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Savaitės 
įvykiai

JAV prez. Carter pareiškus su
sirūpinimą dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Ugandoj, jos prez. 
Idi Amin buvo įsakęs visiem ten 
gyvenantiem amerikiečiam at
vykti į Entebe aerodromą išti
kimybei pareikšti, tačiau, paste
bėjęs, kad JAV dėl to gali rim
tai reaguoti, pasimatymą su 
amerikiežiais atšaukė ir leido 
norintiem laisvai išvykti.

JAV prez. Carter ir vieeprez. 
Mondale priėmė čia atvykusi 
Sov. S-gos disidentą Vladimirą 
Bukovskį. Pasimatymo meti! 
prezidentas pareiškė, kad jo ad
ministracijos įsipareigojimas 
ginti žmogaus teises būsiąs pa
stovus.

JAV administracijai kelis 
kartus pasisakius prieš žmogaus 
teisių paneigimą Sov. S-gos gy
ventojam, Maskvos spauda pra
dėjo stiprią agitaciją prieš Ame
rikos gyvenimo negeroves, kaip 
nedarbą, kriminalinius nusikal
timus, socialinę nelygybę, gy
ventojų sekimą ir pan.

Britanijos darbo partija, pra
laimėjusi 2 parlamento atstovų 
rinkimus, neteko parlamento 
daugumos, bet min. pirm. James 
Callaghan nenumato skelbti 
naujo parlamento rinkimų.

Sov. S-ga atšaukė savo dery
bininką, užs. reik. min. pav. 
Leonid F. Iljičev iš Kinijos, kur 
jis per 3 mėn. bandė tartis dėl 
sienų. Kinija reikalauja, kad Sov. 
S-ga prisipažintų -ginčijamas 
sritis neteisėtai pasisavinusi.

Paskutiniu metu pagyvėjęs ju
dėjimas už žmogaus teises su
daro daug rūpesčių visom, išsky
rus Bulgariją, Mongoliją ir Viet
namą, komunistinėm valstybėm, 
nes ir vakarų valstybių komuniš- 
tų partijos, išskyrus JAV, žmo
gaus teisių pažeidimus yra pa
smerkusios.

Per paskutinius 2 metus Egip
tas buvo pasiuntęs kapitaliniam 
remontui į Sov. S-gą 150 MIG- 
21 lėktuvų, bet jų grąžinimo 
nesulaukdavo. Tik dabar staiga 
Sov. S-ga pasižadėjo 50 pataisy
tų lėktuvų tuoj grąžinti.

Vakarų diplomatai teigia, kad 
prieš kurį laiką Etiopijos karinėj 
taryboj vykęs susišaudymas tarp 
jos narių iš tikrųjų buvęs dabar
tinio tarybos pirm. pik. Mengit- 
su suruoštas sąmokslas savo 
politiniam priešam likviduoti.

JT gen. sekr. Kurt VValdheim 
išvyka į Art. Rytus buvusi ne
sėkminga, nes jam nepavyko su
rasti sprendimo dėl Palestinos 
išlaisv. org-jos dalyvavimo bu
simoj Ženevos^ konferencijoj.

Prez. Carter stengiasi suma
žinti kongreso narių, galinčių 
prieiti prie ČIA paslapčių, skai
čių, nes užsienio žvalgybos 
agentūros vengia teikti informa
cijų, bijodamos, kad ateity jos 
neiškiltų viešumon.

Čekoslovakijos vyriausybė 
paskelbė, kad jos disidentų pa
skelbtoji charta 77 yra nelegali ir 
nekonstitucinė, nes jos piliečiai 
yra įpareigoti respektuoti socia
listinės valstybės interesus.

Prieš pradėdamas bet kokias 
derybas su Kuba dėl santykių 
išlyginimo, valst. sekr. Cyrus R. 
Vance tarėsi tuo reikalu su Ku
bos egzilų vadais, kurių visi pa
sisakė prieš santykių išlyginimą.

Prez. Carter pasiuntinys Clark 
Clift’ord, grįžęs iš kelionės į 
Turkiją, Graikiją ir Kiprą, pa

reiškė, kad Kipro klausimai gali 
būti išspręsti dar šiais metais.

JAV sumažino teikiamą pa
galbą Argentinai, Urugva
jui ir Etiopijai dėl jose Vykstan
čių žmogaus teisių pažeidimų.

Ispanijos vyriausybė legali
zavo 11 partijų, bet komunistų 
partijos / legalizavimo klausimą 
spręsti perdavė aukšč. teismui.
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3. Skaitome: “ . . .gali pirktis 

maldaknygių, Bibliją ir kitus re
liginius veikalus”. Tepasako dr. 
V. Butkus, kur per 30 su vir
šum tarybinės santvarkos metų 
Lietuvoje tikinčiam buvo galima 
nusipirkti maldyną, Bibliją ir 
Kitus religinius veikalus, pvz. 
katekizmą?! Kokiuose knygy
nuose buvo pardavinėjama? 
Tiesa, kai kas turi, bet įsigiję 
nelegaliai. Dauguma maldakny
gių yra pagaminta nelegaliu bū
du, ir jų gamintojai yra baudžia
mi. Beje, tarybiniais metais Lie
tuvoje buvo išleistas “Naujasis 
Testamentas” — tai didžiausia 
retenybė — jis buvo parodytas 
tikintiesiems tik per televizi
ją .. . Kokie yra “kiti religiniai 
veikalai”, kuriuos galima nusi
pirkti, žino tik vienas dr. V. But
kus. Kodėl devocionalijų parda
vinėtojai suimami šventoriuose 
ir milicijos mašinomis išvežami, 
kaip tai neseniai įvyko Nemen
činėje, Vilniaus valdytojui tei
kiant Sutvirtinimo Sakramentą 
(1976.VII.18J?

4. Skaitome: “Tarybiniai įsta
tai garantuoja tikintiesiems visų

Literatųros vakare Kultūros Židiny kovo 5. Iš k. I-oj eilėj — V. Rastenis, Tomas Venclova, 
Tėv. L. Andriekus, OFM, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, H. Kačinskas, L. Žitkevičius, 
A. Jurašienė; Il-oj eilėj P. Naujokaitis, O. Balčiūnienė, S. Kudirka, S. Zobarskas, J. Ju
rašas, A. Landsbergis, P. Jurkus. Nuotr. L. Tamošaičio

Vliko seminare dalyvavo 34 jaunuoliai
Vasario 26 ir 27 Kultūros Ži

diny Brooklyne įvyko politinis 
seminaras jaunimui.

Vliko valdybos narys jaunimo 
reikalam A. Sabalis paskel
bė, kad seminare dalyvauja 34 
jaunuoliai nuo 18 iki 30 metų 
amžiaus. Iš jų 21-ną rekomenda
vo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga (suvažiavo iš JAV, Ka
nados ir Vokietijos); 13 buvo 
Vliko partijų bei rezistencinių 
sėjūdžių, jaunuolių. Be to, sve
čiais dalyvavo Vliko valdybos ir 
tarybos nariai, TF valdybos pir
mininkas ir PLB atstovas.

Visi jaunuoliai gavo po aplari- 
ką, kuriame buvo: seminaro pro
grama, 1977 Eltos Informacijos 
(lietuvių ir anglų kalbomis J, Vli
ko pirmininko dr. J. K. Valiū
no pranešimas 1976 Vliko seime 
Washingtone, du pranešimai 
1975 Vliko seime New Yorke — 
vicepirmininko visuomeniniam 
reikalam J. Valaičio ir tuolaiki
nio tarybos pirmininko B. 
B i e 1 i u k o (jo praneši
mo pirmoji-bendrinė dalis), Ku
nigų Vienybės išleista knygelė 
apie Nijolės Sadūnaitės teismą 

jų teisių gerbimą”. Ar tikintys 
tėvai turi teisę apsaugoti savo 
vaikus, kai jie prievarta daromi 
ateistais, kad nebūtų tyčiojamasi 
iš jų vaikų religingumo? Ar tikin
tysis turi teisę savo artimųjų ka
pą papuošti paminklu su reli
gine emblema? Dirbtuvėse už
drausta tokius paminklus gamin
ti, architektai neturi teisės duoti 
leidimą tokiems paminklams 
statyti. Ar tikintieji turi teisę 
apsiginti nuo šmeižikiškų 
straipsnių, kuriuose iškraipomi 
faktai ir Bažnyčios mokymas? 
Kokiame laikraštyje tikintieji 
gali pasiaiškinti ir apsiginti?

Ar tikintis menininkas turi tei
sę kurti religine tematika? Ko
dėl dailininkai religinius kūri
nius kuria, slėpdami savo var
dą? Kodėl iš dailininkų sąjun
gos atleidžiami tie, kurie pamė
gina kurti ką nors religinio, kaip 
tai yra įvykę su gabiu dailinin
ku A. Chmieliausku, 1975 tarp
tautinėje exlibriso parodoje 
Italijoje laimėjusiu garbės 
laurus?

Ar tikintis dainininkas turi tei
sę giedoti bažnyčioje? Kodėl 
studentams muzikams bei profe

okupuotoj Lietuvoj (anglų kal
ba), Kario išleista prof. J. Puzi- 
no knyga “Kelias į Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą” ir 
TF išleista V. Sruogienės kny
ga “Lietuvos Steigiamasis Sei
mas”. Be to, Krikščionys demo
kratai, Ūkininkų sąjunga ir Dar
bo federacija seminaro daly
viam išdalino po dvi knygas — 
Algirdo J. Kasulaičio “Lithua- 
nian Christian Democracy 
ir Petro Maldeikio “Mykolas 
Krupavičius”.

Vliko vicepirmininkas J. Va
laitis ir PLJS, politiniam reika
lam koordinatorius Viktoras Na
kas pasakė kalbas.

Vliko valdybos narys informa
ciniam reikalam B. Bieliukas 
kalbėjo apie mūsų laisvinimo 
institucijas, pradedant pirmąja 
okupacijų diena: apie Lietuvių 
aktyvistų frontą, Vliką, PLB, 
įvairių kraštų LB, Altą. Vliko vi
cepirmininko prof. dr. B. Ne- 
micko paskaita buvo apie Lie
tuvos valstybingumą, valstybin
gumo istoriją ir padėtį šiandien, 
o vicepirmininko J. Valaičio — 
apie laisvinimo uždavinius, vil

sionalams yra draudžiama groti 
bažnyčioje? Kodėl atleidžiami iš 
konservatorijos studentai, pa
mėginę giedoti bažnyčioje, kaip 
tai atsitiko su J. Matulioniu?

Ar mokytojas turi teisę eiti į 
bažnyčią? Kiek yra mokytojų, 
kurie už šitokią drąsą yra rašę 
pasiaiškinimus! Už ką buvo at
leista iš darbo 1975 Vilniaus 
Tallat-Kelpšos muzikos techni
kumo dėstytoja, pagyrimo raštų 
savininkė, A. Kezytė? Ji negalė
jo apsiginti įstatymu, draudžian
čių atleisti žmogų iš darbo dėl jo 
religinių įsitikinimų. O tokių at
leidimų šiandien yra daug.

5. Į klausimą, “ar nesumažėjo 
kunigų skaičius Lietuvoje tary
bų valdžios metais”, skaitome 
atsakymą: “Šiandien jų truputį 
mažiau, o ypač dėl to, kad tam 
tikras kulto tarnautojų skaičius 
pasitraukė iš Lietuvos karo me
tu”. Pasitraukusių kunigų po 30 
su viršum metų maža yra belikę. 
Tikrumoje yra kitos priežastys, 
kurias nutylėjo dr. V. Butkus. 
Iš jų: a) žymi dalis kunigų 
su visa tauta atidavė duoklę

(nukelta į 2 psl.)

tis ir galimybes. Šios trys pa
skaitos — vyresniosios kartos į- 
našas. Jaunimas prelegentus 
apipylė klausimais ir pats pla
čiai diskutavo.

Jaunosios kartos atstovė Jolita 
Kisieliūtė kalbėjo apie pavergto
jo ir laisvojo lietuvio jaunuolio 
psichologinius bruožus. Pirmo
sios dienos vakarą jaunimas, 
pasidalinęs į tris grupes, svars
tė artėjančią Belgrado konferen
ciją (be kita ko, kėlė ir de
monstracijų klausimą). Ulkis 
Brūkis (latvis), Mykolas Drunga 
ir Algis Dumčius svarstė pagal
bos politiniam kaliniam proble
mą.

Antrąją dieną, po pamaldų 
pranciškonų koplyčioj, buvo p’a- 
šnekesys: Jaunimo kelionių į 
Lietuvą ligšiolinis balansas. Kal
bėjo Joana Kuraitė, prof. dr. Ro
mas Misiūnas ir poetas To
mas Venclova. Dr. Vytautas 
Vygantas kalbėjo apie galimus 
jaunimo uždavinius veikloj 
prieš okupantą. PLJS valdybos 
pirmininkė Gabija Juozapavi
čiūtė pasakė baigminį žodį. 
(Elta)

— Prie Lietuvos Mokslo aka
demijos sudaryta Kalbos komisi
ja. Tai yra oficiali valdžios į- 
staiga, įsteigta Lietuvos KP CK 
ir Ministrų tarybos nutarimu. 
Nutarime nusakoma ir tos ko
misijos kompetencija ir parei
gos. Jai pavesta “suvienodinti 
terminiją, rašybą spaudoje, pe
riodiniuose ir neperiodiniuose 
leidiniuose, tarnybiniuose do
kumentuose, spręsti sudėtingus 
lietuvių literatūros kalbos klau
simus” . . .“Lietuvių kalbos 
komisijos parengtos rekomen
dacijos yra privalomos visoms 
respublikos ministerijoms, žiny
boms, organizacijoms, redak
cijoms, leidykloms” (Lit. ir Me
nas, 1977 Nr. 7). Komisijos pir
mininku paskirtas Kostas Kor
sakas, pirmininko pavaduotoju 
— filologas V. Mažiulis-, kiti na
riai: Komunisto redaktorius G. 
Zimanas, lietuvių k. žodynų re
daktorius K. Ulvydas, Vagos lei
dyklos vyr. redaktorius K. Am
brasas , filol. kandidatas V. Amb- 
razas, poetas vertėjas A. Chur
ginas, filol. dr. V. Grineveckis, 
Tiesos redaktorius A. Laurin- 
čiukas, filol. dr.J. Palionis, Švie
timo ministeris A. Rimkus, El
tos direktorius D. Rodą, partijos 
istorijos instituto direktorius R. 
Šarmaitis, prof. Z. Zinkevičius, 
enciklopedijos redaktorius J. 
Zinkus ir visuomenininkas V. 
Niunka. Taigi komisija yra gana 
didelė; joj yra ir kompetentin
gų kalbininkų, bet yra ir partie
čių, apie kalbos dalykus nedaug 
tenutuokiančių. Pirmiausia ko

misija spręsianti literatūrinės 
kalbos norminimo problemas. 
Nutarimus skelbsianti leidi
niuose: “Kalbos kultūra”, “Mū
sų kalba”, “Tarybinė mokykla”.

— Vasario 15 Vilniaus Dailės 
parodų rūmuose atidaryta ant
roji “broliškų” tautų scenografijos paroda, kurioj dalyvauja Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Gruzi
jos, Leningrado ir Maskvos teat
rų dailininkai-dekoratoriai. Lie
tuvių dalyvauja 27 dailininkai su 
130 darbų. Ta proga buvo ir 
konferencija, kurioj aptarta daug 
scenografijos problemų. Pasiro
do, kad parodoj buvo leista ro-

Rumunijos vyriausybė patiki
no JAV, kad ji supranta Ameri
kos susirūpinimą dėl žmogaus 
teisių pažeidimų kitose valsty
bėse, ir griežtai paneigė žinią, 
kad rašytojas Paul Goma yra 
areštuotas. Esą jam sudaryta 
proga savo nusiskundimus iš
dėstyti partijos centro komitetui.

Kanadoj gyvenantis pagal 
mokslininkų pasikeitimo sutartį 
sovietų fizikas Lev G. Chvostan- 
cev buvo areštuotas ir deportuo
tas už šnipinėjimą.

Saudi Arabija ir kitos arabų 
valstybės sutarė duoti Egiptui 1 
bil. dol. ūkiniam sunkumam nu
galėti.

JAV ir Kanada pasirašė su
tartį, pagal kurią abiejų valsty
bių piliečiai, atlieką kalėjimo 
bausmes svetimoj valstybėj, ga
lės jas atlikti savo valstybių ka
lėjimuos. Ši sutartis turi būti 
patvirtinta senatų.

Sudanas prisijungė prie Egip
to ir Sirijos sudarytos bendros 
politinės vadovybės strategijai 

prieš Izrąelį planuoti.
Iš 11 pradinių sovietinių di

sidentų, sudariusių Maskvos ko
mitetą Helsinkio susitarimų 
vykdymui sekti, yra likę tik 6, 
bet ir jie su dviem naujais na
riais — Juri Mniuk ir Naum 
Neiman — pasiryžę darbą tęsti.

Prez. Carter pasiuntė kong
resui įstatymo projektą, pagal 
kurį būtų sukurtas energijos 
dep-tas, apimsiantis dabar vei
kiančias 9 agentūras.

JAV armija perorganizuoja sa
vo mechanizuotas ir šarvuotas 
divizijas, padidindama jose 
esantį karių skaičių iki 17,800. 
Divizijoj dabar bus 15 batalionų, 
o jos ugnies pajėgumas bus pa
didintas 56 sunkiaisiais pabūk
lais.

Jugoslavijos vyriausybė yra 
labai susirūpinusi, kad ir ji gali 
būti apkaltinta žmogaus teisių 
pažeidinėjimais busimoj Bel
grado konferencijoj. 

dyti tik tuos kūrinius (maketus, 
ekskizus, skaidres, nuotrau
kas), kurie jau buvo panaudoti 
scenoj. Toks nuostatas esanti 
kliūtis pasireikšti jauniesiem 
dailininkam, kurių kūriniai į 
sceną dar nespėjo patekti. Pa
skirtos ir kelios pirmosios ir ant
rosios premijos. Iš lietuvių I-ąją 
premiją laimėjo vilnietė daili
ninkė D. Mataitienė už dekora
cijas ir kostiumus V. Mykolai
čio-Putino dramai “Valdovas”, 
II-ąją — taip pat vilnietis dail. 
V. Kalinauskas už K. Sajos “Me
dinių balandžių” scenovaizdį.

— Vasario 24-25 Vilniuj Rašy
tojų sąjungos pirmininko pava
duotojas V. Bubnys sukvietė 
Vilniaus ir apylinkių literatų se
minarą, kurio tikslas yra įgyven
dinti kom, partijos nutarimą 
“Dėl darbo su kūrybiniu jau
nimu”. Rašoma, kad seminare 
dalyvavo gausus būrys jaunųjų 
rašytojų net iš tolimesnių rajonų 
(Širvintų, Molėtų, Švenčionių, 
Trakų, Varėnos, Šalčininkų). 
Svarbiausi konsultantai buvo: 
poetai E. Maituzevičius, V. Rei- 
meris, A. Drilinga, beletristai 
A. Pocius, P. Dirgėla, kritikas S. 
Lipskis. į

— 1976 pabaigoj Vilniuj iš
leistas mirusio senosios lietuvių 
literatūros tyrinėtojo Jurgio Le
bedžio nespėtas užbaigti veika
las “Lietuvių kalba XVII-XVIII
a. viešajame gyvenime”.Veikalą 
spaudai paruošė prof. V. Zabors- 
kaitė. Knygoj paskelbti minimo 
laikotarpio dokumentai, rasti 
Liet. Mokslo akademijos, Vil
niaus universiteto, Valstybės 
centrinėj bibliotekose. Doku
mentai ar jų ištraukos skelbia
ma be komentarų. Medžiaga su
grupuota į penkis skyrius: 1. lie
tuviški tekstai, 2. lietuviškos 
pavardžių ir vietovardžių for
mos, 3. žinios apie lietuviškas 
knygas, 4. medžiaga pradžios 
mokyklų istorijai, 5. etnografija, 
nuotrupos apie švietimą ir kny
gos istoriją.

— 1976 pabaigoj Vilniuj iš
leistas Antano Vilkutai- 
čio-Keturakio literatūrinis pali
kimas — “Antano Vilkutaičio- 
Keturakio raštai”. Knygoj sutelk
ta autoriaus beletristika, verti
mai, net publicistikos dalis. 
Svarbiausia — komedija “Ame
rika pirtyje”. Įvade duodama 
biografinių žinių ir pateikiama 
autorystės įrodymų. Atrodo, kad 
pakankamai turima įrodymų 
(ypač bibliografo Silvestro Balt- 
ramaičio liudijimas), jog “Ame
rika pirtyje” autorius buvo An
tanas, o ne Juozas Vilkutaitis.

— Vasario 14 Vilniaus Anta
kalnio kapinėse iškilmingai pa
laidotas vasario 10 miręs daili
ninkas Stasys Krasauskas. Jo lai
dotuvės buvo gedulo mitingas, 
įvykęs kapinėse, kuriame daly
vavo ne tik Lietuvos kom. parti
jos ir valdžios viršūnės, bet net 
atstovai iš Maskvos. Kalbas pa
sakė Dailininkų sąjungos pirm.
J. Kuzminskis, leidyklų, poligra
fijos ir knygų prekybos viršinin
kas J. Nekrošius. Dailės institu
to rektorius V. Gečas, Sovieti- 
jos Dailininkų sąjungos sekreto
rius A. Vasiljevas; R. Roždest- 
venskio velioniui skirtą eilėraštį 
deklamavo artistas N. Trusovas. 
Nekrologą spaudai yra pasirašę 
net 27 partijos ir valdžios parei
gūnai. St. Krasauskas buvo tik
rai talentingas dailininkas. Ta
čiau tokia išpūsta pagarba miru
siam, matyt, teko ir dėl to, kad 
jis buvo klusnus partiniam rei
kalavimam.

— Šių dienų tenykštė spau
da vėl pilna ditirambų raudon
armiečiui ir jūrininkui, nes 
švenčiama sovietinės armijos ir 
laivyno diena. O Skuodo rajone 
jau prasidėjo ir Spalio revo
liucijos šešiasdešimtmečio 
minėjimai. Jau esam rašę apie 
ankstesnes muzikos dienas tame 
rajone, o dabar jau ten pasiųsti 
rašytojai V. Bubnys, J. Aputis, 
S. Bucevičienė, R. Kašauskas, P. 
Keidošius, M. Martinaitis, A. Po
cius, E. Selelionis, A. Zurba, 
S. Jonauskas. Vasario 17 ir vė
liau literatūros vakarai buvo 
Skuode, Lenkimuose, Mosėdy.

Pr.N.
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PUTNAM, CONN.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Kaip ankstesniaisiais, taip ir 
šiais metais Lietuvių Bendruo
menės Putnamo apylinkė Lie ”- 
vos nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktį paminėjo iškilmingai. 
Minėjimas vyko vasario 20 Put
namo seselių sodyboj. Susirin
ko gausus būrys vietos ir apy
linkės lietuvių. Net seneliai, G’ 
rie vos galėjo pajudėti, atvyko iš 
seselių laikomų prieglaudų — 
Matulaičio namų ir Marijos vilos.

Iškilmės buvo pradėtos pa
maldomis vienuolyno koply
čioj. Mišias už pavergtą Lietuvą 
ir kenčiančius lietuvius aukojo 
kapelionas kun. St. Yla. Jis pa
sakė turiningą, šiom iškilmėm 
pritaikytą pamokslą. Pabrėžė, 
kad ši šventė yra didinga savo 
praeitim ir skausminga dabar
tim. Ragino visus dirbti ir auko
tis, kad palengvėtų dabartinė 
Lietuvos padėtis. Prie pamaldų 
iškilmingumo daug prisidėjo 

darnus seselių choras. Tenka 
pastebėti, kad pamaldos ta pačia 
intencija buvo laikomos ir va
sario 16.

Popiet Raudondvario salėj vy
ko iškilmingas posėdis su įvairia 
ir įdomia programa. Minėjimą

atidarė LB apylinkės pirminin
kas V. Abromaitis. Jis apibūdino 
šių iškilmių prasmę ir pobūdį. 
Invokaciją iš Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės parinktų maldų 
«’’kalbėjo prel. V. Balčiūnas. Žu
vusių už Lietuvos laisvę pager
bimą seselių choras palydėjo 
“Malda” (Vanagaičio). Po susi
kaupimo valandėlės seselė 
Teresė nuotaikingai paskam
bino M. K. Čiurlionio nokturną, 
susilaukusį gausių ovacijų.

Pagrindinis šių iškilmių kal
bėtojas dr. A. Matukas skaitė 
paskaitą apie šių dienų re
zistencinį sąjūdį ir pogrindžio 
spaudą Sovietų Sąjungoj. Iškėlė 
pogrindžio spaudos reikšmę vo
kiečių ir dabartinės sovietų oku
pacijos metu. Šiandien ji esanti 
patikimiausias ir vienintelis tie
sos šaltinis ir tikriausias ginklas 
prieš krašto okupantą.

Gyvuoju paveikslu buvo pa
vaizduota pavergtoji Lietuva. 
Tautiniais drabužiais pasipuo
šusi lietuvaitė, postulantė C. Bo- 
saitė, prieš kurį laiką atvykusi 
iš Škotijos, laikė iškėlusi Lietu
vos vėliavą, prie kurios seselė 
Onutė Mikailaitė ir V. Abromai
tis deklamavo kun. B. Pacevi- 
čiaus sukurtą eilėraštį.

Seselių choras padainavo porą 
dainų — Partizano mirtis (F. 
Strolios) ir Daina apie Nemuną 
(T. Kelpšos). Po to vyko sės. Pal
miros ir sės. Onutės deklamaci-

jos (B. Brazdžionio — Auka).
Meninės dalies užbaigai buvo 

suvaidinta ištrauka iš Schillerio 
veikalo “Vilius Telis”, kuris 
vaizdavo šveicarų tautos kovas 
už laisvę ir kuris toks būdin
gas mūsų krašto šių dienų pa
dėčiai. Vaidino R. Abromaitie- 
nė, V. Abromaitis ir J. Tamašaus
kas. Pastatymą režisavo ir sese
lių chorui vadovavo kun. B. Pa- 
cevičius.

Minėjimui baigiantis, buvo 
perskaitytos ir priimtos rezoliu
cijos valstybės prezidentui, vals
tybės sekretoriui, Connecticuto 
valstijos senatoriam ir kongres- 
manam, prašant daryti žygių, 
kad Lietuvoj būtų apgintos pa
grindinės žmonių teisės ir grą
žinta laisvė. Valstijos gubernato
rei pasiųsta padėka už paskelbi
mą deklaracijos Vasario 16-osios

proga. Sugiedotas Lietuvos him
nas.

Minėjimo proga R. Abromai- 
tienė suruošė savo originalios 
kūrybos parodėlę; tai paveikslai, 
padaryti iš džiovintų žiedlapių, 
žievelių ir įvairių žolelių.

Kaip dažnai tokiomis progo
mis, susirinkimo dalyviai sese
lių buvo pavaišinti kava, pyra
gaičiais ir kitais skanumynais. 
Jaukioj aplinkoj jie ir patys dar 
padainavo keletą partizanų bei 
liaudies dainelių.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukų surinkta apie 450 dol.

Šios šventės proga keliuose 
vietiniuose laikraščiuose buvo 
išspausdinti straipsniai, nušvie- 
čią dabartinę Lietuvos padėtį 
ir jos istoriją. Radijo stotis davė 
trumpų informacijų bei lietuviš
kos muzikos. M.Š.

IŠ LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKOS

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ įSTAIGA NEW 
YORKE. Greitas išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. 
Negalint atvykti, sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsa
kymus. SUDAROMI GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. 
Persiunčiamas Iš Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo 
valandos: trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
6 vai. Šeštadieniais nuo 10 vai. iki 4 vai. Sekmadieniais, pirma-, 
dieniais Ir antradieniais patarnaujame iš anksto susitarus telefonu* 
296-5250. 80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel., 
296-5359.

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

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

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

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
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.

CHICAGO, ILL.

Vasario 16 minėjimą jaunimui 
vasario 20 Jaunimo Centre su
ruošė LB Vidurio vakarų apy
garda. Meninės programos dalį 
atliko Lemonto lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Jie šoko tau
tinius šokius, deklamavo pritai
kytus eilėraščius ir padainavo 
dainių pynę. Minėjimo progra
mai vadovavo jaunimo atstovai.

Sveikino estų ir latvių jauni
mo atstovai. Jie kėlė mint^, kad 
šiandien visas tris tautas jungia 
bendra nelaimė ir kova prieš tą 
patį okupantą. Ragino lietuvius 
stiprinti baltų draugystę ir sutar
tinai kovoti dėl laisvės.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Raimundas Kudukis, JAV LB 
tarybos prezidiumo pirminin
kas, atvykęs iš Clevelando, Ce-

Savaitės 
įvykiai

Prez. Carter numato kovo vi
dury pasiųsti į Vietnamą specia
lią delegaciją, vadovaujamą au
tomobilių darbininkų unijos 
prez. Leonard Woodcock. Jos 
uždavinys — gauti galutinį pra
nešimą apie dingusius be ži
nios JAV karius ir aptarti kitus 
tolimesnių santykių reikalus. 
Panaši delegacija būsianti pa
siųsta ir į Laos, kur yra dingę 
560 JAV karių.

JAV senatas vieningai patvir
tino admirolą Stansfield Tume r 
ČIA direktorium.

Sov. S-ga savo teritorinių van
denų ribą taip pat išplėtė iki 
200 mylių.

V. Vokietijos vidaus reik. min. 
Wemer Mainhofer paskelbė, 

kad žinomas vokiečių fizikas 
dr. Klaus R. Traube palaikąs 
santykius su tarptautiniais tero
ristais — Inge Homischer, Hans 
Joachim Klein ir kt., bet apkal
tintasis tai neigia.

rai paruoštoj paskaitoj jis atkrei
pė dėmesį į Lietuvos nepriklau
somybės akto paskelbimo reikš
mę, dr. J. Basanavičiaus kultū
rinę veiklą ir jo atliktus darbus 
lietuvių tautai. Palietė lietuvių 
rezistencines kovas ir statė jau
nimui pavyzdžiu Romą Kalantą, 
Simą Kudirką, N. Sadūnaitę ir 
kitus. Pavergta lietuvių tauta 
šaukiasi savo išeivijos pagalbos. 
Mūsų visų pastangos turinčios 
būti sutelktos Vasario 16 aktui 
atkurti.

Minėjimas baigtas giesme 
“Lietuva brangi”.

Buvo renkanjos aukos Lietu
vos laisvinimo reikalam.

Marąuette Parko LB apy
linkės susirinkimas įvyko para
pijos salėj vasario 11. Dviejų 
metų terminui išrinkta pusė val
dybos narių: Povilas Norvilas, 
Algis Avižienis, Romas Tervy- 
dis, Apolinaras Bagdonas ir K. 
Martinkutė. Į revizijos komisiją 
išrinkti: A. Šimkus, V. Dimins- 
kis ir J. Kaunas. Išsamius valdy
bos veiklos pranešimus padarė 
pirm. P. Indreika ir ižd. Stasys 

Žilevičius. A. Šimkus perskaitė 
revizijos komisijos aktą. Visi 
pranešimai vieningai priimti.

