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Savaitės

JAV delegato prie JT Žmo
gaus teisių komisijos patarėjas 
Brady Tyson viešai apgailestavo 
JAV įsikišimą į Čilės ir kitų 
Pietų Amerikos valstybių vidaus 
reikalus ir sukėlė Pietų Ameri
kos valstybių pasipiktinimą. 
Prez. Carter pareiškė, kad tokia 
atstovo kalba reiškia tik jo as
meninę nuomonę ir neatstovau
ja oficialiai JAV pažiūrai. Atsto
vas buvo atšauktas pasitarimam 
su valst. d-tu.

Kaire vykusi arabų ir Afrikos 
valstybių galvų konferencija su
tarė dėl politinio ir ekonomi
nio bendradarbiavimo, pažadėjo 
Afrikos valstybėm 1.45 bil. dol. 
jų ūkiui stiprinti ir visokeriopą 
paramą palestiniečių ir Afrikos 
partizanam, pasmerkė kolonia
lizmą, imperializmą, rasizmą ir 
religinį persekiojimą Afrikoj ir 
Izraelio okupuotose arabų sri
tyse ir pradėjo pirmuosius žings
nius dėl Jordano ir Palestinos 
išlaisv. org-jos bendradarbia
vimo.

Prez. Carter gegužės pradžioj 
numato dalyvauti JAV, Britani
jos, Prancūzijos, V. Vokietijos, 
Japonijos, Kanados ir Italijos 
valstybių galvų konferencijoj, 
kur bus tariamasi ne tik ūki
niais, bet ir visais kitais klausi
mais.

Pakistano parlamento rinki
mus didele dauguma laimėjo 
valdančioji liaudies partija, 
vadovaujama min, pinn. Zulfi- 
kar Ali Bhutto, bet Opozicijos 
partijos skundžiasi, kad rinkimai 
buvę suklastoti, ir ryžtasi par
lamentą boikotuoti.

Valst. d-tas panaikino kelio
nės draudimus į Kubą, Vietna
mą, Š. Korėją ir Kambodiją 
nuo kovo 18.

JAV atstovas prie JT Žmo
gaus teisių komisijos Allard K. 
Lowenstein paprašė komisiją 
ištirti Sov. S-goj įvykdytus disi
dentų areštus, bet, neradęs dau
gumos pritarimo, savo prašymą 
laikinai atšaukė.

JAV spalio mėn. atidarė savo 
konsulatą Kijeve, o Sov. S-ga — 
New Yorke, bet Kijevo konsula
tas dėl sovietinės biurokratijos ir 
politinių sumetimų ir dabar dar 
tebedirba viešbuty. Konsulatui 
numatytas pastatas būsiąs pritai
kytas tik 1978.

Tarptaut. žmogaus teisių lyga 
paragino prez. Carter ir toliau 
viešai ginti žmogaus teises viso
se valstybėse; siūlė paskirti pre
zidento saugumo taryboj ir viso
se ambasadose specialų parei
gūną žmogaus teisių pažeidi
mam sekti; ragino prezidentą 
paaiškinti gyventojam JAV už
sienio politikos ir žmogaus tei
sių gerbimo sąryšį; siūlė dery
bose su kitom valstybėm JAV 
teikiamas nuolaidas panaudoti 
reikalavimui, kad žmogaus tei
sės būtų gerbiamos. Ji taip pat 
paragino JT kreipti daugiau 
dėmesio į žmogaus teisių pažei
dimus ir pasaulinį banką — ne
teikti kreditų tom valstybėm, 
kur žmogaus teisės yra pažei
džiamos.

Čekoslovakijos vyriausybė 
atšaukė Olandijos užs. reik. min. 
van der Steel numatytą pasi
matymą su prez. Gustav Husak 
už tai, kad ministeris prieš tai 
aplankė disidentą Jan Palocką.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
paskelbė, kad netrukus prasidės 
su Kuba pasitarimai dėl žvejy
bos ir lėktuvų grobimo. Dery
bos dėl santykių atnaujinimo ga
lės prasidėti tik tada, kai Kuba 
pasižadėsianti gerbti žmogaus 
teises ir nesikišti į hemisferos 
vidaus reikalus. Pastarasis pa
reiškimas labai supykdė Fidel 
Castro.
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SUKAKTIS IŠKILMINGAI ATŠVĘSTA 
HARTFORDE

Bujojant Lietuvių Bendruo
menės idėjai ir augant prita
riančių asmenų skaičiui, prieš 
25 metus LB buvo inkorporuo
ta Hartforde, Conn. Entuziastų 
pirmūnų viltys buvo pilnai pa
teisintos — šiandien kiekvienoj 
vietovėj, kur yra susitelkę bent 
kiek lietuvių, sudaryta LB apy
linkė. Apimdama visas JAV-bes, 
LB tapo galinga ir visuo
tine Amerikos lietuvių organi
zacija. LB gražiai reiškiasi ir ki
tuose pasaulio kraštuose, kur tik 
yra lietuvių.

JAV LB inkorporavimo 25 
metų sukaktuvių iškilmės at
švęstos kovo 12-13 tame pačia
me Hartforde.

Kovo 12, šeštadienį, 6 vai. vak. 
Sonesta viešbučio didžiojoj sa
lėj JAV LB krašto valdybos 
vicepirm. Balys Raugas pradėjo 
minėjimą. Solistei Genei 
Ugianskienei sugiedojus JAV 
himną ir Hartfordo lietuvių Švč. 
Trejybės klebonui kun. Juozui J. 
Matučiui sukalbėjus patriotinę 
invokaciją, Alfonsas Dzikas per
skaitė George A. Athanson, 
Hartfordo miesto burmistro ir il
gamečio lietuvių draugo, prokla
maciją.

Prisimenant mirusius už Lie
tuvą ir tautinį išlikimą, simbo
lines tautinių spalvų žvakes už
degė JAV LB garbės pirm. prel. 
J. Balkunas, Birutė Zdanytė — 
JAV LB krašto valdybos vice
pirm. jaunimo reikalam ir Pr.

Pas Hartfordo miesto burmistrą Vasario 16-tos proga iš k. LB pirm.' S. Zabulis, Elytė 
Baltauskaitė, miesto burmistras A. Athanson, Zina Dresliutė ir D. Banevičienė.

Bulgarijoj vykusi rytų valsty
bių komunistų partijų vadų kon
ferencija nutarė visom priemo
nėm kovoti prieš žmogaus teisių 
sąjūdį rytų Europoj.

Rumunijoj įvyko stiprus že
mės drebėjimas, sunaikinęs Bu
karešto centrą ir pareikalavęs 
per 1000 žmonių gyvybių. Ke
liom valstybėm, jų tarpe ir JAV, 
tuojau pat atskubėjus su pagal
ba nukentėjusiem, Rumunija pa
skelbė, kad užsienio pagalbosji 
nereikalinga.

Baltgudijos vyriausybė pašali
no apie 60 aukštų partijos ir že
mės ūkio vadų už didelio masto 
korupciją, statistinių duomenų 
klastojimą ir valstybės pinigų 
naudojimą asmeniškiem reika
lam.

10 vokiečių su plakatais su
rengė demonstraciją Maskvos 
Raudonojoj aikštėj, reikalau
dami laikytis Helsinkio susitari
mų ir leidimo jiem emigruoti, 
bet už kelių minučių policijos 
buvo išsklaidyti.

Špakauskas — 1918 koviį sava
noris —■■ kūrėjas.

B. Raugas, pristatydamas R. 
Kudukį, priminė, kad Lietuvių 
Bendruomenė, vykdydama Lie
tuvių Chartos įpareigojimus, 
rūpinasi švietimu, kultūra, bet 
ir pavergto krašto laisvinimas— 
tai ne proginis dalykas, bet kas
dieninis darbas. Lietuvių Bend
ruomenei rūpi, kad lietuvybė 
svetur nemirtų.

JAV LB tarybos prezidiumo 
pirmininkas Raimundas Kudu- 
kis žvelgė priekin — kokia lietu
viškosios išeivijos ir Lietuvių 
Bendruomenės ateitis? Iš de
mokratinės visuomenės per de
mokratiškus rinkimus sudarytoj 
demokratiškoj Lietuvių Bend
ruomenėj darbo užtenka visiem 
— ir vyresniem, ir jaunimui. 
LB atstovauja visiem lietuviam 
išeivijoj, tai visų lietuvių balsas. 
Šioj organizacijoj visi lietuviai 
turi galimybę išlaikyti savo lie
tuvišką paveldėjimą.

Meninėj daly jaunas pianistas 
\iš Bostono Edmundas Cibas pa
skambino M. K. Čiurlionio Ma
zurką ir F. Chopino Baladę, o 
bis ui — M. K. Čiurlionio Pre
liudą.

Vis dažniau ir vis nuotaikin- 
giau pasirodanti solistė Genė 
Ugianskienė padainavo J. Gai
žausko Ramunėlę, B. Budriūno

Pertraukos metu toj pačioj 
salėj buvo paruošti stalai banke
tui. Jis pradėtas LB Hartfordo 

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka ir apylinkės pirmininko Stepo Za- 
G. Gudauskienės Akimis tau pa- bulio, JAV LB krašto valdybos 
rašysiu. Patraukli laikysena ir (nukelta į 2 psl.)

Lietuvos grupės Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti manifestas

Mes, Tomas Venclova, kun. 
Karolis Garuckas, Ona Lukaus- 
kaitė-Poškienė, Viktoras Petkus 
ir Eitanas Finkelšteinas,

skelbiam, kad sudaroma Lie
tuvos grupė Helsinkio susita
rimų vykdymui remti.

Grupė kreips didžiausią dė
mesį į Helsinkio susitarimų hu
manitarinius paragrafus, liečian
čius sąžinės, religijų, minties 
ir įsitikinimų laisvę, taip pat 
žmogiškųjų kontaktų (šeimų su
sijungimo, giminių lankymo ir 
t.t.} laisvę.

Mes pasirengę priimti atskirų 
asmenų, jų grupių ir organizaci
jų pareiškimus, liečiančius Hel
sinkio susitarimų pažeidimą 
Lietuvos teritorijoj, surištą su 
Lietuva ar su specifiškomis lie
tuviškomis problemomis. 

žavus dainavimas susilaukė gau
sių plojimų. Bisui solistė padai
navo populiarųjį Kartą pava
sarį . . .

Smuikininkė Brigitai Pum- 
polytė pagrojo C. Saint-Saens 
Introduction ir Rondo Capriccio- 
zo, opus 28 bei F. Kreisler — 
Liebesfreud.,Rengėjai, pakvies- 
dami šią puikią instrumentalis- 
tę, tikrai neapvylė klausytojų.

