turi atskiras veikimo zonas, turi 
ir savo charakterius.

Paulius Jurkus, pasirinkda
mas Juodvarniams poetinę for
mą, anaiptol savo užmojo nepa
lengvino, atvirkščiai —jis tą už
mojį suvaržė ir apsunkino. Ta
čiau neteisinga būtų sakyti, kad 
jis tos formos neįveikė ir joje 
pasimetė. Šiandien rašyti poezi
ją lietuvių kalba yra didžiai 
sunku, nes mūsų dailiojo žodžio 
menas tikrai jau yra prasisiekęs 
į aukštą ir į tolimą padangę. 
P. Jurkus tą problemą suv»kė, 
eilėdaros ritmika jis žaidžia lais
vai ir lengvai, pajėgia atrasti 
naujesnių rimų ir sąskambių, 
jo eilėraščių strofika įvairi, ne- 
monotoniška, kūrybinė fantazija 
gyva ir laki, nevarganas ir jo žo
dynas. Tik gal dėl to, jog tai 
yra pasaka, Juodvarniuose ran
dame daugiau išorinio blizgesio, 
daugiau forminio žaidimo, o 
mažiau vidinių žmogaus išgy
venimų, vidinės įtampos ir karš
čio. Kas poezijoj labiau mėgsta 
ir vertina formą, o ne turinį, 
tas, žinoma, galės sakyti, kad 
čia ištarti žodžiai yra tendencin
gi ir neteisingi.

Menų žmonės, kada Jik jie iš
eina į viešumą, neišvengiamai 
susitinka su kritika. Net ir tie 
rašytojai, kompozitoriai ar daili
ninkai, kurie dabar yra vadina
mi genijais, savo gyventame lai
ke neišvengė kartais net ir žiau
rių kritikos atsiliepimų. Pri
siminkime nors M. K. Čiurlionį, 
nors jo patyrimai nėra išimtys

PALM BEACH, FLA.

Puikus Naujųjų Metų sutikimas
Lietuvių Bendruomenės Palm 

Beach County apylinkės val
dyba, apvainikuodama savo 
1976 metų veiklos planą, gruo
džio 31 surengė Naujųjų Metų 
sutikimą. Jis vyko Singer Island 
esančiam Hilton Inn viešbuty. 
Buvo įdėta daug darbo, kuris 
nustebino ne tik rengėjus, bet ir 
pilnutėlę International salę sve
čių, vos galėjusių sutilpti.

Prie šio pasisekimo žymiai 
prisidėjo LB Auksinio Kranto 
apylinkės valdyba su niekada 
nepavargstančiu veikėju vetera
nu Vai. Balčiūnu. Visai Auksi
nio Kranto apylinkės valdybai 
priklauso rengėjų nuoširdi pa
dėka.

Daug pietinėj Floridoj atosto
gaujančių kanadiečių, nuo
širdžių bendruomenininkų, nuo 
tolimojo Montrealio ligi Toron
to, nesunkiai surado kelią į prie 
pat Atlanto pakrantės prisišlieju
sį Hilton Inn viešbutį. Ir dar 
puikiau: dvi jaunutės montrea- 
lietės, mūsų lietuviškos dainos 
horizonte kylančios meno pajė
gos, Ina ir Rasa Lukoševičiūtės, 
savo nuoširdžiu dainavimu nu
kėlė svečius į tolimos tėvynės 
apsnigtus laukus, kur okupantas 
neleidžia sugiedoti tautos him- 

ar “klasika”. Deja, anuomet 
Čiurlionio genijų ne mes paste
bėjom, jį iškėlė svetimi ir lietu
vių tautai gal net nedraugiški 
žmonės.

Kritikos jau susilaukė ir P. Jur
kaus Juodvarniai. Akiračiuose 
(1976 m. Nr. 9-83} platėliau apie 
juos atsiliepė Kęstas Reikalas, 
aplamai įžvalgus, nuosaikus ir 
protingas mūsų grožinės lite
ratūros vertintojas. Gal kai ku
rie jo ištarti teigimai ir turi pa
grindo, bet man užkliuvo štai 
kokia Kęsto Reikalo frazė: . . . 
“iki atgyventomis poetinėmis 
priemonėmis dirbtinai fabrikuo
jamų detalių”.

Kas yra “atgyventos poetinės 
priemonės”, jeigu kritikas čia 
kalba apie formą? Man regis, 
mūsų amžiuje ši problema slypi 
technologijos ir dvasinės kūry
bos susikirtimų bei prieštaravi
mų dramoj. Technologija mūsų 
akivaizdoj padarė į stebuklus 
panašią pažangą, bet technolo
gai laikosi tikslingumo, preci
zijos, tobulų formų, o menų 
žmonės pakriko palaidose ga
nyklose. Pažiūrėkime tik į vieną 
pavyzdėlį:

Kelkis! Kelkis! Tai aš,
Kuris nori būti tavo draugu,
Mieganti plaštake!
Tokia ar panašia forma dabar 

rašo būriai poetų, bet ir tai ar 
jau nėra atgyvenusi priemonė? 
Taip kūrė japonai savo vadina
mus Haiku gilioj senovėj, o čia 
pacituotasis eilėraštis (tiek jo ir 
tėra} jau yra maždaug trijų šim
tų metų senumo . . .

Vadinasi “atgyventos poetinės 
priemonės” turbūt yra tik ab
strakcija ar kritiko neatsargus 
žodis. Mano išmanymu, jei ne
klystu, daug svarbiau yra, kaip 
rašytojas tas priemones naudoja 
ir ką jis sugeba jomis pasakyti.

Be to, turbūt nešimtaprocenti- 
nė tiesa ir kritiko tariamas: . . . 
“Žodžiai, žodžiai, žodžiai . . .” 
P. Jurkaus Juodvarniuose yra iš
tisų sakų, kurios kalbos skam
bumu, ritmų žaismingumu ir 

fantazijos lakumu galėtų būti 
chrestomatiniai dalykai. Argi 
poezijos mene viskas ir visuo
met turi būti sunku, tamsu, niū
ru ir miglota? Taigi, kaip poetai, 
taip pat ir kritikai, prieš einant į 
viešumą, turėtų atsakomybės 
jausmu pasverti kiekvieną savo 
žodį.

Pauliaus Jurkaus Juodvarniai, 
nors kritikų jau apkapoti, skren
da! Tegu jiem būna geri orai ir 
geri dievai, nes jų skraidymo 
laikas ir tikslas dar nemirė!

-o-
P. Jurkus: Juodvarniai, pasaka- 

poema, viršelis ir knygos pieši
niai — autoriaus, veikalas de
dikuotas motinai, 200 psl. Išlei
do Darbininkas, kaina 5 dol.

-o-
Toliau St. Santvaras paklausė 

eilę klausimų, į kuriuos autorius 
tuoj ir atsakė. Apie tai kitą kar
tą.

no mūsų metinių ar tautinių 
švenčių progomis.

Gausūs svečiai i Montrealio, 
Toronto, Clevelando, New Yor
ko ir daugelio Floridos vietovių 
šimteriopai atlygino rengėjam 
už pastangas suburti visus lietu
vius po vienu stogu bent vieną 
kartą per metus. Tikėkimės, 
kad, ruošdami 1978 metų sutiki
mą, visi lietuviai galės sutilpti 
vienoj salėj.

A.B.

— Buenos Aires lietuviai Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo 59 metų sukaktį minės va
sario 12 lietuvių salėj, Avella- 
nedoj. Programoj pasirodys Sao 
Paulo Nemuno šokių ansamblis, 
Temperley Aušros choras, Auš
ros Vartų mokyklos mokiniai. 
Iškilmingos pamaldos už Lie
tuvą įvyks vasario 13 Santo 
Domingo bazilikoj, Buenos Ai
res. Mišias aukos ir pamokslą 
pasakys Quilmes vyskupas Jor- 
ge Novak. Giedos Šv. Cecilijos 
choras. Po to bus nešamas vaini
kas prie laisvės statulos Plazza 
de Mayo.

— Spaudos balius, ruošiamas 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos, vyks 1977 sau
sio 29 Chicagoj, Martinique po
kylių salėj.

Savaitės 
įvykiai

Vietnamas įsteigė armijos ka
rininkam mokyklą dialektiniam 
metodui strategijos ir taktikos 
uždavinius sprendžiant pritai
kyti.

JAV karo laivyne 19 m. iš
tarnavęs Vietnamo karo belais
vis ltn. komdr. Michael D. 
Christian, protestuodamas prieš 
būs. prez. Carter pažadą amnes
tuoti Vietnamo karo dezertyrus 
ir vengusius karinės prievolės, 
padavė prašymą paleisti jį į at
sargą, o gautus 12 pasižymėji
mo ženklų padėjo ant pirmam 
Didž. kare žuvusio nežinomo 
kario kapo, nes pasižymėjimo 
ženklai nebetekę vertės, kai 
didvyriais padaromi dezertyrai.

Pakistano min. pirm. Zulfikar 
Ali Bhutto paskelbė vykdysiąs 
žemės reformą, pagal kurią nie
kam nebus leidžiama turėti dau
giau kaip 100 akrų drėkinamos 
arba 200 akrų nedrėkinamos že
mės.

JAV senato demokratai daugu
mos vadu vietoj pasitraukusio 
šen. Mike Mansfield išrinko Va
karų Virginijos šen. Robert C. 
Byrd, o respublikonų mažumos 
vadu vietoj pasitraukusio šen. 
Hugh Scott buvo išrinktas Ten- 
nessee šen. Howard H. Baker.

JAV senato demokratai, pa
gerbdami šen. Hubert H. 
Humphrey, suteikė jam iki šiol 
neegzistavusį senato prezidento 
pavaduotojo titulą su teise daly
vauti pasitarimuose su prezi
dentu ir jo kabineto nariais ir 
kitom piniginėm privilegijom.

Prez. Fordo tarimasis su vice
prezidentu Rockefeller, Ronald 
Reagan ir John Connally dėl 
kandidato į respublikonų parti
jos vadus sprendimo nesurado, 
bet užpykdė konservatyviųjų 
respublikonų vadą šen. Barry 
Goldwater, nes jis. į .pasitarimą 
nebuvo kviestas. ,.ų

Čekoslovakijos anglies kasyk
lų sprogime žuvo 43 angliaka
siai.

Būs. prez. Carter pareikalavo 
savo kabineto narius ir tūkstan
čius sprendimo teisę turinčių 
tarnautojų paskelbti apie jų tu
rimus turtus ir įsipareigoti, pa- 
pasitraukus iš turėtų pareigų, 
bent vienerius metus neieškoti 
darbo jų kontroliuotose korpora
cijose.

Sov. S-ga pranešė apie visos 
eilės prekių ir patarnavimų kai
nų pakeitimus: kelionės lėktu
vais, laivais ir taksi pabrangs, 
o šaldytuvų ir TV kainos bus su
mažintos.

Busimasis prez. Carter JAV 
informacijos agentūros direkto
rium paskyrė valst. sekr. 
padėjėją negrą John E. Rein- 
hardt.