Sveikino PLB pirm. inž. Br. 
Nainys, dalyvavo LB krašto val
dybos vicepirm. M. Jakaitis ir 
Vidurio vakarų apygardos pirm.
K. Laukaitis. Į LB Vidurio va
karų apygardos suvažiavimą iš
rinkti 46 atstovai. Susirinkimo 
dalyviai pasirašė peticiją popie
žiui dėl arkivysk. J. Matulai
čio beatifikacijos pagreitinimo.

J. Kaunas

Aidai
vienas geriausiųų 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

(atkelta iš 1 psl.)

“Gulago salynui”; b) ateistinė 
valdžia neleidžia paruošti rei
kiamo skaičiaus kunigų, apribo
dama kandidatų skaičių ir ap
sunkindama norinčiųjų įstojimą 
į seminariją. Nežiūrint “tarybi
nių įstatymų garantijos”, ti
kintieji neturi teisės turėti pa
kankamai kunigų, lygiai kaip 
jaunuoliai, jaučią pašaukimą į 
kunigystę, neturi teisės laisvai į- 
stoti — priversti keletą metų 
laukti, jeigu išvis nėra nubrau
kiami.

Kodėl dr. V. Butkus nepa
minėjo, kokius kančios kelius 
turi praeiti stojantieji į Kunigų 
seminariją. Juos visus valstybi
nio saugumo pareigūnai verčia 
įsipareigoti dirbti saugumui, t.y. 
viena ranka statyti Bažnyčią, o 
antra — ją griauti. Ar Kunigų 
seminarijos rektorius šito neži
no? Ar, dėstydamas, moralinę 
teologiją, jis nežino, kad pasaky
ti dalį neesminės tiesos, nuty
lint skaudžiausius dalykus, yra 

sąmoningas pasaulio klaidini
mas?

6. Skaitome: “Tarybų valdžia 
nekliudo vyskupijų valdytojams 
atlikinėti savo pareigas”. Ką gali 
veikti vyskupai J. Steponavičius 
ir V. Sladkevičius? Jie ištremti. 
O veikiantys valdytojai ar gali 
laisvai lankyti parapijas (32 me
tai, kaip ši teisė jiems uždraus
ta), ar gali savo nuožiūra skir
ti kunigus ir seminarijai dėsty
tojus, ar gali laisvai teikti Su
tvirtinimo sakramentą? O juk tos 
jų pareigos, nurodytos kanonais? 
Tiesa, gauna leidimą porą kartų 
per metus teikti Sutvirtinimo 
sakramentą parapijose, bet to 
per maža — būna didelės spūs
tys, varginami žmonės.

7. Skaitome: “Pasirodė Mišių 
knygos, po jų sekė Psalmynas ir 
Naujasis Testamentas”. Čia ma
žutė klaida: ne “Mišių knygos”, 
o maldynas. Pasirodė tai pasiro
dė, bet ar daug kas matė tas 
pasirodžiusias knygas?

8. Dr. V. Butkus paminėjo 
“daug atstatytų bei atremontuo
tų bažnyčių”, bet nepaminėjo, 
kiek yra neatstatytų, uždarytų, 
išniekintų. Kučiūnų (Lazdijų ra

jono) parapijiečiai norėjo už
baigti savo bažnyčią — neleido. 
Ignalinos tikintieji norėjo atgau
ti klubu paverstą savo bažny
čią — nepavyko. O tos, kurios ir 
buvo atstatytos, atstatytos val
džios pareigūnams labiau 
trukdant, negu padedant.

Dalis V. Kudirkos šeštadieninės mokyklos mokinių, suvaidinusių Karalaitę ir septynis 
nykštukus per savo eglutę Elizabeth, N.J.

9. Į klausimą, “ar turi galimy
bę Katalikų Bažnyčia pasiruoš
ti kunigų”, randame atsakymą, 
kad seminarijos vadovus ir pro
fesorius skiria krašto ordinarai, 
bet nepasakyta, kad juos tvirti
na ateistai. Nepaaiškinta, kad se
minarijos rektorius neturi teisės 
laisvai priimti kandidatus — 
tai priklauso nuo ateistų malo
nės (saugumo darbuotojų, Re
ligijų reikalų tarybos įgaliotinio 
ir kt.). Taip pat nepasakyta, kad 
seminarijos dėstytojais paskiria
mi ne tie, kurie patinka ordi
narams, bet tie, kurie patinka 
saugumui. Kodėl seminarijoje 
dažnai keičiami dėstytojai? Ko
dėl šalinami iš seminarijos dės
tytojai, atitinką dr. V. Butkaus 
laiške “Laisvei” (1965.XII.31) 
nusakytus reikalavimus: “pasi- 
žymį aukšta dora ir išsilavini
mu”. Matyti, kad ordinarai netu
ri jokių teisių, o tuo pačiu 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
neturi galimybės pasiruošti tiek 
ir tokių kunigų, kiek ir kokių ji 
norėtų.

Eilė Lietuvos kunigų, kurie 
1966 buvo siųsti į Berlyno Tai
kos konferenciją, gerai atsimena 
dr. V. Butkaus atsakymą Leip- 

zigo bažnyčios rektoriui. Į klau
simą: “Kiek turite teologijos stu
dentų?” — “26”. — “Jei yra 
šešios diecezijos, kodėl tiek ma
žai?” — “Mums užtenka”. Tai 
išgirdęs vokietis kunigas nusi
gręžė ' ir tuo baigė pokalbį su 
lietuviais kunigais.

Kyla rimta abejonė, ar dr. V. 
Butkus atitinka šią kategoriją, 
pagal kurią, jo žodžiais, paren
kami seminarijos vadovai — 
“aukšta dora ir išsilavinimas . . .” 
Melas juk nėra aukštos doros ro
diklis. Neatrodo, kad dr. V. But
kų būtų parinkę ordinarai.

10. Skaitome: “Mūsų Katalikų 
Bažnyčios atstovai... keliauja 
kaip maldininkai, lanko įvairių 
kraštų katalikų bažnyčias”. Ne
pasakyta, kad keliauja tik tie, 
kuriuos aprobuoja ateistai . . . 
Kodėl tikintieji negali laisvai 
lankyti bažnyčių net pačioje 
Lietuvoje — negauna visuome
ninio transporto į Šiluvą, Že
maičių Kalvariją? Kodėl vairuo
tojams prigrasinama, kad nevež- 
tų maldininkų į panašias vietas? 
Kodėl buvo sulaikytas vairuoto
jas, 1976.VI.15 atvežęs žmones 
į Vidiškių bažnyčią (Ignalinos 
rajonas) primicijų proga? Kodėl 
kunigai neturi teisės į normalų 
palaidojimą, kaip kiti tarybiniai 
piliečiai — neduodamas trans
portas jų palaikams vežti? Taip 
buvo su kun. E. Basių Dūkš
te 1975, su kun. Z. Nociunsku 
Kalviuose 1976.

Šių pastabų pabaigai tiktų 
“tiesos šedevras” iš interviu pa
baigos, kurios be širdgėlos 
negali skaityti buvę dr. V. But
kaus auklėtiniai ir šiaip tikintie
ji:

“Baigdamas norėčiau pabrėž
ti, jog visa, kas čia kalbėta, 
griauna reakcionierių spaudos 
užsienyje prasimanymus, vaiz
duojančius Katalikų Bažnyčios 
Lietuvoje ir kitose tarybinėse 
respublikose padėtį klaidingoje 
šviesoje.

Kaip matote, Katalikų Bažny
čios padėtis Lietuvoje ir kitose 
tarybinėse respublikose visiškai 
nepanaši į tą, kurią rodo dalis 
vakariečių spaudos”.

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

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

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

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

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

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRįCS 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. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk 
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vi 
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Sp< 
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsi* 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami Ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 

krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

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

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

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

Užsakau “LithuanianCookery”........... egz. už......... dol.
Persiuntimas................

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

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

Miestas, valstija, Zip .................................................................
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Ji tokia vienintelė
JAV LB krašto valdyba ir šie

met paskelbė spaudos vajų, ku
ris prasidėjo vasario 16 ir tę
sis iki balandžio 30. Savo ap
linkrašty valdyba sako: “Visi ge
rai suprantame mūsų spaudos 
reikšmę lietuvybės palaikymui 
bei klestėjimui.”

Tokie spaudos vajai skelbiami 
jau kelintą kartą. Surandama 
nauji) skaitytojų, surenkama 
aukų laikraščiam. Svarbiausia, 
sukeliamas judėjimas visuome
nėj, atkreipiamas dėmesys į savo 
spaudą. Vajus sukelia ir visą eilę 
minčių apie savąjį spausdintą 
žodį. Lietuvių tauta ar nebus 
pasauly vienintelė, kuriai teko 
tiek daug kovoti dėl savo spaus
dinto žodžio, dėl spaudos lais
vės.

Senojoj Lietuvos valstybėj 
lietuvių kalba neturėjo jokių pri
vilegijų. Priešingai, ji buvo pas
kutinėj vietoj. Tai kaimiečių 
kalba. Valstybės rašto kalba ilgą 
laiką buvo gudų kalba, inte
ligentija kalbėjosi lenkiškai. 
Lenkų kalba dar Lietuvoj gerai 
jautėsi iki pirmojo pasaulinio 
karo, buvo pirmoji inteligentų 
kalba.

Pirmoji lietuviška knyga pasi
rodė 1547. Tai buvo Mažvydo 
Katekizmas. Viskas buvo taiko
ma kaimiečiam, ne šviesuome
nei. To paties amžiaus gale Mi
kalojus Daukša jau iškėlė lie
tuvių kalbb^1 žvarbą, kad ją rei
kią visur yąrtoti, ir bažnyčioj, 
ir valsčiuj, ir mokykloj. Bet tai 
buvo tik šauksmas tyruose. Ir to
liau lietuvių kalba pasiliko kai
me. Ja buvo dainuojamos gra
žiausios dainos, sekamos pasa
kos.

V. Europoj iš dėstomosios lo
tynų kalbos visur pereita į vie
tinę žmonių kalbą. Taip mokslo, 
inteligentų kalba pasidarė to 
krašto visų žmonių kalba. To
kioj Vokietijoj visi inteligentai 
kalbėjo vokiškai, nors ir mokė
jo prancūziškai. Prancūzijoj 
buvo įkurta mokslo akademija, 
kurios rūpestis buvo tobulinti 
prancūzų kalbą. O kas mūsų

Viktutė
Žinau jau tą paprotį ir laikau 

visus savo turtus atsargiai savo 
kambaryje. Vakar sakės daktaras 
buvęs pas Kasperienę. Ji turi 
džiovą, bet jau nebejauna; gali 
dar gyventi, tik reikia kaip nors 
palaikyti jėgas. Tur būt, jie pa
sakė, kad siunčiu pietus, nes 
daktaras pagyrė, kad gerai pada
riau, pamąsčius apie tai; tie pie
tūs esąs visas jos pasigavimas.

Nusiunčiau jam ir antrą pa
cientę: vasarą viena moteriškė, 
šukuodama vilnas, įkišo ranką į 
mašiną. Daktaro nebuvo, mama 
gydė ją, ir ranka užgijo, bet ji 
negalėjo pirštų pajudinti. Ma
mos nuomone, reikėjo ranką 
elektrizuoti, bet moteriškė netu
rėjo iš ko eiti kur toliau pas 
gydytoją. Atvažiavus mūsų dak
tarui, nedrįso be pinigų. Paga
liau aš, matydama, kad nieko iš 
to nebus, pavadinau ją, parašiau 
raštelį daktarui, prašydama ap
žiūrėti vargingą moterį, ir nu
siunčiau ją. Buvo ji Šiandien pas 
mane. Kasdien vaikščioja pas 
daktarą, irjis elektrizuoja jai ran
ką, pirštai jau pradeda judėti. 
Moterėlė laiminga, neranda žo
džių daktarui išgirti.

Th® Lithuaniai, Veekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352
Business Office (212) 827-1351

kalbą tobulino, kas ją prižiūrė
jo? Niekas. Ji skurdo, savo tėvų 
žemėj buvo pastumdėlė.

19 amžius buvo mūsų istori
jos tamsiausias amžius. Nemo
kyta tauta, be vadų, be inteli
gentų buvo pasmerkta mirti. Bet 
iš tos tautos išaugo Daukantas, 
Valančius, kurie ir išgelbėjo tau
tą, išvedė į šviesesnes dienas, 
nurodė kelius, kur tiem vargdie
nėliam reikia eiti. Valan
čius savo testamentinėj groma- 
toj rašė: “Ateis diena, kada jūs 
skaitysite ir melsitės lietuviš
kai”.

Tie žodžiai buvo pasakyti 
tamsiausioj gadynėj, kada buvo 
uždrausta lietuviška spauda. 
Valančiaus nurodytais keliais 
jau knygnešiai nešė slaptą lietu
višką žodį ir skleidė tautoj. Štai 
1883 pasirodė ir dr. Jono Basa
navičiaus išleista Aušra, pirma
sis lietuviškos minties laikraštis, 
visus šaukęs pamilti Lietuvą, 
pažinti jos praeitį, branginti jos 
kalbą. Nuo Aušros ir prasideda 
naujas mūsų gyvenimas. Aušra 
nušvietė mūsų tautinę sąmonę. 
Todėl 19 amžiaus galas ir davė 
tiek daug knygnešių, tiek daug 
tremtinių į Sibirą. Ir už ką? Už 
lietuvišką spausdintą žodį!

Po spaudos draudimo spauda 
šaukė visus kūrybon, ryškino 
mūši) tautinę mintį ir tiesė ke
lius į nepriklausomybę. Laisvės 
metais išaugo ir suklestėjo mū
sų spauda, ir pirmą kartą lietu
vių kalba gavo valstybinę glo
bą ir privilegiją. Pirmą kartą 
ji savo žemėj buvo pirmoji kal
ba!

Tad šio vajaus proga kiek
vienas atsiliepkime. Prisimin
dami tą spaudos kelią ir jos ko
vingumą, jos indėlį lietuvių 
tautai, paremkime ją ne tik auka, 
bet ir naujom prenumeratom. 

Pirkim knygas, skatinkim kitus 
pirkti, dovanokim spausdintą 
žodį. Tai visų mūsų pasididžia
vimas.

8 gruodžio, antradienis
Nuostabu, kaip tai aš, tokia 

visados lyg miškinis paukštis, 
taip greit pripratau prie daktaro. 
Rodos, kad jau kažin kaip seniai 
jį pažįstu. Atėjus jam šį vakarą, 
tvarkiau bufetą. Tuojau padėjo 
jis man sustatyti visus indus ir 
indelius atgal į bufetą, paskui 
arbatą prirengti, kad, pasak jo, 
greičiau pabaigčiau darbą ir 
galėtume greičiau pradėti savo 
pamokas.

Po arbatos pasakiau eiles, ku
rias jis buvo liepęs išmokti, pas
kui skaitėme gerą valandėlę. 
Kaskart man lengviau skaityti, 
kaskart daugiau suprantu, net 
džiaugsmas ima mane ir mano 
mokytoją.

Pabaigę pamokas, lošėme kor
tom — “66”. Prieš pradėdamas 
pastatė jis sąlygą: jei laimės, 
galės prašyti manęs, ko norės, 
o aš turinti tą prašymą išpildy
ti. Sutikau ir pralošiau. Pa
prašė padainuoti su juo duetą. 
Vos-ne-vos išdrįsau, bet reikėjo 
išpildyti prižadėjimą. Paėmėm 
lietuvišką dainelę “Sunku gy
venti žmogui ant svieto . . .”

Iš pradžių tyliai, paskui vis

Pradžioj pravartu priminti 
skaitytojam keletą dalykų.

1976 lapkričio 18 Dirva iš
spausdino p. Čekienės straipsnį 
“Žudikai lieka žudikais”, kuria
me ji, pasiremdama kažkokia 
spauda, apkaltino LB, kad ši 
nustojusi rūpintis lietuviškomis 
mokyklomis, o visą savo dėmesį 
ir energiją skirianti politinei 
veiklai. Būdamas jau dešimti 
metai JAV LB Švietimo Tarybos 
narys ir gerai žinodamas švieti
mo padėtį, jaučiau savo pareigą 
į tą neteisingą kaltinimą reaguo
ti. Tai ir padariau, parašydamas 
p. Čekienei atvirą laišką, kurį 
pasiunčiau Dirvai ir prašiau jį iš
spausdinti. Dirvos redaktorius 
man pranešė, kad jis pasiuntęs 
tą laišką p. Čekienei susipažin
ti, nes gal ji norėsianti padaryti 
kokias nors pastabas. Po kiek lai
ko gavau iš'Dirvos redaktoriaus 
kitą laišką su tokia rezoliucija: 
“Dirvoje spausdinti nesutinku, 
ypač kad Jūs pabrėžėte, kad ne
galima daryti jokių sutrumpini
mų, tad Jums grąžinu”.

Tuomet aš tą savo laišką, skir
tą p. Čekienei, pasiunčiau Dar- 

Iš Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimo Detroite. 
Iš k. US senatorius Donald W. Riegle iš Michigano, da
lyvavęs minėjime, pasakęs pagrindinę kalbą ir pažadėjęs 
aktyviai įsijungti į žmogaus teisių gynimą Pabaltijy. Šalia 
buvęs Šaulių Sąjungos pirmininkas inž. Alfa Šukys įteikia 
jam šaulių išleistą knygą “Lithuania the Outpost of Freedom” 
— dr. K. Jurgėlos. Nuotr. J. Urbono

balsingiau ir pagaliau dainavau 
jau drąsiai. Neblogai išėjo, daina 
labai graži, o daktaras taip pui
kiai dainuoja, kad ir mano balsas 
maloniau skamba. Labai mėgstu 
dainuoti, ypač lietuviškai, ima 
mane tada entuziazmas. Dakta
ras džiaugės, kad dabar, kai pra
džia padaryta,, eis toliau gerai. 
Žadame, turėdami laiko, pra
mokti daugiau lietuviškų dainų, 
kurių gaidas jis turi, ir paskui 
dainuoti visiems.

10 gruodžio, ketvirtadienis.
Gavau laišką iš pono Jono, ne

užilgo jau atvažiuos į mūsų 
kraštą, labai pasiilgęs visų ir 
džiaugias, kad Kalėdos arti. Ir aš 
džiaugiuos: parveš daug naujie
nų, knygų . . . linksma bus per 
šventes pas mus! Taisome jau su 
Alenute dovanas, kurias visuo
met duodame kits kitam Kūčių 
vakarą. Reikia jų nemažai, nes 
visados yra keli Svetimi asmens, 
be mūsų šeimynos.

Mama sakė, kad ir daktarą 
pakviesianti, jei neišvažiuosiąs 
pas savo tėvus. Aš taip norė
čiau, kad neišvažiuotų. V is 
linksmiau būtų. Buvau šiandien 
svečiuose pas Emilką. Tai mano 
mokinė, duktė mūsų gaspa- 
doriaus, kurs nuo mažens tar
nauja pas tėtušį. Jo pati mirė 
neseniai, ir Emilka, 15 metų 
mergelė, paliko vienintelė šei
mininkė ir dviejų mažesniųjų 
brolių globėja. Labai juos visus 
myliu ir dažnai užeinu paviešė
ti, padedu kartais Emilkai bul-

KAI RAŠOMA PYKČIO IR JAUSMŲ 
EKSTAZĖJE

A. MASIONIS
Elmvvood Park, N.J.

bininkui, ir jis buvo išspausdin
tas 1976 gruodžio 31. P. Čekie- 
nė, paskaičiusi tą laišką, pa
rašė man atsakymą ir įteikė 
Darbininkui, kad išspausdinti), 
bet Darbininkas pasekė Dirvos 
pavyzdžiu ir tą straipsnį jai grą
žino. Tuomet p. Čekienė pa
siuntė jį Dirvai, pabrėždama di
džiausiom raidėm, tokiom, kaip 
pati antraštė, kad Darbininkas 
atsisakęs jos straipsnį spaus
dinti. Dirvoj jis buvo išspausdin
tas š. m. sausio 13.

Tame savo straipsny p. Čekie
nė pateko į tokią “pykčio ir 
jausmų ekstazę” ir taip nusi
šnekėjo, kad iš pradžių maniau 
nekreipti į tai jokio dėmesio ir 
visai nieko neatsakyti, bet, ka-

bes skusti ar pietus virti, nors ji 
man nenori leisti, sakydama, 
kad jai esanti gėda, kad “panelė 
lyg mužike dirba ir jai kaip sau 
lygiai padeda” . ..

Aiškinu jai tos gėdos klaidin
gumą ir įrodinėju, kad darbuotis 
reikia visiems. Nežinau, kodėl 
taip man visados ten malonu. 
Kai kartais koks sielvartas spau
džia širdį,*einu pas juos, ir tuo
jau lengviau pasidaro. Lig šiol 
neturėjau jokių didelių skaus
mų, jokių nelaimių: turiu tėvus, 
seserį, brolį, niekas man myli
mas nėra miręs, esu sveika, — 
galiu save laikyti laiminga. Ži
nau tai, ir nuodėmė būtų nejaus
ti tos laimės . . .

Bet žemėje nėra visiškos lai
mės. Pati sau nebenoriu dau
giau nieko, gera man; bet sunku, 
kad visokie materialūs rūpesčiai 
slegia širdį tėveliams, kad žmo
nės kenčia visokias nelaimes, 
kad kits kitą spaudžia, plėšia, 
skriaudžia . . . Ak! Negali žmo
gus niekaip būti čia laimingas!

Be to, dar man dažnai užei
na melancholija dėl kitos prie
žasties: rodos, kad nieko nedir
bu, eidama pas Emilką, šnekė
dama su vaikais, šeimininkauda
ma su ja. Didesnysis vaikas yra 
labai gabus ir nori mokytis. Iš 
Emilkos išmoko šiaip taip skai
tyti ir net bando rašyti, po Ka
lėdų imsiu abudu mokyti.

Jau dvi dieni nemačiau dakta
ro .. . Dabar tepajutau, kad ilgu, 
nematant jo kelias dienas. Atei
na vakaras, ir nenoroms laukiu

• • •

dangi ten yra ir mano adresu 
visai nepagrįstų kaltinimų ir 
net užgauliojimų, tai vis dėlto 
randu reikalo rašyti dar kartą. 
(“Pykčio ir jausmų ekstazės” 
charakteristiką p. Čekienė buvo 
taikiusi man, bet aš grąžinu jai 
pačiai, nes, kaip pamatysim, jis 
visu šimtu procentų tinka tik 
jai.)

Tempiant viską ant savo 
kurpalio, nutylimi faktai

P. Čekienės atsakymas susi
deda iŠ dviejų pagrindinių da
lių: 1) lietuviškas švietimas, ku
riam ji skiria apie trečdalį savo 
straipsnio, ir 2) vėl tautos žudi
kai ir jų bendradarbiai, kuriem 
ji skiria net du trečdalius straips
nio.

Paskaičiusi mano paaiškinimą, 
kad LB niekada nenustojusi rū
pintis lietuviškomis mokyklo
mis, p. Čekienė priima tą mano 
paaiškinimą ir sutinka su mano 
įrodymais, sakydama: “jis (reiš
kia, Masionis), per keturis maši
nėle rašytus puslapius, aprašo 
visą LB švietimo praeities veik
lą ir pripažįsta, kad ‘Lituanisti
nis švietimas bei tautinio sąmo
ningumo skiepijimas yra (mano 
pabr.) pats pagrindinis LB rū
pestis’ ”. Po to ji taip sako: 
“Taigi, kaip matome, mudviejų 
nuomonės nesiskiria šiuo klau
simu ir jo praeitos veiklos apra
šymas rodo? jog buvo rūpintasi, 
tačiau šiandien statistika kitaip 
rodo”. Vadinasi, mudivejų nuo
monės skiriasi tik tuo, kad, ką 
aš vadinu dabartimi, p. Čekienė 
vadina praeitimi, šiaipjau viską, 
kas tuose keturiuose puslapiuo
se parašyta, ji aprobuoja ir pri
pažįsta esant teisinga.

Taigi dabar man tenka tik 
vieną dalyką ryškiau pabrėžti, 
būtent, kad viskas, ką aš rašiau, 
yra įrodymas, jog LB tikrai nie
kada nenustojo rūpintis lituanis
tinėmis mokyklomis ir kad ji 
rūpinasi jomis ir dabar, tik p. 
Čekienė nenori to matyti. Ne
gana to, ji stengiasi dar kartą 
šį mano teigimą sugriauti, duo
dama porą statistikos davinių, 
tik, tempdama viską ant savo 
kurpalio, užuot mane sukritika
vus, padeda man įrodyti mano 
teigimą ir įrodymą to, kas anks
čiau paminėta.

Ką p. Čekienė nutyli ar iš
kreipia mano įrodymuose? Pir
miausia mano aukščiau duotoj 
citatoj ji esamąjį laiką pakeičia 
savo išvadose būtuoju laiku ir 
dėl to sako, kad aš kalbu apie 
LB praeities švietimo veiklą.

jo, ir, rodos, kažin ko trūks
ta, jei neateina. Alenutė juo
kias iš manęs, kad naktį aš vis 
dainuojanti daktaro dainas. Ką 
aš padarysiu, kad viską, ką tik 
sakau ir girdžiu dieną, kartoju 
per sapną! Dar su didesniu noru 
groju kasdien gamas ir etiudus, 
žinodama, kad savo muzika pa
darysiu džiaugsmo. Labai malo
nu groti, žinant, kad klausyto
jas mėgsta muziką, supranta ir 
atjaučia. O nežinau, ar kas ge
riau galėtų suprasti ir jausti mu
ziką, kaip mano kantrus klausy
tojas daktaras.

11 gruodžio, penktadienis.
Ak, Dieve, koks tas daktaras! 

Tarsi sudėtas iš dviejų dalių: 
iš vyro ir vaiko. Jo charakteris 
tvirtas, drąsus jis, stiprus, nieka
dos nepavargęs, neištižęs — 
trumpai sakant, tikras vyras, ir 
kartu toks vaikiškas.

Šįvakar atsisėdau groti Šope
no valsų. Iš pradžių jis vaikš
čiojo po saloną, paskui atsisėdo 
kerčioje ir, pasirėmęs galvą ran
komis, klausė. Pagaliau paėmiau 
“Laidotuvių maršą”. Pabaigus 
atsikėliau ir, matydama, kad jis 
vis tebesėdi, priėjau ir šypsoda
mos paklausiau, apie ką taip sva- 
jojąs.

Pašoko nuo kėdės, ir pama
čiau, kad iš jo akių riedėjo aša
ros. Tur būt, nenorėdamas, kad 
jas pamatyčiau, nubėgo uždaryti 
fortepijono. Aš, žinoma, nieko 
nedrįsau sakyti nei klausinėti. 
Nustebau be galo: lig šiol man 

Mano citatoj taip pasakyta: 
“yra pats pagrindinis LB rūpes
tis”, tai reiškia, kad LB rūpi
nasi tais reikalais ir dabar. 
Tiesiog keista, kad p. Čekienė 
šitą citatą pakartoja ir čia pat 
tvirtina, kad tai yra praeitis.

Svarbiausia yra tai, kad p. Če
kienė nutyli, iš kur aš tą citatą 
esu paėmęs. Aš aiškiai esu para
šęs, kad ji paimta iš LB krašto 
valdybos aplinkraščio, išsiunti
nėto praėjusiais metais rugpjū
čio 18, taigi tik porą savaičių 
prieš prasidedant šiem, kartoju, 
šiem, o ne kuriem kitiem 
ankstesniem mokslo metam. Ji 
taip pat nutylėjo, kad LB krašto 
valdyba rašė tame aplinkrašty, 
jog “visų mūsų tautinė pareiga 
visokeriopai remti lituanistines 
mokyklas”. Tai aš esu citavęs. 
Esu citavęs taip pat ir šiuos 
žodžius: “Paprastai rugsėjo mė
nesį lituanistiniam švietimui pa
remti renkamos aukos. LB apy
linkės bei apygardų valdybos 
prašomos šios pareigos neuž
miršti ir šiemet.” (Tai reiškia — 
šiais, dabar einančiais, mokslo 
metais.)

Toliau tame aplinkrašty buvo 
sakoma: “LB darbuotojai tesu- 
aktyvina akciją, kad lituanistinis 
švietimas taptų visuotinu, kad 
neliktų nė vieno lietuvio vaiko, 
nelankančio lietuviškos mokyk
los”. Argi čia praeitis? Čia gi 
buvo veiklos direktyvos šiem 
mokslo metam, t.y. dabarčiai ir 
net ateičiai. Tai pacitavęs, netgi 
buvau pridėjęs tokį klausimą: 
“Kas gi gali, skaitydamas šiuos 
žodžius, dar tvirtinti, kad LB 
nustojo rūpintis lietuviškomis 
mokyklomis?” Maniau, kad nie
kas neatsiras, bet štai ir atsira
do p. Čekienė.

Ir kaip gi neatsiras? Juk jai 
reikia įrodyti, kad LB ”visą dė
mesį ir energiją skiria politi
nei veiklai”. Bet kaip tai įrody
si, jei .^iską, kas teisybė, imsi 
dėmesin?

Ji neėmė dėmesin ir tokių da
lykų, kurie buvo svarstomi pra
ėjusios Darbo dienos savaitga
ly LB tarybos švietimo komisi
joj, kur taip pat buvo svarsto
ma švietimo padėtis, pvz. kaip 
padidinti mokinių skaičių litua
nistinėse mokyklose, kontaktuo
jant kiekvieną šeimą asmeniš
kai, organizuojant talkos būdu 
transportą į mokyklas ir t.t. Tai 
buvo irgi dabarties ir ateities 
švietimo reikalai, ir aš savo laiš
ke jai visa tai aprašiau.

(nukelta į 4 psl.)

retai teteko matyti ašaras vyrų 
akyse. Bet patiko jos man ak 
kaip! Aukštai vertinu žmonių 
jautrumą. Žmogus, kol giliai 
jaučia, tol moka kilniai mąstyti, 
dirbti didelius darbus, aukotis. 
Juo mažiau žmogus jaučia, juo 
mažesnis jis yra žmogus.

Ilgai skaitėme lietuviškai, o 
pagaliau daktaras perskaitė vie
ną Senkevičiaus novelę, kurią 
buvo atnešęs mums skaityti. Nė
ra man nieko malonesnio, kaip, 
dirbant kokį darbelį, klausytis 
skaitymo. O daktaras taip gerai 
skaito!

12 gruodžio, šeštadienis.
Kaziukas buvo šiandien pas 

daktarą, jau seniai pakviestas. 
Parėjo apsikrovęs saldumynais, 
atsinešė sau porą knygų pasi
skaityti. Visą dieną pasakojo, 
kaip jam tenai patikę, koks dak
taras geras ir linksmas.

Nebegaliu daugiau rašyti: taip 
darbavaus visą dieną, kad dabar 
plunksna iš rankų krinta.

13 gruodžio, sekmadienis.
Bažnyčioje susitikome su Bu

tautais, kurie pakvietė mus pas 
save, žinoma, su daktaru. Mama 
prižadėjo atvažiuoti su visa 
draugija. Išvažiavome vėlai, 
laukdami daktaro, kurį ligonys 
taip ilgai šiandien sulaikė. Pa
kinkė į trejus šlajukus po vieną 
arklį. Daktaras prašė mane pri
imti jį už vežėją. Sutikau. Lie
pynuose laikas praėjo kaip vi
sados: grojome, dainavome, šne
kėjome— nieko ypatingo.

