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Savaitės 
įvykiai

KAIP SUDERINTI DISKRIMINACIJĄ 
SU SĄŽINĖS LAISVĖS PRINCIPU?

Iš prez. Carter ir valst. d-to 
padarytų pareiškimų dėl žmo
gaus teisių pažeidinėjimo Sov. 
S-goj ir Čekoslovakijoj aiškėja, 
kad JAV vyriausybė nevengs ir 
ateity šiais klausimais pasisaky
ti, tačiau santykių su Sov. S-ga 
bloginti dėl to nenumatoma.

Sovietų Literatumaja Gazeta 
apkaltino disidentus Aleksandr
I. Ginzburg, Juri F. Orlov ir 
Eleną B. Sacharov valiutos spe
kuliacija. Dabar A.I. Ginzburg 
paskelbė, kad jis ir kiti gau
namus iš Nobelio premijos lau
reato A.I. Solženicyno pinigus 
išdalindavę šimtam sovietų poli
tinių kalinių. Pinigai buvo per
siunčiami legaliu būdu, ir Sov. 
S-ga iš jų pasilaikydavo 30 proc., 
bet, patyrusi, kam tie pinigai 
skiriami, jų persiuntimą sustab
dė. Nuo 1974 Solženicynas tam 
reikalui yra išleidęs 360,000 dol.

Prez. Carter židinio kalboj pa
žadėjo apriboti federalinių tar
nautojų skaičiaus augimą ir su
mažinti vyriausybės įstaigų 
kontrolę. Be to, pareiškė, kad jo 
paskirtiem pareigūnam taikomi 
jų turimų turtų paskelbimo nuo
statai bus padaryti pastovūs, ir 
ragino visus įsijungti į bendra
darbiavimo ir bendrų pastangų 
darbą.

Indijos žemės ūkio min. ir žy
mus valstybininkas Jagjivan 
Ram apkaltino min. pirm. Indira 
Gandhi dėl išimties būklės su
varžymų, pasitraukė iš vyriausy
bės ir kongreso partijos ir paža
dėjo bendradarbiauti su opozici
nių partijų sudaryta koalicija.

60 jugoslavų profesorių, rašy
tojų ir žurnalistų prieš 2 mėn. 
buvo įteikę prašymą panaikinti 
visus į užsienį norintiem išva
žiuoti draudimus, bet, negavę 
atsakymo, tą savo kreipimąsi pa
skelbė viešai.

Portugalijoj vykęs darbo unijų 
kongresas pasmerkė vyriausy
bės ūkinę politiką ir reikalavo 
aktyvaus vaidmens valstybės 
ūkinės ir socialinės politikos 
planavime. Kongrese vyravo ko
munistinės darbo unijos, suge
bėjusios paveržti ir naujai įkur
tos darbininkų konfederacijos 
vadovybę.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
susitiko su Panamos užs. reik, 
min. Aąuilino Boyd dėl Pana
mos kanalo derybų atnaujinimo.

Sov. S-gos kom. partijos cent
ro komitetas dar kartą patvirtino, 
kad tik sovietinė sistema sutei
kianti žmonėm niekur negirdėtą 
laisvę ir demokratiją.

Kambodijos kariai užpuolė 
Tailando pasieny esantį kaimą ir 
nužudė 30 jo gyventojų, kurių 
tarpe buvo ir 11 vaikų.

Viceprez. VValter Mondale grį
žo iš kelionės po Europą ir Japo
niją. .

Etiopijos vyriausybė iki šiol 
laiko kalėjime apie 200 buv. im
peratoriaus dvaro princesių ir 
princų. Kaliniam maistą turi pa
rūpinti giminės, nes kalėjimas jų 
nemaitina.

Iš Sov. S-gos į Izraelį emigra
vę, bet Izraely atsisakę įsikurti 
keli tūkstančiai žydų yra susi
telkę Italijoj, iš kur jie nori at
vykti į JAV.

Irakas atmetė Sov. S-gos siūly
mą įsteigti naują aliejų ekspor
tuojančių valstybių grupę, galin
čią konkuruoti su dabar veikian
čia. Toks siūlymas buvo padary
tas dar ir Alžirui ir Libijai.

Italijos komunistų delegacija 
aplankė Maskvoj gyvenantį disi
dentą Roy A. Medvedev, įtei
kė jam jo parašytos knygos “Ar 
spalio revoliucija buvo neišven
giama?” itališką vertimą ir pa
kvietė jį bendradarbiauti italų 
komunistų žurnale.

Sovietų Sąjungos tikinčiųjų balsas

Praėjusių metų birželio mėne
sį krikščioniškųjų Bažnyčių at
stovai atviru laišku kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos aukščiausiojo 
sovieto prezidiumą Maskvoj ir į 
Pasaulinę Bažnyčių Tarybą Že
nevoj. Šis kreipimasis yra istori
nės reikšmės dokumentas. Jame 
pirmą kartą šešių krikščioniškų 
Bažnyčių, veikiančių Sovietų 
Sąjungoj ir jos valdomuose kraš
tuose, atstovai, kaip vieninga 
tikinčiųjų grupė, išeina ginti pi
liečių religinės laisvės.

Šalia rusų ortodoksų, evange
likų baptistų, evangelikų pente- 
kostalų ir kitų Bažnyčių atstovų 
dokumentą yra pasirašę aštuoni 
Lietuvos katalikų Bažnyčios at
stovai: kun. Kazimieras Pukė- 
nas, kun. Stanislovas Valiukėnas, 
Jonas Volungevičius, Viktoras 
Petkus, Jadvyga Petkevičienė, 
Jonas Petkevičius, Juozas Šilai
tis ir Mečislovas Jurevičius.

Kreipimosi autoriai pradžioj 
sakosi esą tikri, kad jų rūpestin
gai parengtas dokumentas iš
reiškia didžiosios daugumos 
krašto tikinčiųjų įsitikinimą.

Krikščionių gyvenimo kelias 
nuo pat pradžios nebuvo nei pa
prastas, nei lengvas, — rašo krei
pimosi autoriai. — Jis yra pažy
mėtas kančios ir bandymų ženk
lu — kryžium. Krikščiony
bėj yra įsikūnijusi Dieviškoji 
Tiesa. Dėl to krikščionys, skelb
dami ir gindami šią tiesą, ne
galėjo išvengti nesusipratimų ir 
persekiojimų. Krikščionybės 
istorija yra herojiškų darbų is

Aštuntos dailės parodos atidaryme dalyvavę parodos dalyviai ir svečiai. Iš k. I-oj 
eilėj: P. Jurkus, O. Mažeikienė, V. Dobužinskis, p. Dobužinskienė, Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis, LB apygardos pirm. A. Vakselis, Č. Janušas, J. Rūtenis, stovi iš k. V. 
Krištolaitytė, A. Jurpalis, I. Nemickienė, K. Butvydaitė, V. Sakalauskas, A. Ambraziejus, 
B. Burčikas, B. Kidolienė, V. Kerbelis, M. Žukauskienė, A. Katinaitė, A. Kairys. Nuotr. L.

Tamošaičio

Mokyklų ir mokinių skaičius 
okupuotoj Lietuvoj
Maskvoj leidžiamas mėne

sinis statistikos biuletenis Vest- 
nik Statistiki (1976, Nr. 8) pa
teikia duomenų apie mokyklas 
ir mokinius Sovietų Sąjungoj, o 
drauge ir okupuotoj Lietuvoj. 
Duomenys liečia paskutinį de
šimtmetį: 1965/66—1975/76
mokslo metus.

Visų rūšių bendro lavinimosi 
mokyklų Lietuvoj buvo: 1965/ 
66 — 4400, 1970/71 — 3800 ir 
1975/76 — 2800. Toks mokyk
lų mažėjimas, reikia manyti, pri
klauso nuo dviejų aplinkybių. 
Viena, naikinami vienkiemiai, 
ir iš ten gyventojai keliasi į gru
pines sodybas, kur statomos žy

torija, pašventinta nesuskaitomų 
kankinių krauju. Ir krikščioniš
kos Bažnyčios viduj buvo ne
išvengiamas tam tikras suskili
mas.

Komunistų ir krikščionių pa
žiūros į žmogaus bei žmonijos 
gyvenimo tikslą, moralės ir isto
rijos prasmę yra radikaliai skir
tingos. Komunistinės ideologi
jos kūrėjai religiją vadino “liau
dies opiumu”, “dvasiniais svai
galais” ir kitokiais paniekinan
čiais vardais. Jie religiją laikė 
viena iš pagrindinių pažangos 
kliūčių . . . Toks tikinčiųjų dis
kriminavimas ir niekinimas 
griauna visos tautos gyvenimą, 
nes tikintieji Sovietų Sąjungoj 
sudaro didelę gyventojų dalį . . . 
Tokia padėtis yra neįmanoma. 
Reikia sukurti naujas sąlygas, 
kuriose valstybė ir krikščionių 
bendruomenės galėtų protingai 
sugyventi.

Dokumento autoriai, remda
miesi religijų reikalų tarybos 
pirmininko Kurgedovo straips
niu apie religijų padėtį Sovietų 
Sąjungoj (Izvestija, 1976.1.30), 
įrodinėja, kad dabartinė religi
nių bendruomenių padėtis yra 
neteisinga, absurdiška. Dėl jos 
pirmoj eilėj kenčia tikintieji. Bet 
ir valstybė, nepašalindama to
kios skaudžios piliečių diskrimi
nacijos, silpnina pati save, griau
na savo pagrindus.

Kurgedovas savo straipsny 
tvirtina, kad “valstybė Sovietų 
Sąjungoj lygiai užtikrina tiek ti
kinčiųjų, tiek netikinčiųjų pi

miai didesnės mokyklos. Antra, 
daug gyventojų keliasi gyventi į 
miestus.

Tame laikotarpy bendro lavi
nimosi mokyklas lankė: 1965 — 
50,000, 1970 — 51,000, 1975 — 
64,000. Mokyklas baigė: 1965 — 
16,000, 1970 — 22,000, 1975 — 
38,000.

Vidurinės ir specialios mo
kyklos: 1965/66 — 76 mokyk
los su 57,500 mokinių, 1970/71 
— 81 mokykla su 65,300 moki
nių, 1975/76 — 77 mokyklos su 
68,300 mokinių.

Aukštosios mokyklos ir stu
dentų skaičius: 1965/66 — 11 

liečių interesus”. Čia kaip tik ir 
yra pagrindinė problema, — 
rašo kreipimosi autoriai. — Šiuo 
teisingu lygybės principu kaip 
tik ir turėtų remtis teisinė reli
gijos padėtis. Bet ar šis princi
pas yra konkrečiai įkūnytas kraš
to įstatymuose? — klausia doku
mento autoriai. — Pakankamai 
aiškų atsakymą duoda sovietinės 
konstitucijos 124 straipsnis: 
“Laisvė praktikuoti religinį kul
tą ir antireliginės propagandos 
laisvė yra pripažįstama visiem 
piliečiam”.

Nors šiame straipsny įsakmiai 
nėra draudžiama skleisti ir ginti 
religinius įsitikinimus, bet toks 
draudimas iš jo savaime išplau
kia. Krikščionim yra leidžiama 
tiktai “praktikuoti kultą”. Šalia 
bažnyčių bei maldos namų 
krikščionys turi tylėti, kaip yra 
nutilęs varpų skambėjimas, ku
ris anksčiau skleidėsi visame 
krašte, — rašo krikščioniškų 
Bažnyčių atstovai aukščiau
siajam sovietui Maskvoj. ■— Kaip 
paaiškinti šią teisinę nelygybę 
tarp tikinčių ir netikinčių pilie
čių tame pačiame krašte? Kaip 
suderinti šią piliečių diskrimi
naciją su.sąžinės laisvės princi
pu, kuris yra pripažįstamas 
konstitucijoj? Kaip suderinti su 
lygybės ir sąžinės laisvės prin
cipu antireliginės literatūros 
leidimą ir visos antireliginės 
propagandos finansavimą iš ti
kinčiųjų surinktais pinigais, ne
paliekant tikintiesiem teisės net 
atsakyti į antireliginės propa
gandos melą bei šmeižtus?

mokyklų su 46,400 studentų, 
1970/71 — 12 mokyklų su 
57,000 studentų ir 1975/76 — 
12 mokyklų su 62,600 studentų. 
(Elta)

Britanijos vyriausybė rūpinasi 
iš ten ištremti buv. ČIA agentą 
Philip B. F. Agee, parašiusį 
apie šią agentūrą knygą ir ati
dengusį užsieny dirbančių 
agentų pavardes. Jo ginti išvyks
ta buv. JAV teisingumo sekr. 
Ramsey Clark, buv. Kissingerio 
bendradarbis Morton H. Hal- 
perin ir buv. pilietinių laisvių 
unijos teisinis patarėjas Melvin 
L. Wulf.

Viceprez. VValter Mondale 
patikino Japoniją, kad, mažinant 
JAV kariuomenę P. Korėjoj, bus 
su Japonija tariamasi.

1975 birželio 20, tuoj po teis
mo, Nijolės Sadūnaitės brolis nu
nešė seseriai šiltus drabužius, 
bet Vilniaus KGB izoliatoriaus 
viršininkas Petrauskas atsisakė 
juos priimti. Tos pačios dienos 
vakarą Nijolę Sadūnaitę išgabe
no į Mordoviją.

Pskovo kalėjimo kameroj N. 
Sadūnaitę laikė 7 paras. Kamera, 
kurioj reikėjo praleisti savaitę 
laiko, yra rūsyje, drėgna, šalta, 
tamsi, nešvari, trūko oro. 
Gulėjimui numetė tik nešvarų 
čiužinį, nedavė nei pagalvės, 
nei paklodės/nei antklodės. To
kiame šaltame ir drėgname rū
syje Nijolė peršalo. Kai paprašė 
kameros prižiūrėtoją vaistų nuo 
kosulio, tuomet pastarasis piktai 
atkirto: “Na, ir kosėk sau į svei
katą!” Po tokio atsakymo N. Sa- 
dūnaitė jokios medicininės pa
galbos jau neprašė, nors jos 
buvo labai reikalinga.

Jaroslavlio kameroj Nijolę lai
kė pusantros paros su viena 
kriminaliste.

Gorkyje pusrūsio kameroj Ni
jolę laikė su kriminalistėmis 7 
paras.

Ruzajevkos kameroj Sadū- 
naitė praleido vieną naktį.

Potmoj kartu su kriminalistė
mis kameroj išbuvo 5 paras. Vi
sas naktis teko miegoti ant grin
dų. Kameroj buvo pilna blakių, 
negailestingų, kaip ir patys pri
žiūrėtojai. Dvi paras Potmoj Ni
jolė išbuvo vienutėj.

Kelionė iš Vilniaus iki Mor
dovijos užtruko nuo birželio 20 
iki liepos 18. Traukiniuose Ni
jolę vežė daugiausia su krimina
listais, uždarytais geležiniuose 
narvuose. Maistui duodavo duo
nos, labai sūrios žuvies ir van
dens. Nijolė duonos ir žuvies 
neėmė, o gėrė tik vandenį.

Pskovo, Jeroslavlio, Gorkio, 
Ruzajevkos ir Potmos kamerose

Kongresmano F. Annunzio rezoliuci- 
ja už laisvas Baltijos valstybes

Kongresmanas Frank Annun
zio (dem., III.) š. m. sausio 4 
į atstovų rūmus įnešė rezoliuci
ją — H. Concurrent Resolution
5. Čia pateikiamas jos vertimas.

-o-
Kadangi JAV vyriausybė ir 

tauta palaikė, ir tuo džiaugėsi, 
puikius ir draugiškus santykius 
su BaLijos respublikų — Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos — vyriau
sybėmis ir tautomis, kai šios 
respublikos buvo nepriklauso
mos;

Kadangi nepriklausomybės ir 
laisvo vyriausybės pasirinkimo 
idėja yra gyva šiame krašte, kaip 
tai buvo nuolat nuo Nepriklau
somybės paskelbimo;

Kadangi atstovų rūmų parink
tas komitetas tirti Baltijos vals
tybių inkorporavimui į Sovietų 
Sąjungą pateikė akivaizdžią me
džiagą, aiškiai įrodančią, jog So
vietų Sąjunga santykiuose su 
šiomis laisvomis ir nepriklauso
momis Baltijos respublikomis 
sulaužė tarptautinių įstatymų ir 
laisvės principų dėsnius;

Kadangi mūsų valstybė yra ro
džiusi didelį prielankumą šių 
trijų respublikų tautom, ypač 
ryšium su jų pavergimu ir ry
šium su nežmonišku didelio 
skaičiaus tų įstatymus ger
biančių žmonių išvežimu ir iš-

Čekoslovakijos vyriausybė 
buvo pasirengusi ištremti į Aust
riją 6 savo disidentus, bet, pasi
pylus pasaulio opinijos protes
tam, nuo to žygio atsisakė.

Kinija prisipažino, kad į nera
mumų apimtą Paoting miestą 
buvo pasiųsta kariuomenės, ku
ri iš gyventojų surinko ginklus, 
sustabdė kovas ir vadovavo vie
šiesiem teismam.

Tautinės Kinijos šaltiniai tvir
tina, kad pirmasis Kinijos už
davinys yra gynimasis nuo Sov. 
S-gos, o Taivano sujungimas su 
Kinija — tik antraeilis. 

davė labai menką kalinio da
vinį, kurį Nijolė valgė.

1975 rudenį į Mordovijos la
gerį buvo atvažiavę 4 saugumie
čiai iš Vilniaus. Jie klausinėjo N. 
Sadūnaitę, ar ji savo kalbą ir pa
skutinį žodį teisme kam nors 
perdavė iš Vilniaus saugumo 
izoliatoriaus, ar kelionėj į Mor
doviją, ar iš Mordovijos la
gerio. Sadūnaitę jiem atsakė: 
“Argi jūs dar neįsitikinote, jog 
per pusdešimto mėnesio pa
rengtinio tardymo Vilniaus KGB 
izoliatoriuj aš neatsakinėjau į jū
sų klausimus, tai ir dabar neat
sakinėsiu”. Saugumiečiai aiški
no, kad jie neklausią, kam 
Sadūnaitę perdavusi savo kalbą, 
bet tik iš kur ją perdavė. Ir į šį 
klausimą Nijolė nieko neatsakė. 
Nieko nepešę saugumiečiai sa
kėsi, kad jie tik tarp kitko užsu
kę pas ją, nes čia turėję kitokių 
reikalų. Paklausinėję apie jos 
nuotaikas, — ar nenusibodo, 
kaip sekasi kolonijoj, pasišalino.

N. Sadūnaitę per visą kalini
mo laiką negavo nė vieno laiško 
iš JAV, nors jai rašė giminės ir 
kiti. Taip pat negavo laiškų iš 
Anglijos ir kitų valstybių. Ne vi
sus laiškus Nijolė gauna ir iš 
Lietuvos.

Iš Norvegijos Nijolei buvo pa
siųsta maisto (šokolado), kurio 
jai nedavė. Sadūnaitę apie šį 
siuntinį sužinojo tik tada, kai iš 
jos skurdaus kalinės atlyginimo 
už šį siuntinį buvo atskaityta 8 
rubliai. Po trijų mėnesių lagerio 
administracija šį siuntinį atidavė 
Sadūnaitės broliui.

1975 liepos mėn. Mordovi
jos lagery ukrainiečių poetas Va
silijus Stusas buvo žiauriai su
muštas. Sužinojusios apie šį 
faktą, Nijolė kartu su keturiomis 
politinėmis kalinėmis rugpiūčio 
1-5 protesto ženklan prieš 
lagerio vyriausybės savivalę bei 
žiaurumus badavo.

trėmimu iš jų gimtųjų kraštų 
ir įkalinimu Sovietų Sąjungos 
vergų darbų stovyklose,

Todėl atstovų rūmai (drauge 
su senatu) nutaria, kad kongreso 
nusistatymas yra šis:

(1) JAV prezidentas turi ir to
liau tęsti Amerikos politiką ne
pripažinti Baltijos valstybių — 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos — 
neteisėto užgrobimo, turi ir to
liau tęsti pripažinimą diploma
tinių ir konsularinių minėtų res
publikų pareigūnų kaip teisėtų 
tų trijų valstybių atstovų JAV- 
ėse, ir

(2) Prezidentas turi imtis tokių 
priemonių, kiek jos bus reikalin
gos, per JAV atstovybę Jungtinė
se Tautose, kad Latvijos, Lietu
vos ir Estijčs priverstinio in
korporavimo į Sovietų Sąjungą 
klausimas būtų iškeltas Jungti
nėse Tautose ir būtų Jungtinių 
Tautų pareikalauta ištirti sąlygas 
minėtose Baltijos valstybėse, 
siekiant, kad Sovietų Sąjungos 
ginkluoti daliniai, agentai ir 
kolonistai būtų iš ten atšaukti, 
kad ištremtieji tų respublikų 
žmonės būtų grąžinti laisvėn ir 
kad būtų tuose kraštuose Jung
tinių Tautų priežiūroj įvykdytas 
plebiscitas, leidžiant žmonėm 
laisvai pravesti savus rinkimus 
ir išrinkti savą vyriausybę.

NAUJA PREMIJA
Prof. dr. Antanui Maceinai, 

gyvenančiama Vokietijoj, pa
skirta 1000 dol. premija už 
pereitais metais geriausią religi
nę knygą “Religijos filosofija”. 
Ateitininkų federacijos valdybos 
sudaryta komisija posėdžiavo 
sausio 30 Chicagoj, marijonų pa
talpose. Komisijos pirmininkė 
buvo Alina Skrupskelienė, sek
retorius—Pranas Razminas, na
riai—kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC, dr. Arūnas Liulevičius ir 
Linas Sidrys. Premijos mecena
tas yra kun. dr. Juozas Prunskis.
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Savaitės 
įvykiai

VASARIO 16-TĄJĄ BE 
PIONIERIŠKŲ KAKLARAIŠČIŲ
Iš L. K. Bažnyčios Kronikos Nr. 23

Rytų Vokietija mobilizuoja at
sargos karius iki 35 m. amžiaus 
tariamiem kariuomenės prati
mam gegužės m. Vakarų šalti
niai teigia, kad tai daroma au
gančiam nepasitenkinimui su
valdyti.

Valst. sekr. Gyrus R. Vance 
numato kovo pabaigoj vykti į 
Sov. S-gą.

JT gen. sekr. Kurt VValdheim 
išvyko į Art. Rytus busimom Že
nevos konferencijos procedūri
nėm kliūtim pašalinti.

Literatumaja Gazeta vėl ap
kaltino AP korespondentą Geor
ge A. Krimsky šnipinėjimu ir už
sienio valiutos spekuliacija ir 
pareikalavo jį atšaukti. Jis savo 

tarnaitę atlygindavo tvirtos va
liutos pažymėjimais, pagal ku
riuos ji galėdavo pirktis specia
liose krautuvėse. AP atsisakė jį 
atšaukti.

Prez. Carter numato paskirti 
buv. aukštą gynybos d-to parei
gūną Paul C. Warnke ginklų 
kontrolės ir nusiginklavimo 
agentūros direktorium ir vyriau
siu derybininku dėl strat. ginklų 
apribojimo, bet kai kurie senato
riai yra prieš jo kandidatūrą.

Sov. S-goj, Turkestano kal
nuose, įvyko stiprus žemės dre
bėjimas, pasiekęs 8 pagal Rich- 
ter skalę.

Kinijoj pasirodžiusiuose sie
nų skelbimuose kaltinama, kad 
jos žemės ūkis yra labai atsili
kęs: esą Kinija sugebanti paleis
ti į erdves satelitus, bet kinie
tis iki šiol turįs pats traukti 
arklą.

JAV ambasadorius prie JT 
Andrew Young išvyko į Afrikos 
valstybes dirvos dėl Rodezijos 
ateities ištirti.

Norvegija įsakė išvykti 5 so
vietų diplomatam ir žurnalistam 
dėl šnipinėjimo.

Prez. Carter įteikė kongresui 
savo planą valstybės ūkiui pa
gerinti ir nedarbui sumažinti. 
Pagal jį 96 proc. gyventojų bus 
išmokėta po 50 dol., sumažinti 
pajamų mokesčiai, sukurta 
200,000 naujų darbų Vietnamo 
karo veteranam, sumažinti pra
monės mokesčiai ir sukurta vie
šųjų darbų.

JAV pasitraukus iš P. Vietna
mo, į komunistų rankas pateko 
Laos ir Kambodija. Dabar prieš 
didelį komunistų pavojų atsidū
rė ir Tailandas, kurio pasieniuos 
su Laos, Kambodija ir Malay- 
sia siaučia stiprūs komunistų 
partizanų būriai, kuiių skaičius 
siekia 12,000. Daugelyje jo sri
čių vyriausybės įtaka jaučiama 
tik dieną, o naktį vyrauja parti
zanai.

Etiopiją valdančios karinės ta
rybos grupė įvykdė perversmą, 
d arybos galva ir kiti 6 nariai bu
vo nužudyti, bet, kuri jos grupė 
yra laimėjusi, tuo tarpu neaišku.

Sudane karo aviacijos grupė 
taip pat bandė nuversti vyriau
sybę, bet perversmas buvo nu
malšintas.

Vilnius
Vilniaus 41-os vid. mokyklos 

VII d klasės mokiniai 1976 nu
tarė atžymėti Vasario 16-ją. Bu
vo pasiūlyta šventės dieną atei
ti į pamokas be pionieriškų 
kaklaraiščių, pasirišus tautines 
juosteles. Keli mokiniai prirašė 
ant namų šūkių — “Laisvę Lie
tuvai!” ir pan.

Mokinė Nagrockytė A. papa
sakojo apie klasės nuotaikas sa
vo tėvams, o šie visas žinias per
davė saugumui (jie ten ir dir
ba).

Vasario 17 į 41-ją mokyklą at
vyko saugumietis Kazlauskas. 
Buvo tardoma VII d. kl. vadovė 
Varnienė Nijolė ir visi mokyto
jai, tą dieną pravedusieji pa
mokas VII d klasėje (Živilė Bal
taduonienė, Gražina Kazlaus
kienė, Janina Petkevičienė ir 
kt.). Labai aktyviai saugumui 

talkininkavo mokyklos direk
torius Vytautas Banevičius ir už
klasinio darbo organizatorė Ja
nina Petkevičienė.

Trimestro pabaigoje mokyto
jų tarybos posėdyje šalia moky
mo reikalų buvo svarstomas dar 
ir šis klausimas. Mokiniai Vytau
tas Jusevičius ir Albinas Prake- 
lis buvo tardomi paties direk
toriaus visų mokytojų akivaizdo
je. Aktyvesniems mokiniams 
buvo sumažintas elgesio pa
žymys, o klasės vadovei Nijolei 
Varnienei parašytas papeikimas 
už profilaktiškai neatliktą darbą.

Direktorius Vytautas Banevi
čius ir toliau aktyviai reiškėsi 
pataikaudamas saugumui. Ba
landžio 18 (Velykų I-ją dieną) 
jis organizavo šeštadieninę tal
ką. Kiek žinoma, visos Vilniaus 
mokyklos šią talką pravedė ba
landžio 17 (šeštadienį), o 41- 
jai mokyklai teko dirbti sekma
dienį.

Panašų aktyvumą parodė ir 
užklasinio darbo organizatorė 
Janina Petkevičienė, atėmusi iš 
mokinės Simonaitytės dienoraš
tį ir jį perdavusi direktoriui. Šis 
dienoraštį atidavė saugumie
čiui Kazlauskui.

Iš dienoraščio paaiškėjo, kad 
mergaitė yra tikinti. Direktorius 
Banevičius, prieš apklausinėda- 
mas mokinę Simonaitytę, griež
tai įsakė į jo klausimus atsaky
ti tik tiesą, nes tikinčiam meluo
ti negalima. Tuomet pateikė to
kius klausimus: kokią bažnyčią 
lankai? Kokius ten matei kuni
gus? Ar dalyvavai procesijoje? 
Gal kunigas duodąs pinigų? Iš 
kur pirkusi maldaknygę?

41-je mokykloje atmosfera pa
sidarė slogi, Saugumo akys 
braunasi į intymiausius mokyto
jų ir mokinių sąžinės dalykus.