Sov. S-gos pasižymėję jauni 
pianistai Michail Roud ir jo su
žadėtinė Elena Varvarova 
Prancūzijoj pasiprašė politinių 
pabėgėlių teisių.

Libijos prez. pulk. Muammar 
el-Quaddafi pastangos aprūpin
ti savo kariuomenę moderniau
siais nakties meto JAV Smith 
Wesson firmos gaminamais žiū
ronais dėl tarptautinių ginklų 
pirklių suktybių pasibaigė nelai
mingai — už 15 mil. dol. jam 
buvo pasiųsti niekam tikę žiūro
nai.

14 stačiatikių bažnyčių ruošia
si sušaukti šventąjį sinodą, ta
čiau iki šiol jom nepavyko iš
lyginti nesutarimų tarp stačiati
kių ekumeninio patriarcho Is- 
tanbule ir Maskvos patriarcho. 
Dauguma JAV gyvenančių sta
čiatikių sudaro ekumeniniam 
patriarchui priklausančią Ameri
kos arkidieceziją, bet Maskvos 
patriarchas stengiasi ją padaryti 
nepriklausomą. Stačiatikių baž
nyčią sudaro 4 senieji patriar
chatai: Konstantinopolio, An- 
tiochijos, Aleksandrijos ir Je
ruzalės ir 10 savarankiškų baž
nyčių: Maskvos, Serbijos, Ru
munijos, Bulgarijos, Kipro, Grai
kijos, Lenkijos, Suomijos, Če
koslovakijos ir sovietinės 
Gruzijos respublikos.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko 
administracijoje.
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GERIAUSI PASAULIO 
TENISININKAI - 1S7B 
Gerulaitis - keturioliktas

Paryžiaus sporto dienraštis 
L’Eąuipe kasmet skelbia ge
riausių pasaulio tenisininkų są
rašą. Daugelio nuomone, ši ri
kiuotė atstoja oficialią lentelę. 
Sausio 3 laidoj, be dešimties 
geriausių, atrinkti ir penki paly
dovai. Smulkiai iškedenti kiek
vieno žaidiko pasiekimai (per
galės ir pralaimėjimai} per 1976 
metus.

Mums įdomu, kad Vitas Geru
laitis 1976 sąraše yra vienas iš 
palydovų (ketvirtas), tad laikyti
nas 14-tuoju žaidiku pasauly. 
L’Eąuipe teniso bendradarbė 
Judith Elian rašo, jog didžiau
sią pažangą yra padaręs Fibak 
(Lenkija), iškilęs į pirmąjį paly
dovą. Visi penki palydovai, jų 
tarpe ir Gerulaitis, teikia vilčių 
įkopti į pirmąjį dešimtuką 1977.

Geriausieji žaidikai yra jau
nesni nei anksčiau. Išskyrus 
Nąstase (Rumunija), kuris vie
nintelis yra perkopęs 30 metų 
slenkstį, kitų amžiaus vidurkis 
yra žemiau nei 25. Jauniausias 
Borg (Švedija) — jam tik 20 
metų.

Bene pirmą kartą istorijoj są
raše nė vieno australo. 1975 
nevystantis L a v e r dar bu
vo aštuntuoju, o Alexander 
atžymėtas pirmuoju palydovu. 
Pranyko kiti du palydovai iš 
1975: Fillol (Čilė) ir Kodes (Če
koslovakija). Didysis nuosmukis 
— Ashe (JAV), 1975 buvęs ge
riausias pasauly, 1976 nepateko 
nė į palydovus. Didžiausias šuo
lis į priekį — Panatta (Italija),
1975 penktasis palydovas, o
1976 — ketvirtasis dešimtuke.

1976 geriausieji:
1. Connors (JAV)
2. Borg (Švedija)
3. Nastašė (Rumunija)
4. Panatta (Italija)
5. Vilas (Argentina)
6. Ramirez (Meksika)
7. Dibbs (JAV) ir Orantes 

(Ispanija)
9. Solomon (JAV)

10. Tanner (JAV)
Palydovai:

Fibak (Lenkija) 
Gottfried (JAV) 
Stockton (JAV) 
Gerulaitis (JAV) 
Taroczy (Vengrija).

Pirmutinis iš visų, Connors, 
24 metų amžiaus, 1975 turėjęs 
pasitenkinti trečiąja vieta, grįžo 
į aukštybes. Pernai Connors lai
mėjo JAV pirmenybes Forest 
Hills, Wimbledone buvo pasie
kęs ketvirtbaigmę, kur krito 
prieš Tanner, laimėjo JAV profe
sionalų pirmenybes uždarose 
patalpose Philadelphijoj, JAV 
pirmenybes ant molio India- 
napolyje ir septynis kitokius tur
nyrus. Yra pralaimėjęs prieš 
Tannerį (du kartu), prieš Nas- 
tase (du kartu) ir po kartą prieš 
anglą Cox bei Ramirezą.

Borg 1975 ir 1976 toj pačioj 
pozicijoj — antrasis. 1976 laimė
jo Anglijos pirmenybes Wimb- 
ledone, baigmininkas JAV pir
menybėse Forest Hills, JAV 
profesionalų meisteris Bostone 
ir t.t.

Nastase, garsus ir savo pokš
tais, baigmininkas Wimbledone, 
pusiaubaigmininkas Forest 
Hills, laimėjo WCT Avis 
Challenge Cup Havajuose ir ke
turis kitokius turnyrus. Beje, 
Nastase yra pralaimėjęs prieš 
Gerulaitį Toronte.

Panatta yra Italijos ir Prancū
zijos meisteris, Italijai padėjęs 
laimėti Daviso taurę. Panatta yra 
pralaimėjęs prieš Gerulaitį 
WCT varžybose.

O kas rašoma apie Gerulaitį? 
Paminėta, kad Vitas, buvo pa
siekęs ketvirtbaigmę Wimble- 
done, kur pralaimėjo prieš Ra
mirezą (prieš tai buvo įveikęs 
1975 Anglijos meisterį Ashe). 
JAV pirmenybėse Forest Hills 
Gerulaitis buvo iškopęs į 
aštuntbaigmę (pralaimėjo prieš 
Connors), baigmininkas Char- 
lotte turnyre (pralaimėjo prieš 
australą Roche), WCT varžybose 
Toronte nugalėjo Kodes, Nas

tase, bet pralaimėjo prieš Bor- 
gą ir t.t.

Moterų dešimtukas
L’Eąuipe paskelbė geriausių 

pasaulio moterų sąrašą 1976:
1. Evert (JAV), 2. Goolagong 
(Australija), 3. Wade (Didžioji 
Britanija), 4. Casals (JAV), .5. 
Navratilova (iš Čekoslovakijos 
pasitraukusi į JAV), 6. Barker 
(Didž. Britanija), 7. Fromholz 
(Australija), 8. Jausovec (Jugo
slavija), 9. Melville-Reid (Aus
tralija), 10. Stove (Olandija).

Gerulaitis — devintas JAV

JAV teniso sąjunga sudarė 
tokį JAV tenisininkų dešimtuką 
1976: 1. Connors, 2. Dibbs, 3. 
Ashe, 4. Solomon, 5. Gottfried,
6. Tanner, 7. Stockton, 8. Smith, 
9. Gerulaitis, 10. Lutz. Truputį 
stebina tretysis Ashe (ar nebus 
čia politinis linkčiojimas?) ir aš
tuntasis Smith . . . Beje, sąjun
gos 1975 sąraše Gerulaitis buvo 
įrašytas ketvirtuoju.

Amerikiečių teniso žurnalai: 
Tennis ir World Tennis taip pat 
yra paskelbę geriausiųjų pa
sauly lenteles. Vyrų grupėj pir
mieji trys tie patys kaip Pary
žiaus L’Eąuipe skiltyse, o mo
terų gr. — pirmosios šešios 
žaidikės. Visuose trijuose šalti
niuose vyrų gr. tie patys dešimt 
žaidikų, tik amerikiečių žurnalai 
Panattą smukdo į 7 ar 9 vietą, o 
į ketvirtą įrašo Vilas.

K. Čerkeliūnas

BALTIMORE, MD
w ’ •iii

Lietuvių melodijos, radijo va
landos, metinis linksmas vaka
ras bus sausio 15, šeštadienį, 
Lietuvių svetainės salėj. Pradžia 
7:30 vai. vak. Solistė Gina Čap- 
kauskienė iš Montrealio paįvai
rins vakarą su savo žaviu ir gra
žiu dainavimu. Šokiam gros Jo
no Lekevičiaus orkestras. Veiks 
bufetas su visokiausiais gėri
mais ir gardžiais valgiais. Lie
tuvių melodijos valandėlei su
ėjo 28 metai, kai ji Baltimorės 
lietuviam teikia lietuviško gyve
nimo žinias. Valandėlei va
dovauja A. Juškus ir K. Las- 
kauskas.

Bingo Party surengė Šv. Al
fonso parapijos sodalietės sausio 
7 Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Jos dėkingos visiem, kurie ne
tingėjo dalyvauti tame vakare. 
Sodalietės pasistengs ir ateity 
turėti daugiau tokių vakarų. Be 
Bingo žaidimo, buvo ir gardžių 
valgių. Pelnas skiriamas soda- 
liečių reikalam.

Šv. Vardo draugijos 60 vyrų 
ir jaunuolių sausio 9 per 8:30 
vai. mišias buvo apdovanoti iš
tikimybės dovanom. Mišias au
kojo draugijos dvasios va
das kun. A. Dranginis, dovanas 
įteikė prel. L. Mendelis.

Gordonas ir Elenora Matulio- 
niai sausio 2 grįžo iš atostogų, 
kurias praleido Vero Beach, Flo
ridoj. Jie abu dalyvauja lietuviš
kame gyvenime ir parengi
muose. Gordonas dainuoja bosu 
Dainos vyrų chore.

Kazimieras Anskaitis, pirmo
sios kartos lietuvis, sulaukęs 
gražios senatvės, mirė sausio 1. 
Buvo malonaus būdo žmogus ir 
kaip susipratęs lietuvis dalyvavo 
lietuviškuose parengimuose. 
Vienas iš pirmųjų siuvėjų, kuris 
per ilgus metus dirbo siuvyk
lose. Palaidotas Loudon Parko 
kapinėse. Nuliūdime liko gi
minės ir draugai.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
svarbus metinis susirinkimas 
bus sausio 30, sekmadienį, lie
tuvių svetainės kambariuose. 
Visi nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Bus padaryti apyskai
tiniai pranešimai, renkami di
rektoriai ir aptariami veiklos 
planai. Po susirinkimo bus ska
nių valgių ir gėrimų.

Jonas Obelinis

Vitas Gerulaitis (kairėj) ir
Bjom Borg (Švedija)

GERA PROGA
LIETUVIAM 

MENININKAM

Prof. dr. Br. Kasias, žinomaš 
knygų autorius, pasireiškia ir 
kaip meno filantropas: didelė
mis pastangomis bei rūpesčiu 
sukaupė gausų įvairių meninin
kų, dailininkų tapybos bei 
skulptūros vertingų darbų rinki
nį.