(Bus daugiai-
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KAI RAŠOMA
“PYKČIO IR JAUSMŲ EKSTAZĖJE“

(atkelta iš 3 psl.)

Spauda nelygi spaudai
P. Čekienė, gal būt, teisinsis, 

sakydama, kad ji rėmėsi spauda, 
betgi ne viskas visoj spaudoj yra. 
LB komunikacijai turi aplinkraš
čius, konferencijas, turi Pasaulio 
Lietuvį, Švietimo Gaires. Kita 

spauda ne visuomet juk nori LB 
dalykus spausdinti, bet tai dar 
nereiškia, kad, jei nėra visoj 
spaudoj, tai toks veikimas iš viso 
neegzistuoja. Pvz., kai man pa

čiam teko rengti rytinio Atlanto 
pakraščio lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferenciją 1975 lap
kričio mėn., aš tuo reikalu para
šiau aplinkraštį mokytojam, tėvų 
komitetam ir LB apylinkių val
dybom ir išsiuntinėjau lietuviš
kai spaudai, kad tą konferenciją 
pagarsintų. Visi prašytieji laik
raščiai mano aplinkraštį įsidėjo, 
o Dirvoj jis nepasirodė, bet tai 
visai nereiškia, kad, jei Dirvoj 
to aplinkraščio nebuvo, tai ir 
konferencija neįvyko. Užtat, jei 
aš savo laiške p. Čekienei fak
tais, datomis ir tiksliomis citato
mis įrodžiau, kad LB lietuviško
mis mokyklomis rūpinasi, tai, at
rodo, kad tuo reikėjo labiau pati
kėti, negu ta jos minėta spauda, 
kuri tokių faktų nenurodė. Jei 
ta jos spauda turėjo faktų, tai 
kodėl p. Čekienė juos nutvlėjo? 
Ne tik tai ji nutylėjo. Ji visai 
nenurodė, iš kokio laikraščio ar 
žurnalo ji paėmė, kad “LB nu
stojo rūpintis lietuviškomis mo
kyklomis”. Tokie pasakymai, 
kaip “paskutiniu laiku spaudoje 
matome” arba “bet spaudoje te
matome” nieko nereiškia, o jei 
reiškia, tai tik tiek, kad tai 
yra anoniminiai užsipuolimai, 
kuriem rimtose diskusijose ne
duodama jokios reikšmės.

Kai statistika pakenkiama 
pačiam sau

Rašydama man atsakymą, p. 
Čekienė dar pridėjo vieną nau
ją savo “deimančiuką”, kaip į- 
rodymą, kad visa, ką aš rašiau, 
buvusi tik LB praeities veikla 
švietimo srity, pabrėždama, kad 
“Šiandien statistika kitaip ro
do”. Pažiūrėkim dabar, ko ver
ta ta jos statistika. Ji taip sam
protauja: “JAV-se buvo 44 lie
tuviškos šeštadieninės mokyk
los su 3223 mokiniais, o šian
dien turime tik 30 mokyklų su 
2500 mokiniais”. Iš kur ji tai pa
ėmė ir kuriais metais buvo 
44 mokyklos ir 3223 mokiniai, 
ji visai nepasako. O statistikoj 
tai labai svarbu. Jei nenurodysi 
laiko, per kurį toks sumažėjimas 
įvyko, tai tokia statistika yra vi
sai bereikšmė. Juk, jei tai įvyko 
per 20 metų, tai bus vienoks 
sumažėjimo procentas, o jei per 
dvejus metus, tai visai kitoks. Ji 
sako “šiandien statistika kitaip 
rodo”, bet juk tas sumažėjimas 
ne šiandien įvyko. Jei ji taip 
statistikas vartoja, tai arba nenu
simano, kaip jas reikia vartoti, 
arba sąmoningai klaidina visuo
menę. Be to, šioj vietoj tenka 
pridurti, kad šiuo metu yra ne 
30, bet 35 mokyklos: 30 pradžios 
mokyklų ir 5 aukštesniosios mo
kyklos (gimnazijos lygio).

Negana to, p. Čekienė, norė
dama, žūtbūt, įrodyti, kad “šian
dien statistika kitaip rodo”, pa
naudoja dar vieną statistikos ga
baliuką, bet irgi nutylėdama, 
kas svarbiausia — laiką. Jinai ci
tuoja A. Rinkūno straipsnį “Mū- 
sųšvietimo problemos” iš Tėvy
nės Sargo 1976 Nr. 2 (36), kur 
duoda tokį faktą: “Tie patys reiš
kiniai ir Kanadoj, pavz., Toron
to mokykloj iš 600 mokinių da
bar turi nepilnus 300”. Ir vėl p. 
Čekienės įprastas nutylėjimas. 
Kada gi buvo tie 600 mokinių 
Toronto mokykloj? A. Rinkūnas 
mini ten pat, kad tas skaičius 
buvo tos mokyklos žydėjimo 
laikotarpy, o p. Čekienė tai visai 
nutyli. Ji tik sako, kad “šiandien 
statistika kitaip rodo”. Negi pati 
p. Čekienė tiki, kad tas sumažė
jimas įvyko šiandien? Greičiau
siai, kad tiki, nes šiuos pavyz
džius ji specialiai duoda parė

mimui savo argumento, kad vi
sa, ką aš esu rašęs, buvo praei
ties veikla, o šiandien, atseit, 
va, kokie skaičiai.

Pažiūrėkim dabar, per kiek 
metų tas mažėjimas vyko. To
ronto mokyklos žydėjimo metai, 
iš tikrųjų, niekuo nesiskiria 
nuo JAV lit. mokyklų žydėjimo 
metų. Tai buvo maždaug prieš 
10-15 metų. Šitame laikotarpy 
abiejuose kraštuose buvo di
džiausi mokinių skaičiai, ir jie 
tame laikotarpy buvo maždaug 
pastovūs. Lyginant tuos skaičius 
su visos Amerikos mokinių skai- 
či jus mažėjimu, pamatysim ly
giagretumą. Apie tai aš jau esu 
kalbėjęs LB apygardų ir apylin
kių pirmininkam sausio 29. Tai 
buvo išspausdinta Darbininke, 
ir to aš čia nekartosiu, tik pri
dėsiu dar vieną statistikos davi
nį, kuris buvo paskelbtas š.m. 
vasario 19 Paterson News dien
raščio vadamajame, būtent — 
kad “JAV nuo 1971, kada buvo 
pats didžiausias mokinių skai
čius Amerikos istorijoj, t.y. kada 
viešosiose mokyklose buvo 46 
milijonai mokinių, iki praėjusio 
rudens tas skaičius nukrito iki 
44.4 milijonų”. Ten pat sakoma, 
kad “statistikos tyrimai rodo, jog 
mokinių skaičius per ateinan
čius 5 metus dar sumažės 10%. 
Negi p. Čekienė manytų, kad 
ir čia toks mažėjimas vyksta, dėl 
to, kad JAV valdžia nustojo rū
pintis savo mokyklomis, taip, 
kaip, anot jos, LB nustojo rūpin
tis savosiomis?

Šia proga patartina p. Čekie
nei, kad, ji, užuot mėčius akme
nėlius į svetimą daržą, geriau

PATERSON, N.J.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas

LB vietos apylinkė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
59-ąją sukaktį minėjo vasario 
13. Tą dieną Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Viktoras 
Dabušis aukojo LB apylinkės 
užprašytas mišias už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir pasakė 
turiningą pamokslą. Auką prie 
altoriaus atnešė parapijos tary
bos pirmininkas Jurgis Yasulitis 
ir LB apylinkės pirmininkas An
tanas Rugys. Ta proga bažny
čioj buvo sugiedotas ir Lietuvos 
himnas.

Šios šventės proga vasario 11 
prie miesto rotušės, dalyvaujant 
miesto burmistrui Lavvrence F. 
Kramer ir būreliui Patersono lie
tuvių, buvo iškelta Lietuvos vė
liava, kuri ten plevėsavo visą sa
vaitę.

Burmistras visus lietuvius pa
kvietė į savo įstaigą, pasirašė 
atitinkamą proklamaciją ir pasi
kalbėjo. Jo kabinete kabėjo siu
vinėtas paveikslas, tam tikrais 
simboliais pavaizduojąs Pater
sono miesto žemesnius bruo
žus ir jame gyvenančių tautinių 
grupių tautines vėliavas. Lietu
viam pastebėjus, kad paveiksle 
nėra Lietuvos vėliavos, burmist
ras paveikslą nukabino nuo sie
nos ir įteikė ten atsilankiusiai 
Marytei Rūgytei, sutikusiai pa

Patersono miesto burmistras pasirašo proklamaciją. Iš k. M. 
Kulikaitienė, A. Sullivan, J. Jokubavičius, kun. V. Dabušis, 
A. Rugys, A. Masionis, Iz. Keraitienė, Betty Dowhen ir 
Helen Truciliauskienė. Prie stalo burmistras Lavvrence F. 
Kramer.

įmestų juos į savo darželį, t.y. 
pažiūrėtų į studentų neolituanų 
statistiką. Tegul ji palygina neo
lituanų skaičių JAV universite
tuose jų korporacijos žydėjimo 
metu (nes ji ėmė lituanistinių 
mokyklų ir mokinių skaičius 
JAV ir Kanadoj irgi jų žydėji
mo metu, t.y., kada tie skaičiai 
buvo patys didžiausi) su tuo 
skaičiumi, kuris yra dabar, ir te
gul pagalvoja, kas kaltas dėl to 
skaičiaus sumažėjimo. Pagal p. 
Čekienės galvoseną, reikėtų už 
tai kaltinti Lietuvių Tautinės Są
jungos c. valdybą, kad ji nusto
jo rūpintis neolituanais. įdomu, 
ar p. Čekienė prisiimtų tą kaltę?

Kaip yra su viso to nuslėpimu 
nuo visuomenės

Pirmąją savo straipsnio dalį, 
kurioj ji atsako man dėl lietu
viškų mokyklų, p. Čekienė bai
gia tokiu savo teigimu: “Vie
toje, kad mūsų išeivijos visi nei
giami pasitaiką reiškiniai būtų 
atvirai ir nuoširdžiai diskutuoja
mi, bendromis jėgomis ieškoma 
priežasčių ir išeities, tai p. Ma
sionis bando visa tai nuo visuo
menės nuslėpti” (mano pabr.). 
Kaip čia tinka p. Čekienei 
mūsų liaudies priežodis: “Pats 
muša ir pats rėkia”! Kas gi, iš tik
rųjų, norėjo čia ką nuslėpti? 
Nagi p. Čekienė. Ji norėjo nu
slėpti, kad LB rūpinasi lietuviš
komis mokyklomis, nes ji rašė, 
kad LB “visą dėmesį ir ener
giją skiria politinei veikiai”, ki
taip sakant, lietuviškom mokyk
lom — jokio dėmesio. Negi p. 
Čekienė, parašiusi anuos mano 
tyčia pabrauktus jos žodžius, ne
sustojo ir nepagalvojo, kad čia 

veiksle išsiuvinėti ir mūsų tri
spalvę. Šis paveikslas, jau ir su 
mūsų tautine vėliava, buvo iš
statytas ir minėjimo salėj.

Šventės minėjkpas vyko to
liau 2 v. popiet Šv. Kazimiero 
parapijos salėj, kur susirinko ne
toli šimtinės mieste ir apylin
kėse gyvenančių lietuvių. Mi
nėjime, kaip ir kitais metais, da
lyvavo ir lietuviam daug palan
kumo rodąs miesto burmistras, 
kuris pasakė ir kalbą, paminė
damas savo proklamaciją, vėlia
vos pakėlimo iškilmes ir paska
tindamas lietuvius su Lietuvos 
klausimais veržtis į amerikiečių 
spaudą, radiją ir televiziją. Šia 
proga jam buvo įteikta liuksusi
nė Sibiro lietuvaičių maldakny
gės laida. Jis mėgstąs skaityti ir 
esąs perskaitęs visas jam įteiktas 
knygas apie Lietuvą, todėl ir šią 
atidžiai perskaitysiąs. Tarp kitko 
jis paminėjo ir su lietuviais šil
tus santykius palaikančios Mrs. 
Betty Dowhen jam šios šventės 
proga atsiųstą eilėraštį anglų 
kalba ir jį perskaitė.

Pagrindinis šios dienos kalbė
tojas Antanas Masionis savo kal
boj statistiniais duomenimis įro
dė, kad karo ir pokariniais me
tais dėl okupanto vykdomos ru
sifikacijos ir politinės priespau
dos Lietuvos gyventojų prieaug
lis yra netekęs apie 1.7 mik 
lietuvių. Vadinas, ne tik mes 
tirpstam išeivijoj, bet ir okupaci
nę vergiją nešanti tauta mažė
ja, todėl turim ne tik melstis, 
bet ir savo darbais įrodyti iš- 

kažkas ne taip, kad tai yra gry
niausia neteisybė, nors apie tai 
ir rašytų kokia nors jos matyta 
spauda. Be to, gal p. Čekienė 
galėtų mum nurodyti, kokioj 
spaudoj ji rado šiuos žodžius: 
“LB nustojo rūpintis lietuviško
mis mokyklomis, o visą dėmesį 
ir energiją skiria politinei veik
lai” (mano pabr.). Tada matysim, 
kad tai tikrai nėra jos prasima- 
nym?s.

P. Čekienė tvirtina, kad Ma
sionis “neigiamus pasitaikan
čius reiškinius nori nuo visuo
menės nuslėpti”. Kokius gi p. 
Čekienės iškeltus neigiamus 
reiškinius Masionis norėjo nu
slėpti? P. Čekienė iškėlė, jos 
manymu, neigiamą reiškinį, 
kad LB nustojo rūpintis lietuviš
komis mokyklomis. Argi Masio
nis norėjo tai nuslėpti? Toli gra
žu, jis, kaip pati p. Čekienė 
sako, net keturis puslapius pri
rašė, norėdamas tą p. Čekienės 
nuslėpimą iškelti aukštėn. To
liau p. Čekienė tvirtino, kad LB 
visą savo dėmesį ir energiją skL 
ria politinei veiklai. Masionis 
taip pat ne nuslėpė, bet iš
kėlė aikštėn, kad LB ne visą sa
vo dėmesį skiria politinei veik
lai. Gal p. Čekienė skaito, kad 
pati politinė veikla yra neigia
mas reiškinys. Betgi ji sako tame 
savo straipsny: “Politika ir visais 
kitais reikalais, be abejo, turi 
teisę rūpintis kiekvienas lie
tuvis”. Mano pabrauktas jos “be 
abejo” reiškia, kad p. Čekienė 
neturi dėl to jokios abejonės. O 
iš ko gi susideda kiekviena or
ganizacija? Kaip tik iš to kiek
vieno lietuvio, kuris turi teisę 
rūpintis politine veikla. Tad, jei 
pavienis lietuvis gali tuo rūpin
tis, tai kodėl negali jų visų, 
tų pavienių lietuvių, organizaci
ja to daryti? Tai va, kokia p. 
Čekienės logika!

(Kitame numery apie papildo
mą okupanto pagalbininkų sąra
šą)

Antanas Masionis kalba Lie
tuvos nepriklausomybės 
minėjime Patersone, N.J., 
vasario 13

tikimybę savo tautai. Okupuo
tieji lietuviai savo darbais, gyvy
bių aukomis ir gautomis kalėji
mų bausmėmis yra įrodę savo 
lietuviškumą, didesnių aukų iš 
jų negalim reikalauti, o mes 
ne tik galim, bet ir turim dau
giau pasitempti savo tautinei gy
vybei įrodyti.

Meninę programą atliko Šv. 
Kazimiero parapijos vargoni
ninkė Mrs. Eleonora Williams- 
Vaičaitytė. Ji pati, pritardama 
pianu, padainavo J. Naujalio 
“Užtrauksim naują giesmę” ir 
“Lietuva brangi”, partizanų 
dainą “Pražydo jazminai”, Pau- 
lausko-Vanagaičio “Leiskit į tė
vynę” ir St. Šimkaus “Ko liūdi, 
berželi”. Kai kuriom dainom, so
listės paprašyti, pritarė ir daly
viai.

Programai gyvai vadovavo Ja
ne Meižienė. Ji nuotaikingai 
padeklamavo Bernardo Braz
džionio eilėraščius — “Laisvės 
obeliską” ir “Be motinos tė
vynės”.

Programai pasibaigus, A. Ru
gys už nuopelnus Balfo veik
lai įteikė po knygą kun. Vikto
rui Dabušiui, Jonui Sprainai- 
čiui ir Vytautui Gružui.

Reikia paminėti, kad šios LB 
apylinkės veiklus narys ir Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų bū
relio pirmininkas Vytautas Gru
žas jau eilę metų skoningai iš- 
dekoruoja salę tautinių švenčių 
minėjimo ir kitų parengimų

SIOUX CITY, IOWA
\

Minėjom Vasario 16-ąją

Sioux City lietuviai vasario 
20, sekmadienį, gražiai minėjo 
Vasario 16-ąją.

Vietos klebonas jau vasario 13 
paskelbė bažnyčioj minėjimo 
programą, kviesdamas visus lie
tuvius ir kitataučius, lankančius 
meniškai išpuoštą Šv. Kazimiero 
bažnyčią, melstis ir priimti 
komuniją už lietuvius, kenčian
čius Lietuvoj, Sibire ir kitose 
Rusijos vietose, bei laisvojo pa
saulio lietuvius ir jų bičiulius, 
nenusilstamai kovojančius už 

Lietuvos ir visų pavergtųjų tau
tų laisvę.

Parapijos biuletenis lietuvių 
ir anglų kalbomis vasario 13 ir 
20 buvo skirtas žiniom apie pa
vergtą Lietuvą.

Kun. S. Morkūno pastangp- 
mis, jam asmeniškai prašant, 
vietos dienraštis Sioux City 
Journal ir diecezijos savaitinis 

laikraštis The Globė Vasario 16 
proga įsidėjo jo straipsnius. The 
Globė dar įsidėjo komunistų nu
žudyto vyskupo Vincento Bori- 
sevičiaus nuotrauką.

Savo straipsniuose kun. S. 
Morkūnas labai plačiai nušvietė 
Lietuvos neteisėtą pavergimą, 
sulaužant visas nepuolimo su
tartis, nusikalstant prieš tarptau
tinę teisę, ir sovietų žiaurumus, 
sunaikinant milijonus nekaltų 
žmonių ir šimtus tūkstančių Lie
tuvos geriausių patriotų, vysku
pų, kunigų, vienuolių, misionie
rių, seselių, pasauliečių.

Dvejas mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas, o 
trečias — prel. L. Ziegmann, 
Sioux City diecezijos kancleris, 
didelis lietuvių draugas.

Kun. S. Morkūnas pasakė ke
turis patriotinius pamokslus, gy
vai paaiškindamas tragišką reli
gijos būklę Lietuvoj ir rusų ko
munistų vedamą kovą, norint su
naikinti lietuvius, verčiant jau
nimą vykti į Sibirą vergų dar
bam, šaukiant jaunūs vyrus į 
kariuomenę, iš kur didelė jų 
dalis negali grįžti į tėvynę. Jis 
kalbėjo ir apie Maskvos siunti
mą įvairių šnipų skleisti melui, 
neapykantai, skaldyti lietuviam. 
Ypač vaizdžiai papasakojo apie 
lietuvių mokslininkų siuntimą į 
psichiatrines ligonines baisiom 
kančiom, kur sveiki, protingi 
žmonės padaromi bepročiais. 
Suminėjo kalbininko J. Kazlaus
ko ir poeto M. Tamonio nužu
dymą, Nijolės Sadūnaitės ir kitų 
nuteisimą sunkiųjų darbų kalėji
mu.

Su dideliu dėmesiu jo pa
mokslų klausėsi amerikiečiai, 
atvykę net iš trijų valstijų — 
So. Dakotos, Nebraskos ir 
Iowos. Kun. S. Morkūnas pats 
asmeniškai yra pergyvenęs pir
mą rusų okupaciją. Penkis mė
nesius buvo nuolat tardomas, o 
daugumas jo giminių mirė kan
kinių mirtim kalėjimuose ir 
Sibiro taigose.

Po kiekvienų mišių, išeinant 
iš bažnyčios, nemokamai buvo 
dalinamas žmonėm žurnalas 
anglų kalba — “Pavergtos Tau
tos”; jo turiny daug medžiagos 
apie pavergtą Lietuvą ir rusų ko
munistų nepaprastus žiauru
mus, yra ir vyskupo T. Matu
lionio nuotrauka Sibiro laikų 
vergo drabužiuose. Kun. S. Mor
kūno pasakytus pamokslus pa
tvirtino to žurnalo medžiaga ir 
paveikslai.

Parapijos salėj minėjimas 
buvo pradėtas giesme “Marija, 
Marija” ir Lietuvos bei Ameri
kos himnais.

Kun. Leonardas Musteikis, 
Šv. Povilo bažnyčios klebonas 
Plainview, Nebraska, skaitė mi
nėjimui pritaikytą paskaitą.

Po to buvo iškilmingas banke
tas, kurį pradėjo malda kun. 
Musteikis. Banketą grynai lietu- 

metu. Šį kartą, be kitų papuoši
mų, jis buvo nupiešęs ir mūsų 
tautos patriarcho dr. J. Basana
vičiaus portretą, išstatytą garbės 
prezidiumo vietoj.

Minėjimo dalyviai rūpestingų 
ponių darbu buvo pavaišinti ka
va ir kepiniais. Burmistras su 
lietuviais išbuvo ne tik per visą 
programą, bet dar pabendravo ir 
prie kavos puoduko. K.J. 

viškai paruošė prityrusios šeimi
ninkės — M. Kuncienė, E. Meš
kauskienė, J. Luneckienė, M. 
Mugenienė.

Atsargos kapitonas S. Meš
kauskas labai uoliai rinko aukas 
ir su M. Lunecku, S. Ostinu ir 
jo žmona Sofija talkino klebonui 
ruošiant minėjimą.

Minėjimas praėjo labai jaukia 
nuotaika. Jo dalyviai pasveikino 
kleboną 75-ojo gimtadienio 
proga (jis gimęs 1902 vasario 16) 
ir įteikė jam dosnią piniginę 
dovaną.

Lietuvos laisvinimui aukojo: 
kun. S. Morkūnas — 200 dol.; 
po 25 dol. — M. Kuncienė, 
J. Pirog; po 20 dol. — S. Meš
kauskas, E. Rudonienė, B. Plau- 
šinaitis, K. Žolpys, A. Žvirgž- 
dinas; 15 dol. — A. Laudans- 
kas; po 10 dol. — V. Birže- 
tis, J. Cicėnas, J. Donovan, M. 
Luneckas, J. Mikėnas, J. Ulans- 
kas, B. Žibąs; po 5 dol. — R. 
Hamilton, J. Kaušpėdas; kiti — 
po mažiau.

Iš viso surinkta 450 dolerių. 
Pasiųsta Altai, L. Bendruome
nei ir Vilkui.

Korespondentas

ŽINIOS IŠ
JAV LB VEIKLOS

Indianapolio mieste naujai 
įsisteigusi LB apylinkė suruošė 
parodėlę ir sėkmingai už
sirekomendavo nelietuvių tar
pe. Apylinkės nariais daugiausia 
yra mišrios lietuviškos šeimos, 
siekiančios išlaikyti gyvas lietu
viškas tradicijas ir kaip LB vie
netas reikštis kultūrinėj ir politi
nėj veikloj. Valdybą sudaro: Ri
mas Guzulaitis — pirmininkas, 
Onutė Hilton — sekretorė ir 
iždininkė, Jim Murphy — vice
pirmininkė. Apylinkė užmezgė 
artimus ryšius su JAV LB krašto 
valdyba ir Vidurio vakarų apy
garda. Vasario 16-ajai apylinkės 
valdyba užsisakė LB anglų kal
ba paruoštas radijo programas, 
kurias tikisi panaudoti translia
cijom per vietos radijo stotis.

Birutė Zdanytė, naujai išrink
ta JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininkė, pagal užim
tas pareigas įėjo į JAV LB kraš
to valdybą kaip vicepirmininkė 
jaunimo reikalam. Šiose parei
gose ji pakeičia Daivą Vaitkevi
čiūtę. Šiais metais LJS-ga yra 
numačiusi ypatingą dėmesį 
skirti jaunimo įjungimui į rinki
mą davinių apie Sov. Sąjungos 
nusižengimus Helsinkio kon
ferencijos sutarimam. Daviniai 
bus pristatyti 1977 vasarą Bel
grade įvyksiančioj konferen
cijoj. Šiuo klausimu atsakingas 
pareigas turi Princetono univer
sitete besitobulinąs Linas Koje
lis, LJS-gos politinės veiklos 
koordinatorius. Paskutiniame 
JAV LB krašto valdybos posėdy 
LJS-gos veiklai paremti buvo 
paskirta 450 dol. suma.

JAV LB krašto valdyba sau
sio 24 įvykusiame posėdy pa
tvirtino JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkės 
Aušros Mačiulaitytės-Zerr pri
statytą tarybą. Ją sudaro: Rimas 
Česonis (JAV LB krašto valdy
bos vicepirm.), Algimantas Gu- 
reckas (JAV LB krašto valdybos 
ryšininkas Washingtone), Dalia 
Jakienė (Philadelphijos skautų 
darbuotoja), Daiva Kezienė 
(Laisvės Žiburio radijo progra
mos New Yorke redaktorė), Li
nas Kojelis (JAV Liet. Jaunimo 
S-gos koordinatorius politiniam 
reikalam), Violeta Kuncaitytė 
(National Council for Urban and 
Ethnic Affairs informacijos cent
ro direktorė), Antanas Mažeika 
(vienas iš Lapkričio 13 žygio 
ruošėjų), kun. Kazimieras Puge- 
vičius (JAV liet, katalikų sielo
vados centro direktorius), Vida 
Misiūnaitė-Roberts (Baltimore 
News American skyriaus re
daktorė), dr. Onutė Valašinaitė- 
Wallash (advokatė, Neo-Lithu- 
ania korporacijos narė) ir dr. An
tanas W. Novasitis (advokatas,' 
respublikonų veikėjas, JAV LB 
krašto valdybos vicepirmi
ninkas).

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!
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DAIL. K. ŽOROMSKIO KŪRYBOS DERLIUS

Šiemet sueina 30 metų nuo 
pirmosios dailininko Kazimiero 
Žoromskio individualios darbų 
parodos Madride 1947 metais. 
Šiai sukakčiai paminėti kovo 19- 
20 Kultūros Židiny, Brooklyne, 
rengiama retrospektyvinė jo 
darbų paroda.

Tai bus labai reta proga ap
žvelgti reikšmingo lietuvių 
menininko nueitą kelią nuo 
tremties metų pradžios iki dabar 
ir pasekti jo vystymąsi nuo ga
baus jauno tapytojo iki brandaus 
šių laikų dailininko, kurio dar
bai kabinami rinktinėse Ameri
kos ir tarptautinėse parodose, 
įvairit^ miestų svarbiuose mu
ziejuose ir galerijose.

Idėja rengti retrospektyvinę 
dail. Žoromskio parodą pri
brendusi ir sveikintina. Kultūros 
Židiny bus išstatyta apie 100 
dailininko darbų iš įvairių jo kū
rybos periodų, keli paveikslai 
dar iš Europos, bet daugiau
sia iš paskutinių 20-ties metų 
laikotarpio, praleisto New Yorke.

JAUNIEJI MENININKAI JAV LB
25 METŲ SUKAKTIES MINĖJIME

Jaunųjų mūsų meninių pajėgų 
skatinimas siekti meno aukštu
mų ir sudarymas jom galimybių 
savo talentus parodyti plačiajai 
visuomenei visada buvo vienu 
iš svarbesniųjų Lietuvių Bend
ruomenės uždavinių.
Tai rodo PLB organizuojamos 
jaunųjų menininkų gastrolės į 
užjūrius; tai rodys ir kovo 12, 
šeštadienį, 6 vai. vak. Hartfordo 
Sonesta viešbuty įvyksiąs JAV 
LB 25 metų sukakties iškilmin
gas minėjimas.

Minėjimo akademijos metu 
įvyks trijų mūsų jaunų, tačiau 
meniniu požiūriu brandžių me
nininkų koncertas. Tie meni
ninkai taie smuikininkė Brigita 
Pumpolytė, sopranas Genė 
Ugianskienė ir pianistas Sau
lius Cibas. Pirmosios dvi gyvena 
Philadelphijos apylinkėse, o tre
čiasis — Bostone.

Smuikininkė Brigita Pumpo
lytė, vaikystėj pamėgusi muziką, 
jau 1959 Dirvos surengtose jau
nųjų talentų varžybose laimėjo 
pirmąją vietą. Vėliau vyko jos 
koncertai Philadelphijoj, New 
Yorke, Baltimorėj, Bostone, Chi
cagoj ir kitur. Baigusi Philadel
phijos muzikos akademiją, dabar 
dėsto muziką Hadonfield akade
mijoj, Episcopal akademijoj ir 
Cabrini kolegijoj. Taip pat pri
klauso prie Philadelphijos muzi
kos akademijos ir Glassboro 
Statė College mokomojo perso
nalo. Groja smuiku Reading, 
Lancaster, Wilmington, Phila
delphijos operos, Pennsylvani- 
jos baleto ir 
orkestruose, 
simfoninio
meisterė ir Wilmington simfoni
nio orkestro koncertmeisterio 
asistentė. Vadovauja styginiam 
kvartetui, dažnai koncertuo
jančiam Philadelphijos apylin
kėse. Komp. Vi. Jakubėnas apie 
ją yra rašęs Draugo dienrašty: jų; visi jie šiuo metu ilsisi ir 
“Užgirdome tikrą artistę, su 
aukšta, švaria technika ir ne- Floridoj, 
abejotinu solistės polėkiu: 
skambiu, dainuojančiu tonu ir 
klausytojus pagaunančiu jaus
mingumu”.

Genė Ugianskienė, bai
gusi dainavimo studijas bakalau
ro laipsniu Chicago Conservato- 
ry College, yra dainavusi Kap
sas City, Chicagoj, Detroite, 
New Yorke, Philadelphijoj, Los 
Angeles, Rochestery ir kitur. Ne 
vienu atveju Chicagos ir New 
Jersey lietuviai solistės balsą yra 
girdėję televizijoj ir radijui. 
1961 ji atstovavo LB-nei Chica
gos tarptautinėj mugėj, kaip 
Miss Lithuania, kur laimėjo ant
rąją vietą ir lankytojų simpa
tijas savo perduota lietuviška 
daina. Yra dirigavusi amerikie
čių choram Missouri -ir New 
Jersey valstijose. Šiuo metu 
savo balsą tobulina pas Lie
tuvos operos solistę J. Augaity- 
tę. Pažymėtina, kad jos kon
servatorijos baigimo proga duo
tam rečitaliui komp. kun. B.