Viekšniai
1975 gruodžio 5 chuliganai 

akmenimis išdaužė Viekšnių 
bažnyčios langus. Vienas ak
muo nukrito ant didžiojo alto
riaus prieš tabernakulį. Senelis 
invalidas kunigas pakėlė nuo 
altoriaus akmeną ir pasakė:

— Aš tą akmenį pasiimsiu pri
siminimui. Jis yra vertas dėme
sio, nes tai ateistinio auklėjimo 
vaisiai.

Mažeikių ir Viekšnių kapinė
se sudaužyti paminklai ir nu
plėšytos kančios nuo kryžių. Ko
dėl valdžia nemato chuliganų, o 
persekioja vaikus, lankančius 
bažnyčia?

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 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

NEW YORK - Lietuvos atsimi- 89 5 angl kalba Dr j j stu. 
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. kas 1467 Force Dr Mountain. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. s|de N j 07092. Tel. (201) 
Music of Lithuania, pirmad. 232-5565 
7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM

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 spalvotus ir Daorastus. 
pilnas patarnavimas įdedant naujasTiališ. 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.).

/Š PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Sausio 7 Šiauliuose mirė 
dramos aktorius Vladas Taut- 
kevičius. Buvo gimęs 1919 ba
landžio 24 Šakiuose. 1945 baigė 
Panevėžio dramos studiją (pas 
J. Miltinį). 1940-46 vaidino Pa
nevėžio dramos teatre, nuo 1946 
persikėlė į Šiaulių dramos teatrą. 
Yra sukūręs apie 90 vaidmenų, 
vaidino daugely veikalų. 1958- 
61 vaidino Marijampolės dra
mos teatre, po to vėl grįžo 
į Šiaulius.

— Tenykštėj spaudoj šiuo 
metu minima lyrinio tenoro 
Vlado Česo šešiasdešimt metų 
amžiaus sukaktis. Dainininkas 
yra gimęs 1917 sąusio 16 neto
li Kėdainių. 1946 Kauno Konser
vatorijoj baigė dainavimo klasę. 
Operoj dainuoja nuo 1944, 
dažniausiai gauna antrojo tenoro 
partijas. Yra dainavęs daugely 
klasinių operų Lietuvoj, gastro
liavęs Leningrade, Rygoj. 1954 
jam suteiktas Lietuvos nusipel
niusio artisto vardas.

— Lietuvos Žurnalistų sąjun
gos V-asis suvažiavimas buvo 
sausio 12 Vilniuj, Meno darbuo
tojų rūmuose. Kadangi visoj So
vietų Sąjungoj nėra laisvos spau
dos, tai' ir žurnalistai tėra val
džios ir partijos tarnautojai, vyk
dą nustatytą propagandinę lini-

Kipro prez. Makarios ir turkų 
mažumos vadas Rauf Denktash, 
13 metų praėjus, vėl tarėsi dėl 
Kipro teritorijos padalijimo tarp 
graikų ir turkų. Turkija dabar 
ten valdo 40 proc. teritorijos.

Kongresas patvirtino ir prez. 
Carter pasirašė jo pasiūlytą išim
ties įstatymą energijai tvarkyti. 
Pagal jį prezidentas turės teisę 
nukreipti natūralias dujas ten, 
kur jų labiausiai trūksta, ir lai
kinai panaikinti jų kainų kont
rolę.

ją. Suvažiavime nieko įdomaus 
nebuvo svarstoma ar nutariama, 
o tik buvo klausomasi partijos 
ir valdžios pareigūnų nuvalkiotų 
kalbų. Būdinga, kad į prezidiu
mą buvo pakviestas sąjunginis 
komunistų partijos centro komi
tetas su L. Brežnevu prieky. 
Buvo gautas ir to komiteto svei
kinimas. Iš Maskvos buvo atvy
kęs Sovietų Sąjungos žurnalistų 
valdybos sekretorius L. Jagodi- 
nas, partijos atstovas V. Alekse- 
jevas. Iš lietuviškų Maskvos sta
tytinių dalyvavo partijos pirma
sis sekretorius P. Griškevičius, 
ininisteris pirmininkas J. Ma- 
niušis, partijos sekretorius L. 
Šepetys, aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininko pava
duotoja L. Diržinskaitė, ministe- 
rių tarybos pirmininko pavaduo
tojas A. Česnavičius.

Ataskaitinį pranešimą padarė 
Žurnalistų sąjungos pirmininkas 
Tiesos redaktorius A. LaurinČiu- 
kas. Suvažiavime dalyvavo res
publikinių ir rajoninių laikraš
čių redaktoriai ir darė praneši
mus. Kalbėjo ir visi aukštieji 
svečiai. Valdybos pirmininku 
vėl “išrinktas” A. Laurinčiukas, 
jo pavaduotoju — rusas V. Je- 
meljanovas (Sovetskaja Litva re
daktorius), antruoju pavaduotoju 
— J. Mitalas, atsakinguoju sek
retorium — D. Mickevičius.

— Jau pradėti Spalio revoliu
cijos šešiasdešimtmečio minėji
mai. Dar 1976 gruodžio vidury 
Kretingos rajone vyko “muzikos 
dienos”, skirtos Spalio revoliu
cijos 60-mečiui. Trylikoj rajono 
vietovių koncertavo televizijos 
ir radijo choras, ansamblis Ar
monika, Lietuvos kvartetas, Vil
niaus meno mokyklos styginis 
orkestras, Valstybinės konser
vatorijos liaudies instrumentu

ansamblis Sutartinė, Filhar
monijos ansamblis Estradinės 
Melodijos ir Kretingos mišrus 
choras Gintaras. Spaudoj rašo
ma, kad konceriųklausėsi per aš
tuonis tūkstančius rajono dir
bančiųjų, kad šventė tęsėsi 6 
dienas. Žinoma, koncertai dir
bantiem yra gražus dalykas, bet 
biauru, kad visa tai tarnauja oku
pantų propagandai, kad rišama 
su priverstiniais minėjimais, ku
rie truks ilgiau negu ištisus 1977 
metus.

— Įdomus straipsnis apie Sa
kalo knygų leidyklą. 1976 m. 
Kultūros Barų 11 nr. lituanistas 
Aleksandras Žirgulys paskelbė 
straipsnį apie Sakalo bendrovę 
ir jos vadovą Antaną Kniūkštą, 
kuriame gana objektyviai paro
doma, kokį didelį vaidmenį ši 
leidykla suvaidino lietuvių lite
ratūros ugdyme. Duodama ir 
statistikos apie tiražus, apie at
skirų autorių populiarumą. Su
prantama, kad autorius, kal
bėdamas apie nepriklauso
mybės laikus, turi atiduoti duok
lę ir prievartinei realybei: nepri
klausomybę turi vadinti “bur
žuaziniu laikotarpiu”, turi pasi
džiaugti, kad dabar “knygų lei
dimas nebe atskirų knygų mylė
tojų ar biznierių užmojis, bet 
planingas, valstybės finansuoja
mas, kultūros darbas” (...), kad 
“leidžiama liaudies kultūrai rei
kalingų, nors ir ne visada pel
ningų , leidinių” (K.B., 11 nr., 
64 psl.). Suprantama, kad te
nykštėse sąlygose be šitokios 
duoklės partinei linijai iš viso 
straipsnis negalėtų būti išspaus
dintas.

— Okupuotos Lietuvos spau
doj plačiai minima rašytojos 
Ievos Simonaitytės (g. 1897)
aštuoniasdešimties metų am
žiaus sukaktis. Ši garsi mūsų 
beletriste pokario metais oku- 
puotoj Lietuvoj “kritinio realiz
mo” kūriniais sugebėjo prisitai
kyti prie okupanto reikalau
jamos idėjinės linijos ir už tai

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

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

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

MOVEI) TO LARGER Ol’AKTEBS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y? 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnbnės medžiagos kostiumams, paltams ir suk 
nelems. Taip pėt šilkinės maišytos, spalvotos, lėvomš užtiesalai, vi 
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis, Spe 
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsi' 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St, New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais Ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima- 

kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

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

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

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

Rochesterio, N.Y., lituanistinės mokyklos mokiniai, suvaidinę Vandos Frankienės “Vaikiu
kai aviniukai”. Čia matomi angelai. Iš k. Algis Naujokas, Antanas Blaveščiūnas, Billy Ur
bonas, Algis Pauliukonis, Dainius Vidmantas ir Tomas Skučas.

buvo gerbiama. Ir dabar amžiaus 
sukakties proga Sovietų Sąjun
gos valdžia ją apdovanojo “Tau
tų Draugystės” ordinu. Rašyto
ja žiemą gyvena Vilniuj, vasarą 
persikelia į savo vilą Priekulėj, 
netoli savo gimtojo Vanagų kai
mo.

— Šių metų sausio 15 Kaune 
.mirė dailininkas Jonas Buračas 
(g. 1898). Jo nekrologe rašoma, 
kad palikęs per penkis tūkstan
čius paveikslų, vaizduojančių 
Lietuvos gamtą — akvarelių, 
aliejinių ir grafikos darbų. Jo 
kūriniai esą — “savotiška Lietu
vos gamtos enciklopedija, kurio
je ir pajūrio peizažai, ir žymes
ni istorinės praeities liudinin
kai, ir tarybiniais metais augan
čios pramonės vaizdai atlikti 
tvirta puikaus meistro ranka” 
(Lit. ir Menas, 1977 Nr. 4). 
J. Buračas buvo A. Galdiko ir J. 
Vienožinskio mokinys (Kauno 
meno mokyklą baigė 1930).

Pr. N.

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios 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.

.  ......... ..... „..........  .......... .  ,  —— ...............t
Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų | 

valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie- | 
j 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., i 

j Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

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

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

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

Miestas, valstija, Zip ....... ..........................................................
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1918 metai ir 1977 metai
Švęsdami 59-ąsias nepriklau

somos Lietuvos atstatymo meti
nes, minėme su pagarba ano 
meto veikėjus, signatarus, sa
vanorius. Jie tebėra mum arti
mi, nes esam atsidūrę jų rolėj 
— mes kovojam panašią kovą 
kaip ir jie — kovą nepriklau
somos Lietuvos valstybės veiki
mui atstatyti.

Kovos tikslas tas pats, nors 
žmonės nauji. O gal ir tos kovos 
sąlygos naujos? Ar mes turim 
daugiau optimizmo laimėti?

Sąlygos — tarptautinis klima
tas — kovai dėl nepriklausomy
bės yra ir geresnės, yra ir blo
gesnės.

Geresnės, nes Lietuva anuo 
metu tarptautinėj plotmėj buvo 
nepažįstama. Reikėjo įrodinėti, 
kad lietuvių tauta tebėra gyva; 
kad ji verta būti nepriklausoma 
valstybė. Šiandien kiekvienas 
politikas tai žino. Vieni žino, 
kad Lietuva yra dar taip nese
niai buvusi nepriklausoma vals
tybė; kiti dar žino ir tai, kad ji 
tebėra nepriklausoma tarptauuti- 
nės teisės požiūriu.

Tačiau klimatas nepalankes
nis kitais atžvilgiais. Viena, šios 
dienos politikai žino Lietuvos 
padėtį, bet jie norėtų jos neži

noti. Norėtų nežinoti, nes šian
dien labiau nei anuo metu vals
tybių santykius tvarko ne teisė, 
bet pragmatinis oportunizmas. 
Anuo metu tarptautinį klimatą 
įtaigojo prezidento Wilsono pa
skelbti tautų apsisprendimo 
punktai, ir Amerikos politika 
buvo priešinga Rusijos bolševi
kiniam režimui. Šiandien įsigali 
politika, kuri siekia pavergtų 
tautų šauksmus tyloj nu
skandinti.

Kovojantieji už Lietuvos vals
tybės atstatymą tada ir dabar iš 
esmės labai panašūs. Lemiama
sis kovos centras buvo ir yra tau
ta pačioj Lietuvoj. Tačiau balsus 
kėlė dėl Lietuvos likimo ir iš
eivija — Rusijoj (Petrapilio sei
mas 1917), vakarų Europoj, o 
ypač Amerikos lietuviai. Jie visi 

ruošė palankų klimatą Lietuvos 
nepriklausomybei tarptautinėj 
arenoj.

Ano meto Amerikos lietuvių 
entuziazmas ir pasiaukojimas 
buvo toks, kad galėtum net su
abejoti, ar šiandieninė išeivija 
parodo tiek pasiaukojimo pro
porcingai pagal savo išgales. 
Amerikos lietuvių pastangom 
prezidentas Wilsonas paskelbė 
Lietuvių dieną nukentėjusiem 
nuo karo šelpti (1916 lapkričio 
1). Lietuvos politiniam reikalam 
tik vienas katalikų suorganizuo
tas Tautos Fondas iki 1922 buvo 
išmokėjęs daugiau kaip pusę 
mil. dol. O to meto doleris ne
buvo taip pigiai gaunamas: pra
monės darbininko metinis už
darbis 1918 buvo apie 1115 
dol.

Amerikos lietuviai surinko 
milijoną parašų (1921), kad pa
skatintų prezidentą Hardingą 
pripažinti nepriklausomą Lietu
vą-

Anuo metu Amerikos lietuvių 
veikėjų nuomonių skirtingumas 
gal buvo didesnis nei dabar. Ne
sutarta net dėl pačios nepriklau
somybės Lietuvai. Socialistų 
veikėjas dr. P. Grigaitis tvirti
no (1918), kad Lietuvai geriau 
dėtis prie Rusijos; o Naujienų 
dienraštis tikino, kad “tie žmo
nės, kurie už Lietuvos nepri
klausomybę stoja, turės neužil
go savo obalsį mesti”. Tačiau 
gera tai, kad ilgainiui stiprėjo 

patrijotinė nepriklausomybės 
linija.

Šiandieninė padėtis šiuo at
žvilgiu geresnė. Tik nuotrupos 
eina su Maskva. Daugumos pa
žiūros nesiskiria dėl reikalavimo 
Lietuvai nepriklausomybės. Da
bar nesutikimas reiškiasi nees
miniais klausimais — dėl vado
vavimo laisvės kovoj. Kai kada 
gal tai ir naudinga, nes kelia 
lenktyniavimo įtampą ir kviečia 
pasirodyti su konkrečiais dar
bais.

1918 metų veikla neatsiejama 
nuo 1977. Anų metų paskelbtas

Vasario 16 sueina 50 metų, kai 
Vilniuj, tuo metu lenkų oku
puotam, mirė lietuvių tautos 
patriarchas, pirmojo liethvių 
tautinio atgimimo laikraščio 
Aušros redaktorius, pirmas pasi
rašęs Lietuvos nepriklauso
mybės aktą, dr. Jonas Basanavi
čius. Visą savo gyvenimą skyręs 
lietuvių tautiniam atbudimui, 
lietuvių kultūrai kelti ir ugdyti, 
jis ir senatvėj pasiliko oku
puotame krašte Vilniuj, kai Lie
tuva jau buvo nepriklauso na. 
Ir mirė jis mūsų tautos didžiau
sią dieną — Vasario 16.

Palaidojo jį Vilniaus Rasų ka
pinėse, kad tuo irgi paliudytų 
mūsų pastangas išlaikyti šį mies
tą lietuvišką. Rašuose jau buvo 
ir žymių lietuvių kapai — Mi
kalojaus Konstantino Čiurlio
nio ir kitų.

aktas angažavo tautos valią drą
siom aukom. Iš to akto išaugo 
nepriklausoma valstybė. Ji tegy
vavo vos 22 metus. Bet tie me
tai davė naują generaciją, kuri 
savo valstybėnę gyvybę pareiš
kė nauju aktu — 1941 metų 
sukilimu. Iš šio naujo akto iš
augo generacija, dešimt metų 
partizanavusi nelygioj kovoj su 
grobiku.

Šią Vasario 16-osios akto 
dinamišką jėgą tebejaučiam vei
kiant per visas kartų kartas. Tai 
jaučiantieji gali ir sau taikyti 
aną 1918 lapkričio 8 New Yor
ko seimui skirtą šūkį: “Į krū
vą visi Lietuvos mylėtojai!"

Dr. Jonas Basanavičius

PENKIASDEŠIMT METŲ 
BE DR. J. BASANAVIČIAUS

Lietuvoj jo vardu buvo pava
dinti keliai, gatvės, parkai. Dar 
jam gyvam esant, buvo pastaty
ti paminklai. Kai jis lankėsi 
nepriklausomoj Lietuvoj ir gy
dėsi Karo ligoninėj, jis buvo 
prie tokio paminklo nusifotogra
favęs drauge su kitais Fraterni- 
tas Lituanica gydytojais.

Vadas iš Suvalkijos
Lietuvos visuomeniniame ir 

kultūriniame gyvenime ilgai 
vyravo žemaičiai, ypač 19 am
žiaus pradžioj. Žemaičių dvariu
kai arba vyskupo dvaras Alsė
džiuose buvo lietuviškos žemai
tiškos kultūros centras. Visi rū
pinosi rašyti žemaitiškai. Iš Že
maitijos išaugo pagrindiniai pir
mosios 19 amžiaus pusės tautės 
vadai. Žemaičiai buvo Simanas 
Daukantas ir vysk. Motiejus Va
lančius, pats didžiausias 19 am
žiaus vadas, neleidęs tautai pasi
mesti tamsybėse. Bet su Valan
čium baigėsi žemaičių rašytojų, 
visuomenininkų eilė.

Tauta jau buvo parengta pa
ties Valančiaus naujiem hero
jiniam laikam. Ji buvo išmokyta 
skaityti, jai buvo nurodytas 
knygnešių kelias (pats Valan
čius ten išspausdino pirmąsias 
knygeles ir paskleidė žmonėse). 
Pats Valančius norėjo leisti laik
raštį Pakeleivingą, bet visa su
trukdė 1863 sukilimas. Buvo tik 

laiko klausimas, kada ir kur pa
sirodys lietuviškas laikraštis.

Šioj tuštumoj po Valančiaus 
mirties į mūsų tautos vadus atėjo 
suvalkiečiai. Atėjo todėl, kad ten 
buvo anksčiau panaikinti bau
džiava, ten buvo geresnės mate
rialinės sąlygos atkusti lietuviš
kam kaimui. Per Marijampolės 
gimnaziją jau atėjo eilė vyrų, 
kurie nulėmė ateities gyvenimą 
ir visai kita kryptim pasuko mū
sų kultūrinį gyvenimą. Jei dar 
po Valančiaus būtų buvęs įta
kingas žemaitis rašytojas, tai 
šiandien bendrinė rašomoji kal
ba būtų sudaryta iš žemaičių 
tarmės. Atėję suvalkiečiai atne
šė ir savo tarmę ir iš jos suda
rytą bendrinę kalbą (Jonas Ja
blonskis).

Vienas pirmųjų suvalkiečių 
vadų ir buvo Jonas Basanavi
čius.‘Gimė jis 1851 lapkričio 23 
Ožkabalių kaime, Bartininkų 
valsčiuj, Vilkaviškio apskrity. 
Marijampolės gimnaziją baigė 
1873. Maskvoj pirma studijavo 
istoriją ir literatūrą, paskui per
ėjo į medicinos fakultetą. Tada 
gavo valdžios stipendiją. Stipen
dijos buvo skiriamos lietuviam, 
kad atitrauktų nuo lenkų įtakos. 
Mediciną baigė 1879 birželio 
19.

Išleido Aušrą
Studijuodamas mediciną, 

daug dėmesio skyrė Lietuvos 
praeičiai, istorijai, rinko tauto
saką.

1879 metų gale išvyko į Bul
gariją, per pažįstamą draugą ga
vęs ten gydytojo vietą. Bulgari
joj išgyveno ilgą laiką, ėjo įvai
rias pareigas, gavo net to kraš
to pilietybę, dalyvavo jų visuo
meniniame, kultūriniame gyve
nime. Bet ir ten jis pasiliko lie
tuvis. Jo visas rūpestis buvo ski
riamas tyrinėti lietuvių praeitį, 
sukelti tautoj tautinį atbudimą. 
Taip jis 1883 kovo mėnesį iš
leido Aušrą — pirmąjį tautinės 
minties laikraštį, skelbdamas 
tautinį atbudimą. Per Lietuvos 
praeities aukštinimą jis žadino 
tautoj lietuvišką sąmonę, skati
no visus jungtis ir drauge dirb
ti.

Aušra mūsų tautoj pradėjo 
naują epochą. Išsidiferenciavo 
visuomenė, išryškėjo tautinės 
gairės, atėjo tautinė literatūra. 
Aušra pasuko mūsų tautą iš 
senovės kelio į naująjį kelią, 
kuris jau privedė prie nepriklau
somybės atstatymo.

Aušra sustojo 1886, bet jos į- 
žiebta ugnelė niekada nebeuž- 

geso — ėjo nauji laikraščiai, 
tauta kėlės iš ilgo amžių miego.

Grįžo į Lietuvą
Basanavičius 1905 grįžo į Lie

tuvą, apsigyveno Vilniuj. Čia jis 
visą savo gyvenimą skyrė Lietu
vai. Vilniuj įsteigė Mokslo drau
giją, rinko eksponatus, rūpinosi 
lietuvių kultūriniu, visuome
niniu ir politiniu gyvenimu. Vil
niuj jis pateko ir į Lietuvių Ta
rybą, kuri paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę. Pirmas jis tą 

aktą viešai paskaitė susirinku
siem ir pirmas pasirašė. Pasira
šydamas šį nepriklausomybės 
dokumentą, Basanavičius buvo 
67 metų amžiaus. Šis jo parašas 
liko istorinis visiem amžiam — 
savo darbu, savo auka, savo 
raštu iškovotą nepriklausomybę 
patvirtino savo parašu.

-o-
Dr. J. Basanavičius lietuvių 

tautai atliko šiuos didelius dar
bus:

1. Išleido pirmąjį lietuvišką 
tautinio atbudimo laikraštį Auš
rą.

2. Pirmas pasirašė nepriklau
somybės atstatymo aktą.

3. Įkūrė Lietuvos Mokslo 
draugiją.

4. Rinko lietuvių tautosaką ir 
išleido tos tautosakos 7 tomus 
(išspausdinta Amerikoj).

5. Parašė eilę mokslinių 
straipsnių, kurie nagrinėja lietu
viškų kryžių kilmę, lietuvių tau
tos praeitį. Dalis tų straipsnių 
pasenę, pagrįsti romantinėmis 
svajonėmis, bet savo laiku jie 
turėjo įtakos ir skatino kitus 
daugiau dėmesio skirti lituanis
tikai.

Taip dr. Jonas Basanavičius 
naujoj, moderniojoj Lietuvos is
torijoj stovi pačioj pradžioj, kaip 
naujas tautos vadas, naujų tauti
nių kelių tiesėjas bei jų ryš- 
kintojas. Todėl jį ir vadinam pat
riarchu ir prisimenam šią jo mir
ties 50 metų sukaktį, (p.j.)

— Aušros, leidžiamos okupuo
tos Lietuvos pogrindy, išėjo 
naujas numeris — 4(44). Data— 
1976 spalio 20. Viso 61 maši
nėle rašytas puslapis. Turiny: 
1. Nepriklausomybės netekimas 
— skaudi lietuvių tautos nelai
mė, 2. Lietuvių Golgota, 3. Sau
gumas ir nusikaltėlių pasaulis,
4. Lietuvos KP CK Maskvos 
skyriaus vedėjui doc. J. Ani- 
čui, 5. Ar tai tiesa? 6. Skundas 
TSRS generaliniam sekretoriui 
drg. L. Brežnevui, 7. Žinios.

Šatrijos Ragana

5. Viktutė
Et! Toks jų ir patriotizmas! Vi
sas paremtas tik žodžiais, svajo
nėmis apie lenkų karalystę ir at
minimais “senų, gerų laikų”! ...

18 lapkričio, trečiadienis
Labai prozaišką užsiėmimą 

turėjau šiandien, net nežinau, 
kaip jį švelniau aprašyti. Visą 
priešpietį išstovėjau žiūrėdama, 
kaip mėsinėja paršus! Pabaigus 
šį “poetišką” darbą, išėjau su 
broliuku pasivaikščioti. Diena 
buvo šviesi, saulėta, jokio vėjo; 
žemė visur pašalusi, galima eiti 
visur, kur nori. Nuėjome į mišką.

Neapsakomai mėgstu mišką; 
vasarą, atsigulus ant kiminų ir 
įsmeigus akis į medžių viršū
nes, galėčiau taip būti be galo. 
Įkvepia jis ramybės, tylos . . . 
Niekur nėra tiek lengva svajoti, 
niekur nejauti taip aiškiai gam
tos gražumo. Bet dabar miškas 
atrodo biauriausiai, tarsi dvasios 
jame nebėra. Paskui, sniegams 
uždengus žalias pušų ir eglių 
šakas, vėl bus jis lyg kokia 
stebuklų karalystė.

Bobos, milždamos karves, 
pasakojo daug šį vakarą apie 

daktarą. Giria jį kiek įmanyda
mos. Būk dabar vežą jį ir vežą, 
nes žmonės labai sergą, o jo gy
dymas gelbstąs. Neplėšiąs nuo 
žmonių, kiek kas duodąs, tiek 
gana, o nuo neturtėlių neimąs 
nieko; net pats davęs keliems 
vaistų veltui ir dar pinigų pali
kęs reikalingiems daiktams. O 
koks švelnus! Su kiekvienu pa
šnekąs gražiai, kiekvieno išklau
sąs . . . Gyrė taip jį bobelės ir 
gyrė be galo. Ir man jis iš karto 
pasirodė geras. Gaila, kad nebe
ateina! Žadėjo atnešti smuiką — 
ir nėra . . . Tur būt, ligonys vi
są laiką užima.

19 lapkričio, ketvirtadienis.
Įbėgo Kaziukas, sakydamas, 

kad ledas geras ant Ventos. Tuo
jau pasiėmėm ledžingas ir nu
ėjome. Iš tikro, ledas dailus, 
slidus kaip stiklas. Važinėjomės, 
kol sutemo, ir tai dar nenorė
dama grįžau namo. Kokia maloni 
pramoga tas čiužinėjimas! 
Mėgstu šokti ir jodinėti, bet šo
kiai stovi paskutinėje vietoje. 
Gal dėl to, kad jie visados vyks
ta tokioje nenatūralioje aplinko

je: dirbtinė šviesa, troškus oras 
ir t.t. O čia leki lyg paukštis, 
laisvas, daug erdvės, daug oro, 
aplinkui tik gamta. . .

20 lapkričio, penktadienis.
Ateina kartais man sunkios va

landos . . . Ima abejonė, ar yra 
kam kokios naudos iš mano gy
venimo. Ką aš čia gero darau? 
Išnykus man iš pasaulio, ar kas 
bent pajustų?! Gyvenimas vis 
eina ir eina savo keliu, žmogus 
vis arčiau ir arčiau mirties . . . 
Pamąsčius, kaip sunaudojai tas 
praėjusias dienas, baisu daros! 
Rodos, nieko nedirbu, niekam iš 
manęs naudos nėra, niekas ne
pajus, ar buvau pasauly, ar ne . . . 
Ir toks ima mane nusiminimas, 
taip man sunku, kad vietos sau 
negaliu rasti. Rodos, eičiau į 
pasaulio galą, jei žinočiau galė
sianti ten padaryti gerą darbą. 
Kartais man rodos, kad, palikus 
gailestingąja seserim, patenkin
čiau savo troškimą: tada jau tik
rai visas jėgas atiduočiau artimų 
laimei ir matyčiau kasdien 
naudą iš savo darbo . . .

21 lapkričio, šeštadienis.
Maža turime čia kaimynų: 

dvarų yra, bet vis išnuomoti. 
Vieni tik ponai Butautai gyve
na arti, ir dažnai su jais susiei
name. Bet pas mus svečių ne
trūksta: dažnai ateina kunigai, 
atvažiuoja gentys, kurių yra dau
gybė. Žinoma, pokylių nėra vi
sai; nebent per šventes ar vaka- 
cijas, jaunuomenei susirinkus, 
linksminas ir mūsų kraštas.