Vėl sugrįžusi sol. G. Ugians
kienė padainavo ariją iš J. Kar- 
navičiaus Gražinos, o kiek vė
liau B. Pumpolytė pagrojo Sara- 
sate Zigeunenveisen, opus 20. 
Solistei ir smuikininkei akom- 
ponavo Saulius E. Cibas. 
Pabaigai visi trys atliko A. Ka- 
čanausko Vai pūtė pūtė.

Akademijos pabaigoj JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys peržvelgė, kas 
nuveikta per 25 metus JAV 
krašto, apygardų ir apylinkių 
mastu. Kongresai, dainų ir šokių 
šventės, simpoziumai, leidiniai, 
laisvinimo žygiai bei kiti darbai 
pareikalavo daug lėšų ir darbo.
Nors matome ir trūkumų, bet 

atliktas didelis darbas, nežiūrint 
daugelio abejingų ir priešiškų 
nusistatymų. Akademija baigta 
Lietuvos himnu.

Mes tikimės, jog šalys — Hel
sinkio susitarimų signatarai — 
atsižvelgs į tai, kad dabartinį 
Lietuvos skundą nulėmė TSRS 
kariuomenės įėjimas į jos terito
riją 1940 birželio 15, ir ypač 
rūpinsis, kad Lietuvoj nebūtų 
pažeistos humanitarinės teisės.

Vilnius, 1976 lapkričio 25
Tomas Venclova, Vilnius, K. 

Požėlos 38,60
Kun. Karolis Garuckas, Ignali

nos rajono Ceikinių klebonas
Ona Lukauskaitė-Poškienė, 

Šiauliai, Kleinerio 32, 37
Viktoras Petkus, Vilnius, Ga

relio 16, 4
Eitanas Finkelšteinas, -Vil

nius, Liepos 21 10, 10
(Elta}

Sausio 27 okupuotoj Lietuvoj 
ir daugely kitų pasaulio šalių 
buvo paminėtos Dievo Tarno ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties 50-osios metinės. Įspū
dingai jos buvo minimos ir jo tė
viškėj Marijampolėj. Čia parapi
jos bažnyčioj jis yra palaidotas.

Jau sausio 23, sekmadienį, 
per sumą buvo pasakytas pa
mokslas apie Dievo Tarną arki
vyskupą Jurgį Matulaitį. Pačias 
iškilmes pradėjo kun. Pranas Ra
čiūnas sukakties išvakarėse sau
sio 26. Prie Šv. Tėvo vėliava 
ir purpuru gražiai papuošto sar
kofago jis aukojo mišias ir pasa
kė ilgą pamokslą, iškeldamas ar
kivyskupo Jurgio gyvenimo va
dovaujančias mintis — tarnauti 
Dievui, Kristui, Bažnyčiai per 
Mariją. Dievui ir Bažnyčiai arki
vyskupas Jurgis tarnavo, labai 
konkrečiai vykdydamas žmonių 
meilės įsakymą. Jis rūpinosi 
socialinio klausimo sprendimu, 
vienuolinio gyvenimo atnaujini
mu. Su didele išmintimi ir pasi
aukojimu administravo Vilniaus 
arkivyskupiją, kūrė Lietuvos 
bažnytinę provinciją, ruošė kon
kordatą, įkvėpė didžiąją Lietu
vos žemės reformą.

Sausio 27 nuo 8 vai. ryto 
prie visų altorių Marijampolės 
bažnyčioj buvo be pertraukos 
aukojamos mišios. 11 vai. Šven
čiausios Jėzaus Širdies koply
čioj šalia arkivyskupo sarkofa
go iškilmingas mišias aukojo

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vasario 20 Šiauliuose mirė 
jaunas dramos aktorius Nauber- 
tas Jasinskas. Buvo gimęs 1940 
kovo 10 Šiauliuose. Vilniaus 
universitete buvo baigęs litua
nistiką ir universiteto dramos 
studiją. Nuo 1966 vaidino Šiau
lių dramos teatre. Pažymėtinas 
jo pastatymas yra sceninė kom
pozicija “Kaip žydėjimas vyš
nios”, kurioj buvo panaudoti S. 
Nėries eilėraščiai.

— Šiaulių dramos teatras stato 
atnaujintą P. Vaičiūno dramą 
“Prisikėlimas”. Joj velioniui N. 
Jasinskui buvo skirtas skulpto
riaus Alnos vaidmuo (bet vaidin
ti jau nebeteko}.

— Konkursai. Sovietinei armi
jai ir jų karo laivynui iškelti 
vykdomas parinktų autorių kon
kursai pjesei parašyti. Dau
gumas tų parinktųjų dramaturgų 
}4a rusai, iš lietuvių toji išrink
tojo “garbė” teko tik vienam V. 
Petkevičiui. Konkurso terminas
— 4978 vasario mėn. Spalio re
voliucijos šešiasdešimtmečiui 
paminėti literatūros konkursą 
skelbia Nemuno žurnalas, talki
namas Rašytojų sąjungos ir Lie
tuvos komjaunimo. Konkursas 
apima eilėraštį, apsakymą, pub
licistinį rašinį. Temos turi ryš
kinti “komunistinę visuomenę 
kuriančios liaudies gyvenimą, 
jos idealus, mūsų respublikos ir 
visos Tarybų šalies jaunimą de
šimtojo penkmečio statybose, 
kolūkinio kaimo darbuose, audi
torijose ir mokslo įstaigose, 
komjaunimo veikloje, kario 
poste ir kituose baruose” (Lit. ir 
Menas, 1977 Nr. 9}. Kiekvienam 
žanrui skiriama po tris pinigines 
premijas. Be pagrindinių premi
jų, bus dar 10 mažesnių — pa
skatinamųjų. Konkurso terminas
— 1977 spalio 1.

— Rašytojai Ievai Simonaity
tei, neseniai šventusiai 80 metų 
amžiaus sukaktį, Klaipėdos 
miestas suteikė garbės pilietės 
vardą.

— Sovietų Sąjungos kompo
zitorių plenume, vykusiame 
Maskvoj vasario 16-22, iš lietu
vių kompozitorių dalyvavo V. 
Lauru šas, J. Juzeliūnas, J. Šir- 
vinskas, M. Urbaitis, J. Ta- 
mulionis, V. Barkauskas, G. 
Kuprevičius, J. Juozapaitis. Bū
dinga, kad Lietuvai atstovavo ir 
nelietuviškomis pavardėmis 
kompozitoriai: A. Šenderovas, J. 
Andrejevas, V. Ganelinas, J. 

vysk. Liudas Povilonis. Po mišių 
kun. Vaclovas Aliulis didžiulei 
tikinčiųjų miniai kalbėjo apie ar
kivyskupą Matulaitį kaip teolo
gą-

12 vai. giedotas mišias auko
jo vysk. Vincentas Sladkevičius. 
Jų metu pamokslą sakė kun. Vik
toras Šauklys, iškeldamas daug 
įdomių faktų iš arkivyskupo Jur
gio gyvenimo. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Daugelis atliko iš
pažintį ir priėmė komuniją.

Rytinės iškilmės buvo . baig
tos gražiu vysk. Vincento Slad
kevičiaus pamokslu, kuris buvo 
visų ypatingai laukiamas, ir 
iškilminga procesija prie ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio ka
po. Procesijai pajudėjus nuo di
džiojo altoriaus, tikinčiųjų minia 
giedojo giesmę “Marija, Marija’*. 
Po atitinkamų maldų prie sar
kofago, prašant Dievą, kad grei
čiau šventųjų garbėn būtų iškel
tas arkivyskupas Jurgis Matulai
tis, bažnyčioj galingai suskambė
jo senoji lietuvių liaudies pa
mėgta giesmė “Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė”.

Tqs pačios dienos vakarą buvo 
aukojamos kitos mišios su pa
mokslu tiem, kurie negalėjo da
lyvauti dienos metu.

Arkivyskupo Jurgio Matulai
čio mirties 50-ųjų metinių minė
jimo iškilmėse Marijampolėj 
svečių buvo iš įvairių Lietuvos 
vietų, iš Baltarusijos ir net iš 

Vidurinės Azijos.
Kzl.

Paulikas. Plenume buvo ap
žvelgta jaunųjų kompozitorių 
kūryba.

— Vasario 14 Vilniaus Meno 
darbuotojų rūmuose koncertavo 
Kauno muzikinio teatro solistai: 
G. Gontytė, S. Repečkaitė, G. 
Šmitas, E. Kliučiūtė, E. Gutaus
kas, D. Dirginčiūtė, J. Maliko- 
nis. Solistam akomponavo L. 
Richterytė. Ryškiausiai pasirodė 
G. Šmitas arijomis iš “Fausto” 
.ir “Kornevilio varpų” ir J. Ma- 
likonis F. Šuberto ir J. Štrausso 
kūriniais.

— Vasario 16 Vilniuj buvo 
gausus architektų ir skulptorių 
pasitarimas. Buvo svarstomos 
Vilniaus dekoratyvinės proble
mos. Surasta daug kampelių, ku
riuos reikėtų papuošti statulo
mis. Nusiskųsta, kad sostinės iš
puošimas vykdomas neplanin
gai, kad labai ilgai trunka, kol 
įvykdomi numatyti projektai. 
Skulptoriai nusiskundė, kad ne
gauna reikalingų medžiagų, kad 
nėra skulptūros dirbtuvių, kad 
užsakovo išmokėjimai yra ne
tvarkingi. Būdingas sovietinės 
tikrovės bruožas pasitarime bu
vo siūlymas “išpuošti” Vilnių 
“tarybinės liaudies žygdarbių” 
paminklais, pastatyti paminklą 
ne tik poetui Adomui Mickevi
čiui, bet ir kruvinajam saugu- 
miečiui-čekistui F. Dzeržins- 
kiui (lyg dar negana tų visokių 
pavergėjų statulų?!}.

— Knygų rinkoj. Jono Avy
žiaus raštų IlI-iame tome iš
spausdintas romanas “Kaimas 
kryžkelėję” (30,000 egz.}. 
Trečio leidimo sulaukė ir A. 
Gudaičio-Guzevičiaus pseūdo- 
istorinis romanas “Broliai” 
(10,000 egz.}. J. Kačiulio parašy
ta monografija “Vytautas Mont
vila”, taip pat išleista 10,000 
tiražu. Mirusio dailininko St. 
Krasausko premijuotas 36 gra
viūrų albumas “Amžinai gyvi” 
išleistas 20,000 tiražu. Žydų ra
šytojo G. Kanovičiaus rusiškai 
rašyto romano “Paukščiai virš 
kapinių” išleista lietuviška laida 
(vertėjas F. Vaitiekūnas, 10,000 
egz.}. A. Dabulskio humoristi
nių eilėraščių rinkinys “Basas
Pegasas” išleistas 5,000 tiražu. 