Dabar visi šie meno kuriniai 
išstatyti iš anksto paruoštoj, mo
derniai įrengtoj patalpoj — me
no galerijoj, 381 N. ’ Main St., 
Pittston, Pa. 18640.

Neseniai įvyko šios galerijos 
šaunus atidarymas. Per šešias 
valandas galeriją aplankė gau
sus būrys įvairių profesijų žmo
nių (daugiau kaip 300) ne tik iš 
Wyoming klonio, bet ir iš toli
mesnių vietų; pvz. prel. J. Kara
lius iš Shenandoah, kun. A. Bart
kus iš St. Clair, rašytojas L. Do
vydėnas su žmona iš Clarks 
Sumrnit ir kiti.

Ši naujai įsteigta ir atidaryta 
meno galerija turi įspūdingą 
elektrinę iškabą —“Warehouse 
Art Gallery”.

Galerijos atidarymo proga su
tiktas prof. dr. Br. Kasias tarp 
kitko pareiškė: “Būtų labai pa
geidautina, kad ir lietuviai su 
savo meno darbais pasirodytų 
šioj meno galerijoj ir užsianga
žuotų plačiajai Pennsylvanijos 
visuomenei”.

Galerija atidaryta šeštadie
niais ir sekmadieniais po pietų.

V. R as

Neužmiršk lietuviškos spaudos! 
Skaityk ir platink ją!

L

VISIT LITHUANIA IN 1977 
WITH UNION TOURS AND

Copenhagen (1)

TOUR DEP. DATE CITIES & NO. NIGHTS PRICE*

401 May 12 Vilnius (5), Leningrad (1), 
Copenhagen (1)

$ 859.00

402 May 19 Vilnius (5), Leningrad (1), 
Copenhagen (1)

859.00

403 Jun 20 Leningrad (1), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (2)

1149.00

4031 Jul 18 Leningrad (1), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (2)

1149.00

404 Aug 15 Leningrad (1), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (2)

1149.00

405 Sep 22 Vilnius (5), Leningrad (1), 859.00

Prices based on air tarės as of 
November 1976 and subject to 
change. z

UNION TOURS, INC.
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016
Teiephone (212) 67S-7878

ŽINIOS IŠ JAV LB VEIKLOS
Philadelphijos ir Pietinės 

New Jersey LB apylinkės sausio 
15, šeštadienį, 7 vai. vak., Phi
ladelphijos Lietuvių Namuose 
ruošia JAV LB 25-mečio su
kakties minėjimą. Akademinėj 
daly kalbės LB pirmūnas, LB in
korporacijos dokumento signa
taras dr. Petras Vileišis. Meni
nėj programoj dalyvauja dailiojo 
žodžio menininkė Irena Veblai- 
tienė, sol. Irena Stankūnaitė ir 
pianistė Anelė Kaulinytė. Su
kaktis taip pat minima per Phi
ladelphijos Bendruomenės Bal
so radijo valandėlę, LB pirmuo
sius žingsnius nušviečiant Phi
ladelphijos LB apylinkės valdy
bos vicepirmininkui Vyt. Mato- 
niui ir pirmosios JAV LB tarybos 
nariui dr. Vincui Mačiūnui. Mi
nėjimas pradėtas sausio 9 konce- 
lebruotomis mišiomis Šv. And
riejaus parapijos bažnyčioj, da
lyvaujant organizacijom su vė
liavom ir kun. dr. K. Širvai
čiui sakant pamokslą.

Bridgeporto, Conn., LB apy
linkė ir Lietuvos vyčių 141 
kuopa įsijungė į Žmogaus Tei
sių dienos rengimo darbus. Die
nos programa vyko gruodžio 9 
Švč. Širdies universitete. Ren
gėjų tarpe buvo Bridgeporto 
katalikų diecezija, vietos protes
tantų Bažnyčios taryba, žydų ir 
ukrainiečių organizacijos. Kal
bėjo Simas Kudirka, žydų di
sidentas Anatoly Shapiro ir JAV 
atstovų rūmų narys Christopher 
Dodd. Gruodžio 10 įvykį plačiai 
aprašė Bridgeport Post. LB apy
linkės valdybai vadovauja inž. 
Ant. Ivaška.

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkė, kreipėsi į 
Muenchene reziduojantį Radio 
Liberty programų skyriaus di
rektorių R. Tuck, prašydama su
mažintą lietuviškųjų transliacijų 
valandų skaičių atstatyti į anks
tesnę padėtį. Taip pat rašte iškė
lė svarbą lietuviškąjį Radio Li
berty personalą išlaikyti pride
ramam intelektualiniam ir tau
tiniam lygy, pažymėdama, kad 
kai kurie kvalifikuotų tarnautojų 
ieškojimo ir samdymo metodai 
kelia abejones dėl jų pajėgumo 
ir sugebėjimo identifikuotis su 
pavergtaisiais lietuviais.

PLB ekskursijos į Australiją organizatorius Bronius Nainys, 
ekskursijos vadovė Nerija Linkevičiūtė ir keleivė D. Krump- 
lienė (kairėj). 22 asmenų grupė išvyko gruodžio 18, gužo 
sausio 9. Nuotr. R. Kasparo

Rimas Česonis, JAV LB kraš
to valdybos vicepirmininkas, 
su kitų dešimt tautybių atstovais 
gruodžio 20 Washingtone buvo 
priimtas prez. Carterio inaugu
racijos komiteto kopirmininko
B. Tirana. Tautybių atstovai, 
vadovaujami tautinio centro 
miestų etniniam reikalam pirmi
ninko prel. G. Baroni, iškėlė 
susirūpinimą, kad į inauguraci
jos iškilmių kultūrinius planus 
visiškai nėra įtrauktos Amerikos 
tautinės — etninės grupės. Jos 
esančios ignoruojamos, kai tuo 
tarpu rinkimų metu J. Carter 
jom rodęs nemažą dėmesį ir da
ręs jom palankius pareiškimus. 
Išreikštą nepasitenkinimą pami
nėjo Wall Street Journal gruo
džio 24 laidoj. R. Česonis taip 
pat buvo nuvykęs pasimatyti su 
Carterio štabo pareigūnais, pri
žiūrinčiais administracijų pasi
keitimo eigą, ir pasiinformuoti 
rūpimais klausimais.

Dainų šventė, ruošiama Kana
dos ir JAV LB-nių, įvyks 1978 
liepos 2 Toronte. Tuo pačiu 
metu ten pat vyks ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės sei
mas. JAV LB krašto valdyba 
Toronte sudaromam šventės 
rengimo komitetui yra pasiuntus 
$2,500 panaudoti salės užstatui 
ir pirminiam repertuaro ruošos 
reikalam.

Atstovais į Lietuvių Fondo 
pelno skirstymo komisiją viene- 
rių metų kadencijai JAV LB 
krašto valdyba paskyrė kultūros 
tarybos pirmininką J. Gailą, 
švietimo tarybos pirm. B. Juode
lį ir Liudą Germanienę. Mokslo
ir kūrybos simpoziumo komi
tete JAV LB-nei atstovauja Ma
rija Remienė ir inž. M. Jakaitis.

Dr. Algirdas Budreckis, JAV 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkas ryšių palaikymui su lie
tuviškai nekalbančiais, paruošė 
medžiagą informacinėm brošiū
rom — sąlankom, kuriose bus 
pristątyta ąnglų kalba Lietuvą ir 
LB organizacija. Surinktoji in
formacinė medžiaga šiuo metu
atiduota specialistam apipavida
linti, siekiant ją pritaikyti Ame
rikos “reklaminės technikos” 
reikalavimam. Minimas sąlankas 
LB krašto valdyba planuoja iš
leisti šių metų pavasarį.

IŠ VISUR
— Arkivysk. Jurgio Matulaičio 

50 metų mirties minėjimas Chi- 
cagoj rengiamas sausio 22-23. 
Šeštadienio vakarą Čiurlionio 

ansamblio koncertas Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėj, o 
sekmadienį specialios lietuviš
kos mišios Šv. Kryžiaus bažny
čioj.

— Pirmyn choras sausio 23 
Chicagoj, Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj, stato operetę 
Grafas Liuksemburgas.

— Ruošiama lietuvių kelionė, 
globojama vysk. V. Blizgio, į 
Romą dalyvauti šv. Jono New- 
mann kanonizacijoj, į Šventąją 
Žemę. Bus taip pat lankomasi 
Paryžiuj, Liurde, Neapoly, Atė

nuose, Vienoj. Kelionė įvyks 
birželio 13-30.

— Solistė Adriana Jocytė iš 
Argentinos atskrenda į JAV ir 
dviejų mėnesių laikotarpy dai
nuos lietuviam New Yorke, Cle
velande, Chicagoj, Toronte, 
Montrealy, Hamiltone, Lon
done ir Detroite. Pirmas jos pa
sirodymas Š. Amerikos lietuvių 
tarpe bus Detroite sausio 15, 
šeštadienį, 8 vai. vak. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
Centre.

— Dail. Vlado Žiliaus pa
veikslų paroda Chicagoj, Jauni
mo Centro Čiurlionio galerijoj, 
vyks sausio 14-23.

— Dr. K. R. Jurgėlos kny
gos “Lithuania — The Outpost 
of Freedom” pristatymas įvyks 
sausio 15, šeštadienį, 5 vai. po 
pietų The Army-Navy Club pa
talpose, 1627 Eye St., N.W., Wa- 
shington, D.C. Pristatymą ren- . 
gia Lietuvos vyčių 142 kuopa. 
Dr. Jurgėla anksčiau yra buvęs 
New Yorko ir New Jersey Lie
tuvos vyčių pirmininku. Jo nau
ją knygą išleido National Guard 
of Lithuania in Exile, Ine. ir 
Valkyrie Press, Ine. leidykla;

— Muzik. Stasys Sližys pri
siuntė kun. Lado Budrecko re
daguojamam naujam giesmynui 
jo sukomponuotas liturginiam 
tekstui mišias ir pluoštą gies
mių. Jų autorius yra baigęs Det
roito Muzikos Konservatoriją ir 
įsigijęs diplomus iš muzikologi
jos ir vokalinės muzikos pedago
gikos. Jau 25 metai jis vadovau
ja choram ir vargoninkauja lie
tuvių parapijoj.

— Dail. Aldona Audronytė- 
Variakojienė, gyvenanti Los An
geles apylinkėj, Adomo Galdiko 
lietuvių dailės galerijai pado
vanojo (per Tėv. L. Andriekų) 2 
savo aliejinius paveikslus. Ga
lerijos vadovybė yra dėkinga 
dailininkei už dovaną.

— Kalėdinės muzikos koncer
tą Prisikėlimo bažnyčioj Toron
te, Ont., prieš Bernelių mišias 
atliko sol. J. Sriubiškienė, sol. 
S. Žiemelytė, sol. A. Simanavi
čius, sol. V. Verikaitis, Parkda- 
le gimnazijos pučiamųjų instru
mentų septynetukas, parapijos 
suaugusių choras su choro vado
vu E. Krikščiūnu prie vargonų.