Philharmonia
Yra Hadonfield 

orkestro koncert-

-o-
Dailininko Žoromskio kū

rybinis kelias pilnas posūkių ir 
vingių, nes jo kūryba nuolat kei
tėsi ir vystėsi, niekad nestovė
jo vietoj. Todėl jo paveikslų te
matikoj ir stiliuj matysim daug 
įvairumo.

Tapytojo gyvenimas irgi ne
stovėjo vietoj. Baigęs Vilniaus 
Dailės Akademiją 1942, jis atsi
dūrė Vienoj ir ten 1945 baigė 
Vienos Meno Akademiją. 1945- 
6 studijavo Romoj freską, o pas
kui apsigyveno Ispanijoj. Ten, 
Madride, Tautiniam Modernaus 
Meno Muziejuj, 1947 metais ir 
buvo surengta pirmoji indivi
duali jo darbų paroda. Tam pa
čiam muziejuj, 23-čiam “Salon 
de Otono”, 1949 dail. Žoroms- 
kis taip pat dalyvavo grupinėj 
parodoj.

1950 dailininkas išvažiavo į 
Kolumbiją, kur Javeriana uni
versitete Bogotoj dėstė meno 
dalykus keliuose fakultetuose. 
Bogotos Tautinėj Bibliotekoj

Markaitis sukomponavo kūrinį, 
skirtą specialiai jai.

Pianistas Saulius Edmundas 
Cibas tuo metu, kai JAV LB žen
gė savo pirmuosius žingsnius, 
dar nebuvo gimęs. Pianino pra
dėjo mokytis pas kompozitorių 
Julių Gaidelį. Vėliau lankė New 
England konservatoriją ir studi
javo pas pianistą Russell Sher- 
man. 1973 gavo Arion Award 
for Music ir pirmą premiją iš 
Wollaston Glee klubo, o pabal
tiečių instrumentalistų ir daini
ninkų konkurse Bostone laimėjo 
pirmąją vietą. Tais pačiais me
tais skambino su garsiuoju Bos- 
ton Pops orkestru. Šiuo metu 
studijuoja chemiją Harvardo 
universitete, o tarp kitų daly
kų ir muziką. Pianino pamokas 
taip pat jis tęsia ir pas garsiąją 
Harriet Shirvan.

Naujosios Anglijos lietuviai 
yra kviečiami minėtus meni
ninkus išgirsti kovo 12 Hartfor
de ir kovo 13 Bostono LB apy
linkės ruošiamam JAV LB su
kakties minėjime.

A.G.

JUNO BEACH, FLA.

Vasario 22 vieno Condomini- 
um pastato pobūvių salėj Lie
tuvių Bendruomenės Palm 
Beach County apylinkės valdy
ba, talkinama visada pasirengu
sių savo darbų prisidėti, nieka
da nepavargstančių bendruome- 
nininkių, surengė gražiai pavy
kusį Užgavėnių vakarą. Į jį su
sirinko svečiai net iš tolimojo 
Miami bei iš kaimyninio Lake 
Worth. Kaip praėjusiais, taip ir 
šiais metais savo apsilankymu 
apylinkės pastangas pagerbė 
gausūs svečiai iš Kanados bei 
bičiuliai iš šiaurinių J.ĄV valsti- 

šildosi šiais metais nelabai šiltoj

Elena Blandytė, dailiojo žo
džio menininkė iš Chicagos, po 
Užgavėnių vaišių savo nuotai
kingu deklamavimu sujungė vi
sus susirinkusius svečius į vie
ną lietuvišką šeimą, besigėrin
čią “Jūratės ir Kastyčio” meile, 
kuriem visą laiką grasino ant
gamtinės jėgos. E. Blandytė, pir
mą kartą pasirodydama šios apy
linkės lietuvių ruošiamame 
pobūvyje, užsitikrino ateičiai, 
kad ji čia visuomet bus mielai 
laukiama viešnia.

Nuoširdi padėka priklauso vi
som bendruomenininkėm už pa
dėtas pastangas skaniai pa
vaišinti mielus svečius; visai 
apylinkės valdybai už ryžtą ir 
darbą suruošti šį Užgavėnių, ta
pusį tradiciniu, pobūvį; vi
siem svečiam, pasiryžusiem nu
važiuoti ilgus atstumus, kad ga
lėtų keletą valandų pabendrauti 
savųjų tarpe. 

A.B.

tais pat metais buvo surengta 
individuali jo darbų paroda, o 
1951 tame pat mieste dailinin
kas dalyvavo grupinėj parodoj 
Modernaus Meno Muziejuj.

Dail. Žoromskis nepasiliko 
Pietų Amerikoj, o 1951 atvyko į 
JAV ir apsigyveno “lietuvių sos
tinėj” Chicagoj. Jis tuoj įsitrau
kė į meninę veiklą. Taip pat 
daug rašė spaudoj meno klausi
mais. Dalyvavo metinėse grupi
nėse parodose garsiam Chicago 
Art Institute 1953, 1954, 1956 
metais. O Riccardo Galerijoj 
1954 metais buvo surengta indi
viduali jo darbų paroda. Daili
ninkui taip pat buvo surengtos 
parodos įvairiose lietuviškose 
kolonijose (Chicagoj, Cleve- 
lande, Detroite, Bostone, Phila- 
delphijoj ir kitur).

1956 dailininkas Žoromskis 
atsikėlė į New Yorką. Jau 20 
metų čia intensyviai tapo, pasu
kęs nauja linkme. Jei ankstyvuo
se jo darbuose reiškėsi impre
sionistinė dvasia, o vėliau, dau
gely darbų Chicagoj, fauvistinis 
tapymo būdas, tai New Yorke 
dailininką sudomino .abstrakti 
kūryba.

Čia jis pamėgo “realųjį” 
abstraktizmą, įsistebėdamas į 
naujus realybės aspektus, kurių 
nemato “kasdieniška” akis — 
uolos paviršiaus spalvinę ritmi
ką, daugialypių, apsilupusių sie
ninių reklamų fantastiką ir kito
kias “abstrakčias” tikrovės deta
les. Vėliau susidomėjo tridimen- . 
siškumu, optine iliuzija. Jo tech
nika — aliejinė. Kai kurios dro
bės — didelių proporcijų, siekia 
iki 80”x60” cydžio.

New Yorke dailininkas Žo
romskis dalyvavo įvairiose svar
biose grupinėse parodose: Ri- 
verside Muziejuj 1958 metais; 
visų JAV dailininkų rinktinėj 
National Academy 1959 metais; 
tarptautinėj parodoj VVashington 

(nukelta į 12 psl.)

Rašytojas Jurgis Gliaudą Los 
Angeles, Calif., miesto ro
tušės didžiojoj posėdžių salėj, 
dalyvaujant visiem tarybos na
riam ir publikai, sausio 28 buvo 
pagerbtas specialiu Los Angeles 
miesto tarybos atžymėjimų. Pa
gerbimo iškilmėse dalyvavo bū
relis Gliaudžių šeimos bičiulių.

Įvadinį žodį tarė ir oficialų 
dokumentą perskaitė miesto 
tarybos narė Peggy Stevenson. 
Gliaudai šis atžymėjimas suteik
tas kaip romanų ir dramų auto
riui bei publicistui. “Jo sukurti 
personažai, siekdami išspręsti

ST. PETERSBURG, FLA.

Vasario 16-osios minėjimo 
‘proga lietuvių klube Lietuvos 
laisvinimo reikalam surinkta 
2,412 dol. aukų. Aukotojų nuro
dymu aukos taip išskirstytos: Al
tai 1,166.50 dol., L. Bendruome
nei — 714 dol. ir Vlikui 531.50 
dol.

Klubo moterų oktetas, vado
vaujamas E. Rūkštelienės, va
sario 19 buvo nuvykęs į Juno 
Beach, kur atliko meninę prog
ramą Vasario 16 ir dr. J. Basa
navičiaus minėjime.

Tarptautinis festivalis Bay- 
front Centre patalpose įvyks ko
vo 11-13. Lietuviai pasirodys 
tokia tvarka: kovo 11, penktadie
nį, 11:15 vai. ryto, kovo 12, 
šeštadienį, 5:15 vai. po pietų, 
kovo 13, sekmadienį, 2:45 vai. 
po pietų.

Literatūros vakaras su rašyto
ju A. Vaičiulaičiu įvyks klubo 
salėj kovo 23, trečiadienį, 6 vai.

*#*.**£

Bridgeporte, Conn., gruodžio 5 buvo surengtas Žmogaus 
Teisių minėjimas, surengė koalicinis komitetas. Kalbėto
jai iš k.: buvęs Sibiro koncentracijos lagerių kalinys Anatoly 
Shapiro, kongresmanas Christopher Dodd ir Simas Kudirka.

PAGRINDINIŲ ŽMOGAUS 
TEISIŲ MINĖJIMAS

Tarptautinė Žmogaus' Teisių 
diena gruodžio 9 buvo minima 
Bridgeporte, Conn. Jau antri 
metai tos dienos minėjimai ren
giami Sacred Heart universiteto 
patalpose. Juos rengia prieš pus
antrų metų įsisteigęs koalicinis 
žmogaus teisėm Sovietų S-goj 
ginti komitetas, į kurį, šalia ke
leto amerikiečių ukrainiečių ir 
žydų organizacijų, įeina ir Brid
geporto LB apylinkė su L. vyčių 
141-ąja kuopa.

Šį kartą minėjimo programai 
vadovavo James Dolan, Interna- 
tional Institute of Connecticut 
žmogaus teisių komiteto pirmi
ninkas. Jis pabrėžė, kad dabarti
nė disidentų veikla Sovietų S- 
goj labai primena pirmųjų ame
rikiečių patriotų veiklą, mėgi
nant Ameriką atpalaiduoti nuo 
Anglijos imperijos. Suminėjo 
pavyzdžius, kaip buvo persekio
jami didieji Amerikos vyrai, kas 
atsitiko kai kurių Amerikos ne

tiesos ir gėrio porblemą, kovoja 
už individualybę ir laisvę”, sa
koma dokumente.

Lietuviškos institucijos, kaip 
Šv. Kazimiero parapija, Los An
geles miesto atžymėjimų yra ga
vę. Rašytojas Jurgis Gliaudą yra, 
rodos, pirmasis individualus lie
tuvis, kurį Los Angeles miestas 
šiuo būdu oficialiai pagerbė.

Nuotraukoj iš dešinės — Los 
Angeles miesto tarybos narė 
Peggy Stevenson, rašytojas Jur
gis Gliaudą, žmona Marija ir sū
nus, teisių daktaras, Jurgis J r.

vak. A. Vaičiulaitis skaitys pa
skaitą apie poetą O. Milašių.

Lietuvių klubui išsirinkus 
naują valdybą, biuletenio redak
cinis kolektyvas lieka tas pats: 
A. Kamiene, K. Kleiva, dr. IĮ. 
Lukaševičius, K. Grigaitis.

Lietuvių katalikų pamaldos 
vyksta kiekvieną sekmadienį 
Holy Name bažnyčioj, Gulf- 
porte, Fla., 4 vai. po pietų.

Radijo stotis WWBA FM 107.3 
vasario 19 rytą davė gerai pa
ruoštą programą apie Lietuvą. 
Pasikalbėjime dalyvavo prel. J. 
Balkonas, M. Schuck ir A. Kar- 
nienė. Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės vardu programą išrū
pino V. Ugėnas.

Arki vysk. Jurgio Matulaičio 
akademija rengiama kovo 17, 
ketvirtadienį, 3 vai. po pietų 
Lietuvių klubo' salėj. Rengia
L.R. Katalikių Moterų S-gos 76 
kuopa. Programoj prel. J. Balko
no paskaita, klubo moterų okte
tas, vadovaujamas E. Rūkštelie- 
nes, šilta vakarienė. —L.Z.K. 

priklausomybės deklaraciją pa
sirašiusiųjų šeimom.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Connecticut kongresmanas 
Christopher Dodd. Jis yra sena
toriaus Thomas Dodd, buvusio 
Nuernbergo teismo prokuroro, 
sūnus. Vaizdžiai sugretindamas 
tėvo jam atpasakotus nacių 
smurto veiksmus su šiais laikais 
Sovietų S-gos vykdomu genoci
du ir žmonių persekiojimu, šis 
jaunas Amerikos valstybininkas 
pabrėžė, jog jis asmeniškai 
sieks, kad Amerikos valdžia vi
sur ir visuomet viešumon iškel
tų ir šiais laikais vykdomus 
smurto veiksmus. Tuo metu jis 
tikėjosi naujosios administraci
jos būti paskirtas grupėn, kuri 
,seka Helsinkio susitarimų vyk
dymą. Pasakojo keletą epizodų, 
kada jis pats, lankydamasis So
vietų S-goj, kelis kartus buvo su-- 
sikirtęs su valdžios pareigū
nais.

Retai amerikiečiuose pasireiš- 
kiąs toks stipriai emociškai per
gyventas kongresmano Dodd 
užsiangažavimas padėti perse
kiojamiesiem Sovietų S-goj la
bai paveikė visus minėjimo da
lyvius. Įsidėmėtinas jo posakis, 
kad jis labai džiaugiasi Bridge
porte užtikęs tokį retą bendros 
veiklos prieš Sovietų S-gą pa
vyzdį. Sakėsi įvairiomis progo
mis kalbėjęs atskirai ukrainie
čiam, žydam ir lietuviam, ta
čiau apgailestavęs, kodėl jie ne
gali susiburti dideliu mastu 
bendrai veiklai. Tokia veikla 
atrodytų daug rimtesnė ir būtų 
daug svaresnė. y

Kalbėjo ir Simas Kudirka, nu
šviesdamas savo odisėją laisvėn, 
papasakodamas apie gyveni
mą sovietų koncentracijos sto
vyklose ir apie sovietų žvejy
bos rolę Amerikos pakrantėse. 
Ragino nepamiršti, nepalikti tų 
daugybės persekiojamų žmonių.

Anatoly Schapiro, prieš pusę 
metų iš Sovietų S-gos atvykęs 
žydų disidentas, pasakojo apie 
savo pergyvenimus koncentraci
jos stovyklose ir apie savo šei
mos persekiojimą, vos tik jam 
pareiškus norą emigruoti. Ka
lėjime ir stovyklose sutikęs daug 
ukrainiečių ir pabaltiečių. Pami
nėjo lietuvius P. Paulauską ir L. 
Simutį, kentėjusius nežmoniš
kai žiauriose sąlygose. Perspėjo, 
kad daugumas sovietinių suve
nyrų yra daryti stovyklos kali
nių. Jis pats stovykloj droži- 
nėjęs kažkokias bobutes ir daręs 
baterijas automobiliam.

Ukrainiečių merginų grupė, 
pritardama akordeonu, padaina
vo ukrainietiškų liaudies dainų.

Vietinė amerikiečių spauda 
šį įvykį plačiai aprašė. Šiuome
tinis koalicinio komiteto pirmi
ninkas yra Edward Kirschner, 
Bridgeporto diecezijos sociali
nių reikalų direktorius, buvęs 
Pax Romana pirmininkas. Mi
nėjimo rengimo komiteto pirmi
ninkė buvo Myra Oliver, Inter- 
national Institute direktorė.

Minėjimo programa paliko 
tikrai gilų įspūdį. Buvo pagei
davimų, kad koalicinis komite
tas netrukus suruoštų seriją se
minarų, kurie amerikiečių vi
suomenei nušviestų žmogaus 
teisių būklę Sovietų Sąjungoj.

I.<

Da- 
mo-

laik-

— Atstovų Rūmuose VVashing- 
tone Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukaktis bus mini
ma kovo 31. Minėjimo dieną 
atstovų rūmuose maldą sukalbę- ’ 
ti pakviestas kun. J. Prunskis.

— Senatorius A. Stevenson 
(dem., 111.) JAV senate priminė, 
jog privalu reikalauti, kad Sov. 
Sąjunga laikytųsi Helsinky pri
imtų žmogaus teisių ir kad rei
kia skelbti, kur tie nutarimai « 
laužomi. Senatorius ypač primi
nė Lietuvą.

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, lankydamasis Eu
ropoj, vasario 13 tarėsi su Lie
tuvos atstovu Vatikane S. Lozo
raičiu Jr. Vasario 14 Lietuvių 
kolegijos rektorius prel. L. Tu- 
laba pirmininką pakvietė pietų, 
kuriuose dalyvavo ir vysk. A. 
Deksnys bei prel. V. Mincevi
čius. Dr. J. K. Valiūnas aplan
kė ir Lietuvos diplomatijos še
fą ministerį St. Lozoraitį- Šis 
vasario 15 suruošė Vasario 16- 
osios priėmimą, kuriame daly
vavo Romos lietuviai. Dr. J. K. 
Valiūnas, pristatytas S. Lozorai
čio Jr., tarė susirinkusiem ta pro
ga žodį. (E)

— Į Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premijos vertinimo komisi
ją įeina Aušra Jurašienė, Pranas 
Naujokaitis, Alina Staknienė, 
Vytautas Volertas, Leonardas 
Žitkevičius. Bus vertinamos 
1976 išleistos literatūrinės kny
gos.

— Dail. Magdalenos Stankū
nienės dailės darbų paroda 
Chicagoj, Jaunimo Centro Čiur
lionio galerijoj vyks kovo 18-27.

— Pianistės Raimondos Apei- 
kytės koncertas ruošiamas ba
landžio 3 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.» Koncertą rengia 
riaus Girėno lituanistinė 
kykla.

— Speak-Up, mėnesinis 
raštės? leidžiamas to paties var
do bendrovės, sausio-vasario 
numerio du puslapius iš 20 
paskyrė Lietuvai Vasario 16 pro
ga. Jame rašoma apie pogrindi
nę “Aušrą”, “LKB Kroniką”, 
Lietuvos rezistenciją. Yra įvairių 
straipsnių antikomunistinėmis 
temomis. Leidėjas — Giliaras 
Urbonas, pastovi bendradarbė 
— lietuvaitė Patricia Young.

— Rašytoja Alė Rūta ir pia
nistė Raimonda Apeikytė iš Ca- 
lifornijos vyksta į Detroitą, kur 
balandžio 2 atliks literatūros- 
muzikos vakaro programą. Vaka
rą organizuoja vietos Lietuvių 
Fronto Bičiulių sambūris.

— Akademinio skautų są
jūdžio Adelaidės skyrius paskel
bė literatūrinį konkursą prozos 
veikalui parašyti. Konkurse gali 
dalyvauti visi Australijos lietu
viai. Rašinio forma gali būti no
velė, apysaka ar atsiminimai. 
500 dol. premija bus įteikta 1978 
Vl-sios tautinės stovyklos metu 
Melbourne.

— Lietuvos Šaulių Sąjungos 
tremty kultūrinis suvažiavimas, 
rengiamas vietoj kultūrinės sa
vaitės, šiemet įvyks liepos 2-4 
Union Pier, Mich. Suvažiavimo 
stovyklos vadovu pakviestas 
gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos Chicagoj pirmininkas 
Edmundas Vengianskas.

— Kun. Leonas Zaremba, lie
tuvių jėzuitų provincijolas, pra
nešė per savaitraštį Mūsų Lietu
va, kad lietuviai jėzuitai perlei
džia lietuviam saleziečiam Šv. 
Kazimiero asmeninę lietuvių 
parapiją ir laikraščio redagavimą 
bei administraciją. Pagrindinė 
pakeitimų priežastis — jėzuitų 
stoka. Kun. A. Saulaitis perke
liamas į Jaunimo Centrą Chica
goj, o kun. P. Daugintis — į 
Montevideo lietuvių parapiją 
Urugvajuj. Sao Paulo jau esan
tiem saleziečiam kun. Pr. Ga
vėnui ir kun. St. Šileikiui į tal
ką atvyks du lietuviai salezie
čiai iš Italijos.

— Marijos Pečkauskaitės mi
nėjimą 100 metų sukakties pro
ga Vokietijoj rengia Nordrhein- 
Westfalijos Lietuvių Bendruo
menės atstovybė gegužės 21.
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JAUNIMO KELIONĖS J LIETUVĄ 
IR KURSAI VILNIUJE

REGINA ŽYMANTAITĖ

Aš manau, kad išeivijos lietu 
vių jaunimui pamatyti savo arte 
vų gimtąjį kraštą, aplankyti gi
mines yra malonu ir naudinga. 
Bet svarbu, kad tas lankymas 
būtų toks, kaip lankom demo
kratinius kraštus, o ne sekamas 
bei prižiūrimas, kaip tai būna 
dabar. Malonu būtų pajusti, kad 
esi savo tėvynėj, ne svetimoj 
šaly.

Jaunimui lankymasis būtų 
naudingas ir ta prasme, kad, 
vyresniesiem pavargstant ar net 
iškeliaujant į amžinybę, jų vai
kai būtų susipažinę ir įsitikinę, 
jog Lietuva vis dar nėra demo
kratinė nepriklausoma valstybė 
ir pati savo krašto šeimininkė, 
bet prievarta okupuota ir joj 
viešpatauja Sovietų Rusijos val
dovai. Kad jaunuolis visa tai ma
tytų ir pajustų, jis turi būti 
jau čia, išeivijoj, įgavęs sąmo
ningo lietuvio jausmą, susipaži
nęs su praeities nepriklausomos 
Lietuvos valstybės istorija. Jis 
turi pastebėti, kad Lietuvą tvar
ko svetimieji, ir žinoti, kodėl ru
sų kalba yra privaloma mūsų 
tėvynėj mokyklose ir įstaigose. 
Jei į pavergtą tėvynę nuvyks su 
nepriklausomos ir okupuotos 
Lietuvos istorija nesusipažinę 
čia, laisvėj, tai parsiveš klaidin
gas informacijas ir kitus čia klai
dins.

Lituanistinių kursų pa
vergtoj tėvynėj organizavimas, 
mano nuomone, yra nepateisi
namas lietuvių išeivijos žings
nis. Atiduoti jaunuolius šešiom 
savaitėm į Lietuvą pavergusio, 
beveik pusę jos žmonių nukan
kinusio tautos priešo, sovie
tinio okupanto rankas auklėti 
yra išdavimas ne tik daugelio 
tūkstančių Sibire nukankintų 
lietuvių ir vėliau garbingų par
tizanų, bet ir anų pirmųjų Lie
tuvos atgimimo žadintojų, kaip 
vysk. M. Valančius, dr. V. Ku
dirka, dr. J. Basanavičius, A. 
Smetona ir kiti. t

Aš maniau, kad politika ir kul
tūra, kaip demokratiniam pasau
ly, taip ir Sovietijoj yra skirtin
gi dalykai, bet įsitikinau, kad ten 
visi mokslai, menai ir viskas yra 
pajungta politikai ir tiesiogiai 
tarnauja tik komunizmui. Tai 
aiškiai patvirtina Sovietų užsie
nio sekcijos direktorius Kali
ninas, Sovietų kultūros ministe
rijoj pareiškęs, kad “kultūriniai 
santykiai tarp Rytų ir Vakartį 
faktiškai yra politinis reikalas”.

Ko Lietuvos pavergėjai sie
kia, viliodami jaunimą į kursus, 
parodo ir toks jų pasakymas: 
“Šiuo metu tarpusavio santykių 
problema tarp Sovietų Sąjun
gos tautybių turi gryną ir tiesio
ginį komunistinį tikslą: pasiekti 
tarp sovietinių tautų visapusiš
ką vienybę, kurios galutinis tiks
las — visiškas susiliedinimas” 
( Sovetskoe gosudartsvo i pravo, 
Moskva, 1961, Nr. 12, psl. 23, 
cituota Naujojoj Vilty).

Nejaugi mes siunčiam vaikus 
tam, kad susiliedintume su rusų 
komunistine valstybe ir tauta? 
Ar mes, lietuviai, turėdami tokią 

VVaterbury, Conn., vasario 16 dienos rytą lietuviai ir kiti susirinko į miesto burmistro 
kabinetą pasveikinti garbės burmistrą, lietuvį Adolfą Čampę. Miesto valdyba pirmą kartą 

lORiu būdu pagerbė Lietuvą ir lietuvius. Nuotr. T. Kabelkos

didingą kunigaikščių valdovų 
praeitį, tiek nusigyvenom, 'kad 
sugebam tik svetimiem tar
nauti?

Jei taip jau norima per šešias 
savaites atlietuvinti jaunuolius 
ir jei Lietuvos šeimininkas taip 
nuoširdžiai pigiomis kainomis 
tuos kursus mum siūlo, tad tegu 
leidžia juose dėstyti išeivijos 
lektoriam, kurie, aš manau, ne
blogiau yra susipažinę su Lie
tuvos praeitim ir tautos pasie
kimais okupacijos laikotarpy. 
Arba galėtume šešių savaičių 
tokius kursus rengti ir čia, išei
vijoj, tokia pat programa, tik, 
žinoma, kitaip perduodama ir 
kitų lektorių. Ar nėra mūsų 
kultūrinių fondų padengti išlai
dom? Tik tokius kursus baigę 
galėtų lankyti gimines ir arti
muosius ir pažinti tėvų kraštą 
laisvai važinėdami.

Man gilų įspūdį paliko tuo 
klausimu padarytos išvados: 
“Okupantas, pasikliaudamas lie
tuvių tautiniais ir artimųjų mei
lės jausmais, nori, kad mes patys 
savo rankomis pasmaugtume 
Lietuvos respublikos tęstinumą, 
prisidėdami tuo susovietintu 
bendradarbiavimu prie Lietu
vos inkorporacijos į Sovietų Są
jungą pripažinimo ir palengvin
dami sovietinei imperijai sunai
kinti tą didįjį mūsų tautos lais
vės kovos ginklą — tarptautinį 
Lietuvos respublikos inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą nepri
pažinimą” (Dirva, 1967, III.l).

Arba V. Vaitiekūno žodžiai: 
“Mūsų aiškiam vieningam su
pratimui savo uždavinio Lietu
vai sunykus, pačių Lietuvos lais
vės kovotojų laisvajame pasauly
je vaikai gali nueiti tarnauti 
okupantui ir išduoti ne tik savo 
tautos ir savo tėvų Lietuvos ne
priklausomybės idealus, bet ir 
pačius savo tėvus. Deja, tam tu
rime sovietinio bendravimo pa
vyzdžių iš pačių rusų politinės 
tremties: tėvai nuo bolševikų 
bėgo, vaikai virto bolševikų 
agentais” (Į Laisvę, 1968, Nr. 
42). Ir esu nustebinta, kad jo 
nuomonė dabar pasikeitė.

Aš pati Lietuvą lankiau ir tą 
nuomonę galiu tik patvirtinti. 
Pati įsitikinau, kad Lietuva pa
vergta ir po Helsinkio akto pa
sirašymo dar labiau spaudžiama.

Baigdama norėčiau suminėti 
faktus iš Lietuvos šaltinių.

1) Kursuose dėstyti neleidžia
ma eiliniam dėstytojam. Turi 
būti politiškai ištikimi asmenys. 
Be to, dėstytojas turi įrodyti tris 
komunistų partijos centrinio ko
miteto rekomendacijas.

2) Pagrindinis tų kursų tikslas 
yra paneigti lietuvių kovotojų už 
laisvę išeivijoj pagrindus, įro
dant, jog Lietuva nėra tokia, 
kokia rodoma išeivijoj. Viskas 
tuose kursuose yra tik agitacija 
ir propaganda už sovietų val
džią.

3) Kursai daromi vasaros 
metu, kadangi nėra kaimo jauni
mo, studentija yra išvažiavusi. 
Kursų tikslas — kad kursantai 
neturėtų tiesioginių kontaktų 
su Lietuvos studentais; jie yra 
apsupti komunistų draugovi

ninkų bei komjaunuolių.
4) Laisvalaikiais yra rodomi 

pavyzdiniai kolchozai. Lanko
mos tik tos vietos, kurios yra 
skirtos užsieniečiam žiūrėti. Ne
rodoma tikrovė, apleisti kaimai 
ir t.t.

5) Stipendija užsienio studen
tui prilygsta lenininei stipendi
jai. Tai yra aukščiausia rusų 
stipendija, komunistų partijos 
skiriama geriausiem moki
niam. Pvz., Kauno politechni
kos institute 1973 šia stipendija 
pasinaudojo tik keletas žmonių, 
o reguliari studentų stipendija 
yra 23 rubliai.

Kokia gėda būtų daroma lie
tuvių tautai, jei mes, pabėgę 
nuo rusiško maro, tiek daug iš
kentėję, priėmę imigrantų gy
venimą, visą šį laiką kovodami 
dėl laisvos Lietuvos, dabar sėtu- 
me grūdus, talkindami laisvajam 
pasauly plėstis šiam marui! Vie
toj to verčiau stiprintume čia, 
išeivijoj, lituanistinius kursus 
bei tikrą lietuvišką istori/į (ir 
Vasario 16 gimnaziją) jaunimo ir 
studentijos tarpe.

WATERBURY, CONN.

Amerikiečiai pagerbia Lietuvą

Vasario 16 išvakarėse miesto 
valdyboj kilo mintis pagerbti 
Lietuvą ir lietuvius ypatingu bū
dų, paskiriant tai dienai lietuvį 
burmistru. Pasirinko aktyvų lie
tuvį, visuomenininką Adolfą 
Čampę.

Waterburiečiai lietuviai, per 
trumpą laiką sužinoję šią žinią, 
džiaugsmingai rinkosi vasario 
16-tos rytą į įvesdinimo apeigas. 
Trispalvė lietuviška vėliava prie 
miesto rūmų jau plevėsavo.

Prieš 9 vai. policija su sire
nom atlydėjo A. Čampę į miesto 
v-bos rūmus kur jį pasitiko per 
100 lietuvių. Daug lietuvaičių 
buvo su tautiniais drabužiais. 
Miesto pareigūnai buvo nu
stebinti tokiu gausiu lietuvių at
vykimu. Lig šiol tik airiai šv. 
Patriko ir italai Kolumbo dieno
mis buvo skiriami burmistrais, 
bet į tas iškilmes atvykdavo tik 
saujelė jų tautiečių.

Miesto burmistras Ed. Bergin 
savo įvadiniam žody pasakė, 
kad, pagerbdamas Lietuvą, jis 
dabar į savo kėdę pasodina ir su
teikia šiai dienai garbės bur
mistro titulą aktyviam Water- 
burio lietuviui Adolfui Čampei.

A. Čampė padėkojo už suteik
tą lietuviam garbę, trumpai pri
minęs Lietuvos buvusią didybę 
ir dabarties padėtį. Tuoj kaip 
burmistras pasirašė Waterbu- 
rio miestui proklamaciją, kuri 
skelbia, kad šiandien yra lietu
vių diena.

Pasisveikinęs su aukštaisiais 
miesto pareigūnais, Čampė pa
spaudė ranką kiekvienam atsi
lankiusiam. Po to visi dalyviai 
buvo pavaišinti. Dėmesį at
kreipė ant stalo padėta didelė 
gražių gėlių puokštė. Tai buvo 
lietuvių dienai pasveikinimas.

Tuo laiku nuolat atvykdavo į- 
vairūs pareigūnai bei tarnautojai 
ir kiti miesto veikėjai pasveikin
ti burmistro ir lietuvių. Kelias 
valandas tęsėsi visų gan pakili 
nuotaika.

Vasario 16-tos minėjime VVaterbury, Conn., iš k. Altos pirm. Adolfas Čampė, paskai- 
tininkė Elena Juciūtė, miesto aldermonė Alvera Balandienė ir JAV kongreso narys 
Ronald Sarasin. Nuotr. P. Adams.