Mano pažįstamos panos gaili
si manęs, kad taip sėdžiu tyliai. 
Bet man niekados neilgu; kad 
tik turėčiau knygų ir fortepijo
ną. Ta mūsų draugija nėmaž 
netraukia manęs prie savęs, ir, 
turėdama geri] knygų ir naujų 
gaidų, šimtą sykių beveliju pasi
likus namie, negu važiavus į po
kylį. Atsiskyrėlės būdo neturiu 
ir pasilinksminti mėgstu, bet tik
tai tokioje draugijoje, kurioje 
man tikrai malonu. O Čia nuva
žiavus reikia tik žiovauti ir gana. 
Panelės kalba apie kavalierius ir 
parėdus, ponios skaičiuoja savo 
kaimynų nuodėmes, o su 
ponais pašnekėti valandėlę — 
tai tikriausias vaistas užmigti 
tuojau. Bet ne visados ir užmig
ti tegalima, nes dažnai jų kal
bos taip įerzina, kad tvertis ne
galima vietoje.

Vienas pavyzdžiui, sako:
— O tai, panie, žmonės pas 

mus! Įsivaizduokite: vakar einu 
per kiemą ir sutinku du vežimu 
bevažiuojant. Žmonės žiūri į 
mane, mato, kad esu ponas, o 
kad bent ranką prie kepurės 
prikištų! Pyktis mane paėmė. 
Sušukau, kad sustotų, klausiu: 
“Iš kur jūs?” — “Mes iš fabri- 
kos pono L.”, — sako tarsi iš ko
kios karalystės. “O dėl ko, dur
niai, nenusiimate kepurių, va
žiuodami per mano kiemą? Aš 
jums duosiu kitą sykį! Važiuokite 
aplinkui, jei nemokate apsieiti, 
kaip reikia!” Ar tai ne gyvuliai? 
Gyvuliai, tikri gyvuliai, panie!

Kitą sykį vėl kalbu su vienu 

ponu. Turi jis arti mūsų dvarą, 
bet gyvena antrame, netoli Gar
dino. Klausiu, kokie ten žmo
nės, kuo užsiima. Jis atsakė, kad 
labai neturtingi, nes žemė esanti 
menka, nemoką jie ūkininkauti 
ir t.t. Pasigailėjau jų, bet jis 
tarė:

— Tai ir gerai! Geriausia gy
venti ten, kame žmonės netur
tingi: neturi puikybės, bijo 
pono, klauso, nuolat į rankas bu
čiuoja, bent jauti, kad esi ponas.

Žinoma, ne visi tokie. Yra ir 
gerų žmonių, aukščiau ir plačiau 
žiūrinčių, bet nedaug, nedaug!

22 lapkričio, sekmadienis.
Šiandien po pietų nuvažia

vome su Alenute pas Butau
tus. Tai šeimyna, su kuria daž
nai matomės. Yra jų motina, 
duktė ir sūnus. Panelė Ona jau 
ne perdaug jauna, mažai jai, 
tur būt, trūksta lig 30; svar
biausias jos noras yra ištekėti. 
Dėl ko lig šiol tos nepasiekė 
laimės, Dievas žino! Iš pradžių 
pati atstūmė porą konkurentų, 
paskui neatsirado amatorių; 
ne perdaug ji graži ir, svar
biausias dalykas, — neturi 
dalies. Proto horizontas siauras, 
tačiau turi ji geri] savybių: ne
sėdi sudėjus rankas ir yra geros 
širdies. Jų materiali padėtis yra 
gana bloga, taigi panelė Ona 
daug dirba; tarnaičių laiko ma
žai, pati dirba ir virėjos ir gas- 
padinės darbą. Ponas Juozas 
dar jaunas kavalierius, pirmus 
metus tešeimininkauja. Kaip 
visi mūsų dvarininkai, nebega

lėdamas ilgiau būti gimnazijoje, 
pagrįžo namo ir tapo ūkininku. 
Bet jis nepriklauso prie tų dva
rininkų, apie kuriuos aukščiau 
minėjau: yra geros širdies, ne
puikus, gerai apsieina su žmo
nėmis. Parako neišgalvos, bet, 
apskritai sakant, žmogelis geras. 
Viešėjome pas juos visą vakarą. 
Panelė Ona labai sujaudinta dėl 
naujo daktaro atvažiavimo. Matė 
jį bažnyčioje, ir patiko jai. Klau
sinėjo po šimtą sykių, kada pas 
mus buvęs, ką kalbėjęs, kaip sė
dėjęs, labai pavydi, kad pas 
mus buvo, o pas juos dar ne.

— Tik veizėk tu, Viktutė, — 
tarė man, — nesugauk jo! Rim
ta sau, tarsi nieko neišmananti, 
o sau patyliukais ir pagaus man 
iš panosės tokį “cacą” vaikiną!

Ponas Juozas juokias, kad da
bar ūmai atsiradę daugybė rei
kalų į miesčiuką, ir vis Onytė 
pati turinti juos atlikti. Visus 
arklius, sako, jau nuvariusi be
keliaudama. Bet, nelaimė, dak
taro nė sykio nesutikusi.

Nepasisekė man tą dieną. Pa- 
grįžusios namo, radome mamą 
dar neatgulusią.

— O mes irgi svečių turėjome, 
— pasakė ji. — Buvo daktaras, 
atnešė gaidų, ketindamas padai
nuoti; labai gailėjosi, neradęs jū
sų. Tačiau sėdėjo gana ilgai; 
taip linksmai praėjo vakaras, 
toks jis simpatingas. O savo 
gaidas paliko ten ant fortepijono.

(Bus daugiau)
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Dr. Jono Basanavičiaus kapas Vilniuje, Rasų kapinėse
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•Nš 22 (70) Vilnius, antradienis, 1918 m. vasario mėn. 19 d. II metai

LIETUVOS TARYBA 
skelbia 

Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vol(ie* 
tijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo^vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren* 
dimo teise ir lietuvių Vilniaus kOn^rencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausoma, demokratiniais pa
matais sutvarkyta Lietuvos valstybe 
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su k’tomis 
tautomis.

Drauge Iiietuvos Taryba pareiškia, kad LietUVOS Valstybės pd- 

matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visli jos gyventojų išrinktas.

Vilnių*, vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. J. Basanavičius, K- Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. 
Kairys, P. Klinias. D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius. J. Staugaitis. J. Vailokaitis. J. Vileišis.

Lietuvos Aidas, Vilniaus dienraštis, taip paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo aktą, paskirdamas visą pirmą
jį puslapį. Paskelbta 1918 vasario 19, antradienį.

Giedraičių kautynėse žuvusių karių sąrašas. Bronzinė len
ta yra įmūryta jų pagerbimo paminkle.
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Vilnius — Lietuvos sostinė, kur buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atstatymas
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Karo muziejaus sodelis Kaune. Priekyje — Laisvės paminklas, gilumoj — muziejus, deši
nėj muziejaus bokštas, kur buvo įkeltas Amerikos lietuvių dovanotas varpas.

Amerikos lietuvių 1922 Lietuvai dovanotas Laisvės varpas. 
Varpo šone buvo įrašyta: “O skambink per amžius vaikams 
Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos”. Varpas bu
vo įkeltas į Karo muziejaus bokštą Kaune ir skambindavo 
per didžiąsias iškilmes.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
RUOŠIASI VASARIO 16-AJAI

Artėjant 59-ajai Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo sukak
čiai, JAV LB krašto valdyba ir 
visuomeninių reikalų taryba 
deda pastangas ją prideramai 
paminėti. Vėl siekiama laisva
jam pasauliui pristatyti lietuvių 
tautos nepailstamą kovą prieš 
sovietinį pavergėją ir Helsinkio 
konferencijos sutarimais nepa
laužtą jos išeivijos griežtą nu
sistatymą siekti Lietuvai nepri
klausomybės.

Leidinys, primenąs tautos 
kančias

Šešti metai iš eilės LB pastan
gomis ir rūpesčiu išleidžiamas 
leidinys, atskleidžiąs žmogaus 
teisių pažeidimus pavergtoj Lie
tuvoj. Šeštasis — “Violations of 
Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania — a Report 
for 1976”. Veikalas šiuo metu 
jau spaustuvėj; netrukus išeis 
3,000 egz. tiražu. Jame sukaupta 
naujausia 1976 metų įvykius 
apimanti dokumentacija, lie
čianti okupanto priespaudą ir 
tautos pasipriešinimą. Atsispin
di LKB Kronikos atskleisti bū- 
dingesnieji faktai, Tomo Venc
lovos siekimas išvykti iš sovieti
nės vergijos, atskleidžiama Lie
tuvoj įsikūrusi disidentų grupė, 
siekianti iškelti sovietų nusi
žengimus Helsinkio konferenci
jos sutarimam, supažindinama 
su Jungtinėse Tautose vyku
siais amerikiečių ir sovietų at
stovų “apsišaudymais” Baltijos 
valstybių klausimu. Visa doku
mentinė medžiaga veikalo auto
riaus — politinių mokslų profe- 
riaus JAV universitete — prista
toma moksliniu būdu, su atitin
kamais komentarais, išlaikant 
veikalo vientisumą.

Apie šį veikalą, virtusį tradici
ne JAV LB “dovana” Vasario 16- 
osios proga, naujasis Lietuvos 
atstovas VVashingtone dr. Stasys 
Ęačkis yra šiaip išsireiškęs: “Vi
su nuoširduihu džiaugiuosi, 
kad JAV LB tą leidinį paruošė 
ir išleido, ir ta proga nuoširdžiai 
Jus sveikinu.”

Minimas leidinys kasmet pa
siekia visus JAV kongreso na
rius, Jungtinėm Tautom priklau
sančias valstybes, aukštuosius 
dvasiškius, laisvojo pasaulio 
mokslo institucijas, spaudos at
stovus. Sukaupta informacija yra 
geriausias dokumentų rinkinys 
artėjančiai Balgrado konferenci
jai. Leidinio išlaidos apmoka
mos iš Vasario 16-osios proga 
lietuvių visuomenės Lietuvių 
Bendruomenei skirtų aukų.

Veikalas apie pogrindžio 
pasireiškimus

Spaustuvėj šiuo metu taip pat 
yra ir dr. Tomo Remeikio ke
liolikos darbo metų pareikalavęs 
veikalas “Dissent in Lithua
nia 1945-1975”. Ši daugiau kaip 
400 puslapių turinti knyga yra 
svarbesnių Lietuvos pogrindžio 
pasireiškimų rinkinys, apimąs 
1945-1975 laikotarpį, pagrindinį 
dėmesį skiriant šio dešimtme
čio reiškiniam. Tai kapitalinis 
veikalas, kuriuo siekiama už
kimšti esamą spragą mokslinėj 
literatūroj apie Lietuvos disi
dentinį judėjimą. Veikalą lei
džia JAV LB, artimai bendradar
biaudama su Lituanistikos Insti
tuto vadovybe. Veikalo leidimą 
finansuoja Lietuvių Bendruo
menė.

Radijo programos angliškai
Nepriklausomybės sukakčiai 

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba yra paruošusi dvi pusva
landines radijo programas ang
lų kalba. Jas be didesnio vargo 
kiekvienas aktyvesnis lietuvis 
gali įpiršti vietos amerikiečių 
radijo stotim “public service” 
tikslu.

Pirmąją programą paruošė vi
suomeninių reikalų tarybos na
riai Daiva Kezienė ir Ant. Ma
žeika, antrąją — LB Talkos Lie
tuvai komisijos Philadel- 
phijoj darbuotojai Teresė Gečie
nė ir Charles Zerr. Pirmoji pro
grama daugiau diskusinio po
būdžio, su politiniais komenta
rais, antroji — pristatanti Lietu

vos istoriją ir žmogiškųjų teisių 
paneigimus, su plačiu muzikos 
ir dainų rinkiniu. Programas 
galima užsisakyti rašant: Lithua- 
nian-American Community of 
U.S.A., Ine., 708 Custis Road, 
Glenside, Pa. 19038.

Informacija amerikiečiam
JAV LB visuomeninių reikalų 

tarybos pirm. Aušra Zerr ir nau
jai į tarybą įsijungęs Linas Ko
jelis bendruomeniniam viene
tam yra paruošę pavyzdinę me
džiagą kontaktavimui Lietuvos 
reikalu JAV prezidento, valsty
bės sekretoriaus, kongreso na
rių ir amerikiečių spaudos dar
buotojų. Pateikti laiškų pavyz
džiai nurodo, kaip kreiptis į po
litinio gyvenimo vairuotojus, 
prašyti įžanginio (vedamojo} 
straipsnio išspausdinimo, 
parašyti laišką redakcijai ar pa
ruošti komunikatą spaudai mi
nėjimo reikalu. Taip pat yra pa
ruoštas minėjimo rezoliucijų pa
vyzdys ir straipsnis, skatinąs 
JAV administraciją 1977 Belgra
do konferencijoj iš Sov. Sąjun
gos reikalauti Helsinkio konfe
rencijos sutarimų vykdymo. Šis 
straipsnis tinka būti panaudotas 
kaip vedamasis ar kaip kongre
so narių pareiškimas Vasario 16- 
osios proga. Lietuviai, galį tal
kinti amerikiečių kontaktavime, 
minėtą medžiagą gali gauti 
kreipdamiesi anksčiau minėtu 
adresu.

Kunigai, dalyvavę arkivysk. J. Matulaičio 50 metų mirties sukakties minėjimo pamaldose 
sausio 23 Chicagoj. Iš k. kun. K. Kuzminskas, kun. J. Bacevičius, OFM, kun. J. Mačiu- 
lionis, MIC, kun. J. Vaškas, MIC, kun. K. Pugevičius, kun. V. Rimšelis, MIC, prel. V. Balčiū
nas. Nuotr. A. Šeštoko

Nepamirštas irmūsų jaunimas
JAV LB švietimo tarybos pirm. 

B. Juodelis sausio 15 aplink
raščiu kreipėsi į mokyklų vado
vybes, kviesdamas visas litua
nistines mokyklas minėti Lietu
vos Nepriklausomybės šventę 
su specialia programa, atitinka
mais vaidinimais, šios temos 
konkursais klasėj. Kvietė prisi
minti ir Lietuvos atgimimo tėvą, 
Nepriklausomybės akto signa
tarą dr. Joną Basanavičių, minint 
50 metų sukaktį nuo jo mir
ties. Taip pat aplinkraščiu mo
kyklų vadovybės skatinamos Va
sario 16 minėjimuose rinkti sim
bolines aukas mokinių tarpe ir 
jas skirti Lietuvos laisvinimo 
veiksniam.

Asg.

I Atsiųsta 
paminėti

CHICAGO, ILL.
Arkivyskupo Jurgio Matulai

čio 50 m. mirties sukaktis Chi
cagoj, paminėta su reikiamu iš
kilmingumu. Sausio 22 Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėj 
susirinko 1000 žmonių su vir
šum. Pradžioj kun. dr. Viktoras 
Rimšelis, MIC, trumpai apibū
dino arkivyskupo gyvenimą, iš
keldamas jo šventumą ir kilnius 
darbus, atliktus Bažnyčiai ir tau
tai. Iš Clevelando atvykęs Čiur
lionio ansamblis, vadovaujamas 
muz. A. Mikulskio, atliko meni
nę programą. Moterų, vyrų ir 
mišrūs chorai, kanklininkų paly
dimi, padainavo daug liaudies ir 
lietuvių kompozitorių dainų. Pa
lydimi kanklių ir skudučių mu
zikos, šokėjai pašoko keletą tau
tinių šokių. Koncerto lietuviška 
programa puikiai tiko tokios su
kakties minėjimui. Sausio 23, 
sekmadienį, Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioj Brighton Parke su
sirinko tikinčiųjų minia. Mišias 
aukojo vysk. V. Brizgys. Su juo 
koncelebravo kardinolas J. 
Cody, vysk. A. Abromovvicz ir 
18 kunigų. Pamoksle kardinolas 
J. Cody iškėlė arkivysk. J. Ma
tulaičio šventumo žymes, kvietė 
lietuvius melstis, kad greičiau 
baigtųsi jo byla ir Dievo tarnas 
būtų paskelbtas palaimintuoju. 
Vysk. V. Brizgys pasakė pamoks
lą lietuviškai. Pamaldų metu lie
tuviškas giesmes giedojo Čiur
lionio ansamblio mišrus choras 
su kanklių ir skudučių pritari
mu. Pamaldos baigtos Lietuvos 
himnu. Pamaldose dalyvavo Da
riaus Girėno postas, Kolumbo 
vyčiai, šauliai, ateitininkai, 
skautai su uniformomis ir vė
liavomis.

Seinų, Punsko ir kitų lietu
viškų parapijų padėtis svarstyta 
sausio 21 Jaunimo Centro vaka
ronėj, kuriai vadovavo kun. J. 
Vaišnys, SJ. Kun. dr. Viktoras 
Rimšelis, MIC, papasakojo apie 
tų parapijų vargus dėl lietuviš
kų pamaldų bažnyčiose, ypač 
Seinų katedroj, kur Lomžos vys
kupas panaikino pamaldas lie
tuvių kalba. Lietuviai už jas kul
tūringai kovoja. Kun. V. Rimše
lis ragino padėti Seinų lietu
viam rašant prašymus Lomžos 
vyskupui Sasinovskiui. Arvydas 
Žygas parodė apie 100 skaidrių 
ir pademonstravo keletą į gar- 
sajuostę užrašytų dainų iš Suval
kų trikampio lietuviškų apylin
kių.

“Baltaragio malūnas”,lietu
viškas spalvotas muzikinis fil
mas, pagamintas okupuotoj Lie-

tuvoj pagal Kazio Borutos pasa
ką, sausio 23 buvo rodomas Chi
cagos miesto centre — Penny 
Cinema kino teatre. Žiūrovų 
susirinko 500 su viršum.

Margučio radijo lietuviška 
programa vėl girdima Chicagoj. 
Dabar šios programos transliuo- 

‘ jamos nuo pirmadienio iki penk
tadienio imtinai nuo 7 iki 8 vai. 
ryto.

J. Kaunas.
Illinois Lietuvių Respubli

konų lygos metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 6 Margučio pa
talpose. Susirinkime bus renka
ma nauja lygos valdyba dviejų 
metų terminui.

Metinis atžymėjimų balius, 
rengiamas Illinois Lietuvių Res
publikonų lygos, įvyks ba
landžio 23 Jaunimo Centro di
džiojoj salėj. Šokiam gros Neoli- 
tuanų orkestras, vadovaujamas 
Algio Modesto.

WATERBURY, CONN.
Tautos šventės minėjimas
Dar nebuvo tokios Vasario 16- 

tos, kurios Waterburio lietuviai 
nebūtų minėję. Visad pagarbiai, 
nuoširdžiai ir įdomiai.

Šiemet 59-ta metinė nepri
klausomybės atkūrimo ir 726 
metų Lietuvos valstybės sukak
tis Waterbury minima vasario 
13, sekmadienį.

9 vai. — lietuviškos vėliavos 
pakėlimas prie City Hali.

9:30 vai. — trumpas minėji
mas per vietos lietuvių radijo 
valandėlę.

11 vai. — iškilmingos pa
maldos už Lietuvą Šv. Juoza
po lietuvių bažnyčioj, daly
vaujant organizacijų vėliavom 
kleb. kun. J. Vilčiausko pa
mokslas. Muz. J. Beinoriaus ve
damas choras giedos lietuviškas 
giesmes.

12 vai., tuoj po pamaldų, iš 
bažnyčios visi kviečiami rinktis 
į parapijos mokyklos salę, kur 
įvyks šventės minėjimo įvairi 
programa. Atvyks valdžios atsto
vai bei kongresmanas R. Sara- 
sin. Kalbą pasakys buvusi Sibi
ro kankinė, knygos autorė, mo
kytoja Elena Juciūtė iš Bosto
no, kurios įdomias mintis kiek
vienam pravartu bus išgirsti.

Anksčiau minėjimai vykdavo 
vėliau po pietų. Šiemet, atsi
žvelgiant į snieguotus kelius, 
norint sumažinti keliavimą, jie 
sujungiami su atvykimu bažny
čion. Programa tęsis ne ilgiau 
kaip vieną ir pusę valandos.

Priėmimo vaišių-pietų šiemet 
nedaroma, nes iš vakaro vyksta

Chicagos arkivyskupas kard. John R. Cody su asista pro
cesijoj eina į pamaldas, kur buvo paminėta arkivysk. Jur
gis Matulaitis. Nuotr. A. Šeštoko

RUOŠIAMASI
JAUNIMO 

SEMINARUI

Vliko valdyba sausio 25 pa
tvirtino valdybos nario jaunimo 
reikalam Antano Sabalio sudary
tą Vliko ruošiamo seminaro jau
nimui “Politika ir Lietuva” 
3,375 dolerių sąmatą.

Pasaulio Jaunimo Sąjungos 
valdyba jau yra sudariusi 26 
jaunuolių sąrašą. Kitus seminaro 
dalyvius parenka Vliką sudaran
čios partijos ir rezistenciniai 
sąjūdžiai. Kai kurios Vliko gru-

pės jau yra pranešusios Vliko 
valdybai apie jų globojamus 
jaunuolius.

Dviejų dienų jaunimo semi
nare dalyvaus apie 50 jaunuolių 
iš JAV, Kanados ir gal tolimes
nių vietovių. Svečiais dalyvaus 
Vliko valdybos ir tarybos nariai. 
(Elta}

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

LB -nės rengiamas Užgavėnių 
balius.

Altos, LB-nės ir Vliko laisvini
mo veiklai paremti minėjimo 
vietoj bus priimamos aukos. Pa
gal dosnaus aukotojo valią aukos 
bus persiųstos.

Visi Waterburio ir jo plačių 
apylinkių lietuviai maloniai pra
šomi tą dieną gausiai daly
vauti minėjime.

VVaterburio Altos valdyba

Vasario 16 šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės Altos ruošiamas visuo
meninis minėjimas įvyks vasario 
13, sekmadienį.

Vasario 16 tračiadienį, sekda
ma jau keliolikos metų tradici
ja, Danutė Venclauskaitė ruo
šia su vaišėmis bei trumpute 
programėle pobūvį, kurio pel
nas skiriamas VASARIO 16 d. 
gimnazijai V. Vokietijoje pa
remti.

Jos lėšomis paruošiamos vai
šės, o svečių įmokėjimai skiria
mi tos gimnazijos naudai.

Vasario 16 pobūvis įvyks lie
tuvių klube — 48 Greęh St., 
VVaterbury, nuo 6 vai. vak'

Visi maloniai kviečiami daly
vauti ir prisidėti paremti tą vie
nintelę laisvajame pasaulyje lie
tuvių gimnaziją.

K.

Sausio
AIDAI

Straipsniai: 1976 metai; Pau
lius Jatulis — Slaptas vysk. M. 
Valančiaus laiškas; Stasys Barz- 
dukas — Nueitą kelią apžvel
giant; P. Vytenis — Juozas Luk
ša; J. Pušis — Ateizmo savaitė 
Lietuvos mokykloje.

Iš grožinės literatūros: Kazys 
Bradūnas — Paskutinė gaida; 

Jolanta Malerytė — Eilėraščiai.
Apžvalgoje: Alfonsas Nakas — 

Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos dešimtas suvažiavimas;
K. Žoromskis — Kajetonas Šklė
rius; Algis Šimkus — Iš Chica
gos muzikinės padangės: 1. Ro
mos Mastienės rečitalis, 2. Atei
ties 65 metų sukaktuvinė prog
rama, 3. Praurimės Ragienės re
čitalis; Mūsų buityje.

Recenzijos: Alaušius — Iš me
muarinių knygų (Inžinieriaus P. 
Lėlio atsiminimai, A. Ryliškio 
“Fragmentai iš praeities mig
lų”}; M.B."— Istorinė apysaka 
vaikams; atsiųsta paminėti.

Iliustracijos: Viršelių 1 psl. —
K. Sklėriaus “Bažnyčioje”; vir
šelių 4 psl. — to paties dailinin
ko “Žiema”. Šis Aidų numeris 
iliustruotas K. Sklėriaus akvare- 
linių paveikslų, Vi. Jakubėno, 
vysk. M. Valančiaus laiško, St. 
Barzduko, Lietuvos partiza-

Jurgis Jašinskas — JULIUS 
JANONIS, POETAS IR REVO
LIUCIONIERIUS. Mono
grafija. 1975 metai. • Rinko ir 
spausdino Naujienų skaustuvė, 
Chicago, 111. Iliustruota nuo
traukomis. Aplanką piešė skulp
torius J. Dagys. 266 psl.

Šios monografijos autorius, 
įvade suminėjęs lietuvių rašyto
jus bei poetus, mirusius pačioj 
jaunystėj praeito šimtmečio pa
baigoj ir šio pradžioj, prie jų 
priskiria ir Julių Janonį, mirusį 
1917. Apie, jį rašo: “Šį pasta
rąjį ištiko tragiškiausias likimas, 
kuris iki pat šios dienos nėra 
pasibaigęs: vieni, kurie savo 
pažiūromis dedasi jam artimi, 

visaip iškraipydami jo poetinę 
kūrybą, jį savinasi; o kiti, esan
tieji laisvajame pasaulyje, nepa
žindami nei jo veiklos, nei kū
rybos, jį ignoruoja ir pravar
džiuoja.”

Bolševikai Julių Janonį aukš
tai kelia. O mes jį beveik igno- 
ruojam, nors keletas jo eilėraš
čių tebėra populiarūs ir mūsų 
tarpe. Galima sutikti su mono- 
monografijos autorium: “Poetas 
Janonis labai anksti, jo paties 
žodžiais tariant — ‘nė jėgų ne
išmėginęs’ pasitraukęs (būda
mas vos 21 metų} iš gyvųjų 
tarpo, kažkodėl, net sukaktuvi
niais jo gyvenimo ar mirties me
tais mūsų — lietuviškoje, ne
komunistinėje spaudoje nesusi
laukia jokio atgarsio. Tarytum jis 
būtų buvęs ne lietuvis, ne Lie
tuvos, bet kokios nors grupės 
ar partijos poetas!” Tokiu būti, 
anot autoriaus, jis negalėjo. Jis 
gyveno priešrevoliuciniam lai
kotarpy ir mirė dar nepatyręs 
bolševikinės tikrovės. Buvo nai
vus idealistas, patikėjęs socia
lizmu.

Šios monografijos autorius 
savo kilme yra Juliaus Janonio 
kaimynas, familiarus su poetą 
supusiais asmenimis ir aplinka. 
Rašyti apie Janonį, nenagrinė
jant jo kūrybos literatūriniu at
žvilgiu, jis yra kompetentinges- 
nis negu kas kitas. Todėl ir ši 
knyga, parašyta nepretenzingu 
žurnalistiniu stilium, yra įdomi 
lektūra Janonio dar neužmir- 
šusiem ar naujai su juo susi- 
pažįstantiem skaitytojam.

Neaišku, kodėl knyga išleista 
tik 1975 metais. Iš jos įvado 
ir aplanko piešinio galima spręs
ti, kad ji turėjo pasirodyti ket
vertais metais anksčiau — 1971, 
t.y. 75 metų nuo Juliaus Jano
nio gimimo proga.

Kazys Kemežys — PO PA
SAULĮ BESIBLAŠKANT. Atsi
minimai. Išleista Australijoj. Ro- 
tor Publications — Sydney. 
Iliustruota nuotraukomis. 368 
psl.

Knygoj penkios dalys: Pirmas 
didysis pasaulinis karas, Nepri
klausomoje Lietuvoje, Antras 
didysis pasaulinis karas. Pake
lyje į Australiją, Šiandieninė 
tremties prasmė ir tikrovė.

Autorius — ekonomistas, žur
nalistas, ėjęs įvairias pareigas 
Lietuvoj ir svetur, daug pergy
venęs. Pažymėtina, kad jis 
buvo pirmojo lietuviško laikraš
čio — Lietuvio, po antrojo pa
saulinio karo (1945} pasirodžiu
sio Vokietijoj (Hassendorfo sto
vykloj}, leidėjas ir redaktorius.

