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AIRIAI TALKINA LIETUVIAMSavaitės 
įvykiai

LIETUVIŲ PASIPRIEŠINIMAS 
PADEDA VAKARAM

Sausio 20 vidudienį JAV vairą 
perėmė prez. Jimmy Carter nuo
saikia kalba, padėkodamas buv. 
prez. Fordui už krašto žaizdų 
išgydymą ir kviesdamas visus 
gyventojus įsijungti į Amerikos 
idealų įgyvendinimą krašte ir 
pasauly.

JAV senato įvairūs komitetai 
patvirtino visus prez. Carterio 
paskirtus kabineto narius.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
kitą mėnesį numato lankyti Art. 
Rytų valstybes ir tartis dėl tai
kos derybų atnaujinimo ir tų 
valstybių galvų numatomų vizi
tų Washingtone.

Egipte dėl kai kurių maisto 
produktų kainų pakėlimo vyko 
2 dienas trukusios darbininkų 
ir studentų demonstracijos, per 
kurias žuvo apie 20, buvo su
žeista apie 300 ir areštuota per 
500 žmonių. Kainų pakėlimas 
buvo atšauktas.

Lenkijos vyriausybė nutarė 
sušvelninti savo politiką prieš 
disidentus, atsisakydama jų 
areštų, bet stengdamasi juos dis
kredituoti propagandos priemo
nėm ir asmenine panieka. Ta
čiau 5 darbininkų gynybos komi
teto nariai — rašytojas Jerzy 
Andrzejewski, aktorė Halina Mi
ko lajska, Antoni Pajdak, M. Kon 
ir Antonia Maciarewicz buvo ap
kaltinti nelegaliu pinigų rin
kimu komiteto reikalam ir įsaky
ti atvykti į teismą.

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt parlamentui pa
reiškė, kad santykiai su R. Vo
kietija yra žymiai pablogėję.

Indijos min. pirm. Indira 
Gandhi netikėtai pranešė, kad 
parlamento rinkimai įvyksią 
kovo m. Ji taip pat panaikino 
spaudos cenzūrą, pažadėjo su
švelninti kitus išimties būklės 
suvaržymus ir paleido iš kalėji
mo dalį politinių kalinių.

Jungtinė R. katalikų ir angli
konų Bažnyčių komisija paskel
bė dokumentą, siūlantį popiežių 
pripažinti abiejų Bažnyčių patri
archu ir baigti 443 m. trukusią 
schizmą. Dokumentas įparei
gojančios galios neturi.

FBI areštavo Kalifornijos 
univ. studentą Christopher John 
Boyce, o Meksikos policija — 
Andrew Daulton Lee už šni
pinėjimą Sov. S-gos naudai. Gy
nybos paslaptis jie perduodavo 
Sov. S-gos mokslo attache Mek
sikoj Boris A. Grišin.

Tarptaut. žmogaus teisių lyga 
apkaltino Iraką už sistemingą 
kurdų naikinimą ir pareikalavo 
JT gen. sekretorių imtis prie
monių kurdų teisėm apsaugoti.

Britų vyriausybės pastangos 
rasti būdų susitarti dėl valdžios 
juodiesiem perleidimo Rodezi- 
joj nebuvo sėkmingos, ir mano
ma, kad be JAV tarpininkavimo 
šis klausimas negalės būti iš
spręstas.

Buv. prez. Fordas buvo pa
teikęs Brežnevui 10 įvairių siū
lymų atominiam ginklam apri
boti, bet, laukiant prez. Carter 
geresnių siūlymų, visi buvo 
atmesti.

Prez. Carter numatytas kan
didatas į ČIA direktorius Theo- 
dore C. Sorensen susilaukė iš 
senatorių daug priekaištų už tai, 
kad dėl sąžinės įsitikinimų atsi
sakė tarnauti JAV kariuomenėj, 
kad, pasitraukdamas iš Baltųjų 
Rūmų tarnybos, išsigabeno daug 
slaptų dokumentų, kad šen. Ed- 
ward Kennedy padėjęs aiškinti 
Chappaąuiddick įvykius, — ir 
savo kandidatūrą turėjo atšaukti.

Buv. Britanijos užs. reik. min. 
ir min. pirm. Anthony Eden, ar
ba Lord Avon, mirė dėl kepe
nų sutrikimo, sulaukęs 79 m.

Airijos katalikų dovana lietu
viam turi simbolinę reikšmę. 
Airija yra daug kuo panaši į 
Lietuvą. Valstybės plotas ir gy
ventojų skaičius beveik vieno
das. Airija išsikovojo nepriklau
somybę tik dvejais metais anks
čiau už Lietuvą. Abiejų kraštų 
gyventojų dauguma — katalikai. 
Todėl nenuostabu, kad airiai do
mėjosi Lietuvos katalikų gyve
nimu ir Bažnyčios padėtimi Lie
tuvoje.

Patyrę apie Bažnyčios perse
kiojimą Lietuvoj, praėjusiais 
metais suruošė demonstracijas 
prie Sovietų ambasados Dubli
ne. Po demonstracijų Sovietų 
ambasadorius A.S. Kaplin pa
reiškė spaudos atstovam, esą 
airiai buvo suklaidinti. Sovietų 
Sąjungoj esanti visiška tikybos 
laisvė. Tai patvirtino ir Maskvos 
patriarchas Pimin, kurio inter- 
view buvo atspausdintas sovietų 
leidžiamame anglų kalba laik
rašty “Soviet News”.

To ginčo įkaršty Vakarus pa
siekė L.K.B. Kronikos 23 Nr., 
kuriame buvo atspausdintas 
Lietuvos katalikų laiškas “Mie
liesiems broliams airiams”. Ta
me laiške, tarp kita ko, pasakyta: 
“L.K.B. Kronika visos tikinčio
sios lietuvių tautos vardu širdin
gai dėkoja airiams už moralinę 
pagalbą Lietuvos katalikams, 
vedantiems žūtbūtinę kovą su 
vadinamuoju kovinguoju ateiz
mu, kurį palaiko gigantiška vals
tybės mašina”. Lietuvos katali
kai desperatiškai šaukiasi pa
galbos: “Broliai, viso pasaulio 
katalikai, padėkite mums! Jūsų 
maldos ir kiekvienas protesto 
žestas teiks mums moralinių 
jėgų, padės atsilaikyti, laimėti 
teisę nevaržomai garbinti Dievą

CENTRINĖ 
KUNIGŲ 
ORGANIZACIJA

Išrinkta Pasaulio Lietuvių 
Katalikų Kunigų Vienybės 
vadovybė

1975 birželio 29-30 Šventųjų 
Metų proga lietuviai kunigai, 
suvažiavę Romon, įsteigė Pasau
lio Lietuvių Katalikų Kunigų 
Vienybę ir pavedė JAV Lietuvių 
Kunigų Vienybės centro val
dybai suredaguoti jos įstatus ir, 
pasitaikius pirmai progai, su
kviesti pasaulio lietuvių kuni
gų suvažiavimą.

Toks suvažiavimas įvyko 
Tarptautinio Eucharistinio 
kongreso metu Philadelphijoj 
1976 rugpiūčio 4. Ten buvo 
galutinai persvarstytas įstatų 
projektas.

Minėtas suvažiavimas įgaliojo 
JAV KV centro valdybą pasi
rūpinti, kad būtų išrinkta 
PLKKV centro valdyba. Tą įpa
reigojimą vykdydama, JAV KV 
centro valdyba kreipėsi į įvai
riuose kraštuose esančius or
ganizuotus lietuvių kunigų vie
netus ir prašė pasisakyti, kurio 
krašto lietuvių kunigų sambū
ris turėtų perimti PLKKV cent
ro valdybos pareigas.

Gauti atsakymai iš JAV, Ang
lijos, Italijos, Vokietijos, Pietų 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
kunigų organizuotų sambūrių. 
Visi pasisako (išskyrus Kanadą}, 
kad PLKKV centro valdyba bent 
šiuo metu turi būti, Kanadoj. 
Prel. dr. Juozas Tadarauskas iš
rinktas pirmininku, ir jam duota 
teisė centro valdybon pasirinkti 

' bent tris narius.
Rinkimo daviniai pranešti Ka

nados Lietuvių Kunigų Vieny
bės pirmininkui prel. dr. Juozui 
Tadarauskui, prašant nedelsiant 
sudaryti PLKKV centro valdybą. 

ir savo tėvynėje jaustis lygiatei
siais piliečiais.”

Tas laiškas buvo DBLS valdy
bos iniciatyva išverstas į anglų 
kalbą ir pasiųstas į Dubliną. 
LSDP delegatai Soc. Internacio
nalo kongrese Ženevoj to laiško 
nuorašą įteikė Airijos Darbo par
tijos lyderiui.

Jautriem ir giliai religingiem 
airiam to buvo per daug. Kuo 
tikėti? Ar sovietų oficialiais pa
reiškiamais, ar brolių lietuvių 
šauksmu? — Viena geraširdė 
airė, nieko negalėdama lietu
viam padėti, nusprendė padova
noti jos namuose buvusią Mari
jos statulą, tikėdamasi, kad Die
vo Motina atsilieps į lietuvių 
šauksmą. Airijos katalikų cent
ras, kuriam vadovauja adv. T.C. 
G. O’Mahony, ėmėsi iniciatyvos 
tą statulą pervežti į Lietuvą ir 
įteikti Vilniaus vyskupui J. Ste
ponavičiui. Buvo paruoštas pla
nas ir kelionės tvarkaraštis, kuris 
buvo paskelbtas lietuviųsišeivi- 
jos spaudoj ir per Laisvės radiją.

1976 lapkričio 19 adv. O’Ma
hony, pasiremdamas anksty
vesnių užtikrinimu apie tikybos 
laisvę, kreipėsi į Sovietų am
basadorių Dubline, prašydamas 
padėti pervežti minėtąją statulą 
į Vilnių. Tuo pat laiku Dubli
ne buvo suruoštos specialios pa
maldos ir statulos pašventinimo

New Yorke sausio 16 buvo paminėtas Klaipėdos krašto pri
jungimas prie Lietuvos. Ta proga buvo ekumeninės pa
maldos, kurias laiko kun. K. Pugevičius (k.) ir latvių 
evangelikų kunigas R. Zarinš (d.). Nuotr. L. Tamošaičio

Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 23
UŽ KRYŽIAUS IŠNIEKINIMĄ 
SAVININKĖ TURI UŽMOKĖTI

Mažeikiai
Mažeikių valdžios pareigūnai 

nesiliauja kankinę senutę Ge- 
lumbauskienę už tai, kad ji prie 
savo namo Mažeikiuose (Aušros 
g. 7} buvo pasistačiusi kryžių 
(žr. “LKB Kronika” Nr. 19,21}.

E. Gelumbauskienei atsisa
kius užmokėti už kryžiaus nu
vertimą, Mažeikių rajono Dar
bo vykdytojo baras Gelumbaus- 
kienę perdavė liaudies teismui.

Mažeikių rajono liaudies 
teismui

Ieškovas: Mažeikių raj. darbų 
vykdytojo baras.

Atsakovas: Gelumbauskienė 
Emilija, Juozo.

Ieškinio suma: 50 rub.

Ieškovo pareiškimas
Sutinkamai su Mažeikių rajo

no DŽDT vykdomojo komiteto 
sprendimu Nr. 180 Mažeikių ra
jono darbų vykdytojo baras 1975 
gruodžio 3 prievartos tvarka nu
griovė pil. Gelumbauskienės 
Emilijos be projekto pastatytą 
statinį prie jos gyvenamojo na
mo, Aušros g. 7, ir už atliktą 
darbą pateikė jai sąskaitą Nr. 
111432, sumoje 50 rublių 

bei perdavimo lietuviam iškil
mės. Statula turėjo pradėti kelio
nę lapkričio 28.

Deja, prieš tą kelionę adv. 
O’Mahony gavo iš Sovietų am
basados sekretoriaus A. Trofi- 
movo laišką, kuriuo sovietai atsi
sakė bendradarbiauti. Laiške 
pasakyta:

“Pagal SSSR konstitucijos 124 
straipsnį, norint užtikrinti pilie
čiam sąžinės laisvę, Bažnyčia 
Sov. Sąjungoj yra atskirta nuo 
Valstybės. Todėl sovietų valsty
binės įstaigos, įskaitant ir am
basadas, negali apsiimti veiks
mų, kurie yra Bažnyčios kom
petencijoj”. Toliau A. Trofi- 
movo laiške buvo pasakyta: 
“Lietuvos Bažnyčia turi pilną 
laisvę svarstyti pasiūlymus, iš
dėstytus jūsų laiške”.

Tas laiškas buvo eilinis sovie
tų pareigūnų neteisingas išsisu
kinėjimas. Visų pirma, sovietų 
valdžios įstaigos nuolat kišasi į 
Bažnyčios reikalus, o antra, Lie
tuvos katalikų Bažnyčia neturi 
jokios teisės užmegzti ryšių su 
užsienio organizacijomis. Tai 
yra įsakmiai pasakyta sovietų į- 
statymuose.

Valstybės santykiam su Baž
nyčia tvarkyti Sov. Sąjungoj yra 
įsteigta Kulto Reikalam Taryba, 
tiesioginiai priklausanti Minist-

(už atliktą darbą — nugriau
ti kryžių}. Tačiau pil. Gelum
bauskienė nesumokėjo. Prašo
me Mažeikių liaudies teismą iš
ieškoti iš atsakovės Gelum
bauskienės Darbo vykdomojo 
baro naudai 50 rub. už atliktus 
darbus ir teismo išlaidas.

Pasirašo:
Mažeikių raj. DVB
Viršininkas Makota 
DVB Buchalteris 
parašas neišskaitomas 

“Nusikaltėlę” E. Gelumbaus- 
kienę teisė net tris kartus: pir
mą kartą teismas vyko kovo 11 
d. Senutė atsisakė sumokėti, nes 
ji neprašiusi nugriauti kryžių. 
Byla buvo atidėta iki kovo 23. 
Gelumbauskienė turėjo pristaty
ti teismui liudininkus, kad buvo 
nugriauttas kryžius, o ne koks 
kitas statinvs.

Balandžio 22 teisme E. Ge
lumbauskienei neleido kalbėti.

— Kas griovė Gelumbauskie
nės kryžių? — paklausė Darbų 
vykdytojo baro atstovą.

— Mes kryžių nugriauti ėmė
me žmones iš gatvės, nes mūsų 
darbininkai nėjo, — paaiškino 
teismui DVB atstovas.

Tikrai, Darbo bare, kuriame 
dirba apie 400 darbininkų, nė 
vienas nesutiko griauti kryžių.

(tąsa iš praeito nr.)

Paryžiuj leidžiamas lenkų žur
nalas Kultūra 1976 lapkričio nu
merio skyriuj “Lietuviška kroni
ka” (red. E. Žagiell} duoda tokių 
žinių (tęsinys iš pereito nume
rio}.

-o-
Aprašoma Prano ir Algirdo 

Bražinskų epopėja. Jiem išėjus į 
laisvę, sovietų spaudoj pasirodė 
pikti straipsniai. 1976 vasarą iš 
Palangos lėktuvai pradėjo skrai- 

rų Tarybai. Pagal tos Tarybos 
statutą, visą dvasiškuos veiklą 
prižiūri minėtoji Taryba. Ji turi 
skyrius paskirose Sovietų res
publikose, įskaitant ir Lietuvos. 
Ta valstybinė įstaiga tikrina visų 
religinių organizacijų veiklą ir 
leidžia privalomus įsakymus.

Vizų reikalu Airijos katalikų 
centras kreipėsi į Sovietų konsu
lą Dubline Vytą Širnavičių (lie
tuvį}, kuris, deja, atsisakė duoti 
leidimą statulai vežti.

Apie nepavykusią statulos ke
lionę į Lietuvą rašė airių, anglų, 
lenkų, latvių ir lietuvių spauda. 
Apie tai plačiai pranešė britų 
radijas anglų ir rusų kalbomis ir 
Laisvės bei Vatikano — lietuvių 
kalba.

Statula buvo atvežta į Londo
ną ir laikinai palikta Londono 
lietuvių bažnyčioje. Čia ji tur 
būt dar ilgą laiką turės primin
ti lankytojam lietuvių tautos ko
vą dėl sąžinės laisvės. Tuo bū
du ši statula pavirto lietuvių 
tautos aspiracijų simboliu.

D.B.
(Europos Lietuvis, 1977 

sausio 11}

Tuomet teko paimti iš gatvės 
girtuoklius.

— Tai kiek jūs sumokėjote 
už kryžiaus nugriovimą? — vėl 
paklausė teisėja.

— Sumokėjome 50 rub. — at
sakė DVB atstovas.

— Kiek laiko galėjo užsitęsti 
tas darbas?

— 15-20 minučių, — įsiterpė 
Gelumbauskienė. — Nupiauti 
kryžių, išgriauti tvorelę, suka
poti likusį kryžiaus kamieną 
daug laiko nereikia.

Gelumbauskienei buvo liepta 
nutilti.

— Tai jūs brangiai mokate už 
kryžiaus nugriovimą — per pen
kiolika minučių galima uždirbti 
50 rublių. Ateisiu ir aš pas jus į 
talką, — kalbėjo teisėja.

— O jeigu būtų prašę už kry
žiaus nupiovimą 100 rub., ką 
jūs būtumėte darę?

— Būtume mokėję ir 100 rub
lių.

Kol kas neaišku, kokią sumą
E. Gelumbauskienė turės mokė
ti už kryžiaus išniekinimą.

KRAŠTOTYRININKŲ 
VARŽYMAS

Varanavo (Baltarusijos TSR}.

Varanavo rajono Smilgių kai
me pas vietos lietuvius lankėsi 
Vilniaus kraštotyrininkai. Vieti
niai žmonės gaudyte gaudė lie
tuviškas knygeles, klausėsi dai
nų ir pasakojimų. Staiga prisista
tė apylinkės įgaliotinis ir parei
kalavo kraštotyrininkų pasų bei 
pavardžių, įsakydamas tuoj pat 
išvykti ir neskleisti nacionalis
tinių nuotaikų, nes priešingu at
veju visus areštuosiąs. Tuo pat 
metu apylinkės pirmininkas Ci- 
ronka užpuolė dvi merginas, fo
tografuojančias senas sodybas, 
ir, panaudojęs jėgą, atėmė iš jų 
foto aparatus, o juostas apšvietė.

Įbauginti vietiniai lietuviai 
nedrįso užstoti kraštotyrininkų. 
Milicininkui įsiveržus, viena 
moteris net atsiklaupė ant kelių, 
maldaudama nebausti pinigine 
bauda už svečių priėmimą.

Pareigūnams išvažiavus, šei
mininkai pasakojo apie vietinės 
valdžios savivaliavimą, kurios 
tikslas — nutraukti bet kokius 
ryšius su Lietuva. 

dyti ne tik į Vilnių, Maskvą ir 
Leningradą, bet ir į Moldaviją, 
Kaukazą ir Sibirą. Pastebėta, 
kad tiktai lėktuvupse, kurie nu
sileidžia Pabaltijy; yra ginkluo
tas lėktuvo įgulos narys. Ar bi
joma naujų Bražinskų?

Katalikų Bažnyčia Sovietijoj 
vadinama Tyliąja Bažnyčia, bet 
yra tai lygiai Nutylimoji Bažny
čia.

Toliau Žagiell duoda ilgą iš
trauką iš A. Terlecko laiško so
vietų slaptosios policijos virši
ninkui Andropovui; joj ypa
tingai nusiskundžiama jo vaikų 
persekiojimu.

Baigdamas-straipsnio autorius 
pamini, kad 1976 birželio mė
nesį sovietų valdžia pakėlė mui
tus siuntiniams į Sovietų Są
jungą. JAV ir Kanados gyvento
jai buvo nustebinti ilgomis eilė
mis prie siuntinių agentūrų — 
baltai ir ukrainiečiai skubėjo 
prieš muitų pakėlimo terminą 
pagelbėti savo tautiečiam. Vie
nas lietuvių laikraštis esą ko
mentavęs, kad šia proga ameri
kiečiai pirmą kartą sužinoję, jog 
Sovietijoj ne viskas tvarkoj.

Siuntinių kontora Švedijoj, 
kuri kasmet siųsdavo apie 5,000 
siuntinių (daugiausia Estijon}, 
dėl naujų muitų likviduojama. 
Pinigų siuntimas irgi sulaikytas, 
nes už amerikinį dolerį gauna 
kelias kapeikas. Yra įvairių spė
liojimų, kas sukėlė siuntinių ap
sunkinimą. Gal dėl to, kad 
kandidatai emigruoti į Izraelį, 
netekę darbo ir uždarbio, gyve
no iš siuntinių? (Elta}

MIRĖ KUN. DR. 
ANTANAS JUŠKA 

Sausio 23 Chicagoj mirė kun. 
dr. Antanas Juška, istorikas, Šv. 
Antano parapijos vikaras Cicero,
111. Buvo sunkiai susižeidęs ka
tastrofoj, gulėjo ligoninėj sun
kiai sužeistųjų skyriuj. Palaido
tas sausio 26.

Buvo gimęs 1913 gegužės 13 
Gelažių kaime, Vadoklių vals
čiuj, Panevėžio apskrity. Mokė
si Panevėžio berniukų gimnazi
joj, 1933 įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. 1940 baigė Vytauto 
Didžiojo Universiteto teologijos- 
filosofijos fakulteto teologijos 
skyrių, į kunigus įšventintas 
1940 birželio 25. Iki 1944 ka
pe lionavo Šeduvos progimna
zijoj. Metus buvo Ravensburgo 
lietuvių kolonijos kapelionu, to
liau studijas tęsė Romoj, 1948 
baigė Gregorianumo universi
tetą ir gavo bažnyčios istorijos 
daktaro laipsnį. Jis parašė di
sertaciją apie Mindaugo santy
kius su Šventuoju Sostu. Į Ame
riką atvyko 1948 rudenį, kape- 
lionavo įvairiose lietuvių para
pijose.

Kun. dr. A. Juška plačiai reiš
kėsi visuomeninėj veikloj. Buvo 
Draugo bendradarbių klubo pir
mininkas ir sumanė 1000 dol. 
premijos romano konkursą, vei
kė Balfe, buvo Balfo direktoriu
mi, valdybos pirmininku, Kuni
gų Vienybės sekretoriumi, Atei
tininkų Sendraugių Sąjungos 
valdybos pirmininku, Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos nariu. 
Bendradarbiavo Drauge, Darbi
ninke, Garse, Laiškuose Lietu
viams, Lux Christi, Lietuvių 
Enciklopedijoj.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
ŪKINIO GYVENIMO

Ispanijos komunistų partijos 
gen. sekr. Santiago Carrillo pa
sisakė už pilnutinę demokratiją, 
už Ispanijos priklausymą Euro
pos bendrajai rinkai, už JAV 
bazių pasilikimą Ispanijoj tol, 
kol ir Sov. S-ga turės savo bazes 
Europoj, ir už visišką nepriklau
somybę nuo sovietų komunistų 
partijos.

JAV susirūpino, kad Izraelis 
pardavinėja kitom valstybėm iš 
JAV gautą technologiją, pažeis
damas JAV ginklų eksporto įsta
tymus ir susitarimus. 1976 jis 
pardavė ginklų už 320 mil. dol.

JAV respublikonų partijos va
du buvo išrinktas buv. Tennes- 
see šen. Bill Brock, atstovaująs 
partijos konservatyviajam spar
nui.

JAV kongreso išlaidos nuo 
276 mil. dol. 1968 pakilo iki 
943 mil. dol. 1976.

Amerikos žydai atsisako savo 
planų vykti į Prancūziją ir nau
dotis Air France lėktuvais už tai, 
kad prancūzai leido išvykti tero
ristinių veiksmų planuotojui 
Abu Daoud.

Jugoslavijos min. pirm. Dže
mai Bijedic su žmona ir kitais 
6 keleiviais žuvo nedidelio lėk
tuvo katastrofoj.

Pasaulio žydų kongreso di
rektorių tarybos pirm-kas Philip 
M. Klutznik su kitų valstybių 
žydų atstovais vyks tartis su 
Egipto prez. Anwar el-Sadat. 
Izraelis tuo nepatenkintas.

JAV ambasados Maskvoj 1/3 
tarnautojų yra nenormalus krau
jas. Be to, kai kuriuos ameri
kiečių gyvenamuos namuos 
naudojamas vanduo turi svei
katai kenkiančius cianido ir gyv
sidabrio kiekius.

JAV prekybos d-tas su
teikė General Dynamics korpo
racijai 730 mil. dol. paskolos 
garantiją 7 laivam skystom na
tūraliom dujom iš Indonezijos į 
Japoniją gabenti.

Rodezijos organai pakorė 8 
juoduosius už sabotažo ir teroro 
veiksmus.

Čekoslovakijoj sudaryto žmo
gaus teisių sąjūdžio “77 charta” 
keturi nariai—Vaclav Havel, Jiri 
Lederer, Frantisek Pavlicek ir 
Otto Ornest buvo areštuoti.

Sovietų baleto žvaigždė Juri 
Soloviev, šokęs kartu su į vaka
rus pabėgusiu Rudolf Nurejev, 
nusišovė savo namuose.

Nato šiaurės Europos ginki, 
pajėgų vadas gen. John Sharp 
mirė dėl kraujo išsiliejimo į. 
smegenis.

Vakarų Afrikos Benin (buv. 
DahomeyJ valstybėj buvo ban
dytas jau 8-tas perversmas. Ją 
valdo komunistinis prez. pik. 
ltn. Mathieu Karekou.

Prez. Carter administraciją 
stengiamasi įtikinti panaikinti 
informacijos agentūrą, o jos va
dovaujamą Voice of America ra
diją padaryti nepriklausomą ir 
tvarkomą prezidento paskirtos 
direktorių tarybos.

Sov. S-gos žydas Amner B. 
Zavurov, pasiruošęs emigruoti į 
Izraelį, turėjo atiduoti vidaus 
pasą policijai, bet buvo neiš
leistas, o dabar už tai, kad netu
ri paso ir darbo, kurio be paso 
negalima gauti, buvo apkaltin
tas chuliganizmu ir nubaustas 3 
m. kalėjimo.

Einant 1976 metam į pabaigą, 
Tiesos korespondentas turėjo 
užsakytą pasikalbėjimą su pa
vergtos Lietuvos vadinamuoju 
prekybos ministeriu Pr. Mickū
nų. Pirmiausia Mickūnas pabrė
žė, kad mažmeninės prekybos 
pramoninėmis prekėmis apy
varta padidėjusi 8.2%, palyginti 
su ankstesniais metais. Per 1976 
metų tris pirmuosius ketvirčius 
gyventojai pirkę daugiau: avaly
nės 9%, drabužių 13.5%, baldų 
11%,indų 20% (Tiesa, 1976.XI.4J.

Tai, palyginti, nemaži pirki
mų padidėjimai. Paprastai kas
dienio vartojimo prekių apyvar
ta taip staigiai iš metų į metus 
nesikeičia, jei nėra jų trūkumo. 
Netiesiogiai pats Mickūnas tokį 
trūkumą pripažįsta teigdamas, 
kad ateinantiem metam visų 
prekių resursai būsią didesni. 
Antra, ministeris visai neužsi
mena, ar gyventojai buvo paten
kinti tų prekių kokybe.

Toji pati Tiesa protarpiais iš
spausdina skaitytojų laiškų, ku
riuose prasiveržia ūkinės tikro
vės bent trupinėliai. Pavyzdžiui, 
iš Jonavos rašoma, kad P. Eidu
kevičiaus odos-avalynės įmonių 
susivienijimo gamybos batelius 
padėvėjusi tik tris dienas. Taisy
ti jų neėmusi nė viena batų 
taisykla. Todėl, būdama Vilniuj, 
batelius nunešė į susivienijimą. 
Bet per beveik du mėnesius ne
gavusi atgal nei batelių, nei pi
nigų (Tiesa, 1976.VII.1J.

Tiesos Nr. 183 pats Kauno 
avalynės fabriko direktorius pri
sipažįsta, kad kol kas nepagami
nęs nė vienos poros avalynės, 
pažymėtos valstybiniu kokybės 
ženklu. Mat, ne visada esą pa
vyksta parinkti tinkamą odą bato 
viršui — panešiojus ji ima raukš
lėtis. Direktorius džiaugiasi, kad 
jau iš esmės pavykę įveikti seną 
bėdą — padų atsiklijavimą. Jis 
norėtų “pasiekti, kad ta avalynė 
prilygtų užsienio šalių aukštos 
kokybės avalynės pavyzdžiams”. 
Deja, jo fabriko dauguma įren
gimų pasenę — gauti prieš 10-15 
ir daugiau metų. Gaunama oda 
tebėra labai žemių rūšių. Aukš
tos kokybės batų padam prikli
juoti reikalingi specialūs klijai, 
kurių tenką patiem ieškoti įvai
riuose fabrikuose. Gaunama tik 
trečdalis užplanuotų užkulnių. 
Direktorius, savo pasipasakoji
mą baigdamas, pažymi: “Šian
dienis pirkėjas reiklus. Avalynę 
jis renkasi ne pagal kainą, o pir
miausia reikalauja, kad ji būtų 
madinga, daili ir patvari; Mes 
suprantame šiuos poreikius, ta
čiau kol kas galime juos paten
kinti tik iš dalies”.

Tikrai nepavydėtina vargšo 
direktoriaus padėtis . . .

Valstiečių Laikraščio Nr. 134 
spausdinamas skaitytojos nusi
skundimas: “Spalio mėn. 10 d. 
Štikiu vartotojų kooperatyvo uni
versalinėje parduotuvėje nusi
pirkau rankinį laikrodį ‘Vostok 
2209’. Parduotuvėje laikrodis 
ėjo, bet kai sugrįžau į namus, 
jis rodė netikslų laiką. Spalio 11 
d. kreipiausi į Šakių universali
nę parduotuvę, kad man pakeis
tų laikrodį . . . Direktorė man 
paaiškino, kad laikrodžio nepa
keisim ir pinigų negrąžinsim. 
Mūsų pardavėjų tikslas parduo
ti, o ne broką surinkti. Jei laiko 
turite, galite kreiptis į Kauno ga
rantinio remonto dirbtuvę, ii- pa
taisys. Mes nieko negalim pa
dėti”.

Vadinas, prekybos apyvartos 
planas įvykdytas su viršum, o tu, 
pirkėjau, žinokis su parduotu 
broku . . .

Toliau prekybos ministeris 
" sako, kad didžiąja dauguma 

maisto produktų vartotojai aprū
pinami normaliai. Tačiau ir šių 
produktų pardavimas padidėjo, 
palyginti su užpraeitais metais, 
nenormaliai aukštais procentais: 
miltų 16.7%,žuvies 17.2%,augali
nio aliejaus 13.5%, kiaušinių 
15.1%, cukraus 12.2%, daržovių 
19.9%.