Pietum 12 vai. A. Čampė 
kartu su aukštaisiais miesto 
asmenimis su policijos eskortu 
buvo nulydėtas į ELK’s klubą, 
kur apie 150 žymiųjų miesto bei 
Įmonių ir kitų įstaigų vadovau
jančių asmenų gražiai pasitiko. 
Su kiekvienu asmeniškai pasi
sveikinta. Pietum, tarp kitko, 
patiekė ir lietuviškus balandė
lius. Pietų metu per garsiakalbį

PHILADELPHIA, PA.

Prano Baltuonio medžio šaknies 
skulptūros

Jau lyg ir tradicija, kad Vin
co Krėvės šeštadieninės mokyk
los tėvų komitetas kasmet šiuo 
metu ruoštų meno parodą. Ir 
šiais metais kovo 20, sekmadie
nį, 12 vai. iki 3 vai. popiet 
Šv. Andriejaus parapijos salėj 
(19ta ir VVallace Strs) bus paro
da. Šį kartą savo darbus mum 
parodys Pranas Baltuonis iš 
Montrealio.

Prieš 10 metų Expo-1967 
Montrealy metu, Baltuonis pir
mą kartą surengė savo medžio 
šaknies skulptūrų parodą. Per 
tuos dešimtį metų Pranas Bal
tuonis su savo nepailstančia tal
kininke žmona Jadvyga yra ap- 
važinėjęs ne tik beveik visas 
lietuviškas kolonijas, bet ir di
desnę dalį Amerikos bei Kana
dos. Visur didelis susidomėji
mas ir pasisekimas. Ne kartą su 
savo parodomis yra patekęs ir į 
televiziją.

Pereitą vasarą Pranas Baltuo
nis dalyvavo International 
Sculpture Exhibition, Museo D’ 
Arte Modemą, Milane, Italijoj. 
Paskutiniu laiku yra gavęs pa
kvietimą surengti parodą La Ga- 
lerie Mouffe, Paryžiuj.

Prano Baltuonio kūryba tai 
bendravimas su gamta — me
džio šaknimi. Jis niekad nepra
važiuos pamiškės ar paežerės ne
patikrinęs, ar ten jo nelaukia ko
kia šaknelė, kuri bus išgelbėta 
nuo supuvimo.

Senovėj lietuviai garbino me
dį, gal todėl ir mum yra prie 
širdies medis, kuris suteikia sa
votišką šilumą. Skulpt. Baltuo
tus ir šaknis neišskiriami drau
gai, kurie vienas kitą papildo. 
Kurdamas • skulptūrą, Baltuonis 
suteikia šakniai tęstinumą, nau
ją formą, o šaknis savo vingiuo
tomis rievėmis sukelia kūrėjo 
nepaprastą fantaziją, kuri matosi 
skulpt. Baltuonio darbuose. Jo 
< laibai — surrealistiniai uni
kumai, pilni judesio, fantazijos 
ir romantikos.

Visi Philadelphijos apylinkių 
lietuviai yra kviečiami parodą 
aplankyti ir įsigyti Baltuonio 
darbų. Rengėjai lankytojus pa
vaišins kavute.

Trumpai
Ateitininkai sendraugiai vasa

rio 27 Šv. Andriejaus parapijos 
salėj suruošė medicinos klau
simais pasikalbėjimą su dr. Albi
nu Šmulkščiu. Prelegentas pa
lietė dažniau pasitaikančias li
gas. Buvo nurodyti apsisaugoji
mo ir gydymosi būdai. Kilo ir 
įvairūs klausimai iš klausytojų, 

kurie viską atidžiai priėmė. 
Darbščios šeimininkės susirin- 

trumpai, bet gan nuosekliai ir 
įspūdingai buvo pranešta apie 
buvusią ir dabarties Lietuvą. Pa
sidžiaugta, kad pirmą kartą šian
dien Waterburio miesto bur
mistru yra lietuvis Adolfas Čam
pė ir kad jis čia yra mūsų gar
bės svečias. Visi atsiliepė gau
siu plojimu.

Po dvi valandas trukusių pie
tų A. Čampė su visais palydo- 

kusius pavaišino pačių pagamin
tais skaniais pietumis. Svečiai, 
kurių buvo pilna parapijos salė, 
kultūringai praleido popietę.

Tautinės Sąjungos Philadel
phijos skyriaus metinis su
sirinkimas kovo 13, sekmadienį, 
2 vai. po pietų įvyks Chefs 
svetainėj. Pranešimą \ padarys 
Juozas Bagdonas, centro valdy
bos narys.

Dr. Jono Basanavičiaus 50 
metų mirties sukakties minėjimą 
balandžio 24, tuoj po lietuviškų 
pamaldų, Šv. Andriejaus parapi
jos salėj rengia Tautinės Sąjun
gos Philadelphijos skyrius. Pa
skaitą skaitys dr. Vincas Maciū
nas, o jo raštų ištraukas — 
Roma Česonienė.

Tautinės Sąjungos 15-tasis 
seimas įvyks gegužės 28-29 She- 
raton viešbuty. Bankete publi
ką linksmins dainininkė Vanda 
Stankienė ir Chicagos Korp! 
Neolituania orkestras. Vyks ir 
Vilties draugijos posėdžiai.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Lietuvos steigiamasis seimas, V. Sruogienės, 6.50 dol. 
Neramios dienos, J. Matulionio, 15 dol.
Juodvarniai, P. Jurkaus pasaka-poema, 5 dol.
Dulkės raudonam saulėleidy, V. Ramono romanas, 6 dol. 
Erelių kuorai, P. Orintaitės romanas, 8 dol.
Broliai, pradėkim, B. Ramanausko, 6 dol. 
Likimo audrose, VI. Vailionio romanas, 7 dol. 
Europietė, S. Būdavo romanas, 6 dol.
Mes grįžtame, A. Pakalniškio dienoraštis, 5 dol.
Paguoda, B. Railos, I-II — po 5 dol., III — 6.50 dol. 
Rudenys ir pavasariai, A. Baranausko, I-II, po 6 dol. 
Šilko tinklai, A. Barono pasakojimai, 4.50 dol. 
Tos pačios motinos sūnūs, P. Girdžiaus, 4 dol.
Naujųjų metų istorija, B. Pūkelevičiūtės romanas, 4.50 dol. 
Rugsėjo šeštadienis, B. Pūkelevičiūtės romanas, 5 dol. 
Lietuviškoji skautija, P. Jurgėlos, 12 dol.
Fragmentai iš praeities miglų, A. Ryliškio, 13 dol. 
Pėdos mirties zonoje, E. Juciūtės, 10 dol.
VI. Putvinskio gyvenimas ir raštai, 10 dol.
B. Sruoga atsiminimuose, 10 dol.
M. Mažvydas Vilniuje, J. Kralikausko romanas, 6 dol. 
Hestera, V. Kavaliūno romanas, 4.50 dol.
Bukolikos-Georgikos, Vergilijaus, 6.50 dol. 
Dr. Pranas Padalis, atsiminimai, 3 dol.
Gimtinės takais, P. Narvydo pasakojimai, 3 dol. 
Religijos filosofija, A. Maceinos, 5 dol.
Šviesa tamsoje, A. Grauslio, 8 dol.
9-toji Pradalgė, lit. metraštis, 8.50 dol.
Septyni saulės patekėjimai, J. Švabaitės eilėraščiai, 3.50 dol. 
Po vasaros, V. Bogutaitės eilėraščiai, 4 dol.
Žodžiai kaip salos, A. Veščiūnaitės eilėraščiai, 5 dol. 
Gyvenimas ir darbai, eilėraščiai, V. Šmaižienės, 3 dol. 
Už vasaros vartų, L. Andriekaus lyrika, 3 dol.
Poilsis ant laiptų, V. Karoso eilėraščiai, 5 dol.
Lithuanians in America (anglų kalba), dr. A. Kučo, 6 dol. 
Lithuania Minor, M. Brako. 15 dol.
Praise the Lord all you Nations, M. Vyteli, 8 dol. , 
Lietuvių literatūros istorija, I, II, III ir IV tomas, Pr. Naujokaičio, 
po 10 dol.
Pro vyšnių sodą, VI. Šlaito eilėraščiai, 3 dol.

Šios bei kitos naujai išleistos lietuviškos knygos ir lietuviškos 
plokštelės gaunamos adresu: Darbininko adminisnacija, *1 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Persiuntimui pridedama 
50 c.

vais vėl grįžo į miesto rūmus, 
kur visą likusią dieną praleido 
burmistro kabinete, priimdamas 
sveikinimus asmeniškai atvyku
siųjų bei telefoninius, tarp ku
rių buvo ir radijo stotys, tiesiog 
perduodant pasikalbėjimus oro 
bangomis.

Tos dienos prisiminimui bur
mistras Ed. Bergin įteikė A. 
Čampei dovaną — gražų boka
lą su miesto herbu ir parašu, 
o kongresmonas Ronald Sara
sin per savo atstovą sveikino ir 
įteikė simbolinę dovaną — pele
ninę su įgraviruotu Amerikos 
herbu ir Sarasino parašu. Vė
liau jis atsiuntė gražų laišką, 
pareikšdamas pasigėrėjimą šiltu 
lietuvišku draugiškumu ir apgai
lėdamas, kad tą dieną negalėjo 
asmeniškai dalyvauti tose iškil
mėse.

Atsidėkodamas A. Čampė lie
tuvių vardu įteikė E. Berginui 
lietuvišką skydą — pląque su 
atitinkamai įgraviruotu įrašu, 
Skydą pats tuoj pakabino aut sie
nos prie savo rašomojo stalo ir 
pareiškė, kad jis bus visad čia 
laikomas.

Vakare tos dienos burmistras 
A. Čampė su palyda buvo nu
vežtas namo.

Šis neeilinis įvykis džiugina 
lietuvius. Tai plačiai išgarsino 
Lietuvą. Nemaža airių bei italų 
pareiškė savo šeimose turį lie
tuviško kraujo.

J.B.
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STUDIJŲ SAVAITGALIS LOS ANGELES
Politinių studijų savaitgalis 

Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles sambūrio buvo suruoš
tas vasario 5 ir 6 Šv. Kazimie 
ro parapijos salėj.

Taręs įvado žodį, sambūrio 
pirm. P.A. Raulinaitis pakvie
tė L. Valiuką, rezoliucijom remti 
komiteto pirmininką, kuris savo 
pranešime nagrinėjo palankes
nių laisvinimo darbui sąlygų 
lietuvių visuomenėj sukūrimą. 
Jis taip pat akcentavo svetimų
jų informavimą ir viešosios nuo
monės sudarymą kaip vieną 
svarbiausių laisvinimo darbo 
tikslų, pabrėždamas, kad Lietu
vos žmonės laukia mūsų vienin
gų pastangų. Tačiau, Valiuko 
nuomone, darnios veiksnių 
veiklos šiuo reikalu nesitikima 
greitai susilaukti.

Dr. K. Ambrozaitis, LFB tarv- 
bos pirmininkas, iš Chestertono, 
Ind., pristatytas E. Arbo, temoj 
“Kultūrinės ir laisvinimo 
veiklos kryptis”, nustatęs ribą, 
kurioj susitinka politinės ir kul- 
tyrinės veiklos keliai, analizavo 
naujų šeimų susidarymo tautinį 
charakterį, konstatuodamas 
liūdną faktą, kad tik iš mažos 
dalies lietuviškų šeimų prieaug
lio galima tikėtis susilaukti tre
čiosios kartos veikėjų. Dr. Amb- 
rozaičio nuomone, šiuo metu 
esąs didelis organizacijų skai
čius ir tarp jų besireiškiančios 
skirtingos pažiūros į visuomeni
nio gyvenimo veiklą nėra nei
giamas reiškinys, tik reikia pa
siskirstyti konkrečiais darbais 
kultūrinio ir politinio darbo lau
kuose. Tačiau nedelsdami turim 
pasinaudoti esamomis darbo ją- 
gomis, nes vėliau teks pajusti 
darbininkų trūkumą.

Paskaitininko mintys sukėlė 
gyvas diskusijas, tačiau dėl laiko 
trūkumo jos negalėjo būti tęsia
mos.

R. Kudukis, JAV LB tarybos 
prezidiumo pirmininkas, iš Cle- 
velando, Ohio, pristatytas J. Ko
jelio, kalbėjo iapie Lietuvių 
Bendruomėrič'š Sąrangos ir dar
bų ajbfmtie^ klausimus (Meet 
the Press pavyzdžiu). Jis su
minėjo visas LB tarybos sudary
tų komisijų funkcijas ir krašto 
valdybos sudarymo procedūrą.
Palietė ir komunikacijos prie

mones, lėšų rinkimą ir ypatin
gą dėmesį jaunimui. Gana pla
čiai lietė švietimo sritį, net re
liginį auklėjimą, iškeldamas ka
techetų paruošimo reikalą. Taip 
pat analizavo pašaukimų klau
simą, lietuviškų parapijų išlaiky
mą ir ekumenizmo dvasios įgy
vendinimą.

LB tarybos pirmininkui klau
simus iškėlė: G. Krivickienė 
(Washington), prof. J. Kuprionis, 
R.K. Vidžiūnienė, dr. V. Juodei
ka ir kiti.

Įdomus buvo simpoziumas “Į 
tobulesnės Lietuvių Bendruo
menės kūrimą”, moderuojamas 
I. Medžiuko. Ta tema pasisakė 
praktišką darbą dirbą vietos 
bendruomenininkai.

J. Činga, krašto valdybos vice
pirmininkas, tarp kitų dalykų, 
iškėlė reikalą duoti daugiau tei
sių LB darbuotojam, ypač apy
linkių pirmininkam. Jo pareiški
mu, lėšų klausimas taip pat turė
tų būti tiksliau paskirstytas tarp 
apylinkės ir kitų padalinių.

J. Venckienė-Pažėraitė, JAV 
LB tarybos narė, paminėjo kaip 
didelį nenuoseklumą LB ir Al
fos nesutarimus. Pasisakė prieš 
darbų duplikaciją. Siūlė eilę 
priemonių spaudoj garsinti ne
teisėtus sovietų veiksmus Lietu
voj. Suminėjo lietuviško moky

Charles Zerr, Philadelphijos LB Talkos Lietuvai komisijos 
narys, vadovavo Philadelphijos padalinio American Cancer 
Society vajui ir už sėkmingą pravedimą buvo atžymėtas ypa
tingu žymeniu. C. Zerr — trečias iš kairės.

mo bei auklėjimo svarbą ir šiam 
tikslui siekti vartotinas prie
mones.

R. Mulokas, LB tarybos narys, 
iškėlė, kad per daug reikšmės 
teikiama politinėm varžybom. 
Nesugebama vieningai veikti, 
kai iškyla svarbus reikalas. Jis 
suminėjo eilę faktų, tarp jų ir 
Šv. Kazimiero kapinių netekimą 
Chicagoj, kurių eigą galėjęs nu
lemti Lietuvių Bendruomenės 
didesnis apdairumas ir stipri 
akcija.

V. Vidugiris, LB Vakarų apy
gardos pirmininkas, kalbėjo apie 
Bendruomenės elementus ir 
reiškė nuomonę dėl krašto val
dybos sudarymo tikslingumo. Jo 
nuomone, nariai įvaldybą galėtų 
būti parinkti iš LB tarybos narių, 
įtraukiant įvairių pasaulėžiūrų 
žmones.

V. Tamošaitis, LB Los Ange
les apylinkės pirmininkas, pasi
sakė apie apylinkių valdybų su
darymą ir valdybos narių pa
reigingumo supratimą.

Simpoziumo dalyvių pareikš
tos mintys sukėlė gyvas disku
sijas; į jas įsijungė P. A. Rauli
naitis, J. Kojelis, V. Pažiūra, 
L. Balvočius, A. Polikaitis, J. Pa
žėra, J. Kuprionis, L. Valiukas ir 
kiti. Vienas iš diskusijų objek
tų buvo paskyrimas krašto val
dyboj teritorinio vicepirminin
ko Amerikos vakarinėm valsty
bėm.

Tarptautinės teisės profeso-

STAMFORDO POLICIJOS VADU 
SKIRIAMAS LIETUVIS

Stamford, Conn., kaip ir dau
guma Amerikos miestų, tvarkosi 
senosios jungtinės Lietuvos- 
Lenkijos karalystės principais. 
Valdžios vietos ir įtakingesnės 
pozicijos yra vietos politikų 
biznio objektas.

Tačiau paskutinių rinkimų 
metu politikai kažkaip apsiskai
čiavo. Į miesto1 burmistro vietą, 
leido iškopti buvusiam miesto 
valdininkui Mr. Clapes. Ir kas 
galėjo manyti, kad jis nešoks pa
gal seną muziką. Pasirodo, Mr. 
Clapes, kuris, tarp kitko, yra la
bai palankus lietuviam, miesto 
reikalus ėmė tvarkyti nauju, čia 
neįprastu būdu, miesto ir gyven
tojų reikalus statydamas aukš
čiau partijos reikalų. Toks jo el
gesys kiekvieno, bent kiek Stam- 
fordą pažįstančio asmens akyse 
buvo garantuota politinė savižu
dybė. “Priimdamas pareigas, aš 
prisiekiau miestą tvarkyti, klau
sydamas tik Dievo ir savo są
žinės balso, ir šito aš laiky
siuos”, pareiškė Mr. Clapes pas
kutiniame miesto atstovų susi
rinkime, pristatydamas naująjį 
policijos vadą, lietuvį Viktorą 
Cizancką.

Šis paskutinis, gal pats dras
tiškiausias, Mr. Clapes žygis 
labai maloniai palietė ir mus, 
vietos lietuvius.

Prieš kurį laiką, nepajėgdamas 
susitvarkyti su savo vyrų korup
cija, pasitraukė Stamfordo pp- 
licijos vadas Mr. Kinsella, jau 
75 metų sulaukęs vietos politi
kas. Pagal vietos tvarką polici
jos vadą skiria burmistras, o jo 
kadencija yra visam amžiui. Su
prantama, kad dėl šios politiš
kai labai įtakingos vietos 
politikai jau laižėsi pirštus. Ir 
koks buvo jų pasipiktinimas, ka
da Clapes, visai jų net neatsi
klausęs, pavedė kandidato pa
rinkimą nepolitinei profesio- 

rius dr. D. Krivickas, iš Wash- 
ingtono, D.C., pristatytas P. A. 
Raulinaičio, kalbėjo apie Hel
sinkio aktą ir jo pasekmes. Pir
miausia jis išaiškino detentės są
voką, kaip ją supranta sovietai ir 
vakariečiai. Po to priėjo prie 
Helsinkio akto, kuriuo užtikri
namos pagrindinės laisvės — re
ligijos ir įsitikinimų. Profesorius 
palietė disidentų veiklą, kurią 
remia Vak. Europos komunistų 
partijos. Teigiamas reiškinys ir 
JAV naujos administracijos pa
sisakymas prieš sovietų pa
stangas užgniaužti disidentų 
veiklą. Tai visai priešinga kryp
tis Kissingerio vestai politikai 
santykiuose su sovietais. 1977 
yra politinių kalinių metai. Ta
čiau dr. D. Krivickas pabrėžė, 
kad esanti gryna iliuzija dėl akto 
garantijos.

Paskaitininkui klausimus pa
teikė: E. Devenienė, L. Balvo
čius ir V. Kazlauskas.

Paskutinioji paskaita buvo R. 
Kudukio — “Lietuvos laisvini
mo perspektyvos”. Jo nuomone, 
tos perspektyvos nėra pablogė
jusios, kaip kai kurie mano. At
virkščiai, mūsų svoris pasaulio 
opinijoj įgijo daugiau reikšmės. 
Pabaltijo klausimo įnešimas į 
Jungtines Tautas šiuo metu bū
tų mum nenaudingas. Išsilaisvi
nimo viltis yra evoliucijoj, o ne 
kare. Tas kelias, atrodo, yra il
gas. Į jį turės įsijungti ateinan
čios kartos. I.M.

nalų grupei, kuri iš 200 kandi
datų atrinko 5, iš kurių bur
mistras policijos vadu pasirinko 
Cizancką, dabartinį Menlo Park, 
Cal., policijos vadą.

Laikraščiam Cizanckas pareiš
kė, kad jis esąs lietuvis, kad at
vyksiąs susipažinti su Stamfordu 
ir pageidaująs apsistoti pas vie
tos lietuvius.

Nuo čia ir prasidėjo mūsų 
ypatingas susidomėjimas nau
juoju policijos vadu. Kaip jau ne 
pirmą kartą panašiais atvejais, 
iniciatyvos ėmėsi mūsų nepa
keičiama Aušra Vaitužienė, pa
vesdama svečią p. Kliukins- 
kienės-Čiurlionytės (Čiurlionio 
seserėčios) globai. Kliukinskų 
namuose Stamforde dabar, 
kaip ir visada, dar a.a. Juozui 
Kliukinskui gyvenant, yra radę 
prieglaudą visi Stamfordan už
klydę lietuviai. Tai buvo ir pasi
liko tikri “Lietuvių namai.” Ir 
Cizanckas buvo čia, jo paties 
žodžiais tariant, priimtas kaip 
pas savo tikrą močiutę.

Šeštadienį, vasario 26, nepai
sydamas savo labai aktyvios dar
botvarkės, belankant Stam
fordo valdžios pareigūnus ir 
įstaigas, naujasis vadas dalyvavo 
jam surengtuose lietuvių susipa
žinimo pietuose Vokiečių Kultū
ros Klube. Tai buvo labai gra
žus trečios kartos Amerikos lie
tuvio gestas — pradėti savo nau
ją karjeros tarpsnį lietuvių tar
pe.

Turime Stamforde ir apylinkėj 
gražų būrį atsivežtinių iš Lietu
vos ir čia Amerikoj “į žmones 
išėjusių” jaunesnės kartos tau
tiečių, kurie dar niekad nesitei
kė net į Vasario 16-tos minėji
mus atsilankyti. Atrodo, kad, 
anot Maironio, jie “žemės išmin
tį didžią suprato, iš aukštybių 
ir žiūri ir mato”. Cizanckas lyg 
patvirtina faktą, kad ankstesnės 
kartos lietuviai, nors sunkiau 
kalba lietuviškai, bet širdyje yra 
geresni lietuviai.

Susipažinimo pietuose, be 
paties Cizancko, dalyvavo mies
to burmistro žmona, Mrs. Cla
pes, jį lydėjęs laikinai policijos 
vado pareigas einąs kpt. Consi- 
dine, vokiečių klubo preziden
tas Mr. Ratzel ir vietos laikraš
čio atstovas, o taip pat pora de
šimčių vietos lietuvių šeimų. 
Bendruomenės pirmininkas Že
maitaitis lietuvių vardu palinkė
jo, kad naujojo vado parinkimas 
būtų laimingas Stamfordo mies
tui ir kad jis ilgam pasiliktų 
mūsų lietuviškoj šeimoj. Cizanc
kas žavėjosi nuoširdžiu priėmi
mu ir pareiškė, kad šioj draugėj

Politinių studijų savaitgaly Los Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėj vasario 6 publika klausosi dr. Domo Krivicko paskaitos

BALTIMORĖ
Lietuvių radijo valandėlės ve

dėjai A. Juškus ir K. Laskauskas 
vasario 20 pusę programos pa
skyrė Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimui.

Šv. Vardo draugijos vyrai ir 
jaunuoliai savo metinius pusry
čius turės kovo 13, sekmadienį, 
Šv. Alfonso mokyklos salėj. Visi 
nariai raginami kuo gausiau da
lyvauti 8:30 mišiose Šv. Alfonso 
bažnyčioj ir po mišių pusryčiuo
se, kuriuos pagamins sodalietės. 
Bus garbės svečias, padaryta 
metų apžvalga ir aptarti ateities 
veikimo planai.

Lietuvių Posto 154 legionie-

jis tikrai jaučiasi savas. Dėko
damas savo šeimininkei poniai 
Kliukinskienei, prašė ją leisti ir 
jam, kaip pastebėjęs, kad taip vi
si Stamfordo lietuviai daro, va
dinti ją “grandma”. Kitą dieną 
vietos laikraštis labai šiltai pa
minėjo lietuvių priėmimą.

-o-

Viktoras Cizanckas yra dar pa
lyginti jaunas, 39 metų am
žiaus, gražios išvaizdos vy
ras. Gimęs Buffalo, N.Y., kur ir 
dabar dar tebegyvena jo senelė. 
Tėvai abu lietuviai, gimę Ame
rikoj, taip pat ir seneliai. Vikto
ras pačioj jaunystėj savanoriu 
stojo į marinų korpą, matęs 
daug pasaulio, patyręs kietą ka
rišką gyvenimą. Išėjęs iš ka
riuomenės, baigė mokslus ir pa
sirinko policininko profesiją 
Menlo Park, prie San Francisco. 
Tarnyboj pasižymėjo ir per ke
lerius metus iš eilinio polici
ninko pakilo iki policijos vado.

Šiuo metu Cizanckas yra pri
pažintas autoritetas policijos 
klausimais visoj Amerikoj. Jis 
plačiai dalyvauja profesinėj 
spaudoj. Jo policijos samprata 
yra labai moderniška. Policinin
kas, pagal Cizancką, neturi būti 
aklas įstatymo raidės saugotojas; 
pagrindiniai policijos uždaviniai 
turi būti socialinio pobūdžio, 
padedant žmonėm asmeninės 
laisvės bei turto apsaugoj. Per
ėmęs Menlo Park policijos va
dovybę, Cizanckas turėjo progos 
savo teorijas praktiškai išmėgin
ti. Jis panaikino policijos unifor
mas, panaikino policijoj priim
tus karinius laipsnius ir pakeitė 
bendrą karinę policijos santvar- 
ką. Policijos ir kariuomenės pa
skirtis yra visiškai skirtinga, ir 
policija neturėtų aklai pa
mėgdžioti kariuomenę. Šiomis 
savo naujenybėmis Cizanckas 
pagarsėjo ne tik Amerikoj, bet 
jo idėjomis susidomėjo ir kiti 
kraštai.

-o-
Kaip minėta, Cizanckas mies

to burmistro jau paskirtas Stam
fordo policijos vadu. Šis pasky
rimas turi būti patvirtintas parti
jų rinktų miesto atstovų balsų 
daugumos. Teko dalyvauti va
sario 28 per 3 valandas truku
siam viešam miesto atstovų susi
rinkime, specialiai sušauktam 
Cizancko apklausinėjimui.

Spauda po to šį apklausinėji
mą pavadino inkvizicija, o Ci
zancką ir jo laikyseną apibūdi
no “black knight”. Kovo 7 bus 
pirmas atstovų balsavimas. Ži- 

riai jautienos kepsnių balių ren
gia kovo 20 nuo 1 iki 6 vai. vak. 
Eastem Center salėj Eastem 
Avė n u e. Bilietus reikia 
įsigyti iš anksto pas legionie
rius. Bus ir loterija. Šokiam gros 
popularius orkestras. Be jau
tienos, bus ir kitokių valgių.

Gavėnios metu, kaip kiekvie
nais metais, taip ir šiemet yra 
daugiau pamaldų Šv. Alfonso 
bažnyčioj, padėti žmonėm įsigy
ti sau ir saviesiem reikalingų 
Dievo malonių. Kunigai ragina 
žmones dalyvauti ne tik mišio
se, bet ir Kryžiaus Kelių bei 
kitose pamaldose.

Madų parodą Šv. Alfonso pa
rapijos sodalietės surengė kovo 
8 La Fontaine Bleu salėj. Po 
gardžios vakarienės vyko nau
jausių moterų ir vyriškų drabu
žių madų paroda. Pelnas paskir
tas parapijos reikalam. Vakaro 
vedėjas kun. A. Dranginis nuo
širdžiai padėkojo visiem, kurie 
dirbo ir dalyvavo parengime.

Baltimorės arkivyskupijos Šv. 
Vardo draugija metų ketvirčio 
susirinkimą turės Šv. Alfonso 
mokyklos salėje kovo 15. Drau
gijos nariai dalyvaus mišiose 7 
vai. vak. Šv. Alfonso bažnyčioj 
ir po mišių susirinks mokyklos 
salėj.

Iškilmingos pamaldos pagerb
ti palaimintąjį Joną Neumanną 
įvyks Šv. Alfonso bažnyčioj ko
vo 27, sekmadienį, 11:30 vai. ry
to. Mišias aukos arkivysk. Wil- 
liam Borders, pamokslą sakys 
kardinolas Lawrence Shehan. 
Jonas Neumann buvo Šv. Alfon
so parapijos klebonas nuo 1851 
iki 1852 kovo 28, kai buvo kon
sekruotas vyskupu Šv. Alfonso 
bažnyčioj.

Jonas Obelinis

LAKE WORTH, FLA.

Lietuvių Lake Worth klube 
neturime daug narių, bet visi 
darniai sutaria. Jei reikia vienas 
ar kitas visuomeninis darbas nu
veikti — vieningai dirbam.

Vasario 12 suruošėm pasise
kusį Vasario 16-osios minėjimą. 
1 vai. po pietų vietinėj katali
kų bažnyčioj 4 kunigai aukojo 
mišias. 2 vai. po pietų Carpen- 
ters salėj įvyko minėjimas. Mi
nėjimą atidarė klubo pirminin
kas p. Rugys. Invokaciją sukal
bėjo kun. dr. J. Grabys. Him
nus sugiedojo p. Jameikienė. 
Paskaitininku turėjome V. Se
mašką.

Meninę dalį atliko Ona Blan- 
dytė-Jameikienė. Savo gražio
mis dainomis ir stipriu balsu ža
vėjo klausytojus.

Sočius pietus paruošė klubo 
narės: p. Augūnienė, p. Dovy
daitienė ir p. Mažeikienė.

Pravedus rinkliavą, surinkta 
apie 750 dol. aukų. Dalyvavo 
pilna salė žmonių. Matėsi vasa
rotojų, kurie, pabėgę iš šiaurės 
nuo “didelių šalčių”, pas mus 
atšventė Nepriklausomybės mi
nėjimą.

G—E.A.

nant vietos politikų intere
sus, reikia manyti, kad Cizanc
kas turi kietą riešutą. Nepatvir
tinus pirmu balsavimu, majoras 
turi teisę siūlyti savo kandidatą 
dar 2 kartus. Cizanckas betgi 
savo pasirodymu Stamforde lai
mėjo, gyventojų simpatijas, ir, 
kaip laikrašty buvo išsireikšta, 
miesto politikai vargu drįs jo ne
patvirtinti, tuom rizikuodami 
savo pačių kailiu. Laukiame. 
Dks.

|$ VISUR
— Kongresmanas Frank An- 

nuzio (dem., 111.) vasario 16 JAV 
atstovų rūmuose pasakė kalbą, 
kurioj priminė Lietuvos teisę į 
nepriklausomybę. Iškėlęs Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką, senatorius pasirūpino, kad 
Congressional Record pusla
piuose būtų perspausdinta kun.
K. Pugevičiaus įžanga į Kroni
kos 10 nr. vertimą anglų kal- 
bon.