Gaila, kad savo išvaizda kny
ga atrodo skurdžiai. Surinkta ne
išlygintomis eilutėmis paprasta 
rašomąja mašinėle ir taip iš
spausdinta. Vidinės išvaizdos 
skurdumo neišperka nė puošnus 
viršelis su tautinių spalvų rė
mais (atrodo, nereikalingais}.

nų, J. Lukšos laiško ir LKM Aka
demijos X suvažiavimo nuotrau
komis, Ed. Arbo “Rūpestis” 
(spalvota litografija}.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, MA 
02122; literatūros apžvalgų ir 
techninis redaktorius — Leonar
das Andriekus, OFM, Kenne- 
bunkport, ME 04046; administ
ruoja — T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
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LIETUVOS
VYČIŲ

DARBAI

VEIKLI 96-OJI KUOPA

IR DIENOS
Redaguoja Vytautas ir Birutė Radzivanai 
84-16 110 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

KAI DU STOS, VISADOS 
DAUGIAU PADARYS!

New Yorko ir apylinkių, ne
maža iš New Jersey, lietuvių 
visuomenė sausio 23 suvažiavo į 
Kultūros Židinį Brooklyne ir ža
vėjosi Argentinos lietuvaitės, 
jaunos solistės Adrianos Jocytės 
ir New Yorko jaunimo ansamb
lio Sutartinės gražiu koncertu, 
Koncertą surengė Jaunimo Są
jungos New Yorko skyrius ir vie
tiniai Sąjungos tarybos nariai. 
Į talką buvo pakviesti N.Y. jau
nimo organizacijų atstovai bei 
LB New Yorko apylinkių vedė
jai jaunimo reikalam. Į kvietimą 
atsiliepė beveik visi jaunimo or
ganizacijų vienetai, jų tarpe ir 
Lietuvos vyčių 41-oji kuopa. 
Kuopai atstovavo jauna narė 
Elaine Nicola. Tos pačios kuo
pos nariai Birutė ir Vytautas 
Radzivanai yra Jaunimo Sąjun
gos tarybos nariai iš New Yor
ko, o Petras Sandanavičius — 
LB N.Y. I-osios apylinkės valdy
bos narys jaunimo ir švietimo 
reikalam. Taigi šie vyčiai prisi

dėjo prie šio koncerto rengimo. 
Pirmą kartą toks koncertas buvo 
rengiamas paties jaunimo ir pra
ėjo su dideliu pasįj^ekirpui

Rengiant bet kokį renginį, pa
siruošimo yra labai daug, ypač 
techninio. Elaine Nicola prisi
dėjo prie radijo skelbimų, prie 
kavutės paruošimo, kartu su Ire
na Sandanavičiūte-Merlino par
davinėjo loterijos bilietus, pyra
gus, padėjo koncerto metu už 
scenos. Birutė Radzivanienė va
dovavo scenos puošimui ir už
kandžių stalui, techniškai prisi
dėjo prie darbų už scenos. Pet
ras Sandanavičius daug prisidė

jo prie scenos puošimo, ypač 
gerai tvarkė scenos apšvietimą, 
puikiai apšviesdamas solistę ir 
chorą. Vyt. Radzivanas vado
vavo radijo ir spaudos skelbi
mam, pravedė salėj loteriją, pri
sidėjo prie scenos ruošos, prie 
techninio darbo už scenos, iš
lydėjo solistę Adrianą ir jos 
mamytę į traukinį, kuriuo vieš
nios išvažiavo į Toronto savo 
tolimesnėm gastrolėm.

Adrianos išvažiavimo išva
karėse dalis rengėjų, kartu visi 
4 vyčiai, dalyvavo šeimyniškose 
išleistuvėse. Atsisveikinimas į- 
vyko Jaunimo Sąjungos tarybos 
narės Marytės Matulaitytės na
muose. Prisiminimui mielajai 
Adrianai Elaine Nicola Liet, 
vyčių 41-osios kuopos vardu 
įteikė dvi dovanėles: a.a. Lietu
vos vyčių garbės nario Igno Sa
kalo knygą “Lietuvos vyčiai 
Amerikoje” ir LV ženklelį. Pet
ras Sandanavičius įteikė Adria
nai LB I-osios apylinkės vardu 
Stasio Barzduko knygą “Lietu
vis savo tautoje, valstybėje, 
bendruomenėje*’ ir LB I-osios 
apylinkės išleistą sąlanką apie 
lietuviškąjį Brooklyną.

41-osios kuojos vyčiai ilgai 
prisimins Adrianos Jocytės kon
certą. Šio koncerto bendras ren
gimas davė progos New Yorko 
lietuviškam jaunimui artimai 
bendrauti. Jaunieji Lietuvos vy
čiai tai vertina kaip pasaulio lie
tuvių jaunimo IlI-ojo kongreso 
vieną iš svarbiųjų užsibrėžtų 
tikslų. Adriana savo kilme yra 
artima vyčių jaunimui, nes ir ji, 
kaip daugumas vyčių, yra kilusi 
iš ankstesnės emigrantų kartos.

Dayton, Ohio
Daytono vyčiai savo veiklos 

metus pradeda naujos valdybos 
rinkimais. Ruošiama tradicinė 
vakarienė, kartais paįvairinta 
kuopos išvykom ar sporto pra
mogom.

Spalio 30 tokios tradicinės va
karienės metu įvyko valdybos 

rinkimai. Jie praėjo gyvoj ir 
linksmoj nuotaikoj. Dabartinė 
valdyba: dvasios vadas kun. 
Vaclovas Katarskis, pirmininkė 
Mary Lucas, pirmoji vicepirm. 
Marianne Podoyak, antroji vice
pirm. Eleanor Slugas, iždininkė ’ 
Sally Miller, finansų sekretorė 
Frances Mikalauskas, protokolų 
sekr. Christine Mantz, tvarkos 
vedėjai Joseph Ryan ir Joseph 
Mantz, kontrolės komisijoj 
George Mikalauskas ir John 
Berczelly, religinių reikalų va
dovė Eloise Berczelly, Lietuvos 
reikalų vadovės Laima Raštiky- 
tė ir Maria Preidis, kultūrinių 
reikalų vadovė Aldona Ryan, 
ritualo vadovė Frances Petkus, 
Vyties korespondentas Frances 
Petkus, Žiniaraščio redaktorė 
Elain Pacovsky, kuopos istori
kas Harley Karns, pramogų va
dovės Rita Ambrose, Judy Pet
rikas ir Joyce Berczelly, veik
los planavimo vadovės Eleanor 
ir Susan Mantz, sporto vado
vas Michael Blum, sobialinių 
(paguodos, užuojautos, ligonių) 
reikalų vadovė Mary Ann Blum, 
taisyklių komisija — Joseph 
Ryan, Alex Grušas ir Stanley 
Kavy, telefono tinklo vadovė

kultūrinių reikalų vadovė, buvo 
pakviesta skaityti paskaitą Sid- 
ney Ohio Rotary Club pietuose 
gruodžio 20. Tuo kvietimu pa
sirūpino dr. Kiselis, kuris vra 
to klubo narys. Mary Ann Blum 
įsijungė į Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos vaikų katekizmo mo
kytojų eiles.

Sektinas moterų kuopos pa
vyzdys. Jos surengė kalėdinę 
vakarienę Yankee Tavern salėj. 
Dalyvavo net 32 narės. Parengi
mui vadovavo Fran Petkus ir 
Marianne Podoyak. Eleanor ir 
Sue Mantz suorganizavo turgų 
Daytono miesto centre. Jom 
padėjo Marianne Podoyak ir visi 
kuopos junjorai, kurie jau prieš 
tai pasiruošė tai dienai pagamin
ti įvairius rankdarbius.

Kita metinė Daytono vyčių 
tradicija — tai Kalėdų pobūvis. 
Gruodžio 17 junjorai susirinko 
Elinor Služo namuose, išsirinko 
savo kuopos valdybą ir pasikei
tė dovanėlėmis. Po to visi junjo
rai valgė vakarienę Cassano res
torane. Jiem susisiekimo prie
mones parūpino vyresnieji vy
čiai. Kalėdų metu kuopos nariai, 
įskaitant ir junjorus, aplankė ser
gančius ir senelius, kurie dėl se
natvės ar ligos negalėjo išeiti iš 
namų. Lankytojai turėjo su sa
vim muzikantus, kuriuos suorga
nizavo Cecilija Lisauskas. Už 
tokį lankytojų nuoširdumą Mo
nika Petrokas ir Antoinette Šeš- 
kevičienė surengė jiem skanią 
vakarienę.

Adriana Jocytė tarp 41-mos kuopos Lietuvos vyčių. Iš k. Vy
tautas Radzivanas, Adriana Jocytė, Elaine Nicola, kuri vy
čiam atstovavo koncerto rengimo komitete. Kiti vyčiai, 
kurie dirbo Jocytės koncerto rengime, yra Jaunimo Sąjun
gos Tarybos narė Birutė Radzivanienė ir LB I-mos apy
linkės vicepirmininkas Petras Sandanavičius.

KAIP KREIPTIS Į LIETUVOS VYČIUS?
Dažnai šio puslapio skaityto

jai užklausia, kaip galima susi
siekti su Lietuvos vyčiais savo 
vietovėj bendros lietuviškos 
veiklos reikalais, narystės klau
simu ir kt.

Veikiančių vyčių kuopų yra 
48, ir čia neįmanoma jas visas 
bei jų adresus suminėti, nes, 
kaip kitų organizacijų, taip ir 
vyčių adresai bei valdybos kei
čiasi. Šiuo laiku bet kokiai in
formacijai, kuri liečia vyčių or
ganizaciją, patariam kreiptis: 
Daniel Averka, centro valdybos 
visuomeninės informacijos pir
mininkas, 14 Codman Hill Avė., 
Dorchester, Mass. 02124, tel. 
617 825-5147. Čia gausit bendrą 
informaciją apie ryšių palaikymą 
su kitomis kuopomis ir kt.; Phi- 
lip Skabeikis, centro valdybos 
antrasis vicepirmininkas narių 
reikalam, 102-26 93rd Avė., 
Richmond Hill, N.Y. 11418, tel. 
212 441-4775. į Ph. Skabeikį 
kreiptis dėl informacijų apie 
naujų narių įstojimą į vyčių 
organizaciją, apie naujų kuopų 
steigimą ir panašiai.

Bendram skaitytojų supažin
dinimui čia duodamas sąrašas tų 
miestų, kuriuose yra įsistei
gusios LV kuopos:

Amsterdam, N.Y., Ansonia, 
Co >., Athol-Gardiner, Mass., 
Bayonne, N.J., Bridgeport, 
Conn., Brockton, Mass., Brook- 
lyn-Queens, N.Y., Cambridge, 
Mass., Chicago, 111. (penkios 
kuopos), Cincinnati, Ohio, Cle
veland, Ohio (2 kuopos), Day- 
ton, Ohio, Detroit, Mich. (2 kuo
pos), Detroit-S'outhfield, Mich. 
(2 kuopos), Du Bois, Pa., Eliza

beth, N.J., Forest City, Pa., 
Gary, Ind., Great Neck, N.Y., 
Youngstovvn, Ohio, Kearny-Har- 
rison, N.J., Lawrence, Mass., 
Linden, N.J., Los Angeles, 
Calif., Maspeth, N.Y., Nevvark, 
N.J., New York, N.Y., Paterson, 
N.J., Philadelphia, Pa., Pitts- 
burgh, Pa., Providence, R.I., 
St. Clair, Pa., Scranton, Pa., 
South Boston, Mass. (2 kuopos), 
Syracuse, N. Y., VVashington, 
D.C., VVaterbury, Conn., West- 
field, Mass., VVorcester, Mass.

Kviečiam šių vietovių lietu
vius susisiekti su Lietuvos vy
čių kuopomis bendrai lietuviš
kai veiklai ir mielai laukiam 
šiose vietovėse kuo daugiau 
lietuvių įsijungiant į vyčių eiles. 
Kitur gyveną lietuviai prašomi 
burtis po Lietuvos vyčių vėlia
va su šūkiu “Tautai ir Bažny
čiai” ir kartu steigti LV kuopas.

Nauja angliakasių 
kuopa

Artėjant JAV 200 metų su
kakčiai, grupė lietuvių iš įvairių 
Shuykill County vietovių sudarė 
Lietuvių Bicentennial komitetą, 
norėdami prisidėti prie su
kakties iškilmių šiame angliaka
sių rajone, kur gyvena daug lie
tuvių. Toks organizuotumas 
privedė organizatorius prie min
ties įsteigti Lietuvos vyčių nau
ją kuopą — Antracito rajono 
144-ąją kuopą. Šiandien 
prie šios kuopos jau priklauso 
53 nariai iš įvairių rajono mies
telių bei apylinkių lietuvių.

Ida Kavy, ryšio — Joseph Ge
čas, Stanley Vaitkus ir Antho- 
ny Preidis.

Tą dieną tradicinę vakarienę 
paruošė Sue, Eleanor ir Chris 
Mantz, John Barczelly, Harly 
Karns, Ed Slugas, Joe Mantz ir 
Michael Petkus. Rinkimus pra
vedė John Barczelly,, Michael 
Petkus, Joe Ryan ir Joe 
Mantz. /j‘

Dar reikėtų priminti tuos 
Daytono vyčius, kurie prisidėjo 
darbu prie junjorų programos 
metiniame seime, bet kurių var
dų neteko anksčiau paminėti: 
Joe, Eleanor, Sue ir Chris 
Mantz, Frances Mikalauskas, 
Michael Petkus, Harly Karns, 
Jerry ir Marianne Podoyak, Al
dona Drukteinis ir junjorės Ma
ry Agnės Mikalauskas ir Kathy 
Sinkvvitz.

Ed Sluzas, kuris lanko Wright 
Statė universitetą, pasirinko 
teatro studijas ir jau pasirodė 
pirmajame vaidinime “Scapino”. 
Jo Carlo rolės atlikimas susilau
kė teigiamų recenzijų Daytono 
spaudoj. Mike ir Donna Jean 
Dailey sėkmingai pravedė Pa
dėkos dienos ir Kalėdų parengi
mus, kurių pelnas buvo paskir
tas Daytono vyčių kegliavimo 
komandai paremti.

Centro valdybos dvasios va
das kun. A. Jurgelaitis, OP, pra
vedė rekolekcijas kuopos na
riam kalėdinėj nuotaikoj. Savo 
pamoksluose jis giliai pažvelgė, 
į žmogaus dvasinį lūžį šiais lai
kais, kvietė visus dvasiškai atsi
naujinti ir sekti Dievo žodžiu. 
Ta proga dvasios vadui buvo su
ruoštos kuklios vaišės, kurias 
įdomiai ir linksmai praturtino 
aktorius Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko savo humoristine 
kalba.

Aldona Ryan, centro valdybos

TRUPUTIS ISTORIJOS

Į pirmąją valdybą išrinkti šie 
naujieji vyčiai: dvasios vadas 
kun. Juozas Neverauskas iš She- 
nandoah, Bernice Mikatavage iš 
Minesville — pirm., Joseph 
Martunas iš Seltzer — vicepirm., 
Anna Klizas Wargo iš St. Clair, 
iždininkė Nell Klizas iš St. 
Clair, finansų sekretorė Natalia 
Yurickones iš St. Clair, religi
nių reikalų vadovas kun. Algis 
Bartkus iš St. Clair.

Pirmasis susirinkimas įvyko 
St. Clair miestely, Šv. Kazimiero 
parapijos salėj, ir ten pat įvy
ko valdybos pirmutinė priesaika 
Šv. Kazimiero šventės minėjimo 
metu. Kuopa Šia proga užprašė 
ypatingas mišias. Posėdžiui 
pirmininkavo Sara Bechett iš 
Pottsville.

Kuopa taip pat rūpinasi, kad 
vietinėse lietuvių parapijose bū
tų paminėta Vasario 16-oji.

1916 liepos 10-12 VVilkes 
Barre, Pa., įvyko IV-asis Lietu
vos vyčių seimas. Atvyko 65 
atstovai iš 30 skyrių. Centro sek
retorius pranešė, kad organizaci
ja jau turi 60 skyrių ir 4,000 
su viršum narių.

Seime nustatyta spalvos vyčių 
vėliavai: viršuj balta, vidury ža
lia ir apačioj raudona. Taip pat 
nutarta Vytį leisti kiekvieną sa
vaitę ir įsteigti savo spaustuvę. 
Pastarieji du nutarimai nebuvo 
realizuoti dėl I-ojo pasaulinio 
karo. Tuo metu vyčiai daugiau
sia dirbo lietuviam, nukentėju- 
siem nuo karo ir pabėgusiem į 
Rusiją; jiem sušelpti rinko aukas 
ir patys aukojo. Tuo tarpu sky
riuose kilo nesutarimai dėl vie
tos spaustuvei. Vieniem nepati
ko Wilkes Barre, Pa., nes mies
tas mažas ir lietuvių kolonija 
maža, o augti jai nepramatomos 
sąlygos. Kodėl ne Pittsburgh, 
Pa., Brooklyn, N.Y., Cleve
land, Ohio, kur didesnės lietu
vių kolonijos ir laikraščiui geres
nė dirva? Kiti nariai turėjo nuo
monę, kad tokiu metu neverta 
spaustuvės steigti, nes, karui 
pasibaigus, visas vyčių veikimas 
turėsiąs persimesti į Lietuvą. 
Užuot spaustuvę steigus, reikią 
taupyti dolerius, kad po karo vy
čiai galėtų Vilniuj spaustuvę 
steigti. Susidarius skirtingom 
nuomonėm, aišku, ir Vyčio 
pakeitimas savaitraščiu liko ne
įvykdytas. Be to, ir pati organi
zacija gyveno ypatingą momen
tą. Jungtinėm Amerikos Valsty
bėm įstojus į karą, veik tūks
tantis vyčių, jų tarpe daug 
veikėjų, buvo pašaukti į karinę 
tarnybą. Seimas išrinko militari- 
nę komisiją iš J. E. Karoso, 
J. Romano ir V. Vaškevičiaus. 
Komisija suredagavo ir pasiuntė 
JAV vyriausybei tokį raštą:

Woodrow Wilson, 
Presidentofthe United Statės, 
VVashington, D.C.

At this momentous period 
when the United Statės have 
entered the ranks of war for the 
purpose of upholding the sacred 
principais of true democracy, 
the Knights of Lithuania toget- 
her with all true patriots of Lith- 
uanian blood, thirty thousand 
strong, pledge our supports to 
the President of United Statės 
and stand ready to defend Our 
Flag and the principles for 
which it stands whenever and 
vvherever our services may be 
needed.

Knights of Lithuania
Per Committee on Military

Affairs
John E. Karosas
John J. Roman
V. Vashkevich
Prieš tokį pareiškimą sujudo 

visi internacionalistai. Gyvu žo
džiu ir per spaudą jie puolė vy
čius, kam siūlą lietuvių jaunimą 
medžiaga kapitalistų patran
kom. Vyčiai gi visai nemanė 
jaunimo žudyti, tik norėjo jį 
apdrausti Lietuvai, kad, kai rei
kės jai pagalbos laisvės ir ne
priklausomybės reikale, galėtų

JAV tai priminti. Internaciona
listam ne lietuvių jaunimas rū
pėjo. Jų noras buvo vyčių gre
tas ir bailius išgąsdinti. So. Bos
tone išeinąs socialistų laikraš
tis buvo įsivedęs net specialų 
skyrių skelbimui vyčių, kurie 
išeis iš organizacijos. Be to, or
ganizacijai juodinti prieš lietu
vių visuomenę tais laikais žino
mas nepraustaburnis M. X. Moc
kus, kuris laikė save kunigu, 
važinėdamas po miestus, biau- 
riausiai vyčius šmeižė. Interna
cionalistam antruoju smuiku 
grojo laisvamaniai, kurie Moc
kui jo misijoj buvo didžiausi 
talkininkai. Bet vyčiai pasirodė 
jau tokie stiprūs, kad visos prie
šų kalbos buvo lyg žirnių bė
rimas į mūro sieną.

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cniisrs)
AUTOBUSAIS Įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

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

* Prašau pratęsti prenumeratą 1977 metams
I

• Vardas ir pavardė ..................................................................................
Į

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

j Darbininko prenumerata yra 12 dol. metam. Naujiem skai- 
i tytojam pirmiem metam tik 10 dol.
i

Siunčiu už prenumeratą $...................
Už kalendorių $...................

j Spaudai paremti $....................
Į Siunčiu skolą už 1975-6 m. $...................
i

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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KONGR. EILBERG PRIĖMĖ JAV LB ATSTOVUS
JAV LB krašto valdybai de

dant pastangas, kad teisingumo 
departamento vedama “nacių 
karo nusikaltėlių’’ investigacija 
nepažeistų lietuvių tautos gero 
vardo, sausio 15 LB atstovai pa
simatė su JAV kongresmanu 
Joshua Eilberg, atstovų rūmų 
imigracijos ir natūralizacijos pa
komisės pirmininku. Pasimatyta 
Philadelphijoj esančioj kongres- 
mano įstaigoj. LB krašto valdy
bai atstovavo pįrm. Alg. Gečys, 
vicfepirm. Rimas Česonis ir val
dybos narė Danutė Muraškaitė.

LB atstovai išreiškė kongres- 
manui savo susirūpinimą nepro
fesionaliu investigacijų vykdy
mu. Nusiskųsta, kad tariami nu
sikaltėliai pirma teisiami į sen
sacijas linkusios JAV spau
dos puslapiuose, straips - 
niuose pateikiant klaidi - 
nančią informaciją, ne vienu 
atveju neatitinkančią esminių 
vietovės, datos ir laikotarpio 
sąlygų. Skelbiant tokią klaidi
nančią informaciją ir sufabrikuo
tus faktus, ne vienu atveju ne
kalti asmenys dvasiškai yra pa
laužiami, ir pati investigacija 
prilygsta “raganų medžioklei’’. 
Kongresmanas prašytas pasirū
pinti, kad investigacijos būtų 
pravedamos tyliai, be pareiški
mų spaudai, vienu kartu visą 
karo nusikaltėlių klausimą iš
sprendžiant, vietoj dabar vykdo
mo ištęsino per metų metus. 
Tai tik kelia pabėgėliuose ne
rimą, ypač žinant, kad JAV-ių 
įstaigos naudojasi Sov. Sąjungos

Dėl nepagrįstų kaltinimų lietuviam

Kokiu matu bevertintume, ge
nocidas yra pats žiauriausias nu
sikaltimas. Patyrė jį pačioj stip
riausioj formoj žydų tauta II-ojo 
pasaulinio karo metu, praradusi 
šešis milijonus' savo yąikų nacių 
siautėjimo metais. Genocidas 
neaplenkė ir lietuvių tautos. Ji 
išgyveno genocidą nacių okupa
cijos metais ir tebeišgyvena da
barties komunistinėj vergijoj. 
Šimtus tūkstančių mūsų tautie
čių kūnų priglaudė Sibiro tund
ros. Nacių viešpatavimo metais 
vien Flossenburgo koncentraci
jos stovyklos krematorijus už
gniaužė 3,132 žydų ir 2,480 lie
tuvių gyvybes.

Gerai suprantam iš žmogiško
sios prigimties išplaukiantį norą 
gendcidu nusikaltusius matyti 
nubaustus. Tačiau, gyvenant de
mokratiškuose kraštuose, tai at
liktina vengiant išpūsto sen- 
sacingumo, duomenų rinkimo ir 
teisminės procedūros klausi
muose remiantis priimtais teisės 
standartais. Deja, kiek tai liečia 
JAV -es, taip nėra. Kaltinamieji 
pirma “teisiami” amerikiečių 
spaudoj, o liudininkų prieš taria
mus nusikaltėlius ieškoma Sov. 
Sąjungoj.

Tenka apgailestauti, kad net ir 
JAV kongrese randam asmenų, 
kurie, medžiodami sau balsus, 
nemato Sov. Sąjungos pastangų 
diskredituoti pabėgėlius ir krei
piasi į ją ieškodami įrodymų 
prieš šio krašto gyventojus. Bū
dami politikais, jie juk turėtų 
žinoti, kokią “dokumentaciją” ir 
“liudininkus” sovietai pristatys. 
Tačiau didžiausią nusivylimą 
teikia kelių žydų kilmės asmenų 
spaudoj keliama neapykanta lie
tuviam, už keliolikos dešimčių 
genocido veiksmuose dalyva
vusių lietuvių nusižengimus ge
nocidu kaltinant visą lietuvių 
tautą. To lietuvių tauta tikrai nė
ra užsitarnavusi!

Gaila, kad mūsų laisvinimo 
veiksniai per trejetą dešimčių 
metų neišleido moksliškai do
kumentuoto veikalo anglų kal
ba, kuris nušviestų nepriklauso
mos Lietuvos stiprų užsiangaža
vimą prieš hitlerišką nacizmą 
(čia prisimintina ir garsioji Sass- 
Neumann byla). Aišku, šiame 
veikale nebūtų likę nepaliesti 
žydų-lietuvių santykiai ir lietu
vius bei žydus palietęs genoci
das nacių okupacijos metais.

JAV LB krašto valdyba, šiuo 
metu finansuojanti dr. T. Remei- 
kio sovietinę okupaciją liečiantį 
veikalą “Dissent in Lithuania 
1945-1975” (leidinys jau baigia

Kongresm. Joshua Eilberg, 
JAV Atstovų Rūmų Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
pakomisės pirmininkas, sau
sio 15 pasimatęs su JAV LB 
krašto valdybos atstovais 
Philadelphijoj

surastais “liudininkais” ir patei
kiamais “įrodymais”, kurie yra 
nepatikimi, gerai žinant Sov. Są
jungos seną siekimą diskredi
tuoti pabėgėlius iš komunisti
nės vergijos. Kongresmanui Eil
berg esant vienam iš keliolikos 
atstovų rūmuose šalininkų nau
dotis Sov. Sąjungos pateikiamais 
įrodymais,. LB atstovai išreiškė 

mas rinkti spaustuvėj), anga
žuojasi artimoj ateity išleisti na
cizmą liečiantį mokslinį veikalą 
anglų kalba. Su keliais poten
cialiais mokslininkais autoriais 
šiuo metu vedami pasitarimai. 
Yra aišku, kad toks veikalas ne
būtų pilnas be gyvųjų liudijimų. 
LB užsakymu yra paruošta anke
ta pradiniam liudininkų apklau
sinėjimui. Netrukus ji bus iš
siuntinėta bendruomeniniam 
vienetam, juos prašant kon
taktuoti galimus liudininkus ir 
gauti pirminius jų parodymus. 
Detalų liudininkų apklausinėji
mą vėliau pravestų veikalo au
torius.

Esamai informacinės literatū
ros spragai pašalinti, susitarus 
su Lietuvių Enciklopedijos lei- > 
dykla, JAV LB krašto valdybos 
lėšomis yra išleista angliškosios 
lietuvių enciklopedijos straips
nio brošiūra — atspaudas, nu- 
šviečiąs žydų mažumos padėtį 
nepriklausomoj Lietuvoj ir na
cių vykdytą genocidą. Šis išsa
mus publicisto — visuomeni-

PHILADELPHIA, PA.

Vasario 16-osios minėjimas
Šiais metais Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo minėji
mas Philadelphijoj įvyks vasario 
20, sekmadienį, 3 vai. p. p. Lie
tuvių Namuose, 2715 E. Al- 
legheny Avenue. Pagrindiniais 
kalbėtojais yra pakviesti Regina 
Žymantaitė, Pabaltijo Moterų 
Klubų Federacijos pirmininkė iš 
New Yorko, ir tautybių veikloj 
aktyviai besireiškiąs National 
Center for Urban and Ethnic 
Affairs pirmininkas Msgr. Geno 
Baroni iš Washingtono, D.C. 
Taip pat laukiama atvykstančių 
Pennsylvanijos gubernatoriaus 
ir Philadelphijos burmistro 
atstovų.

Meninėj programoj dalyvauja 
Philadelphijos Aušrinės tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Mari
jos Radikienės, ir Philadelphijos 
Vilties choras, diriguojamas 
muz. L. Kaulinio. Invokaciją su
kalbės kun. dr. B. Šimkus.