Be sutrikimų prekiaujama 
duonos gaminiais, miltais, kruo
pomis, makaronais, o taip pat 
pieno produktais. Tik susidarę 
laikinių sunkumų su kiaulienos 
pristatymu. Esą dėl pašarų trū
kumo 1975 tekę sumažinti kiau
lių skaičių: 1976 pradžioj visuo
meniniam ūky jų turėta 8% ma
žiau, o pavasarį, išsekus pašarų 
atsargom, kiaulių skaičius dar la
biau sumažėjo. Mažiau kiaulių 
parduoda valstybei ir kaimo gy
ventojai iŠ savo asmeninių ūkių. 
Todėl esą kiaulienos pagamina
ma 19% mažiau negu 1975. Ji 
sunaudojama daugiausia dešrų 
gamybai. Tad visi susirūpinę 
kuo greičiau išplėsti kiaulių pe
nėjimą bei realizavimą.

Tačiau čia ir vėl planai nesi
derina su tikrove. Štai 1976 
lapkr. 3 Tiesoj liaudies kontro
lieriai iškelia, kad Tabariškių 
(Šalčininkų rajono} tarybinio 
ūkio kiaulių fermoj buvę užpla
nuota per 1976 gauti 6,000 par
šelių, o per 8 mėn. gauta vos 
1,551 paršelis. Bet ir tie be tin
kamos priežiūros, blogai šeriami 
pradėjo kristi. Iš 1,551 paršelio 
pagal oficialius aktus kritę net 
440. O faktiškai šis skaičius be
veik dvigubai didesnis — 813 
paršelių, t.y. krito 52% viso prie
auglio. Tuo pačiu buvo sužlug
dyta paršelių pardavimo Turge
lių ūkiui užduotis, nes pastara
jame penimi bekonai. Toks “šei
mininkavimas” padaręs 22,848 
rb. nuostolių, o svarbiausia — 
negauta nemažo kiekio mėsos. 
Vadinas, socialistinis šeiminin
kavimas, o ne pašarų trūkumas 
kaltas . . .

Ministeris nusiskundžia, — 
“kad ritmingą prekybos darbą 
kartais sutrikdo pirkėjų paklau
sos nenuoseklumas. Būna atsiti
kimų, kai atskiri asmenys ima 
pirkti kai kurių prekių daugiau, 
negu jiems reikalinga”, atseit, 
ne tokių ir ne tiek, kiek biuro-

kratų užplanuota . . . Net pats 
okupuotos Lietuvos aukščiau
sios tarybos prezidiumas 
1976.XI.10 Tiesoj pripažįsta, 
kad “Lietuvos prekybos minis
terija ir Lietuvos vartotojų ko
operatyvų sąjunga neruošia pla
taus vartojimo prekių poreikių 
prognozių, per mažai ir neope
ratyviai tiria liaudies vartojamų 
prekių paklausą . . . Prekybi
ninkai nepalaiko nuolatinių ry
šių su gamybinėmis organizaci
jomis, neteikia joms motyvuotų 
pareiškų dėl plataus vartojimo 
prekių gaminimo, o šią gamybą 
planuojantys respublikos orga
nai nepakankamai tiria turimus 
rezervus”. Išvada: “neleisti, kad 
būtų gaminama paklausos netu
rinti produkcija”. Mat, sovieti
nėj ūkio sistemoj formaliai ga
mybinių įmonių pelną lemia ne 
parduotų, o pagamintų prekių 
kiekis iš anksto nustatytomis 
kainomis. Paklausos neturinti 
gamyba susikaupia prekybos 
tinkle, todėl tenka neleisti jos 
gamybą tęsti ar plėsti.

Šių metų pradžioj sovietai kai 
kuriom prekėm, ypač prastos ko
kybės, sumažino kainas (šaldy
tuvam, televizijos aparatam, ga
taviem drabužiam etc.J, o kitom 
pakėlė (kilimam, kristalui, pa
gal užsakymą gaminamiem dra
bužiam etc.J. Tuo būdu bando
ma iš dalies pasiekti geresnę 
pusiausvyrą tarp prekių pasiūlos 
bei paklausos, o ypač pratuš
tinti sandelius, užverstus blo
gos kokybės gaminiais.

Pagaliau Pr. Mickūnas, už
klaustas apie pirkėjų aptarnavi
mo parduotuvėse pažangą, atsa
ko: “Jei parduotuvėje iš penkių 
kasų veikia tiktai dvi, jeigu par
duotuvės vedėjas per dienas ne
išeina iš savo kabineto į preky
bos salę ir nepatyrinėja pirkėjo 
nuomonės, sunku apie pažangą 
kalbėti . . .; mes nuolat aštrinam 
kovą prieš prekybos taisyklių 
pažeidimus — apsvėrimus, ap
skaičiavimus, nemandagų el
gesį”.

Tai tik keli tikrovės vaizde
liai iš skurdaus okupuotos Lie
tuvos kasdienio gyvenimo, pa
imti iš pačių okupantų spau
dos, kuri šiaipjau vien didžiulius 
komunistinius laimėjimus įky
riausiai propaguoja. Juk pa
vergtam lietuviui norima įdieg
ti: “Ir platus gi kraštas mūs 
gimtasis . . . Nuo Vladivos
toko iki Klaipėdos, nuo šiaurės 
ledynų iki saulėtos Juodosios jū
ros — tokia neišpasakytai graži, 
turtinga, galinga mūsų Tėvynė 
— TSRS” (Valstiečių Laikraštis, 
1976 lapkr. 7}.

J. Pžm.

DOVANA — i. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ {STAIGA. 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 tf, 
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.

NEVV 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

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

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

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

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’vvay 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 įdeda nf naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakino 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.

MOVEI) TO LARGER Ųl’ARTERS — KORDOL FABRICS l>\ — 
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. Spt 
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsi* 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines& 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv 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 irfir- 
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Brazilijos lietuvių skautų skiltininkų kursų dalyviai. Kursai 
buvo gruodžio 19_Sao Roque miestely prie Sao Paulo. 
Visi skautai priklauso Palangos vienetui. Nuotr. A. Saulaičio

TORONTO, ONT.
Nauji bažnyčios langai

Toronto lietuvių Prisikėlimo 
parapijos, administruojamos lie
tuvių pranciškonų, bažnyčia me
niškai ir jaukiai pertvarkyta.

Bažnyčios langų vitražus su
kūrė ir pagamino dail. A. Valeš- 
ka Chicagoj.

Kairėj bažnyčios pusėj (žiū
rint nuo durų} pirmas langas 
vaizduoja Aušros Vartų Mado
ną (parapijos Katalikių Moterų 
auka}, antras — šv. Kazimierą (B. 
Sakalo ir šeimos auka}, trečias 
— Šiluvos Mariją (J. O. Kali
nauskų auka}, ketvirtas (L. G. 
Matukų auka} ir šeštas (J. V. 
Aleknavičių auka}. — Lietuvos 
žemės prisikėlimą kartu su Kris
tumi, penktas — prisikėlusį 
Kristų (St. ir J. Juodikaičių auka}, 
paskutinis — Lietuvos žemdir-

bių globėją šv. Izidorių (paau
kotas U. Genčiuvienės, Rut
kauskų ir Genčių mirusiem at
minti}.

Dešinėj bažnyčios pusėj (žiū
rint nuo durų} pirmą langą pa
aukojo Antanui ir Sofijai Lauri
naičiam atminti jų vaikai, antrą
— M. F. Yokubynienė paauko
jo Stankevičiam, Yokubynam ir 
giminėm atminti, trečią — J. J. 
Dauniai, ketvirtą — A. Masys, 
penktą — sūnui Edvardui Stan
kaičiui atminti jo tėvai, šeštą
— Kęstučiui ir Simanavi
čių šeimai atminti paaukojo bro
liai ir sesuo Z. Rajeckienė bei 
Kęstučio žmona Ligija, septintą
— S.S. Miniotai. Visi šie vitra
žai vaizduoja šv. Pranciškų Asy
žietį ir jo poemą “Saulės gies
mė”, kurioj jis kviečia visą kū
riniją garbinti Viešpatį. — Kr.

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.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Parapijos veikla
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukaktį minint, iškil
mingos pamaldos Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioj 
vyks vasario 13, sekmadienį.

Muzikos vajaus vakaras su 
plačia menine programa įvyks 
kovo 5, šeštadienį, parapijos 
salėj. Norima sutelkti bent 5,000 
dol., kad būtų galima įsigyti 
koncertinį grand-piano.

Šv. Kazimiero, parapijos glo
bėjo, šventė švenčiama kovo 6, 
sekmadienį.

Lietuvių rekolekcijos prama
tytos kovo 30 — balandžio 3.

Pirmoji vaikučių komunija 
šiais metais vyks gegužės L

Sutvirtinimo sakramentas 
šiais metais bus teikiamas gegu
žės 8, sekmadienį, 2:30 vai. po 
pietų.

Prel. J. A. Kučingio 40 metų 
kunigystės ir 30 metų klebona
vimo jubiliejus švenčiamas ge
gužės 29, sekmadienį. Padėkos 
mišios 10:30 vai. ryto.

Lietuvių diena, rengiama lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos, 
vyks birželio 18-19.

Parapijos bazaras, kiekvie
nais metais rengiamas lietuvių 
parapijos naudai, vyks spalio 23, 
sekmadienį, parapijos kieme ir 
salėse. — L.Ž.K.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haver 
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 ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
į 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:

i

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

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

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

Miestas, valstija, Zip .................................................................
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Vyriausybei besikeičiant

Visus diktatorius labai ner- 
vuoja tas faktas, kad Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse iš anksto 
yra paskelbiama, kada ateis 
nauja vyriausybė, naujas prezi
dentas. Iš anksto žinoma inau
guracijos diena, kada senasis 
prezidentas pasitraukia ir ateina 
naujasis. Tai yra demokratija, 
kai nei žmonės, nei pati vy
riausybė nesibijo rinkimų ir pa
sikeitimų. Tai yra normalus de
mokratinis procesas.

Diktatoriam apmaudu, kad čia 
taip vyksta, kad keičiasi vyriau
sybės, prezidentai. Diktatorių 
valdomų kraštų žmonės visada 
gailiai atsidūsta: kodėl taip nėra 
pas juos. Kodėl tokioj Sovietų 
Sąjungoj tiek metų nėra laisvų 
demokratinių rinkimų? Yra tik 
viena komunistų partija. Ar žmo
gus balsuos, ar nebalsuos, vis 
tiek bus tas pats. Išstatyti bus 
išrinkti, nes ten rinkimai yra tik 
parodija, o ne patys rinkimai. 
Ir ten, kas jau įsitaiso viršū
nėje, tas ir nesitraukia. Ilgai sė
dėjo Stalinas. Baimės kanki
namas, kad gali kiti nuversti, 
kitiem galvas kapojo, siuntė į Si
birą. Ir Brežnevui patinka caro 
sostas, pasidarė net maršalas, 
ordinais apsipylė krūtinę, bet 
pasitraukti ir kitam vietą užleis
ti jis nenori. Jie visi yra diktato
riai. iši.i

Tad sausio 20, kai šiame kraš
te su didelėm iškilmėm ir su pa
radais keitėsi vyriausybės viršū
nės, prezidentas ir sekretoriai, 
visam demokratiniam pasauliui 
buvo didelė šventė. Laisvais rin
kimais pasinaudoję, atėjo nauji 
žmonės, kitų partijų žmonės. Ir 
vyriausybė pasikeitė, vienas 
kitam ranką paspausdami, palin
kėdami geros sėkmės.

Kai iš valdžios pasitraukė pre
zidentas Trumanas ir savo vietą 
užleido Eisenhoweriui, jis Jung
tinėse Tautose žurnalistam pa
sakė, kad kiekvienas naujas pre
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zidentas yra geresnis už buvusį, 
nes nauja šluota geriau šluoja.

Tai tikrai puikus pasakymas, 
be jokio pavydo. Tegu tik jam 
geriau sekasi, nes būti preziden
tu tokio didelio krašto, kur tiek 
daug interesų, nėra taip lengva.

Atėjo prezidentas demokratas. 
Ir duok Dieve, kad jo valdy
mo metai būtų kuo geriausi. 
Tegu padaro kuo daugiausia ge
ro šiam kraštui. Tegu mažina 
skurdą, tegu išlaiko Amerikos 
prestižą, jėgą, mokslą ir meną. 
Ir svarbiausia, tegu išsaugoja 
konstitucijos laisves. Tačiau tos 
laisvės tegu nevirsta chaosu. Kas 
laisvės vardan keltų bet kokias 
suirutes, tas turi būti sudraus
mintas ir nubaustas. Valstybės 
remiasi tvarka ir darbu, spindu
liuojančia energija, o ne tuščiais 
žodžiais. Tie žodžiai gali būti 
ir gražūs; jei nebus gerų darbų, 
nieko iš jų nebus.

Tad ir naujoji vyriausybė tegu 
išlaiko šio didelio krašto tvarką 
ir drausmę, garantuoja piliečių 
saugumą. Tegu išveda iš ekono
minių sunkumų, tegu pirmauja 
moksle.

Tačiau taip yra, kad didelių 
pasikeitimų niekada nereikia 
laukti. Keičiasi tik viršūnės, o 
didieji aparatai lieka. Jie ir to
liau dirba savo tiesioginį darbą 
ir taip daro įtakos naujai vy
riausybei. Įtakos daro ir pašali
nės jėgos, kurių nematome, bet 
kurios nori ten ar kitur nukreip
ti Amerikos vyriausybės dėmesį. 
Būkime realūs, bet ne pesimis
tai. Viską vertinkime blaiviai ir 
patys ryžkimės daugiau dirbti 
šio krašto ir Lietuvos gerovei.

Drauge ieškokime kuo arti
mesnių ryšių su valdžios viršū
nėmis. Tai demokratų darbas. 
Jiem dabar patogiausia prieiti 
prie aukščiausių valdininkų. Pa
sidarykime daug draugų val
džios viršūnėse, nes tik su as
meninėm pažintim galime ge
riau ką nors padaryti.

Prof. dr. Antanas Liuima, 
SJ, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos pirmininkas, grįž
damas iš X-to Akademijos suva
žiavimo, kuris buvo Padėkos 
dienos savaitgalį Detroite, buvo 
sustojęs pranciškonų vienuo
lyne Brooklyne ir lankėsi Dar
bininko redakcijoj. Tada buvo 
padarytas pasikalbėjimas su 
Akademijos pirmininku apie 
Akademijos užsimotus išleisti 
mokslo veikalus ir kitus planus. 
Pasikalbėjimo spausdinimas dėl 
Kalėdų švenčių buvo nustumtas 
į sausio mėnesį.

-o-
Apie prof. A. Liuimą, SJ

Kun. dr. Antanas Liuima, SJ, 
profesoriauja Gregorianumo 
universitete Romoj .Universitete 
nuo 1951 dėsto asketiką, nuo 
1957 pakeltas į ekstra-ordinari- 
nius profesorius. Taigi, jau pro
fesoriauja per 25 metus.

Kai buvo atkuriama Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
veikla užsieny, jis buvo vienas iš 
uoliausių talkininkų. Akademi
jos valdyboj yra nuo 1956, o nuo 
1959 rudens yra tos Akademi
jos pirmininkas, paruošęs ir pra
vedęs visus Akademijos suva
žiavimus, organizavęs ir leidęs 
Akademijos leidinius. Šalia to jis 
bendradarbiavo ir savo moksli
nėj spaudoj bei leidžiamose ka
talikiškose enciklopedijose.

Jis visada paprastas ir jaukus, 
švelniai paliečia visus klausi
mus ir giliai į juos įžvelgia, ras
damas jiem tinkamą žodį apibū
dinti, išryškinti, kas svarbiausia.

Vilniaus universitetas, vaizdas iš Stuokos-Gucevičiaus gatvės. Kairėj — biblioteka, gilumoje 
observatorijos bokštas su laikrodžiu. 1979 minima šio universiteto 400 metų sukaktis.

L.K.M. AKADEMIJOS 
DARBAI IR PLANAI
Išleidžiami 8 tomai mokslo veikalų

Kitas Akademijos suvažia
vimas Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai pagerbti

Visas šis pasikalbėjimas buvo 
įrašytas į garsajuostę. Perra
šant kai kurie klausimai buvo 
suglausti, sugrupuoti bei la
biau išryškinti. Pokalbis pra
sidėjo X-tuoju Akademijos suva
žiavimu.

Dabar buvo Akademijos X-ta- 
sis suvažiavimas. Kada ir kur 
bus XI-tasis suvažiavimas?

Ateinantis Akademijos suva
žiavimas įvyks Chicagoj 1979 
metais. Dar nėra galutinai nu
spręsta tiksli data. Dauguma pa
sisako už Darbo dienos savait
galį. Data gražiai supuola su 
Vilniaus akademijos — uni
versiteto 400 metų sukaktimi. 
Tai bus pagrindinė suvažiavimo 
tema. Iškilminga akademija bus 
skirta šiai sukakčiai.

Reikia pažymėti, kad Vilniaus 
akademija nuo pat pradžios 
buvo vadinama ir universitetu. 
Tai yra labai ryškiai įrodęs prof. 
Paulius Rabikauskas, S.J. Nuo 
pat pradžios dokumentuose var
tota ir universitetas. Be to, kar
tais ir tikrasis universitetas bu
vo vadinamas akademija.

Taigi šios sukakties proga bus 

manifestacinio pobūdžio paskai
ta platesnei visuomenei.

Aršios sukakties proga bus iš
leistas koks Akademijos leidi
nys?

Rengiamasi, tik nesu tikras, ar 
suspėsime. Prof. P. Rabikaus
kas rengia Vilniaus akademijos 
— universiteto istoriją. Šiam rei
kalui Romoj šaltiniai yra labai 
gausūs, ypač daug medžiagos 
yra jėzuitų archyve, papildomos 
medžiagos galima rasti Vatikano 
archyve ir kituose Italijos archy
vuose.

Prof. P. Rabikauskas yra studi
javęs, kas buvo Vilniaus univer
siteto rektoriai? Ar tas darbas 
baigtas?

Sakyčiau, prof. P. Rabikauskas 
su skrupulatišku tikslumu nusta
tė, nuo kokios dienos iki kokios 
dienos koks rektorius buvo. 
Apie tai buvo rašyta anksčiau 
įvairiuose leidiniuose, bet buvo 
daug klaidų ir daug spragų. Da
bar prof. Rabikauskas, pasirem
damas dokumentais, sudarė tik
rą Vilniaus rektorių sąrašą. Dar
bas yra baigtas.

Prof. Rabikauskas yra ir Gre
gorianumo un-to vicerektorius, 
tai jam tenka daug administra
cinių darbų universitete. Laiko 
daug neturi, tai ir gausią surink-

Kun. dr; Antanas Liuima, SJ, 
Gregorianumo universiteto 
profesorius Romoj, Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos pir
mininkas, nukerpa kaspiną 
ir atidaro Akademijos X-tą 
suvažiavime vykusią raštų 
parodą. Nuotr. J. Urbono

tą medžiagą apie Vilniaus uni
versitetą neturi kada aptvarkyti. 
Bet ir šiose sąlygose jis su stu
dija varosi pirmyn.

Nauji Akademijos leidiniai

Akademija yra išleidusi nema
ža stambių mokslo veikalų. Ką 
dabar Akademija leidžia?

Šiuo metu spaustuvėj yra 8 
tomai. Jie spausdinami dviejo
se spaustuvėse — Gregorianu
mo universiteto spaustuvėj ir 
prie Perugia miestelio (tai yra 
pusiaukelė tarp Romos ir Flo
rencijos J. Ši spaustuvė greičiau 
padaro užsakymus, o kaina yra 
panaši į Gregorianumo kainą.

Tekstą ranka italai, kaip jie tai 
atlieka?

Patys rinkėjai sako, kad jiem 
lengva rinkti svetimom kalbom. 
Gali labiau koncentruotis, ne-, 
traukia pats turinys. Lietuvių 
kalba rinkti kiek sunkiau, nes 
yra daug papildomų ženklų, ku
rie netelpa linotipo raidyne. 
Juos reikia sudėti ranka. Daug 
sunkumų sudaro, jei tekstas kir
čiuotas. Tada reikia naudoti 
gana daug papildomų ženklų. 
Toks yra prof. A. Salio tekstas, 
kur viskas kirčiuota.

Kas yra tie 8 tomai?
Arčiausiai prie pabaigos yra 

prof. dr. Jono Griniaus veika
las — Veidai ir problemos lietu
vių literatūroje, II tomas. Kitas, 
arčiau prie pabaigos, yra prof. A. 
Salio raštų pirmasis tomas. Prof. 
Salio raštų bus 4 tomai.

(Bus daugiau)

Šatrijos Ragana

3 Viktutė
Kaip aš užrašinėju, Dievas 

žino! Negalima aiškiai suprasti i 
galinių garsų . . . Maniau pirma, 
kad lietuviška kalba jokios gra
matikos nei rašybos neturi; da
bar jau žinau, kad ne taip yra. 
Mačiau net lietuviškus laikraš
čius pas poną Joną. Paėmiau į 
rankas — nesupratau nė žodžio. 
Gaila! Taip norėčiau išmokti lie
tuviškai, taip man ta kalba rei
kalinga! Galėčiau paskaityti va
karais mergaitėms, galėčiau ge
rai išmokyti rašyti Stanislovą ir 
kitus ... O juk mokyti juos len
kiškai perdaug sunku.

O jei ir lengviausia būtų, ar 
turėtų kas teisės ištautinti kokią 
nors tautą, liepti jai išsižadėti 
savo praeities, kalbos, būdo? 
Mokyti lietuvius lenkiškai, vers
ti juos lenkais, užmesti jiems 
lenkystę — ar tai ne ta pati idėja, 
kurios vedami rusai užmeta 
mums savo kalbą, naikindami 
kas lietuviška, tvirtindami, būk 
čia nuo amžių “ruskaja ziem- 
lia” (rusų žemėj?!

Lietuviai taip labai skirias 
nuo lenkų, taip kitonišką turi 
būdą,—mokyk juos dabar, kad 
Lenkija—jų tėvynė, lenkiška 

kalba turi būti jiems visų bran
giausia! . . Tai reiškia—mokyk, 
kad savo prigimtą, lietuviškąją, 
pamestų, kad savo senovės dai
nas pakeistų į lenkiškas . . . 
Dieve! ar tai ne judošystė bū
tų, ar ne didžiausia niekšystė?! 
O prie tokių konsekvencijų rei
kia prieiti logiškai, nes negali
ma būti kartu lenku ir lietu
viu . . .

Dabar kad ir aš štai: lenkų 
kalba išlavinta, girdinti nuolat, 
kad esu lenkė, kas esu iš tikrų
jų?! Argi galiu pasakyti, ranką 
prie širdies pridėjus, kad esu 
lenkė, aš, kurios tėvai ir bočiai 
Lietuvoje gimę, gyvenę ir mirę, 
kuri taip myliu Lietuvos žmo
nes, Lietuvos dainas, kalbą, gi
rias ir laukus? Pripažinus save 
lenke, svajodama apie tėvynę 
Lenkiją, kokį ryšį turėčiau su 
Lietuvos žmonėmis? Varydama 
lenkišką propagandą, naikin
dama lietuvystę, argi galėčiau 
susiartinti su prastais žmonėmis, 
ar mokėčiau juos apšviesti, pa
mokyti? Aš lenkė, o jie — lietu
viai; stovėtume toli toli vienas 
nuo antro.

Ne! Gana jau to atsitolinimo, 
to skirtumo! Bet kad jis išnyktų, 
kad įtakos turėtume žmonėms, 
reikia taip pat jausti kaip jie, taip 
pat kalbėti, tą patį mylėti. Žmo
nės apšvietimo reikalauja, duoti 
jo — kiekvieno šviesaus žmo
gaus pareiga. Bet šviesti tegali
ma gimtąja kalba, ergo, reikia ją 
lavinti, rašyti lietuviškai, leisti 
laikraščius, reikia stengtis su
kurti savo literatūrą.

Tai viena grįžimo į lietuvys
tę priežastis. Bet yra antra, la
bai svarbi. Tai — žmogaus prie
volė mylėti savo tėvynę. Lietu
vių kalba užmiršta, neišlavinta, 
nėra jokios lietuviškos literatū
ros, vis tai tiesa, bet ar dėl to 
turime teisės jos visiškai išsiža
dėti? Sūnus, apleisdamas ser
gančią ir nuvargusią motiną, da
ro didesnę niekšystę, negu ap
leisdamas ją laimėje. Mūsų tė
vai paklydo, pametė savo kalbą, 
— mūsų pareiga atitaisyti jų kal
tes.

Domiuos neapsakomai slavų 
pakilimu. Ir jie, ilgai miegoję, 
susiprato ir atbudo. Mums sun
kiau, žinoma, daug sunkiau: 
geležinė “šiaurės erelio” ranka 
slegia mus taip, kad atsikvėpti 
sunku . . . Neturime spaudos, 
neturime nė krislelio laisvės . . . 
Bet tikiu tvirtai, kad turi būti 
geriau. Žinau, kad pradeda bus
ti Lietuva, pradeda kilti, darbuo
tis. Nesiliaudama dėkoju Dievui 
už pažinimą pono Jono, vieno iš 
tų pabudusių patriotų. Dabar 
mano troškimas yra prisidėti 

prie to žadinimo ir darbo.
Pirmiausia išmoksiu lietu

viškai. Sunku tai bus, nes mū
sų užkampyje nėra iš ko nei pa
simokyti, nei lietuviškų knygų 
gauti. Nedaug dar težino pas 
mus apie tą visą judėjimą, ta
čiau tai nekliudo apšaukti visus 
lietuvius “litvomanais” ir šne
kėti apie juos nebūtus daiktus. 
Iš anksto žinau, kad meluoja, 
tauzija niekus iš apmaudos ar iš 
kvailystės. Bet jei kuris tų 
patriotų ir elgtųsi ne taip, kaip 
man atrodo geriau, tai koks čia 
ryšys su pačia atgimimo idėja — 
nesuprantu!

Pavyzdžiui, anabaptistai pri
pažino evangeliją ir, neva ja pa
sirėmę, bjauriai elgėsi. Argi iš to 
išeina, kad evangelija klaidinga 
ir reikia ją atmesti?

Tegu sau klysta kai kurie, te
gu turi įvairių pažiūrų, — pati 
ta idėja šventa ir aukšta, ir iš 
visųjėgų stengsiuos jai tarnauti.

16 lapkričio, penktadienis
Buvo vėl daktaras. Linksmai 

praėjo vakaras (kaip retai}. Šian
dien jau kiek arčiau susipaži
nome ir ne tokia buvau nedrąsi. 
Labai mėgstąs muziką, prašė 
pagroti. Grojome keturiomis 
rankomis su Alenute, ir paskui 
aš viena. Jis irgi muzikantas 
— griežiąs smuiką; sakos negerai 
temokąs, bet man rodos, kad per 
daug nusižemindamas kalba. 
Nudžiugau ir prašiau ateiti kada 
nors su smuiku, pabandysiu 
akomponuoti. Prižadėjo. Daug 

turįs knygų, jei norėsime, galė
sime jomis naudotis. Tėtušis ne
labai patenkintas juo, nes korto
mis nelošia, nebus dabar partne
rio prie visto; o aš patenkinta 
visiškai: toks linksmas, meilus, o 
svarbiausia — muzikantas ... tai 
jau grosime!

17 lapkričio, šeštadienis.
Skaičiau šiandien apie perlų 

gaudymą. Sunkus darbas! Naras, 
kurs leidžias į jūres, negali būti 
vandenyje ilgiau per 50-70 se
kundžių, ir tai kartais jam pra
deda bėgti kraujas pro nosį, 
bumą ir akis; nė vienas jų ne
gyvena ilgiau, kaip 40-50 metų. 
Dažnai atsitinka, kad jie žūva 
vandenyje ar visokių jūrių gyvu
lių praryti, ar nutroškę. Baisu 
pamąsčius, kaip tie žmonės 
vargsta ir žūva dėl tokių niek
niekių! Nes kas iš tų perlų? 
Kokios naudos jie atneša žmo
nijai? Visa nauda — kad blizga 
ant baltų kaklų ir rankų ... la
bai maža nauda, sulyginus su 
vargu, kurio reikalauja. O juk 
daugumas tų baltakaklių ir bal
tarankių gerai žino, kokiu būdu 
yra gaudomi perlai, tačiau juos 
dėvi ir perka. Juk jeigu niekas 
jų nepirktų, turėtų liautis juos 
gaudę, o anie žmonės užsiimtų 
kitu, mažiau pavojingu darbu. 
Gerai, kad neturiu nė vieno per
lo: rodytųs man, kad tai žmonių 
ašaros . . .

18 lapkričio, sekmadienis. 
Mūsų mergaitės prašė mane, 

kad išgaučiau iš tėtušio leidi
mą pašokti šį vakarą. Pačios bijo. 
Aš kitiems galiu prašyti nors ka
žin kiek, tik sau kol pradrįstu — 
mąstau ir rengiuos kelias dienas. 
Prašyti sau man mirtis!

Tėtušis šokti leido, tik su sąly
ga šokti neilgai. Tuojau atvedė 
muzikantus ir ėmė drožti sukti
nį. Ir aš, užėjusi į šeimyninę, 
pašokau kelis sykius. Labai 
mėgstu šokti ir mėgstu, kai kiti 
šoka. Dėl to visados prašau tė
tušį ir stengiuos, kad šoktų, ka
da tik nori. Visą savaitę dir
bęs, reikalauja žmogus sekma
dienį pasilinksminti. Ir taip jau 
mūsų žmonės tiek maža teturi 
pasilinksminimų. Neleisti šokti, 
tai tiesiog stumti į karčemėlę: 
kas gi bepalieka?

Iš pradžių nedrįso mūsų vai
kinai šokti su mumis: įėjus 
mums į šeimyninę, net patys 
liaudavos šokę. Bet pamažu pri
prato ir dabar jau, priėję prie 
mūsų, veda šokti. Bučiuoja į 
ranką prašydami, bučiuoja pa
baigę, tarsi Dievas žino už ko
kią malonę dėkoja. Dieve mano! 
Kokia tai malonė! Tokie jie žmo
nės, tokia aš, gal jie dar daug už 
mane geresni; o kad esu daugiau 
išlavinta, kad gražiau kalbu ir 
apsieinu — ar tai mano nuopel
nas? Kad juos taip mokytų, kaip 
mane, gal būtų jie daug išmin
tingesni ir mandagesni už mane.

(Bus daugiau)
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TIKIME ILGA LIETUVYBĖS ATEITIMI
(tąsa iš praeito nr.)

Kas tas “daugelis”, kaltinąs 
frontininkus Lietuvių Bendruo
menės skaldymu, aš nežinau. 
Tarp skaldytojų aš atpažįstu tris 
ar keturis buvusius frontininkus. 
Tačiau ir jų laikinį atsiradimą 
frontininkuose, kiek esu infor
muotas, lėmė labiau asmeniški 
interesai, o ne susižavėjimas 
Lietuvių Fronto idėjiniais tiks
lais. Jų nusiplakimas su destruk- 
tyvinėmis grupėmis patvirtina 
prof. Juozo Brazaičio teigimą, 
kad “oportunistinės moralės 
žmonės yra svetimi bet kokiai 
rezistencijai”.