— Kongresmanas ,A. Ben- 
jamin (Ind.) vasario 16 JAV 
atstovų rūmuose pareiškė: “Aš 
kreipiuosi į prezidentą: ir toliau 
ginki žmogaus teises, o ypač 
teises lietuvių, dabar Sovietų 
Sąjungos pavergtų ir jos domi
nuojamų. Mes privalom panau
doti technologiją, finansus ir 
kitas Sovietų Sąjungos geidžia
mas vertybes, kaip priemonę 
siekiant, kad būtų užbaigta prie
varta, daroma prieš lietuvių tau
tos laisvę. Atstovų rūmai ir kiek
vienas jų narys turi priešintis 
prieš Sovietų Sąjungos vyk
domą prievartą prieš lietuvių 
tautos žmonių teises.”

— Vysk. Vincentas Brizgys 
yra parašęs knygą apie pirmąją 
sovietinę Lietuvos okupaciją ir 
vargus nacių okupacijos metais. 
Knygoj paliečiama ir Lietuvos 
žydus ištikusi tragedija. Balan
džio mėnesį knyga bus išleista 
lietuvių kalba, o vėliau bus iš
leistas ir angliškas jos vertimas.

— San Francisco, Calif., vasa
rio 13 San Francisco LB apy
linkės valdyba, vadovaujama 
Inos Tamošiūnaitės, surengė 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą. Paskaitą skai
tė dr. A. Vokietaitis. Ta proga 
vyko ir metinis apylinkės susi
rinkimas, kuriame išrinkta nauja 
valdyba: dr. A. Koncė, V. Micke
vičius, V. Milinauskienė, A. 
Sehgal ir F. Brown.

— Hartfordo skautai ir skautės 
rengia tradicinę Kaziuko mugę 
kovo 20, sekmadienį, Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos salėj, 
Capitol Avenue. Mugės atida
rymas 10 vai. ryto.

— Dainavos jaunimo stovyk
loj šią vasarą stovyklaus įvairios 
organizacijos ir grupės: birželio 
19 — liepos 3 moksleiviai ataiti- 
ninkai (14-18 metų, mišri), lie
pos 3 — liepos 17 jaunieji atei
tininkai (6-9 m. ir 10-14 m., 
mišri), liepos 17 — liepos 31 
mergaitės lietuvaitės (6-14 m.), 
liepos 31 jaunimo stovyklos me
tinė šventė, liepos 31 — rugpjū
čio 7 ateitininkai sendraugiai 
su šeimomis, rugpiūčio 7 — rug- 
piūčio 14 Lietuvių Fronto Bi
čiulių studijų savaitė, rugpiū
čio 14 — rugpiūčio 21 L. Moky
tojų sąjungos studijų savaitė, 
rugpiūčio 21 — rugpiūčio 28 
Tautinių šokių instituto kursai.

— Arkivysk. J. Matulaičio mi
nėjimas Cleveland, Ohio, įvyks 
balandžio 2.

— Dainavos ansamblis gegu
žės 7-8 Chicagoj, Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj stato 
muzikinį veikalą “Kūlgrinda”.

— VI Pietų Amerikos Lietu
vių kongresas vyks Urugvajuj. 
Sudaryta rengimo komisija: 
pirm. V. Dorelis, vicepirm. dę. 
A. Stanevičius, sekr. dr. L. Dut- 
kaitė de Giffoni, vicesekr. kun. 
J. Giedrys, ižd. E. Dutka, yice- 
ižd. J. Mockevičius, ryšininkas 
su valdžios pareigūnais Pr. 
Dobilevičius, narė M. Mocke
vičienė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Bublys, Richmond Hgts, 
Ohio, A. Laudanskas, Sioux 
City, Iowa, A. Dambriūnas, 
New York, N.Y. Užsakė kitiem: 
P. Navickas, Chicago, 111. — M. 
Bartkevicz, Brockton, Mass., P. 
Ezerskis, Cleveland, Ohio — Sr. 
Jeanne De La Croix, France, 
W. Mafkalonis, Reynoldsville, 
Pa. — J. Shupienis, Du Bois, 
Pa. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 10 dol. Atnaujinant Darbi-

■ ninko prenumerata visiem 12 
dol. metam.
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IEŠKOM 
ŠIMTININKŲ
PREL. JONO BALKONO
KALBA PER RADIJĄ

Jau 36 metai Lietuva yra pa
vergta. Bet mūsų meilė sena
jai tėvynei nėra nė per plauką 
sumažėjusi. Ši penkiasdešimt 
devintoji sukaktis nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo yra 
vieningai ir bendrai švenčiama 
visoj išeivijoj. Lietuvos išlaisvi
nimo reikalam renkamos aukos.

Bet ar laisvinam Lietuvą tik 
vieną dieną per metus? Ar, nu
metę dolerį kitą, galim ilsėtis 
ir laukti apčiuopiamų rezultatų? 
Ne. Dabartinė mūsų kova už 
laisvę yra nuolatinė, labai sunki. 
Kartais atrodo, kad ji beviltiš
ka, kartais mūsuose pasireiškia 
išsekimo bei nuovargio žymių. 
Bet nevalia sustoti. .

Šiandien ieškom konkrečių 
pavyzdžių, paskatų ir motyvų 
dabarties siekimam. Galim 
žvelgti į netolimą praeitį — į 
nepriklausomybės sukurtą lai
kotarpį. Ją kūrė taip neseniai 
mūsų tėvai dideliu pasiaukoji
mu ir nepalaužiamu ryžtu. Rei
kia šiandien prisiminti tą laiką, 
kuriame subrandinta tautinė są
monė kūrė kultūrines, tautines 
ir valstybines vertybes. Tai buvo 
gyvenimas ta laisvės, nepriklau 
somvbės ir savos kultūrinės kū
rybos dvasia, kuri ir šiandien 
jaučiama išeivijos išsiblašky
muose, okupacijos sutemose, 
kalėjimų ir tremties kančiose ir 
naujų vilčių spindėjime. Tai Va
sario 16-osios dvasia, netirpstan- 
ti laiko karščiuose, bet spindinti 
viltim tautiečių sąmonėse net

VASARIO 16 MINĖJIMAI
VOKIETIJOJ

Kaiserslauteme Lietuvos Ne
priklausomybės šventė buvo pa
minėta vasario 12, šeštadienį. 
Pradėta bendromis .katalikų ir 
evangelikų pamaldomis, kurias 
laikė kunigai Bronius Liubinas 

ir Fricas Skėrys. Abu pasakė ir 
po atitinkamą pamokslą. Po to 
8593 LS kuopos salėj buvo at
likta akademinė dalis. Ją atida
rė ir uždarė Vokietijos LB valdy
bos pirmininkas Jurgis Barasas, 
kuris gyvena Kaiserslauteme.

Paskaitą skaitė Vasario 16 
gimnazijos direktorius Vincas 
Natkevičius. Jis pradėjo tuo, kad 
šiuo metu Lietuva yra paverg
ta, bet joj yra daug dvasios mil
žinų. Kaip tokius milžinų pavyz
džius suminėjo susideginusį Ro
mą Kalantą, kalinę Nijolę Sadū- 
naitę ir kankintą bei nužudytą 
Mindaugą Tamonį. Toliau kal- 
bojo apie konkrečius žygius Lie
tuvai surusinti. Net Lietuvos 
komunistų partijos visuotiniame 
suvažiavime viskas vyko rusų 
kalba. Rusų kalba brukama į lie
tuvių kasdieninį gyvenimą, kaip 
būtinybė. Tačiau lietuvių nusi
teikimas Lietuvoj nėra nei rusiš
kas, nei komunistiškas. Paga
liau paskaitininkas apeliavo į su
sirinkusiuosius, kurių buvo arti 
100, leisti savo vaikus į Vasario 
16 gimnaziją. Šiuo metu iš Kai- 
serslautemo ten esąs tik vienas 
mokinys.

Po tautos himno vyko Vasario 
16 gimnazijos muzikos mokyto
jos Violetos Rakauskaitės-Lan- 
dienės dainų koncertas. Po pro
gramos susirinkusieji linksmi
nosi ir draugavo savo tarpe.

-o-
Minėjimas Mainze įvyko va

sario 13, sekmadienį, Kun. Bro
nius Liubinas laikė pamaldas, 
pasakydamas pritaikytą pamoks
lą. Bažnyčioj buvo sugiedotas ir 
tautos himnas.

Salėj minėjimą atidarė Alfon
sas Miškelevičius ir pakvietė 
amerikiečių aviacijos pulkinin
ką leitenantą Donatą Skučą skai
tyti paskaitos. Šis kalbėjo apie 
Helsinkio konferenciją ir jos į- 
taką Lietuvos laisvinimo pastan
gom. Toliau dar trumpą žodį 
tarė į minėjimą atsilankęs Vo
kietijos LB valdybos pirminin
kas Jurgis Barasas.

Po to vyko formalus Mainzo 
LB apylinkės narių susirinki--* 
mas. Buvo prisimintas neseniai 

didžiausiame tautos nerime.
Gyvendami toj dvasioj, nežiū- 

rėkim, kad mūsų vedamos kovos 
padangė tamsėja ir kad šio 
krašto vedama “detentė” yra 
pragaištinga mūsų reikalam. 
Nelaukim iš čia prošvaisčių mū
sų idėjom stiprinti. Grįžkim prie 
1918 metų savanorių pasišven
timo dvasios. Ji tesustiprina ir 
tesujungia mus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas budi 32 metus, 
stovi tautos priešaky ir, Tautos 
Fondo finansuojamas, jungia 
tautą ir veda į išlaisvinimo žy

gius. Tautos Fondas yra išleidęs 
šimtus tūkstančių dolerių kraš
tui apginti nuo okupanto pasi
kėsinimų panaikinti jo teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą. Todėl Tautos Fondas 
šaukia savanorius šimtininkus 
jam padėti sustiprėti ir užsitik
rinti dar daugelio metų pagalbą 
Vlikui kovoj už tautos išlikimą 
ir ištesėjimą prieš sovietišką im
perializmą.

Šimtininkai kasmet aukoja 
bent šimtą dolerių Vliko žygiam. 
Jie yra tikrieji Tautos Fondo na
riai, kurie renka Vadovybę ir pla
nuoja jo ir Vliko veiklą. Tai tik
rieji avangardistai Lietuvos lais
vinimo kovose. Tai savanoriai, 
viską aukoją ir visada budį, kad 
Vlikas vykdytų tautos jam duotą 
mandatą.

Tautos Fondas dabar organi
zuoja 500 šimtininkų. Jie užtik
rintų Vliko ilgą gyvavimą ir Tau
tos Fondo išteklius jam finan
suoti. Šaukiam visus sąmoningus 
lietuvius stoti į Tautos Fondo 
šimtininkus. Aukas siųskit į 
Lithuanian National Founda- 
tion, P.O. Box 21073, Woodha- 
ven, N.Y. 11421. Aukoti galima 
ir dalimis metų laikotarpy.

miręs apylinkės valdybos pirmi
ninkas Juozas Kriščiūnas. Iš
rinkta nauja apylinkės valdyba; 
jos pirmininku yra Alfonsas 
Miškelevičius, o nariais — Juo
zas Lasys ir Eduardas Sarcevi- 
čius. Kontrolės komisijon išrink
ti Juozas Černius ir Vladas Sa
voms.

-o-
Schwetzingene Lietuvos ne

priklausomybės atgavimo 59-oji 
sukaktis buvo paminėta pačią 
vasario 16-ąją. Bendras pamal
das katalikam ir evangelikam 
laikė kunigai Bronius Liubinas 
ir Fricas Skėrys. Kun. Liubinas 
aukojo mišias ir sakė pamokslą 
lietuvių kalba, o Skėrys — vo
kiškai, nes dalyvavo nemažas 
skaičius žmonių, lietuviškai 
nesuprantančių.

Tolimesnės iškilmės vyko 
amerikiečių kino salėj. Jas atida
rė 8591 LS kuopos vadas maj. 
Jonas Valiūnas vokiškai, o po to 
jis pateikė santraukinių žinių iš 
Lietuvos istorijos ir apibūdino

ŠAULIŲ 
VEIKLOJ

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje kultūrinis suva
žiavimas rengiamas^ vietoj kul
tūrinės savaitės, liepos 2-4, Uni- 
on Pier, Mich. Suvažiavimo sto
vyklos vadovu pakviestas T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
Chicagoj pirmininkas Edmun
das Vengianskas.

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
Tremty išleido dr. Kosto Jur- 
gėlos parašytą anglų kalba kny
gą “Lithuania: the outpost of 
freedom”. Knygoje nušviečiami 
Rusijos ir vėliau Sovietinės 
Rusijos kėslai prieš Lietuvą ir 
lietuvių tautą ir taip pat lietuvių 
priešinimasis. Knygoj pateikta 
medžiaga gausiai dokumen
tuota. Pirmame puslapy 
išspausdinta nuotrauka 
laikraščio, išleisto 1563 Veneci
joj, kur rašoma apie maskviečių 
invaziją į Lietuvą ir Polocko 
užgrobimą.

Knyga gaunama pas knygų 
platintojus, šaulių sąjungos dali
nių valdybose ir galima užsisa
kyti tiesiog iš centro valdybos. 
Knygą užsisakant paštu čekius

Vasario 16-tos minėjime New Haveno burmistras Frank
Logue, antras iš dešinės. Nuotr. St. Lipčiaus

New Haven, 
Conn.

Vasario 16 minėjimas

New Haveno lietuviai Vasario 
16-tąją minėjo vasario 20. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioj 10:30 vai. mišias už 
žuvusius Lietuvos laisvės kovo
se aukojo klebonas kun. A. Za- 
navičius, Jis pasakė ir pamokslą 
lietuvių ir anglų kalbomis. Be 
choro, dvi solo giesmes pagiedo
jo S. Valiukienė. Oras buvo y- 
patingai blogas — snigo, lijo ir 
šalo, tačiau bažnyčioj žmonių 
susirinko kaip ir kitais sekma
dieniais.

3 vai. po pietų, orui nei kiek 
nepagerėjus, parapijos didžio- 
jon salėn susirinko 38 dalyviai. 
Pridėjus svečius ir šokėjus, su
sidarė 60 asmenų.

Minėjimas pradėtas himnais, 
malda ir žuvusių pagerbimu. 
Pagrindinę kalbą pasakė mūsų 
kolonijoj užaugusi, MIT baigusi, 
dabar Yale universitete daktaro 
laipsniui besiruošianti Vaiva 
Vėbraitė. Į minėjimą atvyko 
miesto burmistras Logue ir 
ukrainiečių atstovas prof. Teluk.
Abu pasakė po trumpą kalbą.

šventės pobūdį anglų kalba, nes 
dalyvavo eilė amerikiečių. Tu
riningą paskaitą skaitė bemiškis 
dr. A. Gerutis vokiečių kalba. 
Jis žvilgtelėjo į nepriklausomy
bės atkūrimo laikotarpį, o paskui 
išsamiai palietė paskutiniųjų 
metų įvykius, pradedant 17,000 
parašų peticija, pateikta 1972, 
ir tais pačiais metais gegužės 14 
susideginusiu Romu Kalanta. 
Pagaliau trumpai kreipėsi į daly
vius ir lietuvių kalba.

Tada vyko plati meninė dalis, 
kurioj Violeta Rakauskaitė-Lan- 
dienė dainavo eilę lietuviškų 
dainų, o Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama mokytojos Marytės Damb- 
riūnaitės, pašoko keletą tautinių 
šokių.

Visa oficialioji dalis baigta 
tautos himnu. Po to vyko mielas 
pobūvis 8591 LS kuopos patal
pose.

L.B.

sumoj $10.60 reikia siųsti cv 
iždininkui: Stasys Bernatavi
čius 1513 So. 48th Court, Cice
ro, III., 60650.

Sąjungos pirmininkas Karolis 
Milkovaitis praėjusių metų bė
gy lankė dalinius Kanadoj ir 
JAV. Pirmininkas numato ir šiais 
metais lankytis daliniuose ir su
sitikti su šaulių organizacijos 
veikėjais. Tuo būdu užmezgami 
artimesni ryšiai su dalinių vado
vybėmis ir stiprinama organiza
cija.

LŠST centro valdybą sudaro: 
Karolis Milkovaitis, (pirm.J, Al
fas Šukys, dr. Kazys Pautienius, 
Stasys Bernatavičius, Stasys 
Juozaitis, Stepas Paulauskas, 
Stasė Cecevičienė, Stasys Jokū
baitis, Jonas Jasaitis, Antanas 
Markauskas, Petras Padvaiskas, 
kun. Jonas Borėvičius, SJ, Algir
das Budreckas, Alfonsas Gailius 
ir Jonas Platakis.

LŠST CV inf.

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

Burmistras ragino New Haveno 
lietuvius daugiau pasirodyti su 
parodomis ir pan. Mielai palai
kysiąs ryšius ir padėsiąs lietu
viam per dr. Eloną Vaišnienę. 
Ypatingai susižavėjęs lietuvių 
tautiniais šokiais.

Meninę programos dalį atliko 
Waterburio tautinių šokių grupė 
Ratelis, vadovaujama A. Bulo
tienės. Ratelis tą dieną talkino 
dviem LB apylinkėm. Pirma nu
važiavo tokiame blogame ore į 
Bridgeportą ir LB suruoštam Va
sario 16-osios minėjime pašoko 
tautinius šokius, o po to atvyko į 
New Haveną.

Aukų rinkimą ir šiais metais 
pravedė veteranė Marijona Jo- 
kūbaitė. Paskelbus spaudos va
jų, minėjimas baigtas malda, ku
rią sukalbėjo buvęs šios parapi
jos ilgametis klebonas kun. Gra- 
deckas.

Šių metų minėjime, ir visai 
nesusitarus iš anksto, šalia poli
tinio ir patriotinio aspekto ypač 
buvo akcentuojama: “išnyks kal
ba — numirs tauta”. Šiuos žo
džius klebonas minėjo pamoks
le, o Vaiva Vėbraitė tai puoselė
jo pagrindinėj minėjimo kalboj 
gražiais lietuvių kalbos žodžiais, 
perpindama jauno galvojančio 
žmogaus jausmais. Tikrai nega
lėjo būti tinkamesnės progos pa
skelbti spaudos vajui. Kitas mi
nėjimo gaivinąs jausmas — jau
nystė Kai vos 22 metų moteris 
sako pagrindinę kalbą, pajunti, 
kad ne visą jaunimą esam prara
dę, ir širdis pradeda smarkiau 
plakti. O kai stebi šešiolika jau
nuolių salės vidury darniai šo
kant tautinius šokius — visiškai 
šviesu pasidaro!

Mažoj kolonijoj ruošiant mi- 
nijimą įtraukiami beveik visi 
LB nariai, bet keletai tenka dau-

VVaterburio Ratelis šoko Vasario 16-tos minėjime New Havene, 
Conn. Rateliui vadovauja A. Bulotienė. Nuotr. St. Lipčiaus

VISIT LITHUANIA IN 1977 
WITH UNION TOURS AND

TOUR DEP. DATE CITIES & NO. NIGHTS PRICE*

401 May 8 Vilnius (5), Moscow (1), 
Copenhagen (1)

$ 859.00

402 May 12 Vilnius (5), Leningrad (1), 859.00
Copenhagen (1)

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

1149.00

•** 4031 Jul 18 Leningrad (1), Vilnius (5), 1149.00
Riga (5), Copenhagen (2)

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

1149.00

405 Sep 22 Vilnius (5), Leningrad (1), 
Copenhagen (1) /

859.00

Christmas —
Dec. 19

Warsaw (3), Vilnius (5), 1067.00
New Year Riga (5), Copenhagen (1)

*Prices based on airfares as of UNION TOURS, INC.
November 1976 and subject to 6 East 36th Street
change. New York, N.Y. 10016

Telephone (212) 679-7878

JAUNIMO SĄJUNGOS
RINKIMAI NEW YORKE

Balandžio 2 JAV-bių lietuvių 
jaunimas turės progą dalyvauti 
balsavimuose, kurie nulems 
ateinančių kelerių metų JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
veiklos kryptį. Juose bus renka
mi atstovai į Jaunimo Sąjungos 
tarybą, o New Yorko apygardoj 
— taip pat ir į apygardos val
dybą.

Kaip JAV Lietuvių Bendruo
menė renka savo apygardų atsto
vus į LB tarybą, taip ir jauni
mas, remdamasis tais pačiais de
mokratiniais pagrindais, juos 
renka į Jaunimo Sąjungos tary
bą, kad jie atstovautų savo vie
tovei lietuvių jaunimo “se
nate”, kad kovotų už tos vieto
vės jaunuolių interesus ir pa
reikštų jų nuomonę JAV jauni
mo veiklos krypties nustatyme.

New Yorko atstovai atstovaus 
New Yorko apygardos lietuvių 
jaunimui: visiem, kurie gyvena 

giausia dirbti. Apylinkės valdy
bai nuoširdžiai talkino J. Kron- 
kaitienė, Strimaičių šeima, Z. 
Merkevičius. Gaila, kad šių me
tų minėjime jau nebegalėjo da
lyvauti kolonijos puikūs lietu
viai — M. Ramanauskienė, O. 
Norkūnaitė, Jonas Goldupas (la
bai sunkiai sergąs), K. Kaspera
vičienė ir kiek negaluojanti J. 
Šilkienė.

Albina Lipčienė 
-o-

Augustinas Ramanauskas, iš
dirbęs 25 metus Albertus Mag
nus kolegijoj, kovo 1 išėjo pen
sijon.

Hamdeno vienoj bibliotekų 
paruošta lietuvių tautodailės pa
rodėlė.

Poetas Tomas Venclova Yale 
universitete kalbės kovo 11.

L.M.K. federacijos New 
Haveno klubas gegužės mė
nesio pradžioj ruošia religinį 
koncertą lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioj.,,...

VVomen’s Plea for Human 
Rights, lietuvių, žydų ir ukrai
niečių junginys, parašė padė
kos laišką prezidentui Carteriui 
už drąsų pasisakymą prieš žmo
gaus teisių paneigimą Sovietų 
Sąjungoj ir kitur. Laiško nuo
rašai taip pat pasiųsti Connec- 
ticut senatoriam Ribicoff ir 
Weicker, kongr. Giaimo. —A.L.

New Yorko valstijos ribose, iš
skyrus pačią vakarinę dalį, Buf- 
falo ir Rochesterio apylinkes. 
Kandidatuoti gali kiekvienas lie
tuvių kilmės 18-30 m. amžiaus 
jaunuolis-jaunuolė, gyvenąs 
apygardos ribose ne trumpiau 
kaip devynis mėnesius. Kandi
datai ne vėliau kaip kovo 15 
New Yorko apygardos rinki
minei komisijai turi atsiųsti savo 
veiklos “resume” ir spaudai tin
kamą nuotrauką. Komisijos pir
mininkas — Vytautas B. Radzi- 
vanas, 84-16 UOth St., Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418; tel. 212 
441-2304.

Jaunimo Sąjungos veikla nesi
riboja vien tarybos suvažiavi
mais ir veiklos krypties nustaty
mais. Tą veiklą reikia pritai
kyti ir įgyvendinti savo vietovė
se, miesteliuose, apylinkėse ir 
apygardose. Tam tikslui skyriai 
turi savo valdybas. Taigi tuo 
pačiu rųetu, kaip ir tarybos at
stovai, bus renkama ir New 
Yorko apygardos valdyba. Kan
didatuoti gali kiekvienas lietu
vių kilmės jaunuolis — jaunuo
lė, gyvenąs apygardos ribose, 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus. 
Norį kandidatuoti į valdybą apie 
tai turi pranešti apygardos rin
kiminei komisijai (minėtu adre
su) ne vėliau kaip kovo 15; 
iki tos dienos taip pat reikia at
siųsti savo veiklos “resume” ir 
spaudai tinkamą nuotrauką.

Kuo daugiau kandidatų, kuo 
daugiau įvairių nuomonių ir 
minčių, tuo demokratiškesni ir 
geresni bus rinkimai.

Balsuoti gali kiekvienas New 
Yorko apygardoj gyvenąs lietu
vis jaunuolis — jaunuolė nuo 

, 16 iki 30 metų amžiaus. Tary
bos rinkimuose balsuotojas turi 
būti išgyvenęs New Yorko apy
gardoj ne trumpiau kaip devy
nis mėnesius. New Yorko mies
te bus riųkiimn^ būstinė, gal 
pavyks jas įsteigti ir kitur. Pra
šom sekti spaudą kovo mėn. 
antroj pusėj dėl smulkesnių in
formacijų.

Galima bus balsuoti ir paštu. 
Dėl to reikalingi jaunimo adre
sai. Rinkiminė komisija siųs bal
savimo lapelius kiekvienam jau
nuoliui — jaunuolei, apie ku
riuos yra žinoma. Kad nė vienas 
nebūtų praleistas, prašom New 
Yorko apygardoj esančias jauni
mo organizacijas pranešti rin
kiminei komisijai 16-30 m. am
žiaus jaunuolių adresus. Taip 
pat raginam pavienius jaunuo
lius registruotis tiesiog rinkimų 
komisijoj, kad gautų rinkiminę 
medžiagą. Komisija galės pasiųs
ti rinkiminę medžiagą tik tiem, 
kurių adresus turės ne vėliau 
kaip kovo 15, nes balsai paštu 
turės būti grąžinami ne vėliau 
kaip balandžio 2.

Siekim Jaunimo Sąjungos vi
suotinumo! Tegu nelieka nė vie
no jaunuolio — jaunuolės, kuris 
nedalyvaus rinkimuose kandi
datu ar balsuotoju. Balsuokim 
visi!

R.V.
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NEVVBRITAIN, CONN.

Lietuvos atkūrimo minėjimas
New Britaino apylinkė vasario 

13 surengė Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 59 ir Lietu
vos karalijos 726 metų minėji
mą, kuris praėjo labai puikiai.

10:30 vai. ryto Šv. Andrie
jaus lietuvių bažnyčioj prieš mi
šias įneštos vėliavos, kurias ly
dėjo gražus tautiniais drabu
žiais apsirengusių berniukų ir 
mergaičių būrelis. Už Lietuvos 
laisvę mišias aukojo kun. Jonas 
Rikteraitis, Jis taip pat pasakė 
ir pamokslą, baigdamas malde
le. Lektorius buvo Boleslovas 
Semaška, kuris šia proga parašė 
ir eilėraščių. Vieną jų klebonas 
išspausdino biuleteny.

Per mišias Šv. Andriejaus lie
tuvių choras sugiedojo ir Lietu
viais esame mes gimę, o mišių 
pabaigoj —JAV ir Lietuvos him
nus.

Antroji dalis parapijos salėj 
prasidėjo 2 vai. po pietų. Minė
jimą pradėjo LB apylinkės pirm. 
Vincas Vilčinskas, paprašyda
mas minėjimui vadovauti Juozą 
Raškį.

J. Raškys prie garbės stalo pa
kvietė kun. Joną Rikteraitį, 
miesto burmistrą Matthew Avi- 
tabile, valstijos senatorę Nancy 
Johnson, miesto atstovą alder- 
maną Walter Klebowicz (ukrai
nietis, advokatas), Praną ir Al
girdą Bražinskus.

Klebonas kun. J. Rikteraitis

NORWOOD, MASS.
Anksčiau buvo čia veikli ko

lonija, buvo apie 27 įvairios 
organizacijos, draugijos, du pa
rapijos chorai. Jie surengdavo 
įvairias paskaitas, diskusijas, 
koncertus, vaidinimus, daug pa
aukodavo pinigų bažnyčiai, lab
darai, spaudai ir kitiem geriem 
tikslam.

Kasmet surengdavo ir Lietu
vos nepriklausomybės sukakties 
šventes, suaukotas aukas pasiųs
davo Lietuvos reikalam. Nor- 
woodo lietuviai pirko Lietu
vos laisvės paskolos bonų už 
10,500 dol., surinko per 1000 
parašų, kad Amerikos valdžia 
pripažintų Lietuvą nepriklauso
ma valstybe.

Iš nepriklausomos Lietuvos 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoj lan
kėsi 10 organizacijų atstovai su 
svarbiais organizaciniais reika
lais, ir jiem buvo suteikta nema
ža aukų. Čia lankėsi ir Lietu
vos atstovai P. Žadeikis, V. Čar
neckis ir K. Bizauskas.

Balfo 22 skyrius čia buvo į- 
steigtas 1944 rugsėjo 25. Suau
kojo per 1000 svarų drabužių 
ir apie 1000 dol. pinigais. Visa 
būdavo pasiunčiama į Balfo

NASHUA, N.H.
Ona Sirvydienė (Jackevičiū

tė), Vytauto Sirvydo, redakto
riaus, žurnalisto ir visuomeni
ninko, žmona, vasario 10 d., 2 
vai. ryto mirė Nashua, N.H.

Velionė buvo gimusi 1898 
Marcinkonyse, Vilniaus krašte. 
Į JAV atvyko 1913. Su Vytautu 
Sirvydu susituokė Brooklyne 
1923.

Palaidota vasario 12 iš Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčios Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos kapinėse, Hudson, N.H.

Nuliūdime liko vyras Vytau
tas, sūnūs Viktoras Philadelphi- 
joj ir Jonas Hudson, N.H. Liko 
taip pat 9 anūkai ir 6 proanūkiai.

Šv. Kazimiero parapijos, 
Nashua, N.H., parapiečiai a.a. 
Onai Širvydienei atminti dos
niai aukojo Šv. Kazimiero baž
nyčios atnaujinimo fondui. 

PRISIMINTINA GAVĖNIOS METU
Pagal seną tradiciją gavėnios laikas skirtas Kristaus gy

venimo, jo kančios, kryžiaus kelio, mirties apmąstymui. Jei 
visiem tikintiem, tai ypač lietuviam dera prisiminti maldose ir 
geruose darbuose Lietuvos tikinčiųjų jau daug metų einamą 
skaudų kryžiaus kelią.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos tikslas — padėti Lietu
vos katalikam. Per LKRŠ galima tiek nuveikti, kiek ji pare
miama aukomis. Gavėnios metu šalia maldos prisiminkim, kiek 
darbu ir auka parėmėm Lietuvos katalikų kovą, jų reikalus.

Jūsų remiama LKRŠ yra pasiryžusi visokiais būdais iš
tvermingai būti su persekiojamais Lietuvos tikinčiaisiais. Ateikit 
mum į talką.

Aukas siųsti adresu: Lithuanian Catholic Religious Aid, Ine..
64-09 56th Road
Maspeth, N.Y. 11378

sukalbėjo maldą. Virginija 
1 iudžiūtė perskaitė guberna
torės Ella Grasso proklamaciją.

Svečiai, Juozo Raškio pa
kviesti, sveikino lietuvius šios 
šventės proga ir palinkėjo, kad 
Lietuva vėl būtų laisva.

Ilgesnę kalbą pasakė Algirdas 
Bražinskas. Jis apibūdino savo 
ir tėvo kelią iš komunistų oku
pacijos į laisvę, į Turkiją. Savo 
kalboj Algirdas suminėjo smulk
meniškai vietas, įvykius ir pavo
jus, kol juodu buvo išgelbėti. 
Visiem, prisidėjusiem prie jų iš
laisvinimo bei tebetvarkantiem 
jų pasilikimo klausimą, tėvas ir 
sūnus širdingai padėkojo.