Mišios už kenčiančią Lietuvą 
bus aukojamos visose trijose lie
tuvių parapijose, pradedant Šv. 
Kazimiero parapija, kur mišios 
bus vasario 13, 10:30 vai. ryto. 
Iškilmingos mišios, dalyvaujant 
organizacijom su vėliavomis, 
vyks Šv. Andriejaus parapijoj 

visišką nepritarimą jo šiuo klau
simu užimtai pozicijai.

Atsakydamas kongr. Eilberg 
pilnai sutiko, kad spaudoj pasi- 
reiškiąs sensacijų ieškojimas 
ne tik kenkia vedamom investi- 
gacijom, bet taip pat gali sutruk
dyti ir kaltininkų patraukimą 
teismo atsakomybėn. Spaudoj 
sensacingas kaltinimų išpūtimas 
ne vienu atveju gali sutrukdyti 
bešališką teisminės bylos ve
dimą. Jis asmeniškai nė vienu 
atveju nesąs investiguojamų as
menų pavardžių pateikęs spau
dos atstovam. Pilnai sutinka, 
kad investigacijos privalo būti 
atliekamos diskretiškai. Kiek tai 
liečia liudijimą Sov. Sąjungos 
teritorijoj gyvenančių asmenų, 
jis gerai suprantąs įrodymų pa
tikimumo problemą. Savo pasiū
lymuose investigacijas vedan
čiom valdžios įstaigom ir jo va- 
dovaujamiem pakomisės parei
gūnam jis esąs ne vienu atveju 
iškėlęs svarbą gerai nustatyti 
Sov. Sąjungos liudininkų pati
kimumą ir tik neabejotinais at
vejais vadovautis jų pateiktais 
įrodymais. Jis pritariąs, jog bū
tų tikslinga visą kaltinamųjų 
investigaciją įvykdyti vienu at
veju, tačiau esą susiduriama su 
investigacijas pravedančių pa
reigūnų trūkumu.

LB atstovai, atsižvelgdami į 
kongr. Eilberg etninę kilmę, pa
reiškė susirūpinimą dėl kai ku
rių asmenų spaudoj verčiamų 
kaltinimų visai lietuvių tautai, 
tuo tik ugdant savitarpio neapy- 

ninko V. Rastenio straipsnis bus 
siunčiamas JAV kongreso na
riam ir pateikiamas žydų geno
cido klausimu rašantiem ameri
kiečių žurnalistam; reikalui iški
lus, jis bus naudinga dokumen
tacija valdinėm įstaigom.

JAV LB krašto valdyba yra su
dariusi planus jos delegacijom 
būti priimtom amerikiečių įstai
gų, besirūpinančių kaltininkų 
ieškojimu. Bus stengiamasi val
džios pareigūnus įtaigoti, kad 
nusikaltėlių ieškojimas būtų 
vykdomas diskretiškai, reikalą 
gerai ištyrus ir su liudininkų 
patikėtinumu pirma susipa
žinus, kad būtų išvengta spaudoj 
išpučiamo sensacingumo ir ne
pagrįstų kaltinimų iššaukiamo 
sielvarto. Pirmasis JAV LB dele
gacijos pasimatymas minimu 
reikalu turėtas sausio 15 su JAV 
atstovų rūmų nariu kongr. 
Joshua Eilberg, atstovų rūmų 
imigracijos ir natūralizacijos pa
komisės pirmininku. Apie tai in
formuojama atskirai.

JAV LB Inf. Tarnyba

vasario 20, 10:30 vai. ryto. Šv. 
Jurgio parapijoj mišios bus au
kojamos vasario 13,10 vai. ryto.

JAV LB krašto valdybos Va
sario 16-osios sukakčiai pami
nėti paruoštos radijo programos 
Philadelphijoj bus girdimos per 
radijo stotis WTEL (banga 860 
AM) vasario 20, sekmadienį, 
1:30 vai. p.p. ir per radijo stotį 
WFLN (banga 95.7 FM) vasario 
13, 6:30 vai. vak. Abu pusva
landžiai yra anglų kalba, tad 
prašom pakviesti lietuviškai ne
kalbančius tautiečius ir ame
rikiečius draugus klausytis abie
jų programų.

JAV LB Philadelphijos ir Pie
tinės New Jersey apylinkių val
dybos yra visų Vasario 16-osios 
minėjimo dalių rengėjos.

A.G.S.

Atšventėm LB sukaktį

Philadelphijos ir plačiųjų apy
linkių lietuviai sausio 8 rinkosi 
paminėti JAV Lietuvių Bend
ruomenės 25 metų gyvavimo su
kakties. Rinkosi šventiškoj nuo
taikoj į savus Lietuvių Namus, 
kurie po persiorganizavimo gra
žėja išore ir ypač vidum. Mo
terys, kaip ir dera, minėjime pa
sirodė puošnesniais drabužiais.

Minėjimo programa buvo įvai
ri. Pradžioj — šeimininko, 
Philadelphijos LB apylinkės 
pirmininko, Juozo Luko įvadinis 

kantą. Jis buvo paprašytas tarpi
ninkauti LB atstovam sueiti į 
kontaktą su JAV žydų bendruo
menės atstovais, kad būtų iš
vengta neatsakingų asmenų iš
šaukiamo lietuvių ir žydų santy
kių pabloginimo. Kongr. Eilberg 
tarpininkauti atsisakė, motyvuo
damas, kad jis atstovaująs vi
siem amerikiečiam ir jam į ma
žumų problemą veltis nepritik
tų. Apgailestaujant tokį kongres- 
mano sprendimą, pareikšta nuo
monė, kad kongreso nariui turė
tų rūpėti Amerikos mažumų san
tykiai, nes jie tiesiogiai atsilie
pia ir į šio krašto gerovę. Ma
žumų nesantaikos vaisiais pa
prastai naudojasi komunistinis ir 
naciškasis elementas.

Kongresmanui buvo pristaty
tas valstybės departamento laiš
kas, atsisakąs Bražinskam su
teikti politinio azylio teisę. Šis 
sprendimas prieštarauja papras
čiausios logikos dėsniam. Vals
tybės departamento pareigūnam 
turėtų būti žinoma, kad jėgos pa
naudojimas buvo vienintelė ga

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso parapijos sodalie- 

tės vasario 6 per 8:30 v. mišias 
buvo apdovanotos ištikimybės 
dovanomis. Tokių buvo 50 mo
terų ir 26 mergaitės. Mišias au
kojo sodaliečių dvasios vadas 
kun. A. Dranginis. Dovanas įtei
kė prel. L. Mendelis. Po mišių 
parapijos salėj buvo pusryčiai ir 
susirinkimas. Garbės kalbėtoja 
buvo Susan Abromaitis.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Šv. Vardo draugijos vyrai. 
Balius bus vasario 13 gražioj 
Martins Northpoint salėj, 2317 
North Point Blvd. Be jautienos, 
bus ir kitų valgių. Šokiam gros 
Jono Lekevičiaus Music Makers 
orkestras. Bus ir loterija. Pra
džia 12:30, baigsis 5:30 v.v. Pel
nas skiriamas Šv. Alfonso mo
kyklos naudai. Visi maloniai 
kviečiami.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, šiomis dienomis repetuoja 
ketvirtadienio,vakarais Lietuvių 
svetainės Klav^io kambary, besi
ruošiant Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties minėjimui.

idėja. Tai idėjai įgyvendinti 
buvo sudarytas laikinasis orga
nizacinis komitetas, kurio vice
pirmininku ir buvo dr. Vileišis. 
Savo kalboj jis priminė tuos lai
kus, kai Lietuvių Bendruomenei 
kurtis Amerikoj vis atsirasdavo 
kliūčių. Bet tai jau praeitis. Pri
minęs svarbesniuosius įvykius 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
gyvenime, kalbėtojas džiaugėsi 
jaunesniosios kartos dalyvavimu 
jos veikloj. Jis linkėjo Phila
delphijoj reziduojančiai, jau tre
čiai iš eilės, JAV LB krašto val
dybai sėkmės. Nuoširdi dr. Pet
ro Vileišio kalba keletą kartų 
buvo pertraukta plojimais.

Po to vyko buvusių Phila
delphijos ir Pietinės New Jer
sey LB apylinkių buvusių pirmi
ninkų iškvietimas ir jiem dova
nų įteikimas. Dovanos buvo į- 
teiktos ir buvusiem šeštadie
ninės mokyklos vedėjam bei kai 
kuriem kitiem Bendruomenės 
darbuotojam. Jas įteikė JAV LB 
krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys. Henrikas Mis- 
liauskas perskaitė savo sudarytą 
įvairių kitų organizacijų buvusių 
pirmininkų sąrašą.

Meninėj daly klausėmės solis
tės Irenos Stankūnaitės-Silva 
dainavimo. Solistė, atsakydama į 
gausius plojimus, gražiai padai
navo daug dainų ir arijų. Dai
navimą pianinu palydėjo Anelė 
Kaulinytė.

Žodis apie programos vado
vę. Turint parengimo vadove 
Ireną Vyliaudaitę-Veblaitienę, 
turima iš karto bent pusė pro
gramos. Nuostabu, kaip greit ji 
susigyvena su programos turiniu 
ir kaip gražiai jos lūpose vyksta 
programos jungtis, o ne kartą ir 
programos papildymas. Ne be 
reikalo minėjimo programos bai
giamajam žody Vytautas Voler- 
tas ragino philadelphiečius Ire
ną Veblaitienę adoptuoti.

Programai pasibaigus, vyko 
pabendravimas, netaupant bu
feto gėrybių, ir šokiai.

K. Č i kotas 

limybė 1970 metais išvykti iš 
Sov. Sąjungos. Be to, tuo metu 
neegzistavo “lėktuvų pagro
bimo” konvencija, ir jos pritai
kymas praeities veiksmam yra 
nepateisinamas elgesys. Kongr. 
Eilberg pažadėjo šiuo reikalu 
darbuotis ir stengtis nutarimą 
pakeisti.

Pabaigai keletas bendrinių ži
nių apie kongr. Eilberg. Jam 
tenka atstovauti vienos Phila
delphijos miesto dalies gyvento
jam JAV atstovų rūmuose. Ne 
vienu atveju lietuviam yra paro
dęs savo palankumą. Jam yra 
tekę kalbėti Philadelphijoj su- t 
ruoštam Vasario 16-osios minėji
me, yra talkinęs Kudirkos, Si- 
mokaičių, Bražinskų reikaluose. 
Kelis kartus per metus jis pa
teikia Lietuvai palankius pareiš
kimus kongrese. LB krašto val
dybai prašant, daug prisidėjo 
prie 1941 m. Lietuvos sukilimi- 
nės vyriausybės narių išteisini
mo nuo nepagristų kaltinimų 
pronaciška veikla.

Mar.

Vyrai ieško dirigento ir norėtų 
turėti lietuvį, kad jie galėtų to
liau tęsti savo gražų darbą. Gal 
kas iš kitų miestų galėtų jiem pa
dėti.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą rengia Balti
morės Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Bendruomenė. Vasario 20 
d. 8:30 v. bus pamaldos Šv. Al
fonso Bažnyčioj. Vyrų choras 
Daina giedos per tas mišias. Tą 
dieną 1 vai. po pietų Lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj bus iš
kilmingas banketas, į kurį pa
kviesti Algirdas ir Pranas Bra
žinskai, Marylando valstybės 
gubernatorius Marvin Mandel ir 
senatoriai bei kongresmanai, 
Baltimorės miesto majoras J. 
Donald Schaeffer ir kiti žymūs 
asmenys. Vasario 27 bus tęsia
ma minėjimo programa, 2 v. 
po pietų bus paskaita ir meninė 
dalis, kurią atliks vyrų choras 
Daina ir trys tautinių šokių gru
pės. Visi kviečiami atsilankyti ir 
dalyvauti pamaldose, bankete ir 
paskaitoj.

Jonas Obelinis

žodis, himnai ir kun. Kajetono 
Sakalausko invokacija. Minė
jimui vadovauti buvo pakviesta 
viešnia Irena Veblaitienė.

Pietinės New Jersey LB-nės 
ką tik išrinktos valdybos pirmi
ninkas Vytautas Volertas išėjo 
pristatyti svečio kalbėtojo, per 
sniegus ir šalčius iš Waterburio 
atvykusio dr. Petro Vileišio. Kas 
nepažįsta dr. Vileišio? Juk jis 
dalyvavo Helsinkio konferenci
joj. Jį sutinkam kuone kiekvie
name žymesniame Lietuvių 
Bendruomenės pajudėjime. O 
vis dėlto Volerto pristatymas, 
sakyčiau, buvo įdomus ir dr. Vi
leišį dar daugiau suartino su 
klausytojais.

Dr. Vileišis savo žody žvelgė į 
lietuvių išeivių susijungimo pa
stangas nuo senesnių laikų. Eu
ropoj susiorganizavus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei, su 
tremtinių banga Amerikon atke
liavo ir Lietuvių Bendruomenės

Dr. Petras Vileišis kalba 
Philadelphijoj

!$V1W
— JAV senate, Washingtone, 

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 23, tre
čiadienį, 10 vai. ryto.

— Lietuvos diplomatijos še
fas praneša, kad, Lietuvos char- 
ge d’affairs Washingtone Juozui 
Kajeckui dėl sunkios ligos atsi
statydinus, įgaliotas ministeris 
dr. Stasys Antanas Bačkis yra pa
skirtas Lietuvos charge d’ af
fairs VVashingtone. (E)

— Dr. Herbert Hupka, Silezi
jos vokiečių sąjungos pirminin
kas ir Vakarų Vokietijos parla
mento narys, atsiuntė laišką 
Amerikos Lietuvių Tarybai, pa
žymėdamas, kad vokiečiai siekia 
visos Vokietijos apjungimo, kad 
jie drauge kovoja ir dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, stengdamiesi, kad 
Lietuva nebūtų pamiršta.

— Helsinkio susitarimus pasi
rašiusių valstybių konferencija, 
skirta patikrinti susitarimų vyk
dymą, įvyks Belgrade rugsėjo 
mėnesį. Birželio mėnesį įvyks 
preliminariniai pasitarimai su
daryti Belgrado konferencijos 
dienotvarkei. Washingtone tam 
rodomas dėmesys. Atstovų Rū
muose sausio 19 kongresmanas 
Benj. S. Rosenthal (dem. N.Y.) 
pasakė stiprią kalbą, kaltin
damas Maskvą žmogaus teisių 
laužymu.

— Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimas Buenos 
Aires lietuvių salėj įvyks vasario
12. Programoj Nemuno šokių 
ansamblis iš Sao Paulo, Brazili
jos, Temperley Aušros choras, 
Aušros Vartų mokyklos moki
niai. Iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą vyks vasario 13 Santo 
Domingo bazilikoj, Buenos 
Aires. Mišias aukos ir pamokslą 
pasakys Quilmes vysk. Jorge 
Novak. Giedos Šv. Cecilijos 
choras. Bus nešamas vainikas 
prie laisvės statulos Plaza de 
Mayo.

— The National Catholic Re- 
gister savaitraštis sausio 23 iš
spausdino redakcinį straipsnį, 
kuriame labai palankiai mini 
Lietuvos reikalus, mini “Lietu
vos K. Bažnyčios Kroniką” ir 
“Samizdat”, Lietuvių religinės 

šalpos įstaigą, kurios raštinė nu
rodoma Brooklyne, N.Y.

— Prof. dr. Jokūbas Stukas 
bus pagrindinis kalbėtojas Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jime vasario 13 Hartforde, Conn. 
Minėjimą rengia Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba. 
Vasario 16 jis kalbės apie Lie
tuvą Richfield Memorial aukš
tesniojoj mokykloj, o vasario 18 
— įtakingame moterų klube, 
Chatham, N.J.

— Simo Kudirkos informaciją 
apie politinių kalinių, ypač Ba
lio Gajausko, persekiojimus 
okupuotoj Lietuvoj, išspausdino 
Miunchene leidžiamas žurnalas 
ABN Correspondence gruodžio 
numery.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos salėj vasario 18 rengia
mas Vasario 16 minėjimas kita- 

, taučiam. Rengia Kanados LB 
krašto ir Toronto apylinkės val
dybos.

— Phoenix, Ariz., Vasario 16- 
sios minėjimas įvyks vasario 20. 
Ruošia LB apylinkė. Pagrindi
niai kalbėtojai bus Paul Šalti- 
mieras ir dr. St. Vanagūnas.

— Juozas Slavėnas, teisinin
kas, kultūrininkas ir Darbininko 
bendradarbis, atšventė savo 70 
metų amžiaus sukaktį. Nuo 1949 
gyvena Sydney, Australijoj, ir 
aktyviai reiškiasi kultūriniame 
gyvenime.

— Fort Myers, Fla., lietuviai 
ruošia Vasario 16 minėjimą va
sario 13, sekmadienį, 1 vai. po 
pietų Howard Johnson Lamp- 
lighter Room, 2475 Cleveland 
Avenue, Fort Myers. Vietos 
lietuviai ir turistai kviečiami da
lyvauti.

— Varpas, Toronto lietuvių 
choras, vadovaujamas muz. J. 
Govėdo, vasario 19 koncertuos 
St. Catharines, Ont., minint Va
sario 16.
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JAV RYTUOSE SUTARTINE
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLA
Šaltą ir vėjuotą sausio 29 

rytą į jaukią tėvų pranciško
nų pastogę Brooklyne riedėjo 
vienas paskui kitą automobiliai 
su LB darbuotojais net ir iš to
limų Bostono ir Washingtono 
apylinkių į Kultūros Židiny į- 
vykstantį rytinio pakraščio LB 
apygardų ir apylinkių suvažia
vimą.

Suvažiavimas pradedamas
Besistengdami šiek tiek susi- 

šildyti re ’gčjų paruošta kava, 
suvažiavusieji negirdomileido 
rengėjų raginimus rinktis į po
sėdžių salę. Pagaliau ir patys ne
rangieji paklūsta suvažiavimo 
šeimininko, LB N.Y. apyg. pirm- 
ko Ale’- - nuiro Vakselio, ragini
mai e u sūvažiavimas pradeda
mas jo atiduiomuoju žodžiu. Jis 
džiaugiami jau antrą kartą galė- 
dau s ;. . ' ikinti Kultūros Ži- 
c'i- ■ > P'gėn suvažiavusius
L . • linki visiem atvi
ra - - ri darbingu nusiteiki
mu styti suvažiavimui pa- 
sif;' • 5 darbotvarkę.

Sveilinimai ir iškili malda
Pirm sis suvažiavimą svei

kina 1 rietuves gen. konsulas 
Anicetas Simutis, pasidžiaug
damas čia susirinkusiais LB dar
bų vadovais ir vykdytojais, ir lin
ki, kad, gyvenimo aplinkybėm 
nuolat besikeičiant, mūsų visų 
pagrindinis tikslas — rūpintis 
Lietuvos laisve ir nepriklau
somybe — visada išliktų mūsų 
protuose ir širdyse.

Iškiliais invokacijos žodžiais 
LB Bushwick apyl. pirm-kas tė
vas Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, paprašo Aukščiausiojo pa
laimos visiem mūsų darbam ir 
pasidžiaugia, kad tėvai pranciš
konai gali suteikti suvažiavimui 
pastogę.

Vliko pirm-kui dr. Kęstučiui 
Valiūnui negalėjus atvykti, jo 
sveikinimą perduoda Vliko tary
bos narys A. Vakselis, pirm- 
ko vardu patikindamas glaudų 
LB ir Vliko bendradarbiavimą.

Susipažinimas su LB KV nariais
Šiam suvažiavimui esant pir

mam didesniam LB darbuotojų 
susibūririmui, A. Vakselis suva
žiavusius supažindina su čia da
lyvaujančiais LB’ KV nariais: 
pirm-ku Algimantu Gėčių, vykd. 
vicepirm. Baliu Raugu, vice- 
pirm. Rimu Česoniu, vicepirm. 
Feliksu Andriūnu, vicepirm. 
jaunimo reikalam Birute Zdany
te, v-bos nariais Bronium Vaš- 
kaičiu ir Danute Muraškaite, vi- 
suom. reikalų tarybos pirm. 
Aušra Zerr ir švietimo tarybos 
nariu Antanu Masioniu.

Išrenkami vadovai
A. Vakselio pakviestas, B. 

Raugas paprašo suvažiavusius 
pritarti, kad į darbo prezidiumą 
pirmininkais būtų pakviesti čia 
dalyvaują LB apygardų pirm- 
kai: Bostono — Povilas Jan
čiauskas, Hartfordo — Gintas 
Žemaitaitis, N.J. — Kazys Jan
kūnas, N.Y. — Aleksandras Vak
selis ir Pietryčių — dr. Jonas 
Genys. Sekretore pakviečiama 
New Haven LB apyl. atstovė 
Vaiva Vėbraitė, o suvažiavi
mo nutarimam surašyti — 
Woodhaveno LB apyl. pirm. 
Aloyzas Balsys, švietimo tary
bos narys Antanas Masionis ir 
N.Y. LB I apyl. pirm-kas Vytau
tas Radzivanas.

Apžvalginiai pranešimai
Suvažiavimo organizatorius 

KV vykd. vicepirm. Balys Rau
gas džiaugiasi gausiu dalyvių 
skaičium, atstovaujančiu beveik 
pusei LB apygardų ir apylinkių. 
Jei anksčiau Amerikoj lietuviš
kumą saugojo ir jį išlaikė lietu
viškos parapijos, tai dabar tas už
davinys guląs ant LB apylinkių 
pečių. LB įtaka auga ne tik mū
sų pačių tarpe, bet ir įtakingose 
JAV vyriausybės įstaigose, nes 
LB galinti pasigirti stipriu ir 
veikliu užnugariu. LB darbuoto
jai turi stengtis, kad kiekvienoj 
net ir mažiausioj lietuvių kolo
nijoj atsirastų bent dešimties lie
tuvių LB apylinkė. KV darys 
visa tam pasiekti, bet ir mūsų 
visų talka yra reikalinga.

Visuomeniniuose baruose
Visuomeninių reikalų tarybos 

pirm-kė Aušra Zerr paminėjo, 
kad tuojau pasirodys The Viola- 
tions of the Human Rights 
in Lithuania — A Report for 
1976. Apie įvykius okupuotoj 
Lietuvoj informuojamos įvairios 
tarptaut. organizacijos, kaip 
American Red Cross, Amnesty 
Intemational, International 
League of Human Rights ir kt. 
Turi čia atgabenusi paruoštas 
juosteles amerikiečių radijo sto
tim ir kvietė jų pasiimti. Turin
ti paruoštus lapelius apie LB at
liktus ir planuojamus atlikti dar
bus ir prašė juos paskleisti lie
tuvių tarpe. Pasiskundė, kad 
esama pastangų diskredituoti ne 
tik atskirus asmenis, bet ir visą 
lietuvių tautą. LB rūpinsis teikti 
teisinę pagalbą visiem jos ieš- 
kantiem tol, kol jų kaltė būsian
ti įrodyta. Tam reikalui yra susi
tarta su adv. Širvaičiu, kuris už 
minimalų atlyginimą teiks tei
sinę pagalbą pats arba nurodys 
kitus advokatus. Baigiama išleis
ti dr. Remeikio 400 psl. knyga 
Dissent in Lithuania. Kaupiama 
medžiaga būsimai Belgrado 
konferencijai. Jos darbe jai tal
kininkauja Linas Kojelis, Daiva 
Kezienė, Antanas Mažeika, Te
resė Gečienė, Violeta Kuncaity- 
tė, kun. K. Pugevičius ir kt. 
Kvietė asmeniškais kontaktais 
prieiti prie amerikinės spaudos, 
radijo stočių ir įtakingų asmenų.

Pinigai ir pinigėliai
KV nariai Rimas Česonis ir 

Feliksas Andriūnas pagamintom 
lentelėm pavaizdavo atskilų LB 
apylinkių solidarumo įnašų, Va
sario 16 šventės ir rugsėjo aukų 
duomenis, iš kurių aiškėjo kiek
vienos LB apylinkės sutelktos 
sumos ir kokiais ištekliais LB 
turi ramstyti šakotus savo dar
bus. Suvažiavimui pageidaujant, 
tos lentelės bus išsiuntinėtos 
kiekvienai LB apylinkei. Prieita 
išvadų, kad finansinę naštą neša 
tik labai maža visuomenės 
dalis, ir buvo daug įvairių siūly
mų, kokiu būdu pasiekti ir tuos 
lietuvius, kurie niekur nesirodo 
ir niekam neaukoja.

R. Česonis painformavo, kad 
spaudos vajus buvo vykdomas 
nuo vasario 16 iki balandžio 30 
ir kad spaudos platintojam už 
jų darbą bus skiriama 10 proc. 
nuo jų surinktos sumos.

PLJ sąjungos reikalais 
kalbėjo JAV LJ s-gos pirm. Bi
rutė Zdanytė, pranešdama, kad 
valdyba yra sudaryta iš Hart
fordo jaunimo. Valdyba rūpinsis 
skyrių steigimu, s-gos taryba bus 
renkama balandžio mėn. S-gos 
politinę veiklą kordinuoti suti
kęs Linas Kojelis, kuris paruoš ir 
atitinkamos medžiagos.

LB švietimo nepamiršo
Švietimo tarybos narys Anta

nas Masionis statistikos davi
niais įrodė, kad mokinių skai
čius mažėjąs visose mokyklose, 
todėl tai galėję turėti įtakos ir 
šešt. mokyklom. Bet lituanisti
nėse mokyklose mokiniai mažė
ja ir dėl išsisklaidymo ir dide
lių nuotolių. Jis ragino LB apy
linkes tuoj pat sudaryti jų ribo
se gyvenančių lietuvių šeimų su 
mokyklinio amžiaus vaikais sta
tistiką, suregistruoti visus galin
čius dirbti mokytojus, o paskui 
pradėti asmeninę akciją, kad jų 
vaikai lankytų lituanistinę mo
kyklą. Ragino sudaryti sąlygas 
jauniem mokytojam studijų sa
vaitėse pasitobulinti, nes visa 
mūsų ateitis priklauso nuo jau
nimo lietuviško auklėjimo.

KV rūpesčiai ir darbai
KV pirm-kas Alg. Gečys pasi

džiaugė plintančia LB idėja. 
Kultūros tarybos pirm. Juozas 
Gaila tarėsi su LF, Lituanus 
fundacija ir aptarė busimosios 
dainų šventės biudžetą. Pasi
džiaugė LF parama švietimo 
tarybai ir paskirtom dailės ir 
muzikos premijom. Švietimo ta
ryba taip pat persitvarkė, pla
nuoja naujų vadovėlių, aprūpins 
knygom ir P. Amerikos švieti
mo įstaigas. KV narys dr. Algir
das Budreckis numato netrukus 

išleisti anglų k. biuletenį lietu
viškai nekalbantiem. Dabar 
renkami tokių žmonių adresai 
per LB apylinkes.

Santykiai su Vliku geri, įvykęs 
su juo pasitarimas. Tokių pasita
rimų būsią ir daugiau. Su Altą 
esą vargų, tačiau ir su ja ruo
šiamasi tartis, aiškintis, bet ne 
kariauti spaudoj.

Baigiamas paruošti LE iš
spausdinto V. Rastenio straips
nio apie žydus vertimas į anglų
k., kuris bus išsiuntinėtas LB 
apylinkėm, kad atsiradus progai 
juo būtų galima pasinaudoti..

LB, gaudama mažą dolerį, 
stengiasi jį efektyviai panaudoti. 
Niekas LB nesirūpins, jei mes 
patys nieko nedarysime.

Viens pradės, kits padės
Išklausius KV pranešimų, vy

ko dalyvių pasisakymai dėl kon
krečių veiklos būdų, plečiant 
LB idėją, rūpinantis lituanisti
nėmis mokyklomis, pagalba jos 
reikalingiem, solidarumo įna
šais ir kt. Šiais klausimais kal
bėjo: Vainius, dr. Radzivanas, 
Balsys, dr. Šomkaitė, dr. Genys, 
Penkiūnienė, Zabulis, Vakselis, 
Kuzmickas, kun. Pugevičius, Si
mutis, Abromaitis, Rugys.