Esama daug patarimų slogai 
išvengti, bet žmonės nuolat ja 
serga. Suserga ir stiprieji, nors 
stiprus organizmas aplamai yra 
atsparus visom bacilom. Tad, 
kalbant apie Lietuvių Bendruo
menę, reikia ją nuolat stiprinti 
pozityviais darbais ir asmenišku 
pasiaukojimu Lietuvos laisvės ir 
lietuvių kultūrinės kūrybos 
idealam. Vykdant darbus, apdai
riai vengti klaidų, nes klaidos 
— tai organizacijos organizme 
silpnos vietos, kuriose tuoj vei
siasi pikto bacilos.

Sunku tikėti, kad destrukty
vios akcijos užkulisiniai planuo
tojai būtų pasiekiami ir pa
veikiami lietuviškais argumen
tais, tačiau triukšmadarių tarpe 
yra geros valios suklaidintų 
žmonių. Jie susipras, nes gera 
valia anksčiau ar vėliau į faktus 
ir logiką teigiamai atsiliepia.

Lietuviškoji spauda nusiskun
džia savo bėdomis. Prenume
ratoriai mažėia, nes senesnieji 
skaitytojai m Ja, o jaunesnieji 
nelabai laikraščius prenume
ruoja ir nedaugelis jų lietuviš
koj spaudoj bendradarbiauja. 
Yra manančių, kad turim per 
daug laiki iščių ir žurnalų, todėl

Juozas Kojelis (kairėje) 1974 gruodžio 20 Los Angeles pirmą kartą sutinka Simą Kudirką, 
vidury poetas Bernardas Brazdžionis ir studentas Linas Kojelis. Nuotr. p. jasiukonio

PRANO NAUJOKAIČIO
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA

Darbštusis literatūros kritikas, 
poetas ir beletristas Pranas Nau
jokaitis per penkerius metus 
kruopščiai paruošė impozantiš
ką keturių tomų Lietuvių litera
tūros istoriją, kokios iki šiol dar 
neturėjom. Išleido Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Tary
ba.

Neseniai iš spaudos išėjo pas
kutinis, t.y. ketvirtasis, šio vei
kalo tomas. Pirmasis, 606 pus
lapių, tomas pasirodė 1973; 
jame rašoma apie senąją, 16-ojo 
šimtmečio ir vėlesniąją, lietuvių 
literatūrą. Tomas baigiamas lie
tuvių tautinio atgimimo sąjū
džiu. Antrasis, 582 puslapių, 
išėjo 1975; jis apima laikotarpį 
nuo Maironio iki pirmojo nepri
klausomosios Lietuvos 10- 
mečio pabaigOo. Trečiasis ir ket
virtasis tomai iš spaudos išėjo 
1976. Jų pirmasis, 542 puslapių, 
apžvelgia nepriklausomoj Lietu
voj išaugusią rašytojų kartą ir jų 
kūrybą, o ketvirtasis, paskutinis, 
679 puslapių, supažindina skai
tytojus su tremties, arba už 

jiem išsilaikyti yra sunku. Ar 
nebūtų geriau, jei jų būtų ma
žiau (mėginant juos sujungti)? 
Tadą jie galėtų būti finansiškai 
stipresni ir aukštesnio lygio. Ko
kia Paties nuomonė tuo klausi
mu ir ar turi kokių sumanymų 
šiai problemai išspręsti?

Su laikraščiais ta pati proble
ma, kaip ir su organizacijomis: 
dirbtinėmis priemonėmis nei 
reikėtų siekti jų jungti, nei ma
rinti. Man atrodo, kad pastara
jam dešimtmety mūsų spaudos 
gyvenime buvo daugiau gimimų 
nei mirčių. Ir naujagimiai su
rado savo egzistencijai pagrindą.

Aplamai mūsų spaudos atžvil
giu nesu minoriškai nusiteikęs. 
Pripažįstant kai kuriuos trūku
mus, kartu reikia pripažinti, jog 
turim laikraščių ir žurnalų, kurie 
aukštai stovėtų ir laisvų, kultū
ringų tautų kultūrinio indekso 
skalėj. Jei pasitaiko koks nuo- 
smūkinis laikraštis, “Schmier- 
blatt”, irgi nereikia nusiminti. 
Kaip užpečky nedaug šviesos, 
taip tokiam laikrašty maža tie
sos, ir skaitančioji visuomenė tai 
lengvai atpažįsta. Rimtoji spau
da net į diskusijas su tokiu 
laikraščių nebeina, net ir vardo 
paminėti vengia. Tenka pačiam 
uždusti savo nevilty.

Los Angeles Lietuvių Fronto 
bičiulių sąmbūris jau daugelį 
metų rengia politinių studijų sa
vaitgalius, kurių pranešimų san
traukos ir išvados paskelbiamos 
spaudoj. Esi vienas šių studijų 
savaitgalių iniciatorių. Ar manai, 
kad tokie studijų savaitgaliai pa
teisina savo tikslą?

Pagrindinis šių savaitgalių 
iniciatorius yra Leonardas Va
liukas. Esu vienas iš talkininkų. 
Savaitgalių tikslai kuklūs: pa
svarstyti visuomeninę-politinę

Lietuvos ribų gyvenančiais lais
vais rašytojais bei su tais, kurie 
liko tėvynėj ir kuria nelaisvės 
sąlygose.

Visą šį keturių tomų veikalą 
sudaro 2,409 puslapiai. Kiekvie
no tomo tiražas — 1,000 eg
zempliorių. Gražiai išleistų ir 
kietais viršeliais įrištų leidinių 
kaina — $10 už tomą.

Taigi dabar turim pilną lietu
vių literatūros istoriją viename 
veikale, kuris apima beletristi
ką, poeziją, dramą ir publicis
tiką iki šių dienų. Kiek buvo 
išpopuliarinta senoji ir nepri
klausomosios Lietuvos laikotar
pio literatūra, tiek mūsų jaunajai 
kartai trūko autentiškų žinių 
apie dabartinę okupuotosios 
Lietuvos ir tremty gimusią li
teratūrą. Autorius objektyviai 
apibūdina rašytojus, kūrinius ir 
tuos laikotarpius, kuriuose jie 
gyveno ir kūrė. Jis pavaizduoja, 
kaip vystėsi lietuviško genijaus 
kuriamoji galia ir kokiomis for
momis kūrėjas bylojo į mūsų 
tautos žmogų.

lietuvišką problematiką, patik
rinti užimtų laisvės kovos pozi
cijų tikslingumą, paieškoti naujų 
idėjų. Tai lyg politiniai semina
rai, kuriuose siekiama akistaton 
suvesti faktus ir argumentus, o 
ne žmones ar jų politinę-ideo- 
loginę diferenciaciją. Prieitos 
išvados nieko neįpareigoja, o 
siekia pabudinti apsnūdusius, 
padrąsinti dirbančius, sužadinti 
gilesnį susimąstymą vadovie- 
tėse, įnešti blaivesnės nuotai
kos visuomenėj. Mūsų studijų 
savaitgaliai nepretenzingi, bet, 
manau, reikalingi. Būtų naudin
ga, kad tokios studijos būtų 
ruošiamos ir kitose lietuvių 
bendruomenėse.

Ilgą laiką dalyvauji Los Ange
les kultūriniam gyvenime. Kaip 
vertini kultūrinio gyvenimo 
lygį? Ar yra tendencija jam kil
ti, ar numatomas atoslūgis?

Realiai galvojant, kultūri
nio lygio kilimo vargu galima 
laukti. Tačiau aš manau, kad 
ateinančioji karta po poros de
kadų į mūsų dienų kultūrinį- 
visuomeninį gyvenimą žiūrės su 
pavydu. Kalbant vien apie Los 
Angeles, kasmet čia turim pui
kių koncertų, aukšto lygio litera
tūros vakarų, meno parodų, vai
dinimų. Savo prasmę turi ir pra
moginiai parengimai. Turėdami 
savo tarpe lietuviškos kultūros 
korifėjų, vis dėlto kasmet kvie
čiam svečiais iš rytų rašytojus, 
solistus, dailininkus. Taip palai
kom viso krašto lietuviškos 
bendruomenės integralumą. 
Linkėčiau, kad ir rytinės bend- 
luomcnės tuo pačiu atsilygintų 
nrnn. Mūsų didieji rašytojai — 
Alė Rūta, Brazdžionis, Gliaudą, 
solistai — Birutė ir Rimtautas 
Dabšiai, Pautienienė, Pavasaris, 
talentinga pianistė R. Apeiky-

Ši Lietuvių literatūros istorija, 
kaip ir Lietuvių Enciklopedija, 
yra nepaprastai svarbus veika
las, kuris niekais verčia okupuo
tosios Lietuvos rusofilų pastan
gas su propagandine literatūros 
interpretacija įsiskverbti į užsie
nio lietuvių tarpą, kad pozity
viąsias pažiūras pakeistų nei
giamosiomis ir tuo imtų domi
nuoti visoj lietuviškoj literatūroj. 
Pačiu laiku autorius pateikė 
okupuotos Lietuvos literatūros 
apžvalgą ir objektyviai apibūdi
no pasireiškusius rašytojus, kad 
iš ten pilama propaganda ne
klaidintų nei mūsų, nei mūsų 
jaunosios kartos.

Reikia tikėti, kad lietuviškoji 
visuomenė su džiaugsmu sutiks 
šį didžios reikšmės veikalą ir 
juo praturtins ne tik savo as
menines, bet ir mokyklų bei or
ganizacijų bibliotekas. Išleistoji 
Lietuvių literatūros istorija il
gam laikui pasiliks pagrindiniu 
lietuvių literatūros pažinimo 
šaltiniu visiem tiem, kurie tie
siogiai ar netiesiogiai domėsis 
mūsų tautos kūryba. v.b. 

tė, dailininkai (jų daug, kad ir iš
skaičiuoti neįmanoma) ir kiti 
menininkai savo atsilankymais į 
rytines bendruomenes atneštų 
šviežumo, naujo susidomėjimo, 
lietuviško solidarumo dvasios.

Reikėtų sudaryti sąlygas ne 
tik solistam ar sportininkam, bet 
ir rašytojam aplankyti Pietų 
Amerikos, Australijos ir Europos 
lietuvius. Jei dar galim tikėtis 
kultūrinio lygio šoktelėjimo dai
lėj, muzikoj, mokslinėj kūryboj, 
tai dailiojoj literatūroj nė teore
tinės prielaidos daryti negalima. 
Per lengvai vertinam dailiojo žo
džio meisterius, ypač kai išeivi
jos horizontuose nematom, kas 
juos galėtų pakeisti.

Siekdami kultūrinės kreivės 
kilimo, laimėsim dabartinio ly
gio ilgesniam laikui užtikrinimą. 
Bent iki tol, kol tėvynėj “skau
dūs pančiai nukris”. Kad ruošia
mės ilgam kultūriniam gyveni
mui ir kovai dėl Lietuvos lais
vės, rodo Lietuvių Fondas, Kul
tūros Židinio įkūrimas Brookly
ne, Jaunimo Centro tobulini
mas Chicagoj, Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salės kapi
talinis atnaujinimas, kultūrinių 
centrų plėtimas Detroite ir Cle
velande ir t.t. Visa tai yra tikėji
mo ilga lietuvybės ateitim Ame
rikoj optimistiniai ženklai.

I. Medžiukas

MŪSŲ KALBOS 
PABARĖLIUOSE

NESUSIPRATIMAS
Iš Europos atvažiavo į Ameri

ką šeima. Kiek apsibuvę, vyras 
su žmona nueina pasimatyti su 
savo bičiuliais, jau seniai Ame
rikoje gyvenančiais. Susitiko, 
pasidžiaugė, paskui šeimininkė 
ėmė vaišinti retus svetelius. Šal
tos ir šiltos sunešė, šio ir to pa
siūlė. Pagaliau žiūri, ko dar 
galėtų paduoti, klausia, ko dau
giau sveteliai norėtų. Viešnia 
prasitaria, kad meilytų ledų. Se
niai valgiusi, o jai taip patin
ką ledai. Šeimininkė suabejojo 
ir dar paklausė, ar viešnia iš 
tikro valgysianti . . .Ši pasisakė, 
kad jai net labai patinką ledai.

Šeimininkė nuėjo į šaldytuvą, 
išlaužė visą prišalusį lovytį, at
nešė, padėjo ant stalo dubeniu- 
ką kaip kristalas ledukų ir pra
šo viešnią vaišintis. O viešnia 
žiūri, žiūri — ne to norėjo. 
Vyrai šypsosi — lūpos nesuten- 
ka. Paskui visiem buvo juoko.

Panašiai atsitinka, kai tuo pa
čiu žodžiu vadinam skirtingus 
daiktus. Ir dabar Amerikoje lie
tuviai valgo ledus arba aiskry- 
mą. Ana svečius vaišinusi šei
mininkė žinojo tik aiskrymą ir 
tikrą ledą.

Sykį apie kalbos dalykus kal
bėjom su Jurgiu Jankum. Be 
kita ko, užkliuvom ir už tų le
dų, aiskrymo, moroženo. Ėmiau 
ieškoti žodžio: gal šaldytinis, 
gal ledainis? . . Šaldytinis peril- 
gas ir sunkus žodis; ledainis la
bai artimas pačiam ledui . . . “O ' 
gal šaltainis?” sako Jankus, Ži
noma! Jeigu jau seniai turime 
sausainį ir saldainį, tai tiks ir 
šaltainis. Dabar valgykim šaltai- 
nį.

A. Giedrius

SKIRTINGI ŽODŽIAI
Juo kalba daugiau turi žodžių, 

juo lengviau kalbėtis ir rašyti, 
juo patogiau savo mintis pasaky
ti. Taip savo kalboje turime šalį 
ir kraštą, skaidyti ir skaldyti. 
Tų žodžių skirtumus bandžiau 
pavyzdžiais pavaizduoti Draugo 
II dalyje 1976 rugpiūčio 14.

Toje pačioje vietoje rugsėjo 11 
rašiniu griežtai pasipriešinta 
anam mano pasisakymui, kuris 
net kalbos susinimu pavadintas. 
Kietas žodis. Tą žodį susinti 
mūsų didysis kalbininkas Kazi
mieras Būga prieš daug metų 
yra ištaręs ano meto lietuvių 
kalbos kritikam, kurie kėsinosi 
iš mūsų kalbos išbraukti kaiku- 
riuos neva slaviškos kilmės žo
džius, kaip štai: boba, bėda, 
liaudis ir kt. Aš nesiūliau at
sisakyti kurio žodžio, tik svars
čiau, kaip tiksliau juos tiktų 
vartoti.

“Kraštas yra žodis daugiapras

Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana apie 1908-1909 metus. 
Tuo metu jau ji buvo pagarsėjusi rašytoja. Šiemet minima 
jos gimimo 100 metų sukaktis. Ta proga ir spausdinama jos 
apysaka “Viktutė”, parašyta 1901, kai rašytoja buvo vos 24 
metų.

mis.” Sakoma minėtame rašiny
je. Bet ir daugiaprasmis žodis 
turi savo ribas, kitaip jis gali nu- 
siprasminti.

Kan. Daukšos sakinys “Ir ne- 
bijais jo visi kraštai žemės” 
bus, atrodo, parašytas tokia pras
me, kaip kad žmonės sako: 
paukščiai rudenį išlekia į šiltuo
sius kraštus. Bet juk yra ir Lie
tuvos žemės kraštai, ne tik visos 
Žemės (planetos).

Tautosaka pirmiausia radosi 
viename kuriame krašte, vienoje 
mažoje vietoje. Jos kūrėjui ar 
seniau praėjusiųjų laikų poetui 
bei rašytojui nebuvo nei Vil
niaus, nei Suvalkų, nei Klaipė
dos krašto, o mum yra, dėl to vi
sos šalies (Lietuvos, Tėvynės) 
ir krašto sąvokas, rodos, turė
tume skirti.

Žodis kraštotyra nesipiauna 
nei su kraštu, nei su šalim. 
Tai yrasutartinis žodis, terminas, 
jo prasmė aiškinama mokyklose, 
kai šalis ir kraštas — kasdieniai 
žodžiai.

Bendruomenės skaidymas ar 
skaldymas . . . Tai mūsų Bend
ruomenės negerovei, atrodo, no
rima pritaikyti ko sunkiausią žo
dį, tariant, kad lietuviai “kartais 
ir antausius skaldo”. Tas “antau
sių skaldymas” tėra tik kalbos

ROCHESTER, N.Y.
Iškilmingai paminėtas

šv. Pranciškus
Nors čia šv. Pranciškaus Asy

žiečio 750 metų minėjimas 
ir buvo kiek suvėlintas
— nukeltas į šaltą ir labai snie
guotą sekmadienį, sausio 16-ąją, 
bet jis praėjo su išskirtine pa
garba šventajam: tiek bažnyčioj, 
tiek vėliau vykusioj akademijoj.

Mišių auka buvo pradėta vai
kų procesija. Prie šv. Pranciš
kaus statulos jie padėjo po rau
donų rožių puokštę. Prie jos 
pasikeisdami budėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošę jaunuoliai
— Tamošiūnaitė ir Žmuidzi- 
nas. Tautinius drabužius dėvėjo 
ir vaikai, dalyvavę procesijoj. 
Mišias aukojo tėv. Justinas Vaš- 
kys, OFM. Savo pamoksle jis pa
garbiai prisiminė šv. Pranciškų 
ir jo įkurtąjį ordiną. Mišių metu 
giedojo Lietuvių Bendruome
nės choras, vadovaujamas Jono 
Adomaičio. Solo giedojo B. Čy- 
pienė. Vargonais grojo Kęst. 
Saladžius.

Tuoj po mišių parapijos sa
lėj vyko šv. Pranciškui skirta 
akademija. Jos metu apie šv. 
Pranciškaus neturtą kalbėjo ra
šytojas J. Jankus. Solistė prof. Vi. 
Sabalienė padainavo tris arijas iš 
operos “Floridante”, Haende- 
lio, itališkai, 23 psalmę, Matwes, 
angliškai, ir ariją iš operos 
“Šventasis miestas”, Adams, 
angliškai. Akomponavo R. Oba- 
lis. K. Miškinienė paskaitė savo 
eilėraštį, skirtą šv. Pranciškaus 

puošmena ir svarstomajam 
reikalui ne ką teprideda.

Toliau vėl teigiama, kad 
“skaldymo ir skaldymosi proce
sas reiškia labiau pašalinio 
veiksnio dirbtiniu būdu sudary
tą procesą.” Čia kažinkas, tary
tum kliūva. Jeigu sakoma “skal
dymosi”, tai jau yra paties sa
vęs suskaldymas, susiskaldy
mas (tokia sangrąžinio veiks
mažodžio prasmė), dėl to paša
linio veiksnio, atrodo, nereikia. 
Vandeniui į deguonį ir vande
nilį suskaidyti, kaip jau žinoma, 
reikia elektros srovės, o elekt
ra juk yra jėga. Nesu fizikas 
nei chemikas, bet manyčiau, kad 
ir atomą geriau būtų skaidyti, ne 
skaldyti.

Vandeniui į deguonį ir vande
nilį paversti reikia pašalinio 
(elektros ) veiksnio, taip pat ir li
no pluoštui gauti reikia stiprios 
rankos mintuvų rankenai nu
spausti. O jeigu linas ir lauke 
ilgai klojėsis ir išsiplūšos, tai ir 
tada jis bus paveiktas — oro, 
drėgmės ir saulės.

Taigi atrodo, kad ir Bendruo
menę įmanoma suskaidyti dirb
tiniu būdu. Ir tai nebus kalbos 
susinimas, kaip iš pačios sunkio
sios šauja rašinio autorius.

A. G. Gs.

garbei, o Iz. Žmuidzinienė 
padeklamavo šv. Pranciškaus 
“Saulės giesmę”. Akademija 
baigta Jono Adomaičio, A. Cie- 
minio ir V. Žmuidzino trio— 
giesme “Šv. Pranciškaus tai
kos malda”. Akademijai vado
vavo prof. dr. A. Klimas, Ją 
pradėjo L. Lelienė. Invokaciją 
sukalbėjo tėv. Justinas Vaškys, 
OFM.

Po akademijos buvo kavutė, 
kurią parengė M. Stankienė.

Vaikų procesiją parengė G. 
Skučienė.

— Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimas įvyks 
vasario 27. Minėjiman su prane
šimu atvyksta Sibiro kankinė 
Elena Juciūtė, knygos “Pėdos 
mirties zonoje” autorė.

a.sb.

— Tautinių šokių grupės Laz
dyno pasirodymas spalio 31 Na- 
zareth kolegijos didžiojoj salėj 
praėjo pakiliai, sutraukęs per 
1000 amerikiečių žiūrovų, kurie 
šokėjam nepagailėjo šiltų ploji
mų. Šokiam vadovavo grupės 

•■vadovė ir mokytoja Jadv. Regi- 
nienė. Globojo Nazareth ko
legija.

— Žinantieji adresus laisvąjį 
pasaulį pasiekusių žydų, ku
riuos lietuviai išgelbėjo nacių 
okupacijos metu, prašomi pra
nešti kun. J. Prunskiui, 2606 
West 63rd St., Chicago, 111. 
60629. Medžiagą apie lietuvius, 
kurie galbėjo žydus, siųsti dr. D. 
Jasaičiui, 220 N. Seventh Ave
nue, Mount Vernon, N.Y. 10550.
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KAI VARIS KALBA LIETUVIŠKAI
Simo Augaičio vario ir medžio darbai

Prie Waterburio, Conn., ma
žam Watertown miestely ar kai
mely, gyvena Simas Augaitis. 
Aplinkui ramu, gal net vieniša, 
pilna gamtos. Ypač gražu čia ru
denį, kai medžiai nusidažo įvai
riom spalvom.

Simo Augaičio namas niekuo 
nesiskiria nuo kitų tos gatvės na
mų. Visur švaru, tvarkinga. Bet 
kai peržengi slenkstį, jau imi 
ir nustembi. Nustembi namų 
tvarka, švarumu. Ir dar dau
giau — nustembi kambarių 
sienom. Jos visos apkabinėtos 
paveikslais, drožiniais, metalo 
iškalinėjimais. Taip sustoji ir pa
klausi — iš kur visa tai?

Simas yra reto nagingumo 
žmogus, su kūrybine vaizduote, 
su dideliu darbštumu. Visa tai 
jis sukūrė.

Kalba jis suvalkietiškai, pra
tęsdamas galūnes. Rodos, Vilka
viškis jo gimnazija. Karo metais 
išblokštas iš Lietuvos, per Vo
kietiją atvyko į Ameriką ir įsi
kūrė Waterbury, Conn. Pirma 
gyveno lietuvių bendrame 
kvartale, paskui gamta ir vienu
ma jį nuviliojo į šį kaimelį.

Šalia tiesioginio darbo jis lais
vą laiką skyrė amatam ir menui. 
Pirma fotografavo, dalyvavo net 
amerikiečių fotografijos klu
buose, parodose, rodė net 
spalvotas skaidres. Paskui tas jo 
karštis aprimo. Įsitvėrė jis į 
medį ir ėmė piaustyti.

Medžio rankdarbiai
Daug kas mėgsta drožinėti 

medį, daryti baldus. Tai yra 
tikrai puikus ir kūrybingas užsi
ėmimas. Simo darbai daug kuo 
skiriasi. Pirmiausia patraukia jo 
darbo švarumas. Sugebėjo jis ap
valdyti piaustymo, drožinėjimo 
techniką tiek, kad jo drožiniai 
atrodo kaip tikro profesionalo 
darbas. Jo rankose peilis yra 
klusnus ir išradingas. Be to, jis 
turi gerą skonį, ritmo pajautimą 
ir vaizduotę.

Drožinėja jis įvairius apyvo
kos daiktus — rankšluostines, 
dekoratyvines lėkštes, dekoraty
vinius šaukštus, padaro liaudiš
kas skrynias, dėžutes, kurias tie
siog pinte apipina lietuviškais 
raštais.

Iš tų apyvokos daiktų nuosta
būs yra žiedai servetėlėm prie 
stalo. Padaro net atskirą dėžutę, 
kurioje tie žiedai sudėti. Dėžu
tė išpiaustyta, išmarginta. Atida
rai dėžutę ir ten randi 6 žie
dus. Visi jie išpiaustyti, prime
na tiesiog Indijos dramblio kau
lo drožinius. Taip medis jau pa
sidaro savotiška brangenybė ir 
retenybė, nes jam naujas formas 
suteikė kūrybingos rankos.

Iš medžio išdrožia reljefinius 
paveiksliukus, ornamentus, pa
puošalus. Paėmęs veidrodi, jis iš 

Raudonės pilis, Simo Augaičio vario kalinys

medžio išdrožia visą jo lietuviš
ką ornamentiką. Veidrodis taiko
mas merginai, tai antroje pusėje 
yra išdrožta lietuvaitė.

Sukūrė jis visą eilę dekoraty
vinių lėkščių. Pats tas lėkštes iš
tekina ir paskui sumaniai deko
ruoja, išpiaustydamas lietuviš
kos tematikos paveikslus.

Dirba jis ir lietuviškus kry
žius. Pirma jis pasidaro pieši
nį, apgalvoja techniškas deta
les ir paskui imasi darbo. Pa
daro labai švariai, kiekviena de
talė yra pilnai atbaigta, gerai su
jungta su visuma. Jo kryžius ga
lima statyti į parodas kaip lietu
viško meno gražius pavyzdžius.

, Darbai varyje
Atvykęs į Waterbury, dir

bo garsiose vario įmonėse. 
Ten jis palietė metalą, varį, ir tas 
varis jį sugundė dar vienai avan
tiūrai — jis ėmė iš vario ka
linėti paveikslus.

Pirma jis padaro piešinį. Pra
džioje jis neieškojo sudėtingų 
piešinių. Paimdavo net žinomas 
temas iš nuotraukų, atvirukų. 
Jas pasididindavo, priderindavo 
prie savo užmanymo. Kai pieši
nys baigtas ploname popieriuje, 
tada jis pervedamas ant vario. 
Vario plokštė yra gana plona, tai 
varinė skarda. Ją lengvai galima 
lankstyti, įkalti, išgauti įvairius 
efektus. Jis tą varį ir kalinėja 
ir brėžia, kol išgauna reljefą.

Simas Augaitis su savo rankdarbiais.

Fonas įkalamas į gilumą, paden
giamas mažais taškeliais.

Atbaigęs kalinėjimą, jis su
tvirtina antrąją pusę, ją pripildo 
plastikine medžiaga. Tada pri
tvirtina prie maisoneto ir įdeda 
į rėmą. Taip ir turi paveikslą
— iškaltą vario reljefą. Iškalta 
švariai, skoningai ir stilingai. 
Šaltą varį jis prakalbina lietu
viškai, su lietuvišku jautrumu ir 
subtylumu.

Amerikiečių spaudoje
Nors jis ir gyvena atokiai nuo 

viso judėjimo, bet praeitą rudenį 
jį labai plačiai aprašė Waterbu- 
rio dienraštis. Rugsėjo 5, sekma
dienio, laidoj The Sunday Re- 
publican, kultūrinis priedas, 
žurnalas, skyrė jam viršelį, kur 
įsidėjo jo spalvotą nuotrauką, ir 
tris teksto puslapius su 5 nuo
traukom. Plačiai aprašė jo vario 
darbus ir pavaizdavo darbo tech
niką. Vargu kitas tos apylinkės 
lietuvis susilaukė tokio dėmesio
— spalvotos viršelio nuotraukos 
ir tokio aprašymo.

-o-
Simas Augaitis vien iš savo 

darbų galėtų surengti gražią 
ir įdomią parodą. Tegu jis tik pa
sidrąsina ir savo darbus parodo 
kitiem.

Praėjus tokį kelią, jau susto
ti nebegalima. Reikia tik dau
giau piešti, studijuoti lietuvių 
liaudies meną, nes daug kur juo 
jis remiasi, ir paskui dirbti ir 
dirbti, (p. j.}

PLOKŠTELĖ 
“VYRAI 
DAINUOJA”

Praeitą vasarą New Yorke pa
sireiškė naujas dainos vienetas 
“Vytis”, Susidarė jis 1975 gruo
džio mėn. šalia Perkūno choro. 
Organizatoriai pasiėmė iš Per
kūno choro geriausius balsus, 
talkino ir buvę to choro nariai, 
taip susidarė 12 asmenų viene
tas (5 tenorai ir 7 bosai bei ba
ritonai}. Vieneto administrato
rium yra Vytautas Alksninis, va
dovu — Vytautas Daugirdas. 
Iniciatyvos šiam vienetui suda
ryti ėmėsi Romas Kazys ir Vy
tautas Daugirdas.

Šio vieneto tikslas buvo išleis
ti plokštelę, į kurią būtų sudėtos 
nesudėtingos dainos, patrauk
lios, skambios, primintų Lie
tuvą. Tokių dainų labai pasigen
da Pennsylvaųijos lietuviai, 
kurie rugpiūčio 15 rengia savo 
dieną Lakewood, Pa.

Plokštelė buvo išleista praeitą 
vasarą ir buvo nuvežta į tą lie
tuvių dieną ir ten kuo plačiau
siai paskleista.

Plokštelėj yra 17 dainų, pir
moj pusėj — 9, antroj pusėj —
8. Jos dainuojamos a capella ar
ba su akordeono palyda. Akor
deonu Rūta Raudytė palydi 8 
dainas.

Lietuviškas kryžius, Simo Augaičio vario kalinys

TALKA ALKAI

Tauta išlieka gyva ilgiem lai
kam savo kultūrinėmis vertybė
mis: žmogiškosios kūrybos vai
siais knygoj, paveiksle, skulptū
roj, drožiny ir architektūroj bei 
religinės, visuomeninės ir poli
tinės veiklos paminkluose. Su
naikink visa tai ir tauta bus mi
rusi ateities kartom, išbraukta iš 
gyvenimo.

Yra didelio pavojaus ir mūsų 
kultūrinėm vertybėm mažėti bei 
nykti Amerikoj, jei tik nebus 
rimtai susirūpinta jų apsauga ir 
globa.

Neįkainojamos vertės darbą 
atliko ir atlieka visi, kurie rinko 
ir renka šiuos tautos turtus į 
įvairius archyvus. Vienas tokių 
archyvų yra daugeliui žinoma 
ALKA (Amerikos Lietuvių Kul
tūros Archyvas}, tai prel. Pran
ciškaus M. Juro, P.A., gero pus
šimčio metų kruopštaus darbo ir 
rūpesčio vaisius. Čia sutelkta 
apie penkiasdešimt tūkstančių 
lietuviškų knygų, laikraščių ir 
kitokių spaudinių — jų tarpe 
labai vertingų, retai kur užtinka-

Pirmoj plokštelės pusėj ran
dame šias dainas: Žygio mar
šas — A. Raudonikio, Aras — 
V. Gorino, Mylėjau mergelę — 
liaudies daina, aranžiruota A. 
Mrozinsko, Vilniaus kalneliai — 
aranž. J. Čižausko—Žemaičio, 
solo dainuoja L. Ralys, Augo so
de klevelis—J. Štarkos, Kur ly
gūs laukai — J. Tallat-Kelpšos, 
Gale lauko toli — aranž. V. Ra
lio, Kas bernelio sumislyta — 
M. Čiurlionio, Ulonai — A. Va
nagaičio, aranž. A. Mrozinsko.