Taip pat 5,000 tiražu išleistas ir 
debiutanto Jono Kalinausko ei
lėraščių rinkinys “Pajevonio 
fragmentai”.

Pr. N.
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Savaitės 
įvykiai

TAUTOS ŠVENTĖ ARGENTINOJ

Atstovų rūmų narė Elizabeth 
Holtzman žada pasiūlyti įstaty
mo projektą, kuris įgalintų de
portuoti visus karo nusikaltė
lius. Šį projektą remia 39 demo
kratai ir 11 republikonų.

JAV ir Kanados studijų insti
tuto direktorius Sov. S-goj Geor- 
gi Arbatov pareiškė, kad asme
niški prez. Carter pareiškimai 
dėl žmogaus teisių pažeidimo 
Sov. S-goj gali būti toleruotini 
tol, kol jie neišaugs į masinę 
politinę akciją, arba tol, kol JAV 
užsienio politika nebus remia
ma tokiais asmeniškais pareiški
mais.

Kinijos vyriausybė pakeitė 8 
provincijų vadus ir partijos laik
raščio Jenmin Jih Pao redakto
rių.

JAV senatas tik 18 balsų per
svara patvirtino Paul C. Wamke 
vyr. nusiginklavimo derybinin
ku ir 41 — nusiginklavimo agen
tūros direktorium.

Ginkluoti mahometonų sektos 
Hanafi teroristai buvo užėmę 
žydų org-jos B’nai B’rith, maho
metonų centro bei mečetės ir 
miesto savivaldybės pastatus 
Washington, D.C., reikalaudami 
sustabdyti filmo apie pranašą 
Mahometą demonstravimą ir 
pristatyti jiem kalinius, nuteis
tus už Hanafi sektos narių nu
žudymą 1973.

Rumunija sutiko įsileisti JAV 
mokslinę ekspediciją galimiem 
pasikartojantiem žemės dre
bėjimam sekti.

Belgijos min. pirm. Leo Tin- 
demans, nesugebėjęs sudaryti 
koalicinės daugumos, paleido 
parlamentą ir paskelbė naujus 
rinkimus.

Prez. Carter numato iki 1982, 
pasitardamas su Japonija, ati
traukti iš P. Korėjos JAV kariuo
menę.

Ugandos prez. Idi Amin atsi
sakė įsileisti bet kokią tarp- 
taut. komisiją žuvusio anglikonų 
arkivyskupo Janai Luwum mir
ties priežasčiai nustatyti.

Popiežius Paulius VI paskyrė 
juodąjį vyskupą Joseph L. 
Howze naujai įsteigtos Biloxi, 
Miss., diecezijos valdytoju.

Vakarų valstybės labai susi
rūpino prez. Carter pareiškimais 
dėl žmogaus teisių pažeidinėji
mo Sov. S-goj ir bijo, kad tai 
nepakenktų bendrai atoslūgio 
politikai.

Britanijos užs. reik. sekr. Da- 
vid Owen įspėjo sovietinį bloką, 
kad vakarų pasaulio susirūpini
mas žmogaus teisėm sudaro in
tegralinę vakarų politikos dalį.

Libijos liaudies kongresas 
valstybės vardą pakeitė į liau
dies socialistinę Libijos arabų 
respubliką, revoliucinę tarybą
— į 5 narių generalinį sekre
toriatą ir ministerių tarybą — į 
generalinį liaudies komitetą.

Ispanijos, Italijos ir Prancūzi
jos komunistų partijų vadai, ne
minėdami sovietų bloko valsty
bių, ragino visus laikytis Hel
sinkio deklaracijos pareiškimų 
dėl žmogaus teisių.

Sirija palengva pradeda atsi
kratyti sovietų karinių patarėjų, 
kurių skaičius iš 3500 suma
žėjo iki 1800.

Italijos Venecijoj suruoštą me
no festivalį paskyrus rytų Euro
pos disidentų menui pavaiz
duoti, Sov. S-gos ambasadorius 
pareiškė užs. reik, m-jai protes
tą ir sukėlė italų spaudos aštrią 
reakciją, kaltinančią Sov. S-gą 
įsikišimu į Italijos Vidaus reika
lus ir reikalaujančią, kad diplo
matas būtų atšauktas.

Buvęs disidentas dr. Lipavs- 
ky savo Izvestijoj išspausdintu 
laišku apkaltino du kitus disi
dentus — Anatoly Ščaransky ir 
Vladimir Slepak ir du JAV pa
siuntinybės tarnautojus — Mel- 
vin Levitsky ir Joseph A. Presel
— kad visi jie yra ČIA agentai, 
reikalavę iš disidentų informaci
jų apie sovietų gynybą. Valst. d- 
tas tai griežtai paneigė.

Brazilija painformavo, kad ji 
nesinaudos JAV skirtais kredi
tais ginklavimui stiprinti.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktis Buenos Aires, 
Argentinoj, šiemet paminėta 
labai iškilmingai. Minėjimą su
ruošė ALOS Taryba. Programą 
atliko daugiausia jaunos pajė
gos. Po pasisekusio jaunimo 
kongreso jaunimas ir toliau gra
žiai reiškėasi visuomeninėj 
veikloj.

Vasario 12, šeštadienį, lietu
vių parapijos salėj susirinko 300 
žmonių su viršum. Sugiedojus 
Argentinos ir Lietuvos himnus, 
minėjimą pradėjo jaunas ALOST 
pirmininkas Raul Stalioraitis.

Temperley-Adrogue Aušros

chorui pianinu akomponavo 
prof. Liberti.

Apie Vasario 16 reikšmę is
paniškai kalbėjo M. Bukaus
kaitė. Deklamavo Aušros Var
tų parapijos šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. Lietuviškai 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės svarbą kalbėjo ilgametis 
kolonijos veikėjas Zeferinas 
Juknevičius.

Šventėn specialiai iš Brazili
jos atvyko Sao Paulo jaunimo 
tautinių šokių ansamblis Nemu
nas, vadovaujamas Jono Luko
ševičiaus.

Po mišių buvo eisena prie 
Laisvės paminklo. Padėjus vai
niką, ugningą kalbą pasakė 
ALOST vicepirm Z. Juknevičius. 
Dalyvavo daug Brazilijos ir Ar
gentinos lietuvių jaunuolių su 
tautiniais drabužiais.

Tiek šeštadienį salėj, tiek sek
madienį pamaldose dalyvavo 
daug žymių svečių ir svarbesnių 
dienraščių žurnalistų. La Prensa 
ir La Nacion dienraščiai iš
spausdino plačius aprašymus su 
nuotraukom ir rezoliucijom. Į 
Lietuvos bylos reikalą buvo pla
čiai atkreiptas argentiniečių dė
mesys. i

Juozas Švenčionis

MATTHEW 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 
Woodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir DaDrastus. 
pilnas patarnavimas~įdėdahT'n’aujaš daFišTAptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Giendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.).

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

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

Buenos Aires, Argentinoj, vasario 13 paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Iškilmės 
prie Argentinos Laisvės paminklo. Iš k. A. Mičiudas, kalba vicepirm. Z. Juknevi
čius. Prie paminklo, už gėlių stovi A. Burbienė, inž. J. Šiušis — II sekretorius ir ALOS Tary
bos pirmininkas R. Stalioraitis. Su vėliavomis — Argentinos ir Brazilijos jaunimas.

LB SUKAKTIS HARTFORDE
(atkelta iš 1 psl.) 

vicepirmininko Rimo Česonio 
kalbomis ir Tėv. Kornelijaus 
Bučmio, OFM, malda.

Užkandus, tolimesnei progra
mai vadovavo Rimas Česonis. S. 
Zabulis pristatė Hartfordo bur
mistrą George A. Athanson. Jis 
entuziastiškai pasidžiaugė vis
pusišku lietuvių pajėgumu. 
Graikų kilmės burmistras pa
sirodė susipažinęs ir su lietuvių 
reikalais.

Connecticut gubernatorės E. 
Grasso raštą perskaitė ir pats 
kalbėjo ukrainiečių kilmės

gubernatorės atstovas — De
puty Comissioner Dubn.

Nuoširdžius sveikinimus 
diplomatinės tarnybos ir savo 
vardu išreiškė Lietuvos genera
linis konsulas Anicetas Simutis. 
Inž. Bronius Nainys sveikino 
Pasaulio LB valdybos vardu. 
Vliko valdybos vardu sveikino 
jos pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas. Prel. J. Balkūnas, kaip LOKo 
pirmininkas ir vienas iš LB stei
gėjų, prisiminė pirmąsias LB 
dienas ir pirmuosius LB steigė
jus. Jonas Simanavičius, pa
sveikinęs Kanados LB krašto 
valdybos vardu, kvietė visus į

Scrantono vyskupo laiškas 
iškelia Lietuvos Bažnyčios rūpesčius
Brangieji Kristuje,

Evangelijos skelbimas mūsų 
laikais reikalauja, kad mes pasi- 
švęstume žmogaus pilnutiniam 
išlaisvinimui net ir šiame gyve
nime. Tik tada, kada krikščioniš
kasis meilės bei teisingumo 
skelbimas savo efektingumą pa
rodys darbais, siekiančiais tei
singumo pasauly, jis susilauks 
palankumo mūsų laikų žmonėse.

Ši Pasaulio Katalikų Vyskupų 
Sinodo rekomendacija prime
na mum, Amerikoj besidžiau- 
giantiem pilna laisve, kad pa
vergtos tautos visame pasauly 
kenčia bedievišką dominuojan
čių politinių jėgų priespaudą.

Mūsų laikais maždaug trys 
milijonai pamaldžių, bet bejėgių 
lietuvių katalikų yra tironiškos 
vergijos aukos. Vasario 16 ši nar
si “Pavergtos Bažnyčios” tvir
tovė mini 59-ąją savo nepriklau
somybės atstatymo sukaktį. De
ja, šis minėjimas praeis tyloj, 
išskiriant tik žvangėjimą pan
čių, kurie trukdo šiai hero
jiškai tautai garbinti Dievą.