LB apylinkių pranešimai
Pasistiprinus pietumis ir pri

ėmus suvažiavimo nutarimus, 
išklausyti 22 LB apylinkių veik
los pranešimai, iš kurių aiškėjo 
jų atlikti darbai, sutiktos kliū
tys ir ateities planai. Ir čia dau
giausia dėmesio skirta lietuviš
kom mokyklom. Išgirsta įvai
riausių siūlymų solidarumo įna
šam ir kitom aukom rinkti ir

FLORIDOS 
LIETUVIAI 

LB Palm Beach County 
apylinkės veiklos kronika_

Sausio 6 LB PBC apylinkė? 
valdyba, svarsčiusi N. Metų su
tikimo apyskaitą, iš gautojo pel
no nutarė paskirti: L Lietuvių 
Fondui $100 ir įstoti į Fondo na
rius; Balfui $75 — paremti Va
sario 16-osios gimnazijai (šimti
nei pasiekti V., ir B. Aušrotai 
pridėjo $25J.

Vasario 16. LB PBC apylin
kės v-ba, sausio 28 posėdžiavu
si su kontrolės komisija, nutarė 
paremti LB krašto v-bos prašy
mą sidabrinio jubiliejaus leidi
nio reikalu. Taip pat buvo nu
tarta prisidėti savo įnašu prie 
Lake Worth Lietuvių Klubo ruo
šiamo Vasario 16 minėjimo, į- 
vyksiančio vasario 12 Lake 
Worth mieste. Šiame v-bos po
sėdy dalyvavęs Lake Worth Lie
tuvių Klubo pirm. A. Rugys su
tiko su LB apylinkės v-bos pa
siūlymu pasinaudoti radijo 
transliacijom LB visuomeni
nių reikalų tarybos narių įkalbė
tomis juostomis, pritaikytomis 
Vasario 16 minėjimui anglų kal
ba. Reikia viltis, kad lietuviai iš 
šios apylinkės dalyvaus šiame 
minėjime.

Parodos Miami Liatuvių 
Klube. Sausio 27 Miami Lietu
vių Klubo patalpose įvyko pla
čioj apylinkėj gyvenančių meni
ninkų pasirodymas. Į šį retą 
meno darbuotojų pasirodymą 
Klubo parengimų sekcijos va
dovė K. Kodatienė taip pat pasi
kvietė LB Palm Beach County 
apylinkės narę A. Pažerienę. 
Darbščioji bendruomenininkė 
šioj parodoj išstatė daugiau kaip 
dvidešimt savo puikiai gamintų 
vazų. Pasisekimas buvo didelis: 
iš išstatytųjų darbų didesnė pu
sė buvo parduota susidomėju- 
siem lankytojam. Tenka pa
stebėti, kad A. Pažerienė jau ne 
vieną savo puikią vazą yra par
davusi įvairiose JAV vietovėse 
bei Kanadoj. Tuo ji pagarsina 
mūsų apylinkę didžiulėj Ameri
koj.

Užgavėnių blynai. LB Palm 
Beach County apylinkės v-ba 
vasario 22 suruoš šaunų Užga
vėnių blynų pobūvį. Jis įvyks 
630 Ocean Dr., Juno Beach, 
Condominium pobūvių salėj, toj 
pačioj, kaip ir 1976. Visi kvie
čiami dalyvauti. Užsirašyti ligi 
vasario 17 pas v-bos pirm. J. 
Jakubauską šiuo telefonu: (305) 
626-3841. a.B.

Liet. Bendruomenės rytų pakraščio suvažiavime sausio 29 Kultūros Židiny. Nuotr. L.Tamošaičio

ryškintos priemonės ir kitiem 
LB veiklos ratą įsukti.

Suvažiavimui baigiantis
Išklausytas jautrus filmininko 

Motuzo kreipimasis pasirūpinti 
jo pagamintų iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų filmų tolimesniu 
išsaugojimu ateinančiom kar
tom. KV pažadėjo tais reikalais 
pasirūpinti.

- Simpoziumo — Mūsų kelias į 
tautinį išlikimą ir talka Lietuvos 
laisvės reikalui — dalyviai LB 
Elizabetho apyl. pirm. Julius 
Veblaitis, LB Washingtono apyl. 
pirm. Rūta Penkiūnienė ir LB 
Hartfordo apyl. pirm. Stepas Za
bulis paryškino praktines prie
mones šiem tikslam siekti. Juos 
moderavo ir galutines išvadas 
padarė Pietryčių apyg. pirm-kas 
dr. Jonas Genys.

Suvažiavimas buvo baigtas 
apie 6 v.v. Lietuvos himnu.

Suvažiavime dalyvavo 
stovai ir per 10 svečių.

48 at-
K.J.

CIevelando skautininkių draugovės pirm. v.s. J. Budrienė 
sveikina pakeltas į vyresniškumo laipsnius šias skautes; 
į pask. pakeltos L. Juodišiūtė, J. Ignatavičiūtė, B. Kazė- 
nienė, A. Bliumentalienė, A. Bakūnienė, į skautininkės pa
kelta R. Gelažienė. Nuotr. V. Bacevičiaus

Skautininkės kviečia į suvažiavimą
LSS Seserijos skautininkių 

skyrius rengia skautininkių su
važiavimą.

Vieta: Chicaga, Tautiniai Na
mai, 6422 So. Kedzie, tel. 312 
778-9878.

Laikas: kovo 26-27.
Registracija: iki vasario 28 pas 

skautininkių skyriaus vedėją s. 
Danutę Siemaškienę, 443 Wolf 
Hill Road, Dix Hills, N.Y., 
11746; 516 271-8214.

Registracijos mokestis — 5 
dol. Čekis rašomas Danutė Sie- 
maska vardu ir siunčiamas kartu
su šiomis žiniomis: laipsnis, var
das, pavardė, adresas, vietovė, 
vienetas, ar dalyvauja suvažiavi
me ir operoje, ar tik suvažiavi
me, ar reikalinga nakvynė, trans- 
portacija iš aerodromo, kokia oro 
linija atskrenda ir koks skridimo 
nr. Jei dar nežinomas, praneša
ma sužinojus.

Suvažiavimo mokestis — 30 
dol. Į šį mokestį įsiskaito mais
tas, bilietas į Lietuvių Operos 
premjerą ir registracijos mokes
tis, kuris yra negrąžinamas. Ne- 
dalyvaujančiom operos spek
takly suvažiavimo mokestis 22 
dol.

Registracijos mokestį ir as
mens žinias prašau siųsti kaip 
galima greičiau, ne vėliau vasa
rio 28 s. D. Siemaškienei, kad 
Chicagos skautininkių draugo
vė, kuri globoja suvažiavimą, tu-

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Vasario 16 iškilmingas minėji
mas, organizuojamas Floridos 
Amerikos Lietuvių klubo, įvyks 
vasario 13 klubo salėj pietų me
tų. Programoj choras, tautiniai 
šokiai ir moterų oktetas. Pagrin
dinis kalbėtojjas bus prel. J. Bal
konas. Laisvinimo reikalam ren
kamos aukos bus paskirtos pagal 
aukotojų pasirinkimą.

Pamaldos už Lietuvą nepri
klausomybės šventės proga vyks 
St. John’s katalikų bažnyčioj, 
445 82nd. Avepue, St. Peters- 
burg Beach, Fla. Mišias aukos ir 
pamokslą pasakys prel. J. Balko
nas. Moterys prašomos dalyvau
ti su tautiniais drabužiais.

Klubo narių metinis susirinki
mas, sausio 22 priėmęs valdy
bos, iždininko ir revizijos ko
misijos pranešimus, išrinko 
naują valdybą: pirm. A. Kar- 

retų pakankamai laiko pasirū
pinti nakvynėmis, maistu, suor
ganizuoti transportaciją ir t.t.

Mielos Sesės Skautininkės, 
visos esate maloniai kviečiamos 
šiame suvažiavime dalyvauti. 
Šis suvažiavimas skiriamas tik 
skautininkėm, programa pritai
kyta mūsų interesam. Kiekviena 
sesė yra laukiama, nežiūrint, ar 
ji šiuo metu aktyviai veikia, ar 
ne.

Tad iki pasimatymo Chicagoj!
Budžiu!

s. Danutė Siemaškienė

LIETUVIŲ FONDO 

LEIDINIO REIKALU
Iki š. m. vasario 1 d. 421 

LF narys atsiuntė prenumeratą 
už leidinį “LF”. Kai kurie užsi
sakė po du egzempliorius. Iš 
bendro prenumeratorių skai
čiaus 360 atsiuntė po 15-20 ar 
25 dol.; 58 garbės prenumera
toriai — po 50 dol.; 5 rėmėjai 
— po 100 dol. ir 2 mecenatai — 
po 250 dol. Prenumeratoriai, 
siųsdami pinigus, sveikina LF ir 
redakcinę kolegiją už sumany
mą išleisti istorinės reikšmės 
knygą apie Lietuvių Fondą.

•
Iki š.m. antros pusės norima 

nius, v i ce pirm. K. Jurgėla, 
sekr. A. Urbonas, ižd.J. Jasins- 
kas, finansų sekr. E. Mazolie- 
nė, direktoriais išrinkti S. Baku
tis, O Galvydienė, P. Juška,
K. Kleiva, D. Štaupienė, V. Ugė- 
nas, P. Zelba.

Angelė Kamienė, klubo val
dybos ir direktorių sausio 5 die
nos nutarimu už ypatingus nuo
pelnus klubui ir gerą lietuvių 
reprezentaciją amerikiečių tar
pe, pakelta klubo garbės nare.

Kūčių vakarienė su dvasiniu 
susikaupimu, suruošta klubo 
moterų skyriaus gruodžio 24, 
sutraukė 370 dalyvių su viršum. 
Programai vadovavo moterų 
skyriaus pirm. V. Kleivienė.

Naujų Metų sutikimas, su
ruoštas klube, praėjo su pakilia 
nuotaika. Dalyvavo 300 asmenų 
su viršum.

Klubo moterų oktetas, vado
vaujamas E. Rūkštelienės, pa
kviestas atlikti programą vasario 
19 Palm Beach, Fla., lietuvių 
klube, minint Vasario 16 ir dr. J. 
Basanavičiaus mirties 50 metų 
sukaktį.^ Oktetą sudaro: E. Ba- 
kutienė, U. Bliskienė, O. Galvy
dienė, P. Juozaitienė, G. Puniš- 
kienė, S. Staponkienė, B. Urbo
nienė, A. Valienė.

Aktorius Vitalis Žukauskas ko
vo 5 lietuvių klube atliks įdomią 
programą.

Klubo tautinių šokių grupė ir 
oktetas pakviesti atlikti progra
mą Miami, Fla., lietuvių klube 
kovo 20.

Lietuvių katalikų pamaldos, 
pradedant sausio 30, vyks kiek
vieną sekmadienį Holy Name 
bažnyčioj, Gulfport, Fla., 4 vai. 
po pietų.

Altos St. Petersburgo skyriaus 
susirinkime sausio 19 išrinkta 
nauja valdyba: pirm. A. Rūkšte- 
lė, nariai — I. Valauskienė, O. 
Galvydienė, A. Plepys, K. Klei
va. Susirinkimas priėmė dr. J. 
Kaškelio suredaguotą rezoliuciją 
Antibolševikiniam Tautų Blo
kui, pravedančiam pasaulio lais
vės dieną.

Dail. J. Juodžio pirmoji kū
rinių paroda šioj kolonijoj nu
matoma balandžio 1 klubo, pa
talpose. Parodą organizuoja R. 
Kalantos šaulių kuopa. —L.Ž.K.

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

paruošti leidinį spaudai. Visi LF 
nariai, kurie dar neatsiuntė pre
numeratos, bet norėtų tą leidinį 
turėti, prašomi galimai greičiau 
atsiųsti prenumeratą. Kas tai 
atliks iki š.m. LF narių meti

nio suvažiavimo gegužės 7, bus 
įrašytas į prenumeratorių sąrašą, 
kuris bus paskelbtas leidiny. Pi
nigus siųsti LF adresu: 2422 
West Marąuette Road, Chicago, 
IL 60629. Piniginėj perlaidoj 
ar siunčiamame laiške pažy
mėti, kad pinigai už leidinį 
“LF”.

Redakcinė kolegija
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KUN. DR. A. OLŠAUSKO
SIDABRINIS JUBILIEJUS

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijoj dirbančiam pastoracinį 
darbą kun. dr. Algirdui Ferdi
nandui Olšauskui suėjo 25 me
tai, kai jis Romoj buvo įšventin
tas į kunigus. Padėkos mišias 
sukaktuvininkas aukojo sausio 
23. Pamokslą apie kunigo pašau
kimą pasakė tėvas B. Markaitis, 
SJ. Po to parapijos salėj buvo 
priėmimas. Visi nuoširdžiai jį 
sveikino sidabrinės sukakties 
proga, nes kun. A. Olšauskas dėl 
savo ramaus ir nuoširdaus cha
rakterio yra visų gerbiamas ir 
mylimas dvasios vadas.

Kun. dr. A. Olšausko kelias iš 
gimtosios Žemaitijos iki Romos, 
o vėliau Californijos buvo toli
mas ir įvairus.

Gimė jis 1926 gruodžio 29 
Žeimių kaime, Salantų vaisė., 
Kretingos apskrity, toj apylinkėj, 
kur gausu piliakalnių, primenan
čių mūsų protėvių kovas už lais
vę. Tėvai Kazimieras Olšauskas 
ir Barbora Andrijauskaitė buvo 
pasiturį ir pavyzdingi ūkininkai, 
užauginę gausią vienuolikos 
vaikų šeimą, kurioj Algirdas 
buvo dešimtasis.

Vyriausias Algirdo brolis Ka
zimieras buvo irgi kunigas; iš
ėjęs aukštuosius teologijos 
mokslus Gregorianumo univer
sitete Romoj ir gavęs daktaro 
laipsnį, buvo Telšių kunigų 
seminarijos profesorius; mirė iš
tremtas į Sibirą.

Pradžios mokyklą jaunutis Al
girdas lankė Salantuose, o ją bai
gęs, įstojo į gimnaziją Telšiuose. 
Besiartinanti karo audra išbloš- 
kė jį iš gražiosios Žemaitijos. 
Su tremtinių banga jis traukė į 
vakarus ir karo pabaigoj pateko į 
Oldenburgą, kur, susibūrus di
desniam skaičiui lietuvių, buvo 
įsteigta lietuvių gimnazija. Šią 
gimnaziją jis lankė ir joj įsigijo 
brandos atestatą/ Jausdamas pa
šaukimą, 1946 įstojo į Eichstaet- 

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
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Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
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to kunigų seminariją, kur įsigijo 
pagrindinių žinių, reikalingų 
kunigo pašaukimui.

Po dvejų metų išvyko į Romą, 
kur teologiją studijavo garsiame 
Laterano universitete. Ten iš 
pradžių įsigijo teologijos licen
ciato laipsnį, o 1952 sausio 20 
buvo įšventintas į kunigus. Po 
to toliau gilinosi teologijos stu
dijose tame pačiame universite
te, kuriame 1954 birželio 9, ap
gynęs disertaciją “Doctrina de 
conscientia secundum Francis- 
cum Suarez”, gavo teologijos 
daktaro laipsnį.

1955 jaunas kunigas dr. Algir
das emigravo į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Kardinolo 
Mclntyre kviečiamas, pradėjo 
dirbti Los Angeles arkivyskupi-

LOS ANGELES, 
CALIF.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas švenčiamas 
vasario 13, 10:30 vai. ryto vė
liavų pakėlimas mokyklos kie
me. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. 10:30 vai. iškilmin
gos mišios. 12:30 vai. Marshall 
aukštesniosios mokyklos salėj 
oficialus minėjimas su dr. Vy
tauto Vyganto kalba ir menine 
programa.

Vasario 16, trečiadienį, 11 vai. 
ryto Los Angeles miesto rotušės 
aikštėj bus pakeliamos Lietuvos 
ir Amerikos vėliavos.

Kun. dr. Feliksas Jucevičius, 
Montrealio Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas ir kelių 
knygų autorius, kovo 30 — ba
landžio 3 praves Los Angeles 
lietuviam gavėnios rekolekcijas.

Metinė Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos apyskaita supažindina 
su parapijos finansiniu stoviu. 
Per 1976 metus pajamų turėta 
287,598.11 dol. Čia įskaitomas 
22,656.42 dol. likutis iš 1975 
metų ir 54,600.00 dol. skola iš

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH .3-2583 
268-0068

203-367-2863
TL 6-2674
BR 8-6966

VVA 5-2737
884-1738

ES 2-4685 
374-6446

GL 8-2256

201-342-9816
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783
GR 2-6387
PO 3-4818
GL 5-9586
H U 1-2750
Fl 6-1571
PL6-6766
432-5402
441-4712

SVV 8-2868
RI 3-0440 

joj įvairiose amerikiečių para
pijose. Trejus metus pastoracinį 
darbą dirbo Šv. Kotrynos parapi
joj Lagūna Beach, septynerius 
metus — Šv. Morkaus parapijoj 
Venice, trejus metus — Šven
čiausios Širdies parapijoj Los 
Angeles.

1968 kun. dr. A. Olšauskas 
buvo paskirtas į Šv. Kazimiero 
parapiją klebono prel. Jono A. 
Kučingio asistentu, kur darbuo
jasi ligi šiol. Be tiesioginio dar
bo parapijoj, jis yra kapelionas 
ir tikybos dėstytojas parapijos 
ir šeštadieninėj mokykloj. Jo pa
ties žodžiais, darbas su savais 
žmonėmis yra malonus ir arti 
prie širdies.

Šia proga kun. dr. Algirdui F. 
Olšauskui palinkėtina sėkmingų 
metų, dirbant Bažnyčiai ir savo 
tautai.

I. Medžiukas

vyskupijos. Išlaidų per 1976 tu
rėta 285,251.85 dol. 1977 vasario 
1 kasoj buvo 2,346.26 dol. ir 
skola vyskupijai.

Koncertas pianinui įsigyti 
įvyks kovo 5, šeštadienį, Šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Progra
moj dalyvauja beveik visi Los 
Angeles ir apylinkėse gyveną 
solistai.

Jaunimo blynų balius su 
menine programa rengiamas 
prieš užgavėnes vasario 19, šeš
tadienį, Šv. Kazimiero parapi
jos salėj. Šokiam gros orkest
ras. — L.Ž.K.

Lankėsi inž. J. Mikaila
Inž. Jurgis Mikaila, daugelio 

lietuviškų organizacijų veikėjas, 
iš Detroito, gruodžio mėn. lan
kėsi Califomijoj. Čia jis susitiko 
ar aplankė daugelį savo senų 
mokslo draugų ir pažįstamų: 
Andrašūnus, Audronius, Juodei- 
kus, Brazdžionius, Medžiukus, 
Kazlauskus, Valukonius, Skir- 
gaudus (San Diego} ir kitus. 
Buvo užėjęs ir į Lietuvių Dienų 
redakciją. Dalyvavo LB Naujųjų 
Metų sutikime Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėj.

Inž. J. Mikaila ilgą laiką yra 
dirbęs atsakingose pareigose 
automobilių pramonėj, o dabar 
jau išėjęs į pensiją. Praėjusią 
vasarą buvo nuvykęs į Europą 
ir Lietuvą ir ten padarė įdomių 
filmų, kuriuos jis čia parodė. 
Buvo proga pamatyti veidus 
senų bičiulių, nematytų daugiau 
30 metų.

Audronių namuose jam buvo 
surengta atsisveikinimo vakarie
nė. Po to jis išskrido atgal į 
Detroitą.

I.M.

— Antanas Adomėnas, Santa 
Monica, Calif., ir šiais metais 
vadovauja JAV LB Vakarų 
apygardos Vasario 16 proga ve
damam aukų vajui Bendruo
menės atliekamiem Lietuvos 
laisvinimo darbam finansuoti. 
Atsišaukimą aukų vajaus rei
kalu pasirašė apygardos ir apy
linkių pirmininkai ir visi trys ta
rybos nariai.

—Jūratė Pažėraitė-Venckienė, 
Los Angeles, Calif., prie LB 
apylinkės suorganizavo Talkos 
Lietuvai komisiją, kurion su-

VISIT LITHUANIA IN 1977 
WITH UNION TOURS AND

Copenhagen (1)

TOUR DEP. DATE CITIES & NO. NIGHTS PRICE*

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

$ 859.00

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

859.00

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

1149.00

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

1149.00

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

1149.00

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

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

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

Los Angeles Lietuvių Fronto Bičiulių suorganizuotame 
vienuoliktame literatūros vakare po programos šnekučiuojasi 
iš k. Alė Rūta, Jurgis Gliaudą, Marija Gliaudienė, Edmun
das Arbas, Bernardas Brazdžionis. Nuotr. L. Kojelio

telkė veiklesnius jaunesniosios 
kartos lietuvius. Komisijon įeina 
Birutė Kuraitienė, Raminta Ras- 
lavičiūtė, Rimas Mulokas ir Juo
zas Venckus. Komisijos pirmi
ninkė Jūratė yra taip pat JAV LB 
tarybos narė. Sausio 14 abiejų 
apylinkių Talkos Lietuvai ko
misijų nariai posėdžiavo kartu 
su Vakarų apygardos Talkos Lie
tuvai komisija, kuriai pirminin
kauja advokatė Žibutė Brinkie- 
nė. Posėdy dalyvavo apygardos 
pirmininkas Vytautas Vidugiris 
ir Santa Monicos apylinkės pir
mininko pareigas einąs Henri
kas Paškevičius. Padaryti nuta
rimai dėl akcijos Vasario 16 pro
ga ir pasiskirstyta darbais.

— Juozas ir Filomena Jurkšai- 
čiai, Santa Monica, Calif., sau
sio 29 atšventė penkiasdešim
ties metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jubiliatų duktė Birutė 
Gricienė yra veikli Lietuvių 
Bendruomenės narė, apy
linkės valdybos sekretorė, o vai
kaitis Arvydas Gricius, teisių 
mokslų studentas, apylinkės val
dybai vadovavo dvi kadencijas. 
Praėjusį pavasarį Arvydas buvo 
pakeltas į aviacijos leitenanto 
laipsnį.

— Augustas Juozas Margana- 
vičiuš, sulaukęs 86 m. amžiaus.,’ 
gruodžio 24 mirė Helsinky. Ve
lionis buvo plačiai žinomas Suo
mijos lietuvių veikėjas, atsto
vavęs lietuviam apie 60 metų.

— Jurgis Gliaudys Jr. buvęs 
kariuomenės teisėjas, paskirtas 
Los Angeles distrikto prokuroro 
John Van De Kam p padėjėju.
■ i !■ Gaidimauskai, Adrian ir Marce-

BARONIENĖ VON TRAPP 
ATSIUNTĖ AUKĄ 

RELIGINEI ŠALPAI
The Sound of Music operetėj, 

filme bei savo knygomis apie 
šeimyninį ir dvasinį gyvenimą 
pagarsėjusi Austrijos baronienė 
Maria Augusta von Trapp, dai
nuojančios šeimos motina, 
atsiuntė $25 auką Lietuvių Kata
likų Religinei Šalpai.

Savo laiške seniai pažįstamam 
LKRŠ reikalų vedėjui kun. Ka
zimierui Pugevičiui ji rašo:

“Susiderėjau su šv. Antanu, 
kad jis padėtų surasti mano pasą. 
Pradėjom nuo $5, ir eventualiai 
jis išsiderėjo $25, kol susiradau. 
Siunčiu pinigus Jūsų reikalam. 
Praeitą vasarą teko aplankyti 
Čekoslovakiją: užjaučiu visus, 
kurie vargsta už geležinės už
dangos.”

Algis Raulinaitis, Los An
geles LFB sambūrio pirmi
ninkas, Šv. Kazimiero para
pijos salėj atidaro literatūros 
vakarą. Nuotr. L. Kojelio

— Argentinos lietuvių centre 
įvykb vaikų šventė. Be giesmių 
ir vaidinimėlio, būv4 ir Kalėdų 
prakartėlių paroda. Tai Lietu
vių Centro jaunųjų ansamblio 
dalyvių darbas. Su savo kūryba 
dalyvavo Aleksandra Jonušytė, 
Silvija Ruplėnaitė, Horacijus 
Pociūnas, Karolina Pociūnaitė, 
Fernandas Daratėnas, Patricia 
Mabel Karutza, Analia ir Jurgis 

lė Račkauskai, Elina ir Luciana 
Gaidimauskaitės.

— A. a. Vladas Jakubėnas
rankraščiuose paliko nemaža 
muzikos kūrinių. Iniciatorių 
grupė, vadovaujama Petro Pet- 
ručio, sausio 25, susirinkusi 
Margutyje, nutarė įsteigti Vlado 
Jakubėno fondą. Šiuo metu į 
fondo globos komitetą įeina 
muzikai dr. Leonardas J. Šimu
tis, Algis Šimkus, Alvydas Vasai- 
tis, Jurgis Lampsatis, visuome
nės atstovai Petras Petrutis, Jur
gis Janušaitis ir Erika Hollende- 
rienė.

— Birutei Pūkelevičiūtei, Dir
vos novelės konkurso laureatei, 
premijos įteikimas įvyks kovo 6 
Lietuvių tautiniuose namuose 
Chicagoj. Premiją įteiks Vilties 
draugijos pirm. K. Pocius ir kon
kurso mecenatas S. Kašelionis.
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— Vasario 16 minėjimui JAV 
LB visuomeninių reikalų taryba 
yra paruošusi medžiagą, kuri 
gali būti panaudota esama forma 
ar su pakeitimais. Pateikiami pa
vyzdiniai laiškai JAV preziden
tui, valstybės sekretoriui, sena
toriam, kongresmanam, įžangi
niam straipsniui išrūpinti. Be to, 
laiškai redaktoriui, Press Re- 
lease, senatorių ir kongresnamų 
sąrašas (dalinis), rezoliucijos pa
vyzdys, pagalbinė medžiaga 
“The Belgrade Conference — a 
Second Opportunity”, Yra pa
ruoštos ir dvi pusvalandinės ra
dijo programos anglų kalba. Visa 
tai galima gauti šiuo adresu: 
Aušra Zerr, 708 Custis Road, 
Glenside, Pa. 19038. Tel. (215) 
886-5849. (E)

— Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisija posėdžiavo 
Chicagoj sausio 22 ir paskirstė 
40,000 dol. įvairiem lietuvių 
kultūros ir švietimo reikalam už 
1976 metus. Papildomos mažes
nės sumos buvo paskirtos paėju
siais metais įvykusiuose po
sėdžiuose. Šiame posėdy da
lyvavo pirm. dr. Kazys Ambro- 
zaitis, sekr. Vytautas Kamantas, 
nariai Juozas Gaila, Liuda Ger- 
manienė, Bronius Juodelis ir Jo
nas Puzinas. Taip pat dalyvavo 
Lietuvių Fondo valdybos pirm, 
dr. Antanas Razma, ižd. Kazys 
Barzdukas ir tech. sekr. Saulius 
Kuprys.

— Dailės paroda rengiama 
ateitininkų IX-ojo kongreso pro
ga rugsėjo 1-4 Clevelande. Pa
rodoj kviečiami dalyvauti visi 
ateitininkų dailininkai ir daili
ninkės. Sudaryta speciali paro
dos komisija. Registracijos bei 
informacijos reikalais kreiptis 
adresu: Nijolė Palubinskienė, 
.2870 Meadowbrook, Cleveland 
Hts., Ohio 44118. Tel. 216 
932-3798. Apie ‘dalyvavimą pa
rodoj reikia pranešti iki balan
džio 1.

— JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos tarybos rinkimai įvyks 
balandžio 2. Šiemet reikalauja
ma, kad pasiūlytų kandidatų 
vardai ir pavardės būtų prisiųs
ti Vyriausiai rinkimų komisijai 
iki kovo 1. Jau laikas pagalvo
ti apie kandidatus, kurie būtų 
tinkami atskirose apygardose, 
nes kandidatus reikės siūlyti va- 
vasario mėnesio skyrių susirin
kimuose.

— Kunigui diakonui Fricui 
Skėriui, Mannheime, Lietuvių 
evangelikų liuteronų vyriausios 
tarybos nutarimu nuo 1977 sau
sio 1 suteikiamas kunigo titu
las.