Antroj pusėj yra šios dainos: 
Leiskit į tėvynę — Br. Jonušo, 
Ant kalno karklai — aranž. A. 
Mrozinsko, Kur tas kelelis — T. 
Makačino, solo dainuoja V. Alks
ninis, Šėriau žirgelį — aranž. 
V. Ralio, Lietuva brangi — J. 
Naujalio, Mes žengiam su daina 
— karių daina liaudies motyvais, 
Ant kalno mūrai — aranž. G. Ra
jecko, Eisim, broleliai, namo — 
aranž. J. Bendoriaus.

Iš šių dainų bene geriausiai 
skamba šios dainos: Ant kalno 
karklai, Mes žengiam su daina, 
Eisim, broleliai, namo. Čia dau
giausia sutelkta nuotaikos, tem
po ir giliausiai pajusta interpre
tacija.

Kaip matome, dainų pynė į- 
vairi, liaudies dainos maišomos 
su atskirų kompozitorių daino
mis, kad tik būtų įvairiau. Vi
sos dainos yra lengvesnio pobū
džio ir žmonių dėl vieno ar kito 
sumetimo mėgiamos. Ta dainos 
meile ir pasižymi plokštelė — 
dinamiška, jautriai lietuviška ir 
nuoširdi, (p.j.) 

mų, taip pat mūsų tautodailės 
dirbinių, paveikslų ir lietuviškų 
įstaigų, draugijų bei privačių 
asmenų archyvinės medžiagos.

Norėdamas užtikrinti ilgesnį 
Alkos egzistavimą, prel. Juras 
prieš dvejus metus ją teisiškai 
pavedė globoti Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademijai, kuri yra 
įregistruota Connecticut valsti
joj ir turi nuo mokesčių atlei
dimo teisę. Šiuo metu Alką ad
ministruoja dvylikos asmenų di
rektoratas, į kurį įeina gen. kon
sulas A. Simutis, Liet. Enciklo
pedijos leidėjas J. Kapočius, dr.
J. Bachulus, dr. A. Stankaitis, 
inž. V. Izbickas ir kt.

Alka priklauso visiem lietu
viam. Ja rūpintis ir ją išlaikyti 
yra visų lietuvių pareiga. Norė
dami įtraukti kiek galima dau
giau lietuvių į Alkos rėmėjus, 
pasiryžom sudaryti Alkos globos 
kbmitetą iš lietuvių visuomenei 
žinomų asmenų.

' Šia proga norim painformuoti 
apie artimiausius mūsų planus. 
Pirmiausia užsimota praplėsti 
Alkos patalpą, nes esamas pasta
tas yra per mažas ir jame ne
įmanoma sutvarkyti jau dabar 
turimo turto. Dabartiniam pasta
tui numatytas pristatyti antras 
aukštas, o prie jo — dar dviejų 
aukštų su rūsiu priestatas. Tada 
būtų tris kartus daugiau patal
pos. Beveik visas pastatas bus 
skirtas knygom ir kitai archyvi
nei medžiagai, o tik maža dalis 
liktų muziejui ir tautodailės rei
kalam. Pastatas projektuojamas 
taip, kad, esant reikalui, būtų 
galima pristatyti trečią aukštą ir 
izoliuotą nuo jo prižiūrėtojui bu
tą.

Pastato planų sudarymu rūpi
nasi inž. Vytautas Izbickas Bos
tone. Statybą numatoma pradėti 
ateinantį pavasarį. Ji pareikalaus 
apie 350,000 dolerių. Lėšų telki
mo planavimui vadovauja L.E. 
leidėjas Juozas Kapočius. Staty
bos pradžiai reikia turėti bent 
150,000 dolerių. Numatoma ieš
koti asmenų, kurie paskolintų 
2-3 metam be nuošimčių po 1-2 
ar daugiau tūkstančių dolerių, 
šk rinkliava rūpestingai planuo
jama ir bus pradėta, kai tik bus 
parengti preliminariniai staty
bos planai.

Vargu ar galima prasmingiau 
sunaudoti dalį savo santaupų 
ir reikšmingiau įamžinti savo 
vardą, kaip aukojant Alkos mu
ziejui, kuriame išliks lietuvių 
kultūros vertybės ateičiai.

Juozas Kapočius,
lėšų telkimo kom. pirmininkas

Dr. Alfonsas Stankaitis, 
direktoriato pirmininkas

ALKOS adresas: P.O. Box 608, 
Putnam, Conn. 06260. Telef. 
(203} 928-6052 arba (203} 923- 
9359.

? Atsiųsta !
I paminėti    ~|

Aldona Veščiūnaitė — ŽO
DŽIAI KAIP SALOS. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas. Chicago, 111. 1976. 
Aplankas ir titulinis puslapis 
Viktoro Simankevičiaus. Kietais 
viršeliais. 64 psl. Kaina 5 dol.

Tai Australijoj gyvenančios 
poetės, dalyvavusios antologijoj 
“Terra Australis”, pirmas eilė
raščių rinkinys. Turi šiuos sky
rius: Spalvos, Illabo, Vidudienio 
salėse, Oranžiniai paukščiai.

Eilėraščiai trumpi, dažniau
siai trumpos ir jų eilutės, daugu
mas be skyrybos ženklų. Saky
tume, kad modernistiniai. Bet 
nepasižymi naujumu (jau pasen
dinti kitų autorių}. Skaitytojas 
gali apie juos galvoti ir šiaip, 
ir taip. Gal ir yra šis tas, 
o gal ir ne. Iliustracijai cituo- 
jam vieną eilėraštį, pavadintą 
“New York”:

nusipirkau
New Y orką
mažoj
pajūrio krautuvėj
su dangoraižiais 

parkais 
pakils 
tuoj 
mėnuliu iškeliaus

pasakiškai 
aukštas 
mėnulio 
veidas 
made inJapan

Bromus Budriūnas — MANO 
TĖVYNĖ. Sonata fortepijonui.

Jau išleistos visos keturios 
šios sonatos dalys: I—Trakų pi
lies griuvėsiuose, II — Audringi 
debesys virš Kauno, III — Bal
tijos pajūry, IV — Nemunas lau
žia ledus pavasarį. Pirmąsias tris 
dalis išleido BBKL Fondas, 
2620 Griffith Park Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90039; ketvirtą
ją—JAV LB Kultūros Fondas.

Visos keturios dalys yra kon
certinės. Jos gali būti atliekamos 
atskirai arba ištisa sonata.

Julius Sinius — DAINOS IR 
GIESMĖS BROLIAMS LIE
TUVIAMS. New York, 1976. Iš- r
leista Veronikos Maminskaitės- 
Kulbokienės pastangomis. Į- 
graviravimo darbą atliko Jonas 
Zdanius. Spaudė Tėvų Pranciš
konų spaustuvė, Brooklyn, N.Y. 
Tiražas — 1,000 egzempliorių. 
Didelio formato. Su autoriaus at
vaizdu. Viršely — Šv. Onos baž
nyčia Vilniuj. VIII ir 100 psl.

Kompozitorius Julius Sinius, 
gimęs 1910 Švenčionių apskrity, 
miręs 1959 Vilniuj, jau buvo ži
nomas nepriklausomoj Lietuvoj. 
Populiariausi jo kūrybos žanrai 
— giesmės ir dainos. Anot lei
dėjos, jo giliai religingai ir pat
riotinei kūrybai nėra vietos pa
vergtoj šių dienų Lietuvoj. Ji 
tinka lietuvių išeivijai.

Į šį patrauklų leidinį sudėta 
daugiau kaip 50 giesmių bei 
dainų ( gaidos ir žodžiai}. Žo
džių autorių tarpe randam F. 
Kiršą, A. Jakštą, Maironį, V. 
Kuolaitį, M. Šikšnį, Ant. Miški
nį, Brolį Antaną, E. Drugelį, 
V. Nemunėlį, kun. B. Andrušką, 
Vynmedžio Šakelę, kun. J. Til
vytį, L. Margaritą, M. Dagilėlį.

Leidėja iškelia kompozito
riaus kūrybingumą, jam gyve
nant žiauriai nepalankioj aplin
koj:

“J. Sinius kūrė intensyviai iki 
paskutiniųjų savo gyvenimo die
nų ne tiktai muziką, bet dažnu 
atveju ir tekstus. Tik politiniai 
įvykiai žlugdė jo kūrybą. Jau 
1941 m. sovietinės valdžios su
imtas, kalintas ir vežamas į Sibi
rą, prasidėjus karo veiksmams, 
išlaisvintas iš užkalto vagono 
Panerių geležinkelio stotyje. 
Antrosios sovietų okupacijos 
metais, kalbinamas traukti į va
karus atsisakė, gailėdamas palik
ti mylimąjį Vilnių. Deja, neilgai 
teko gyventi Vilniuje. Bevargo- 
ninkaudamas Švenčionyse, 1948 
m. ištremtas su šeima į Sibirą, 
kur praradęs sveikatą, 1957 m. 
grąžintas į Vilnių, mirė pačiame 
kūrybiniame pajėgume.”

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.
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Per skautybę — lietuvybei! 1
SKAUTŲ
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
s. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. VVoodhaven, N.Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖS 
ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI

Gauta eilė sveikinimų iš 
Skautų Sąjungos vadovybės pra
ėjusių Kalėdų švenčių ir Naujų
jų Metų proga. Jie perduodami 
ir mūsų rajono skautam.

-o-
Sveikinu skautes, skautus, va- 

vadoves, vadovus, tėvelius ir 
rėmėjus Šv. Kalėdų proga. 
Linkiu sėkmės kupinų 1977 
metų. Linkiu, kad mūsų visų 
pastangos ir darbai būtų sėkmin
gi ir gausūs skautų organizaci
joj ir kad jaunosios sesės ir bro
liai tobulėtų lietuviškoj-skau- 
tiškoj dvasioj.

v.s. Lilė Milukienė
LSS-gos pirmininkė

-o-
Sveikinu visus švenčių proga. 

Kalėdų varpai teprimena mūsų 
prasmingąjį šūkį: Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. Su pirmąja Nau
jųjų Metų diena vėl energingai 
stokim į darbą šių idealų siekti.

s. Sigitas Miknaitis 
LSB vyr. skautininkas

Nuoširdžiausi sveikinimai vi
som sesėm ir vadovėm Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga.

v.s. Irena Kerelienė
LSS-jos vyr. skautininke 

-o-
Sveikinu visus seses ir brolius, 

Korp! Vytis, ASD narius-nares ir 
filisterius švenčių proga.

v.s.fil. Vytenis Statkus 
ASS pirmininkas

-o-
Širdingiausi sveikinimai vi

som sesėm ir vadovėm Šv. Ka
lėdų proga, ir linkiu daug sėk
mingų skautiškų dienų 1977- 
uose metuose.

s. Regina Petrutienė
LSS-jos AR vadeivė

-o-
Geriausi linkėjimai ir nuo

širdūs sveikinimai visiem bro
liam ir vadovam, tėvam ir rėmė
jam Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga.

s. Juozas Raškys 
LSB AR vadeiva

VI TAUTINĖS 
STOVYKLOS 
REIKALAIS

Šiuo metu LSS Australijos ra
jonas įtemptai ruošiasi Vl-ajai 
Tautinei Stovyklai: inspektuoja
mi vienetai, persiorganizuojama 
ir renkamos lėšos tai stovyklai 
įgyvendinti.

Rajono vadas jau visus viene
tus — Melboumo, Sydnėjaus, 
Geelongo, Adelaidės ir Bros- 
banės — yra asmeniškai aplan
kęs ir tarėsi su vietos apylin
kių valdybomis, tėvų komitetais, 
kapelionais, visuomenininkais 
ir skautų vadovais dėl Vl-osios 
Tautinės Stovyklos tinkamo pa
sirengimo.

Vl-osios Tautinės Stovyklos 
komitetas, vadovaujamas ps. H. 
Antanaičio, rūpestingai ruošia 
stovyklos programas, kviečia 
svečius iš užjūrio. Yra jau pa
tvirtinta programa atvykstan- 
tiem iš užjūrio svečiam dėl eks
kursijų ir stovyklavimo laiko.

Ekskursijos atvyksta: 1977 
gruodžio 24-25 — atskrendama į 
Sydnėjų, 26, 27, 28 — eks
kursijos Sydnėjuj, 29 išskren- 
dama į Melbourną, 30 — eks
kursija Melbourne, 31 — Nau
jųjų Metų sutikimas Melbour
ne. 1978 sausio 1 praleidžiama 
Melbourne. Sausio 2 Tautinės 
Stovyklos pradžia; stovyklauja

ma iki sausio 14. Sausio 15 iš- 
skrendama atgal į JAV.

Labai būtų malonu, kad kuo 
daugiau atvyktų ir Tarybos na
rių ir kartu su mumis pasto- 
vyklautų Vl-ojoj Tautinėj Sto
vykloj, Australijoj.

v.s. A. Mauragis
Australijos rajono vadas

Chicagos skautininkės s. B. Kidolienės parodos atidaryme. Sėdi: v.s. B. Variakojienė, 
v.s. M. Jonikienė, s. B. Kidolienė, LSS VS v.s. I. Kerelienė ir draugininkė v.s. A. 
Namikienė. Dešinėje stovi Skautų Aido redaktorė s. S. Jelionienė. Nuotr. A. Plaušinaičio

B. KIDOLIENĖS PARODA CHICAGOJ
1976 gruodžio 3 Chicagoj, 

Jaunimo Centre, buvo atidaryta 
s. Birutės Kidolienės siuvinėtų 
gobelenų paroda. Buvo išstatyti 
38 darbai. Šią parodą ruošė ir 
globojo Chicagos Skautininkių 
draugovė.

Parodos atidaryme dalyvavo 
nemažas būrys Chicagos visuo
menės, skautininkų ir vadovų, 
kurių tarpe buvo LSS-jos VS v.s. 
I. Kerelienė, LSB VS s. S. Mik
naitis, ASS Pirm. v.s. fil. V. Stat-

LSB V. SKAUTININKAS PRANEŠA

SKAUTŲ AIDO RŪPESČIAI
Skautų Aido administratorius 

J.A. Orentas kreipiasi į visus 
brolius ir seses, kad visų bend
ra talka ir pagalba būtų galima 
išlaikyti jau tiek metų (59!) ei
nantį vienintelį skautišką žur
nalą Skautų Aidą.

Šiais laikais viskam brangs
tant, brangsta ir Skautų Aido lei
dimas, persiuntimas ir t.t. Žino
ma S.A. turi prenumeratorių, ta
čiau dar nė vienam laikraščiui 
ar žurnalui niekada nebuvo 
lengva vien iš prenumeratorių 
išsilaikyti, o ypač šiandien.

Prenumeratorių gal ir yra, ta
čiau prenumeratų Skautų Aidas 
ne tik naujų sunkiai gauna, bet 
ir tas pačias ne kiekvienas laiku 
apsimoka. Pagal 1976 spalio 24 
duomenis, 216 prenumeratorių 
dar nebuvo susimokėję prenu
meratos. Tai yra ne vienos ku
rios paskiros vietovės yda, bet 
tokių yra visuose Sąjungos rajo
nuose.

Aišku, kad tokiu atveju skolos 
Skautų Aidui susidaro jau tūks
tantinės.

Nors LSS Tarybos nutarimu ir 
patvarkymu S.A. prenumeratos 
mokestis vienetuose turi būti 
renkamas kartu su nario mokes
čiu, tačiau 1976 pabaigoj admi
nistratoriaus buvo gauta vos 500 
dol. Padėtis darosi aliarmuo
janti. Tad, jei neatsiras asmenų 
vienetuose, kurie sugebės pasi
rūpinti prenumeratų rinkimu ir 
prenumeratorių paraginimu, 
mūsų vienintelis žurnalas at
siras labai apgailėtinoj padėty. 
Visokiais būdais buvo stengia-

masi išlaikyti S.A. prenumeratą 
tą pačią — 5 dol.; tai yra tikrai 
kukli suma, ir ją be sunkumų 
galėtų kiekviena skautiška šei
ma sumokėti. Tad neapleiskim 
savo žurnalo Skautų Aido, sto
kim visi talkon, ieškokim pre
numeratorių, ruoškim jo para
mai renginius ar skirkim aukas. 
Tada Skautų Aidas galės mus 
lankyti ir toliau. Reaguokim į 
administratoriaus kreipimąsi 
teigiamai, b.k.

Brolijoj buvo sudarytos trys 
komisijos žemiau išvardintiem 
projektam paruošti:

1. Įsteigus prityrusių skautų 
šaką (LSB Vadijos nutarimas 
75.XI.7 ir Pirmijos tvirtinimas 
75.XI. 10 ir 26), yra reikalinga su
daryti skautiškos veiklos progra
mas.

Šiam tikslui steigiu Skautų 
Programų Komisiją, į kurią ski
riu s. Juozą Liubinską, ps. Rai
mundą Striką, s. Romą Fabijo
ną, j. ps. Leopoldą Kupcikevi- 
čių ir s. Gintarą Plačą. Komisi
jos pirmininku kviečiu s. Romą 
F abijoną.

SKAUTŲ KŪČIOS NEVY YORKE

New Yorko skautų kūčios įvy
ko gruodžio 18 Kultūros Židinio 
didžiojoj salėj. Susirinko daug 
svečių ir tėvelių bei pačių 
paukštyčių, vilkiukų, skautų ir 
skaučių. Salė buvo gražiai pa
puošta. Kampe stovėjo lietuviš
kais šiaudinukais papuošta eglu
tė. Kalėdinė muzika tyliai grojo, 
kol visi atvykę susėdo prie puoš
niai padengtų stalų.

Apie 7 vai. tuntininkė s. G. 
Stankūnienė pradėjo vakaro pro
gramą. Visos šviesos užgeso, tik 
žibėjo eglutė. Vyr. sk. v. si. Rasa 
Bobelytė buvo programos pra
nešėja. Ji pristatė vyr. sk. Vidą 
Jankauskienę. Sesė Vida progra
mos pradžiai paskaitė kalėdinį 
eilėraštį. Eilėraštį skaitant, vyr. 
sk. Rasa Vilgalytė, pasipuošus 
tautiniais drabužiais, įnešė tra
dicinę kalėdinę žvakę. Ją sekė

Gausus būrys skautų-akademikų suvažiavimo metu 1976 rug
sėjo mėnesį. Sėdi iš k.: v.s. fil. J. Dainauskas, s. fil. 
M. Kižienė, v.s. fil. M. Bamiškaitė, ASS pirm. v.s. V. 
Statkus ir kt. Nuotr. V. Bacevičiaus

paukštytė, vilkiukas, skautė, 
skautas, vyr. skautė ir prityręs 
skautas, kurie apėjo salę ir nuo 
atneštos žvakės uždegė visas 
žvakes ant stalų. Visa salė su
žibo, ir dabar pamatėm ant stalų 
sudėtus kūčių valgius. Prieš val
gant, ps. Tėv. Paulius Baltakis 
sukalbėjo maldą. Tada visi buvo 
pakviesti laužyti plotkeles ir vai
šintis.

Pavalgius, buvo toliau tęsiama 
programa. Rasa Bobelytė su 
paukštyčių R. Alksninytės, L. 
Jankauskaitės ir G. Katinaitės 
pagalba pravedė šią dalį. Atsida
rius scenai, matėsi nuo pat lubų 
pakabintas didelis šiaudinėlis, 
padarytas vyr. skaučių. Paukšty
tės gražiai atliko kalėdinį skaity
mą. Vilkiukai buvo paruošę vai
dinimėlį — kaip nykštukai ruo
šiasi Kalėdom. Jie, nors apsiren
gę nykštukų kostiumais, savo 
pasirodymui pritaikė dainą 
“Mes esame vilkiukai” (šiuo at
veju — nykštukai). Po jų pasiro
dymo paukštytės pašoko suktinį, 
akordeonu grojant vyr. sk. Joli
tai Gudaitytei. Eilėraštį “Kalėdų 
žuvys” skaitė A. Jankauskaitė, 
L. Alksninytė, A. Česnavičiūtė, 
K. Česnavičiūtė, R. Gvildytė ir 
R. Bobelytė.

Programos pabaigai skautės ir 
prityrusios skautės padainavo 
kalėdines giesmes, prie kurių 
prisidėjo visa publika.

Sesė tuntininkė pranešė, kad 
sieniniai papuošimai buvo pada
ryti mūsų paukštyčių sueigos 
metu. Ji padėkojo visiem už at
silankymą, ir kūčios buvo baig-

Komisijos uždavinys yra išstu
dijuoti pateiktus programų pro
jektus, Seserijos prityrusių skau
čių programas ir, kiek galima ar
čiau laikantis minėtų Brolijos 
nutarimų, paruošti skautų bei 
prityrusių skautų veiklos progra
mų projektą; šis bus pateiktas 
Brolijos vadovam svarstyti, o vė
liau — vadijai tvirtinti.

-o-
2. Jūrų skautų patyrimo laips

nių programom ir uniformom 
pertvarkyti bei suvienodinti 
steigiu komisiją, į kurią kviečiu 
j. ps. Leopoldą Kupcikevičių
— pirmininku, j. ps. Jurgį Any- 
są ir s. Joną Jovarauską — na
riais.

Pirmasis šios komisijos tikslas
— išstudijuoti Brolijoj naudoja
mas ar pasiūlytas jūr. sk. patyri
mo laipsnių programas ir, koor
dinuojant su Skautų Programų 
Komisija (žiūr. įsakymą Nr. 19), 
paruošti pat. laipsnių programų 
projektą; jį pateikti jūrų sk. vie
netų vadovų diskusijom ir po to 
paruošti Brolijos Vadijai priimti.

Antrasis tikslas — suvieno
dinti jūrų skautų uniformas ir, 
kartu su skautų uniformų nuo
statais, paruošti j.s. unif. nuo
status Brolijos Vadijai priimti.

-o-
3. Brolijoj veikiantiem nuosta

tam, reguliaminam ir uniforfom 
pertvarkyti bei papildyti steigiu 
Nuostatų Komisiją, į kurią kvie
čiu v.s. Joną Paronį — pirminin
ku, s.v.v.sl. Virgilijų Krapauską 
ir v.s. Romą Račiūną— nariais.

Komisijos tikslas — pertvarky
ti bei papildyti Brolijos ir šakų 
nuostatus, pristatyti juos Broli
jos vadovų diskusijom, paruošti 
Vadijai priimti ir išspausdinti 
vienu leidiniu.

Komisija, peržiūrėdama uni
formų nuostatus, turėtų atkreip
ti dėmesį į galimą žalių balti- 
nukų, švarkų, kepurių ir pan. 
įvedimą vasaros stovyklų ar ke
lionių naudojimui.

Budėkime!
s. Sigitas Miknaitis

LSB vyriausias skautininkas

kus, v.s. M. Jonikienė, v.s. V. Vi- 
jeikis, j.s. V. Rupinskas, Skautų 
Aido red. s. S. Jelionienė, be
veik visa L. Skautų Brolijos va
dija ir gausiai susirinkusios 
Skautininkių draugovės sesės 
skautininkės. Netikėtai atvyko ir 
sesės Birutės vyras s. Vyt. Ki- 
dolis.

Trumpu žodžiu susirinkusius 
pasveikino v.s. Alė Namikienė, 
S-kių d-vės draugininkė. Ji pa
kvietė s. S. Jelionienę paskai
tyti s. R. Fabijonienės eilėraštį 
apie adatėlę, sukurtą šiai progai. 
Nuotaikingus kupletus apie iš
laisvintas moteris paskaitė s. 
Juozas Toliušis, gražiai įpinda
mas šių dienų aktualijas ir veik
loj besireiškiančias moteris. L.S. 
Seserijos vyriausia skautininke 
v.s. Irena Kerelienė gražiu ir 
trumpu žodžiu oficialiai atidarė 
parodą. Padėkos žodį tarė ir s. 
B. Kidolienė.

Parodą apžiūrinėjant ir šne
kučiuojant prie kavos puoduko, 
rengėjos jau pradėjo prekybą, 
nes atidarymo dieną buvo par
duota eilė paveikslų. Nors tas 
savaitgalis negalėjo pasižymėti 
geru oru, nes nuo penktadienio 
ryto Chicaga buvo padengta ne
mažu sniego kiekiu, tačiau gruo
džio 3-5 atsilankė 150 lankyto
jų su viršum. Paroda buvo tę
siama dar ir gruodžio 10-12. 
Iš viso buvo parduota 10 pa
veikslų, kurie ne tik savo spal
vingumu, bet daugumas ir lietu
viška tematika rado pirkėjų, 
mėgstančių ne tik lietuviškus 
vaizdus, bet ir įvertinančių ran
kų darbą.

Vienas paveikslas — “Rojaus 
paukštis” — buvo leidžiamas 
loterijon laimėjimui. Jį, parodą 
uždarant, laimėjo jaunavedžiai 
p.p. Nedai.

Tad šis Chicagos skautinin
kių užsimojimas praėjo su gražiu 
pasisekimu, tiek lankytojų skai
čium, tiek pačios parodos skir
tingumu nuo įprastinių, tiek 
skautišku bendravimu su net ir 
tolimos vietovės sesėmis.

d.

-o-
Noriu išreikšti nuoširdžią 

padėką Chicagos skautininkėm 
už taip gražiai atliktą mano pa
rodos suruošimą ir visokeriopą 
jos ir mūsų globą. Skautiškas 
AČIŪ visom!

s. B. Kidolienė

Apdovanotas Darbininko 
redaktorius

Pagal LSS Tarybos Pirmijos 
IlI-ojo posėdžio protokolą, slap
to balsavimo nuosprendžiu, bu
vo nutarta apdovanoti Ordinu už 
Nuopelnus su rėmėjo kaspinu 
nuoširdų skautų rėmėją ir tal
kininką Darbininko redaktorių 
Tėv. dr. Kornelijų Bučmį, OFM, 
už jo daugelio metų globą skau
tų puslapiui “Skautų Pastogė” 
ir už jo prielankumą skautam 
jo redaguojamo laikraščio pusla
piuose.

-o-
Lietuvių Skautų Brolijos 

katalikų dvasios vadovu buvo 
pakviestas ir šias pareigas suti
ko eiti s. kun. Algimantas Ke- 
zys, SJ. Jis pristatytas R. Kata
likų bažnytinei vyresnybei tvir
tinti (Krivūlė Nr. 2).

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus?

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

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St.), VVilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 EldertsLane, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. MI7-6637.

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas• Kelionės j visus pasaulio kontinentus• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

tos karšta kava ir kalėdiniais 
pyragais.

Didelė padėka priklauso vyr. 
sk. židiniui Vilijai už taip gra
žiai ir skaniai paruoštą kūčių 
vakarienę. \

Ligija Birutytė

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
L.VIVAl (Cruises)
AU TOBUSAIS įdomių virtų 
lankymas
TRAUKINIAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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CHICAGO, ILL.
JAV LB Švietimo tarybos po

sėdis vyko sausio 2 Jaunimo 
Centre. Pirmininkas pristatė 
Švietimo tarybos narius:

Bronius Juodelis — pirm., Ri
mas Černius — sekr., Petras Pu- 
pius — ižd., Antanas Kareiva 
— knygyno vedėjas, kun. J. Vaiš- 
nys, SJ — specialių mokyklų 
depart. direktorius, Juozas Masi- 
lionis — aukštesniųjų mokyklų 
depart. direktorius, Janina Juk
nevičienė — priešmokyklinio 
švietimo depart. direktorė.

Rajonų inspektoriais pakviesti 
Antanas Masionis — rytų rajo
no, Ignas Medžiukas — vakarų 
rajono. Religinio auklėjimo ve
dėjas — kun. J. Vaišnys, S J, 
tautinio muzikinio lavinimo ve

dėjas — Faustas Strolfa, tauti
nių šokių lavinimo vedėja — 
Jadvyga Matulaitienė, “Švie
timo Gairių” redaktorė — Danu
tė Bindokienė.

Švietimo leidinių komisija: 
Sofija Jonynienė, Stasė Peterso
nienė, Juozas Plačas, Antanas 
Dundzila, Liuda Germanienė 
ir Rimas Černius. Informacijos 
komisiją sudaro Vladas Būtėnas, 
Antanas Juodvalkis ir Jurgis Ja- 
nušaitis.

LB krašto valdyba Švietimo 
tarybos narius patvirtino.

Pasisakyta dėl lituanistinių 
mokyklų programų, mokslo 
priemonių, vadovėlių ir skaiti
nių paruošimo bei išleidimo. 
Pageidauta, kad “Švietimo Gai
rių” turinys būtų daugiau pri
taikytas mokytojam ir šeimai.

Mokytoji} pedagoginė studijų 
savaitė įvyks rugpiūčio 14-21 
Dainavoj.

Lietuvių televizija sausio 8 
Condesa dėl Mar salėj atšventė 
dešimtmetį. Banketą pradėjo 
Frances Šlutienė, pakviesda- 
ma programai vadovauti dr. F. 
Kauną. Sveikino PLB pirm. 
Br. Nainys, Altos sekr. kun. A. 
Stašys. Raštu sveikino Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardienė, 
Cook apskr. pirm. J.W. Dunne, 
šerifas Elderod, prof. J. Žilevi
čius. Balzeko muziejaus vardu 
sveikindama Zaunienė įteikė 
čekį. Iškviestas lietuvių televizi
jos kūrėjas ir vedėjas A. Siutas.

Scenoj veikė televizija, kur 
matėsi kalbėtojai, programos 
dalyviai. Svečius linksmino iš 
New Yorko atskridęs aktorius 
Vitalis Žukauskas. Programai 
pasibaigus, vyko vaišės ir šokiai.

Mokytojų Sąjungos susirinki
mas įvyko sausio 9 Montessori 
vaikų nameliuose. Susirinkimą 
pradėjo pirm. Janina Juknevi
čienė, pakviesdama Viliją Kere- 
lytę pirmininkauti. Susirinkimas 
minutės susikaupimu pagerbė 
pirm. J. Juknevičienės mirusią 
mamytę. Pirmininkė dalyvius 
supažindino su mokytojų sąjun
gos valdyba: Janina Juk
nevičienė — pirm., Apolinaras 
Bagdonas — vicepirm., Vilija 
Kerelytė — sekr., Dovas Šaulys 
— ižd., Jonas Kaunas — infor
macijos vad., Jadvyga Lukoševi
čienė — parengimų vadovė. 
Džiugu pastebėti, kad į moky
tojų sąjungą įsijungė daugumas 
dirbančių mokytojų, jų tarpe ir 
jauniausios kartos atstovų.