Nežiūrint to, kad valdžia ten 
pavergus Bažnyčią, Lietuvos ti
kintieji, vadovaujami vyskupų 
bei kunigų, ryžtingai nesutin
kančių eiti į kompromisą arba 
pasiduoti pavergėjam, iki šios 
dienos nėra nė kiek nukrypę 
nuo savo pasišventimo Kris
tui. Jie duoda mum nepaprastą 
pavyzdį, kaip uolus tikėjimas ga
li nesvyruodamas atsilaikyti 
prieš persekiojimus ir moralines 
bei fizines kančias.

Didelė dalis jų pasiryžimo

priklauso nuo paramos, kurią 
jiem suteikia Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa. Dar kartą š’ais 
metais J.E. vyskupas V. Briz
gys, šios Šalpos pirmininkas, 
kreipiasi į Jus, prašydamas dva
sinės paramos, kuri priklauso 
nuo Jūsų maldų, ir taip pat Jūsų 
finansinės paramos, kuri paleng
vintų Jūsų pavergtų brolių naš
tą Lietuvoj.

Iš sutelktų aukų vyskupas 
Brizgys parūpina religinės lite
ratūros, liturginių dalykų ir me
džiaginių reikmenų, kurie yra 
esminiai, norint šitą narsią tautą 
palaikyti, kada ji stengiasi iš
laikyti bei puoselėti savo tikė
jimo neįkainojamą paveldėjimą.

Šelpdami šitą pavergtą tau
tą, prisiminkim mūsų Šventojo 
Tėvo popiežiaus Pauliaus žo
džius: “Taika yra nuolat mūsų 
lūpose ir mūsų širdyse, kaip do
vana, kaip sveikinimas ir kaip 
troškimas, kyląs iš Šv. Dvasios, 
nes mes turim paslaptingą šal
tinį, Kristų, mūsų ramybę.”

Apstaus dosnumo dvasia Ju
myse, anksčiau pasireiškusi Jū
sų atsiliepimuose į atsišaukimus 
lietuviškose parapijose, nepalie
ka abejonės, kad Jūs ir vėl pa
siaukodami atsiliepsit, kiek Jūsų 
sąlygos leis. (

Prašydamas Dievą, kad Jis 
apsčiai Jum atlygintų tomis ma
lonėmis, kurios palaikys Jus arti
muose santykiuose su Juo, ir 
nuolat prisimindamas kitus, už

didžiuosius LB renginius, lie
pos mėn. vyksiančius Toronte.

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkė Aušra Zerr 
perskaitė JAV prezidento Jimmy 
Carter sveikinimo telegramą. Ji 
taip pat perskaitė ir sveikini
mus tų, kurie sveikino JAV LB 
šios šventės proga ir dar nebu
vo paskelbti šventės leidiny.

JAV LB krašto valdybos pirm. 
A. Gečys JAV Švietimo tarybos 
skirtą 1000 dol. premiją dail. Ka
ziui Varneliui, jam pačiam ne
galint dalyvauti, perdavė inž. 
Br. Nainiui.

Su pagarba prisimenant amži
nybėn iškeliavusį JAV LB in- 
korporatorių Vladą Chase-Če- 
kanauską, pagerbti ir specialiais 
skydeliais apdovanoti inkorpo- 
ratoriai, dalyvavę šventėj: prel. 
Jonas Balkūnas, Frank J. Mon- 
chun, dr. Petras Vileišis, Anta
nas S as i laitis.

Banketo ir programos pabai
gai ris tityti įvairūs LB darbuo
tieji: JAV LB krašto valdybos 
nariai, tarybos prezidiumo ir ta
rybos nariai, apygardų bei apy
linkių pirmininkai, organizacijų 
vadovai, prijaučiantieji bei talki
ninkai.

Po programos svečiai, kurių 
buvo suvažiavę iš įvairių miestų 
ir apylinkių, turėjo progos pa
šokti, grojant Edvardo Radiono- 
vo orkestrui.

Kovo 13, sekmadienį, padėkos 
pamaldos vyko Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčioj, kur 
pamokslą pasakė prel. Jonas 
Balkūnas, P.A., vienas iš JAV LB 
steigėjų.

mus mažiau laimingus, aš esu 
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, 
J. Carroll McCormick, D.D. 
Scrantono diecezijos 
vyskupas

-o-
Tokio turinio laišką pasiuntė 

visiem lietuviškų parapijų kle
bonam ir paskelbė savo diece
zijos laikraščio pirmame pus
lapy Scrantono vyskupijos vys
kupas.

Laiškas buvo išrūpintas, ne
laukiant nė prašymo iš kitur, 
prel. J. Boll-Bolevičiaus, Švč. 
Trejybės parapijos, Wilkes-Bar- 
re, klebono. Prel. Boll, Ameri
kos Liet. R. Kat. Susivienijimo il
gametis veikėjas bei dvasios va
das, jau kelinti metai vadovauja 
Religinės Šalpos vajui Scranto
no vyskupijoj, kuriam lietu
viškos parapijos dosniai aukoja.

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., Woodhaven, 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. WSOU-FM

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, 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 ŲVARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y? 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk 
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vi 
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe 
cialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsi* 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wineą & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais <r 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.B į . ■
SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės irfir- 
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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 Eiectronics, 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 pušį. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

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

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Po penkerių metų
Penkerių metų sukaktis, ro

dos, yra gana maža, bet kartais 
ir ji gali būti svarbi. Šiuo at
veju ji tokia ir yra. Kovo 19 
suteina penkeri metai, kai Lie
tuvoj pradėtas leisti slaptas po
grindžio laikraštis — Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika. Ji 
buvo išleista 1972 kovo 19, šv. 
Juozapo dieną. Šv. Juoizapas pa
sirinktas todėl, kad jis yra Baž
nyčios globėjas.

Ir kas dabar nežino L.K.B. 
Kronikos? Ji yra nuskambėju
si visam pasauly, visiem pri
minus apie religijos priespau
dą Lietuvoj. Tikriausiai nėra to
kio laisvo krašto pasauly, kur 
spauda, radijas, televizija ne
būtų paminėję Kronikos. Ją ypač 
mini ir cituoja katalikiški kraštai, 
jos ištraukos ten randa didžiau
sio pasisekimo.

Prieš penkerius metus pasau
lio spaudoj buvo mažokai žinių 
apie religijos padėtį Lietuvoj. 
Pasitaikydavo tik viena kita 
smulkmena. Kartais praeidavo ir 
stambesnė žinia, bet Sovietų 
propaganda nuola budėjo ir mo
kėjo tą žinią užtušuoti, kad ji 
nedarytų kokios įtakos. Sovietai 
sistemingai skleidė ir dabar te
beskleidžia propagandą, kad 
religijos laisvė ten yra. Niekas 
nieko nevaržo. Taip žmogui, gy
venančiam Vakaruose ir besi
naudojančiam tom laisvėm, 
lengva patikėti. Tačiau padėtis 
yra kitokia. Ten laisvę turi tik 
ateizmas, kurį valstybė remia 

stambiom sumom, leidžia milži
niškais tiražais propagandines 
knygas, kuria ateizmo muziejus. 
Pačiam sovietiniame gyvenime 
vyksta nuolatinė grumtis tarp ti
kinčiųjų ir valdžios atstovų, ko
munistų partijos.

Ta grumtis buvo tik jaučiama, 
bet nebuvo suvokiama pačiu 
platumu, didingumu. Tik Kroni
ka tai padarė — ji atskleidė 
sovietinio gyvenimo uždangą ir 
konkrečiai parodė, kaip ten yra 
persekiojama religija ir kaip 
žmonės kovoja dėl savo religi
nių treisių.
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Kas laisvam pasauliui buvo 
neaišku arba bent miglota, dabar 
— visai aišku, apčiuopiama, pa- 
jaučiama. Kronika Vakaruose 
buvo verčiama į kitas kalbas. Ji 
visur sklido, visus giliai sukrės- 
dama, laimėdama Lietuvai nau
jų draugų. Tokia Nijolės Sadū- 
naitės byla dažnai cituojama 
kitų tautų bažnyčiose kaip krikš- 
kos meilės ir didžio pasiaukoji
mo pavyzdys, kaip šių laikų 
herojika. Ir ta herojika ateina iš 
kovojančios tautos, iš Lietuvos.

Čia ir glūdi Kronikos pati di
džiausia vertė — ji davė pasau
liui konkrečios medžiagos apie 
padėtį Lietuvoj, ji laimėjo naujų 
simpatijų, draugų ir net kovos 
draugų.

Pačiam krašte, kur ji slapta 
maš in-ėle parašoma, Kronika 
sunkiai prieinama visuomenei. 
Tik vienas kitas pačiumpa kur 
ir paskaito. Pačiumpa drebė
damas, nes žino, ką tai reiškia, 
kokia didelė bausmė jo laukia. 
Bet apie Kroniką žino visas kraš
tas, visi žino joj aprašytus įvy
kius, jos komentarus. Kronika, 
pasiekusi laisvąjį pasaulį, grįž
ta paskui į Lietuvą radijo keliais, 
o radijo bangos pasiekia ir kie
tai užrakintas duris. Taip Kroni
ka davė kraštui herojinės nuo
taikos, stiprina žmonių patriotiz
mą, kelia pasiaukojimą, taurina 
juos ir užgrūdina kovai.

Per penkerius metus Kronikos 
išėjo 24 numeriai. Metam tenka 
arti penkių numerių. Jie čia bū
tų taip išsibarstę, jei ne prof. 
Brazaičio mintis — išleisti Kro
niką atskirais tomais, kad visiem 
laikam liktų prieinamas doku
mentas. Taip dabar jau turim 
Kronikos tris tomus. Trečias to
mas baigiasi 22 Kronikos nume
rių. Kitom kalbom leidžiami at
skirais numeriais. Neseniai ita
liškai pasirodė pirmas didokas 
tomas.

Pagarbiai nusilenkdami prieš 
tuos, kurie Kronikas redaguoja, 
perveža slapta į laisvąjį pasaulį, 
linkime jai ištesėti ir iškovoti 
būtiniausias žmogaus teises bei 
religijos laisvę.

(tąsa iš praeito nr.)

Papildomas okupanto 
pagalbininkų sąrašas

P. Čekienė atsakė į mano 
laišką dėl LB rūpinimosi švieti
mo reikalais maždaug vienu 
trečdaliu savo straipsnio. To, iš 
tikrųjų, būtų ir užtekę. Juk mes 
polemizuojam ne dėl ko kito, o 
dėl lietuviško švietimo. Tačiau 
jai to neužteko. Ji dar apie du
kart tiek prirašė apie tuos pa
čius mūsų tautos žudikus tėvy
nėj ir čia, išeivijoj, apie kuriuos 
jau buvo rašiusi 1976 lapkričio 
18 savo straipsny “Žudikai lie
ka žudikais”, tik šį kartą daug 
plačiau, pasiremdama dail. Vi. 
Žilium, Solženicynu, H. Taut
vaišiene, B. Armoniene, S. Rū- 
kiene, E. Juciūte, Lietuvos Baž
nytine Kronika, A. Kairiu, dr. J. 
Girnium, prel. M. Krupavičium 
ir net iš 1918 J. Jablonskiu.