Iškilmių vadovas J. Raškys 
padėkojo burmistrui M. Avitabi- 
le, kad leido virš miesto valdy
bos rūmų iškelti Lietuvos vėlia
vą, kuri ten plevėsavo šeštadie
nį ir sekmadienį.

Meninėj programoj moterų 
choras, diriguojamas muz. Ro
berto Kelly, pritariant kanklėmis 
dirigento motinai Onai Valin- 
čiūtei-Kelly, puikiai padainavo 
Kur Nemunėlis — Dauguva, 
Stoviu aš parimus.

Paskui 8 uniformuoti berniu
kai (su lazdomis), Juozo Raškio 
paruošti, gražiai pašoko Mikitą.

Po to 14 mergaičių, apsiren
gusių tautiniais drabužiais, Vir
ginijos Liudžiūtės išmokytos, 
taip pat gražiai pašoko: Noriu 
miego, Kalvelį ir Lenciūgėlį. 
Visiem tautiniam šokiam akor
deonu akomponavo Romas But
rimas.

centrą. Vėliau atsirado ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrius. 
Kurį laiką jis veikė, dabar vei
kimo jau nebėra.

Iš vyresnės kartos lietuvių 
liko vos keli, tai ir visa orga
nizacinė veikla sustoja. Dar kiek 
veikia moterų sodalietės, katali
kų susivienijimas dar turi savo 
susirinkimus, bet ir pas juos vei
kimo nėra. Šv. Vardo draugija 
kas mėnesį antrą sekmadienį už
prašo mišias už mirusius ir gy
vus narius. Ten irgi kito veiki-” T
mo nėra.

Jei ne lietuviška parapija ir jei 
ne klebonas, tai visas lietuviš
kumas būtų miręs. Tik klebono 
kun. Alberto Abračinsko dėka 
sekmadieniais 10 vai. yra lietu
viškos mišios ir pamokslas. Cho
rą sudaro tik kelios moterėlės, 
bet jos gražiai pagieda.Vado- 
vauja muzikas V. Kamantaus
kas.

Klebonas rūpinasi nors bažny
čioj paminėti Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Taip ir šie
met vasario 13 Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioj buvo 
paminėta Lietuvos nepriklauso^ 
mybės atkūrimas. Kun. kleb. Al
bertas Abračinskas aukojo mi
šias už Lietuvą ir pasakė tai die
nai pritaikytą pamokslą lietuviš
kai ir angliškai. Klebonas ir per 
kitas mišias pasakė anglų kalba 
pamokslą apie Lietuvą. Per pa
maldas choristės giedojo lietu
viškai.

Klebonui leidus, bažnyčioj 
buvo padaryta rinkliava Lietu
vos laisvinimo reikalam. Aukas 
rinko bažnyčios kolektoriai. Tą 
sekmadienį ir per kitas mišias 
buvo renkamos aukos. Po pa
maldų visi bendrai sugiedojo 
Marija, Marija ir Lietuvos 
himną.

Nuoširdi padėka priklauso 
klebonui kun. Albertui Abra- 
činskui už mišių auką, pasaky
tą pamokslą, leidimą rinkti au
kas, choristam ir muzikui V. Ka
mantauskui už gražų giedojimą, 
aukų rinkėjam ir visiem aukoto
jam. Aukų surinkta 270 dol. Pi
nigai pasiųsti Amerikos Lietu
vių Tarybai. Žvalgas

Vyrų choras, diriguojamas ir 
akomponuojamas pianinu muz. 
R. Kelly, padainavo Mūsų kuo
pa, Grąžinkit laisvę ir Tėvynės 
maršas.

Mišrus Šv. Andriejaus choras, 
diriguojamas ir pianinu akompo
nuojamas to paties muziko, pui
kiai padainavo: Oi, toli, toli, 
Oi, kad išauštų, Mergužėle, leli
jėle, Malda už tėvynę ir JAV bei 
Lietuvos himnus. Choras susi
laukė daug ilgų plojimų.

Prieš minėjimą ir pertraukos 
metu salėj buvo renkamos au
kos (surinkta 527 dol.). Pranešta, 
kad dar bus renkamos aukos ir 
bažnyčioj.

Po minėjimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir pyragai
čiais.

Jonas Bernotas

New Yorko Užgavėnių
KAUKIŲ BALIUS

Tradicinis kaukių balius, 
rengtas New Yorko ateitininkų, 
įvyko vasario 19 Kultūros Židi
ny. Tai buvo jau 12-tasis toks 
balius. Šių metų balius sutraukė 
apie 300 publikos, ypač daug 
buvo jaunimo.

Rengėjų vardu balių pradėjo 
Petras Ąžuolas, pakviesdamas 
kun. Joną Pakalniškį sukalbėti 
maldą. Po to buvo pagerbta Ele
na Mickeliūnienė, kuri paauko
jo 100 dol. baliaus kaukių pre
mijom. Rengėjai jai prisegė or
chidėją.

Tolimesnį vadovavimą pa
vedė dramos aktoriui Vitaliui 
Žukauskui. Nuo scenos per gar
siakalbius jis išdaigavo, pasako
jo linksmas istorijas. Tokia jo 
programa užtruko apie pus
valandį.

Tada visi sušnara prie gražiai
papuoštų stalų. Uždegė žvakes 
ir pradėjo užkandžiauti. Šalti 
valgiai jau buvo sudėti. Tuoj 
sugrojo muzika, ir prasidėjo šo-
kiai.

Kai buvo apsitvarkyta su šal
tais užkandžiais, tuoj iš virtuvės 
atvažiavo vežimėliai su karštais 
valgiais, ir ateitininkės mergai
tės visiem patarnavo prie stalų. 
Maistas, patarnavimas buvo 
puikus.

Kaukių paradas
Apie 11 vai. vėl pasigirdo ak

toriaus Vitalio Žukausko balsas, 
kviesdamas visas kaukes pasi
rengti paradui. Salėj uždegė 
šviesas, ir aikštėj pasirodė to va
karo įvairiais kostiumais apsi
rengę žmonės.

Visi pastebėjo, kad šiais me
tais kaukių buvo kur kas mažiau 
nei kitais metais. Gaila, nors šie
met premijos buvo didesnės nei 
praeity.

Kaukėm atrinkti teisėjai buvo: 
Paulius Jurkus, Jonas Rūtenis, 
Nijolė Ulėnienė, Jūratė Veblai- 
tytė-Litchfield, Marija Žukaus
kienė. Premijas įteikė mecenatė 
Elena Mickeliūnienė. Visą pa-

Į salę renkasi pirmieji svečiai. Sienos dekoruotos istori
niais kostiumais. Piešiniai 12 pėdų aukščio. Juos piešė Daina 
Jurkutė. Nuotr. L. Tamošaičio

Rengėjai salės dekoratorei Dainai Jurkutei įteikia padėkos 
laišką. Iš k. Vitalis Žukauskas, Daina Jurkutė, Elena Mic
keliūnienė, Loreta Vainienė.Nuotr. L. Tamošaičio

Visos kaukės, dalyvavusios kaukių baliuj vasario 19 Kultūros Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

radą ir premijų įteikimą pravedė 
aktorius Vitalis Žukauskas.

Teisėjai, parinkdami kaukes, 
žiūrėjo dviejų dalykų: kad pasi
rinkta tema būtų originali ir kad 
jų kostiumas būtų gerai atliktas. 
Kartais gali būti ir gana origina
li mintis, bet pats kostiumo at
likimas netinkamas, padaryta 
skubotai, nešvariai, drabužiai 
suglamžyti. Toks iš karto yra 
nustumiamas į žemesnę grupę.

Šiuo atveju pirmoji premija 
greitai išryškėjo savo originalu
mu ir atlikimo švarumu. Tai bu
vo — Politinis kalinys ir Kroni
ka. Du žmonės, kurie sudarė 
vienetą. Jiem paskirta šio vaka
ro didžioji premija — 100 dol. 
Kai nusiėmė kaukes, paaiškėjo, 
kad Kronika yra Rita Sabalytė, 
o Politinis kalinys — Arista
Navickaitė iš Bostono.

Tolimesnis premijų paskyri
mas jau sudarė sunkumų — 
kostiumai buvo kartais ir neori
ginalūs, o kartais lietuviški, bet 
netvarkingai atlikti.- Kitas premi
jas teisėjai taip surikiavo:

Antroji premija teko grupei — 
Ypis ir vienas bring. Tai buvo 
grupelė jaunuolių, kurie apsi
rengę buvo taip sau, bet kurie 
visi ritmingai judėjo ir išlaikė 
savo charakterį. Jie ir premijos 
pasiimti atšuoliavo ritmingai. 
Kai nusiėmė kaukes, paaiškėjo, 
kad šioj grupėj yra: Gina Vebe- 
liūnaitė, Rima Vebeliūnaitė, Ri
ma Re ve ntaitė, Regina Galinytė, 
Vilija Katinaitė, Audronė Ka- 
tinaitė, Alė Kvedaraitė ir Susan 
Downing.

Trečioji premija teko — Vai
dilai ir vaidilutei. Jais buvo 
Vytautas ir Birutė Radzivanai.

Ketvirtoji premija — Ugnis ir 
vanduo — Ramutė ir Algis Čes- 
navičiai.

Penktoji premija — Alpinistai. 
Jais buvo Justinas Vilgalys ir 
Viktoras Lora.

Dovanos duotos ir kitiem —

Įteikiama pirmoji premija — Kronikai ir politiniam kali
niui. Iš k. Adriana Navickaitė iš Bostono ir Rita Sabalytė, 
programos vedėjas aktorius Vitalis Žukauskas, Paulius Jur
kus, mecenatė Elena Mickeliūnienė, Nijolė Ulėnienė. Nuotr. 
L. Tamošaičio

Batman and Robin — jais buvo 
Dalia Sakaitė su savo kambario 
drauge Adele. Juodasis juok
darys — Raimundas Česnavi- 
čius.

Išdalijus premijas, rengėjų 
vardu Loreta Vainienė pakvietė 
šios salės dekoratorę Dainą Jur
kutę ir jai įteikė padėkos laišką 
su pinigine dovana.

Daina Jurkutė jau kelintą kar
tą papuošia salę kaukių baliui. 
Dabar sienos buvo dekoruotos 

COSMOS PARCELS EXPRESS
C 0 R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ. UKRAINĄ ir Lt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI: 
Apple-Valley, Min. 55124- — 7707 147St. 
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seavievv Avė. 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 Wešt Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St. . 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge S t. N.W. 
Hackensack, N.J. 07601 — 112 Main St. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
VVaterbury, Conn. — 06710 555 Cook St.
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVappingers Falls, N.Y. 12590—Hidden Hollow Apts. 
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. FederaI Street

12 pėdų piešiniais, kurie vaiz
davo visokius istorinius kostiu
mus, senojo Egipto, graikų, re
nesanso laikų, operos veikėjų. 
Piešiniai padaryti dekoratyviai, 
įvedant įvairias spalvas.

Tuo ir baigėsi antroji šio va
karo dalis. Toliau vėl grojo 
muzika, ir vėl visi linksminosi. 
Balius praėjo geroj nuotaikoj. 
Baigėsi pirmą valandą. Kai sve
čiai išėjo, rengėjai dar salę su- 
tyarkė^fkyd kitą dieną joj jau 
vyktų, kita programa. • (p.jJ

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

CH 3-258:?
268-0068 

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

WA 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
HV 1-2750
FI 6-1571
PL6-6766
432-5402 

914-297-0261 
SW 8-2868

RI 3-0440
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977 1

1 SAVAITĖ Kaina iš New Yorko 
nuo 721 iki 829 dol.

balandžio 6, 27 
gegužės 2, 7, 12 
rugsėjo 21

2 SAVAITĖS 
gegužės 18, 25, 29 
birželio 15, 19, 29 
liepos 3, 13, 17, 27 
rugpiūčio 7,10 
rugsėjo 4, 7, 18 
gruodžio 21

Kaina iš New Yorko 
nuo 983 iki 1,189 dol.

Šių kelionių, o taip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS
2129 KNAPP ST.
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300

SPORTAS
1977 m. sporto įvykių 

tvarkaraštis
Kovo 20 — pirmos pavasario 

rato futbolo rungtynės Kissena 
Corridor parko aikštėj. New Yor
ko LAK žais prieš ukrainiečius.

Kovo 26-27 — Rytų sporto 
apygardos žaidynės New Yorke. 
Krepšinis, tinklinis, šachmatai ir 
stalo tenisas K. Židiny ir Gate of 
Heaven mokykloj. Susipažinimo 
šokiai šeštadienį, kovo 26, 8 vai. 
K. Židiny.

Balandžio 29-30 ir geg. 1 — 
metinės Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos kamuolio žai
dynės New Yorke. Dalyvaus 
\merikos ir Kanados lietuviai 
sportininkai krepšinio ir tinkli
nio varžybose.

Rugpiūčio 13 — lengvoji atle
tika ir lauko tenisas Toronte.

Rugsėjo 3 — golfo pirmenybės 
Chicagoj.

Rugsėjo 17 — šaudymo
pirmenybės Hamiltone.

Lapkričio 12-13 — ŠALFASS 
stalo teniso ir šachmatų pirme
nybės New Yorke.

1977 metus ŠALFASS skelbia 
sportinio pasiruošimo ir darbo 
talkos metais dėl pasaulio lietu
vių žaidynių, kurios įvyks 1978 
vasarą Kanadoj. Visi sporto klu
bai, pavieniai sportininkai, spor
to darbuotojai ir plačioji visuo
menė kviečiami su atnaujintom 
jėgom ruoštis ir talkinti lietuvių 
sportiniam judėjimui.

I

Peev Commons Pw»

Bla.ck White Black

P-QB4 18. N-KN5 (a) P-R3 ?

P-K3 19. NxBP ! KxN

PxP 20. P-K5 N-N1

P-QR3 21. O-N4 N-K2

N-KB3 22. 8xP ch ! NxB

P-Q3 23. P K85 QNxP (b

B-K2 24. PxP ch ! K-K2 (C)

0-0 25. OxN ! . K-Q1 (d)

QN-Q2 26. RxN ! PxR

Q-B2 27. Bx0 RxP (e)

P-ON3 28. QxR ch ! KxQ

P-N3 ?! 29. RxB ch K-K2

B-N2 30. RxQ B-B3

QR-QB1 31. N-01 P-N4

Q-N1?Į 32. K-N1 KxP

KR-K1 33. R-N6 Re;

Alg. Š.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Danija laimėjo 8 tautų turny
rą Kopenhagoj, pasikrovusi 18.5 
tš., Anglija — 17, Švedija 14.5, 
Ispanija 14, Austrija 13, Vokieti
ja 12.5, Norvegija 12.5 ir Švei
carija 10 tš. Anglija įveikė Vo
kietiją 3.5-0.5, bet Danija nuga
lėjo Angliją 2.5-1.5, o su vokie
čiais Danija tesužaidė 2-2.

Talentingas JAV meisteris ne
seniai laimėjo tris tarptautinius 
turnyrus Bulgarijoj. Čia viena jo 
laimėtų partijų.

SICILIAN DEFENSE

Commons

White

1 P-K4

2. N-KB3

3. P-Q4

4. NxP

5. B-Q3

6. 0-0

7. P-OB4

8. N-OB3

9. Q-K2

10. P-B4

11. K-R1

12. B-O2

13. OR-B1

14. P-ON4

15. P-OR3

16. N-B3

(a) Threatening 19. P-K5. Black should noV» consider 
18.-P-K4 and 18 —QR-Q1.

(b) Hoping to hide behind VVhite’s pawn after 24. PxN ch 
?! K-N1.

(C) If 24.-K-N2. 25. RxN ! PxR, 26. R-B7 ch K-R1, 27. 
QxN wins easily.

(d) Of course 25.—NxQ allows mate in two.
(e) 8lack seems lošt, e.g. 27.—8xB. 28. R-Q1 ch K-B2 

29. R-O7 ch K-B3.30. Q-K4 mate.

Amerikiečiai laimėjo Torre- 
molinos turnyre, Ispanijoj. 
Christiansen surinko 9 tš., Ro- 
bert Byrne 8.5, ispanas Garcia 
Padron ir rumunas Gheorghiu 
po 8, kanadietis Piasetzki 7.5, 
pralenkęs rumuną Ciocaltea, 
autrą Robatch ir italą Tatai, ku
rie surinko po 7 tš.

Bostono tarpklubinėse kovo
4 mūsų vyrai rungėsi su MET 
lygos antruoju lyderiu Danver 
komanda, kurios priešaky žai
džia aukštai vertinami ekspertai 
Chase 2170, Thibonet 2118 ir 
Edelbaum 2113. Su pastaruoju 
mūsų Kazys Merkis (1586) po
5 vai. lošimo pats pasiūlė ly
gias, nors ir turėjo pranašumą 
(kvalitetą už pėstininką). Edel
baum su malonumu priėmė pa
siūlytą remizą. Tas pustaškis ir 
tebuvo laimėtas tose rungtynėse, 
nes kiti vyrai neatsilaikė. Kovo 
11 turime paskutines rungtynes 
prieš Brandeis universitetą. Pir
mame rate mūsiškiai pralaimė
jo 2-3. Tuos du taškus laimėjo 
Jurgis Zoza ir Bronius Skrabu- 
lis.

Canadian Chess Chat gruo
džio nr. įvardina kelius mū
siškių vardus. Saint-Jean Chess 
kongrese J. Chrolavičius su G. 
Glen laimėjo Class A p-bes, su
rinkę po 5 tš.; Toronto Labour 
Day Open R. Vaičaitis pelnė 
3.5 tš. iš 6; 1976 Quebec Open 
F. Szarka pasidalijo 3 v., surin
kęs 5-1 tš.; Canadian Open F. 
Pushkedra 7.5-2.5, S. Navickas 6 
tš.

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 ir fakstrotai. 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 Nr. 28: Ka
ro muziejaus vėliavos nuleidi
mas, Kur lygūs laukai, 
marš kareivėliai, Sutems 
naktužėlė ir Geležinio 
maršas įdainuota karo
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.

Marš, 
tamsi 
vilko 
mok.

Žalgirio draugijos respubliki
nes p-bes Šiauliuose laimėjo A. 
Mikėnas 7.5 iš 9, V. Gefenas, 
R. Survila (visi trys vilniečiai) 
ir Rumiancevas (Klp) po 6 tš. 
Moterų grupėj laimėjo S. Lakū- 
naitė 7.5, V. Taraškečiūtė (abi 
panevėžietės)7,

CHINA PAINTING 
INDŲ DAŽYMAS 

Išmokit seną menišką meną. Ge
ra terapija — galėsit pasidžiaug
ti irpa ilsėti. Skambinkit TR1-1778.

TELETAX SERVICE 
Fast. Reliable Tax Preparotion. Coptes 
Made, Low Roles, Notary Public.

Call now 777-1335
J-
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1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ

BALTIC 
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

Balandžio 24 — gegužės 2 — $858, rugsėjo 18-26—$858, 
spalio 9-17 —$826

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su 
dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 naktys 
Londone.

Bi ržel io 26 — I iepos 10 — $1,253, liepos 17-31 — $1,253 
SPECIALI DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETI
JĄ IR PRANCŪZIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuj su dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene 
ir 3 naktys Paryžiuj. Birželio 8 — birželio 22 — $1,276

KAINON ĮSKAITOMA: kelionė lėktuvu ekonominėj klasėj GIT, pirmos klasės viešbučiai, 
du kambary, trys valgiai kasdien, pusryčiai ir vakarienė Miunchene, Londone ir Paryžiuj, 
miestų apžiūrėjimai, bagažo pernešimas. Kiekvienai kelionei vadovaus prityręs vadovas.

Kelionių kainos sudarytos pagal oro kelionių kainoraštį,Įsigaliojantį balandžio 1. Kelionės 
kainon įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN American World 
Airvvays ar kitom IATA priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS TELEF. (617) 969-1190
BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD
NEWTON, MASS. 02168

kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek 
galint anksčiau.
 - ■ — -........... .. —

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

BALANDŽIO 6—$721 GEGUŽĖS 7—$829
BALANDŽIO 27—$735 GEGUŽĖS 12—$829
GEGUŽĖS 2—$829 RUGSĖJO 21—$815

Dviejų savaičių iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO, 
MONTREALIO

GEGUŽĖS 18(su Vak.Europa) BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, 
GEGUŽĖS 25—$999 LIEPOS 27, RUGPIŪČIO 10—
BIRŽELIO 15—$1119 Iš CHICAGOS $1257

iš NEW YORKO $1136 
Rugsėjo 7 — $999 
Gruodžio 21 — $983

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

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Ma. 02127,Tel. (617) 268-87Š4 

Darbo valandos: kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7, 
šeštadieniais uždaryta.

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.

WHISTLE CARPET CLEANING
SPRING CLEANING

i CARPET CLEANED ON PREMISES 
FREE ĖST.

(212)868-3330

PRCGRAM DIRECTOR
d

HOMEOWNERS SAVE UPTO 30%ON YOUR HOME 
HEATING BILLS

BY CALLING MR. CAPPY
LOW WINTER PRICES ON ALUMINUM SIDING 
WITH DOUBLE INSTALLATION FREE ESTIMATES 
SIGN UP NOW FOR SPRING & SAVE ON W1NTER 
PRICES ALSO ROOFING &SEAMLESS GUTTERS 

212 343-8376 516 488-2531
NY735195.H3304030000

BASEMENTS 
ATTICS 
YARDS 

CLEANED 
CALL 212 436-6763

JANITORIAL AND GENERAL 
CLEANING. SAVE

OFFICE BUILDINGS SCHOOLS CHURCHES, 
BANKS, EMPTY APTS.. ETC.

MARTINEZ CLEANING CO.
212 429-0842

DANMANNING 
PLUMBING REPAIRS

& ALTERATIONS
24 Hour Service Reosonoble

(212) 845-8105 - 7 DAYS

M

SALES HELP M/F
Sales representatives— 

earn $25,000 comm. plūs be- 
nefits. Join General Develop- 
ment Corp., the largest com- 
munity builders in Florida. 
We’ll help you get your real 
estate licence. S tart Im- 
mediately. Call: Marle Maca- 
luso, 212 895-1635 or 516 741- 

1000 (Ext. 245).

FALMOUTH, walk to Maln St. & Surf Drlve 
Bch. Older home In top cond. 4-5 bdrms. Ex- 
ceptional country klt Frpl. Ilvrm./ famrm., 2 fui! 
bths. Thls 8olld 45 yr. old offers the charm, 
comfort & convenlence you've often looked for & 
saidom found. Guest house llc. Incl. Under 
$50,000. Call owner, 617 548-6382.

LIMOUSINE SERVICE 
WHITE LIMOUSINE FOR WEDDINGS $40 

WITH WEDDING HORN $5.00 EXTRA 
BLACK LIMOUSINE $35.00 

ALL LOCATIONS 24 H R. SERVICE 
(212) 539-4331

Rev. Thomas E. Daly, Assoc. Pastor
Hely Trinity R.C. Church in Westfieid

JOIN FATHER 
TOM DALY 

ON A 15 DAY
Cultural Treasure Tour

TO

EGYPT, GREECE and tire KŪLY LAKO
July 11 - July 25, 1977

DANA CONSTRUCTION 
No Job Too Big Or Too Small 

Ouality Workmanship 
Call 516 741-2558

ECONOMY HOME IMPROVEMENTS 
CARPENTRY, MASONRY, ALUMINUM 

REPAIRS OR GENERAL CONTRACTING 
LIC. NO. 734762 375-0625 OR 951-8309

oer persorr 
double 

occupanv 
Inclusive

For Orlly

Bus tronsportation 
to and from Kennedy AlTt»Tt

iEGYPT • See the Pyramids of Cueiza
GREECE • a fu II day cruise on

THE SARON IC STAR
HOLY LA N D • eross tire sea of 

■ Caliliee to Capharnaum, where Christ 
dreached and performed most of bis miracles

For Information and Broehures Contact:

Gloria Trovato Couqhlln 
14 Wedgewo.o’* Dt. 

Verona, N. J. 07044 
(201) 239-5750 or (201) 746-2400

f—Cut ou» and mail with $150.00 deposttMj 
IMMEDIATBLYY

• Name .................................................. —............ I
j Address ..................................   |

:: li City
I Zip 

J

Statė 
Phone

WE HAUL ANYTHING ANYVVHERE NYC 
1974 Intl 20’ w/l ift gate, bonded 

CARONE TRUCKING CO. INC. 
2110 1st Avė., N.Y.C 289-2794

BRIDAL GOWNS WEDDING GOWNS 
MATILDA LASZLO 

EUROPEAN DRESS DESIGNER GORGEOUS 
ORIG. CREATIONS ONLY 76-14 172 ST., FRESH 

MEADOW (212) 969-3816 BY APPT.

DESMOND 
PAINTING & PLASTERING

FREE ESTIMATES, PRICE RANGE, FROM $40- 
$45 PER ROOM. OUALITY VVORKMANSHIP 12 
YRS EXP. IN RELIABLE PAINTING NO JOB TOO 

LARGE NO JOB TOO SMALL CALL ME l'LL DO 
EVERYTHING!

740-2353 CALL ANYTIME

WM D. FOLEY ASSOCIATES. INC
201 322-8270

223 PARK AVENUE 
SCOTCH PLAINS, NEW JERSEY

WILLIAM D. FOLEY
VALUATION CONSULTANTS

DUDEK & POLING 
ELECTRICAL CONTRACTORS 
COMMERCIAL, INDUSTRIAL & HOMES 

ESTIMATES GIVEN
85 FULTON STREET KEYPORT, N.J.

PHONE (201) 264-7874

CARVĖL
Gross over $100,000. $40,000. Down 
Excellent Area. Rockvllle Center. Call 

between 11 AM and 6 PM.
516 766-8365 Mon.-Sat.

PLUMBING ——■

SHANNON PLUMBINC
Sevvers & drains electricolly cleaned 

Free Estimates Low Rates
(212)932-5505

24 Hr. Service

— ■■■i i' FURNITURE.....................

OUT OF TOVVN DEALER 
VVill Pay Top Cosh For U sėd 
FURNITURE, ANTIOUES & 

Anythinp of Interest 
Fast Service — Fast Cash

(212)849-7862

EXPERT CONCRETE & MASONRY 
CONSTRUCTION — REASONABLE — ALL 
PHASES — SIDEWALKS, MARBLE, TILE FIRE- 
PLACE & DRIVEWAYS. (516) 887-3549 599-8097

LIc No. H22034240

DOMENECH AGENCY
GENERAL INSURANCE, FIRE, LIFE AND AUTO 

DV REAL ESTATE, RENTALS, SALES, 
CONVENTIONAL FHA — GI MORTGAGES 

202 MAIN ST. HEMPSTEAO, N.Y.
CALL (516) 483-8512

. DEXTER PARK
PHARMACY |Hl

’ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

MOVING & STORAGE LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING PACKING, CRATING, CONGENIAL 
SERVICE FOR THE SELECTIVE CONSUMER. NO 
ADVANCED PAYMENTS ON STORAGE. LICENS
ED AND BONDED. ALSO LICENSED PIANO 
MOVERS LICENSE NO DOT 1614 FREE 

ESTIMATES (212) 726-8400
ANGELA MOVING

& STORAGE

J&P LIMOUSINE 
CADILLAC SERVICE

79-17 24 AVĖ., JACKSON HTS. (212) 478-0583
SPECIAL RATE FOR WEDDINGS SILVER & 

BLACK LIMOUSINES WITH WEDDING HORNS 
WHITE RUNNER FOR CHURCH (ALSO FOR 
PROMS)

’ " 

LICENSED CARPENTER
FULLY EXPERIENCED. ALUMINUM SIDING, 
ROOFING & THE NEW STAINLESS STEEL SIDING. 
ALL HOME IMPROVEMENTS DONE AT REASON- 
ABLE PRICES! WORK FULLY GUARANTEED. NO 

JOB TOO SMALL
CALL ŠERI (516) 889-2483

VALDO ' 
HOME IMPROVEMENT

1416 FLATBUSH AVENUE — BKLYN. 
WE DO ELECTRICAL, PLUMBING HEATING 
SYSTEM BOILERS. CARPENTRY, MASONRY, 
BASEMENT FINISHING, ROOFING. CALL 24

HOURS 212 693-1889 OR 322-3914

ROOFING ROOF LEAKING?
OUR HEAVY DUTY ROOF COATING RENEW 
WATER PROOF & SAVE THE COST OF A NEW 
ROOF RESAUTE SURFACES FILL CRACKS STOP 
LEAKS PRESERVE NEW ROOF APPLY AS IF 
COME IN DRUM CALL LOUIS (212) 591-0103

PAINTING PAPER HANGING 
DECORATING FREE ESTIMATES 

CALL KURT MEYER RIECKS 
CALL (212) 847-2786

WHEATLY SERVICE STATION
ROAD SERVICE —TIRES BATTERIES AND 

ACCESSORIES STRAIGHT PATH & COUNTRY 
ROAtJ CALL 516 643-9610 WYANDANCH, L.l.

. i n. TRUCKING ■ —

S&LTRUCKING
Local & Long Distance 

at Discount Prices 
(212)937-6955

NEIL G. LEONARD 
YOUR RURAL REALTOR

OTSEGO CO. HIGHWAY NO. 3 MT. UPTON, N.Y. 
13809 TEL.: 807 783-2211 WRITE FOR EARLY 

SPRING LISTINGS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

T*asolinoA memorials
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

AL—RICK CONSTRUCTION 
BATHROOM MODERNIZATION PLUMBER

24 HOUR SERVICE LEAKY FAUCETS & PLUMBING 
REPAIRS SEWERS & DRAINS CLEANED 

CALL (212) 343-4144 (516) 352-3206

—

KVECAS
JONAS

19 33 + 1976

' 'z v
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ŠV. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

Apreiškimo parapijos Lietu
vos vyčiai kovo 6 minėjo savo 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Buvo iškilmingos mišios, bend
ra komunija. Parapijos choras 
sugiedojo šv. Kazimiero giesmę 
ir užbaigė vyčių himnu. Pa
mokslą pasakė dvasios vadas 
kun. Stasys Raila.

Bendrų pusryčių metu salėj 
kalbėjo kun. Pranas Raugalas, 
pasidžiaugdamas vyčių bendra
darbiavimu su parapija. Povi
las Binkis papasakojo savo įspū
džius iš Lietuvos. Juozas Boley- 
Bulevičius prisiminė šv. Kazi
mierą ir paskui organizuotai su 
kitais paskaitė Šatrijos Raganos 
“Viktutės” ištraukas. Tuo buvo 
prisiminta rašytojos gimimo

Mirties metinių proga už 

A.A.
DR. VACLOVĄ PAPROCKĄ

kovo 12, šeštadienį, 11 vai. ryto lietuvių pranciškonų kop
lyčioj Brooklyne bus aukojamos mišios.

LIDIJA TALLAT-KELPŠIENĖ.
%

Šv. mišios už jos vėlę bus aukojamos balandžio 10, 
Velykų dieną, 6 vai. ryto Patersono lietuvių bažnyčioj.

f • tii-iriA,

Nuliūdę duktė Irena ir sūnus Tadas su šeimom .