— Chicago, III., sausio 1 anks
ti rytą automobilio nelaimėj bu
vo sunkiai sužeisti rašytojai Po
vilas Gaučys ir Anatolijus 
Kairys. Emilija Gaučienė, neat
gavusi sąmonės, Šv. Kryžiaus li
goninėj mirė.

— The Denver Post laikraštis 
gruodžio 25 išspausdino platų 
straipsnį apie tautinių šokių 
puoselėtoją Vytautą Beliajų. Ta 
proga prisiminta Lietuva, Ka
lėdos ir lietuviški papročiai. 
Dienraštis įsidėjo V. Beliajaus ir 
lietuviškais ornamentais pa
puoštos eglutės nuotraukas.

Nauji Darbininko skaitytojai: 
A. Budrikis, St. Petersburg, Fla. 
Užsakė kitiem: O. Kreivėnienė, 
Media, Pa., — V. Mickui, Palm 
Beach, Fla., D. Navickas, Pisca- 
taway, N.J. — Ch. Navickui, ten 
pat, dr. A. Stankaitis, Waterfield, 
Conn. — dr. J. Stankaičiui, Ro- 
chester, N.Y. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Darbininko prenumerata 
naujiem skaitytojam pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
Darbininko prenumerata visiem 
12 dol. metam.
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SPORTAS
LA Klubo narių susirinkimas

Penktadienį, sausio 21, 7:30 
vai. vakaro, Kultūros Židiny šau
kiamas visuotinis New Yorko 
Lietuvių Atletų Klubo narių su
sirinkimas. Šitoks susirinkimas 
būna tiktai vieną ar du kartus 
metuose. Kviečiami visi nariai: 
aktyvūs sportininkai (virš 18 me
tų), reguliarūs nariai, gar
bės nariai ir pagelbiniai nariai. 
Taip pat kviečiami visi sportuo
jančių vaikų tėvai, kurie dar nė
ra klubo nariais, atvykti į susi
rinkimą ir įsijungti į LA Klubo 
gyvenimą. Susirinkime bus 
svarstomi svarbūs klausimai: na-

rio mokesčio pakeitimai, statuto 
patikslinimai, sporto ir visuome
ninė veikla ir naujos klubo val
dybos bei rev. komisijos rin
kimai. Dalyvavimas visiem bū
tinas klubo egzistencijai ir jau
nimo sportinio lavinimo ateičiai 
išlaikyti.

Stalo teniso turnyras
Šį šeštadienį ir sekmadienį 

(sausio 15-16) Kultūros Židiny 
vyks didžiulis stalo teniso turny
ras. Tai yra USTTA (stalo teni
so sąjungos) sankcionuotas 
įvykis, kuriame dalyvaus ne tik 
lietuviai, bet ir amerikiečiai žai
dėjai. Dalyviai susimoka regist
racijos mokestį, o aukštesnių 
klasių žaidėjai gauna pinigines 
premijas. Tikimasi apie 200 da-

lyvių, jų tarpe stalo teniso 
žvaigždžių ir iš tolimesnių vie
tovių. Šeštadienį žiūrovam įėji
mas laisvas, o sekmadienį įėjimo 
kaina 1 doleris. Turnyro metu 
apatinėj salėj visą laiką veiks ka
vinė. Visuomenė kviečiama ap
silankyti ir pasižiūrėti įdomių 
stalo teniso rungtynių.

Alg. Š.

IŠĖJO 
IŠ KRAŠTO

Darbininko 1 nr. J. Kaunas ra
šo apie Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Chicagos skyriaus globo
jamą filmų vakarą, kuris įvyko 
gruodžio 4 Chicagos Jaunimo 
Centro kavinėj. Balys Brazdžio
nis parodė tris filmus. Trečia
me “pavaizduotos 1938 Europos

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®PACKAGE EXPRESS4 TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

krepšinio pirmenybės Kaune . . . 
Parodytos kai kurios krepšinio 
žaidynės: Lietuva-Latvija 129- 
128, Lietuva-Suomija 119-49, 
Lietuva-Prancūzija 94-85, Lietu
va-Lenkija 130-94 ir kt.” Infor
maciją J. Kaunas baigia sakiniu: 
“Verta visus filmus parodyti jau
nimui ir mokyklom.”

Filmų nemačius, nieko apie 
juos negalima pasakyti. Betgi 
skaičiai apie Europos krepšinio 
pirmenybes Kaune (tarp kitko, 
ne 1938, kaip rašoma, bet 1939) 
yra neribotos vaizduotės pada
rinys. Štai tikrosios minėtų rung
tynių pasekmės: Lietuva-Latvija 
37-36, Lietuva-Suomija 112-9, 
Lietuva-Prancūzija 47-18, Lietu
va-Lenkija 46-18.

Kodėl smarkuoliai Chicagoj 
tuos taškus išdidino net iki pen
kių kartų, tik jie patys gali pa
sakyti. Amerikiečių tarpe popu
liarūs anekdotai apie Texas — 
ten viskas didelio masto. Atro
do, kad Chicagos lietuvių tarpe 
yra tokių, kurie anekdotine 
prasme bus ir Texas gyventojus 
pralenkę. Kažin ar toks statisti
nis kratinys teiktinas jaunimui 
ir mokyklom, (k)

ŠACHMATAI

bės vyksta Groningene, Olandi
joj. Dalyvauja 56 meistrai iš 500 
šalių, jų tarpe amerikietis Mark 
Diesen ir viena japonė. Ketvir
tame rate Diesen nugalėjo aust
ralą Rogers, vieną trijų pirmū
nų, turėjusių po 3-0, o kitas 
pirmūnas sovietų VladimirovLS 
sudorojo trečią pirmūną S. 
Wong iš Jamaicos. Dabar Vladi- 
mirovas su 4-0 eina pirmuoju, 
pustaškiu aplenkęs amerikietį 

Mark Dieseną.
Moterų tarpzoninėse abi ame

rikietės sulošė nekaip. Ruth Or- 
ton žaidė Olandijoj. Ji baigė li
tą su 5 tš., pralenkusi brazilę, 
kolumbietę ir italę.

“Olimpinių vilčių” sąjunginį 
turnyrą Vilniuj laimėjo Gedimi
nas Rastenis (Vilnius), E. Pripis 
(Maskva) ir E. Mageramovas 
(Baku), surinkę po 8.5 tš., Lie
tuvos meisteris A. Butnorius 
(Kaunas) 8, A. Makarovas (Mask
va) 7, V. Survila (V), Veingol- 
das (Talinas), Žitkus (K ) ir Iva
novas (Fergana) po 6.5 tš., 15- 
metis M. Mankus (K) ir Noviko
vas (V) po 6 t. Laimėtojas G. ~ 
Rastenis, 22 metų, teikia daug 
vilčių. Jis liepos m. grįžo iš są
junginių “Dinamo” p-bių su 
bronzos medaliu iš Liepojos, o 
dabar iškovojo aukso medalį. 
Tikėkime, kad iš jo išaugs rim
ta Lietuvos šachmatų jėga. Šia
me turnyre jis įveikė Lietuvos 
meisterį A. Butnorių, Ivanovą, 
A. Mikėną, R. Žitkų ir V. Survi
lą. Lygiomis sužaidė su Makaro- 
vu, Pripiu (abu Sov.), Fokinu 
(Frunzė), M. Monkum, V. Zau- 
ra, estu Veingoldu ir Magera- 
movu iš Baku. Pralaimėjo tik - 
vienam Novikovui.

The Chess Correspondent 
gruodžio laidoj skelbia “Rating” 
sąrašą. Jame dr. Palčiauskas į- 
vardintas trečiu Amerikos meis
teriu. L Cayford 1348, 2. Le- - 
gerwood 1293, 3.V.V. Palčiaus
kas 1286. Kiti mūsiškiai su to
kiais “ratingais”: R. Blasius 695, 
M. Brazis 927, K. Merkis 1047,

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsų tautinę 
gyvybę!

“THE INN PLACE”
FOR RETIRED SENIOR CITIZENS. RESERVA- 
TIONS N0W BEING ACCEPTED FOR JANUARY 
1977 ACCOMMODATIONS. EMPHASIS PLACED 
ON INDIVIDUALLY SPECIALIZED “LIVING" PRO 
GRAM UNDER NURSING SUPERVISION IN STATĖ 
LICENSED FULLY SPRINKLERED, VICTORIAN 
MANSION. COME AND ENJOYGRACIOUS LIVING, 
EXCELLENT FOOD, ENTERTAINMENT IN SMALL 
SETTING LOCATED IN BEAUTIFUL SOUTHERN 
NEW HAMPSHIRE TOWN. RATES STARTING AT 
$35 DAILY. FOR INSPECTION APPOINTMENT 
CALL MRS. KIROUAC AT 603 924-6941 OR WRITE 
ABOVE 50 SUMMER ST., PETERBORO, NEW 

HAMPSHIRE 03458.

WOOD FLOORS

SANDING & FINISHING 39 c A SQ. FT. 
EXAMPLE: AVERAGE 9 x10' ROOM ONLY $35.10 
PLŪS TAX. SADDLES & CLOSETS EXTRA. PRICE 
INCLUDES SANDING SCRAPING SCREEN 
DISCING SEALER MINOR FILL INS. HARD 
WEARING POLYURETHANE FINISH STAIN ALL 

COLORS SLIGHTLY HfGHER FREE ESTIM.
REPAIRS/INSTALLATION

(212) 843-5769

VYRIAUSIA įSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Veda Kazys Merkis

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

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St.......................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .................
Buitim ore 31, Md. — 1828 Fleet Street ...............
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ...........
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ... 
Chicago. III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ....... 
Chicago, III. 60609 — 1855 XVest 47 Street .......
Clėveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue 
Lakevvood, N.J. 08701 — 234 Second St...............
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue 
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ... 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ..........
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St......................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue 
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue .......
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė. . 
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue .. 
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street 
\Voodhaven, Ųueens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė. 
Herkimer,N.Y. McKennan Rd.

305 07.3-8220 
.... 435-16.54 
..... 342-4240 
.... 633-0090 
.... 895-0700 
.... 486-2818 
.......925-2787
.... 376-6755 
... 771-0696 
.... 365-6780 
.... 363-0494 
... 365-6740 
....... 246-2348 
... 385-6550 
... 674-1540 
.... 475-7430 
... 769-4507 
602-942-8770 
... 381-8800 
301-589-4464 
..... 257-6320 
..... 475-9746 
... 296-5250 
.315-866-3939

DTVISION OF CONTINUING EDUCATION AND COMMUNITY SERVICES

r

Pasaulio pretendentų 12-kos 
partijų mačas tarp T. Petrosia- 
no ir V. Korčnojaus prasidės 
vasario 20 St. Moritze, Šveicari
joj. Zuericho dienraštis apie tai 
pranešė: “Schach Todfeinde in 
der Schweiz” (Šachmatų mirtini 
priešai Šveicarijoj). Tekste pa
brėžta, kad jie viens kito labai 
neapkenčia. Parašyta, kad perei
tose pretendentų pusbaigmi- 
nėse 1974, Odesoj, kai Korčno- 
jus vedė 3-1, jiedu piktai susi
ginčijo ir Korčnojus netvėręs 
rėžė antausį Petrosianui. Pas
tarasis nebaigęs rungtynių pasi
traukė iš tų varžybų. Bet pyktis 
liko ant visados.