Parodžiusi šiuo sąrašu didelį 
savo apsiskaitymą, ji suabejoja, 
ar Masionis bus šias knygas skai
tęs, nes, jos manymu, jis, tur būt, 
“nežino ar nenori žinoti, kas da
rosi tėvynėje”. Gera būti taip 
apsiskaičiusiam, kaip p. Čekie
nė, tik man atrodo, kad tas jos 
apsiskaitymas labai jau paviršu
tiniškas, jei ji, cituodama iš kny
gos “Tauta ir tautinė ištikimy
bė” net nežino, kas ją parašė, 
ir nurodo tos knygos autorium 
dr. J. Grinių arba, norėdama pa
remti citata savo aprašymą, kaip 
savi broliai lietuviai visur padė
jo rusui okupantui, neranda su
minėtų autorių knygose nė vie
no gero pavyzdžio (o jų yra ten 
begalės) ir net du kartus, ir pir
mame, ir antrame savo straips
ny, duoda J. Jablonskio citatą 
net iš 1918 metų (sic!).

Šitoj savo straipsnio daly p.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos choras, kuriam vadovauja kompozitorius Julius Gaide
lis. Nuotr. Valentino Kurapkos

KAI RAŠOMA “PYKČIO IR JAUSMŲ 
EKSTAZĖJE

A. MASIONIS
Elmvvood Park, N.J.

Čekienė parodo visą savo suge
bėjimą, kaip atsiskaityti su savo 
oponentu jokios etikos nepripa
žįstančiomis savos žurnalistikos 
priemonėmis. A. Masionis, iš
drįsęs pakritikuoti jos nuomonę 
apie LB veiklą, išeina čia iš 
jos plunksnos aršesnis okupanto 
tarnas ir jo bendradarbis, negu 
kai kurie iš tų, kuriuos ji apra
šė savo straipsny “Žudikai lie
ka žudikais”. Tik pažiūrėkim, 
kaip ji savo straipsny Masionį 
“sudirba”.

Aname savo straipsny šalia ru
sų okupantų ir jų tarnų lietu
vių komunistų ir žydų ji sumini 
ir tuos jų bendradarbius, “kurie 
gaudo atvykstančius meninin
kus, leidžia plokšteles, organi
zuoja keliones į Lietuvą”, tėvus 
ir mokytojus, matančius “vie
nintelį kelią vaikuose išlaikyti 
lietuvybę, jeigu nuvažiuos lan
kyti komunistų pionierių sto
vyklų, prisidengusių lituanisti
nių kursų vardu”. Bet visi šitie 
p. Čekienės suminėti okupanto 
bendradarbiai yra, pagal visą p. 
Čekienės toną ir turinį, tik ne
kalti avinėliai, palyginus su Ma- 
sioniu, nes savo straipsny ji mi
ni, kad anie tik “nejučiom pa
taikauja okupantui, kad nesu
stabdytų jų pasipelnymo nau
dos”, o Masionis, pagal p. Če
kienės pristatymą, daro tai visai 
kitaip. Štai jos pačios žodžiai.

• • •

Baigusi vieną citatą iš Draugo, 
kad “Komunistai... ir kalėji
mais, lageriais užčiaupia kitaip 
kalbančių bumas”, ji sako: “Ne
suprantama, kodėl p. Masionis 
bando užginčyti faktus, kitaip 
sakant — užčiaupti burnas, jog 
tautos žudyme tarnauja savi bro
liai lietuviai”. Kas gi tuo pa
sakoma? Pasakoma, kad Masio
nis padeda komunistam. Nors ji 
sako, kad jai nesuprantama, ko
dėl Masionis taip daro, bet fak
tu, kad jis taip daro, ji neabe
joja.

Arba štai vėl kita citata iš 
Draugo. Okupantai “į kraštus, 
kurie ne okupanto kontroliuoja
mi, siunčia savo emisarus, kad 
kultūrinių bendradarbiavi
mų keliu papirktų ir nutildytų 
balsus, kurie jų neliaupsina”. Po 
šios citatos p. Čekienė rašo: “ar 
neatrodo, kad p. Masionis nori 
nutildyti visą mūsų spaudą ir 
bendradarbius, kurie yra bent 
kiek skirtingos nuomonės ir jo 
neliaupsina”. Jei p. Čekienė ly
gina Masionį ne su kuo kitu, bet 
su okupanto emisarais, tai tuo 
pačiu ji padaro Masionį jų emi
saru. Juk, norint įrodyti, kad 
Masionis bandąs nutildyti visą 
mūsų spaudą, nebūtina gi jį ly
ginti su okupanto emisarais. Ga
lima tai padaryti lyginant ir su 
kuo kitu arba pasakyti tai visai 
paprastai, be jokio palyginimo, 
bet čia jau yra p. Čekienės pikta 
valia savo oponentą užgauti, su
niekinti.

Kai pačios viskas grūdama Į 
vieną puodą Ir kai to 

nematoma
Ir juo toliau, juo Masionis 

darosi vis baisesnis, nes jo vei
das p. Čekienei išryškėja beveik 
kaip tikro bolševiko. Ypač, jos 
manymu, jai padeda tai išryš
kinti viena citata, paimta iš prel.
M. Krupavičiaus “Lietuviškoji 
išeivija”. Štai tos citatos svar
biausioji dalis: “Visas proble
mas ir visus gyvenimo klausi
mus grūsti į vieną puodą yra 
bolševikinio primityvizmo ir 
barbariškumo būdingas reiš
kinys”. Čia p. Čekienė daro to
kią išvadą: “Bet p. Masionis . . . 
“Darbininke” tilpusiu savo 
straipsniu ir bando grūsti į vie
ną puodą tikruosius tautos žudi
kus ir jų tarnus, teisindamas”. 
(Čia, atrodo, šiame sakiny kaž
ko trūksta, atrodo kablelis esąs 
ne vietoj, bet palieku jį, kaip 
p. Čekienė yra parašiusi.)

Na, čia, gerbiamieji, jau per 
daug. Tiesiog neįtikėtina, kad 
iki šiol rimta laikoma žurnalis
tė taip nusišnekėtų. Juk tokia iš
vada yra nei du, nei vienas, 
be jokios logikos, juk čia prieš
taraujama pačiai sau. Pirmiau 
ji rašė, kad Masionis net per ke
turis puslapius aprašinėjo LB 
praeities veiklą, o dabar ji sako, 
kad ne kokiu sakiniu ar straips
niu dalim, bet tiesiog “savo 
straipsniu grūda į vieną puodą 
tautos žudikus ir jų tarnus, tei
sindamas”.

Bet kas gi grūda į vieną puo
dą tikruosius žudikus ir jų tar
nus, jei ne pati p. Čekienė? 
Juk ji, o ne aš, aname savo 
straipsny sugrūdo į vieną savo 
puodą ir okupantus rusus, ir lie
tuvius komunistus, ir visus jų 
pataikautojus bei bendradar
bius, kaip tuos, kurie, jos žo
džiais, “gaudo menininkus, lei
džia plokšteles, organizuoja ke
liones į Lietuvą”, tėvus ir moky
tojus, kurie leidžia savo vaikus į 
Vilniaus lituanistinius kursus, ir 
net Lietuvių Bendruomenę, 
kuri drįsta šalia švietimo ir kul
tūrinio darbo įsijungti akty
viai ir į politinį darbą. Visi čia 
suminėtieji juk pateko ne į Ma
sionio, bet į p. Čekienės puo
dą, ant kurio viršaus buvo ne 
Masionio, bet pačios p. Čekie
nės užrašyta etiketė “Žudikai 
lieka žudikais”. Taigi ji pati mu
ša, o rėkia, kad tai daro Ma
sionis.

J i dar sako, kad Masionis tuos 
visus “tautos žudikus ir jų tar-

(nukelta į 4 psl.)

Bet grįžimas buvo tikrai be 
galo gražus ir malonus. Naktis 
buvo šviesi, jokio vėjelio, tik 
šalna nedidelė; dangus tamsiai 
mėlynas, grynas, kaip nušluotas, 
žvaigždės nė vienos nematyti, 
tik mėnuo, didelis, apskritas, ke
liavo sau vienas vienintelis, lyg 
koks karalius. Ant žemės sniegas 
baltas, nesuteptas ir toks žibąs, 
tarsi saujomis briliantų nubars
tytas. Jauni medeliai pašaliais 
kelio metė tamsius šešėlius ant 
balto sniego ir ant tų briliantų; 
tie šešėliai buvo tokie ryškūs 
ir švelnūs, kad atrodė lyg nu
piešti. Stebėjaus aš, stebėjos ir 
mano vežėjas ... ir abudu tylė
jome. Daktaras pirmas prašne
ko:

— Ar tamsta matai? Kaip pasa
koje . .. Dieve, kaip gražu!

—r Tikrai... dabar tik svajoti 
ir svajoti .. .

— Ar tamsta mėgsti? Yra tai 
vienas didžiausių žmogaus pasi
gėrėjimų .. . Nelaimingas aš esu 
žmogus, žinai tamsta — poetas 
siela, bet, deja, ne liežuviu! 
Siela taip stipriai jaučia visokį 
grožį, tiek prisirenka joje poezi
jos jausmų, kad net sunku da

s Ragana

Viktutė
ros ... Ir, nemokant iš savęs jų 
išlieti, — sopa ir spaudžia. Taip 
giliai jauti žmogus, taip giliai, 
kad net baugu . . . rodos, tuos 
jausmus kokiu nors būdu išlie
jus, tuojau paliktų lengviau . . .

— Žinau ... Ir man esti taip 
pat.

Vėl važiavome valandėlę tylė
dami. Varpeliai skambėjo, šunes 
lojo iš patrobių, tingėdami bėgti 
į kelią šaltu nakties metu. Ne
buvo noro šnekėti . . . gera buvo 
važiuoti, taip gera, kad nuliūdu
si mąsčiau apie netolimus na
mus.

— Norėjau su tamsta pasikal
bėti apie vieną dalyką, — vėl 
tarė daktaras. — Sakeisi tamsta 
norinti apdovanoti kumečių vai
kus per šventes, mėgstanti pa
džiuginti kitus. Man atėjo į gal
vą, ar ne geriau būtų surengus 
jiems eglelę? Kokio tai būtų 
džiaugsmo, niekados jie nieko 
panašaus nėra matę.