— Hartford, Conn., Aitvaro 
šokėjai rengia linksmą Užga
vėnių vakarą vasario 19, šešta
dienį, 8 vai. vak. Lietuvių klu
be, Lawrence St. Jaunimas pa
šoks čigoniškų šokių, mamytės 
atneš skanių valgių, šokiam gros 
orkestras. Įėjimas 6 dol., studen
tam 3 dol. Stalus užsisakyti pas 
Birutę Zdanytę 523-1163 arba 
Danutę Šliogerytę 521-2261.

— Dail. Stančikaitės-Abrai- 
tienės meno darbų paroda Cle
velande, Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos salėj, 
vyks kovo 26-27.

— Albinas ir Birutė Apanavi- 
čiai, gyveną Rochester, N.Y., sa
vo 25-rių vedybinių metų sukak
ties proga pakėlė įnašą Lietuvių 
Fonde iki 2500 dol. ir pažadė
jo kiekvienais metais pridėti po 
100 dol. Albinas gimęs ir augęs 
Amerikoj, yra žinomas Roches- 
terio lietuvių veikėjas ir visų lie
tuviškų darbų rėmėjas. Birutė 
(Kaunaitė) yra LB choro daini
ninkė, gabi artistė, uoliai daly
vauja lietuviškame veikime.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Buivys, Baltimore, Md., 
S. Mazlitavičius, Brooklyn, N.Y.,
J. McCloskey, Springdale, Pa. 
Užsakė kitiem: M. Šimkus — S. 
Markeliui, abu iš Baltimore, 
Md., A. Balsys — sūnui Algi
mantui, abu iš New York Citv. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant prenumeratą — 
visiem 12 dol. metam.
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SAULĖS KALVOS FLORIDOJ
SUNNY HILLS, FLA.

Liktuvas 727 su keleiviais nu
sileido Panama City aerodrome 
sausio 29 vidudienį. Iš lėktuvo 
pasipylė stambus būrys lietuvių, 
keletas ukrainiečių ir italų šei
mų, viena juodukų pora. Visi 
greitai susėdo į du autobusus 
ir buvo vežami į Saulės Kalvas. 
Šoferiai vairavo, o bendrovės 
agentai per garsiakalbius aiški
no, kur galima pirkti žemės, ka
da reikia baigti statyti namą, 
kur galimd laukti nestačius iki 
20 metų ir 1.1.

Pirmą kartą atvažiavusiem ne 
visai buvo aišku, kur važiuojam. 
Asfaltu išgrįstos gatvės visur pa
našios. Vienur daugiau miško, 
kitur daugiau namų. Vienur miš
ko medžiai daugiau apsėsti is
paniškom samanom, kitur ma
žiau. Vienur yra kalvelių, o kitur 
suspindi ir ežerėlis.

Sunku susigaudyti pirmą kartą 
patekus į tokį didelį plotą. Sun- 
ny Hills užima 28,000 akrų. 
8,000 akrų užima trys ežerai, 
bažnyčiom skirtos vietos, golfo 
laukas, kapinaitės, parkai ir kiti 
įrengimai. Visas likęs plotas iš
dalintas sklypais.

Šiame besikuriančiame mies
tely jau gyvena 300 šeimų 
su viršum. Yra ir apie 10 naujų 
namų pardavimui, kuriuos visi 
gali apžiūrėti. Sklypo dydis — 
80 pėdų prie 125 pėdų. Tad 
tame 20,000 akrų plote bus 
galima įsikurti daugeliui.

Pastatyti namai daugiausia yra 
cementinių blokų, iš lauko pu
sės nudažyti, o viduj ištinkuoti. 
Savo kokybe prilygsta namam, 
statytiem New Yorko ar New 
Jersey priemiesčiuose. Namai 
yra gerai ekonomiškai išplanuo
ti. Medžiagos naudotos ne pa
čios aukščiausios kokybės. Vo
nia, virtuvė ir kiti kambariai 
patogiai išdėstyti. Paskiausių

LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

D. Dolskio šokių rinkinys: 
Čigonės akys, Leisk man, Kariš
kas vaizdelis, Palangos jūroj nu
skendo mano meilė, Onyte, ei
nam pašokti, Lietuvaitė, Sudiev, 
sudiev, Aš myliu ir Gegužinė. 
Tangai,fakstrotai. Kaina 6 dol.

A. Dvariono šokių muzikos 
rinkinys: Ispanų valsas, Sapnas, 
Gyvenimas, Tik man tu priklau
sai, Liūdna man be tavęs, Dai
na padės gyventi, Bučkis, Šir
die, Skraido garsai, Skrenda 
naktys, Paskutinis sekmadienis 
ir Turiu dvi merginas. Valsai, 
tangai irfakstrotai. Kaina 6 dol.

Pupų dėdės ir dėdienės Polkų 
rinkinys Nr. 21: Anūkų, Kretin
gos, Marijampolės, Razaliūtės, 
Merkinės, Obelių, Pupų dėdės 
ir dėdienės polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas. Kaina 6 dol.

Pupų dėdės ir dėdienės (S. 
Graužinio ir V. Volteraitės į- 
dainuota) muzikos rinkinys Nr. 
27: Griuvėsių gėlelė, Gieda gai
deliai, Dru lia, dru lia, Vai ne
kukuok, Pas močiutę augau, 
Našlaitės kapas, Gražus miško 
būdas, Kai mes augom du bro
liukai, Sėdžiu po langeliu. Kai
na 6 dol.

Muzikos rinkinys Ni. 28: Ka
ro muziejaus vėliavos nuleidi
mas, Kur lygūs laukai. Marš, 
marš kareivėliai, Sutems tamsi 
naktužėlė ir Geležinio vilko 
maršas įdainuota karo mok. 
choro. Ko vėjai pučia, Išgėriau 
septynias ir Šią naktelę per nak
telę — S. Graužinio. Mano sva
jonė — A. Šabaniausko. Senas 
kanklininkas ir Vaidylos malda,
J. Petrausko ir V. Dineikos due
tai. Kaina 6 dol.

Linksmieji Broliai: Lietuvos 
teatro artistų J. Petrausko, V. Di
neikos ir kitų juokai, anekdotai 
ir muzikos rinkiniai. Vilkelis, 
valsas. Motulė , fokstrotas, 
Aitvarų polka, 1-2-3 kupletai, 
Polka jovalas, Patarimai ūkinin
kam, Studentiški Džinguliukai, 
Seniau ir dabar, Miss Lietuva, 
Vedybų stebuklai, Kumpiš- 
kiuose nuovadoj ir Amerikos lie
tuvių priėmimas. Kaina 6 dol.

Kiekvienos plokštelės kaina 6 
dol., persiuntimas 50 c. Šios bei 
kitos plokštelės gaunamos: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. 

namų stogam panaudoti ploni 
tolio šingeliai. Nė vienas namas 
neturi lovelių nuo stogo vande
niui nubėgti.

Sunny Hills po keleto metų 
pasidarys šioj apylinkėj dideliu 
miestu. Šiuo metu viskas yra 
Deltonos korporacijos priežiū
roj. Nemanau, kad Deltonos kor
poracija norės gatves taisyti. Ap
skrities vadovybė irgi nenorės, 
nes Sunny Hills turi daugiau 
gatvių negu visa apskritis. Gal 
dėl to esantiem Sunny Hills 
gyventojam kai kurie Deltonos 
tarnautojai jau primena reikalą 
įsikorporuoti kaip miestui valsti
joj. Įsikorporavimas gyventojam 
naudingas tuo, kad jie galės 
Deltonos įstatymus pakeisti 
savais. Galės planuoti miestelį, 
kaip patys nubalsuos. Tas malo
numas kainuos. Pats miestelis 
turės gatves taisyti, policiją sam
dyti, ugniagesiam apmokėti. O 
gal reikės ir mokyklos bei 
bibliotekos. Visos tos išlaidos 
pakels lig šiol dar gana mažus 
apskrities mokesčius.

Asmuo, norįs pats sau namą 
statytis, turi gauti leidimą iš 
Deltonos ir iš apskrities. Pats 
statydamas, daug gal ir nesutau
pys, bet galės naudoti medžia
gas, kokias pats pasirinks. Pats 
statydamas, neturės mokėti pa
baudos namą parduodamas.

Ką pirkėjas perka, Sunny Hills 
pirkdamas žemės sklypą ir na
mus ar vien tik sklypą? Dauge
lis čia atvažiavusių sakosi perką 
žemę investavimui, tikėdamiesi 
vėliau iš to uždirbti. Kiti gi per
kasi sau patiem, norėdami vė
liau pasistatyti namus.

Naudinga pirkėjam, prieš 
perkant nuosavybes, pasiskaityti 
Norman Ford parašytą knygą 
“Florida”. Jis duoda daug gerų 
patarimų apie Floridą. Investuo
tojam pataria pirkti žemę šalia 
augančių miestų akrais, o par
duoti pėdomis. Jis rašo, kad že
mės kainos kyla su akcijų kai
nomis.

Privažiavus Sunny Hills mies
telio vartufr, jaučiasi kad priva
žiavai prie dvaro. Kiek pavažia
vus, paaiškėja, kad čia ne dva
ras, bet tvarkinga apylinkė, ku
rioj jau 100 su viršum lietuvių 
turi savo sklypus. Pastoviai gy
vena dar tik viena lietuvaitė — 
Emilija Pūtvytė, čia savo na
muose pastoviai įsikūrusi prieš 
mėnesį. Ją ekskursijos lietuviai 
aplankė ir buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais.

Iš Sunny Hills išvykstant, su
sidarė įspūdis, kad čia gana gra
ži galimybė kurtis ir investuoti 
ateičiai.

Inž. J. Rygelis

SUDARYKIT GAUSIĄ 
AUKOTOJŲ ŠEIMĄ

Vliko valdybos nariai ir gru
pių atstovai Vliko taryboj dirba 
ir aukoja per Tautos Fondą Vy
riausiam Lietuvos išlaisvinimo 
Komitetui, kad Lietuva ir vėl pa
kiltų laisva ir nepriklausoma. 
Renka aukas ir patys aukoja Tau
tos Fondo įgaliotiniai, Tautos 
Fondo atstovybių pirmininkai ir 
jų nariai.

Didžioji piniginės aukos dalis 
į Tautos Fondą ateina iš lietu
vių patriotų, kurių laisvajam pa
sauly yra daug, bet kurių tik 
dalis savo auka įsijungia į Lie
tuvos laisvinimo šeimą. Vliko 
darbų programai įvykdyti reika
linga daugiau kaip 70,000 dole
rių metam.

Atlikim savo tautinę pareigą 
patys ir raginkim ją atlikti savo 
draugus bei pažįstamus. Atlikim 
ją tuoj pat, metų pradžioj, kad 
Vlikas žinotų, kokius darbus ga
lės šiemet įvykdyti. Būkim dos
nūs. Sudarykim gausią aukotojų 
šeimą. Kiek mūsų joj bus ir kurie
— skaitysim Eltos Informacijose.

Paskutiniu laiku TF aukojo: 
John Bartash, Hartford, Conn.
— 100 dolerių, M. ir F. Macke- 
vičiai, Lockport, 111. — 100, J. 
Puodžiūnas, W a t e r b u r y, 
Conn. — 100, A. Gasiūnas, Chi- 
cago, 111. — 50, J. Lieponis, 
Orlando Park, 111. — 50, kun. V. 
Martinkus, Providence, R.I. — 
50, Vi. Židžiūnas, VVorcester, 
Mass. — 50, kun. dr. P. Raga- 
žinskas, Centrai, N. Mex. — 
37.75, Edv. Baranauskas, 
Schenectady, N.Y. — 30, P. Mik-

SPORTAS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės iš BOSTONO, NEW YORKO, MONTREALIO

Rytų apygardos žaidynės
ŠALFASS Rytų sporto apy

gardos vadovė Irena Jankauskie
nė praneša, kad Atlanto pakraš
čio žiemos rato, pirmenybės 
įvyks kovo 26-27 New Jersey. 
Visi Rytų apygardos sporto klu
bai ir vienetai kviečiami daly
vauti. Žaidynių programoj bus 
krepšinio, tinklinio, stalo teniso 
ir šachmatų varžybos. Apie daly
vavimą skubiai pranešti adresu: 
R. Didžbalis, 1912 Essex Avė., 
Linden, N.J., tel. 201 925-4761. 
Visi klubai ir sportininkai turi 
būti užsiregistravę ir užsimo
kėję 1977 m. ŠALFAS S-gos 
mokestį. Registracija ir mokes
čiai turi būti atsiųsti iki kovo 11 
šiuo adresu: D. Šilbajorienė, 
85-00 107 St., Richmond Hill, 
N.Y., 11418.

Po sunkios žiemos šios žaidy
nės bus pirmas jaunimo susi
būrimas šį pavasarį. Todėl ren
gėjai nuoširdžiai kviečia visus 
kuo gausiau dalyvauti, atnaujin
ti pažintis bei sportinius ryšius 
ir pasiruošti ŠALFASS metinėm 
pirmenybėm balandžio mėnesio 
gale New Yorke.

Krepšinis
Nežiūrint žiemos šalčių, New 

Yorko LAKlubo jaunieji krepši
ninkai tebekovoja CYO mokyk
linėj lygoj. Jaunučiai iki šiol yra 
laimėję 3 rungtynes ir pralaimė
ję 7. Ši komanda yra dar labai 
jauna amžiumi, bet sugeba atsi
laikyti prieš labiau patyrusius 
priešininkus. Pastoviausi žaidi- 
kai, kurie beveik per kiekvienas 
rungtynes sumeta apytikriai vie
nodą krepšiij skaičių, yra R. Ke- 
zys, V. Kezys, J. Žukauskas ir 
P. Birutis. Komandos treneriai 
— Stasys Birutis ir Jonas Matu
laitis.

Pat Tomey treniruojama jau
nių komanda yra laimėjusi 2 
ir pralaimėjusi 11 lygos rungty
nių. Čia stipriausias žaidėjas yra 
Paulius Gvildys. Po 25 rung

tim ių šiam sezone jis yra pasie
kęs 19 taškų vidurkį ir duoda 
gerai išlavinto krepšininko įspū
dį. Taip pat gerą pažangą daro 
J. Didžbalis, J. Milukas, A. Ke
zys ir S. Janušas.

Veda Kazys Merkis

Olandija. Tradiciniam VVejk 
aan See didmeisterių turnyre po 
10 ratų belikus vienam ratui, da
lyviai rikiavosi šitaip: olandas 
Sosonko 7.5 tš., sovietų Geleris 
7, jugoslavas Kuraica su olandu 
Timmanu po 6.5, islandietis 
Olafsson 5.5, anglas Mails ir ju
goslavas Nikolac po 5, amerikie
tis L. Kavalek su olandu Boem 
po 4.5. Paskutiniame rate Kurai
ca rungiasi su lyderiu Sosonko, 
Nikolac su Geleriu ir Mails su 
Timmanu. Anglijos jaunas dm 
A. Mails ketvirtame rate nugalė
jo sovietų dm Gelerį.

Meisterių turnyre Viktoras 
Kupreičikas turėjo 8.5 taško, o 
olandas Wan der Starren 7 tš.

Moterų turnyre tbilisietė Na- 
na Aleksandrija pirmavo su 9 
tš., anglė Hortston 8. Po 7 tš. 
turėjo vengrė Virači, čekė Vikr- 
žalova ir jugoslave Laza- 
revič.

Amerikos jaunieji šachmatų 
meisteriai nepaprastai atsižymi 
šiais metais. Mark Diesen lai
mėjo Olandijoje pasaulio jaunių 
p-bes, 16-metis Yasser Seiravvan 
laimėjo “American Open” p-bes, 
priešaky dm W. Browne, Kana- 

šys, VVorcester, Mass. — 30,
M. Astrauskas, Chicago, 111. — 
25, L. Dailitka, Chicago, 111. 
— 25, Aldona ir Stepas Macke- 
vičiai, Jamaica, N.Y. — 25, P. 
Molis, Shrewsbury, Mass. — 25, 
dr. Vyt. Slavinskas, Monticello,
N. Y. — 25, C. Surdokas, Bal- 
timore, Md. — 25, Mark Shim- 
kus, Baltimore, Md. — 25, V.
Šoliūnas, Lemont, 111. —25.

Siųskim čekius adresu: Tau
tos Fondas, P. O. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421; arba į- 
teikim savo auką Tautos Fondo 
atstovybei ar įgaliotiniui. Savo 
adrese neužmirškim pažymėti 
pašto “zip code”. (Elta)

BALANDŽIO 6—$721
BALANDŽIO 27—$735
GEGUŽĖS 2—$829

Dviejų savaičių iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO, 
MONTREALIO

GEGUŽĖS 18 (su Vak. Europa)
GEGUŽĖS 25—$999
BIRŽELIO 15—$1119

-Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu 
mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764 

Sav. Aldona Adomonienė

Prices based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government Approval.

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome iškvietimo 
dokumentus.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

13 dol. — B.S. Preikštas, Oak- 
hurst, N.J.

Po 8 dol. — L. Sledzaus, 
Rahway, N.J., A. Jankauskas, 
VVoodhaven, N.Y., R. Dalan- 
gauskas, New Britain, Conn., J. 
Kiškūnas, Toronto, Ont., Cana- 
da, S._Morkūnas, Verdun, Que., 
Canada, E. Kripaitis, Picton, 
Ont., Canada, V. Chesnulis, 
Hyde Park, Mass., O. Žukas, 
Glendale, Calif., A. Bylaitienė, 
Kearny, N.J., V. Kazakaitis, So. 
Boston, Mass.

7 dol. — G. Vasiliauskas, 
Thousand Oaks, Calif.

Po 5 dol. — Z. Gavėnas, 
East Hartford, Conn., G. Erčius, 
Little Neck, N.Y., A. Petrash, 
Richmond Hill, N.Y., A. Marijo- 
šius, Pt. VVashington, N.Y.

4 dol. — S. Mineika, Center- 
ville, Mass.

Po 3 dol. — L. Banis, Cle- 
veland, Ohio, A. Barulis, Brock
ton, Mass., M. Scharf, Crowley, 
Tx., L. Jurevičius, Linden, N.J., 
S. Lazdinis, Cleveland, Ohio,
M. Baltadonis, Bronx, N.Y., I. 
Simanauskas, Hartford, Conn., 
S. Šalkauskas, Wasaga Beach, 
Ont., Canada, J. Bogušis, So. 
Boston, Mass., K. Olcatt, So.

dos dm Biyiasaso, dm Leino, 
dm Šamkovičiaus ir kitų. Has- 
tingso turnyre jaunas dm James 
Tarjan, Cal., laimėjo bronzos 
medalį, o meisterių grupėj 18- 
metis J. Tisdell, N.Y. laimėjo 
I v. N. Yorko Marshall Š. klubo 
tarptautiniame turnyre 17-metis 
Michael Rohde, N.J., surinko 
7.5 tš. iš 14 ir antrą kartą iš
pildė tarptautinio meisterio 
normą, taigi gaus tm titulą. Ki
tas 16-metis Kenneth Rogan 
tame turnyre surinko taipgi 7.5 
tš. ir išpildė pirmąją tm normą.

Rytų apygardinės šachmatų 
pirmenybės įvyks kovo 26-27, 
Linden, N.J., draug su krepši
nio, tinklinio ir stalo teniso p- 
bėm, ten pat. Dalyviai regist
ruojasi per vietos, sporto klubus. 
Įsirašymo lapai t.b. pasiųsti iki 
kovo 11, R. Didžbaliui, 1912 
Essex Avė., Linden, N.J. 07036.

Bostono tarpklubinėse, MIT 
komanda atvyksta ateinantį 
penktadienį (vasario 11) į So. 
Bostono LPD-ją rungtis su mūsų 
vyrais. Vasario 18 mūsiškiai 
vyksta į Harvardo universitetą.

N. York Times vasario 2 įdė
jo jaunuolio Michael Rohde par
tiją, kurioje jis sudorojo tm Ma
te rą, N.Y., Marshall C.C. tarp.
turnyre

BENONI DEFENSE
White Black White Black

Matera Rohde Matera Rohde
1 P-Q4 N-KB3 14 0-0 P-R3
2 P-QB4 P-B4 15 B-Q3 K-Nl
3 P-Q5 P-K3 16 NxKP BxN
4 N-QB3 PxP 17 Q-R5 Q-B1
5 PxP P-Q3 18 B-N6 P-B3
6 P-K4 P-KN3 19 0R-K1 B-Q5ch
7 N-B3 B-N2 20 K-Rl B-Q2
8 B-N5 P-KR3 21 P-Q6 N-B3
9 B-R4 P-KN4 22 N-Q5 K-N2

10 B-N3 N-R4 23 R-K7ch NxR
11 B-N5ch K-Bl 24 PxN 0-KN1
2 P-K5 NxB 25 N-B7 B-Kl
' BPxN PxP 26 Resigiif,

GEGUŽĖS 7—$829
GEGUŽĖS 12—$829
RUGSĖJO 21—$815

BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, 
LIEPOS 27, RUGPIŪČIO 10— 
iš CHICAGOS $1257 
iš NEW YORKO $1136

Ozone Park, N.Y., O. Dzeta- 
veckas, Woodhaven, N.Y., A. 
Dailidis, W. Hartford, Conn., A. 
Mayauskaitė, So. Boston, Mass., 
P. Ivaška, Elizabeth, N.J., E. 
Kemfert, Baltimore, Md., M. 
Glūda, Lake VVorth, Fla., B. Pra- 
sauskas, Lomita, Calif., M.R. 
Girnius, Madison, Wisc., J. Vai
tonis, Rochester, N.Y., S. Je- 
saitis, Flushing, N.Y., K. Janke
vičius, Baltimore, Md., E. Kar
mazinas, Woodhaven, N.Y., A. 
Skučas, Lake Worth, Fla., A. 
Garbačiauskas, Chicago, 111., L. 
Kukanauza, Providence, R.I., A. 
Vaitekūnas, Providence, R.I., J. 
Tumas, Harrison, N.J., M. Ve
liuona, Baltimore, Md.

Po 2 dol. — E. VVaitelis, Co- 
coa Beach, Fla., S. Rimas, So. 
Boston, Mass., A. Koncė, VVood
haven, N.Y.

Po 1 dol. — J. Chepulis, 
Middle Village, N.Y., Z. Stanai
tis, Monrovia, Calif., K. A. Keb- 
lys, Southfield-, Mich.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Keisdamas adresą, būtinai 
pridėk senąjį!

CALR M. PETERSON 
CLOCKMAKER

EXPERT REPAIRS ANT1OUE CLOCKS ANY TIME 
PIECE PARTS MADE. FINE WATCH REPAIRING. 

30 WHITE ST. RED BANK, N.J.
CALL 201 741-5588

SINGER, MERROW OPERATORS, 
BUTTONHOLES, BUTTONS AND LINING.

ALSO PRESSERS
INW00D FASHIONS 283-8265 3835 9TH AVĖ 

NYC (BETVVEEN 205-206 ST.)

' FURNITURE —i' ■
OUT OF T0WN DEALER 

VVill Pay Top Cosh For Used 
FURNITURE, ANTIOUES & 

Anything of Interest 
Fost Service — Fost Cash

(212) 849-7862

M

■ THE 
HORSEBACKCAMPS 

IN VERMONT

Daily riding.
Ages 6-16 Out- 

standing instruction. 
70 mounts. Beginners, 
show horses, hunters. 
Stable management 
Swimming, ŠCUBA, 

gymnastics, golf, 
tennis, $830-$960. out 
fit rented. Ėst. 1913.

Accredited ACA. 
VVriteforbooklet. 

Mr.AMrs JohnVValker 
Box 167-T 

Sudbury, M, 
01776

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasl, B. S. 9
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELTVER
TELEF. 296-4130

EXP. MERROVV MACHINE 
OPERATORS 

DESIGNS UNLIMITED 
999 Metropolitan Avė., Bklyn. 

Apply ln Person

MAINTENANCE AND ALTERATIONS 
REPAIR PLUMBING STEAM HEAT SERVICE IN 

GAS AND STEAM AND AIR CONDITIONING 
FOR FAST PROMPT SERVICE

CALL 212 633-6190

i

ROOFING 
BOB SACHER

NEW AND RE-ROOFING. LEADERS AND 
GUTTERS

128 ROAD HALL ROAD JAMESBURG, N.J.
TELE: 201 521-1588
FREE ESTIMATES

SIMONS & SONS 
TERMITE & PEŠT 

CONTROL

PHONE 201 757-3295 201 757-3921 
MR. WILLIE SIMMONS 

40 VVOODBINE AVENUE 
PLAINFIELD, N.J.

sūRaronu
For almoit forty yeari, the Prieiti and 
Brotheri of the Congregation of the 
Oratory of St. Phihp Neri have been 
living, working, ond growing with the 
people of South Carolina. VVe are a com- 
munity without vows, freely living the 
evangelical counieli in a ipirit of love 
and įoy. Our worki are oi varied oi the 
needi of the people of God in our area. 
Help ui to grow. Write:

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

IRON RAILINGS
INTERIOR & EXTERIOR GATĖS, WIND0W 
GUARDS ROOM DIVIDERS TRELLISES, PATIO 
RAILS DEAL DIRECT FROM MANUFACTURER

SUPREME RAILING CORP
(516) 226-0039

EXP. OPERATORS ON 
SINGER MACHINES

COMPLETE GARMENT — WE SPEAK SPANISH
B & B FASHIONS 2418 BELMONT AVENUE,

BRONX 212 295-4885

CARPENTER 
EXCELLENT WORK 

VERY REASONABLE RATES 
CALL 212 723-4886

STEAK PUB
246 ROUTE 303 TAPPAN, N.Y.

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

CALL 914 359-2001

PAINTINC 212-FI 3-4767
INTERIOR — EXTERIOR

We Specialize in Sponish Texture 
Ceilings for Everlasting Beauty.

EXP. DRESSMAKER
MAKES ALL KINDS OF DRESSES 
ALTERATIONS — REASONABLE 

CALL E.S. FASHIONS 212 781-0687

AL’S TRUCKING & DELIVERY 
SERVICE

OPEN 24 HOURS DAILY 7 DAYS WEEKLY ALSO 
EXTERMINATING FOR HOMES COMMERCIAL &

INDUSTRIAL CALL 914 668-6058 212 324-3539

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

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

ALFAX IRON WORK
INT. EXT. GEN’L REPAIRS STEEL PORCHES 
FENCES RAILINGS SPIRAL STAIRCASES 
WINDOW GUARDS GATĖS CELLAR DOORS 
ROOM DIVIDERS 191 GREENPOINT AVĖ 

BROOKLYN CALL 383-6587
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AŠTUNTOJI DAILĖS PARODA
Parodos atidaryme paskirtos

Vasario 5, šeštadienį, šaltoką 
žiemos vakarą, į Kultūros Židinį 
suvažiavo gana daug žmonių. 
Sutraukė juos aštuntoji dailės 
paroda, jos atidarymas.

Paroda užėmė apatinę salę ir 
didžiąją salę, kur buvo paveiks
lais apkabintos sienos. Buvo ir 
specialūs stovai, keturkampės 

kolonos, ant kurių kabėjo pa
veikslai. Prie scenos buvo su
telkti dail. M. Dobužinskio pa
veikslai, dešinėj pusėj jo didelė 
nuotrauka. Ties viduriu 
padėta gėlių puokštė.

premijos, pagerbtas!
prof. M. Dobužinskis

buvo

Atidarymo iškilmės
Šioj vietoj ir vyko visos atida

rymo iškilmės. Jas pradėjo ko
miteto rengimo pirmininkas ir 
LB New Yorko apygardos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis. Jis 
prisiminė, kad su Židiniu pra
sidėjo parodos. Prisiminė, kad 
su kiekviena paroda didėja skai
čius tų, kurie jau šiame krašte 
baigė dailės mokslus. Antri me
tai įrengiamas mokyklinio am
žiaus jaunimo skyrius. Rengėjai 
tiki, kad tai pripratins jaunimą 
domėtis mūsų menu ir pripra
tins juos prie lietuviškos kultū
rinės veiklos. Bendruomenė rū
pinasi šių parodų ateitimi ir lie
tuviško kultūrinio darbo tęstinu
mu.