Pasaulio ir Europos jaunių p- E TamUtB 258, R. Valuckas’783’

HARTMAN’S GULF 
SERVICE STATION

OPEN 7 DAYS A WEEK GENERAL AUTO REPAIRS 
ROAD SERVICE, TIRES BATTERIES AND 

ACCESSORIES TOWING FOR OUR CUSTOMERS 
ALBANY & VENTNOR AVĖ ATLANTIC CITY 

CALL 609 345-2428

TURN OLD FURNITURE 
INTO NEW

HAND STRIPPED AT DIPPED PRICES 
(212) 849-7862

SEASON’S GREETINGS 
BLIMPIE BASE 

AN ADVENTURE IN EATING OPEN 7 DAYS A 
WEEK 193 NEWARK AVENUE JERSEY CITY, N.J.

WE DELIVER CALL (201) 451-4589

SEASON’S GREETINGS 
RICKY’S COLLISION 

517 22ND STREET UfŲON CJTY, N.J.
TELE: (201) 867-1060

MR. REINERO DĖL VALLE
I

SPRING SEMESTER 1977
CLASSES START JANUARY 31

DAY, EVENING AND VVEEKEND CLASSES
300 CREDIT AND 80 COMMUNITY SERVICE COURSES

AT THE FOLLOVVING CAMPUSES:
Beverly, Gloucester, Lynn, Saugus, and Swampscott

NORTH SHORE COMMUNITY COLLEGE IS
— AN ACCREDITED PUBLIC TVVO-YEAR INSTITUTION —

— APPROVED FOR VETERANS’ TRAINING —
—G.E.D., CLEP, AND CERTIFIED PROFESSIONAL SECRETARY EXAM— 

TĘST CENTER
— AND A SPONSOR OF “COLLEGE CREDIT BY TELEVISION” — 
To learn more about the courses and services at the College, 
obtain a Spring 1977 catalog by calling 927-4850 or by mailing 
coupon.

NORTH SHORE COMMUNITY COLLEGE
DlVISION OF CONTINUING EDUCATION AND COMMUNITY SERVICES
3 Essex Street, Beverly MA 01915

NAME \
ADDRESS ......................

No. Street City Statė ZIP 
CN

Lietuviška
KELIONIŲ
AGfeNTŪRA

VYTIS

FIRE WOOD 
CUT & SPLIT 
HARDVVOOD

WE DELIVER TO L.l. AREA PENNA
CALL 215-536-5560

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas• Kelionės į visus pasaulio kontinentus• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

STEAK PUB
246 ROUTE 303 TAPPAN, N.Y.

OPEN 7 DAYS A WEEK FINEST OF CUISINE 
BRING THE FAMILY FOR SUNDAY DINNER

CALL 914 359-2001

COOK ŠAUTE
EXP„ WITH ITALIAN-A MERICAN COOKING 
BACKGROUND WH0 TAKES PRIDE IN USING 
PRIME OUALITY IN EVERYTHING, GOOD PAY, 
BENEFITS, ETC., APPLY MORNINGS JOHN 
CORNETTA’S IRON HORSE RESTAURANT, RTE. 
1 PROVIDENCE HIGHVVAY, NORWOOD, MASS.

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Ori ii sės)
AUTOBUSAIS Įdomiu vietų 
lauksinas
TRAUKINIAI

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

Florida
WATERFRONT LOTS FOR SALE 

LOCATED AT BROADWATER ESTATES ST. 
PETERSBURG FLORIDA FOR INFO CALL: 

1-617 933-3671

NAUJOS PLOKŠTELĖS
JAUNA NAKTIS — ŽIBURĖ

LIS — PRIE UGNIAKURO — 
AIDAS. Visos plokštelės įdai
nuotos solistų — estradinės dai
nos su orkestru. Kiekvienos 
kaina 5 dol.

JŪROS LOPŠINĖ, solistų į- 
dainuota 14 lietuviškų dainų su 
orkestro palyda. Stereo. 7 dol.

VIOLETA, V. Rakauskaitės 
lengvos muzikos populiarios 
estradinės dainos. Kaina 6 dol. 
Persiuntimui 50 c. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Dievui ir Tėvynei, Baltimorės 
vyrų choro Daina įdainuota 14 
giesmių ir dainų.

Aušra, Windsoro mergaičių 
Aušros kvarteto įdainuota 15 
dainų.

L. Barauskas — pomirtinis ak
toriaus pasakojimų rinkinys.

Taip pat gaunama K. Petraus
ko, S. Citvaro, Kokiais keliais 
aš keliausiu, Baltijos vyrų kvar
teto 11 populiarių dainų, Dols- 
kio 10 šokių rinkinys, Pupų dė
dės ir dėdienės polkos, Links
mieji broliai, juokų-humoro rin
kiniai, ir Šabaniausko 4 paskiros 
plokštelės.

Virš minėtos plokštelės 
kiekviena kaštuoja po 6 dol. Per
siuntimui pridedam 50 c. Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Keisdamas adresą, būtinai 
pridėk senąjį! LEROY’S TRANSMISSION INC.

DIAGNOSTIC CENTER FOREIGN & DOMESTIC 
SPECIAL1ZING IN TRANSMISSIONS. FREE 

TOWING. 756-72771452 ATLANT1C AVĖ. BKLYN.

( DEXTER PARK
PHARMACY l|HJ

1 Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

A GOING BUSINESS consisting of*.
1) SUPERMARKET WITH GOOD MODERN EOUIP- 
MENT NECESSARY FOR HANDLING ALL KINDS 
OF MEATS.
2) SMALL LINE OF HARDWARE.
3) CAR SERVICE CENTER WITH SELF SER
VICE GAS.
Wlll sėli Inventory, lease or sėli equipment 
building and land. Located 3 mlles south of 
Angler on N.C. 55. Located at crossroads 4 
mlles east of Campbell College. Reason for seN- 
ing: other Interests. 919 639-4595 daytlme or 
919 639-4633 at nlght

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTJS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

KING AUTO RE-CONDITIONING
Specializlng In Custom Slmonlzlng, Consists of 
Englne Cleaning, Interlor Cleanlng, Seat carpets 
& Door Panels, Vlnyl Top Cleanlng Exterlor 
Compound & Wax Special Prlces for Car Dealers 
Plck-ups & Dellverles Everywhere. Clarence 
Clarence

0WN A BIT OF FLORIDA
1 to 10 acre Ranchettes wlth used or refur- 
bished mobile homes from $9900. A mini farm 
to raiše chlckens, grow vegetables. A place to 
llve real good & inexpensively. Easy terms. 
Call owner (212) 866-5122 or wrlte P&B Ran
chettes, PO Box 437 Valley Stream, N.Y. 11580.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

lcasoliDO
A MEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

1933 + l 97 6
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PARENGIMAI 
KULTŪROS 
ŽIDINY

Sausio 15 ir 16, šeštadienį 
ir sekmadienį, — stalo teniso 
turnyras visose salėse.

Sausio 22, šeštadienį, — skau
tų sueigos.

Sausio 22 ir 23, šeštadienį ir 
sekmadienį, — mažojoj salėj 
dail. J. Rūtenio paroda. Rengia 
Laisvės Žiburys.

Sausio 23, sekmadienį, — Ad
rianos Jocytės koncertas didžio
joj salėj. Rengia New Yorko 
lietuvių jaunimo sąjunga.

Sausio 29, šeštadienį, — Lie
tuvių Bendruomenės Atlanto ra
jono suvažiavimas mažojoj salėj 
nuo ryto 9 v. iki vakaro 7 v.

Sausio 29, šeštadienį, —skau
tam remti tėvų komiteto balius 
didžiojoj salėj.

Sausio 30, sekmadienį, —Vaiž
ganto Kultūros Klubo popietė 
mažojoj salėj. Tema — Vakaras 
su rašytoju Algirdu Landsber
giu ir lietuvių exlibrisai.

Vasario 5 iki vasario 13 —
8-toji dailės paroda visose salė
se.

Vasario 19, šeštadienį, — kau
kių balius didžiojoj salėj. Ren
gia ateitininkai.

Vasario 20, sekmadienį, — 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas visose salėse.

Vasario 26, šeštadienį, — 
skautų sueigos.

Vasario 26, šeštadienį,—Vil
ko suvažiavimas mažojoj salėj 
nuo 9 iki 10 v.v.

Vasario 27, sekmadienį, — 
“Steigiamojo seimo” knygos pri
statymas mažojoj salėj. Rengia 
Tautos Fondas.

POPIETĖ SU RAŠYTOJU 
ALGIRDU LANDSBERGIU

New Yorke gyvena rašytojas 
Algirdas Landsbergis. Gyvena 
jis lyg atokiai nuo visų, retai 
kur rodosi, nes susidėjo tokios 
gyvenimo sąlygos. Jis profe
soriauja Fairleigh Dickinson 
universitete, New Jersey, o gy
vena Richmond Hill, N.Y. Tai 
nedaug lieka laiko kokiom iš
eigom, jei nori dar ir sau pa
dirbėti.

Algirdas Landsbergis reiškia
si bent keliais žanrais — yra ra
šęs poezijos, rašęs beletristiką 
ir už savo romaną “Kelionė’ 
yra laimėjęs Draugo premiją. 
Yra išleidęs novelių rinkinį. 
Daugiausia jis parašė dramų. 
Tai lietuviškas dramaturgas, ku
ris savo modernia dramos forma 
eina su dabartimi, siekia net 
absurdo teatrą. Šiaip daugumoje 
jo veikalai sukurti logišku spren
dimu ir paremti simbolika.

Jis turi ir sąmojo, kuris 
nuolat teka iš pokalbių su juo. 
Daugiau tų sąmojų jis suranda, 
kada pats skaito tekstą. Taip jo 
skaitymas yra spalvingas ir įdo
mus.

Popietė su rašytoju Algirdu 
Landsbergiu rengiama Vaižgan
to Kultūros klubo sausio 30 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Pradžia 4 v. po pietų.

Kovo 5, šeštadienį,—pasiren
gimas Kaziuko mugei visose sa
lėse.

Kovo 6, sekmadienį, — Kaziu
ko mugė visose salėse.

Kovo 12, šeštadienį, — skautų 
sueigos.

Kovo 13, sekmadienį, — 
Vaižganto Kultūros Klubas ma
žojoj salėj.

Kovo 19 ir 20, šeštadienį ir 
sekmadienį, — dail. K. Žoroms- 
kio apžvalginė paroda visose sa
lėse.

Kovo 26 ir 27, šeštadienį ir 
sekmadienį, — apygardos sporto 
žaidynės visose patalpose.

Balandžio 2, šeštadienį, — 
skautų sueigos.