— Tai būtų gerai! Žinoma! 
Aš mąsčiau apie tai, bet tai kaš
tuoja.

— Ne taip daug. Brangių daik
tų nereikia; nupirkti kiek saldai
nių, medauninkų, ypač obuolių, 

riestainių ... Be to, kiekvienam 
reikėtų duoti dovaną: ar drabu
žius, ar batus, ar ką kita. . . 
Kaip tamsta manai? Pinigų ras
tume; aš pirkčiau viso ko, o 
tamsta gautumei pasiūti, padirb
ti, surengti.

— Gerai, gerai! Koks tamsta 
geras, kad tokia mintis į galvą 
atėjo! Tai bus balius!

Negalėjau jau nė apie ką kita 
mąstyti. Ėmiau galvoti, ką kam 
duoti, kaip viską surengti. Nepa
jutau, kaip atvykome namo. 
Daktaras nepasiliko miestelyje, 
bet nuvežė mane lig pat namų, 
o paskui sugrįžo pėsčias.

Yra dabar darbo su ta eglele: 
tiek reikia viso ko pasiūti.

14 gruodžio.
Mudviejų sumanymas labai 

patiko mamai ir Alenutei. Tėtu
šis irgi nesipriešina, prižadėjo 
nukirsdinti gražią didelę eglelę. 
Nedaug viskas tekaštuos, nes ir 
obuolių turime, ir medauninkų 
pačios iškepsime. Parašė man 
daktaras laiškelį ir atsiuntė pini
gų, prašydamas nupirkti, ko rei
kia. Pats ateiti negalįs, nes turįs 
ligonių. Nuėjome su Alenute į 
miestelį, nupirkome viso ko ir 
pradėjome jau siūti.

15 gruodžio.
Padariau išradimą: daktaras 

eiles rašo! Aš ir pirma įtariau, 
kad taip yra: toks jautrus, muzi
kalus, mėgstąs svajoti — tikras 
poetas! Dabar jau tikrai žinau. 
Bet pasakysiu iš pradžios, kaip 

buvo. Atnešė jis šiandien man 
dar vieną lietuvišką knygelę. 
Ėmiau ją sklaidyti, žiūriu — į 
vidų įdėtas popierio lapelis, o 
ant jo parašytos eilės. Negalė
jau nieko perskaityti, nes dak
taras pamatęs išplėšė jį man iš 
rankų ir įsikišo į kišenę. Tepa
mačiau tik, kad buvo lietuviš
kai parašytos ir keliose vietose 
perbrauktos.

— Kieno čia eilės? — paklau
siau. — Dėl ko tamsta neduodi 
skaityti?

— Et, niekai. .. Nieko gero, 
skaityti neverta .. .

Tuojau supratau, kad tai yra jo 
kompozicija. Nieko nepasakiau, 
bet širdies gilumoje supykau, 
kad nenorėjo man parodyti. Na, 
manau sau, nenori — nerodyk! 
Palūkėk! Tu man padarei “štu- 
ką”, padarysiu ir aš tau! Per 
visą vakarą siuvome, o daktaras 
skaitė; pagaliau pavargus besiū
dama, pasiūliau daktarui lošti 
“66” su sąlyga padaryti viską, ką 
lieps tas, kas laimės. Laimėjau 
ir liepiau jam parašyti eiles; vis 
tiek, kokias, kokio ilgumo, kad 
tik iš savo galvos. Išsisukinėjo 
daktarėlis, gynėsi nesąs joks 
poetas, nežinąs, iš kur man ta 
idėja į galvą atėjusi . . . Bet aš 
nenusileidau.

— Aš irgi ne dainininkė, dai
nuoti nemoku, o tamsta liepei — 
padainavau; dabar tamsta 
turi atsilyginti, ką pralošei.

— Na, ne kiek tepasidžiaugsi 
tamsta mano eilėmis. Pamatysi, 
koks aš poetas.

— Pamatysiu . .. labai noriu 
kuo greičiau pamatyti .. .

16 gruodžio.
Jau pamačiau, ir dar ką! Po 

pietų sėdžiu savo kambaryje ant 
aukšto, girdžiu, kažin kas barš
kina į duris. Paprašiau įeiti — 
Ir įėjo daktaras. Nustebau, 
o jis ėmė teisintis ir atsipra
šinėti, sakydamas, kad mama 
nusiuntusi jį ieškoti manęs čio
nai. Žinoma, pasakiau, kad labai 
man malonu priimti tokį svetį, 
nes iš tikro buvo malonu. O jis 
sako:

— Atnešiau praloštas eiles . . . 
Kad jau taip tamsta norėjai skai
tyti, skaityk dabar... Yra čia ir 
tos, kurias matei knygoje ir už 
kurias ant manęs truputį buvai 
supykusi, ir dar vienos.

Ir padavė man kelis lapelius 
popierio. Nebeatmenu, ar padė
kojau, taip smarkiai puoliau 
skaityti. Paėmiau pirmiausia 
savo eiles su parašu viršuje: 
“Panai Viktorijai V.” Buvo tai 
sonetas. Kaip gražiai parašytas! 
Paskum skaičiau dainelę, bu
vusią knygoje ... Ak, melodinga 
ji lyg muzika, o liūdna lyg aša
ros. .. Ta patiko man labiausiai. 
Man beskaitant, daktaras vaikš
čiojo po kambarį. Nesupratau 
kelių žodžių, prašiau paaiškinti, 
ir perskaitėme kartu.

— Ką besakyti, — tariau: — 
tamsta esi tikras poetas, negaliu 
atsigėrėti tomis eilėmis!

— Komplimentų nemėgstu, 
neužmiršk tamsta, — tarė juok

damasis. — Nesu poetas, rašau 
taip sau, kai man labai skaudu 
ar linksma, trumpai sakant, — 
kai jausmų tokia pilna krūtinė, 
jog nebėra jiems vietos ... Ir 
rašau tada, norėdamas, kad ras
tųs lengviau. Bet dažniausiai tai 
negelbsti. Net palieka dar sun
kiau, nes niekados negaliu taip 
rašyti, kaip jaučiu ... tai mano 
nelaimė! Matant, kad mano poe
zijos taip toli stovi nuo mano 
jausmų, apmaudas ima, ir nega
liu nė perrašyti jų niekados. 
Neskiriu jų, žinoma, spausdinti, 
nes per mažą turi vertę, kišu į 
kerčią, ir gana! O rodyti — te- 
parodžiau vienam draugui ir 
tamstai... Iš to gali tamsta 
spręsti, kokios garbės sulau
kei ... Be juokų, kaip čia aš 
tamstai parodžiau? Juk mudvie
jų pažintis tokia trumpa. Dievas 
žino! Man kartais rodos, jog ne
buvo to laiko, kada aš tamstos 
nepažinojau . . .

— Dėkui tamstai, dėkui! To
kios gražios eilės! Nežinau, kaip 
dėkoti už jas! Sonetas gražus, 
bet ta dainelė — mirdama klau
syčiau! Dėl ko ji tokia liūdna? 
Kada tokie liūdni jausmai spau
dė tamstai krūtinę?

— Labai buvo liūdna. . . At
meni tamsta krikštynas Užkam
piuose? Parašiau tą pačią naktį, 
pagrįžęs namo .. . Buvau labai 
įsisvajojęs: graži naktis, o dar 
tamstos dainavimas visą kelią . . . 
Namie pabudau iš tų svajonių 
vienas tarp keturių sienų.

(Bus daugiau)
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JŪSŲ PAVEIKSLUOSE STEBINA 
SIDABRINIS ŽĖRĖJIMAS
Dali. V. Žiliaus pasikalbėjimas su dail. K. Žoromskiu

1. Gerb. Kazimierai, prieš at
sidarant Jūsų parodai, kuri skirta 
Jūsų kūrybos 30 sukakčiai pami
nėti, leiskit paklausti, kaip atsi
tiko, kad pirmoji Jūsų individua
li paroda surado sau vietą Mad
ride? Kokių aplinkybių sumoje 
ir kada Jūs ten buvot nuklydęs?

Baigęs Vilniaus Dailės Akade
miją pas prof. Vienožinskį 1942, 
dr. Vorobjovo rūpesčiu, kuris ta
da dirbo Švietimo Vadyboj kaip . 
meno reikalų direktorius, ga
vau leidimą išvykti į Vieną pasi
tobulinti tapyboj ir įsigyti dažų 
chemijos specialybę, įgalinančią 
mane dėstyti šį kursą Lietuvos 
meno mokykloj. Taigi, nuvykęs į 
Vieną, variau du kursus: tapybą 
pas profesorių Faringer ir dažų 
chemiją bei visas kitas reikalin
gas medžiagas, susijusias su ta
pyba, pas profesorius Magnagi 
ir Eigenberger. 44 metų rudenį 
gavau minėtos chemijos pa
žymėjimą, o 45 metų sausio mė
nesį ir Vienos Dailės Akademi
jos meistrų diplomą.

Dar Vilniuj, prieš išvažiuo
jant į Vieną, svajojau: jei pasi
seks išvažiuoti į Vieną, bandy
siu siekti Italiją, Prancūziją ir Is
paniją, kaip istorinius didžiuo
sius meno centrus. Atsiradus 
Vienoj, ši idėja tik sustiprėjo.

Taip 45 metų rudenį jau studi
javau Romos Karališkoj Aka
demijoj freską, o 46 metų bir
želyje jau vaikštinėjau po Pary
žiaus Luvrą, gi, į pabaigą bir
želio — išlipau iš traukinio 
Madride. .

Romoj nutapiau vyskupo Bū- 
čio portretą: gavau iš jo 100 dol. 
vienam banknote. Taigi išėmiau 
iš parkerio gumelę ir įkišau triū- 
belėn suvyniojęs tą šimtinę.

Pervažiavau Italijos sieną, ' 
pervažiavau Prancūzijos sieną, o 
Ispanijos pusėj, paklaustas, kiek 
turiu valiutos, tur būt, norė
damas pasigerinti, ėmiau ir pa
rodžiau. i

Muitininkas įregistravo ją į 1 
mano pasą ir patarė Madrido i 
banke iškeisti į pezetas. :

Italijoj tuo laiku 100 dol. buvo i 
pakankamas pragyvenimas pu- 1 
sei metų. Šitaip korektiškai man 
pasielgus Ispanijos pusėj, Mad
rido banke ta šimtinė pavirto 1 
tik į vieno mėnesio pragyveni
mą ... Ir tą mėnesį turėjau iš
tempti per penkis mėnesius ...