Dienotvarkės centre buvo 
simpoziumas — vaizdinių prie
monių pritaikymas lituanistinėj 
mokykloj. Mokyt. A. Kašiubie- 
nė nagrinėjo lietuvių kalbos 
dėstymą pradžios mokykloj. 
Mokyt. J. Plačas papasakojo 
praktiškus patyrimus, kaip mo
kinius sudominti dėstant litera
tūrą ir knygų skaitymą. Mokyt. 

Mokslo ir kūrybos simpoziumo komisijos pirm. dr. K. 
Ambrozaitis (k.) ir mokslinės programos dalies pirm. prof. dr. 
R. Šilbajoris.

Dovas Šaulys iš savo patirties 
papasakojo apie istorijos dėsty
mą. Reikia pasirūpinti istorinių 
žemėlapių, paveikslų ir gerų 
istorinių skaitinių. Prelegentų 
pranešimai buvo kruopščiai pa
ruošti, pavyzdžiai paimti iš šių 
dienų lituanistinių mokyklų, 
įdomiai ir sklandžiai susirin
kimui pateikti. Po pranešimų 
vyko svarstymai, pasiūlymai ir 
diskusijos.

Susirinkime dalyvavo ir Švie
timo tarybos pinn. Bronius Juo
delis. Savo pranešime susirinku
sius supažindino su artimiau
siais Švietimo tarybos darbais 
bei planais. Jis kvietė dalyvauti 
mokytojų pedagoginių studijų 
savaitėj Dainavoj, prašė visas li
tuanistines mokyklas rengti Va
sario 16 minėjimus su pritaiky
tomis programomis. Švietimo ta
rybos pirmininkas skatino remti 
ir užsisakyti pedagoginį žurnalą 
“Švietimo Gaires”, prašė moky
tojų patarimų, sugestijų ir para
mos švietimo baruose.

Po susirinkimo buvo kavutė. 
Mokytojai jaukiai pabendravo. 
Susirinkimas užsitęsė apie tris 
valandas. Nuotaika buvo darbin
ga ir draugiška.

Religinės muzikos koncertas 
gruodžio 12 vyko Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioj. Programą 
atliko Antano Lino vadovauja
mas parapijos choras, solistai ir 
muzikai. Koncerto pradžioj kle
bonas kun. A. Zakarauskas tarė 
žodį apie religinės muzikos 
reikšmę. Koncertas pradėtas Č. 
Sasnausko Apsaugok, Aukščiau
sias. Muzikinius kūrinius var
gonais palydėjo A. Kaminskas ir 
smuikininkas A. Matiukas. Solo 
ir dviese giedojo solistės M. 
Momkienė ir G. Mažeikienė. 
Giedojo mišrus, vyrų ir moterų 
chorai. Programoj buvo ir Mas- 
cagni kūrinys Regina coeli iš 
operos Cavalleria Rusticana. At
liko sol. M. Momkienė su miš
riu choru. A. Kaminskas vargo
nais pagrojo Bacho FugąD-moll. 
Koncertas baigtas Dambrausko 
Malda už tėvynę. Atlikta 16 
rinktinės muzikos kūrinių. Klau
sytojų buvo prisirinkusi pilna 
bažnyčia.

Ateitininkai sendraugiai Jau
nimo Centre sausio 14 surengė 
vakaronę su poete V. Bogutaite.
K. Bradūnas, Draugo šeštadieni
nio priedo redaktorius, supažin
dino su nauja V. Bogutaitės 
poezijos knyga “Po vasaros”. V. 
Bogutaitė paskaitė keletą eilė
raščių, atskleisdama savo kūry
bos vaizdingumą. Vakaronėj 
meniškai paskaitė eilėraščius iš 
naujos knygos Nijolė Martinai
tytė, talkinama moksleivės Ind
rės Rudaitytės. Skaitant eilėraš
čius, skambėjo E. ir R. Pakštai- 
čių kanklių muzikos garsai. Su
sirinko pilna kavinė dailiojo žo
džio mėgėjų.

Dail. V. Žiliaus darbų parodą 
Jaunimo Centre sausio 14 suren
gė Santara-Šviesa. Dailininkas iš 
okupuotos Lietuvos atsivežė 40 
paveikslų ir 20 sukūrė Ame
rikoj. Veik visi buvo išstatyti 
Čiurlionio galerijoj. Susirinko 
rekordinis skaičius dalyvių, ku
rie suplaukė iš visos Chicagos. 
Parodą apibūdino dail. Zita So- 
deikienė. Dail. Vladas Žilius sa
vo žody dėkojo rengėjam ir su
sirinkusiem. Jis pažymėjo, kad 
pavergtoj Lietuvoj negalėjo savo 
paveikslų rodyti, nes juose ne
buvo komunistinės propagan
dos.

Parodoj yra grafikos ir įdo
mių abstraktinių paveikslų. Pa
roda skirtinga nuo kitų dailinin-

Rochestery, N.Y., Nazareto katalikų universitete pirmo semestro metu Lazdyno šokėjai buvo 
pakviesti atlikti tautinių šokių programos. Nuotraukoj lazdynietės šoka Abrūsėlį. Iš k. Rūta 
Klimaitė, Danutė Krokytė, Rasa Krokytė, Rūta Stankutė, Rūta Ilgūnaitė, Antanina Žmui- 
dzinaitė. Lazdyno grupei vadovauja Jadvyga Reginienė. Akordeonu groja p. Urbonienė. Tame 
pačiame universitete profesoriauja Vlada Sabalienė. Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

JAV LB TALKA ĮVAIRIUOSE ATVEJUOSE
Paskutiniaisiais metais JAV- 

bių valdinės įstaigos per įvai
rias socialines programas smar
kokai palietė šio krašto pilie
čio gyvenimą. Daugely vietovių 
paliegusiem ir pensininkam ma
žinami nuosavybės mokesčiai, 
teikiama papiginta medicininė 
pagalba, mažinamos vaistų kai
nos, organizuojamos įvairios už
siėmimo programos, teikiama 
parama maistui pirkti. Pagalba 
teikiama studentam, našlaičiam, 
mažamečiam vaikam. Šiais pa
lengvinimais naudojasi ir apsuk
resnieji lietuviai. Tačiau dau
gelis, ar dėl kalbos silpno mo
kėjimo, ar dėl per eilę metų 
susidariusių neigiamų pažiūrų 
į valdinių įstaigų teikiamą para
mą, ta parama nesinaudoja, ne
sidomi ir nededa pastangų gauti 
daugiau informacijų apie kvali- 
fikavimąsi ja naudotis. Tokiu 
būdu atsisakoma to, kas kiekvie
nam šio krašto gyventojui teisė
tai priklauso.

JAV LB krašto valdyba, maty
dama, kad ypač vyresniojo am
žiaus lietuvių informacija apie 
valdinių įstaigų teikiamas socia
lines lengvatas nepasiekia, šios 
kadencijos metu į savo sudėtį 
įtraukė ir valdybos nario socia
liniam reikalam postą. Šios pa
reigos atiteko Philadelphijoj gy
venančiai jaunosios kartos atsto
vei Danutei Muraškaitei, biblio
tekininkystės mokslų magistrei, 
savo specialybėj dirbančiai ve- 
veteranų administracijoj. Jos pa
reigą bus susipažinti su valdžios 

kų. Lankytojai domėjosi savita 
dailininko kūryba. Sausio 16 
dail. V. Žilius dalyvavo lietuvių 
televizijos programoj, parodė 
savo meno kūrinių skaidres. 
Kun. A. Kezys, S J, ir Vi. Bū
tėnas su dailininku pravedė į- 
domų pokalbį.

J. Kaunas

LAKE WORTH, FLA.

Minėsim Vasario 16-tąją

Lake Worth Lietuvių klubo 
metiniame narių susirinkime 
sausio 8 buvo išrinkta 1977 me
tam nauja valdyba ir revizijos 
komisija. Valdybos nariai pa
reigomis pasiskirstė taip: Anta
nas Rugys — pirmininkas, kun. 
Andrius Senkus — vicepirmi
ninkas, Ada Skučienė — sekre
torė, Vincas Dovydaitis — iždi
ninkas ir Stela Augūnienė — 
ūkio reikalų vadovė.

Kadangi 1976 gruodžio 11 klu
bo narių susirinkime buvo nu
tarta vasario 12 suruošti Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimą, tai naujoji valdyba, 
gavusi tokį didelį atsakomingo 
darbo kraitį, tuoj pradėjo vykdy
ti minėjimo paruošiamuosius 
darbus.

Minėjimo pasisekimas labai 
daug priklauso ir nuo gausaus 
dalyvių skaičiaus ir nuo progra
mos atlikėjų.

Vasario Šešioliktosios minėji
mas vyks Lake Worthe vasario 

lengvatas teikiamomis progra
momis ir apie jų buvimą infor
muoti LB apylinkių vadovus ir 
plačiąją mūsų visuomenę.

Akcentuodama šią veiklos 
sritį, JAV LB vykdo Lietuvių 
Chartos įpareigojimą ugdyti 
mūsų tarpe tautinį solidarumą.

Teisinė pagalba tautiečiam
Sovietų Sąjungai siekiant dis

kredituoti nuo komunizmo pa
bėgusius lietuvius ir keliem na
iviem kongreso nariam talkinant 
Sov. Sąjungai, beieškant “liu
dininkų” už geležinės uždan
gos, nemažas skaičius mūsų 
tautiečių yra varginami žinias 
renkančių imigracijos-natū- 
ralizacijos tarnybos, teisingumo 
demartamento ar JAV saugumo 
organų pareigūnų. Kaltinimai ne 
vienu atveju gali privesti prie 
deportacijos, ypač kai sensacijų 
ieškanti amerikiečių spauda 
savo ruožtu įvykdo “teismą”.

Lietuvių Charta, kuria LB 
veikla ir siekimai yra grindžia
mi, įpareigoja išeivijos lietuvius 
dėti pastangas “kad paliktų pa-t 
garbų pasididžiavimą savo pa
likuonim”. Chartos skatinama.

VVORCESTER, MASS.
MAIRONIO PARKE

Lietuvių Labdaros Maironio 
Parko draugijos naujosios valdy
bos priesaika ir pietūs įvyko 
Maironio Parke sausio 9. Prog
ramai vadovavo Lietuvių Or
ganizacijų Tarybos pirm. P. Mo
lis, kuris tikrina visą šios drau
gijos sąskaitybą. Pasveikinęs 
susirinkusius, iššaukė beveik tą 
pačią peninktą valdybą ir di
rektorių tarybą.

Valdyba: pirm. K. Adomavi
čius, vicepirm. J. Pipiras, proto
kolų rašt. J. Miliauskas, finansų 

12, šeštadienį, šia tvarka: 1 vai. 
po pietų Sacred Heart Church, 
kuri yra prie North M. St. ir 4th 
Avenue sankryžos, bus lietu
viškos pamaldos. Tuoj po pamal
dų, 2 vai. po pietų Carpenter 
Hali patalpose, 611 Luceme 
Avenue, bus minėjimas. Progra
moj himnai, invokacija, paskai
ta, meninė dalis. Po programos 
— dalyvių pietūs ir pabendravi
mas. Pietų kaina 4 dol. asme
niui.

Valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus apylinkės lietuvius ir sve
čius iš tolimosios šiaurės šiame 
Lietuvių Lake Worth klubo pa
rengime gausiai dalyvauti. Val
dybai svarbu iš anksto žinoti, 
kiek asmenų yra pasirengę 
šiame minėjime dalyvauti, kad 
šeimininkės paruoštų tinkamą 
kiekį maisto. Dalyviai prašomi 
bent 4 dienas prieš minėjimą 
pranešti asmenų skaičių St. Au- 
gūnienei, 1231 South Palmway, 
Lake Worth, Fla., 33460, tel. 
(305) 582-5523, arba A. Skučie
nei, 1709 North Palmway, 
Lake Worth, Fla., 33460, tel. 
(305> 588-3068.

V. Dovydaitis 

JAV LB siekia sudaryti sąlygas 
teisinę pagalbą padaryti prieina
mą kiekvienam valdžios 
įstaigų neteisingai kaltinamam 
lietuviui, o tuo pačiu apginti ir 
lietuvių tautos gerą vardą. Todėl 
JAV LB krašto valdyba ir LB 
tarybos prezidiumas kreipėsi į 
Cle ve landė advokato specialybe 
besiverčiantį LB tarybos narį 
Algirdą Širvaitį. Šis sutiko tei
sinę pagalbą teikti kiekvienam 
su JAV valdinėmis įstaigomis 
problemas turinčiam tautiečiui, 
teikiamą patarnavimą surišda- 
mas su minimaliu atlyginimu. 
Advokatui Širvaičiui pačiam dėl 
kokių priežasčių neapsiimant 
bylos ginti, jis tarpininkaus kito 
advokato parinkime ir jam su
teiks būtinas žinias, liečiančias 
Lietuvą, lietuvius, laikotarpio 
aplinkos^ąįygas.

JAV LB krašto valdyba 
kiekvieną JAV valdinių įstai
gų nusižengimais kaltinamą tau
tietį skatina kreiptis į savo advo
katą arba susisiekti su advokatu 
Širvaičiu: Mr. A. Širvaitis, Esq., 
877 East 185th St., Cleveland, 
Ohio 44119. Telef.: 216 692- 
1222. LB Inf.

rašt. O. Keršienė, ižd. M. Scig- 
la, iždo globėjos K. Kuzmickie- 
nė ir A. Lozoraitienė.

Revizijos komisija: R. Jaku
bauskas ir St. Valinskas. Tvarkos 
prižiūrėtojas V. Pajėda.

Direktorių taryba: A. Glodas 
(sandėlio vedėjas), V. Roževi- 
čius, A. Kauševičius (parko rei
kalų vedėjas), B. Naras, E. Gri
gaitis, V. Židžiūnas, V. Ivaška.

Visus prisaikdino Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC, ir tarė sveiki
nimo žodį.

Pasivaišinus Maironio Parko 
nepavargstančios šeimininkės 
E. Kauševičienės ir jos padė
jėjų pagamintais pietumis, buvo 
pristatyti garbės stalo svečiai, iš 
kurių kai kurie tarė sveikinimo 
žodį: Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. A. Volungis, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC, ir jo 
asistentas kun. B. Uždavinis, 
MIC, miesto burmistras T. Early 
su žmona, Lietuvių Piliečių klu
bo pirm. J. Tribandis, LB apy
linkės pirm. V. Židžiūnas, Lie
tuvių organizacijų tarybos pirm. 
P. Molis, Dr. V. Kudirkos šau
lių kuopos pirm. A. Zenkus. 
Invokaciją sukalbėjo Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. A. 
Volungis.

Pabaigoj trumpai kalbėjo 
draugijos pirmininkas ir. Mai
ronio Parko šeimininkas K. Ado
mavičius. Jis jau keturiolikti 
metai eina šias pareigas. Tarp 
džiaugsmingų ir skaudžių dienų 
aukojasi lietuvybei, lietuviškam 
jaunimui ugdyti.

Po programos buvo šokiai.
J.M.

Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam!

IŠ VISUR
— Ričardas Daunoras, pereitų 

metų vasarą pasitraukęs iš oku
puotos Lietuvos ir šiuo metu gy
venąs Paryžiuj, dėkodamas 
BALF’ui už suteiktą piniginę 
paramą, pranešė, kad nuo sausio 
10 išvyko į Biuselį, kur dainuos 
Le Theatre Royal de la Monnaie 
operos teatre. Sutartį pasirašė 
per impresario iš Organisation 
Artistique Internationale ir yra 
užangažuotas dainuoti šešiuose 
“Aidos” spektakliuose, atlik
damas Egipto karaliaus rolę. 
Spektakliai įvyks sausio 30, va
sario 2, 5, 8, 11 ir 13. Briuse
ly žada pasilikti iki vasario 14.

— JAV LB krašto valdyba 
ruošia angliškai kalbančiam pa
sauliui dvi radijo programas 
anglų kalba Vasario 16 šventei. 
Programų ilgis — po 30 minu
čių. Vieną programą ruošia JAV 
LB visuomeninių reikalų ta
rybos talkininkai Teresė Ge
čienė ir Charles Zerr, kitą — 
Daiva Kezienė ir Antanas Ma
žeika. Kurią vieną ar abi prog
ramas galima užsisakyti adresu: 
JAV LB valdyba, 708 Custis, 
Road,Glenside,Pa. 19038. (E)

— Adrianos Jocytės, jaunos 
solistės iš Argentinos, koncertas 
Clevelande, Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos 
salėj, įvyks vasario 13, sekma
dienį, 3 vai. po pietų. Rengia 
PLJ Sąjungos Clevelando sky
rius.

— Tautos Fondas, išlaikąs 
Vliko veiklą, renka aukas ištisus 
metus. Paskutiniu laiku šiam 
tikslui aukojo: prof. dr. Bronius 
Nemickas, Maspeth, N.Y. — 150 
dol., Klem. Čepulis, Muskegon, 
Mich. — 100 dol., dr. J. G. Sku
čas, Hilton, N.Y. — 100 dol. 
Čekius siųsti adresu: Tautos 
Fondas, P.O. Box 21073, VVood
haven, N.Y. 11421. (E).

— Amerikiečių meno žurna
las “American Artist”, savo 40 
metinių sukaktuvių proga vasa
rio mėn. laidoj išspausdino vie
naip ar kitaip per tą laikotarpį 
minėtų to žurnalo puslapiuose 
apie 1700 dailininkų pavardžių. 
Tarp jų teko pastebėti ir lietu
viškų pavardžių: V. K. Jonynas, 
Robertas Kaupelis, Paulius Pu- 
zinas.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba Vasario 16 
dienos minėjimą jaunimui ruo
šia vasario 20, sekmadienį, 3 
vai. po pietų Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

— Argentinoj paskutiniu metu 
įvyko dvejos lietuviškos ves
tuvės: Juana Mikalonytė ir Jo
nas Rikardas Kalvelis susituokė 
gruodžio 30, O Nelida Marija 
Zavickaitė ir Jonas Karolis Balt
rūnas — sausio 8.

— Sao Paulo, Brazilijoj, Šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčia pa
šventinta prieš 40 metų — 1936 
vasario 16. Sukaktis paminėta 
spalio 31 ypatingose pamaldose. 
Tai pirmoji Pietų Amerikos lie
tuvių bažnyčia, kurioj 35 m. kle
bonavo prel. Pijus Ragažinskas, 
o šiuo metu — kun. Juozas 
Šeškevičius, talkinamas kun. 
Felikso Jokubausko.

— Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos sąjunga vasa
rio 6 Chicagoj, Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj, 
rengia koncertą, kurio programą 
atliks lietuvių tautinių šokių 
grupė Grandis, vad. I. Smie- 
liauskienės, mergaičių cho
ras Audra, vad. E. Pakštaitės, ir 
liaudies instrumentų kvintetas, 
vad. B. Pakšto.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Mikalauskas — St. Pe
tersburg Beach, Fla., A. Andriu
šis, Easton, Pa., R. Rizauckas, 
New Britain, Conn., M. Lukas, 
Quincy, Mich., A. Čižas, Cold- 
water, Mich. Užsakė kitiem:
B. Andrišiūnas, Hot Springs, 
Ark. — A.. Malandra, Cherry 
Hill, N.J.; A. Ambrose, Wood- 
land Hills, Calif. — A. Ambrose, 
Manchester, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiems skaityto
jams Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 10 dol. At
naujinant Darbininko prenume
rata visiem 12 dol. metam.
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HAPPY BROTHERHOOD WEEK

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
FAIRMONT DINER

OPEN 7 DAYS A WEEK
24 HOURS A DAY GOOD FOOD 

AT SENSIBLE PRICES
641 MAIN STREET HACKENSACK, NEW JERSEY

CALL (201) 489-9009

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
DOROTHY V. STEIDEL

LIC. INSURANCE BROKER ALL FORMS OF 
GENERAL INSURANCE ACCIDENT, MARINE, 
AUTO, FIRE. LIABILITY PLATE GLASS SERVING 
CENTRAL SUFFOLK 2695 MIDDLE COUNTRY 

ROAD. CENTEREACH, L.l. CALL 516 JU 5-8520

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
INTERNATIONAL STORE GATĖS 

ALL TYPES OF DOORS ROLL UP GATĖS 
RAILINGS OUALITY MADE 657-3713 155-02 

SOUTH RD. JAMAICA, N.Y.Gun Hill Fence 
324-5000 

24 Hour Service
Including Sunday 
Industrial Fence 

New Chain Link in 
30 Colors

*Never Rusts or Fades 
*No Maintenance •Vinyl

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
W. P. INDUSTRIES, INC.
DIE CUTTING OF ALL PRASĖS 

40 ORCHARD ST.
HACKENSACK, N.J. 07601

201 487-1559-1551

Protected Steel *Pool 
Specialists.

Industrial Chain Link- 
Complete Line of Wood & 

Aluminum Privacy Partitions. 
Overhead Track & Sliding 
Gatės. 36 Styles of Rustic

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
B & L GETTY 

SERVICENTER
OPEN 7 DAYS A VVEEK GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE, TIRES, BATTERIES AND 
ACCESSORIES

1000 CREEK ROAD BELLMAWR, N.J.
PHONE 609 931-9830

Fence, in California Redwood 
or Cedar No Money Down 

Terms Arranged, First Payment 
in 6 months.

Residential Fence 
Buy Direct from Factory &

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
RA. LANE INC.

CAR AND TRUCK REPAIRS 
ROAD SERVICE TOVVING

618 CEDAR LANE TEANECK, N.J. PHONE
(201) 836-9804

Save, 
3066 Boston Road, 
Bronx, New York

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
E. Z. AUTO 

BODY
348 Ocean Avenue 

Jersey City, N.J. 
Call 201 432-2400

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
DRAKE’S CAKE 

DISCOUNT CENTER
— 5 — 

STORES 
BLOOMINGDALE 

SUMMIT 
VVHARTON
DPNVII 1 P

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
ROMAN SWIDERSKI 

REAL ESTATE 
48 Main Street 

South Hampton, L.I. 
Call (516) 283-3131

GARWOOD
HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 

MARIA S FAMILY SHOE AND 
CLOTHING STORE
OPEN 6 DAYS A WEEK

159 MAIN ST. PATERSON, N.J.
CALL 201 279-6093

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

ZELLARS
GULF SERVICE STATION 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE, TIRES, BATTERIES 
AND ACCESSORIES AND TOVVING FOR 

OUR CUSTOMERS
147 MAIN ST., HACKETTSTOWN, N J.

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
WORLD DELITES

DELI — CATERING SANDVVICHES IMPORTED 
FOODS ALL FOODS PREPARED ON PREMISES 
OPEN DAILY 627-1319 435 GREEN PO N D ROAD 

ROCKAVVAY TOVVNSHIP, N.J. 07866

201 852-9705
HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 

SANTA BARBARA JEWELRY 
2811 BERGENLINE AVENUE UNION CITY, N.J. 

DESIGNERS OF FINE JEWELRY AND SPECIAL 
ORDERS PHONE 201 863-7272-73 MON-THUR. 
& FRI. 10 AM TO 9 PM TUESD. WED. SAT.

10 AM TO 6 PM
HAPPY BROTHERHOOD WEEK

JOHN A. JUNGERMANN & SON. 
INC.

FINDING THE ANSVVER TO YOUR TRUCKING 
PROBLEMS IS OUR BUSINESS

WE SPECIALIZE IN L.I., N.Y. AND INTERLINE 
DELIVERY CALL US FOR OUICK, EFFICIENT 

SERVICE AT COMPETITIVE RATES. 
COMMERCIAL& INDUSTRIAL

215 VVEST HOFFMAN AVENUE LINDENHURST, 
L. 1. CALL 516 226-5555

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
THE ICE CREAM AND 

STEAK CASTLE 
SOMERDALE SHOPPING CENTER 

509 N. VVARVVICK ROAD, SOMERDALE 08083 
CALL 609 627-7211 GREG AND DONNA

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 
MISS SOCIALITE BEAUTY SALON 

LATEST IN CREATIVE HAIR STYLING LATE NITE 
FRIDAY 432 RYDERS LANE EAST BRUNSVVICK,

N.J. PHONE 201 254-9735 AND 238-1485
HAPPY BROTHERHOOD WEEK 

THE POWDER HORNE MiLL 
INN

BUILT 1726
240 HAMBURG TPKE.

RIVERDALE, N.J. 07457 
PHONE 201 838-0777

YOUR HOST
BILL MORRISON

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
J.L.W. CORP 

AOUARIUS FAST FREIGHT
9 FIRST STREET BLOOMINGDALE, N.J.

(Pres.) JOHN VVESTERGAARD 201 492-0077

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
YOUR TRAVEL AGENCY INC.

536 Llvingston Street 
Norvvood, New Jersey 

Call 201 767-3660
HAPPY BROTHERHOOD WEEK

D & S FLOOR AND WALL COVERING 
COMPLETE KITCHENS BATHS AND HOME 

REMODELING FREE HOME ESTIMATES HOURS: 
MON. THRU SAT. 9:30 AM TO 5 PM (201) 689-2344 

117 W. VVASHINGTON AVĖ., 
WASHINGTON, N.J. 07882 HAPPY BROTHERHOOD WEEK 

JERSEY MOBILE LEASEWAYS INC.
1772 SANDHILL ROAD R.D. 1 

MONMOUTH JUNCTION EOUIPMENT 
HEADOUARTERS PHONE 201 821-9515HAPPY BROTHERHOOD WEEK 

FRONTIER
WINES AND LIOUORS

OPEN 6 DAYS A WEEK WE DELIVER 
487 HUDSON STREET 
HACKENSACK, N.J.

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
DVORSCHAK W00D FLOORING 

FINE FLOORS A FAMILY TRADITION FOR 42 
YEARS INSTALLED, SANDED, RESANDED, 
STAINED AND FINISHED. FREE ESTIMATES 

JOHN DVORSCHAK JR. 1583 FORGE POND RD.
JOHN DVORSCHAK SR. BRICKTOVVN, N.J. 

CALL 201 295-4464 BUS.
201 295-1693 RES.

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 
ANDY’S DISCOUNT INC.

OPEN 7 DAYS A VVEEK 9 AM TO 5 PM 
PROSPECT-SCHOOLHOUSE ROAD MONROE, N.J. 

07434 PHONE 201 283-1917

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 
KRUPP AUTO COLLISION 

EXPERTS IN REPAIRS OF ALL MAKES FOREIGN 
& DOMESTIC INSURANCE ESTIMATES RADIATOR 
REPAIRS AIR CONDITIONING REPAIRS FRAME 
& CHASSIS STRAIGHTENING HEAVY & LITHT 
COLLISION REPAIRS AUTO GLASS INSTALLED 
975 L.l. AVĖ. DEER PARK CALL 516 242-0173 

586-9579

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
FALCO’S 

CLOTHING 
STORE 

500 GRAND ST. 
HOBOKEN, N J.

HAPPY BROTHERHOOD VVEEK
LUCAS TRAVEL AGENCY 

231 VVEST VVESTFIELD AVĖ.
ROSELLE PARK, N.J. CALL 201 241-1711 

MR. & MRS. JOHN LUCAS

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 
FRANKS AUTO BODY

COMPLETE AUTO BODY REPAIR FRAME 
WORK FOREIGN CAR REPAIR SPECIALISTS IN 
FORDS VVHEEL ALIGNMENT WHEEL BALANCING 
GLASS INSTALLED PAINTING COMPLETE & 
TOVVING. CORNER JOYCE KILMER AVENUE AND 
12TH STREET, NORTH BRUNSVVICK, N.J. CALL 

(201) 545-8078 FRANK YANDOLINO, PROP.
HAPPY BROTHERHOOD VVEEK 

TIKI S PERFORMANCE PLŪS 
HIGH PERFORMANCE MACHINES SHOP. 

COMPLETE MACHINE SHOP SERVICE 
A FULL LINE OF SPEED EOUIPMENT AND 

SPEED ACCESSORIES
115 MAIN ST. PATCHOGUE, L.l.

CALL 516 475-8831

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko 
administracijoje.

KALĖDŲ EGLUTĖ VASARIO 16—OSIOS 
GIMNAZIJOJ

Kūčios ir Kalėdų eglutė Va
sario 16 gimnazijoj Vokietijoj į- 
vyko gruodžio 17.

Šventė pradėta giesme “Tyli 
naktis, šventa naktis”, kuri buvo 
giedama bendrai, akordeonu ly
dint VII kl. mokiniui V. Keme- 
raičiui. Po to kun. diak. Fr, Skė
rys sukalbėjo kalėdinę maldą ir 
VI kl. mokinys P. Ramanauskas 
paskaitė kalėdinę evangeliją 
(Luko 2, 1-20). Eglutės žvakes 
uždegti buvo pakviesti Vasario 
16 gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, M.A., katalikų ka
pelionas kun. J. Dėdinas, evan
gelikų dvasios vadovas kun. 
diak. Fr. Skėrys, mokinių komi
teto pirmininkas ir jo pavaduo
toja VIII kl. mokinys J. Margis ir 
VI kl. mokinė E. Gorskytė ir 
VLB valdybos vicepirmininkas 
J. Lukošius. Visom žvakutėm 
degant, programa buvo tęsiama 
direktoriaus kalba apie Kūčių 
papročius ir Kalėdų švenčių 
prasmę. Jis ilgai sustojo prie pa
plotėlių laužymo simbolio, paly
gindamas jį su pirmųjų krikščio
nių agape, ir prie Kūčių valgių. 
Direktoriui baigus kalbėti, pra
sidėjo paplotėlių laužymas. Pir
miausia atėjo klasių auklėtojai 
su savo klasių seniūnais pas di
rektorių ir su juo laužė paplo
tėlį, vėliau šis taikos simbolis 
buvo tęsiamas kiekvieno su 
kiekvienu.

Sukalbėjus stalo maldą, vyko 
pačios Kūčios. Pagal senas lietu
viškas tradicijas ir šiais metais 
buvo 12 patiekalų su viršum: į- 
vairios rūšys žuvies, prėskučiai, 
kisielius ir t.t.

Kultūrinė dalis pradėta eilė
raščiu “Paukštelių prašymas”. 
Deklamavo II kl. mokinės Gailė

Kalėdų senis apsilanko Vasario 16 gimnazijoj, kada ten buvo 
bendros kūčios.

ĮSPŪDINGOS LIETUVIŲ KŪČIOS
VENECUELOJ

Po dvidešimties metų Vene
cuelos lietuviai vėl turėjo bend
ras kūčias, kurios liks šviesus, 
neišdildomas prisiminimas. Pra
eity daugeliui lietuvių, ypač 
viengungiam ir šeimom be vai
kų ir be giminių, Kalėdų laiko
tarpis nešdavo ir liūdesio, ne tik 
džiaugsmo. Šiais metais visi tau
tiečiai rinkosi šventojo vakaro 
ramybei savon bendruomenės 
šeimon.

Kūčių mintį įgyvendino dr. 
Vytautas Dambrava, kurio rezi
dencijoj buvo suruoštos bendros 
kūčios, o vidunaktį buvo auko
jamos iškilmingos Bernelių 
mišios. Dalyvavo daugiau kaip 
60 tautiečių.