Balandžio 2 ir 3, šeštadienį 
ir sekmadienį, — M. Jankausko 
paroda mažojoj salėj. Rengia 
vyr. skaučių židinys Vilija.

Balandžio 16, šeštadienį — 
Laisvės Žiburio parengimas vi
sose salėse.

Balandžio 17, sekmadienį, — 
Atvelykio stalas didžiojoj salėj.

Balandžio 23, šeštadienį, — 
Atlanto rajono skautų suvažiavi
mas mažojoj salėj.

Balandžio 23, šeštadienį, — 
Maironio lituanistinės mokyklos 
balius didžiojoj salėj.

Balandžio 24, sekmadienį, — 
lėlių teatras.

Balandžio 30 ir gegužės 1, 
šeštadienį ir sekmadienį, — 
sporto žaidynės.

Gegužės 7, šeštadienį, — 
skautų sueigos, ateitininkų susi
rinkimai, vakare mažojoj salėj 
vyr. skaučių židinio Vilijos va
karas.

Gegužės 14, šeštadienį, — 
Moterų Vienybės balius didžio
joj salėj.

Gegužės 15, sekmadienį, — 
Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė mažojoj salėj.

Gegužės 21, -šeštadienį, — 
jaunimo choro koncertas di
džiojoj salėj.

Birželio 5, sekmadienį, — 
Maironio lituanistinės mokyklos 
mokslo metų baigimo iškilmės 
visose salėse.

Rekolekcijos lietuviams 
kunigams

Pereitais metais Lietuvių Ku
nigų Vienybės centro valdyba 
pirmą kartą suorganizavo tik lie
tuviam kunigam atskiras reko
lekcijas, kurios įvyko birželio 
mėn. pas seseles, Putnamo vie
nuolyne. Dalyvavo 20 kunigų su 
viršum. Rekolekcijomis kunigai 
buvo labai patenkinti, todėl pra
šė ir 1977 metais tokias rekolek
cijas suorganizuoti.

Kunigų Vienybės centro 
valdyba, vykdydama kunigų pa
geidavimą, Šiais metais tokias 
rekolekcijas organizuoja birželio 
6-10 Putname. Rekolekcijom va
dovaus tėvas G. Kijauskas, SJ.

Be to, Kunigų Vienybės meti
niame seime, įvykusiame spalio 
6-7 Chicagoj, kunigai pageidavo, 
kad tokios tik lietuviam kuni
gam atskiros rekolekcijos būtų 
suorganizuotos ir Chicagos apy
linkės kunigam. Seimas tuo rei
kalu rūpintis įgaliojo kun. Kęs
tutį Trimaką, tėvą Joną Duobą, 
MIC, ir kun. Jurgį Šarauską.

NEWARK, N.J.
Švč. Trejybės lietuvių parapi

joj Kalėdos atšvęstos su tinka
mom iškilmėm. Liturgijai vado
vavo klebonas prel. J. J. Schar- 
nus. Kalėdų naktį jam talkino 
Tėv. dr. T. Žiūraitis, OP, iš 
VVashington, D.C., ir Tėv. V. 
Balčiūnas, OFM, iš Brooklyno. 
Puikiai giedojo Šv. Cecilijos 
choras, vadovaujamas Klemenso 
Bagdonavičiaus. Vidurnakčio 
mišiose dalyvavo labai daug 
žmonių. Tai kelių paskutinių 
metų rekordinis skaičius.

Naujų Metų sutikimas parapi
jos salėj praėjo puošniai ir jau
kiai.

Prel. J.J. Schamus, Švč. Tre
jybės lietuvių parapijos kle
bonas, dėkoja parapiečiam už 
parapijos palaikymą ir gausias 
aukas. Džiugu, kad visų bendro
mis pastangomis galima išlaikyti 
šią gražią lietuvišką parapiją.- 
F.V.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Kun. dr. Algirdas Olšauskas, 
jau aštuoneri metai dirbąs Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoj, 
sausio 20 minės 25 metų kuni
gystės sukaktį.

Balfo labdaros ir vajaus užbai
gimo balius Šv. Kazimiero para
pijos salėj įvyks sausio 22. Sta
lai iš anksto užsisakomi pas R. 
Dabšį ir A. Mitkevičių.

Vasario 16-tosios minėjimas 
šiais metais vyks vasario 13.

Kristina Lauraitytė, dirbusi 
mokslinių tyrinėjimų srity, iš 
Ohio persikėlė į Californiją ir 
pradėjo dirbti Lockheed bend
rovėj. Kristina įsikūrė Valencia, 
Calif. Vietos lietuviai jaunai kai
mynei iškėlė jaukų susipaži
nimo priėmimą.

Raimundas Čiurlionis, baigęs 
aeronautikos mokslus ir tarna
vęs Amerikos aviacijoj, pradėjo 
dirbti Flying Tigers linijoj kaip 
lakūnas. Ši bendrovė prekių 
pervežime aptarnauja Amerikos 
ir Azijos kraštus. Raimundas yra 
susipratęs lietuvis ir jūrų skau
tas. Jo mamytė Birutė Čiurlio
nienė gyvena Los Angeles, 
Calif. —L.Ž.K.

NAUJOS MIŠIOS

Sesuo M. Bernarda Venckutė, 
kazimierietė, sukomponavo nau
jas mišias šv. Kazimiero garbei. 
Mišios turi šias dalis: įžangos 
giesmę, Gloria, Evangelijos 
priegiesmį, aukojimą, Sanctus, 
Eucharistijos garbinimą, pabai
gos giesmę, iškilmių giesmę.

Giesmės nekasdieniškai me
lodingos ir išradingos. Šios mi
šios bus įdėtos į kun. L. Budrec- 
ko rengiamą giesmyną.-

Sesuo Bernarda 1975 laimėjo 
M. K. Čiurlionio konkurso pre
miją už fortepijono veikalą. Ji 
taip pat paruošė ir išleido var
gonininkam skirtą giesmyną 
“Reikalingiausios giesmės”, 
atskira knygute išleista tų gies
mių tekstai. Giesmyno kaina— 
3.50 dol., tekstų knygutės kai
na — 1 dol. Užsisakyti galima 
šiuo adresu: St. Casimir Sisters, 
Book Department, 2601 W. Mar- 
ąuette Road, Chicago, 111. 60629.

Po Vasyliūnų koncerto iš k. Dalia Sakaitė, Aldona Kepalaitė, Petras Tutinas, Vida Krištolai- 
tytė, Vytenis Vasyliūnas, Izidorius Vasyliūnas. Pranė Ąžuolienė, kun. Kazimieras Puge- 
vičlUS. Nuotr. L. Tamošaičio

LAKE WORTH, FLORIDA
Lietuvių Lake Worth Klubas 

kiekvieno mėnesio antrą šešta
dienį turi susirinkimus. 1976 
gruodžio 11 įvykusiame susirin
kime buvo aptartas Vasario 16 
minėjimas, kuris įvyks 1977 va
sario 12 su tokia dienotvarke: 
1 vai. po pietų bažnyčioje lie
tuviškos pamaldos (“M” ir 4th 
North A ve.J, 2 vai. po pietų 
Carpenter Hali salėje (611 Lu- 
cerna Avė., Lake Worth, Fla.)- 
minėjimas: paskaita, meninė 
dalis ir pietūs. Prašome svečius 
iš šiaurės, kurie atostogauja 
Floridoj, taip pat apylinkėj gy
venančius lietuvius šiame Lie
tuvių Lake Worth Klubo ruošia
mame Vasario 16 minėjime at
silankyti.

Turim apgailestauti, kad ilga
metė klubo narė Antanina Bort- 
vikienė iš Lake Worth išsikelia 
gyventi į North Carolina pas 
savo dukrą. Klubas, atsidėkoda
mas už jos veiklą, po susirin
kimo prie vaišių stalo sugiedo
jo jai Laimingų metų. Keli kal
bėtojai apgailestavo jos išvažia
vimą. A. Bortvikienė net 5 
metus išbuvo klubo sekretore.

Norį pabėgti iš šiaurės nuo 
šalčio, važiuokite į žaliuojantį 
Lake Worth ir jo apylinkę. Tu
rėsite progą maloniai pasišildyti.

G-E. A.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.
BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30.
S. Minkus, 502 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.
LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

— Saulėtos Arizonos šiltas ir 
sausas oras pritraukia vis dau
giau ir daugiau lietuvių, beieš
kančių sveikesnio klimato. Na
mų kainos kol kas čia dar yra 
žemesnės negu kitur. D. Zaka
ras, Century 21 Realty, 8528 N. 
7th Street, Phoenix,Az. 85020.

WORCESTER, MASS.
Kalėdų eglutė

Aušros Varių lituanistinė mo
kykla gruodžio 26 tos parapijos 
salėj surengė Kalėdų eglutę.

Visus susirinkusius pasvei
kino mokytoja stud. B. Miliaus
kaitė ir pranešė, kad mokiniai 
programą pradeda vaidinimu 
“Kalėdų Senelio apsilankymas”, 
kurį paruošė I. Regienė. Vaidi
no visi mokiniai, gerai atlikda
mi savo roles. Pabaigoj nykštu
kai su pilnomis rogutėmis dova
nų atvežė į sceną Kalėdų Senelį, 
o juo buvo mokinys V. Bazikas.

Po vaidinimo mokiniai, vado
vaujami mokytojos stud. A. Dab- 
rilaitės, pagiedojo keletą gies
mių.

Ruošiant Kalėdų eglutės prog
ramą, daug širdies ir pasi
aukojimo įdėjo buvęs ilgametis

Darbininko skaitytojai, su
prasdami spaudos padidėjusias 
išlaidas, prisiuntė su prenume
ratos mokesčiu ir auką spaudai 
paremti: 50 dol. V. Lukas, Kew 
Gardens, N.Y., 38 dol. J. Kauke
lis, Northampton, Mass., 18 dol. 
Capt. P. P. Vainius, Fayetteville, 
N.C., 13 dol. Z. Krasauskas, Chi
cago, 111. Padėka aukotojam. Ta 
pačia proga pranešama, kad kai 
kurie skaitytojai dar vis neap
simoka už 1975 ir 1976 m. Pa
gal pašto reikalavimą neapsimo
kėjusiems turėsim nutraukti 
siuntinėję Darbininką. Metinė 
prenumerata yra 12 dol., 10 dol. 
tik pirmiem metam. Kalendo
riaus išlaidom pridedama laisva 
auka. Darb. adm. 

SPRINGTIME IN LITHUANIA
TW0 WEEKS $1,176.00
APRIL 23/77 — MAY 7/77

YOUR VACATION INCLUDES:
Roundtrip Airfare Via Finnair from J.F. Kennedy 
Transfers between Airports and hotels 
Baggage Handling
First Class Hotel Accommodations
Three Meals Daily 
Sightseeing in Each City

ITINERARY INCLUDES:
A visit to Helsinki, Leningrad, Riga and SEVEN DAYS IN 
LITHUANIA

mokyklos vedėjas J. Baškys, ke
letą šeštadienių pavadavęs mo
kytoją A. Dabrilaitę.