Jutausi gerai. Tik kartais norė
davosi sugriebti ką nors ir pa
valgyti; ir būdavo labai sunku 
eiti prieš vėją: stipresnis vėjas 
beveik pakeldavo kaip sausų 
kanapių pėdą ir pūsdavo atgal.

Bet per tą laiką pramokau kal
bą ir atsitiko susipažinti su geros 
širdies jaunu bajoru Rafael de 
Quintanilla. Jis buvo buvęs 
šiaurės ir rytų Europoj ir suprato 
mano situaciją. Išbandymui jis 
leido padaryti jo motinos portre
tą.

Taip po kito pusmečio aš jau 
turėjau septynis portretus ir su
rengiau šią pirmąją parodą pir
moj birželio pusėj, 1947 metais. 
Ji įvyko Moderniojo Meno Mu- 
ziejuje-Antspaudų Salone. Šis 
salonas buvo muziejaus direk
toriaus jurisdikcijoj ir buvo ski
riamas jauniem dailininkam. Toj 
parodoj buvo ne vien portretai: 
jau turėjau keletą peizažų ir na
tų rmortų.

2. Jūsų paveiksluose stebina 
sidabrinis žėrėjimas. Ar tai viso 
Jūsų kūrybinio laikotarpio vi
zualinė išraiška?

Niekada pats apie tai nebuvau 
pagalvojęs. Nors jau Vilniaus 
mokykloj esu pastebėjęs, kad 
man labai gerai suskamba pil
kieji . . . Ispanų kolegos taip pat 
mane keikdavo už tuos pilkuo
sius niuansus, o aš negalėdavau 
suprasti, kaip jie man taip gerai 
išeina. Savo keliu — aš niekaip 
negalėdavau pamėgdžioti jų 
ispaniškųjų junginių (sakysim, 
rožinis ir juodas, arba geltonas 
ir juodas). Per ilgesnį laiką aš 
patikėjau, kad kaip tik čia slypi 
tautinio charakterio elementai.

Ar visose mano kūrybinio 
laikotarpio formose slypi ši vi
zualinė išraiška? Gal reikės pa
čiam pasitikrinti, kai parodoj

Dail. Kazimieras Žoromskis, kurio sukaktuvinė-apžvalginė 
paroda vyksta kovo 19-20 Kultūros Židiny.

bus iškabinta įvairių apsireiški
mų.

3. Ar aiškinat savo paveikslų 
vidinę mintį teorine prasme?

Klausimas labai neapribotas. 
Iš jo galima priskaldyti dievai 
žino ką.

Aš teorizuoju paveikslą jau 
nutapytą. Darbo atveju teorijos 
kažkur nesimaišo. Ne; po ranka, 
nei po akimis. Manyčiau, kad jos 
sėdi susodintos per praktiką ir 
mokslą kažkuriam CRANEUM 
kampe ir slaptai kontroliuoja 
akis ir ranką. Dabar! — Teoretiš
kai “vidinė mintis’’ — yra abs
trakti sąvoka. Ji skaidosi kaip 
balana į šipulius. Net iki tapy
bai nereikalingos literatūrinės 
romantikos.

Visais amžiais tikras menas 
sprendė didįjį klausimą kaip, o 
ne kas. Taigi ir tapybos mene 
šis turėtų būti pagrindinis tapy
binio uždavinio arba problemos 
sprendimas.

4. Jūsų darbštumas skatinan
tis: kaip derinat savo darbo 
laiką?

Ogi labai paprastai: aš jo sten
giuosi nedalinti nebūtiniem rei
kalam. Sakysim, kaip tuščiam 
“poilsiui” ar gėralų, ar valgių 
smaguriavimui ir t.t. Mano dar
bo diena susideda ne iš aštuo- 
nių valandų, o iš šešiolikos. 
Šventės ir savaitgaliai — taip 
pat pasidarė užmirštas ir nebe
reikalingas išmislas.

5. Įdomu labai, kiek sugaiš- 
tat laiko vienam iš didžiųjų 
formatų paveikslo nutapymui?

Įvairiai: kartais nusitepa per 
porą savaičių, kartais per porą 
metų. Priklauso nuo to, koks ta
pybinis uždavinys, kokio sudė
tingumo technika. Be to, yra kū
rybiniam procese toks reiškinys, 
kaip — sekasi, nesiseka.

O nugalėti reikia ir tą, kuris 
nesiseka! Darbo ir gyvenimo 
praktika parodė, kai nugali tą, 
kuris nesiseka, būna geras pa
veikslas. Skirtumas tik tas, kad 
ant tokios kaprizingos drobės 
reikia sugaišti nepalyginamai 
daugiau laiko. Bet tokiu būdu 
išsigelbsti savijauta ir nupirkta 
medžiaga.

6. Tikriausiai Lietuvoj gyvena 
eilė Jūsų bendramokslių, bend
raamžių menininkų? Ar žinoma 
Jum kas nors apie jų kūrybą 
ir užimamas pozicijas jų profe
sijos atžvilgiu?

Taip. Šiek tiek. Bet ne apie vi
sus. Daugiau į paviršių gal iš
plaukė Mingėlaitė, Motiejūnas, 
Uogintas. Kokios jų užimamos 
pozicijos profesijos atžvilgiu, 

nežinau, nors niekada iš prava
žiuojančių ir nepaklausiau. Kiek 
tai liečia pozicijas, manyčiau, 
stipriausiai atsistojo Gudynas. 
Jis visos Lietuvos muziejų di
rektorius.

7. Ar žinoma Jum, kad Jūsų 
paveikslai Lietuvoj būtų didžiu
lė sensacija? (Aišku jeigu būtų 
nors menka tikimybė juos ten 
viešai parodyti).

Iš kur galėčiau žinoti?! Be to, 
aš nelinkęs tikėti sensacijomis. 
Žinau, kad mano paveikslai geri. 
Ir to man pakanka. Tiek tik ži- 

KAI RAŠOMA
“PYKČIO IR JAUSMŲ EKSTAZĖJE“
(atkelta iš 3 psl.)

nūs” savo straipsniu teisina. 
Tiesa, teisinau, bet tik Lietu
vių Bendruomenę, tik ją mėgi
nau iš to p. Čekienės puodo iš
traukti, parašydamas netketuris 
puslapius to teisinimo. Pagal tą 
jos citatą, ji tikrai įsitikinusi, 
kad LB priklauso prie žudikų 
kategorijos, nes aš teisinau tik 
LB-nę.

Man rodos, kad p. Čekienė 
klaidingai įžiūrėjo anų visų, jos 
suminėtų, tautos priešų teisini
mą, kai aš į galą savo straips
nio padariau jos visų išvedžio
jimų santrauką, kurią ji pati ci
tuoja antrame savo straipsny, 
tų, savo pačios išdėstytų, min
čių išsigindama. Štai ta citata: 
“Tamsta savo straipsnyje kal
bate apie mūsų tautos žudikus, 
krašto okupantus, paskui per
einate prie kai kurių mūsų tau
tiečių tėvynėje, kurie, pataikau
dami okupantui, padeda jam 
mūsų tautos žudymo darbe, to
liau užsimenate ir apie mūsų 
tautiečius laisvajame pasaulyje, 
kurie vieni sąmoningai, kiti gal 
iš nesupratimo, nesąmoningai (ji 
išsireiškia “nejučiom”), bend
raudami įvairiais būdais su prie
šu, taip pat prisideda prie tau
tos žudymo”. P. Čekienė sako, 
kad “Masionis iš tendencijos ar 
nesupratimo mano straipsnyje 
cituotas svetimas mintis pri
skiria man”. Kaip tai svetimas 
mintis? Ji ten vartojo tik tris 
citatas, ir aš nepaėmiau nė vie
no žodžio iš tų jos citatų. Jei 
ji vadina citatomis kur nors savo 
straipsny nusirašytas kitų min
tis, nenurodydama, iš kur ji jas 
paėmė, tai jau yra ne svetimos 

nau, kad svečiam iš Lietuvos 
mano paveikslai patinka. Visi 
nori jų parsivežti namo.

Bet ką jie gali?! Mažiuką kokį 
kartais įdedu. O didesnieji ir to
liau čia dreba dėl kokios nepra- 
matytos nelaimės. Neduok Die
ve, vandalizmas ar gaisras.

8. Kokios esat minties apie 
menininko egzistencijos ir kūry
bos prasmę šiandieniniame 
Amerikos “make business” iner
ciniame pasauly, kur daug me
nininkų, praradę savąjį “aš”, 
gamina plačiosios masės perka
mą chaltūrą? (Mat,pastarieji man 
primena socrealizmui ištikimus 
menininkus, paišančius sovieti
nį traktorių.)

Keletu atveju aš esu išsitaręs, 
kad skirtumas nedidelis, o to ke
lio galas tas pats: laikina garbė 
ir gal truputį pagerintas kąsnis. 
Abiem atvejais menas nuo to 
kenčia. Čia jis išvirsta į šarla- 
tanizmą, ten — į stagnacciją. Ir 
čia susikuria dilema: ar iš viso į- 
manomas laisvas menas? Senos 
renesansinės ir barokinės tradi
cijos, kur užsakovas, sakoma, 
išmanęs apie meną, yra pasibai
gusios. Čia milijonierius perka 
meną per perkupčių, o ten — 
pagal nustatytą doktriną. O ir 
vieniem, ir kitiem didelė stoka 
meninio auklėjimo. Dar praeitą 
vasarą skaičiau vieno sovietinio 
autoriaus knygelę, kurioj sako
ma, kad liaudies supratimas apie 
meną turi būti pakeltas iki daili
ninko supratimo, bet praktikoj 
dar, rodos, taip nedaroma. Dar 
tebespaudžiamas dailininkas iki 
liaudiško supratimo. Čia gi — 
niekas nieko nepaiso; — jei tik 
gali neišmanantį pirkėją apgauti.

9. Dar būdamas Europoj, gir
dėjau, kad New Yorkas šiandien 
jau esąs pasaulinio meno cent
ras. Atvykęs čia, to patvirtinti 
kaip ir negalėčiau. Pati situacija 
pasirodė greičiau esanti didžia- 
miestiškai snobiška. Jūs, kaip 
senas šio didmiesčio gyventojas, 
be abejo, turit savo nuomonę?

Dėl suminėtos situacijos, at
rodo, menas yra bent laikinai į- 
stumtas į akligatvį. Bet tai nor
malu, kad tai (bent laikinai) atsi
tiko. Naujų kelių ieškojimo aud
roj tai natūralu. Tik jau vargu 
kas besupranta, kur tie nauji ke
liai dar galėtų būti;

Taip jau visur išieškota ir iš 

mintys, bet jos pačios, ir ji už jas 
atsako.