Poniom Klovienei ir Vaisiū- 
nienei teko valgių organizavi
mo ir paruošimo darbas (kurie 
buvo paprašyti, visi prisidėjo), o 
jaunimo primininkas Aras Ma
žeika vežė šieną, jį klojo ant il
go, per du salonus nusitiesusio 
stalo ir dengė jį baltorrtis stal
tiesėmis. Ant stalo buvo padė
tos pašventintos plotkelės ir 
dvylika tradicinių kūčių valgių.

Kūčios pradėtos choro įgiedo- 
ta giesme “Išleiski rasą”, malda, 
kūčių stalo palaiminimu ir plot- 
kelių pasidalinimu, linkint tar
pusavio meilės. Šias apeigas at
liko klebonas kun. Antanas Per- 
kumas.

Jaunimo atstovė Virginija Ig- 
natavičiūtė ispanų kalba pa
skaitė Aldonos Dambravienės 
paruoštą straipsnį apie lietuviš

Černiūtė ir B. Dirgėlaitė. Mer
gaičių chorelis, kuriam vadovau
ja IV kl. mokinė I. Mičiulytė 
ir kuriame dainuoja mokinės K. 
Langytė, Z. Dapkutė, I. Šly- 
žytė, L. Valiūnaitė, L. Rekašiū
tė ir J. Patraitė, per šį paren
gimą turėjo po didžiojo pasise
kimo per evangelikų advento 
šventę savo antrą viešą pasi
rodymą. Jos giedojo “Ateikite, 
tikintys” ir “Piemenėliams”. I 
kl. mokiniai St. Kairys ir A. Ma- 
čionis deklamavo eilėraštį 
“Snaigių pasaka”. Vėl atėjo mer
gaičių chorelis į sceną ir sugie
dojo “Bernelis gimė” ir “Svei
kas, Jėzau”. Po IV kl. mokinės
K. Langytės eilėraščio “Weih- 
nachten” deklamacijos mergai
čių chorelis savo pasirodymą už
baigė giesme “Prie prakartėlės”. 
Kultūrinės programos pranešėja 
buvo VI kl. mokinė L. Rekašiū
tė. Visi bendrai sugiedojo “O 
džiaugsminga, išganinga!”, vėl 
akordeonu lydint V. Kemerai- 
čiui. Po to buvo mokytojos M. 
Dambriūnaitės su jaunesniai
siais mokiniais atliktas vaidini
mas “Kalėdos miške”.

Užbaigos žody kun. diak. Fr. 
Skėrys išreiškė padėką gimnazi
jos direktoriui už sakytą žodį 
ir sveikinimus, M. Dambriū- 
naitei už vaidinimą, mokiniam 
už eilėraščius, mergaičių chore
lio vadovei I. Mičiulytei ir kitom 
už dainas ir visiem kitiem, kurie 
kuriuo nors būdu prisidėjo prie 
šventės pasisekimo. Po to jis vi
siem palinkėjo džiaugsmingų ir 
palaimintų Kalėdų švenčių ir 
laimingų, sveikų ir sėkmingų 
Naujųjų Metų. Sveikinimą pa
kartojo ir vokiečių kalba.

Kai atėjo Kalėdų senis ir, pa

kus kūčių papročius ir išklausė 
Van Dyck Kalėdų dramą “Ket
virtasis išminčius” (toji progra
ma buvo kelis kartus transliuo
jama per Amerikos Balsą ir Vati
kano radiją į Lietuvą). Likęs 
laikas buvo užpildytas kalėdi
nėmis giesmėmis iš viso pasau
lio.

Bernelių mišios buvo labai į- 
spūdingos. Jose giedodami įsi- 
jungėm į magnetofono juoston 
įrašytas Kauno Įgulos bažnyčios 
ir Memmingeno lietuvių chorų 
įgiedotas kalėdines giesmes. 
Kaip su Gloria visas kambarys 
sutviskėjo šviesomis, taip pa
mokslo metu šviesos geso ir, 
mirgant geltonom, žaliom ir rau
donom žvakutėm, buvo ispaniš
kai išklausyta kalėdinė Sibiro 
maldaknygės istorija, kuri radijo 
pasauly yra pagarsėjusi ir pla
čiai žinoma kiekvienoj Pietų 
Amerikos šaly.

Religiniam įvade į programą 
klebonas sakė, jog, kaip Juoza
pas ir Marija, šią naktį Vene
cuelos lietuviai surado kelią į šią 
užeigą; kaip piemenys, jie sekė 
žvaigždę, kad pagarbintų Jėzų 
kalėdinėj vidunakčio mišių au
koj; kaip trys išminčiai, su
klaupę sudėjo dovanas, ku
rios yra darbas, tarpusavio mei
lė ir gyvenimo kryžius.

Nutilus kalėdinėm giesmėm, 
dar ilgai šnekučiuotasi, džiau
giantis, kad mūsų seni papro
čiai yra gyvi ir kad randama bū- 

sakęs savo humoru persunktą 
kalbą, dalino dovanas, visi buvo 
labai linksmi.

Labai malonu, kad Vasario 16 
gimnazijoj, net esant sunkioj fi
nansinėj krizėj, aukotojų dėka 
yra įmanoma suruošti tokias Kū
čias. Ne vienam mokiniui iš var
gingesnės šeimos tai ir yra vie
nintelės Kūčios. Labai malonu ir 
tai, kad kun. diak. Fr. Skėrys 
nenuilsdamas kiekvienais me
tais, sąlygom labai pasunkėjus, 
toliau organizuoja Kalėdų eglu
tę. Reikia tikėtis, kad, kol egzis
tuos Vasario 16 gimnazija, egzis
tuos ir eglutės. O jos egzistuos 
tikrai, jei rėmėjai ir organizato
riai duos tai, ką davė lig šiol.

(avpv)

Vasario 16 gimnazijos direk
torius Vincas Natkevičius 
kalba tos gimnazijos bend
rose kūčiose.

PHILADELPHIA, PA.

Pasibaigus II-jam pasauliniam 
karui, į Ameriką atvyko didžiu
lis būrys lietuvių, apsišarvavm 
šių įvairiomis mokslo žiniomis. 
Tai buvo mūsų nepriklausomo 
gyvenimo vaisius. Šiuo moksli
niu kapitalu mes naudojamės 
jau 27-ti metai.

Mirčiai skinant senąją kartą, 
atsivežtinis mokslinis kapitalas 
labai mažėja. Mūsų kultūrinis, 
politinis, visuomeninis gyveni
mas darytųsi labai skurdus, jei 
nesusilauktumėm pakaitalų. 
Daugelį atsiradusių spragų už
pildo jau šiame krašte aukštes
niuosius mokslus baigę ir nuo 
mūsų tautos kamieno nenutolę 
žmonės. Turime vilčių, kad vie
nu tų pakaitalų bus ir Zita Star
kai tė.

-o-
Pirmuosius saulės spindulius 

Zita išvydo Philadelphijoj. Čia 
ji jaukiame šeimos židinyje lei
do nerūpestingą vaikystę. Pa
ūgėjusi baigė katalikišką pra
džios mokyklą ir persikėlė į 
mergaičių gimnaziją. Po ketve
rtų metų gavo brandos atestatą 
su labai gerais pažymiais. Prieš 
pradedant studijuoti aukštes
nius mokslus, kaip gerai moki
nei kelios institucijos, jų tarpe ir 
Beaver kolegija, pasiūlė stipen
diją. Ši kolegija buvo arčiausiai 
Amų ir Zita ją pasirinko.
Į Z. Štarkaitė juto gana didelį 

Ijatraukimą sunkiam, formulė
mis persunktam, chemijos 
mokslui. Jame gilinosi ir pradė
jo garsėti Kaip gabi ir darbš
ti studentė, pateko į garbės 
sąrašą. Artinantis prie kolegijos 
baigimo, Zita žymiai toliau buvo 
pažengusi chemijoj, negu jos 
kolegos. Į tai atkreipė dėmesį 
mokyklos vadovybė ir ją, visų 
baigusiųjų akivaizdoj, apdo
vanojo bronzos medaliu. Beaver 
kolegija tokį medalį kas metai 
įfeikia tik vienam studentui. Be 
to, Zitos vardas ir pavardė buvo 
įgraviruoti bronzos plokštėj, 
kuri pritvirtinta vienos salės sie
noj, Beaver kolegijoj. Tuo būdu 
per daugelį metų praeiviai tarp 
kitų ras ir lietuvaitės Zitos Štar- 
kaitės, pasižymėjusios moksle, 
pavardę. Ta proga mūsų lau

reatės laimėjimai moksle buvo 
aprašyti ir vietinėj spaudoj.

Per visus ketverius metus Zita 
naudojosi Beaver kolegijos sti
pendija. Ji taip pat veikliai reiš
kėsi mokyklos gyvenime: buvo 
Amerikos chemikų ir mokslo 
draugijos (studentų skyriaus) 
pirmininkė bei kai kuriuose kur
suose ėjo seniūnės pareigas.

Į 1976 rudenį Zita įstojo į 
Temple universitetą Philadel
phijoj. Kaip nuostabių gabumų 
studentei jai buvo leista ruošti 
doktoratą iš organinės chemijos, 
neturint magistro laipsnio. To
kie dalykai Amerikos universi
tetuose bei kolegijose pasitaiko 
labai retai. Ruošdama doktoratą, 
pirmo kurso studentam skaito 
paskaitas iš organinės chemijos, 

dų šias tradicijas naujai įpras
minti. Vienas lietuvis veikėjas 
pastebėjo: “Šį vakarą sutikau 
žmones, kurių metais lietuvių 
tarpe nebuvau matęs. Man tai 
tikros Kalėdos!” Taip galvojom 
visi. Ačiū irgi visiem.

Aleksandra Vaisiūnienė

o savaitgaliais dirba Upjohn 
laboratorijose.

Nežiūrint, kad ji yra apsikro
vusi mokslo darbais universite
te, Zita randa laiko įsijungti 
ir į lietuvišką gyvenimą: nuo 
mažens priklauso ateitininkam, 
dainuoja Vilties chore, šoka tau
tinius šokius Aušrinėj.

Zitos vyresnioji sesuo Danutė 
baigė biznio mokyklą ir šiuo me
tu turi gerą sekretorės darbą, 
dainuoja chore. Jauniausioji se
suo Vida lanko gimnaziją, daly
vauja chore, tautiniuose šokiuo
se, priklauso moksleiviam ateiti
ninkam. Visos mergaitės kalba 
gražiai lietuviškai. Reikia ma
nyti, kad tai nuopelnas Jono ir 
Veronikos Štarkų, jog jų visos 
dukros palaiko tokius glaudžius 
ryšius su lietuviškuoju jaunimu.

Zitai linkėtina ir toliau sėk
mės moksle ir savo įsigytomis 
žiniomis pasidalinti ir su lietu
viška visuomene. B.V.

LMK Federacijos klube
Mūsų kolonijoj, išskyrus va

sarą, vyksta gyvas judėjimas: 
ruošiami koncertai, parodos, 
svarbesnių įvykių minėjimai, 
dramos bei tautinių šokių gru
pių pasirodymai ir t.t. Turim 
daug organizacijų: ideologinių 
politinių, visuomeninių, kultūri
nių bei profesinių. Kiekviena iš 
jų šiuo ar tuo prisideda prie mū
sų tautos garsinimo bei lietuvy
bės išlaikymo. Nuo šių visų 
organizacijų savo darbais neatsi
lieka ir Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Philadelphijos klu
bas.

Praėjusių metų gruodžio 13 
klubo narės etninių grupių in
stitute, vadinamajame BLCH, 
kuris yra 18 South 7th St., 
Philadelphijoj, labai gražiai 
šiaudinukais papuošė didžiulę 
eglutę, savo originalumu išsi
skyrusią iš kitų etninių grupių 
kalėdinių eglučių. Šia eglute 
instituto lankytojai grožėjosi iki 
sausio 15. Minėtos įstaigos va
dovybė lietuvių kalėdine eglute 
buvo labai patenkinta ir moterų 
klubui išreiškė nuoširdžią 
padėką.

Eglutės lankymo metu iš mag
netinės juostelės buvo grojamos 
8 kalėdinės giesmės ir duoda
mi apie jas angliški paaiškini
mai. Giesmės buvo parinktos tik 
mūsų kompozitorių, kad skir
tųsi nuo lenkų bei kitų tautų 
tame laikotarpy grojamų gies
mių.

Tame pačiame institute buvo 
suruošta ir originali įvairių tau
tų paroda. Jos ruošėjai norėjo 
pavaizduoti, ką į Ameriką su sa
vim atsigabeno senieji emigran
tai. Moterų klubas kaip ekspo
natus institutui įteikė seną pri
juostę, rankšluostį, maldakny
gę, karolius, sagtį ir kita.

Praėjusių metų pabaigoj Snie
guolės Jurskytės iniciatyva buvo 
suorganizuotas Vasario 16 gim
nazijai remti būrelis. Jis greitai 
augo ir dabar jau turi 38 na
rius.

Moterų klubas buvo įsteigtas 
1950. Jo steigimo iniciatorių 
tarpe buvo ir operos solistė 
Juoze Augaitytė. Ji be pertrau
kos klubui vadovauja jau 21 
metai. Kitos valdybos narės, 
kurios pareigomis dar nepasi- 
skirstė, yra S. Jurskytė, B. Mu- 
raškienė, A. Špakauskienė, M. 
Bigenienė, A. Bigenienė, S. 
Bendžiuvienė, B. Valašinienė.

Br. Vaškaitis
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BALFO VEIKLA
Balfo direktorių suvažiavimas 

įvyko spalio 2 Philadelphijoj, 
Lietuvių namuose. Suvažiavime 
dalyvavo 16 direktorių ir 13 
įgaliotinių; 2 direktoriai negalė
jo atvykti. Suvažiavimą globojo 
vietinis skyrius, vadovaujamas 
Juozo Luko, ir direktorius Felik
sas Andriūnas. Išrinktas naujas 
direktorius Juozas Urbelis iš 
Melrose Park, 111., vietoj 1976 
birželio mėn. mirusio kun. Sta
sio Šantaro. Įstatų užbaigiamasis 
darbas — išleidimas — paves
tas atlikti centrui. Direktorė Ja
nina Gerdvilienė, New ‘Yorko 
skyriaus pirmininkė, skyriaus 
vardu pakvietė direktorius kitą 
suvažiavimą rengti New Yorke.

-o-
Balfo apyskaitiniai metai bai

gėsi gruodžio 31, bet buvo leis
ta skyriam, nesuspėjusiem at
siskaityti, raportus pristatyti iki 
sausio 15.

-o-
Kalėdų Švenčių ir Naujų Me

tų proga Balfas šalpos aukomis 
prisiminė senelius ir ligonius, 
gyvenančius Vokietijoj, Aust
rijoj, Prancūzijoj ir Amerikoj. 
Pasiųsta šalpos auka Vokietijos 
LB Salzgitter apylinkės valdy
bos ruošiamai vaikučių ir sene
lių eglutei, pagal jų prašymą 
palaikyti seną Balfo tradiciją.

1976 metais buvo pasiųsti 
365 vartotų rūbų siuntiniai Su
valkų Trikampy gyvenantiem 
neturtingiem lietuviam. Taip 
pat buvo suteikta parama ir kitur 
vargstantiem tautiečiam.

-n-
Skyrių veikla

13 skyrius, Los Angeles, Ca
lif. — Pirmininko Vlado Pažiū
ros pranešimu, sausio 22 skyrius 
suruošė pobūvį Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos atnaujintoj 
salėj.

39 skyrius, Miami, Fla. — 
Skyriaus iniciatyva buvo suorga
nizuotos bendros Kūčios, kurios 
jau virto gražia tradicija ir sulau
kia puikaus pasisekimo vietos ir 
apylinkės lietuvių tarpe. Šia 
proga yra renkamos aukos Balfui 
ir tuo būdu tinkamai prisimena
mi vargstantieji lietuviai. Sky
riui pirmininkauja direktorius P. 
Šilas, vicepirm. — J. Yankienė, 
sekr. — K. Kodatienė, ižd. — 
Vi. Šapėnas.

52 skyrius, Philadelphia, Pa. 
Direktoriaus Felikso Andriūno 
pastangomis centro valdybos 
pirm. M. Rudienė spalio 3 Lie
tuvių namuose plačiau Philadel- 
phijos lietuvių visuomenei pra
nešė apie dabartinius Balfo už
davinius bei atliktus darbus.

72 skyrius, Brockton, Mass.
— Lietuvių Sandaros salėj spa
lio 30 skyrius surengė tradicinę 
vakarienę lėšom telkti. Ilgame
tis rėmėjas Juozas Kairys ir šiais 
metais per skyrių parėmė Balfą 
stambesne auka.

85 skyrius, Rockford, III. — 
Dr. Pliopliui dėl nesveikatos pa
sitraukus iš pirmininko pareigų, 
skyriaus metiniame susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: pirm. St. 
Surentas, vicepirm. P. Šernas, 
sekr. S. Tikušis, ižd. V. Keršys, 
nariai A. Kapačinskas ir B. Mo- 
rienė.

94 skyrius, Waukegan, 111. — 
Skyriaus naujas pirmininkas yra 
kun. Juozas Kuzinskas, Šv. Balt
ramiejaus lietuvių parapijos kle
bonas, sekr. Vladas Petrauskas, 
ižd. Kazys Kazlauskas.

100 skyrius, New York, N.Y.
— Skyriaus pirm. J. Gerdvilie- 

New Yorko ir New Jersey lietuvių grupė lankėsi Sunny Hills, 
Fla., liepos 30-31. Čia matome išeinančius iš bažnyčios po 
pamaldų. Delton Co. bendrovė bažnyčią pastatė ir pado
vanojo Sunny Hills gyventojam.

nės surengtame priėmime c.v. 
pirm. M. Rudienė pabendravo 
su valdybos nariais. Tartasi Bal
fo klausimais.

139 skyrius, Collinsville, 111.
— Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Jonas Luja, sekr. Kristupas Kiku
tis, ižd. Aldona Švarcienė. Kont
rolės komisija: Vladas Tervy- 
dis, Gustas ir Ema Motiejaičiai.

142 skyrius, Washington, D.C.
— Centro pirm. M. Rudienė spa
lio pradžioj tarėsi su skyriaus 
valdyba, kuriai šiuo metu pirmi
ninkauja dr. Jonas Balys.

143 skyrius, St. Petersburg, 
Fla. — Pirmininkas Jonas Va- 
lauskas praneša, kad Balfo vieti
niame skyriuj buvo įsteigtas dra
mos sambūris, kuris jo asmeniš
kų lėšų dėka ruošiasi pastatyti 
A. Kairio “Sidabrinę dieną” 
kovo mėn.

Chicagos apskrities valdyba, 
vadovaujama direktoriaus Va
lerijono Šimkaus, rudens vajų 
iškilmingai atidarė rugsėjo 26 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėj ir uždarė lapkričio 28 “Tė
viškės” parapijos salėj. Parengi
mų vadovas Kostas Repšys ir po
būvių šeimininkė Kotryna Rep
šienė kartu su talkininkėmis 
paruošė užkandžius. Visas išlai
das apmokėjo adv. Frank Zogas, 
Midland Savings and Loan 
Assoc. prezidentas, kuris šiais 
metais sutiko globoti Balfo vajų. 
Vajaus uždarymo metu meninės 
programos dalį atliko “Tėviš
kės” parapijos jaunimas. Klebo
nas kun. Ansas Trakis yra Bal
fo centro valdybos vicepirminin
kas.

-o-
Stambieji Balfo rėmėjai 

Aleksas Kunevičius, pramoni
ninkas, Custom Trim Products 
Co. prezidentas, iš Cleveland, 
Ohio, ir Leonardas Kazuckevi- 
čius “Caz” iš Brockton, Mass., 
paaukojo Balfui po 1,000 dol.

Balfo inf.

KEARNY, N.J.
Veikla parapijoj

Prabėgę metai baigti su nema
žu darbo kraičiu. Jei tik svar
besnius dalykus tektų išvardyti 
ir tai susidarytų didelė nuveik
tų darbų eilė. Vienas svar
biausių parapijos rūpesčių yra 
mokykla. Jai išlaikyti tenka su
naudoti bene didžiausią parapi
jos pajamų dalį.

Įvairios parapijos išlaidos 
žymiai padidėjo. Sekmadieninių 
aukų nebeužtenka visom išlai
dom padengti. Ieškomi kiti ke
liai, kuriais būtų galima parapi
jos pajamas padidinti.

Gražus ir pelningas buvo 
pereitais metais surengtas para
pijos 60 metų minėjimas, pel
ningi buvo ir Moterų Sodalie- 
čių renginiai — kortų vakarai ir 
kt. Didoka buvo ir kalėdinė 
rinkliava, didesnė nei pernai. 
Mažiau pajamų davė bingo žai
dimai, nes ketvirtadienių vaka
rais tokie pat lošimai vyksta ir 
kitose apylinkės parapijose. Pa
pildomos pajamos, kurios buvo 
1976 suverbuotos įvairiais bū
dais, padėjo parapijos biu
džeto lygsvarą išlaikyti. Klebono 
kun. D. Pociaus teigimu, raudo
nai įrašytų skaičių parapijos 
knygose kol kas nėra, bet nėra 
ir pertekliaus.

Nemaža rūpesčių klebonas 
turi su įvairiais pataisymais baž
nyčioj, mokykloj ir kituose pa
statuose. Trūksta darbininkų ir 
bingui aptarnauti. Ypač kvie
čiami talkon geros valios para- 
piečiai.

CLEVELAND, OHIO

Dr. D. Tamulionytė 

HEW komisijoj

JAV Health, Education and 
Welfare departamentas pakvietė 
dr. D. Tamulionytę ekspertų ko- 
misijon, kuriai pavesta peržiū
rėti ir įvertinti įvairių instituci
jų ir organizacijų pateiktus pra
šymus švietimo ir kultūrinių 
darbų finansavimui. Komisija 
sudaryta atrankos būdu iš įvairių 
sričių ir vietovių specialistų. Jos 
posėdžiai vyks HĘW centre 
Washingtone sausio 30 — vasa
rio 5.

Dr. Tamulionytė yra jauniau
sios mūsų mokslininkų kartos at
stovė, studijavusi Amerikos ir 
Prancūzijos (Sorbonos) univer
sitetuose. Doktoratą iš prancū
zų literatūros gavo žymiame Ca- 
se Westem Reserve universi
tete. Jaunoji mokslininkė šalia 
tiesioginio akademinio darbo 
reiškiasi lituanistiniame švie
time ir visuomeninėj veikloj.

Pagerbtas prof. Jucaitis
Prof. dr. Pranas Jucaitis yra di

džiai pasižymėjęs mokslininkas, 
atidavęs (ir dabar tebeatiduo- 
dąs) didelę duoklę lietuviškam 
visuomeniniam ir kultūriniam 
veikimui. 80 metų amžiaus su
kakties proga sausio 23 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos apa
tinėj salėj įvyko jo pagerbimas. 
Kondensuotą paskaitą apie jo as
menį ir darbus skaitė buvęs il
gametis Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos centro ko
miteto sekretorius Petras Klio- 
rys.

Sukakties minėjimą rengė vie
tos LKDS skyrius, vadovauja
mas pirmininko Antano Garkos.

A.J.

Gintaro vakaras ir 
Vasario 16 minėjimas

Lietuvos vyčių 90-toji kuopa 
jau kelerius metus surengia gra
žius ir kultūringus gintaro vaka
rus. Jie būna vasario mėnesiais. 
Programa susijusi su Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimu. Ir šiemet vasario 13, 
sekmadienį, toks renginys čia 
ruošiamas. Jam surengti talkina 
klebonas kun. D. Pocius, parapi
jos taryba ir iš dalies Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė. Prog
rama jau baigiama ruošti. Mi
nėjimas prasidės pamaldomis 
bažnyčioj ir tęsis vakare Lietu
vių Katalikų Bendruome
nės Centre su kalbomis, menine 
dalimi ir turtinga vakariene.

Pereitaisiais metais toks vyčių 
renginys puikiai pavyko. Atrodo, 
kad ir šiemet netrūks žmonių 
bažnyčioj per tąja intencija lai
komas pamaldas, o vakare salė 
bus perpildyta svečiais, nes 
kiekvieno lietuvio tautinė parei
ga tokiuose svarbiuose minėji
muose dalyvauti.

Vietos į šį renginį rezervuoja
mos. Pakvietimai gaunami sek
madieniais po kiekvienų mišių 
bažnyčios vestibiuly arba klebo
nijoj. Auka, įskaitant vakarienę, 
gėrimus ir kt., 12.50 dol. asme
niui.

VISIT LITHUANIA IN 1977
WITH UNION TOURS AND

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), 
Copenhagen (1)

859.00

*Prices based on airfares as of 
November 1976 and subject to 
change.

UNION TOURS
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016 
Teiephone (212) 679-7878

, INC.

Prieš Kalėdas iš spaudos išėjo nauja A. Kasulaičio knyga 
“Lithuanian Christian Democracy”. Tą knygą pristato dr. 
D. Tamulionytė, kairėj istorikas J. Jakštas, dešinėj kun. G. 
Kijauskas ir knygos autorius. Nuotr. V. Bacevičiaus

PACIFIKO
ŠAULIAI

Los Angeles mieste yra veik 
pusantro šimto narių pasiekusi 
Juozo Daumanto šaulių kuopa. 
Įsteigtas ir būrys; jį gražiai suor
ganizavo jaunimo vadovas Br. 
Stančikas. Kuopa pamažu auga 
narių skaičium ir pasižymi savo 
veikla lietuvių kolonijos organi
zacijų tarpe. Tą veiklą būtų 
galima žymiai pagyvinti, bet vis 
atsiranda kliūčių iš šalies.

1976 gruodžio 12 įvykęs gau
sus susirinkimas ir pobūvis (da
lyvavo 76 šauliai ir keli svečiai) 
akivaizdžiai parodė, kad jau ir 
vilos “Trakai” svetainės salė da
rosi daumantiečiam per ankšta. 
Rimtai keliamas klausimas įsi
gyti nuosavus namus su sale 
arba sodyba, nors tam ir trūksta 
pinigų bei pasišventusių žmo
nių. Tam reikalui susirinkime 
sudaryta speciali komisija, kuri 
ištirs galimybes ir gal paieškos 
pritariančių mecenatų. Komisi- 
jon įeina šauliai: Petras Sakas, 
Justinas Naujokas, Bronius Že
maitis ir Kazimieras Rakūnas. 
Būtų gera, kad jie sueitų į kon
taktą su Lietuvių Akcinės Bend
rovės direktoriais, kurie pana
šiam tikslui jau keleri metai tu
ri užšaldę banke daugiau kaip 
40,000 dolerių. Tos bendrovės 
nariai kviečiami šiuo reikalu pa
sisakyti ir talkinti šiam šaulių

Patvirtinta valdyba
Šv. Vardo Draugija ir Lietuvių 

Katalikų Bendruomenės Cent
ras metiniame susirinkime sau
sio 10 svarstė draugijos veiklos 
reikalus ir patvirtino 1976 metų 
apyskaitas.

Iš pateiktų finansinių duome
nų paaiškėjo, jog prekyba 1976, 
palyginus su 1975, buvo men
kesnė — mažiau renginių, ma
žesnės baro pajamos ir tik ne
didelis pelnas.

Susirinkimas patvirtino 1977 
metam tuos pačius buvusios val
dybos pareigūnus: S. Przychoc- 
ki — pirmininku, E. Adamczyk
— vicepirmininku, Ch. Alicks — 
finansų sekretorium, A. Tamkų
— iždininku, J. Mėlynį — proto
kolų sekretorium ir V. Jasonį
— tvarkdariu. Teisių patarėjais 
liko Fr. Gelenitis ir J. Salvest.

J. Mėlynis 

sumanymui.
Daumantiečiai leidžia vertin

gą knygą apie vysk. Motiejų 
Valančių — “Žemaičių didysis”, 
kuriai prenumeratas (po $10) 
rinkti talkina šaulių kuopos ir ki
tos organizacijos. Kai kurie pre
numeratoriai teiravosi, kodėl 
knygos spausdinimas taip ilgai 
tęsiasi. Susirinkimui pirminin
kavęs knygos autorius dr. Gr. 
Valančius ir kuopos pirm. K. Ka
ruža (3675 Manon St., Los An
geles, Calif. 90027) pranešė, kad 
spaudos darbai eina prie galo, ir 
prašė knygą nurodytu adresu 
užsisakyti.

Perskaitytas naujosios šaulių 
centro valdybos aplinkraštis, 
gen. St. Raštikio atsakymas į lin
kėjimus pasveikti ir išklausytas 
pranešimas apie šią vasarą lie
pos 3-10 Kennebunkporte pran
ciškonų sodyboj įvykusią Naujo
sios Anglijos šaulių rinktinės 
kultūrinę savaitę, kurioj daly
vavo kuopos pirm. Karuža.

Iš valdybos pranešimo susi
rinkime sužinojom apie eilę nu
veiktų gerų darbų. Mecenatai 
šauliai Sofija ir mjr. Jonas Pui- 
kūnai “užfundino” kuopai Lie
tuvos vėliavą; jiem kuopos var
du pareiškė didelę padėką 
pirmu.JKąruža. Ieškomas mecena
tas įsigyti JAV vėliavai. Kuopa 
darniai pradėjo bendradarbiauti 
su vietos Ramove (pirm. pik. 
ltn. J. Andrius); šios dvi organi
zacijos yra artimos ir broliškos 
iš nepriklausomos Lietuvos lai
kų.

Tylos minute pagerbti miru
sieji kuopos šauliai: Leonas 
Tompauskas (kybartietis) ir trys 
Juozapai—Gajauskas,Matjošaitis 
ir Žemaitaitis. Pagerbti .ir nese
niai mirę Šaulių Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas Ra
polas Skipitis ir buv. Š. S-gos 
viršininkas pik. Mykolas Kal- 
mantas. Apie juos padaryti trum
pi pranešimai. Apie Kaiman to 
kankinimą papasakojo š. Liudas 
Reivydas, kartu su juo kankintas 
bolševikų kalėjime.

Kuopos pirmininkas padėkojo 
dr. Gr. Valančiui už gražiai ir 
sklandžiai pravestą susirinkimą, 
sekretoriui adv. Kaz. Motušiui, 
visiem gausiai dalyvavusiem na
riam, svečiam ir vaišes paruošu- 
siom šaulėm — Orlovienei, Jur- 
kūnienei, Paškauskienei, Puikū- 
nienei, Banionienei ir kt. Susi
rinkimas praėjo geroj nuotaikoj.

Šaulys

— Kongresmanas Fr. Annun- 
zio (dem., 111.) sausio 4 pasiūlė 
naują rezoliuciją Atstovų Rū
muose. Joje reikalaujama, kad 
JAV, tęsdamos Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos inkorporavimo nepri
pažinimo politiką, toliau pripa
žintų tų respublikų diplomati
nius ir konsularinius pareigū
nus, kaip teisėtus tų trijų tautų 
atstovus JAV-se. Antra, įpareigo
jamas JAV prezidentas per JAV 
delegaciją Jungt. Tautose daryti 
reikiamus žygius iškelti Jungt. 