Atsilankė Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. A. Miciū- 
nas, MIC, ir paaukojo 100 dol. 
Dalyvavo ir jo asistentas kun. 
B. Uždavinis, MIC.

LB apylinkės pirm. V. Židžiū- 
nas tarė trumpą žodelį, pasi
džiaugdamas gražia mokyklos 
veikla ir apgailestaudamas, kad 
ne visi tėvai duoda progą vai
kam pramokti lietuvių kalbos; 
mokyklai paremti jis įteikė tėvų 
komiteto pirmininkei N. Pranc- 
kevičienei 150 dol. čekį. Lietu
vių Labdaros Maironio Parko 
Draugijos pirm. K. Adomavičius 
trumpu žodeliu priminė, kad 
Maironio Parkas rėmė ir visada 
rems lituanistinę mokyklą; įtei
kė asmenišką 10 dol. auką. Vie
toj gėlių, mirus pusbroliui a.a. 
Jonui Pauliukoniui, Gema, Jur
gis, Zigmas ir Julius Šermukš
niai paaukojo 40 dol. Žymūs 
lietuviškų parengimų lankytojai 
ir lietuviškų reikalų rėmėjai W. 
Karrytais paaukojo 15 dol.

Tėvų komiteto iniciatyva ir tė
vų prisidėjimu visi buvo pavai
šinti. Atsilankė gražus būrelis 
mūsų kolonijos gyventojų, kurie 
interesuojasi mūsų jaunimo auk
lėjimu. Tikrai buvo džiugu ma
tyti jaunąsias šeimas, atvažiavu
sias su mažais vaikučiais, nežiū
rint, kad oras buvo nelabai pa
lankus. Kūdikiškas juokas ir 
krykštavimas suteikė džiaugsmo 
visiem. Sveikinam tas šeimas ir 
tikim, kad jų parodytu gražiu pa
vyzdžiu paseks ir kitos.

J.M.

Jono Vanagaičio kuopos šaulį inž. Antaną Kriščiū
ną, jo broliui majorui

JUOZUI KRIŠČIŪNUI
Vokietijoj mirus, giliai užjaučiam ir kartu liūdim.

Bostono Šauliai

Mielus ALEKSANDRĄ ir DR. JUOZĄ KAZICKUS dėl mylimo 
sūnaus

A.A.
ALEKSANDRO — KĘSTUČIO

mirties giliai užjaučiame

E. Grudzinskienė
G. Treimanienė
N. V. Kentai
A. G. Griniai
R. A. Gudaičiai

" “ [ 
DARBININKO SKAITYTOJAM į

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą deda- ! 
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: ■ 
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207I i

: Prašau pratęsti prenumeratą 1977 metams
? j
? Vardas ir pavardė ..................................................................................

Adresas .....................................................................................................
i ’
j Darbininko prenumerata yra 12 dol. metam. Naujiem skai

tytojam pirmiem metam tik 10 dol.

Siunčiu už prenumeratą $...................
Už kalendorių $...................
Spaudai paremti $....................
Siunčiu skolą už 1975-6 m. $...................

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1975-6 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimus. DARB ADM.

For further information please call 
collect Esther or Gisela at 
677-7778

avel service of Avon
20 East Mam Street • Avon, Conneet>cut 06001

Tel. (203) 677 7778

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5% % • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special L'otice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- Ali Accounts Compounded Daily ---------

j
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"YORKE
Jaunimo pamaldos Kultūros 

Židiny bus sausio 30, sekmadie
nį, 12 vai.

Klaipėdos Krašto prijungimo 
prie Lietuvos minėjimas bus 
sausio 16, sekmadienį, 2 v. po 
pietų Christ Congregational 
bažnyčioj, 91 Street ir 85 Road 
Woodhavene. Pradžioj bus eku
meninės pamaldos, kuriose da
lyvauja kun. K. Pugevičius ir 
evangelikų kunigas. Vietoj ser
gančio kun. P. Dagio dalyvauja 
latvis kun. R. Zarinš. Po pamal
dų tos parapijos salėj įvyks mi
nėjimo programa. Apie Liudviką 
Rėzą jo gimimo 200 metų su
kakties proga kalbės dr. Jonas 
Stiklorius iš Philadelphijos. Bus 
pristatytas Lietuvos Tyrimo In
stituto išleistas trečias tomas 
apie Mažąją Lietuvą. Apie šį 
leidinį kalbės Lietuvos Tyrimo 
Instituto pirmininkas J. Au
di nas. Bus kavutė ir užkandžiai. 
Visi kviečiami. Minėjimą rengia 
bent keturios organizacijos:
L.N. Kovų Savanorių Sąjunga, 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija, ramovėnai ir šauliai.

Skautam Remti Komiteto tra
dicinis balius bus sausio 29, 
šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Ži
diny.

Adriana Jocytė, pagarsėjusi 
Argentinos dainininkė, atvyksta 
į Šiaurės Ameriką ir čia kon
certuoja eilėje miestų. New Yor- 
ke jos koncertas bus sausio 23, 
sekmadienį, 3:30 v. po pietų 
Kultūros Židiny. Šį jos koncertą 
Nevv Yorke rengia Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, kuriai talkina vie
tinės jaunimo organizacijos.

Maironio lituanistinės mo
kyklos šio šeštadienio pamokos 
bus įprastinėj vietoj. Pirmasis 
šių mokslo metų pusmetis bai
giasi sausio 22. Tą dieną bus ir 
mokytojų tarybos posėdis. Nau
jas pusmetis prasideda sausio 
29.

Mužikas Algirdas Kačanaus- 
kas dar tebėra ligoninėj ir pa
mažu sveiksta dr. A. Snieškos 
priežiūroj. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje jį pavaduoja muzi
kos studentas Viktoras Ralys.

Jonas Vizbaras, iš Bostono, 
Naujiem Metam buvo atvykęs į 
New Yorką ir svečiavosi pas
J. ir P. Kunigėlius. Jo palydė
tas, jis lankėsi pranciškonų 
spaustuvėj, kur apžiūrėjo maši
nas ir susipažino su ofsetiniu 
spausdinimo principu. Taip pat 
lankėsi ir Darbininko redakci
joj bei administracijoj ir laikraš
čiui paliko auką.

Petras Jurgėla parašė didesnį 
darbą apie gen. Povilą Plechavi
čių plačiai apžvelgdamas jo 
karinę karjerą ir jo nuveiktus 
darbus. Dar bus pridėta kita 
reikiama medžiaga. Šią mono
grafiją leidžia Kario žurnalas.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į TRADICINĮ 
SKAUTAMS REMTI KOMITETO RENGIAMĄ

BALIŲ
šeštadienį — sausio 29 d. 

Kultūros Židinyje

Pradžia — kokteiliai 7 v.v.

Nuotaikinga lengvos muzikos programa, havajietišku 
stiliumi išpuošta salė, gausūs šalti ir karšti valgiai, šokiai, 
grojant ALEX PERRY orkestrui.

LOTERIJA: Savaitgalis dviems asmenims N.Y. kalnuose 
LITO BENDROVĖS DOVANA

Stalus užsisakyti iki sausio 24 d.:

— A.

ĮĖJIMO AUKA: ” y
12.50 dol. asmeniui
10.00 dol. moksleiviams

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ......  212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Dail. Alfonso Dargio kūrinių 
paroda New Yorke rengiama 
spalio 15-16 Kultūros Židinio 
mažojoj salėj. Dailininkas gyve
na Rochestery, N.Y., ir labai kū
rybingai reiškiasi.

Aštuntoji dailės paroda bus 
atidaryta vasario 5, šeštadienį. 
Atidarymo metu bus paskelb
tos ir įteiktos visos premijos. Pa
roda tęsis visą savaitę. Uždaro
ma vasario 13, sekmadienį. Tada 
bus paskelbta populiarumo 
premija.

Rašytojas Aloyzas Baronas at
vyksta iš Chicagos ir čia daly
vaus literatūros vakare — kon
certe, kuris rengiamas vasario 12 
Kultūros Židinyje.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 20 Kul
tūros Židiny. Programoj daly
vaus daug jaunimo. Pagrindinę 
kalbą pasakys Algis Zaparackas 
iš Detroito, buvęs pirmojo pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so pirmininkas, praeituose rinki
muose kandidatavęs į JAV kong
resą. Minėjimą rengia New Yor
ko Altą.

New Yorko Altos posėdis bus 
sausio 14, šį penktadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židiny.

Busimiem kaukių baliaus da- 
lylyviam primename, kad laikas 
projektuoti kostiumus Užgavė
nių kaukių baliui, kuris bus va
sario 19 Kultūros Židiny. Šiemet 
numatoma duoti daugiau premi
jų-

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus sausio 20, ketvirta
dienį, 7:30 v.v. pas Živilę Ju
rienę.

Gediminas Naujokaitis ir 
Rimas Gedeika buvo išvykę trijų 
savaičių atostogų į Pietų Ame
riką. Aplankė Argentiną, Čilę, 
Peru. Grįžo sausio 8.

Naujų Metų sutikimas, su
ruoštas LB New Yorko apygar
dos ir apylinkių Kultūros Židi
ny, praėjo pakiliai ir nuotaikin
gai. Gražiai buvo papuošti stalai, 
dekoruota salė. Sutikime daly
vavo apie 250 žmonių. Šokiam 
grojo Atspindžių orkestras iš 
Londono, Ont. Muzika buvo 
puiki. Puikūs buvo visi valgiai, 
kuriuos pagamino Elena Micke- 
liūnienė.

Antanas Gantautas, sulaukęs 
79 metų amžiaus, gruodžio 19 
mirė Bridgeport, Conn. Velionis 
buvo gimęs 1897 lapkričio 3 
Panevėžio apskr., Gustonių kai
me. Į JAV atvyko 1950 ir visą 
laiką gyveno Bridgeport, Conn. 
Vietoj gėlių ir vainikų velionio 
draugai ir giminės suaukojo Kul
tūros Židiniui 50 dol.

Pauliaus Jurkaus Juodvarniai, 
pasaka-poema, išleista Darbi
ninko, gaunama Darbininko 
administracijoj. Kaina 5 dol.

Vakarienė 8 v.v.

Garbauskienė 516-694-2471 
Gudaitienė 849-4437 
Kirkylą 846-1764

Skautams Remti Komitetas

Maironio lituanistinės mokyklos 5 ir 6 skyriaus mokiniai, suvaidinę “Daržovių ge
gužinę” sausio 9 Kultūros Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

SPALVINGA MAIRONIO MOKYKLOS EGLUTĖ

Maironio lituanistinė mokykla 
sausio 9 surengė savo kalėdinę 
eglutę. Tai buvo didelė ir nuo
taikinga vaikų šventė, į kurią 
susirinko ne tik Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai, bet 
ir jaunieji vaikai, kurie dar ne
lanko mokyklos. Susirinko ir 
baigusieji.