A.A. 
JADVYGOS JUCAITIENĖS 

dešimties metų mirties sukaktį minint,
Šv. Mišios atnašaujamos T. Pranciškonų vienuolyno koply
čioj Brooklyne kovo 19, šeštadienį, 8 vai. ryto. Giminės 
ir pažįstami prašomi pasimelsti už velionės sielą.

Vyras Pranas Jucaitis

Pranešame giminėm, draugam ir pažįstamiem, kad 
Lietuvoj vasario 28 mirė mūsų mylima motina CHICAGO, ILL.

šimto metų sukaktis.
Ateitininkų pirmininkas Pet

ras Ąžuolas palinkėjo vyčiam 
ir toliau sėkmingai veikti. Bu
vo pasimelsta už sunkiai ser
gantį vyčių narį advokatą Anta
ną.Šavelskį.

Šventėj dalyvavo ir kuopos 
garbės narys Simas Kudirka su 
šeima.

L. vyčių 41 kuopos atstovai 
dalyvaus šv. Kazimiero minėji
me, kuris bus kovo 13 Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj Man- 
hattane. Ten į ketvirtą vyčių 
laipsnį bus pakeltos Emilija 
Sandanavičienė ir Nijolė Zau- 
nienė.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

POETO TOMO VENCLOVOS
LITERATŪROS VAKARAS
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

iniciatyva kovo 5 Kultūros Židi
ny surengtas literatūros vakaras, 
skirtas poeto Tomo Venclovos 
kūrybai. Tokius vakarus jis turė
jo Washingtone ir Bostone.

Žmonių buvo pilna mažoji 
salė. Sutraukė ta tikrai reta ap
linkybė, kad disidentas poetas, 
vertėjas Tomas Venclova yra čia. 
Pirmą kartąjį matai ir girdi, kaip 
jis skaito.

Vakarą pradėjo LR Draugijos 
pirmininkas Tėv. Leonardas 
Andriekus, pasveikindamas šį 
labai retą svečią. Toliau vado
vavo draugijos vicepirmininkas 
Paulius Jurkus. Trumpus svei
kinimo žodžius tarė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis ir JAV 
LB apygardos pirmininkas A. 
Vakselis. Prisegtas baltas gvaz
dikas švarko atlape. Prisegė dail. 
Vida Krištolaitytė. Šaulių kuopa 
dovanojo savo išleistą Elenos 
Juciūtės knygą “Pėdos mirties 
zonoje”. Įteikė K. Bačauskas.

Apie Tomo Venclovos kūrybą 
ir jo mokslinius darbus kalbėjo 
Algirdas Landsbergis, taip pat 
Rašytojjų Draugijos valdybos 
narys. Ryškiais bruožais apibū
dinęs jo vertimus, jo filosofinį 
pasaulį, jis paskaitė vieną eilė
raštį lietuviškai ir išverstą į

VASARIO 16-OJI
Šiais metais Vasario 16-oji 

čia atšvęsta labai iškilmingai. 
Vasario 13 Šv. Kryžiaus bažny
čioj iškilmingose pamaldose da
lyvavo apie 10 organizacijų su 
vėliavomis. Mišias aukojo vysk. 
V. Brizgys. Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioj buvo iškilmin
gos pamaldos'' choras giedojo 
patriotines giesmes, dalyvavo 
LB valdyba su vėliavomis. Tė
viškės parapijos bažnyčioj vyko 
iškilmingos evangelikų pamal
dos.

Po pietų Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj Chicagos 
Lietuvių Taryba suruošė minėji
mą, į kurį susirinko pilna salė 
žmonių. Altos skyriaus pirm. K. 
Austin vadovavo minėjimui. Su 
palyda įneštos JAV ir Lietuvos 
vėliavos. Sugiedoti himnai. Lie
tuvos gen. konsule pasakė svei
kinimo kalbą. Sveikinimo kalbas 
taip pat pasakė Chicagos bur
mistras M. Bilandic, Cook ap
skrities tarybos pirm. G. Dunne, 
aldermanai K. B. Jakšy ir R. Pu- 
cinski. Amerikiečiai svečiai po
litikai apie lietuvius ir jų sieki
mus šiltai atsiliepė. Jie savo kal
bose pabrėžė, kad jie gerai pa
žįsta lietuvių tautinę veiklą ir 
jiem yra žinoma lietuvių tautos- 
tragedija. Kalbėtojai pareiškė, 
kad jie Lietuvos laisvinimo pa
stangas rems. Pagrindinę kal
bą pasakė dr. L. Kriaučeliū- 
nas. Jis pabrėžė, kad vieningas 
laisvinimo darbas priartins Lie
tuvai laisvę. Ragino lietuvius 
vieningai veikti tuose baruose,

ELIZABETH, N.J.
Jaunimo vakaras

LB NJ apygardos valdybą, 
stengdamasi sudaryti sąlygas 
lietuvių jaunimui viešai pade
monstruoti jų puoselėjamus me
ninius palinkimus, gegužės 14, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Lithua- 
nian Liberty Hali salėj, 269 2nd 
St., Elizabeth, N.J., ruošia jau
nųjų talentų vakarą.

Vakaro programą sudarys dai
lusis skaitymas, deklamacijos, 
skambinimas pianinu ar groji
mas kitais muzikos instrumen
tais, solo ar grupinės dainos, šo
kiai ir taut. šokiai.

Apygardos valdyba prašo ger
biamuosius tėvus paprašyti ir' 
paraginti savo dukras ar sūnus ar 
jų pažįstamųjų lietuvių kilmės 
jaunimą šio vakaro programoj 
aktyviai dalyvauti.

Apie numatomą dalyvavimą 
prašome laišku ar telefonu pa
informuoti apygardos valdybos 
narį Julių Veblaitį, 982 Town- 
ley Avė., Union, N.J., 07083, 
tel. 687-4943, iki balandžio 1.

Apygardos valdyba

Poetas Tomas Venclova kal
ba apie savo kūrybą literatū
ros vakare kovo 5 Kultū
ros Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

anglų kalbą. (Vertė A. Lands
bergis J. Tada pakvietė poetą 
skaityti.

Svečias poetas Tomas Venc
lova visiem padarė gilaus žmo- 

kurie tautą jungia, o nesusi
pratimus palikti nuošaly. Altos 
vardu sveikino adv. K. Šidlaus
kas .

Meninės programos dalį atli
ko Lietuvos vyčių tautinių šo
kių grupė. Muziko D. Lapinsko 
paruoštą vaizdelį — A. Rūko 
“Mano tautos istorija” — atliko 
solistų ir aktorių grupė. Pirmyn 
choras padainavo tautinių dai
nų.

Lietuvių Bendruomenė Vasa
rio 16-osios minėjimus suruošė 
Brighton Parko, Cicero, Le- 
monto ir Melrose Parko koloni
jose. Be to, cChicagos ir apy
linkės lituanistinės mokyklos 
suruošė atskirus minėjimus su 
pritaikytomis programomis. 
Mokiniai vaidino, sakė eilėraš
čius, šoko tautinius šokius, skai
tė savo kūrybos rašinėlius. Mo
kinių chorai dainavo patriotines 
dainas. Didesnėse mokyklose 
patys mokiniai vadovavo minėji
mo programom.

J. Kaunas

VVATERBURY, CONN.

Aleksandras Gwazdauskas, 
gyvenęs 139 Sunnyside Avė., 
kritęs ant ledo, sunkiai susižeidė 
galvą ir sausio 30 mirė. Nuliū
dime liko žmona Ieva, 5 sū
nūs, duktė, 24 anūkai ir 12 
proanūkų.

Velionis buvo gimęs Alytuj 
1891 liepos 14 ir į JAV atvyko 
1909. Eilę metų gyveno Mas- 
pethe, Jamaicoj. Persikėlęs į 
Waterbury, ten išgyveno 62 me
tus. Priklausė Waterburio lietu
vių klubui. Dirbo American 
Brass bendrovėj. Išėjęs į pensi
ją, dirbo Holy Cross aukštes
niosios mokyklos kavinėj. Po 
antrojo pasaulinio karo velionis 
pagelbėjo daugeliui naujųjų 
ateivių: parūpindavo atvykimo 
sutartis, o atvykusius priglaus
davo savo namuose, kol atvykę 
susirasdavo darbą ir galėjo gy
venti savarankiškai.

Po iškilmingų mišių St. Jo- 
seph lietuvių parapijos bažny
čioj vasario 1 palaidotas Mount 
Olivet kapinėsė. Į kapines paly
dėjo klebonas kun. Jurgis Vil
činskas.

Sylvester Marcavage laiškai, 
Vasario 16 proga nušviečią oku
puotos Lietuvos padėtį, buvo at
spausdinti keliuose Bridgeporto 
apylinkėse skaitomuose laik
raščiuose, tarp jų — Bridge- 
port Post ir The Catholic Tran- 
script. S. Marcavage ir jo žmo
na Aldona yra veiklūs L. vyčių 
141-mos kuopos ir LB apylinkės 
nariai.

gaus įspūdį, žmogaus, kuris 
skverbiasi į šių dienų gyvenimą 
ir jį analizuoja, kuris moka ir ge
rai kalbėti.

Pirma jis skaitė vertimus. Pra
džioj paaiškindavo, kodėl tas ir 
anas autorius verstas. Daugu
moj ieškota tam tikrų simbolių, 
nes tik simboliais, alegorijomis 
tegali pasakyti teisybę. Skaitė 
eilėraštį Itakė, kurią gali su
prasti kaip Lietuvą. Termopilai 
irgi buvo išaiškinti, kad jų sim
bolinė prasmė yra Lietuvos pa
dėtis.

Visas eiles ir vertimus jis mo
ka mintinai. Papasakojęs jis už
simerkia ir ima deklamuoti, dek
lamuoja pagaunančiai. Jauti sa
votišką įspūdį, kur žodis labai 
autentiškas ir labai simbolinis. 
Prieš kiekvieną eilėraštį jis aiš
kina, ką reiškia vieni ar kiti sim
boliai, iš kur jie paimti. Apskri
tai visuose eilėraščiuose yra 
gana daug pesimizmo, daug kur 
kalbama apie mirtį, kalbama la
bai atitrauktais vaizdais.

Paskaitęs poeziją, jis atsakinė
jo į klausimus. Atsakinėjo suma
niai ir taikliai, su gero akade
miko stiliumi. Ko nežinojo, tuoj 
ir sakė — nežinau, arba tik spė
ju, kad taip ir taip. Mintys bu
vo suformuotos aiškiai ir 
sklandžiai.

Klausimai lietė dabartinį gy
venimą Lietuvoj, Estijoj ir Lat
vijoj, disidentų veikimą, Sa
charovą ir k. Programa užsitę
sė arti poros valandų. Tada buvo 
surengtos vaišės. Vaišes surengė 
Elena Mickeliūnienė, surengė 
nemokamai, Už tai Liet Rašy
tojų Draugija labai nuoširdžiai 
jai dėkoja.

Visi turėjo progos dar pasi
svečiuoti, pasidalinti įspūdžiais. 
Turėjo progos pasikalbėti ir su 
svečiu. (p.j.)

NEWARK, N.J.

Švč. Trejybės lietuvių para
pijos bažnyčioj vasario 27 buvo 
specialios pamaldos už visus 
kunigus, kurie dirbo šioj para
pijoj per 75 parapijos veiklos 
metus. Prieš mišias klebonas 
prel. Jonas J. Schamus, asistuo
jamas kun. Vlado Karalevičiaus, 
atidengė specialią atminimo 
lentą. Gautas ta proga ir specia
lus Šv. Tėvo Pauliaus VI palai
minimas parapijai. Daug tikin
čiųjų dalyvavo mišiose, kurių 
metu giedojo Šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujamas muz. Kle
menso Bagdonavičiaus, ir solis
tai — Karolis Laurinaitis ir An
gelė Kiaušaitė. Savo pamoksle 
prel. Schamus iškėlė parapijai 
tarnavusių kunigų nuopelnus 
bei visų buvusių ir esančių

1977 GINTARAS TOUR
VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 25 — spalio 3 $942.00
2 naktys Maskvoj, 6 dienos Vilniuj su dienos ekskursija 
į Kauną. Kainon įskaitoma: kelionė lėktuvu ekonominėj 
klasėj GIT (šios kainos įsigalioja 1977 balandžio 1), visi 
dokumentai ir viza, pirmos klasės viešbučiai, du kamba
ry, trys valgiai kasdien, miestų apžiūrėjimas, bagažo 
pernešimas.

Maža grupė — dėl rezervacijų kreiptis:

PETRAS LISAUSKAS 
KOBASNIUK TRAVEL INC.
157 SECOND AVENUE
NEVY YORK, N.Y. 10003

i (212) 254-8779 (201) 761-5472

DOVANA

rengia vienos savaitės ekskursiją į Lietuvą 
nuo balandžio 24 iki gegužės 1.

Kelionės kaina $795.00 
Registruokitės kuo skubiau!

ADRESAS: 
“DOVANA” SIUNTINIŲ ĮSTAIGA 
80-14 JAMAICA AVĖ. 
VVOODHAVEN, N.Y. 11421

Telef. 296-5250, namų telef. 296-5359

ŽINIOS
Lietuvių Bendruomenės Bos

tono apylinkės 25 metų sukaktis 
švenčiarriakovo 13, šį sekmadie
nį, 3 vai. po pietų. Į minėjimą 
atvyks JAV LB tarybos pirminin
kas Raimundas Kudukis ir JAV 
krašto valdybos pirmininkas Al
gimantas Gečys. Koncerto prog
ramoj pasirodys solistė Genė 
Ugianskienė, smuikininkė Bri
gita Pumpolytė ir pianistas 
Saulius Cibas. Solistė ir smui
kininkė Bostone bus girdimos 
pirmą kartą. Tos dienos rytą 
10:15 vai. per mišias Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj gie
dos solistė Birutė Aleksaitė. Po 
oficialios dalies ir koncerto 
bus kokteilis ir šokiai.

Bostono ateitininkai pakvietė 
Hamiltono Aukuro teatrą. Jis ba
landžio 30 Bostone suvaidins 
Pavasario Giesmę. Vaidinimas 
vyks Lietuvių Piliečių d-jos tre
čio aukšto salėj.

LB Bostono apylinkės jau
nimo sekcijos susirinkimas įvy
ko sausio 23. A. Budreckis kal
bėjo apie knygą Lithuanians in 
America, M. Žiaugra informavo 
apie lapkričio 25-27 suvažia
vimą. Į naują valdybą išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė: pirm. 
Daiva Izbickaitė, vicepirm. Gin
taras Subatis, sekr. Birutė Ado
mavičiūtė, ryšininkas Valenti
nas Kurapka, ižd. Gytis Gavelis, 
narys Edvardas Matjoška.

Inžinierių ir architektų sąjun
gos Bostono skyrius išrinko 
naują valdybą: Bronius Galinis, 
Marius Žiaugra ir Algis Vasys. 
Du paskutinieji tik neseniai bai
gė inžinerijos mokslus.Ameri- 
koj.

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30.
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. TeL 
268-0489.
LAISVĖS VARPAS
Sekm. 11-12 vai.
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402
Telef. 586-7209

parapiečių dosnumą ir solida
rumą palaikant šią lietuvybės 
tvirtovę. Nežiūrint įvairių kliū
čių ir sunkumų, parapija jau iš
gyveno 75 metus ir tvirtai žvel
gia į ateitį. Po mišių klebonas 
parapiečius pakvietė į salę pa
sižmonėti prie kavos ir pyragų. 
— F.V.
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN. N.Y. 11207

Meno skaidrių popietė bus 
kovo 13, sekmadienį, 5:30 v. po 
pietų estų namuose, 243 E. 34 
St. Manhattane, prie 2-ros Avė. 
kampo. Bus rodomos lietuvių, 
latvių ir estų dailininkų skaid
rės. Lietuvių skaidres (iš dail. 
V. Vizgirdos kolekcijos) rodys ir 
aiškins dail. Albinas Elskus. Po 
programos — atgaiva ir susipa
žinimas.

N.Y. lietuvių žuvautojų ir me
džiotojų klubo susirinkin c 
įvyks kovo 15, antradienį, 8 v.v 
Kultūros Židiny. Visi klubo 
riai ir norį į klubą įstoti prašomi 
dalyvauti.

LDK Birutės draugijos New 
Yorko skyrius praneša, kad vi
suotinis narių susirinkimas 
įvyks kovo 20 d. 4 v. popiet 
Klivečkų namuose. 76-13 85 
Rd., VVoodhavene.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj balandžio 17 per 12:15 
mišias Brooklyno vyskupas pa- 
gelbininkas Snyder teiks su
tvirtinimo sakramentą. Yra tėvų, 
kurie norėtų, kad jų vaikai šį 
sakramentą priimtų lietuviškoj 

bažnyčioj. Jie prašomi registruo
tis arba parapijos raštinėj, arba 
pas seselę Urbaną, arba pas Tėv. 
Paulių Baltakį, OFM, lietu
viškos mokyklos kapelioną.

Atlanto pakraščio vyr. skautės 
ir skautai vyčiai rengia slidinė
jimo savaitgalį kovo 18-20 latvių 
stovykloj Rotoj, Tannersville, 
N.Y. Slidinėjama Hunter vieto
vėj. Kaina — 20 dol. už dvi 
nakvynes, pusryčius ir vakarie

nę šeštadienį ir pusryčius sek
madienį. Registruotis pas Danu
tę VVolosenko, 32-34 To St., Jack- 
son Heights, N.Y. 11370. Tel. 
779-1219. Registruojantis reikia 
įmokėti 10 dol.

Vaižganto Kultūros klubo po
pietė kovo 13 Kultūros Židiny 
neįvyks, nes susirgo prelegentas 
— dail. V. Vizgirda.

PRANCIŠKONŲ 
REKOLEKCIJOS

Keamy, N.J., Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijoj gavė
nios sekmadieniais — Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, OFM. ,

St. Petersburg, Florida, kovo 
17-20 — Tėv. Viktoras Gidžių-- 
nas, OFM.

Philadelpbia, Pa., Šv. Andrie
jaus, parapijoj kovo 25-27 — Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM.

Detroit, Mich., Šv. Antano ir 
Dievo Apvaizdos parapijose, 
kovo 31 — balandžio 3 — Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM.

Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir šv. 
Pauliaus parapijoj kovo 12-18
— Tėv. Pijus Šarpnickas, OFM.

Montreal, Kanadoj, Šv. Kazi
miero parapijoj balandžio 3-6
— Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM.

NAUJI LEIDINIAI 
VAIKUČIAM

Nykštukų mokykla — 3 dol., 
Karklų katinukai — 2 dol., Ma
no pirmoji Komunija — 5 dol., 
Kiškučio vardinės — 2.50 dol., 
Rimas pas Kęstutį — 2.50 dol. 
Šios ir kitos gražiai išleistos ir 
spalvotai iliustruotos knygutės 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas vienam arba dviem asme
nim. Brooklyne Cypress Hills— 
City line rajone. Skambinti tel. 
TA 7-0645. ’

Ridgewoode išnuomojamas 2 
kambarių 1 asmeniui butas prie 
gero ir patogaus susisiekimo. 
Tel. 497-5748’

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
larduodant ir rmomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Brokėr-Realtor, 
6900-lOth Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
•US-2738.

Dail. Albinas Elskus parodys 
17 lietuvių dailininkų skaid
res bendroj pabaltiečių popietėj 
kovo 13, sekmadienį, 5:30 v. po
piet Estų namuose, 243 E. 34 
St. Manhattane. Dalis tų skaid
rių bus New Yorke rečiau ma
tomų dailininkų, pvz. Prano 
Lapės, Vi. Žilinus ir kitu.

Sporto šventė New Yorke bus 
kovo 26-27. Iš Baltimorės, 
VVashingtono, Philadelphijos, 
New Jersev, Hartfordo ir Bos
tono suvažiuos lietuvių jauni
mas dalyvauti Rytų sporto apy
gardos krepšinio, tinklinio, 
šachmatų ir stalo teniso varžy
bose. Rungtynės vyks K. Židiny 
ir Gate of Heaven mokyklos 
salėse. Susipažinimo vakaras 
bus šeštadienį, kovo 26, 8 vai. 
vak., o sportininkų ir žiūrovų 
pamaldos sekmadienį 12 vai. 
K. Židiny.

Tomas Venclova šį penktadie
nį, kovo 11, Yale universiteto 
Sterling Memorial bibliotekos 
paskaitų salėj kalbės apie žmo
gaus teises Sovietų S-goj ir oku- 
puotoj Lietuvoj. Pradžia 3:30 
vai. Sterling biblioteka yra New 
Havene, tarp High St. ir VVall 

St. Pasiekiama New England 
Thru-Way, išsukus College 
St. išvažiavime.

Edv. Radionovo orkestras iš 
Hartfordo gros Maironio litua
nistinės mokyklos pavasario ba
liuj, kuris bus balandžio 23 
Kultūros Židiny. Visi kviečiami 
šiame baliuj dalyvauti ir tuo pa
remti mokyklą.

Šaulių kuopos lietuviška vė
liava vasario 20 buvo atvežta iš 
Apreiškimo parapijos bažny
čios ir padėta prie įėjimo. Iš 
ten ji paskui buvo kažkur nu
nešta ir padėta. Gal kas žino, 
kur yra vėliava, arba gal kas yra 
ją radęs. Prašom ją grąžinti Dar
bininko administracijai arba pa
skambinti tel. Juozui Jurkuvė- 
nui, 235-5651.

Antrasis Kaimas, Chicagos 
teatrinė-humoristinė grupė, ba
landžio 16 atvyksta į New Yor- 
ką ir dalyvaus Laisvės Žiburio 
radijo pavasariniame baliuje.

L.K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas šaukiamas 
kovo 13 d. l vai. popiet Apreiš
kimo parapijos salėj. 12:15 vai. 
mišios bus aukojamos už O. 
Budraitienės šeimos mirusiuo
sius. Narės prašomos daly
vauti šiose mišiose. Po to bus 
vaišės.

Už a.a. dr. Leonardo Plecha
vičiaus vėlę kovo 20, sekmadie
nį, 12:30 vai. bus atlaikytos pa
maldos jo trijų metinių mirties 
proga Šv. Kazimiero bažnyčioj, 
239 Nepperhan Avė., Yonkers, 
N.Y. Prašome artimuosius ir pa
žįstamus pasimelsti. — Žmona 
Sofija su vaikais. \

Toronto Prisikėlimo parapijos 
iškilmingas bažnyčios atnau
jinimo užbaigimas bus atžymė
tas kovo 13. Ta proga bus iš
kilmingos pamaldos, kurias lai
kys ir pamokslą sakys provinci
jolas Tėv. Jurgis Gailiušis, 
OFM. 3 vai. popiet metinė pa
rapijos vakarienė su koncerto 
programa, kurią atliks solistai 
Justina Sriubiškienė, Vaclovas 
Verikaitis ir Algis Simanavi
čius. Kovo 12 Toronte šaukia
mas lietuvių pranciškonų va
dovybės pu lis Tš Brooklyno 
vyksta Tėv. Paulius Baltakis ir 
Tėv. Placidas Barius, iš Kenne- 
bunkporto — provincijolas Tėv. 
Jurgis Gailiušis, Tėv. Leonardas 
Andriekus, Tėv. Bernardinas _ 
Grauslys. Jie visi dalyvaus ir pa
rapijos iškilmėse.

Apreiškimo parapijos choro 
komunijos pusryčiai bus kovo 27 
tuoj po 11 vai. pamaldų parapi
jos salėj. Kviečiami dalyvauti ir 
buvusieji choristai su šeimomis. 
Bilietų galima gauti pas choro 
narius.

Apreiškimo parapijos choro 
mėtiniame posėdy išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkė D. Mali
nauskienė, vicepirm. K. Kaz
lauskas, sekr. P. Sandanavi- 
čius, ižd. L. Ralys, korespon
dentė B. Radzivanienė.

Arkivysk. J. Matulaičio 50 me
tų mirties sukaktis bus paminė
ta Verbų sekmadienį, balandžio 
3. Apreiškimo parapijos baž
nyčioj bus iškilmingos pamal
dos. Kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius, marijonas iš Chicagos, sa
kys pamokslą. Choras giedos 
specialiai paruoštas giesmes. Po 
mišių — akademija parapijos sa
lėj.

METAI BE
DR. V. PAPROCKO

Kovo 12 sueina vieneri metai, 
U-:p mirė dr. Vaclovas Papmc- 
kas, buvęs daugelio lietuvių gy
dytojas, veikęs lietuviškose ox- 
ganizacijose, vadovavęs net vi
sai lietuvių gydytojų profesinei 
sąjungai. Jo gyvenimo ne
apribojo profesija. Turėjo laiko 
ir lietuviškai veiklai, kultūri
niam reikalam. Jis organizavo 
Lietuvos Universiteto 50 metų 
minėjimą, jo rūpesčiu buvo iš
leista knygutė apie Aleksandrą 
Kuršių, uoliai rėmė knygos Lith- 
uania 700 Years išleidimą. No
rėdamas geriau atžymėti birže- . 
lio trėmimus, suorganizavo tai 
progai pritaikytos dainos kon
kursą (buvo teksto konkursas 
ir muzikos konkursas). Jo va
dovaujama, gydytojų sąjunga iš
leido specialius ženklus Lietu- 
\ os pavergimui prisiminti.

Darbininko redakcijoj jis buvo 
dažnas svečias. Atvykdavo kiek
vieną savaitę, dažniausiai trečia
dieniais, painformuoti, pasi- 
informuoti, pasitarti lietuviškos 
veiklos klausimais. Uoliai jis čia 
teikdavo ir medicininę pagalbą.

Amerikoj jis išgyveno 29 me
tus. Iš jų Brooklynui skyrė 25 
metus. Kiek jis yra gydęs lan
kęs, pataręs ir globojęs! Tad 
visada jį prisimins jo pacientai, 
prisimins ir New Y'orko lietuviš
koji visuomenė, nes jis buvo taip 
reikalingas žmogus.

Pagerbiant jo prisiminimą, 
rengiamos pamaldos pranciško
nų vienuolyno koplyčioj kovo 
12, šeštadienį, 11 vai. Visuome
nė kviečiama kuo gausiau daly
vauti.

DAIL. K. ŽOROMSKIO
KŪRYBOS DERLIUS

(atkelta iš 5 psl.) 
Sųuare Galleries 1964 metais; 
rinktinėj “Dealers’ Choice” pa
rodoj Huntington Hartford Mu
ziejuj 1967 metais.

Jis susirišo su žinoma Phoe- 
nix Galerija, kuri lt)67 ir 1970 
surengė individualias jo darbų 
parodas. Dailininkas, kaip narys, 
taip pat buvo kviečiamas daly
vauti tos galerijos metinėse ir ki
tose grupinėse parodose.

Jis dalyvavo svarbiose parodo
se ir kituose miestuose: 159-toj 
visų JAV dailininkų rinktinėj pa
rodoj Pennsylvania Academy of 
Fine Arts Philadelphijoj 1964; 
Modernaus Meno Muziejuj Pa
ryžiuj, “S. de E.F.” parodoj 
1970: Concoran Galerijoj Wash- 
ingtone 1973; JAV 200 metų 
sukakties parodoj VVashington 
Armory 1976. (Jis įtrauktas į 
“Who’s Who in American Art.)

Šiame laikotarpy dailininko 
individualios darbų parodos bu
vo surengtos International Insti
tute Detroite 1964; Seton Hali 
universitete 1970; 
versitete 1972. 
meną Newark 
and Industrial 
(Nuo 1956 iki
tan Rose Institute of Art, Ja-
maicoj).

Kaip minėta, dailininkui Žo- 
romskiui individualių darbų pa
rodos buvo surengtos įvairiose

svarbesnėse lietuviškose kolo
nijose. Bet New Yorke ši bus 
pirmoji. Pagaliau po 20-ties 
metų jo gyvenimo New Yorke 
šio svarbaus dailininko turtingą 
tapybos derlių turėsim progos 
pamatyti savajame Kultūros 
Židiny!

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Po sunkios žiemos, galvo
dami apie vasaros atostogas, 
prisiminkite pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte, Mai
ne; Sezonas prasideda liepos 3

/

£

VELNIO

NUOTAKA

/ 
t< -

Yale uni-
Jis pats dėsto 
School of Fine 
Arts nuo 1969. 
1968 dėstė Ca-

ir baigiasi rugsėjo 5. Nuo lie
pos 3 iki 16 ir nuo rugpiūčio 
21 iki rugsėjo 5 nuo kambarių 
duodama 20% nuolaida. Regist
ruokitės iš anksto. Pranciš
konai kviečia visus. Informa
cijai adresas: Vasarvietės Ve
dėjas, Franciscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. 207 967-2011.

I
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lietuviškas, plačiaekraninis, muzikinis filmas, sukurtas pa
gal Kazio Borutos pasaką “Baltaragio malūnas”. Šis filmas 
rodomas kovo 11, penktadienį, 9 vai. vak. Magno Review 
teatre, 1350 6th Avenue (55 St.), Manhattane. Teatras yra 
pirmam aukšte. Rengia New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga.

LIETUVIŲ - LATVIŲ — ESTŲ

MENO SKAIDRIŲ POPIETĖ

įvyks kovo 13, sekmadienį, 5:30 v. popiet

Estų namuose,
243 E. 34 St.
Manhattane, prie 2-os Avė. kampo

Lietuviško meno skaidres (dail. V. Vizgirdos kolekciją) 
pristatys dail. A. Elskus

Po programos — atgaiva ir susipažinimas.

Auka: $2.00

i

Alina Staknienė

JIE ATLIKS MENINĘ PROGRAMĄ JAV LB 
SUKAKTIES MINĖJIME KOVO 12 HARTFORDE

Solistė Genovaitė 
Ugianskienė Pianistas Saulius Cibas

Smuikininkė Brigita 
Pumpolytė

MALONIAI ESATE KVIEČIAMI DALYVAUTI

PAGRINDINIAME
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
25 METŲ SUKAKTIES MINĖJIME,

kuris įvyksta

1977 KOVO 12, ŠEŠTADIENĮ,
HOTEL SONESTA CONSTITUTION PLAZA, HARTFORD, CONN. 06103

\ \ ■ ■" * ’ '. -

Bilietus užsisakyti ir stalus rezervuoti prašome kreiptis pas JAV LB Hartfordo apylinkės 
valdybos pirm. Stepą Zabulj, 28 Fuller Avenue, East Hartford, Conn. 06108 (telef. 
203-289-2882). Bilieto kaina — $15.00 asmeniui.

Minėjimo rengėjai

JAV LB Krašto valdyba JAV LB harTfordo apylinkės valdyba

MINĖJIMO AKADEMIJA 6 VAL. VAK.

Kalba — JAV LB Tarybos Prezidiumo pirmininkas 
inž. RAIMUNDAS KUDUKIS
Meninę programą atlieka:
SAULIUS E. CIBAS, pianistas k
BRIGITA PUMPOLYTĖ, smuikininkė
GENĖ UGIANSKIENĖ, sopranas

PRIĖMIMAS — 8 VAL. VAK.

IŠKILMINGAS BANKETAS — 9 VAL. VAK.

Įteikimas 1977 m. JAV LB premijos už dailės kūrybą

Pagerbimas JAV LB inkorporacijos dokumento sig
natarų

Garbės svečiais dalyvauja amerikietiškam ir lietuvi 
kam gyvenimui vadovaują asmenys
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