Parodos atidaryti buvo pa
kviestas Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis. Jis pasveikino 
Lietuvių Bendruomenę už tokį 
darbą, kad ėmėsi iniciatyvos 
rengti šias parodas, prisiminė 
kūrybines
toj Lietuvoj ir čia. Kalbą baigė 
šiais žodžiais: “Sveikinu Bend
ruomenę, dailininkus, ir visus 
šios parodos dalyvius ir skelbiu 
parodą atidarytą.”

Toliau pirm. A. Vakselis pri
statė abi komisijas — paveikslų 
atrinkimo bei sukabinimo ir pre
mijų paskyrimo. New Yorko Lie
tuvių Dailininkų Sąjungos var
du sveikino Jonas Rūtenis. Jis 
pasidžiaugė, kad parodoje yra

siminta ir jo gimimo 100 metų 
sukaktis (gimė 1975).

Šios parodos kataloge ir buvo 
viduriniai 4 puslapiai skirti prof. 
Dobužinskiui pagerbti. Įdėta jo 
fotografija ir du paveikslai. Per
kūno Radvilos operos uždanga į 
programos viršelį ir tekste iš 
Aukso gromatos viena scena. 
Įdėtas ir jo gyvenimo bei dar
bų aprašymas(P. Jurkaus).

Apie M. Dobužinskį kalbėjo 
Česlovas Janušas, drauge su juo 
dirbęs Kauno teatre, net 9 me
tus buvojo padėjėjas. Prisiminė, 
kad Dobužinskis Čiurlionį išve
dė į to meto Petrapilio meno pa
saulį, kaip jį globojo, kaip lei
do skambinti jų fortepijonu, ku
ris dar tebėra globojamas prof. 
sūnaus — Vsevolodo Dobužins
kio.

Publikai buvo pristatytas ve- 
lionies sūnus Vsevolodas Dobu
žinskis ir jo žmona. Jai priseg
tas korsažas.

ŽINIOS

Aštuntosios dailės parodos atidaryme pagerbiama Elena Mickeliūnienė už nuolatinį kultūri
nių reikalų rėmimą. Šiai parodai ji paaukojo 700 dol. Rengėjai jai įteikia padėkos lapą — 
adresą. Įteikia A. Vakselis, LB apygardos pirmininkas, vidury — dail. Č. Janušas, LB apy
gardos valdybos narys. Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas, rengiamas 
Altos, įvyks vasario 20 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėj.

JAV LB įsisteigimo 25 metų 
sukakties minėjimas su kon
certu ir banketu įvyks kovo 13, 
sekmadienį, 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėj. Dalyvaus JAV LB ta
rybos pirm. R. Kudukis ir krašto 
valdybos pirm. A. Gečys. Meni
nę programą atliks solistė Genė 
Ugianskienė, smuikininkė Bri
gita Pumpulytė ir pianistas Sau
lius Cibas.

Kaziuko mugė įvyks kovo 6 
So.Bostono Lietuvių Piliečių
d-jos II ir III aukštų salėse.

sąlygas paverg-

pasidžiaugė, kad parodoje 
daug atžalyno.

Dail. M. Dobužinskio 
pagerbimas

Prieš 20 metų New Yorke 
mirė prof. M. Dobužinskis. Tai 
ir davė progos prisiminti šį žy
mų dailininką. Drauge buvo pri-

Įteikiamos premijos
Toliau buvo įteikiamos premi

jos. Tai labiausiai visų lau
kiamas ir visus jaudinantis mo
mentas, nes niekas nežinojo, 
kam paskirtos premijos.

Pradėta nuo mažiausių — nuo 
dovanų jaunimui. Buvo paskir
tos dvi piniginės dovanos — 
kiekviena po 20 dol.

Tokios piniginės dovanos pa
skirtos: Audronei Katinaitei (15 
metų) už jos piešinį Katė ir 
Danai Slavinskaitei (6 metų) už 
jos piešinį Abstraktas.

Garbės pažymėjimai paskirti: 
Antanui Kairiui už jo paveiks
lą Vasara Rego parke; Kristinai 
Butvydaitei už jos paveikslą 
Corbu, Irenai Nemickienei už 
jos paveikslą — Upelis.

Pirmą kartą skiriama ir jauno
jo dailininko 100 dol. premija. 
Ji atiteko Dainai Jurkutei už 
jos kūrinį Kolažas.

Modernaus meno premija — 
100 dol. paskirta Vidai Krišto- 
laitytei užjos paveikslą — Šiau
rės peisažas.

Tradicinio meno premija — 
100 dol. paskirta Onai Paškevi-

čienei už jos paveikslą Na- 
turmortas nr. 2.

Tautinės tematikos 100 dol. 
premija paskirta Jonui Rūteniui 
už jo paveikslą Kunigaikščių 
miestas.

Bronzos medalis ir 50 dol. pa
skirta Banguolei Marijai Raugai- 
tei užjos J.F.P. portretą.

Sidabro medalis ir 50 dol. 
paskirta Albinui Jurpaliui už jo 
bronzos skulptūrą — Be pavadi
nimo.

Aukso medalis ir 50 dol. pa
skirta Zenonui Ūseliui už jo pa
stelę — Pavasarėja.

Kiekvienam premijų laimėto
jui buvo atskiras vokas su pasky
rimo aktu ir su pinigais. Su šiuo 
aukso medaliu ir baigėsi premi
jos.

Pagerbta E. Mickeliūnienė
LB apygardos valdybos ir pa

rodos rengimo komiteto inicia
tyva buvo suorganizuotas pager
bimas ilgametei lietuviškų kul
tūrinių reikalų rėmėjai Elenai 
Mickeliūnienei. Ji ir šioj parodoj 
buvo mecenatė šių premijų:

Čiurlionio, visų trijų medalių 
piniginių premijų, tradicinio 
meno ir jauno dailininko. Viso 
šiai parodai paskyrė 700 dol.

Stambiom sumom yra pa
rėmusi Katalikų Mokslo Akade
mijos leidinius, Kultūros Židinį, 
jaunimo įvairius žygius. Šią lie
tuviškos kultūros rėmėją Bend
ruomenė pagerbė padėkos lapu, 
kurį gražiai nupiešė ir tekstą 
įrašė dail. Č. Janušas. Jai ir į- 
teiktas šis įrėmintas padėkos la
pas, įteikė R. Milukaitė ir Č. Ja
nušas. Prisegtas ir korsažas.

Tuo buvo baigtos atidarymo 
iškilmės. Pirmininkas padėkojo 
visiem labiausiai prisidėjusiem 
prie parodos rengimo.

Toliau buvo apžiūrima paro
da, buvo ir kavutė kavinėj, o po
sėdžių menėj buvo surengtas 
priėmimas parodos dalyviam ir 
Lietuvių Bendruomenės sve
čiam.

-o-
tLietuvių Bendruomenės apy

gardos valdyba šioj parodoj sky-

PADĖKA
A.A. VERONIKA ALIŠAUSKIENĖ

Mano mylima žmona mirė 1976 gruodžio 12 ir buvo 
palaidota gruodžio 16 iš Angelų Karalienės bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse.

Dėkoju tėvui Pranciškui Giedgaudui, OFM, ir tėvui Ben- 
venutui Ramanauskui, OFM, už sukalbėjimą rožančiaus 
koplyčioj.

Dėkoju klebonui kun. Antanui Petrauskui, kun. Vy
tautui Pikturnai ir tėvui Benvenutui Ramanauskui, OFM, 
už atlaikytas bažnyčioj pamaldas ir kun. Vytautui Piktur
nai už palydėjimą į kapines; muzikui Albinui Prižgin- 
tui už vargonų muziką ir broliui Izidoriui už pagiedoji- 
mą laike pamaldų bažnyčioj.

Dėkoju visiem, kurie prisiuntė gėles, užprašė mišias, 
atsilankė į koplyčią ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Dėkoju LMK Federacijos New Yorko klubui už prisiųs
tas gėles, pareikštą užuojautą spaudoj ir už gausų daly
vavimą koplyčioj, paskutiniame su velione atsisveikinime.

Dėkoju organizacijom ir pavieniam asmenim už pareikš
tas užuojautas spaudoj, laiškais ir asmeniškai.

Mano nuoširdžiausia padėka Valerijai ir Broniui Nemic- 
kam, kurie nuolat velionę lankė namuose ir ligoninėj, o 
taip pat teikė visokeriopą pagalbą bei paramą. Taip pat 
dėkoju Aleksandrai ir Petrui Matekūnam už dažną velio
nės lankymą namuose ir ligoninėj. Ir visiem, kurie ve
lionę aplankė jos sunkioj ir ilgoj ligoj, namuose ir ligo
ninėj.

Dėkoju Marytei Šalinskienei už rūpestingą ir malonų 
patarnavimą.

Liūdintis vyras Povilas Ališauskas

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP. HARTFORD, CONN.
persiuntimo agentūros savininkė ADA USTJANAUSKIENĖ 
praneša, kad jos vedama agentūra atidara kasdien 
9:30-6 vai. vakaro.

Kaip ir anksčiau, yra sudaromi drabužių ir maisto 
siuntiniai iš klijentų atneštų bei agentūroj esamo dide
lio pasirinkimo prekių, labiausiai tinkamų šiuo metu siunti
niam.

Taip pat sutvarkomi visi formalumai atsikviesti gimi
nes į JAV, tvarkomos ir kelionės pavieniam arba norintiem 
važiuoti su grupe.

Agentūros adresas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
518 Park St. Hartford, Ct. 06106 
Tel. (203) 246-9473

New Yorko ALTa
prašo
BRANGŪS LIETUVIAI,

Lietuvos nepriklausomybės ir 
valstybės atstatymo sukaktį šie
met New Yorke minėsime vasa
rio 20, sekmadienį. Maloniai 
prašome visus dalyvauti su šei
momis ir draugais.

Šiais metais sukanka penkias
dešimt devyneri metai nuo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dienos. Nors lietu
vių tauta jau trisdešimt septin
tus metus neša žiaurios okupa
cijos naštą, bet mes esame tvir
tai įsitikinę, kad Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma. Tėvynė

reikalauja iš mūsų daug darbo, 
pasiaukojimo ir materialinių iš
teklių, kurių Jūs iki šiol pagal 
išgales teikėte.

Šiandieną vėl kreipiamės į 
Jus, brangūs broliai ir sesės lie
tuviai, prašydami aukos. Savo 
aukas galėsite įteikti minėjime 
Kultūros Židiny, arba prašom 
siųsti žemiau duotu adresu, pa
naudojant pridėtą atkarpą. Bū
sime dėkingi už kiekvieną au
ką — didelę ar mažą. (Aukos 
nurašomos nuo mokesčių.)

New Yorko ALTa
Pastaba: šiais metais taupymo 

sumetimais asmeniniai laiškai 
nebus siuntinėjami. Šis atsišau
kimas bus paskelbtas vasario 3, 
10, ir 17 d. Prašom iškirpti ir 
duoti tam, kuris Darbininko ne
turi.

rė dvi 100-to dolerių premi
jas — tautinės tematikos ir mo
dernaus meno. Populiarumo 
premijos mecenatai yra LB New 
Yorko apylinkės. Ši premija bus 
paskirta vasario 13, prieš pat pa
rodos uždarymą.

Kaip atrodo ta paroda ir kas 
joje dalyvauja, bus aprašyta 
kitame Darbininko numery. 
(Bus daugiau), (p.j.)

Aloyzo Barono naujausią pa
sakojimų knygą “Šilko tinklai” 
bus galima įsigyti su autoriaus 
autografu, nes autorius vasario 
12 dalyvaus literatūros vakare — 
koncerte Kultūros Židiny. Dar
bininko spaudos kioskas taip pat 
veiks Kultūros Židiny ir vasario 
20, kai bus minima Vasario 
16. Vykstant parengimam Kultū
ros Židiny, visuomenė kvie
čiama prieš renginį ar po jo at
silankyti Darbininko administ
racijoj, kuri paprastai yra atida
ryta. Čia galima įsigyti nau
jausias lietuviškas knygas ir 
plokšteles bei lietuviškus su
venyrus.

ELIZABETH, N.J.
Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 

Povilo lietuvių parapijos Balfui 
aukojusių sąrašas 1976-1977.

40 dol. — dr. St. Petrauskas, 
A. Pocius.

Po 25 dol. — Tautinė S-ga, 
A. Bražėnas, kun. P. Žemeikis, 
kun. J. Pragulbickas.

Po 20 dol. — F. Dudis, H. 
Potts, L. Šimkus, A. Stukas, P. 
Normantas.

Po 15 dol. — W. Martinkus,
V. Budnikas, J. Kaspariūnas, P. 
Lanys, J. Miežaitis, P. Ivaška, 
M. Juška.

Po 10 dol. — J. Liubinskas, 
Katalikių Moterų S-ga, B. Lin
kus, P. Vaitekūnas, J. Gaines, P. 
Katinas, M. Wycosky, A. Veng- 
raitis, J. Allen, V. Budreckis, 
A. Jankūnas, K. Valužis, K. Jan
kūnas, J. Švedas, K. Čiurlys, K. 
Kaspariūnas, V. Misiūnas, P. 
Kaspariūnas, Tretininkų Dr-ja, 
P. Damijonaitis, L. Staboris, J. 
Strimaitis, V. Staknys, A. Žin
džius, V. Radzevich, K. Bartys, 
A. Andziulis, Fr. Kudulis.

Po 5 dol. — Vyčiai, I. Jasiu- 
kaitis, M. Dixon, V. Kirvelevi- 
čienė, M. Sikora, J. Vengraitis,
W. Dresher, U. Maceikoms, V. 
Budris, A. Matūnas, B. Vyliau- 
das, A. Davis, A. Kakštis, D. Sa
voms, I. Buzayesky, A. Gurskis, 
A. Ragauskas, J. Ramanauskas, 
H. Bitėnus, N.N.

Po 2 dol. — B. Miškinis, 
J. Valaitis, D. Whitman.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 17 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj.

Minkų radijo metinis koncer
tas ir filmų vakaras įvyks So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj.

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 

ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės proga vaaario 20 bus 
koncelebruotos mišios. Pamoks
lą pasakys kun. Juozas Čekavi- 
čius, žodį tars ir Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis. Lietuvos 
vyčių 41 kuopa dalyvauja orga
nizuotai, atneša aukas ir gėlių 
puokštę. Gieda parapijos choras, 
kuriam dabar vadovauja Vikto- 
dras Ralys, nes vargonininkas 
Algirdas Kačanauskas dar vis 
serga. Organizacijos dalyvauja 
su vėliavomis. Po pamaldų vi
siem bus vaišės žemutinėj para
pijos salėj.

Parapijos choras rengia užda
rą kaukių balių, kuris bus vasa
rio 12, šeštadienį, žemutinėj 
parapijos salėj. Dalyvauja tik 
choro nariai ir jų artimieji bi
čiuliai. Bus ir speciali programa.

Lietuvos vyčių 41 kuopa šv. 
Kazimiero šventę minės kovo 6. 
Bus pamaldos, meninė progra
ma, kurią rengia garbės narys 
Juozas Bulevičius, jam talkina 
Petras Sandanavičius. Kovo 13 
šv. Kazimiero šventę minės vy
čių apskritis. Minėjimas bus 
Aušros Vartų parapijoj Man- 
hattane. Ten 41-mos kuopos na
rės Emilija Sandanavičienė ir 
Aldona Zaunienė bus pakeltos 
į 41-tą vyčių laipsnį.

Krikštai su mišiomis. Vasario 
5 pakrikštytas David Nicholas 
Vounasis, antrasis sūnus De- 
metrijaus ir Ramutės Matulai
tytės Vounasis. Apeigas atliko 
kun. P. Raugalas. Krikšto tėvais 
buvo Giedrius ir Birutė Bag- 
džiūnai.

Gruodžio 5 pakrikštytas Gin
taras Jonas Radzivanas, antrasis 
sūnus Vytauto ir Birutės Radzi- 
vanų. Krikšto tėvais buvo Rai
mundas Liobė ir Kazė Fitzger- 
ald.

1976 metais iš Apreiškimo 
bažnyčios buvo palaidota 40 
žmonių.

Brooklyno ir apylinkės lietu
vių veiklos paroda yra išstaty
ta viename mokyklos kambary. 
Ją galima aplankyti.

jp-
Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam!

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
(čia atkirpti)

A.A.
JUOZUI PETKUI

mirus, didelio skausmo prislėgtiem žmonai, ateitininkų sen
draugių skyriaus valdybos narei dukrai BIRUTEI, žentui 
JUOZUI ir anūkei NIDAI GAILAMS reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Philadelphijos ateitininkai

TO: American Lithuanian Council of New York 
P. O. Box 1201
VVoodhaven Station, N.Y. 11421

Lietuvos laisvinimo reikalams siunčiu auka $

Aukotojas

Adresas -v

Inkorporuotas 1863

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

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai* a/c — 5% % ei year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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

/
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YORKE?

Neringos ir Tauro skautų tun
tų numatyta iškilminga sueiga 
vasario 19 neįvyks. Taip pat 
neįvyks ir vilkiukų sueiga. Į- 
vyksta tik skaučių ir paukštyčių 
darbo sueiga.

Solistė Ona Pliuškonienė, 
kuri gražiai reiškiasi Philadel
phijoj ir yra dainavusi įvairiuo
se koncertuose, dalyvauja Liet. 
Bendruomenės apygardos val
dybos rengiamame koncerte va
sario 12, šeštadienį, 7 v.v. Kon
certas rengiamas ryšium su aš
tuntąja dailės paroda ir ski
riamas lietuviui kūrėjui pa
gerbti. Solistė atliks tik lietuvių 
kompozitorių ir lietuvių liaudies 
dainas.

Anelė Kaulinytė, muzikė 
pianistė, gražiai besireiškianti 
Philadelphijoj, dalyvauja kon
certe — literatūros vakare, kuris 
bus vasario 12, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny. Ji akomponuos 
solistei Onai Pliuškonienei.

Vitalis Žukauskas dėsto lietu
vių kalbą New Yorko Universi
tete (NYU). Dar galima regist
ruotis į pavasario semestrą. Ka
daise jis yra dėstęs lietuvių kal
bą Indianos universitete.

Rašytojas Aloyzas Baronas, 
daugelio knygų autorius, atvyks
ta iš Chicagos ir dalyvaus li
teratūros vakare — koncer
te, kuris rengiamas vasario 12, 
šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Ži
diny. Jis paskaitys ištrauką iš 
savo gausios kūrybos ir taip pat 
savo humoristinių eilėraščių.

Henrikas Kačinskas, dramos 
aktorius, dalyvauja literatūros 
vakare-koncerte vasario 12, šeš
tadienį, 7 v.v. Kultūros Židi
ny. Jis skaitys lietuvių poetų ir 
dramaturgų kūrinius.

Gintarė Ivaškienė, Maironio 
lituanistinės mokyklos vedėja ir 
jaunimo rašytoja, praves Liet. 
Bendruomenės apygardos val
dybos rengiamą koncertą — lite
ratūros vakarą, kuris bus vasario 
12, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židiny.

A. a. architektui Jonui Viz
barui mirus, vietoj gėlių Kultū
ros Židiniui aukojo po 25 dol. 
— dr. Viktorija Vaitekaitytė-Ber- 
nier; Irena ir Jonas Vilgaliai. 
Velionio žmonai Jūratei ir vai
kam Eglei ir Andriui reiškiame 
nuoširdžią užuojautą, o aukoto
jam lietuvišką ačiū.

Vasario 16-oji per New Yorko 
kabelio televiziją (kanalą J), 
Diek Roffman programą, mi
nima vasario 16, trečiadienį, 
8:30 vai. vak. Pusvalandžio pro
grama bus pašnekesio formoj. 
Dalyvaus Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis, Vliko val
dybos narys Antanas Sabalis ir 
Laisvės Žiburio radijo progra
mos angliškosios dalies vadovė 
Daiva Kezienė. Moderuos tos 
programos vadovas Richard 
Roffman. Programa bus paįvai
rinta lietuviška liaudies muzika 
bei vaizdais iš Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių gyvenimo. Progra
mą išrūpino ir suorganizavo vil
ko vardu Kęstutis Mik- 
las.

NAUJA PREMIJA 
8-TAI PARODAI

Lietuvių Fondas paskyrė 300 
dol. premiją šiai New Yorko 
8-tai dailės parodai. Parodos 
rengėjai papildomai sušaukė 
jury komisijos posėdį svarstyti 
nebaigtų reikalų. Lietuvių Fon
do premija bus paskirta ir pa
skelbta koncerte — literatūros 
vakare, vasario 12, 7 v.v. Kul
tūros Židiny.

Taip pat bus paskirta ir M. K. 
Čiurlionio vardo premija ir lai
mėtojas bus paskelbtas tame 
pačiame koncerte-vakare.

Kaukių baliui, kuris įvyks va
sario 19 Kultūros Židiny, deko
racijas ruošia jauna menininkė 
Daina Jurkutė. Jos plakatai yra 
puošę ir praėjusius kaukių ba
lius.

Newark, N.J., Švč. Trejybės 
parapijos salėj vasario 2G vyks 
Užgavėnių tradicinis blynų festi
valis ir šokiai. Karštas valgis bus 
tiekiamas po 10:30 ir 12 vai. mi
šių. Norį tuo pasinaudoti kvie
čiami padaryti rezervacijas pas 
parapijos komiteto narius ar kle
bonijoj. Taip pat pramatoma tu
rėti loteriją, kuriai dovanas pra
šom atnešti į kleboniją.

Newark, N.J., ir apylinkių 
lietuviai Vasario 16 sukak
tį švenčia vasario 13, sekma
dienį. Newarko lietuvių Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioj 10:30 vai. pamaldose gie
dos solistė A. Kiaušaitė. Tuoj po 
pamaldų parapijos salėj minė
jime kalbės prof. V. Šernas. Vin
co Kudirkos lituanistinės mo
kyklos studentai suvaidins ati
tinkamo turinio vaidinimą. Ir 
bažnyčioj ir salėj lietuviai ve
teranai ir jų pagelbininkės daly- 
vuja su uniformomis ir su vė
liava. Paprastai Nevvarkas lenk
tyniauja su Patersonu — kur bus 
surinkta stambesnė suma Lietu
vos laisvinimo uždaviniam vyk
dyti.

APLANKYKIME DAILĖS 
PARODĄ

Aštuntoji dailės paroda jau ati
daryta Kultūros Židiny. Paroda 
užima abi sales, viso išstatyta 
160 kūrinių. Paroda lankoma 
kiekvieną dieną nuo 5 v.v. iki 
8 v.v., šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 12 v. iki 8 v.v.

Tapybos demonstracija bus 
vasario 11, penktadienį, 7 v.v.

Demonstraciją praves dail. 
Česlovas Janušas.

KONCERTO — LITERATŪROS VAKARO DALYVIAI

Adv. Arūnui ir Rūtai Udriam, 
gyvenantiem Jackson, Mich., 
sausio 28 gimė sūnus Almis-Ge- 
rardas. Jie jau augina Darių 4 
metų ir Baltiją 2 metų. Visa šei- 
ma gyvai reiškiasi lietuviškame 
judėjime. Prieš porą metų jie 
suorganizavo Jacksono lietuvių 
klubą, kuriam ir vadovauja.

JAV LJS vyriausia rinkiminė 
komisija paskyrė Joną Vainių 
New Yorko jaunimo sąjungos 
rinkimų komisijos pirmininku. 

Rinkimų komisijos uždavinys 
— efektyviai pravesti jaunimo 
rinkimus, kurie bus balandžio 
2. Bus renkama JAV LJS tary
ba. Jonui Vainiui iš pareigų at
sistatydinus, tas pareigas per
ėmė Vytas Radzivanas.

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

Koncertas ir literatūros vaka
ras bus vasario 12, šeštadienį, 
7 v.v. Kultūros Židinio di
džiojoj salėj. Programą atlieka: 
solistė Ona Pliuškonienė, pia
nistė Anelė Kaulinytė, dramos 
aktorius Henrikas Kačinskas ir 
rašytojas Aloyzas Baronas.

Populiarumo premija bus pa
skirta vasario 13, sekmadienį, 
7 v.v. Balsuoja visi parodos lan
kytojai, kuris dailininkas jiem la
biausiai patiko.

Paroda uždaroma vasario 13, 
sekmadienį, 8 v.v. Tada visi 
paveikslai bus nukabinti, ir dai
lininkai galės juos pasiimti.

Už Algį ir Virginijų Eidukevi
čius mišios bus aukojamos pran
ciškonų koplyčioj vasario 13, 
sekmadienį, 10 vai. ryto. Algio 
mirties 10 metų ir Virginijaus 7 
metų mirties proga mišias už
prašė mirusiųjų šeima.

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

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.

KONCERTAS — 
LITERATŪROS 

VAKARAS
vasario 12, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny

Programoje dalyvauja:

♦ dramos aktorius HENRIKAS KAČINSKAS
< solistė ONA PLIUŠKONIENĖ
4. pianistė ANELĖ KAULINYTĖ 

rašytojas ALOYZAS BARONAS

Koncertas — vakaras rengiamas ryšium su 8-tąja dailės 
paroda

Parodoje bus paskelbti nauji dailės premijų 
laimėtojai!

Visi kviečiami atsilankyti!
Rengėjai

Solistė Ona Pliuškonienė

Dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas

New Yorko Užgavėnių 

KAUKIŲ BALIUS 
vasario 19, šeštadienį, Kultūros Židiny

Pradžia 8 vai. vak.

Programą praveda aktorius Vitalis Žukauskas 
Šokiam groja Amour orkestras
Namie gaminti užkandžiai ir karšta vakarienė su 

stipriais gėrimais
Įėjimo auka — suaugusiem 12:50 dol. 
moksleiviam ir studentam — 7 dol.

Stalai ir vietos užsakoma pas šiuos asmenis:

Pianistė Anelė Kaulinytė

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.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ
sekmadienį, vasario 20 dieną

DALYVAUKIME VISI!
11 vai. — iškilmingos pamaldos Apreiškimo 

parapijos bažnyčioje.
Organizacijos dalyvauja su vėliavomis. 

3 vai. popiet — Kultūros Židiny 
nepriklausomybės minėjimas.

Kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS
Gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS
Gub. CAREY ir burm. BEAME proklamacijos 
Žodis iš Washingtono — ALFRED FRIENDLEY, JR. 
ALGIS ZAPARACKAS —- svečias iš Detroito 
New Yorko lietuvių nutarimai

Meninę programą atliks vyrų choras PERKŪNAS, 
tautinių šokių ansamblis TRYPTINIS, ESTŲ 
tautinių šokių grupė.

Auka — 4 dol.
Studentam — 1 dol.

N. Y. Amerikos Lietuvių Taryba

..   II..  I I I II ..II..— I . II. . Į . I I

Loretą Vainienę 296-6860 296 8607 
Stasę Bobelienę 647-6637
Petrą Tutiną 647-1406

Neto Yorko ateitininkai

Dėmesio automobilistams!
Patogiausia vieta apsirūpinti gasoiinu 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

Rašytojas Aloyzas Baronas

-ji dailės paroda-
vyksta nuo vasario 5 iki vasario 13 
Kultūros Židiny, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

IŠStatyta apie 165darbai, dalyvauja apie 30dailininkų.

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

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

Paroda lankoma: šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 12 v. iki 8 v.v., šiokiadieniais nuo 5 iki 8 v.v. Pirmadienį 
uždaryta. Paroda uždaroma vasario 13, sekmadienį, 8 v.v.

Paveikslo kūrimo demonstracija vasario 11, 
penktadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny.

Koncertas — literatūros vakaras vasario 12, šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židiny. Dalyvauja: sol. ONA PLIUŠ
KONIENĖ, akomp. ANELĖ KAULINYTĖ, aktorius HENRIKAS 
KAČINSKAS, rašytojas ALOYZAS BARONAS.

Parodą ir kultūrinę savaitę rengia ir visus atsilankyti 
kviečia

LB New Yorko apygardos valdyba
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