Repeticijų šeštadienis
Šeštadienį mokykla persikėlė 

į Kultūros Židinį. Visas laikas 
buvo paskirtas repeticijom. Di
džiojoj salėj vyko choro repeti
cijos, šokių, vaidinimų, buvo 
kartojama ir kartojama. Tie, ku
rie nebuvo scenoje, mažojoj 
salėj ir kitur dirbo prie stalų, 
skaitė ir rąšė.

Septinto ir aštunto skyriaus

Dail. Česlovas Janušas aštun
tosios dailės parodos proga va
sario 11, penktadienį, demonst
ruos paveikslo tapybos techniką. 
Demonstracija bus Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje.

Solistė Ona Pliuškonienė iš 
Philadelphijos su akompania- 
tore A. Kaulinyte dalyvauja li
teratūros vakare-koncerte, kuris 
bus vasario 12, šeštadienį, Kul
tūros Židiny. Koncertas rengia
mas ryšium su aštuntąja dailės 
paroda, ir tuo pati savaitė pada
roma kultūros savaite.

VVoodhavene parduodamas 
moderniai įrengtas paskiras 4 
šeimų namas su 5 garažais, su 
dideliu žemės plotu (50xl00J, 
arti gero susisiekimo, prie mo
kyklos ir krautuvės. Parduoda
ma už gerą kainą. Tel. VI 6-3075.

VVoodhavene parduodamas 2 
šeimų mūrinis namas. 5 ir 6 
kambarių butai modemiškai į- 
rengti. Tel. MI 7-4544 tarp 8-9 
v.v.

Darbininko 1977 m. kalendo
rius skaitytojam buvo išsiuntinė
tas 1976 lapkričio mėn. Jei kas 
negavo, ar norėtų gauti daugiau 
egzempliorių, prašom prisiųsti 2 
dol. išlaidom padengti.

VVoodhavene išnuomojamas 3 
kambarių butas su virtuve. 
Pageidaujamas vienas asmuo. 
Tel. VI 6-3075. '

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe- 
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

MT. PLEASANT LODGE, Phoenicia, N.Y. Tik dalyvaudami 
“Havajų” baliuj sausio 29 turėsite progą laimėti LITO BEND
ROVĖS dovaną skautų veiklai paremti — dviejų asmenų 
slidinėjimo ar poilsio savaitgalį šioj jaukioj ir gražioj New 
Yorko kalnų svetainėj. Nuotr. V. Augustino

mokiniai trečios pamokos metu 
aplankė spaustuvę, Darbininko 
redakciją ir apžiūrėjo A. Galdiko 
galeriją.

Tą naktį buvo gražiai pasni
gę, tai mokiniai vis prisitaiky
davo ir su sniegu pasimėtyti. 
Tai jiem sudarė vieną iš malo
niausių sportų. Parengiamieji 
darbai buvo baigti pamokų 
metu. Apie pirmą mokiniai išva
žinėjo į namus. Tada buvo įren
giama scena. Šie darbai užtru
ko iki 9 v.v.

Jaunimo pamaldos
Sekmadienį, sausio 9, suvažia

vo į jaunimo pamaldas gana 
daug jaunimo. Giedojo jaunimo 
chorelis. Pamaldas laikė Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM. Po pa
maldų buvo porą valandų laiko 
iki Maironio mokyklos prog
ramos. Tada Visi turėjo progos

S. IR S. VAŠKIAI IŠVYKSTA 
IŠ NEVY YORKO

Sausio 9 p. Čiurlių namuose 
buvo surengtos išleistuvės So
fijai ir Stasiui Vaškiam, kurie 
netrukus išvyksta nuolatiniam 
apsigyvenimui į Floridą.

Su jais atsisveikinti susirinko 
gausus būrys. Susėdus prie 
šventiškai papuoštų stalų, gimi
nių vardu žodį tarė Petras Mont
vila, apgailestaudamas, kad ne
tenkame mielų ir veiklių žmo
nių. Steponas Zobarskas draugų 
vardu palinkėjo daug šiltų, bet 
taip pat ir lietuviškai veiklių 
dienų Floridoj. Prisiminimui 
susirinkusieji įteikė dovaną. 
Abu Vaškiai šiltai padėkojo atsi- 
lankiusiem ir pakvietė visus ap
lankyti ir jų naujus namus.

Jiem sugiedota Ilgiausių metų.
Nevv Yorko lietuviai netenka 

daugiamečio Kalėdų senelio, 
Perkūno choras praranda vieną 
tenorą, o Apreiškimo parapijos 
choras netenka dviejų darbščių 
choristų.

Telydi juos sėkmė ir saulėtos 
dienos naujoje gyvenvietėje! 
(S.L.)

NIDOS leidyklos Anglijoj iš
leistas kasdien nuplėšiamas ka
lendorius gaunamas ir Darbi
ninko administracijoj. Su per
siuntimu kaina 4.50 dol.

Prisikėlimo parapijos išleistas 
kalendorius knygos formato su 
pasiskaitymais ir informacijom. 
Su persiuntimu kainuoja 3.50 
dol. Gaunamas ir Darbininko 
administracijoj.

pasikalbėti, pavalgyti kavinėj. 
Žmonių buvo pilna visur. Visur- 
ėjo paskutinieji pasirengimai lo
terijom, vaidinimam.

Didžiulis vaikų choras
Pradėta punktualiai — 3 v., 

kaip buvo skelbta. Uždangai 
prasitraukus, scenoje matėsi di
džiulis mokyklos vaikų choras. 
Galėjo jų būti per 100. Šonuos 
se buvo sugrupuoti angeliukai, 
dešinėj buvo ir gyvasis paveiks
las, atėjo ir Trys karaliai ir sudė
jo dovanas. Ji atėjo prisiderinę 
prie giesmės posmų.

Šį didžiulį chorą parengė mu
zikė Nijolė Ulėnienė. Ji ir diri
gavo chorui, akomponavo Da
rius Slavinskas, fleita pritarė D. 
Bobelytė.

Choras pagiedojo keturias 
giesmes: Kalėdinė lopšinė, Ži
burėliai dangaus, Žodžius šiom 
giesmėm parašė kun. St. Yla, 
melodijas sukūrė Nijolė Ulėnie
nė. Toliau buvo Kalėdos Lie
tuvoj, žodžiai ir muzika A. Mi
kulskio. Jos refrenas buvo paly
dėtas skambučiais.

Ketvirtoji giesmė buvo tradi
cinė Gul šiandieną jau ant šieno. 
Giesmę pirma pagiedojo choras, 
paskui du posmus pakartojo su 
visa sale.

Šis vaikų choras visiem pada
rė malonų įspūdį. O kad jie 
visi vėliau ateitų į lietuviškus 
chorus, kokia tai būtų paspirtis 
mūsų choram!

Po choro buvo specialus gy
vasis paveikslas — Betliejus, 
kur scenoje buvo daugybė ange
liukų — vaikų darželio moki
niai, pirmojo skyriaus mo
kiniai. Eiles deklamavo Kristi
na Kirkylaitė ir Kritina Česnavi- 
čiūtė.

Margaspalviai kostiumai
Toliau buvo suvaidinti du 

Ji žavėjo III PLJ Kongreso 
dalyvius Pietų Amerikoje

Ą
sausio 23, sekmadienį, 3:30 v. popiet 
Kultūros Židiny

Programoj taip pat dalyvauja

New Yorko lietuvių jaunimo choras, vadovaujamas 
JŪRATĖS VEBLAITYTĖS-LITCHFIELD

Rengia New Yorko Lietuvių Jaunimo Sąjunga, talkinant 
N y lietuvių jaunimo organizacijų jungtiniam komitetui

vaidinimai — Daržovių geguži
nė ir Kalėdos miške.

Daržovių gegužinė — parašy
ta Birutės Pūkelevičiūtės, para
šyta eilėm, sklandžiai, reljefin
gai. Vaidino 5-6 skyriaus moki
niai. Čia buvo ypatingai gražūs 
kostiumai, padaryti išradingai ir 
stilingai. Pasinaudodami mik
rofonu, vaikai aiškiai ir suma
niai pardavė visą gegužinę, 
daržovių ginčą su aguona, buro
ko šokį ir t.t.

Antrasis vaidinimas buvo Ka
lėdos miške. Vaidino 7 skyriaus 
mokiniai. Į miško aikštę susi
renka vaikai ir puošia eglutę. 
Susirenka ir įvairūs miško žvė
reliai. Pasirodo ir Vilkas ir visus 
išgąsdina, bet ir jį priima švęsti 
Kalėdų. Ateina ir sniego senis 
ir pabaigoje atvažiuoja Kalėdų 
senis, kurio rogutes tempia stir
naitės. Kalėdų senis pradeda 
dalyti dovanas.

Tuo baigiasi vaidinimas. Kalė
dų senis toliau dalijo dovanas vi
siem vaikam, kas turėjo nusipir
kęs bilietuką.

Vaidinimo pabaigoje mokyk
los vedėja padėkojo visiem, 
kurie prisidėjo prie šios eglutės 
surengimo. Vaidinimus režisavo 
Vida Jankauskienė, šokius pa
rengė Jurgis Oniūnas, dainas 
Nijolė Ulėnienė. Jiem įteikta 
gėlių. Dekoracijas padarė Pau
lius Jurkus. Jam talkino Juo
zas Rygelis, atlikęs medžio dar
bus. Sustatyti padėjo p. Gurins- 
kas ir Bill Kumet.

Po vaidinimų prasidėjo loteri
jos ir žaidimai. Veikė dvi loteri
jos, viena suaugusiem, kita vai
kam. Viskas buvo išparduota, 
užbaigta. Kavinėj buvo užkan
džiai. Buvo viskas sklandžiai ir 
gerai tėvų komiteto suorgani
zuota, vaikam ir suaugusiem bu
vo visko valgyti. Koridoriuje bu
vo knygų, rankdarbių ir lietuviš
kų marškinių prekyba.

-o-
Ši šventė sutraukė bene dau

giausia fotografų, nes kiekviena 
šeima norėjo nusifotografuoti sa
vo vaiką. Kai uždanga pakilo 
ir atidengė vaikų chorą, tai iš 

salės tik pikšėjo foto aparatai ir 
blykčiojo šviesos. Daugybė 
pradėjo eiti prie scenos, ieškoti 
geresnio kampo fotografavimui.

Pirmose vietose čia sėdėjo pa
tys mažiausi. Jiem tai patiko, ki
ti net susėdo ant grindų prie sce
nos, kad galėtų visa kuo g eriau 
pamatyti ir pasisavinti.

Sveikinimai
Pasibaigus choro giesmėm, 

scenoj pasirodė tėvų komite
to pirmininkas A. Vakselis. Jis 
pasidžiaugė, kad Nevv Yorko lie
tuviai taip organizuoti ir išlaiko 
savo lituanistinę mokyklą. Pasi
džiaugė ir vaikų choru ir skati
no visus paremti šią mokyklą.

Dar kalbėjo Antanas Masionis, 
Rytų apygardos mokyklų inspek
torius. Jis palinkėjo, kad mokyk
la išaugintų naujus lietuviškus 
kūrėjus. (p.j.J
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