Tautose prievartinį Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos inkorpora
vimą į Sov. Sąjungą ir prašyti, 
kad Jungt. Tautos pravestų in- 
vestigaciją Baltijos valstybėse, 
siekiant, kad iš jų būtų atitrauk
ti Sov. Sąjungos kariuomenės 
daliniai, agentai ir kolonistai, 
kad išvežtieji gyventojai būtų 
grąžinti laisvėn, kad tose valsty
bėse būtų pravestas laisvas ple
biscitas ir rinkimai Jungt. Tautų 
priežiūroj, leidžiant žmonėms 
laisvai išrinkti savo vyriausybę.

— Birutė Pūkelevičiūtė, pre
mijuota rašytoja ir aktorė, vasa
rio 27 Chicagos tautiniuose na
muose kalbės apie Oskaro Mila
šiaus kūrybą.

— Kun. V. Šarka iš V. Vokie
tijos parašė laišką L. Brežnevui, 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos gener. sekretoriui, ir 
paprašė leisti Lietuvoj žodžio 
bei spaudos laisvę ir švęsti pa
grindines religines šventes, su
grąžinti iš. ištrėmimo vyskupus 
J. Steponavičių ir V. Sladkevi
čių, nepersekioti kunigų už 
vaikų ir jaunimo mokymą tikė
jimo tiesų, leisti religines 
transliacijas ir knygas. Taip pat 

prašė leisti lietuviam tėvynėj 
lankytis ilgiau negu 5 dienas ir 

sumažinti muitus už dovanų 
siuntinius.

— Lietuvos Atsiminimų ban
ketas, ruošiamas Chicagos vy
čių Lietuvos nepriklausomybės 
sukakčiai paminėti, bus vasario 
6 Martiniąue salėj. Banketo 
metu bus pagerbta Lietuvos 
generalinė konsule Juzė Dauž- 
vardienė. Pagerbime dalyvaus ir 
kitų kraštų konsulai.

— Rašytojas Antanas Gustai
tis parašė specialų humoristinį 
veikalą, kuris bus atliktas Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos cent
ro valdybos 1977 sausio 29 ruo
šiamam spaudos baliuj. Vaidini
mas liečia šių dienų lietuvių 
gyvenimo aktualijas.

— Kun. Jonas Staškus iš To
ronto persikėlė į Londono, Ont., 
vyskupiją, kur klebonauja dvie
jose lietuvių parapijose: Šiluvos 
Marijos — Londone ir Šv. Ka
zimiero — Delbi. Sekmadie
niais pamaldas laiko abiejose 
vietovėse. Buvę parapijų klebo
nai — kun. dr. J. Gutauskas ir 
kun. B. Pacevičius — atsisakė 
iš pareigų dėl amžiaus ir nesvei
katos. Kun. dr. J. Gutauskas gy
vens Delhi ir, kiek sveikata leis, 
talkins parapijoj. Kun. B. Pacevi
čius apsigyveno Putname, Conn.

— Dr. J. Basanavičiaus minė
jimas Buenos Aires įvyks vasa
rio 16. Tą dieną įvyks gintaro 
paroda. Programoj dalyvaus Lie
tuvių Centro šokių ansamblis, 
dainininkių būrelis ir Temper- 
ley Aušros choras, vadovauja
mas I. Balantinavičiaus.

— Lietuvių gydytojų suva
žiavimas planuojamas suruošti
1977 gegužės mėnesį Cleve
lande. Numatoma ne tiktai 
mokslinių, bet ir visuomeninių 
paskaitų tjek medikam, tiek vi
suomenei. Bus pobūvis ir atski
rų korporacijų posėdžiai.

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės kitas seimas vyks
1978 Toronte, Kanadoj.
— “Lietuvos Statutas”, pirmą 

kartą išleistas Lietuvoj 1529, da
bar išleistas anglų kalba vienos 
didžiųjų pasaulio leidyklų E.J. 
Broli. Leidyklos centras yra Lei
dene, Olandijoj. Vertimą į anglų 
kalbą atliko Kari von Loewe. 
Jis leidinį suredagavo, parašė 
įvadą ir komentarus.
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SPORTAS
Pavykęs stalo teniso turnyras
Sausio 15-16 New Yorko Kul

tūros Židinys turėjo nematytų 
svečių. Tom dienom ten vyko 
plataus masto stalo teniso turny
ras. Nežiūrint šalčio ir sniego, 
turnyras sutraukė 140 dalyvių. 
Jų tarpe nemažai jaunimo iš 
aplinkinių st. teniso klubų, ve
teranų ir aukštesniųjų klasių žai
dėjų. Šeštadienį daugiausia reiš
kėsi mergaitės ir berniukai, su
grupuoti pagal amžių: iki 13, 
iki 15 ir iki 17 metų. Dauguma 
iš jų jau yra stiprūs ir gerai iš
lavinto stiliaus žaidėjai. Tarp 
mergaičių labai gražiai pasirodė 
Danutė Gvildytė, laimėdama 
pirmąsias vietas iki 15 ir iki 
17 m. amžiaus mergaičių grupė
se. Berniukų iki 15 m. grupėje 
pirmuoju pabaigė Paulius Gvil
dys. Nors stalo tenisas ir nebėra 
jo pirmoji meilė, bet pasirodė, 
kad dar neužmiršo, ką buvo iš
mokęs. Jo sesuo Danutė jau yra 
pasivijusi savo brolį, o iš paskos 
ateina dar dvi Gvildytės — 
Rama ir Rita, kurios irgi daro 
sparčią pažangą. Jaunimo grupė
je dalyvavo ir daugiau lietuvių 
žaidėjų: Rūta Bobelytė, Arūnas 
Gudaitis, Rima Jasaitytė ir Rima 
Vebeliūnaitė iš New Yorko; 
Audronė Tursaitė iš New Jer
sey ir Virginija bei Audronė Bač- 
kaitytės iš VVashingtono.

Sekmadienį į K. Židinį rinko
si jau kita klasė st. teniso žai
dėjų. Čia rungėsi įgudę st. te
niso vilkai-veteranai, ne taip se
niai buvę patys pradininkai šios 
išpopuliarėjusios sporto šakos 
Amerikoj. Žaidė ir USTTA ofi
cialaus laikraščio vyr. redakto
rius, temperatingasis Tim Bog- 
gan, kuris visada mielai su savo 
sūnumis dalyvauja K. Židiny 
ruošiamuose turnyruose. Būtų 
buvę malonu pamatyti ir buvusį 
lietuvių meisterį Praną Gvildį 
bekovojantį prie žalio stalo, bet 
deja — vyriausio teisėjo parei
gos neleido jam nei minutės 
nuo įtempto darbo atsitraukti. 
Vyrų grupėj iš lietuvių dalyvavo 
tiktai vienas — Algis Tursa 
iš New Jersey. Labai gaila, kad 
neišdrįsta pasirodyti ir kiti lietu
viai stalo teniso veteranai, jei ne 
dėl laimėjimo, tai bent dėl para
mos savam sporto klubui.

Sekmadienį po pietų susirė
mė patys geriausieji žaidėjai, 
kurių klasifikacija iškėlė juos į 
pirmaujančius visoj Amerikoj. 
Čia dalyvavo tokie, kaip Errol 
Resek, David Saki, Roger 
Sverdlik, Ameriko rinktinės žai
dėja Alice Sonne, jaunių meis
teris Michael Lardon ir kiti pa
sižymėję tenisininkai. Vyrų neri- 
botoj klasėj pirmą vietą laimėjo 
Errol Resek, baigmėje nugalėjęs 
mažai žinomą, bet puikiai žai
džiantį 14-metį Rutledge Barry. 
Jaunasis Barry prasiskynė kelią 
laimėjimais kitose klasėse ir pa
siekė baigmę, nugalėjęs aukš
čiau įvertintus žaidėjus.

Moterų grupėj dalyvių buvo 
nedaug, bet visos labai stiprios. 
Pirmą vietą laimėjo Alice Green- 
Sonne, ketvirta visoj Amerikoj.

Dauguma svečių amerikiečių 
nepagailėjo komplimentų lietu
viam už gražias patalpas ir tvar
kingai pravestą turnyrą. Sunkų 
organizacinį darbą puikiai atliko 
LA Klubo st. teniso sekcijos 
vadovas Tadas Jasaitis, Turnyro 
eigą vedė Pranas Gvildys, talki
nant Antanui Gudaičiui, Tomui 
Vainiui ir kitiem klubo nariam. 
Dalyvių užkandžiais rūpinosi 
Ina Gvildienė, Ina Jasaitienė ir 
kitos klubo talkininkės. Žaidėjų 
registracijos mokesčių pelnas 
davė galimybę įsigyti naujus sta
lus, kurie taip reikalingi toli
mesniam LA Klubo žaidėjų tre
niravimui. Šia proga klubo va
dovybė kviečia daugiau lietuvių 
jaunimo dalyvauti stalo teniso 
treniruočių programoj Kultūros 
Židiny.

susirinkimas priėmė minimalų 
nario mokestį po 1 dolerį me
tinio mokesčio kiekvienam 
klubo sportininkui ir nariui. Sta
tuto pakeitimam paruošti paskir
tas trijų narių komitetas: Pr.
Gvildys, A. Šilbajoris ir I. Ga- 

siliūnas. Paskirta mandatų komi
sija: I. Gasiliūnas, A. Mičiulis 
ir K. Vainius. Per mėnesį laiko ji 
bandys sudaryti kandidatų sąra
šą naujai valdybai.

Alg. S.

Sudarytas žaidynių komitetas
Kultūros Židiny sausio 19 įvy

ko pirmas ateinančių Š. Ameri
kos lietuvių kamuolio žaidynių 
komiteto posėdis. Žaidynės 
įvyks balandžio 29, 30 ir geg. 
1 New Yorke. Rytų sporto apy
gardos pavedimu žaidynes vyk
dys N.Y. Lietuvių Atletų Klubas. 
Žaidynių globos komitetai! pa
kviesti Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, Vliko pirm. K. 
Valiūnas, LB N.Y. apygardos 
pirm. A. Vakselis, Brooklyno lie
tuvių pranciškonų vienuolyno 
viršininkas t. P. Baltakis, OFM, 
ir Lietuvių Kultūros Fondo 
New Yorke tarybos pirm. dr. V. 
Vygantas. Į bendrą žaidynių 
rengimo komitetą įeina RSA va
dovė Irena Jankauskienė, LAK 
pirmininkas Stasys Prapuolenis 
ir žaidynių koordinatorius LAK 
sporto, vadovas Pranas Gvildys. 
Organizacinio komiteto pirmi
ninku pakviestas Ignas Gasiliū
nas. Jam talkins vicepirm. finan
sų reikalam S. Prapuolenis, vi
cepirm. ūkio reikalam A. Matu
laitis, sekretorius A. Gudaitis, 
iždininkė D. Šilbajorienė, spau
dos ir informacijos skyriui Alg.

Šilbajoris, sportininkų globai 
Pr. Gvildys, žaidynių leidiniui 
K. Čerkeliūnas, aukom dėl do
vanų ir taurių dr. M. Žukaus
kienė, parengimui ir vaišėm I. 
Jankauskienė, transportacijai J. 
Rauba.

Varžybinio komiteto pirmi
ninku bus Alg. Šimkus. Krepši
nio varžybom vadovaus Pat Tor- 
ney, o tinklinio—Tadas Jąsąitis. 
Pirmąja pagalba rūpinsis dr. O. 
Vilpišauskienė, Jai talkins gail. 
seserys R. Česnavičienė, A. Gar- 
bauskienė, N. Naronienė, R. Ra- 
jeckienė ir M. Šulaitienė.

Prisiminus gerai pavykusias 
ŠALFAS Sąjungos kamuolio žai
dynes 1974 New Yorke, galima 
tikėtis, kad ir šių žaidynių or
ganizavimas yra gerose ir prity
rusiose rankose. New Yorko ir 
apylinkių visuomenė skatinama 
kooperuoti ir visom išgalėm pri
sidėti prie žaidynių pasisekimo.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

13 dol.—Rita Bureika, Los 
■ Angeles, Calif.

Po 12 dol. — J. Matukas, 
Deerfield Beach, Fla., E. Gagas, 
VVoodhaven, N.Y.

11 dol. — L. Kasiuba-Chesna, 
Brooklyn, N.Y.

Po 10 dol. — A.K. Landsber
gis, Upper Marlboro, Md., A. 
Tumas, Reseda, Calif., R. Po
vėli, Brooklyn, N.Y., M. Aukš- 
taitė, Downsview, Ont., Canada, 
A. Mickevich, Brooklyn, N.Y.

Po 8 dol. — R. Stepanėnas, 
Long Island City, N.Y., A. Sirge- 
das, Brooklyn, N.Y., J. Tričys, 
Chicago, 111., A. Aidukas, Elm- 
wood Park, N.J., K. Arlauskas, 
So. Boston, Mass., J. Baltrus, 
Du Bois, Pa., M. Pečiulis, 
Downsview, Ont., Canada, B. 
Mudėnas, VVorcester, Mass., M. 
Zirlys, Rochester, N.Y., S. Maž- 
litavičius, Brooklyn, N.Y., J. Ol- 
kovikas, Manchester, N.H., A. 
VVishner, Lakewood, Ohio, E. 
Cibas, Milton, Mass., I. Ceras, 
Jamesburg, N.J., J. Mikalauskas, 
Richmond Hill, N.Y., K. Gar- 
bauskas, Great Neck, N.Y., A. 
Rysavy, New York, N.Y., G. 
Stancius, Mt. Vernon, N.Y., B. 
Vosylius, Chicago, 111., V. Li
sauskas, VVaterbury, Conn., V. 
Kuskis, Hollis, N.Y., J. Liaukus,

pri-

Bačkis, VVashing-

— P. Povilaitis, 
N.Y., A. Balsys,

New Yorko

<& ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Garsųjį Hastingso turnyrą lai
mėjo 25-metis lvovietis dm Ro- 
manišinas, surinkęs 11.5 taško iš 
14 galimų. 2. tm Š. Kagan (Izr.) 
9.5 t., 3. dm James Taijan (JAV) 
9 tš. Toliau dm Adorjan (Vng.) 
ir sovietų dm Smyslovas po 8, 
anglas Mails 7.5, amerikietis 
Vukcevič, jugoslavas Damjano- 
vič, vengras Farago ir norvegas 
Zweig po 6.5 taško. Tm Kaga- 
no sąskaiton įrašyta garbinga 
pergalė prieš turnyro nugalėtoją 
Romanišiną devintam rate. 
Tai vienintelis pastarojo pralai
mėjimas šiame turnyre. JAV jau
nas dm James Taijan gali di
džiuotis grįždamas į namus su 
bronzos medaliu, iškovotu gar
siam Europos turnyre. Jame da
lyvavo 8 dm, 4 tm ir 3 meiste
riai.

Hastingso atrankinį meisterių 
turnyrą laimėjo 18-metis meiste
ris Jonathan Tisdell, N.Y., surin
kęs 8-2 tš. Jis iškovojo dabar 
teisę dalyvauti pagrindiniam 
Hastingso turnyre.

Bobby Fischeris neatsiliepė į 
paskelbtas pasaulio kandidatų 
varžybas, todėl jo vieton FIDE

įkėlė buv. pasaulio meisterį 
Spaskį rungtynėm prieš čekų 
dm Hortą. Šis čekų dm stropiai 
ruošiasi busimom pasaulio kan
didatų varžybom. Štai jo įspū
dinga pergalė tarpt, turnyre Ju
goslavijoje (Banjaluka) metų pa
baigoj. 1. Hort (Čks.) 10 tš., 2. 
Vukič (Jgs.) 9.5; 3-5. Bagirov 
(Sov.), Bukič ir Parma (abu Jgs.) 
po 9, amerikietis W. Lombardy 
8.5, švedas Anderson ir čekas 
Smejkal po 8 tš.

FIDE buvo paskelbusi, kad 
pasaulio kandidatų varžybos į- 
vyks Šveicarijoj, išskyrus Lar- 
sen-Portisch dvikovą, kuri pa
skirta Olandijoj (Roterdame ar 
Amsterdame). Dabar aiškėja, 
kad sovietam spaudžiant Petros- 
jano-Korčnojaus mačas nukeltas 
Italijon, Florencijos miestan. 
Korčnojus nepatenkintas ir prie
šinasi (greičiausiai 
sumetimais). Ar FIDE atkreips 
dėmesio į Korčnojaus balsą, sun
ku pasakyti.

Chess Life & Revievv žurnalo 
sausio numerio viršely atspaus
dinta “American Open” p-bių 
laimėtojų nuotrauka, kurios vi
dury su didžiule dovana Yasser 
Seirawan, dm Walter Browne ir 
ekspertas dr. Pike. Pirmenybių 
aprašymas bus vasario nr. Mes 
savo skaitytojam galime praneš
ti, kad tas 16-metis jaunuolis iš 
Washingtono valstijos Y. Seira- 
wan nugalėjo tose pirmenybėse 
Kanados meisterį dm Biyiasasą, 
sužaidė lygiomis su Amerikos 
pastarųjų dviejų metų nugalėto
ju dm W. Browne, dm Leinu ir 
kitais. Tai nuostabūs jaunuolio 
pasiekimai. 2-4 v. pasidalijo dm 
Biyiasas, dm Leinas ir dm 
Shamkovičius.

Chess Life & Review 12/76 
nr. įvardino Amerikos berniukų 
iki 13 metų pirmojo pusšimčio 
sąraše 10-metį P. Palaitį, PA 
su reitingu 1333.

Chicagos lietuviai savo pirmi
ninkui a.a. Vladui Karpuškai 
atminti sausio 16 turėjo Torna
do turnyrą.

Bostono MET lygos rungty
nės Lithuanian at Brandeis Uni- 
versity turės įvykti šį penktadie
nį, sausio 28, USDAN Students 
Centre.

VVoodhaven, N.Y., S. Trojanas, 
St. James, N.Y.

6 dol. — O. 
ton, D.C.

Po 5 dol. 
Great Neck,
New York, N.Y., J. Tamašauskas, 
Putnam, Conn.

Po 4 dol. — K. Gimžauskas, 
St. Petersburg, Beach, Fla., U. 
Maceikonis, Elizabeth, N.J., F. 
Jankūnas, Elizabeth, N.J., Z. 
Martinonytė, So. Boston, Mass., 
E. Vilimaitė, Chicago, Ilk

Po 3 dol. — Iš
valstijos: A. Stero, Huntington 
Station, J. Bružas, VVappingers 
Falls, A. Baciuska, VVest Baby- 
lon, S. Yeremskis, Brooklyn, 
S. Kunkulis, Niagara Falls, J. 
Jurkus, Rochester, Z. Rimas, 
Brooklyn, D. Jasaitis, Richmond 
Hill, A. Šidlauskas, VVoodhaven, 
A. Skarulis, Brooklyn, K. Baraus
kas, VVoodhaven, N. Lapė, New 
York City, A. Butas, VVoodha
ven, A. Zizys, VVoodhaven, B. 

Bieliukas, Richmond Hill, K. 
Sirgėdas, Richmond Hill, E. Če- 
kienė, VVoodhaven, E. Sanda- 
navičienė, Brooklyn, N.Y., S. 
Kligys, Ozone Park, N.Y., J. Čer
nius, Brooklyn, N.Y., V. Birutis, 
Moriches, P. Tutinas, Brooklyn, 
P. Minkūnas, VVoodhaven, P. 
Pusnikas, Franklin Sta., J. Išga- 
naitis, Brooklyn, B. Draugelis, 
Brooklyn, A. Bagdonas, Rich
mond Hill; iš New Jersey vals
tijos: M. Goras, East Nevvark, 
V. Tumelis, Linden, V. Čižiū- 
nas, Paterson, J. Miezaitis, Eli
zabeth, I. Bertašius, VVilliams- 
town, M. Pavalkis, Elizabeth, 
S. Romaska, Lakewood, J. Gai
la, Cherry Hill, K. Kubaitis, Rah- 
way, I. Stančaitis, Ridgewood, 
N. Karaška, Dover, V. Grajaus
kas, Cliffside Pk., A. Skruodys, 
Jersey City, V. Melinis, Haz- 
let, J. Ramas, Elizabeth; iš Flori
dos valstijos: A. Kindurys, Gulf- 
port, P. Lapinskas, N. Miami 
Beach, St. Petersburg, kun. A. 
Senkus, Lake VVorth, V. Stasiū
nas, St. Petersburg, N. Šalkaus
kis, Hollyvvood, S. Radę, Mel- 
bourne, B. Babarskas, Miami, 
K. Palčiauskas, St. Petersburg 
Beach; iš Mass. valstijos: R. 
Bielkevičius, Brockton, E. Goro- 
deckas, VVorcester, J. Gaidis, 
VVorcester,. U. Saduikis, So. Bos
ton, J. Staras, VVorcester, A. Stra- 
vinsky, Methuen, M. Rožėnas, 
Raynaham, T. Bogusas, So. Bos
ton, V. Kudirka, Norvvood, M.

Pauliukonis, VVorcester, P.P. 
Marcinkus, VVorcester, T. Banys, 

saugumo Cambridge, Z. Snarskis, VVor
cester; iš Conn. valstijos: J. 
Šidlauskas, VVaterbury, J. Uldri- 
kis, Poquonock, S. Kuzminskis, 
VVaterbury, J. Slivinskas, VVater
bury, A. Voketaitis, New Haven, 
B. Paplauskas, Putnam, J. Šau
lys, Branford, S. Čiurlys, New

Alg. Š.

LA Klubo susirinkimas
New Yorko LA Klubo visuoti

nis narių susirinkimas įvyko 
sausio 21. Dauguma sportuo
jančių vaikų tėvų ir pačių spor
tininkų nutarė, kad lengviau 
nau?~*is kelių žmonių pastango
mis, negu patiem ateiti į talką. 
Narių verbavimui palengvinti

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling halr, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Monev Order P.P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50tli Avė. ik 14th St. C.icero ir 1640 \V. 47th St. Chicago ; 
2923 N. Milvvaukee .Avė.; 1 147 N. Ashland Avė.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
JAUNA NAKTIS — ŽIBURĖ

LIS — PRIE UGNIAKURO — 
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.

VYRAI DAINUOJA . . . Įdai
navo New Yorko dainos viene
tas Vytis, diriguoja Vytautas 
Daugirdas, akordeonu palydi 
Rūta Raudytė. Viso įdainuota 17 
dainų. Stereo. 6 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.

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.

Britain, J. Skruzdis, Oakville, J. 
Muraška, Waterbury; iš Mary- 
land valstijos: A. Raguckas, Bal- 
timore, C.V. Sarpalis, Baltimore,
M. Veliuona, Baltimore, K. Chė- 
sonis, Ellicott City, J. Palubins
kas, Baltimore; iš Califomijos ) 
valstijos: R. Barauskaitė, Los 
Angeles, G. J. Gliaudys, Jr., Los 
Angeles, J. Venckus, Los Ange
les; iš Ohio valstijos: P. G r ai- 
chunas, Cleveland, J. Naujo
kaitis, Cleveland, J. Bernianas, 
Toledo; iš Pennsylvanijos valsti
jos: A.M. Senkus, Easton, A. 
Gaigalas, Philadelphia, A. Vai
čiulis, VV. Mifllin, A.L. Gailiu- 
šienė, Philadelphia, A. Zubrits- 
ky, Kennett Square; iš Illinois 
valstijos: I. Serapinas, Chicago, 
A. Rinius, Springfield, J. Masi- 
lionis, Chicago, S. Juras, Chica
go; iš Michigan valstijos: J. Suo- 
pys, Detroit, A. Andriuškevičius, 
Sterling Hts., kun. A. Babonas, 
Royal Oak.; iš įvairių vietų: F. 
Gabalis, Phoenix, Ariz., K. Na- 
vakauskas, Coventry, R. I., R. 
Markevičius, Woodhaven, N.Y.

Po 2 dol. — Z. Orvidas, Ha- 
milton, Ont., Canada, J. Kaza- 
kauskas, VVaterbury, Conn., E. 
Birbal, Elmont, L.L, N.Y., I. A. 
Tamošiūnas, Belmont, Calif., K. 
Matonis, Ocean, N.J., R. Petke
vičius, Levviston, Me., S. J. Bu
kas, Chicago, 111., N. Danile
vičienė, Chicago, III., H. Venis, 
VVoodhaven, N.Y., U. Dulskis, 
VVorcester, Mass., J. Navasaitis,
N. Tonavvanda, N.Y., V. Karma
zinas, Brooklyn, N.Y., J. Jocynas, 
London, Ont., Canada, J. Valai
tis, Elizabeth, N.J., J. Inčiūra, 
Chicago, 111., K. Tautkus, Mel- 
rose Park, 111., J. Rinkus, St. 
Petersburg, Fla., A.A. Iacano, 
Philadelphia, Pa., J. Skuodas, 
De Kalb, 111., E. Vilimaitis, Day- 
ton, Ohio, S. Kligys, Catonsvil- 
le, Md., M. Gofensas, Brock- 
ton, Mass., J. Liutkonis, So. Bos
ton, Mass., A.S. Romanauskas, 
Mays Landing, N.J., B. Žiogas, 
Orefield, Pa.

Po 1 dol. —. M. Visgaitis, Te- 
nafly, N.J., J. Spirauskas, Glen- 
dale, Calif., L. Yokabaskas, 
Simsbury, Conn., J. Berteska, 
Colonia, N.J., A. Kvedaras, Ja
maica, N.Y., J. Valiušaitis, Stam- 
ford, Conn., A. Ramanauskas, 
Manchester, Conn., J. Skudzins- 
kas, Dorchester, Mass., L. Mor
kūnas, Union, N.J., I. Kerelis, 
Palos Park, Ilk, A. M. Alukaus- 
kas, VVaterbury, Conn., J. Gai- 
liūnas, Athol, Mass., K. Kuzas, 
Chicago, Ilk, Br. Žemaitis, VVor- 
cester, Mass., V. Gaver, Doyles- 
town, Pa., Z. Grabnickas, Or- 
lando, Fla., J. Gaižutis, VVoodha
ven, N.Y., K. Balaišis, Cleve
land, Ohio, M. Norkūnas, Dor
chester, Mass., J. Pažemėnas, 
Queens Village, N.Y., O. Ketura- 
kienė, Brockton, Mass., T.M. 
Grybovvski, Putnam, Conn., M. 
Gapsis, Elizabeth, N.J., S. Dar- 
zinskis, Downers Grove, Ilk

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Manto Aukštuolio eiliuota 
knyga “Mūsų senolių žodžiai iš 
anapus” vaizduoja mūsų tautos 
būdą, žmoniškumą ir pasaulio 
sampratą. 306 psl. Kaina 5 dol. 
Apmokėtus užsakymus siųsti 
adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza- 
beth Avė., Springdale, Conn. 
06907. (Skelb.)

, DEXTER PARK ( 
PHARMACY 

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

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

WE DELTVER 
TELEF. 296-4130

EXP. DRESSMAKER
MAKES ALL KINDS OF DRESSES 
ALTERATIONS — REASONABLE 

CALL E.S. FASHIONS 212 781-0687

“THE INN PLACE”
FOR RETIRED SENIOR CITIZENS. RESERVA- 
TIONS NOW 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 ENJOYGRACIOUSLIVING, 
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.

•ORaronki
For olmost forfy yeors, the Prieiti and 
Brothers of the Congregation of the 
Oratory of St. Philip Neri hove been 
living, working, and growing with the 
people of South Carolina. We are a com- 
munity without vowl, freely living the 
evangelical couniels in a tpirit of love 
ond joy. Our workt are ai varied ai the 
needt of the people of God in our area. 
Help ut to grow. Write:

Father Joseph, C.O.
The Oratory
P.O. Box 11586 
Rock Hill, S.C. 29730

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

LEROY’S TRANSMISSION INC.
DIAGNOSTIC CENTER FOREIGN & DOMESTIC 

SPECIALIZING IN TRANSMISSIONS. FREE 
TO WING. 756-72771452ATLANTIC AVĖ. BKLYN.

ELEPHANT HOME IMPROVEMENTS
PAINTING WA LLPAPERING JANUARY SPECIAL 

APARTMENT PAINTING $175 COMPLETE 
(212) 386-8400 (516) 475-2834

BOB’S CARPET STEAM CLEANING 
FAST, ECONOMICAL FREE DEODORIZING 

RESIDENTIAL & COMMERCIAL 24 HR. SERVICE 
FREE ESTIMATES 212 381-2152

..i <n i

FIRE W00D 
CUT & SPLIT 
HARDWOOD

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

STEAK PUB
246 ROUTE 303 TAPPAN, N.Y.

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

CALL 914 359-2001

SALT ASH INN
VVeekday Special 

3 Weeks Only
$EĘ Includes all Bkfsts.
UUt Dinners & Lodging 

Sun. noon thru Fri. noon (S nights) 
Priv. & semi-priv. rooms avail.

SALT ASH INN is an old 
historic, informal Inn 
noted for its fine food & 
friendly atmosphėre. Only 
minutes to Round Top, 
Killington & Pico. Jct. 100 
& 100A, Plymouth Union, 
,Vt. Res. suggested. 1-802- 
6'72-3748.

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END W0RK 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
Speclaltzlng In Custom Slmonlzlng, Conslsts of 
Eriglne Cleanlng, Interlor Cleanlng, Seat carpets 
& Door Panols, Vlnyl Top Cleanlng Exterlor 
Compound & Wax Special Prlces for Car Dealers 
Plck-upa & Dellverles Everywhere. Clarence 
Clarence

0WN A BIT OF FLORIDA
1 to 10 acre Ranchettes wlth used or refur- 
blshed mobile h omas from $9900. A mini farm 
to raiše chlckena, grow vegetables. A place to 
llve real good & lnexpenslvely. Easy terma. 
Call owner (212) 866-5122 or wrlte P4B Ran- 
chettea, PO Box 437 Valley Stream, N.Y. 11580.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tasolino
A MEMORIALS

66-8B 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

✓

K.VECAS
JONAS

1933 b 1 976
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Kas bus Vaižganto 
Kultūros Klubo 

popietėje?
Sausio 30, sekmadienį, 4 v. 

po pietų įvyks Vaižganto Kultū
ros Klubo popietė. Tai bus pir
moji popietė šiais veiklos me
tais, nes klubas turi derintis ir 
prie kitų organizacijų veiklos. O 
veikla Kultūros Židiny visada 
gyva, tad kartais net sunku rasti 
sekmadienio popietę, kad nebū
tų patalpos užimtos.

Šioje popietėje bus dvi da
lys. Pirmoji dalis skiriama ra- 
šytojui-dramaturgui Algirdui 
Landsbergiui. Jis ne tik įdo
miai rašo, bet taip pat įdomiai 
skaito ir pasakoja, sugebėdamas 
įpinti daug sąmojo į savo ap
tarimus. Šioje popietėje jis pats 
papasakos apie savo kūrybą ir

paskaitys jos ištraukų.
Antroji dalis skiriama exlibri- 

sam. Juozas Sodaitis, kuris pats 
yra daug tokių exlibrisų sukū
ręs ir atspausdinęs, paaiškins 
apie tuos exlibrisus, jų prasmę 
ir pobūdį. Bus surengta ir exlib- 
risų parodėlė, kurioje bus išsta
tyti 55 exlibrisai, visi sukurti 
Juozo Sodaičio. Dalis jų skiria
ma New Yorko žmonėm.

Po visos programos — kavutė.
Kita Vaižganto Kultūros Klubo 

popietė jau bus tik kovo 13, 
sekmadienį.

Aidai
vienas geriausių 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

Mūsų gili užuojauta Glorijai su vaikais ir tėvams — 
Janinai ir Mykolui Biliūnams, netekus

VYTAUTO BILIŪNO.

Edvardas ir Sofija Skobeikai

L.B. Cape Cod apylinkės pirmininkui MYKOLUI BILIU* 
NUI, jo mylimam sūnui

A.A. 
inž. VYTAUTUI BILIŪNUI 

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Cape Cod Lietuvių Bendruomenės apylinkė

Mielą MYKOLĄ BILIŪNĄ dėl mylimo sūnaus

A.A. 
inž. VYTAUTO BILIŪNO

staigios mirties huoslrdžTar užjaučiame Ir kartu liūdime.

Elena ir Stasys Mineikos,
Irena ir Eduardas Jansonai iš Cape Cod

RB

Didelio skausmo valandoje,

VYTAUTUI BILIŪNUI

staiga mirus, jo žmonai Glorijai, vaikučiams, tėvams, 
broliui irgiminėmrelškiamegilią užuojautą ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Antanas Šetikai 
Old Saybrook, Connecticut

MIELIEMS PONAMS BILIŪNAMS

ir jų šeimai, mylimam sunui Vytui staiga mi/us, nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Elena ir Ildefonsas Krasauskai 
Gražina ir Vitolis Dragunevičiai 
Elena Strazdienė

A.A.
ARCH. JONIUI VIZBARAI

mirus, giliam skausme palikusią žmoną Jūrą, dukrą Eglę, 
sūnų Andrių, seserį Sandrą Niliūnienę ir jos šeimą bei kitus 
gimines nuoširdžiai užjąučiam.

Birutė ir Antanas Bagdžiūnai su šeima
Jadvyga Matulaitienė
Ramutė ir Demetrios Vounasis

Philadelphijos Vinco Krėvės mokyklos jauniausi mokiniai 
Kalėdų eglutės programoj. Nuotr. G. Dragūno

NEW YORKO ŽUVAUTOJAI 
IR MEDŽIOTOJAI JAU 

VIENINGI
Sausio 12 Vytauto Alksninio 

rūpesčiu buvo sušauktas žu- 
vautojų ir medžiotojų steigiama
sis susirinkimas. Atvyko apie 30 
šios rūšies sportininkų ne tik iš 
New Yorko, bet ir iš Connecti
cut ir New Jersey apylinkių. 
Išrinkta pagrindinė valdyba: 
pirmininkas V. Alksninis, sek
retorius Z. Jurys, iždininkas K. 
Nemickas. Atskirų sričių vado
vai bus valdybos kviečiami. 
Draugijos nario mokestis nu
statytas metam 5 dol., o jauni
mui žemiau 16 metų — 1 dol. 
Draugijos garbės nariai yra Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis ir 
Tėvas Paulius Baltakis, OFM. 
Kitas susirinkimas numatomas 
šaukti kovo mėnesį. Norintieji 
tapti šios draugijos nariais pra
šomi skambinti V. Alksniniui 
(212} 886-5695. (Z.J.}

LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Šabaniausko įdainuota šokių 
muzika (tangai, valsai, fokstro
tai}. Rinkiniai: Nr. 10, 11, 18 ir 
26.

Nr. 10. Spaudos baliaus valsas, 
Sutemų daina, Tu, tik tu, Ru
dens pasaka, Nutilk širdie, Tai 
nebuvo meilė, Rytiečių meilė, 
Nakties serenada, Alytė, Veltui 
prašysi, Kanarkų fokstrotas, Ar 
atsimeni. Kaina 6 dol.

Nr. 11. Tango nokturno, Ro
žės ilgesys, Apgaulinga meilė, 
Žavingos akys, Toujours 
L’Amour, Užmiršt tave, Vyrai 
ūžkim, Paskutinis sekmadie
nis, Saulėtas rytas, Mano gita
ra, Liūdna, Motinai. Kaina 6 dol.

Nr. 18. Rose-Marie, Pasaky
kite mergelei. Sunku gyventi, 
Pasaka, Varpų daina, Mano sva
jonė, Neliūdėk, motule, Kai 
smuiku groji, Siuntė motinėlė, 
Senjorita, Saulėta diena. Kaina 
6 dol.

ELIZABETH, N.J.

LB apylinkės susirinkimas
Nežiūrint iš pat ryto pradėju

sio kristi sniego, į sausio 16 
kviestą apylinkės susirinkimą 
vis dėlto susirinko 22 LB gy
vastingumu susirūpinę apylin
kės nariai. Susirinkimui vado
vavo apylinkės valdybos pirm. 
Julius Veblaitis, nupasakojęs 
valdybos atliktus darbus — vys
kupo Valančiaus sukaktuvių ir 
Vasario 16 šventės minėjimus, 
surinktų Lietuvos laisvinimui 
aukų paskirstymą pagal aukotojų 
pareikštus pageidavimus ir įvai
rias apylinkės aukas vietiniam 
reikalam. Kontrolės komisijos 
aktą perskaitė jos pirmininkas 
John Reedy.

Susirinkimas visus praneši
mus patvirtino.

Daugelio nuogąstautas naujos 
valdybos rinkimas praėjo gana 
sklandžiai ir be ilgų derybų. 
Į naują valdybą buvo išrinkti: 
Birutė Pocienė, Kazys Bartys, 
Arūnas Bitėnas, Juozas Strimai
tis ir Julius Veblaitis, o kandi
datais liko Algis Andziulis, Jo
nas Švedas ir Žindžius. Į kont
rolės komisiją buvo išrinkti Jur
gis Miežaitis, Juozas Liubinskas 
ir Albinas Stukas, kandidatais li
ko Ona Lanienė ir Vincas Misiū
nas.

Busimajam NJ apygardos su
važiavime apylinkei atstovauti 
buvo išrinkti: Andziulis, La
nienė, Misiūnas, Švedas ir Žin
džius. Susirinkusieji buvo pain
formuoti apie Kultūros Židiny, 
Brooklyne, sausio 23 įvyksiantį 
argentinietės Adrianos Jocytės 
ir Jūratės Veblaitytės vadovauja
mo jaunimo choro koncertą ir 
sausio 29 — rytinio pakraščio 
LB apygardų ir apylinkių suva
žiavimą ir paprašyti tuose rengi
niuose dalyvauti.

Susirinkimo protokolą surašė 
Juozas Strimaitis.

Porą valandų užtrukusiam 
susirinkimui pasibaigus, jo daly
viai buvo pavaišinti Marijos Juš
kienės paruoštais užkandžiais.

K.J.

Nr. 26. Septintame rojuje, Mū
sų susitikimas, Sutemų daina, 
Luana, Marytė mėlynakė, Tik 
tau, Rio Rita, Jaunystės meilė, 
Ta naktis, Aldona, Kodėl neatė
jai ir Ei, tu, mergytė. Kaina 6 
dol.

Kiekvienos plokštelės kaina 6 
dol., persiuntimas 50 c. Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas vyks vasa
rio 20, sekmadienį. 10 ryto pa
maldos Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioj, 2 vai. po pietų 
minėjimas tęsiamas Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj, So. Bostone. 
Kalbės SLA pirm. Povilas Dar- 
gis. Meninę programą atliks Šv. 
Kazimiero parapijos iš Brockto- 
no choras, vadovaujamas komp. 
Juliaus Gaidelio ir Bostono li
tuanistinės mokyklos mokiniai. 
Minėjimą rengia Altos skyrius. 
Per Laisvės Varpo radiją specia
li programa bus transliuojama tą 
pačią dieną. Vasario 2 Altos val
dyba vyks pas Massachusetts 
gubernatorių proklamacijos rei
kalu.

Dr. Vytenis M. Vasyliūnas 
sausio 16 davė vargonų koncertą 
Santa Fe mieste, New Mexico, 
episkopalų bažnyčioj.

Iz. ir V. Vasyliūnų 
sonatų vakaras

Jordan Hali mažojoj salėj sau
sio 9 įvyko Izidoriaus ir Vyte
nio Vasyliūnų metinis kon
certas.

Reikėjo stebėtis, kad, ne
žiūrint blogo oro, salėj buvo 
klausytojų iš tolimesnių vieto
vių: prel. Balčiūnas iš Putna- 
mo, Conn., dr. Vėbra su žmona 
ir dukra Vaiva iš New Haveno, 
Conn., inž. Daugėla su žmona 
ir dukra Rūta iš Bedfordo, N.H., 
tėv. Leonardas Andriekus 
OFM, ir tėvas Steponas Rapolas, 
OFM, iš Kennebunkporto, Me.

Programoj atlikta: Mozarto 
Sonata D dur (K.V. 306}, John 
Bavicchi Sonata-Fantazija lie
tuvių liaudies melodijomis ir 

Wolf-Ferrari Sonata G moli. 
Vakaras paliko neišdildomo 
įspūdžio.

Barokinės muzikos koncertas
Bostono Community Music 

Center, muzikos mokykla, kurioj 
profesoriauja smuikininkas 
Izidoriuas Vasyliūnas, sausio 13 
suruošė barokinės muzikos kon
certą, kurį atliko fleitistė Bever- 
ly Peterson, smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas ir pianistas Vytenis 
Vasyliūnas. Klausytojai buvo iš
imtinai amerikiečiai, ir jų prisi
rinko daug.

Programoj: Haendelio Sonata 
G dur fleitai ir fortepijonui, 
Haendelio Sonata A dur smui
kui ir fortepijonui, Francois 
Couperin Pirmoji suita fleitai ir 
smuikui be fortepijono. Po per
traukos buvo atlikta G. P. Te- 
lemanno Duetas G dur fleitai ir 
smuikui, C.P.E. Bacho Duetas 
fleitai ir smuikui ir J.S. Bacho 
Trio sonata G dur fleitai, smui- 
kur ir fortepijonui.

Barokinė muzika ramina klau
sytoją ir sukelia jame religinių 
jausmų. Nuotaika buvo labai ge
ra.

Po koncerto buvo vaišės, kur 
susirinkę galėjo susipažinti ir 
pasikalbėti.

Prahos aerodrome ant žemės 
susidūrė du keleiviniai lėktuvai, 
ir apie 100 keleivių buvo su
žeista.

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.

BRIDGEPORT, CONN.
Netekom a.a. Antano Gantauto

Gruodžio 19 rytą ligoninėj 
mirė uolus LB narys a.a. Anta
nas Gantautas.

Velionis buvo gimęs 1897 lap
kričio 3 Panevėžio apskrity, 
Gustonių kaime. Buvo savanoris 
kūrėjas, Kauno šaulių rinktinės, 
vadas, atsargos karininkas.

Į Bridgeportą, Conn., su žmo
na Eleonora atvyko 1950. Nuo to 
laiko abu buvo aktyvūs lietuvių 
bendruomenės nariai.

Su broliu atsisveikinti buvo 
atvykusios seserys Nastė Zub- 
kienė iš Baltimorės ir Elzė 
Gumbaragienė iš Chicagos, abi 
su dukterimis.

A. Gantautas artimųjų būrio 
buvo išlydėtas iš Šv. Jurgio baž
nyčios Bridgeporte, kurios para- 
piečiais abu Gantautai buvo dar 
nuo tada, kai parapija buvo gry
nai lietuvių. Klebonas F. Prano
kus jautriai apibūdino velionio 
kelią šioj žemėj. Laidotuvių mi
šios buvo aukojamos lietuviškai. 
Palaidotas Šv. Mykolo kapinėse, 
netoli esančiame Stratfordo 
mieste.

Nuliūdime liko žmona Eleo
nora, abi seserys su šeimomis 
Amerikoj, sesuo ir brolis-su šei
momis Lietuvoj, artimas draugas 
Stepas Blynas, kuris ligos metu 
daug Gantautam padėjo, ir visi 
Bridgeporto lietuviai.

Vietoj gėlių a.a. Antanas Gan
tautas buvo pageidavęs, kad 
būtų aukojama lietuviškiem rei
kalam. Tad artimieji ir paskirs
tė savo aukas Tautos Fondui ir 
N.Y. Kultūros Židiniui.

Tebūna ramu ir gera a.a. An
tanui Gantautui Naujuosiuose 
Namuose — Viešpaties akivaiz
doj! G.I.

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 16-osios minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimas Cambridge, 
Mass., bus vasario 6.

Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
bažnyčioj 8 vai. 30 min. bus au
kojamos mišios už Lietuvą. 1 
vai. 30 min. po pietų toj baž
nyčioj bus specialios pamaldos. 
Jas laikys klebonas kun. Simeo
nas Saulėnas. Giedos solistė Sta
sė Daugėlienė, Vyteniui Va- 
syliūnui palydint vargonais.

Po pamaldų, 2 vai., bažnytinėj 
svetainėj įvyks iškilmingas mi
nėjimas. Programą atliks solistas 
Jurgis Lisauskas, tenoras iš 
Lavvrence, Mass. Pagrindinę 
kalbą pasakys Elena Vasyliūnie- 
nė; tema — Lietuva, tu mano 
širdis. Minėjimą atidarys kun. S. 
Saulėnas.

Po minėjimo visi bus pavai
šinti kavute.

Visi prašomi minėjime kuo 
gausiausiai dalyvauti.

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ADFRED 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 KATES
• Regular a/c — 5%% • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolaida. 
Kreiptis: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DARBININKO SKAITYTOJAM

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

į Prašau pratęsti prenumeratą 1977 metams

• Vardas ir pavardė ..................................................................................
i

Adresas .....................................................................................................

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.
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Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus sausio 30, šį sekma
dienį, 12 vai. Pamaldomis rū
pinasi K. Židinio jaunimo rei
kalų sekcija, o vaišėmis — atei
tininkai. Giedos jaunimo chore
lis. Visas jaunimas maloniai 
kviečiamas atsilankyti.

Sutartinės, New Yorko jauni
mo ansamblio choristų tėvų su
sirinkimas kviečiamas vasario 1, 
antradienį, 7 v.v. Kultūros Židi
ny. Sutartinės koncertas rengia
mas gegužės 22. Visi choristų 
tėvai kviečiami dalyvauti, kad 
būtų galima bendrai aptarti an
samblio koncertą ir kitus reika
lus.

Skautam remti komiteto tradi
cinis balius bus šį šeštadienį, 
sausio 29, 7 v.v. Kultūros Židiny.

Paveikslai 8-tai dailės parodai 
suvežami šį šeštadienį, sausio 
29, nuo 10 iki 6 v.v. Paveiks
lus reikia atvežti į Kultūros Ži
dinio biblioteką. Ten bus LB 
apygardos valdybos žmogus, ku
ris paveikslus suregistruos. Pa
didėjus parodos rengimo išlai
dom, rengėjai yra priversti pa
imti registracijos mokestį 5 dol. 
asmeniui.

8-toji dailės paroda atidaroma 
vasario 5, šeštadienį 7 v.v. Kul
tūros Židiny. Parodos atidarymo 
metu bus prisiminta dail. M. 
Dobužinskio 100 metų gimimo 
sukaktis.

Newark, N. J., ir apylinkės 
lietuviai Lietuvos nepri
klausomybės — Vasario 16 šven
tę šiemet švenčia vasario 13, 
sekmadienį, po 10:30 v. pamal
dų parapijos salėj. Minėjimą 
rengia bendromis jėgomis šios 
organizacijos: Nevvarko LB apy
linkė, Lietuvos vyčiai, karo ve
teranai ir jų pagelbininkės. Pa
ruošimo darbai vyksta visu karš
čiu.

L.M.K. Federacijos New Jer
sey klubo susirinkimas bus va
sario 6, sekmadienį, 2:30 po pie
tų pas A. Rygelienę, Kinnelon, 
N .J., (tel. 838-4483). Ta proga 
Audronė Bartienė pademon
struos keramikos, kiaušinių da
žymą. Taip pat turėsime progos 
susipažinti su lietuviškais moty
vais sukurtu “Needlepoint” iš 
“Amberdesigne”.

Kun. J. Pragulbickas, Eliza
beth, N. J., kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiais, apmokėjo 6 
Darbininko prenumeratas ir pri
dėjo auką spaudai 30 dol. Taip 
pat L. Jurkūnas, Ridgewood, 
N.J., prie metinės prenumeratos 
pridėjo 40 dol. spaudos reika
lam. Aukotojams dėkoja Darbi
ninko administracija.

Dalia Sakaitė, pianistė, prane
ša, kad nuo vasario mėn. priims 
mokinius piano pamokom. In
formacijos reikalu skambinti 
(212) 749-1141.

Pranui Vainauskui, ilgamečiui 
lietuvių krikščionių demokratų 
atstovui Vyriausiame Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete, per pas
taruosius tris mėnesius pada
rytos trys sunkios operacijos. 
Sausio 26 jam suėjo 78 metai 
amžiaus. Tai aktyvus lietuvis 
patriotas ir politikas. 1919 — be
sikuriančios Lietuvos kariuome
nės savanoris, 1923 — Klaipė
dos krašto sukilimo dalyvis, 
1941 — laikinosios Lietuvos vy
riausybės prekybos ministeris, 
vėliau savo partijos atstovas Vil
ke. Jo sveikata pamažu taisosi. 
Yra vilčių, kad grįš į namus 
sveikas ir sustiprėjęs. (E)

Stamfordo lietuviai, pagerb
dami a.a. Vytautą Biliūną, Kul
tūros Židiniui paaukojo 25 dol. 
Velionio žmonai ir artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o aukotojam— lietuviškas ačiū.

Jonas Vizbaras, architektas, 
mirė sausio 20, palaidotas sausio 
24 Cypress Hills kapinėse. Bu
vo 54 metų, gyveno Manhatta- 
ne ir dirbo savo profesijoje, yra 
pastatęs gražių pastatų. Sunkiai 
susirgo praeitų metų vasarą. Ru
denį buvo operuotas. Liko žmo
na Jūratė Bendoriūtė-Vizba- 
rienė, sūnus ir dukra, dvi sese
rys ir kiti giminės.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj pirmas pusmetis turėjo baig
tis šį praėjusį šeštadienį, sausio 
22. Dabar nukeltas į vasario 5, 
nes pirmuosius du sausio šešta
dienius mokykla nedirbo?’pir
mąjį šeštadienį buvo vaidinimo 
repeticijos, antrąjį šeštadienį 
buvo sniego audra. Mokytojų ta
rybos posėdis bus vasario 5 
tuoj po pamokų. Posėdis bus 
Kultūros Židiny. Bus apžvelgtas 
praėjęs pusmetis ir bus aptartas 
antrasis pusmetis ir mokslo 
metų baigimo laikas. Mokyklos 
vedėja šiemet yra Gintarė Ivaš- 
kienė.

Papildymai prie mokyklos 
eglutės

Maironio lituanistinės mokyk
los eglutė buvo sausio 8 Kul
tūros Židiny. Vaidinimo progra
moj per neapsižiūrėjimą buvo 
praleista Pauliaus Sabalio, 3 
skyriaus mokinio, pavardė. Jis 
buvo sniego senis.

Septinto ir aštunto skyriaus 
mokiniai, paruošti mokytojo Jur
gio Oniūno, šoko gyvatarą Ka
lėdų eglutės programoj.

Vaidinimo metu scenos efek
tus tvarkė Olga Ilgūnienė. Už 
scenos talkino A. Marijošienė 
ir A. Ruokis, kai kuriuos vaidi
nimo kostiumus sukūrė p. Sen- 
ken, R. Česnavičienė, A. Kati- 
nienė, A. Bartienė.

Kristi na-Ritonė Butvydaitė, 
jauniausia Vinco Butvydo ir Vil
ties Garunkštytės dukra, 1975 
pavasarį baigė Tufto uni - 
versitetą Bostone aukščiausiais 
atžymėjimais sumina cum Įaudė, 
buvo priimta į garbės organiza
ciją Phi Beta Kappa ir apdova
nota aukso raktu. Kristina studi
javo meną, jo istoriją ir tapybą. 
Magistro laipsnio siekia Colum- 
bia universitete New Yorke. Jos 
tapytų paveikslų nupirko Holy- 
day Inn ir jais puošia savo pa
talpas. Kristinos keli paveikslai 
bus išstatyti ir 8-toj bendroj me
no parodoj Kultūros Židiny va
sario mėn.

Už a.a. Anatolijų Grišoną, lie- 
tuvos atstovą Urugvajuj, mirusį 
sausio 1, mišios bus aukojamos 
vasario 5, šeštadienį, 10 vai. 
pranciškonų koplyčioj Brook- 
lyne. Mišias užprašė velionio gi
minaitė Regina Siniūtė-Ayre, 
Columbijos universiteto profe
sorė. Draugai ir pažįstami kvie
čiami pamaldose dalyvauti.

Solistė Ona Pliuškoniėnė iš 
Philadelphijos dalyvauja LB 
apygardos rengiamame koncerte 
ir literatūros vakare. Ji dainuos 
tik lietuvių kompozitorių kūri
nius. Jai akomponuoja A. Kauli- 
nytė, taip pat iš Philadelphijos. 
Koncertas — literatūros vakaras 
bus sausio 12, šeštadienį Kultū
ros Židiny. Jis rengiamas ry
šium su 8-tąja paroda, kuri yra 
išvystyta į kultūrinę savaitę.

Aura Ošlapaitė išvyko 
į Clevelandą ir Cleve- 
lando Meno Institute stu
dijuoja dailę. Ji aktyviai 
reiškėsi jaunimo organiza
cijose. Baigusi Maironio li
tuanistinę mokyklą, ten kurį 
laiką buvo mokytoja pa- 
gelbininkė. Jos tėveliai gy
vena Richmond Hill, N.Y.

DAIL. ALBINO 
ELSKAUS PARODA

South Hadley, Mass., miesto 
Mount Holyoke kolegijoj dail. 
Albinas Elskus dėsto vitražo 
meną, dėsto šiame žiemos se
mestre.

Ta proga kolegijos meno 
muziejuje — John and Norah 
Warbeke Gallery — yra sureng
ta jo darbų paroda. Išstatyti pie
šiniai ir vitražai. Paroda vyksta 
nuo sausio 5 iki sausio 28. Lan
koma nuo 1 iki 5 v. po pietų, 
sekmadieniais nuo 2:30 iki 4:30 
v. po pietų.

Parodos proga išleistas leidi
nukas, kuriame įdėta 13 iliustra
cijų, daugiausia piešinių, daili
ninko nuotrauka ir jo gyvenimo 
bei kūrybos aprašymas.

T

Maironio lituanistinės mokyklos eglutėj sausio 9 Kultūros Židiny patys mažieji vaidintojai. 
Visi nustebę žiūri, ar tik ne Kalėdų senelis praėjo. Nuotr. L. Tamošaičio

Henrikas Kačinskas, dramos 
aktorius, dalyvauja literatūros 
vakare — koncerte, kuris bus va
sario 12 Kultūros Židiny. Jis 
skaitys lietuvių autorių poeziją 
ir ištraukas iš patriotinių dramų. 
Literatūros vakaras — koncer
tas rengiamas kultūrinės savai
tės rėmuose ryšium su 8-tąja 
dailės paroda.

Rašytojas Aloyzas Baronas iš 
Chicagos atvyksta į literatūros 
vakarą, kuris bus vasario 12 
Kultūros Židiny. Literatūros va
karas — koncertas rengiamas 
ryšium su 8-tąja dailės paroda, 
kuri yra pratęsta į kultūrinę sa
vaitę.

8-tos dailis parodos premijom 
paskirti jury komisiją sudaro 
dailininkai — Vitolis Dragūne- 
vičius, Anna Mažeikienė, Elena 
Urbaitytė. Taip pat į komisiją 
įeina ir parodai rengti komiteto 
pirmininkas Aleksandras Vak- 
selis.

Lietuvių liaudies meno įtaka 
naujajai dailei — tokia tema 
rengiama paskaita vasario 6, sek
madienį, 4 v. po pietų Kultū
ros Židiny. Paskaita rengiama 
ryšium su 8-tąja dailės paroda. 
Bus rodomos ir skaidrės. Paskai
tą skaito Paulius Jurkus.

Dail. Česlovas Janušas praves 
paveikslo tapymo demonstraciją 
vasario 11, penktadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny.

Tėv. Benvenuto Ramanausko, 
OFM, knyga “Broliai pradėkim” 
praeitą savaitę išspausdinta ir į- 
rišta. Darbus atliko pranciškonų 
spaustuvė. Knyga turi 272 pusla
pius, religinio turinio, įvairūs re
liginiai klausimai svarstomi šv. 
Pranciškaus dvasioj. Kaina 6 dol. 
Gaunama šiuo adresu: Francis- 
can Press, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

Ridgewoode, N.Y., išnuo
mojamas 5 kambarių butas 
geram stovy pirmam aukšte. 
Skambinti dienos metu iki 3 v. 
po pietų 497-4677.

IŠRINKTA LIET. RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Lietuvių Rašytojų Draugija 
korespondenciniu būdu vykdė 
naujos valdybos rinkimus. Bal
savimo terminas buvo iki gruo
džio 31. Balsai buvo suskaityti 
sausio 22. Posėdžio buvo susi
rinkusi Draugijos valdyba. Bal
sam suskaityti buvo pakviestas 
LB New Yorko apygardos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis. 
Balsavo 58 Draugijos nariai. Į 
valdybą trejų metų terminui iš
rinkta: Leonardas Andriekus, 
Jurgis Jankus, Paulius Jurkus, 
Algirdas Landsbergis, Antanas 
Vaičiulaitis, Leonardas Žitkevi
čius. J revizijos komisiją 
išrinkta: Stasys Yla, Ona Mikai- 

laitė, Stepas Zobarskas. Išrink
tieji pareigom darnepasiskirstė.

ŽIEMOS SPORTO MĖGĖJUS 
KVIEČIA MAČIŪNO NEW 

MARLBOROUGH!
Architektas Jurgis Mačiūnas, 

vienas iŠ New Yorko meno avan
gardistų, Fluxus meno srovės 
pradininkas, Soho meno rajono 
New Yorke vienas įkūrėjų, nese
niai įsigijo Berkshires kal
nuose, netoli Great Barrington 
miestelio, seną New Marlbo- 
rough dvarą. Jį pertvarkęs, jis jau 
priima nakvynei slidininkus ir 
poilsiautojus. Susipažinimui 
siūloma nuolaida. Asmeniui: 
savaitgaliui 8 dol., visai savaitei 
35 dol. Ten pat galima gauti ir 
pusryčius bei pietus. New Marl- 
borough patogiai pasiekiamas 
Taconic gražiuoju vieškeliu arba 
autobusais. Skambinti Jurgiui 
Mačiūnui 413 229-6640. Ne
toliese yra Buternut Ski Lift ir 
kitos puikios slidžių pakalnės.

VVoodhavene parduodamas 
moderniai įrengtas paskiras 4 
šeimų namas su 5 garažais, su 
dideliu žemės plotu (50x100), 
arti gero susisiekimo, prie mo
kyklos ir krautuvės. Parduoda
ma už gerą kainą. Tel. VI 6-3075.

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

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJŲ BŪRELIS

Prieš keletą metų Irena Ba
naitienė, Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos pirmininkė, bu
vo suorganizavusi Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų 47-tą būrelį. 
Būdama užimta įvairia visuome- 
nėne veikla, praeitais metais bū
relio vadovavimą ji perleido Eu
genijai Donohue. Ši rėmėjų bū
relį praplėtė, įtraukdama naujų 
narių. Dabar 47-tą rėmėjų bū
relį sudaro šios narės: Irena Ba
naitienė, Amalija Bortkevičienė, 
Viktorija Čečetienė, Eugenija 
Donohue, Sofija Kačinskienė, 
Malvina Klivečkienė, Marija 
Kregždienė, Jadvyga Laucevi
čienė, Olga Mamaitienė, Geno
vaitė Meiliūnienė, Elena Mic- 
keliūnienė, Birutė Mikalaus
kienė, Marija Noreikienė, Ona 
Raubienė, Antanina Reivytienė, 
Verutė Rūtenienė, Valerija Ši
leikienė, Sofija Skobeikienė, 
Liucija Sperauskienė, Aldona 
Svalbonienė, Galia Žilionie- 
nė, Marija Žukauskienė, Regina 
Žymantaitė.

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.

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

— Saulėtos Arizonos šiltas ir 
sausas oras pritraukia vis dau
giau ir daugiau lietuvių, beieš
kančių s veikesnio 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.

— 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.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBO 
popietė su

rašytoju ALGIRDU LANDSBERGIU 
ir dailininku JUOZU SODAIČIU

Programoj: kurinių skaitymas ir lietuviški
dail. J. Sodaičio ekslibrisai

Popietė vyks Kultūros Židiny 
sausio 30, sekmadienį, 4 vai. po pietų.

Visus maloniai kviečia atsilankyti

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBAS

Dėmesio automobilistams!
Patogiausia vieta apsirūpinti gasolinu yra

TEXACO
pardavimo stotis Arčiausiai Kultūros Židinio, 594 Jamaica 
Avė. — Highland PI. sankryža. Brooklyn, N.Y. 11208, 
Kainos žemesnės kaip kitose vietose Atidaryta ir sekma

dieniais nuo 8-6. Pirmadieniais-Šeštadieniais 7-7

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į TRADICINĮ 
SKAUTAMS REMTI KOMITETO RENGIAMĄ

BALIŲ
šeštadienį — sausio 29 d. 

Kultūros Židinyje

Pradžia — kokteiliai 7 v.v. Vakarienė 8 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.:

ĮĖJIMO AUKA:
12.50 dol. asmeniui

— A. Garbauskienė 516-694-2471
— R. Gudaitienė 849-4437
— V. Kirkyla 846-1764 

10.00 dol. moksleiviams
Skautams Remti Komitetas

Waterburio Lietuvių Bendruomenė
kviečia į

TRADICINI 
UŽGAVĖNIŲ BALIŲ,
kuris bus vasario 12, šeštadienį,
Šv. Juozapo mokyklos didžiojoje salėje,
29 John Street, Waterbury, Ct.

PROGRAMOJE:
rašytojas — poetas ANTANAS GUSTAITIS 
muziko JONO BEINORIAUS 
vadovaujamas dainininkų duetas

Šokiams groja Terri-Martin-Martinaičio orkestras.
Vaišės. Užgavėnių bufetas.
Laimėjimam leidžiamos trys vertingos premijos.

Rezervacijos — knygyne Spauda, 10 John St., 
756-5173

Įėjimo auka: Pradžia 7 v.v.
Suaugusiem — 5 dol.
Moksleiviam — 3 dol.

Apylinkės valdyba
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