Dabar dar norėčiau paprašyti 
gerbiamus skaitytojus pažiūrėti 
dar kartą j tą mano p. Čekie- 
nės straipsnio santrauką ir pasa
kyti, kuriuo bent vienu žodžiu 
aš toj citatoj tiesinu žudikus ar 
jų tarnus.

Ir vėl pati muša irpati rėkia

Man rodos, kad vienas, daly
kas galėjo labiausiai išmušti p. 
Čekienę iš pusiausvyros. Dėl to 
gal ji ir pateko į tokią “pyk
čio ir jausmų ekstazę”. Kadangi, 
kaltindama LB, ji rėmėsi vis kaž
kokia spauda, tai aš, įrodęs, kad 
visa tai yra melagingi ir nepa
grįsti kaltinimai, savo straipsnio 
gale, prieš pačią užbaigą, pridė
jau tokį p. Čekienei patarimą: 
“Mano manymu, būtų labai pri
tikę prijungti šioj vietoj (t.y. 
tuoj po jos visų tautos žudikų 
ir jų tarnų aprašymo) ir kai ku
rią čia, laisvam pasauly, mūsų 
lietuvišką spaudą, kuri visiškai 
nenori matyti ir įvertinti savų 
tautiečių ir organizacijų pozity
vaus darbo tėvynės labui, bet vi
sas jų pastangas niekina, žudy
dama visokią gerą iniciatyvą ir 
sėdama nesantaiką. Man rodos, 
tokią spaudą ir jos darbuoto
jus buvo galima drąsiai prijung
ti prie tautos žudikų kategori
jos”.

Šitą citatą p. Čekienė labai 
jautriai paėmė į širdį ir, matyt, 
prisitaikė sau, nes ji tuoj šoka ir 
sako: “Kokią spaudą ir kokius 
darbuotojus, jis nedrįso parašy
ti”. Ir vėl pati muša ir pati rėkia. 
Kas gi nedrįso parašyti? Masio
nis būtų parašęs, bet kad p. Če
kienė nedrįso parašyti, kokia

Dail. V. K. Jonynas kovo 16 minėjo savo amžiaus 70 
metų sukaktį. Nuotr. V. Maželio

naujo perieškoma, įjungiant net 
žinomų kelių “perfekciją”. Šiuo 
laiku New Yorkas gal būt pa
grindinis kirmėlynas tuose ieško
jimuose. Tas parodo, kad gai
valingos gyvybės New Yorke 
netrūksta. Čia susispietė tūks
tančiai dailininkų. Yra jų tarpe 
ir gerų tapytojų bei piešėjų, 
nors lenktynėse dėl pinigo pa
taikauja perkupčiam. Bet iš kitos 
pusės irgi faktas, kad kito taip 
smarkiai verdančio katilo pasau
ly nebeliko. Taip pat yra faktas, 
kad prieškarinis Paryžius savo 
katilą jau prarado. Užvirė nau
ji puodai Madride, Londone, 
Vakarų Vokietijoj ir net Japoni
joj. Statomos naujos virtuvės 

(nukelta į 5 psl.) 

spauda ji rėmėsi. Ji tik paminė
jo ‘‘paskutiniu laiku spaudoje 
matome” ir antroje vietoje “bet 
spaudoje tematome tik apie jų 
(LB) politinę veiklą”. Tad aš ir 
negalėjau tos spaudos išvardinti, 
ir tai tik dėl p. Čekienės kal
tės. Tuomet aš tepasakiau “to
kią spaudą ir tokius darbuoto
jus”; tai reiškė tą spaudą, kurios 
vardu, jos nenurodydama arba, 
jos žodžiais tariant, neišdrįsda- 
ma, p. Čekienė apkaltino LB.

Matyt, ta spauda tiek ir tever
ta, kad p. Čekienė , darydama 
tokius rimtus kaltinimus LB-nei, 
nesiteikė jos net vardu paminė
ti ir geriau prisiėmė už tai visą 
atsakomybę sau pačiai. Taip; sau 
pačiai, nes, jei žurnalistas ne
duoda tikslios citatos ir nenu
rodo šaltinių, iš kur ta citata 
paimta, tai visa atsakomybė ten
ka jam.

Medice, eura te ipsum!
Galų gale priėjom prie p. Če

kienės “malonaus” man atsaky
mo pabaigos. Žinodama, kad pa
baigoj reikia sustiprinti įspūdį ir 
pasakyti kokį nors “Amen”, ji 
čia ir apšaukia Masionį rašiusiu 
“pykčio ir jausmų ekstazėje”, o 
kad šitą teigimą dar sustiprintų 
pasišaukia sau į pagalbą ne ką 
kitą, bet popiežių, sakydama, kad 
“ir popiežiaus Pijaus XII nuo
monė yra” (mano pabr.), kad 
“geros politikos negalima turėti 
remiantis jausmais”. Kodėl ji sa
ko “ir popiežius”? Tai reiškia, 
kad net ir popiežius pritaria p. 
Čekienei, jog Masionis vadova
vosi pykčiu ir buvo patekęs į 
jausmų ekstazę.

Bet prie ko čia tie popie
žiaus žodžiai? Juk čia mes ne- 
svarstėm jokios politikos, čia vi
sai ne politinės diskusijos. Čia 

mes svarstėm tik, ar LB rūpi
nasi lietuviškomis mokyklomis, 
ar ne, ir ar visą savo dėmesį ir 
energiją skiria vien politinei 
veiklai, ar ta veikla eina lygia
grečiai su švietimu ir kultūrine 
veikla. Pačios politikos čia visai 
nebuvo. O dėl rėmimosi jaus
mais būtų patartina p. Čekienei, 
kad ji, prirašydama kam nors 
tokį receptą, ypač kai ant jo de
damas popiežiaus parašas, būtų 
labai atsargi ir pirma išmėgin
tų pati, kaip tas receptas veikia 
jai pačiai, ir tik tada prirašytų jį 
kitiem.

Baigiamosios pastabos
Jei šituose svarstymuose buvo 

nukrypta į šalį ir, užuot diskuta
vus tik apie LB veiklą ar ne
veikią švietimo srity, buvo vėl iš 
naujo svarstytas ir tautos žudikų 
klausimas, tai buvo šitai padary
ta vien tik dėl to, kad p. Če- 
kienė įžiūrėjo anoj mano pateik- 
toj jos straipsnio santraukoj, kad 
aš ginąs tautos žudikus ir jų tar
nus, ko, kaip aš šiame straips
ny įrodžiau, visai nebuvo. Įsiti
kinus, kad aš tuos jos suminė
tus žudikus ginu, ji prišnekėjo 
apie mane tokių dalykų, kad aš, 
paskaitęs jos straipsnį, pats sa
vęs nebepažinau.

Pagalvojau: Negi čia tas pats 
Masionis, kuris savo paskaitose 
ir savo straipsniuose yra pats 
taip vainojęs krašto okupantus, 

kad net Gimtasis Kraštas jį 
du kartus yra iškoneveikęs ir net 
pati p. Čekienė yra spaudusi jam 
ranką už jo straipsnį apie So
vietų cenzūrą. Kaip tas Masionis 
dabar pasikeitęs! Bet kaip gi gali 
pats apie save ką sakyti ir sa

ve vertinti! Juk patį save pažinti 
yra sunkiausia. Tikiu, kad p. Če
kienė gali kitą irgi geriau pa
žinti, negu pati save, bet čia, 
man rodos, buvo nueita per toli. 
Aš jaučiuosi jos užgautas ir net 
apšmeižtas.

Dėl to aš ir turėjau atsakyti 
kiek ilgėliau, bet ne teisindama
sis, nes esu įsitikinęs, kad 
Darbininko skaitytojai pažįsta 
mane geriau negu p. Čekienė, 
tik norėdamas parodyti, prie ko 
prieina iš pažiūros rimti ir su
brendę žmonės, kai jie patenka į 
pykčio ir jausmų ekstazę ir kai 
jie mano, kad rašant reikia laiky
tis visų teisingumo, paprasto 
padorumo ir žurnalistiškos eti
kos taisyklių tik jų oponen
tam, bet ne jiem patiem.

MAŽĖJA VAIKŲ
Chicagoj stojančių į mokyk

las vaikų sumažėjo 20 procen
tų per metus. Cook apskrity 
nuo rugsėjo mėnesio užsidarė 
15 pradžios mokyklų ir kai kurie 
pastatai tušti.
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BALTŲ DIENOS VENECUELOJ
Vasario 11-13 Caracase su di

deliu pasisekimu praėjo baltų 
dienos. Iškilmės truko tris die
nas ir turėjo plačią programą. 
Mintis tokias dienas surengti 
kilo dr. Vytautui Dambravai. 
Buvo pasitelkti latviai ir estai 
entuziastai.

Baltų meno paroda atidaryta 
vasario 11 garsiame Moderniojo 
Meno Muziejuj. Išstatyta 80 ver
tingų kūrinių, surinktų daugiau
sia iš privačių kolekcijų. Čia 
talkino ir Vincas Rastenis, pa
skolinęs paveikslų (jis gyvena 
JAV-ėse). Į parodos atidarymą 
susirinko per 300 žmonių. Kok
teilius surengė estai. Gi Jūratė 
Statkutė-Rosales pademonst
ravo 150 Čiurlionio kūrinių 
skaidrių ir jas paaiškino. Fone 
buvo Čiurlionio muzika.

Parodos proga išleistas gražus 
spalvotas plakatas ir katalogas su 
spalvotomis reprodukcijomis.

Baltų suvažiavimas atidarytas 
vasario 12, šeštadienį. Pirminin
ku išrinktas estas Ilmar Island, 
sekretoriumi inž. Linas Mažei
ka. Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Perkumas. Pagrindinę kalbą 
ispaniškai pasakė dr. Vytautas 
Dambrava. Jis kalbėjo apie baltų 
uždavinius Venecueloj.

Po to visą dieną aukštosios 
administracijos rūmuose darbo 
grupės svarstė kultūrinius, eko
nominius, socialinius, švietimo 
ir jaunimo klausimus. Ieškota 
sprendimų konkrečiom proble
mom.

Vasario 16 minėjimas įvyko 
tos pačios dienos vakarą to pa
ties instituto didžiojoj salėj. Į 
garbės prezidiumą buvo pa
kviestas svečias kalbėtojas ge
nerolas Camilo Vethancourt ir iš 
Chicagos atvykęs svečias inž. 
Antanas Rudis su žmona —Bal- 
fo pirmininke, kun. A. Perku
mas, taip pat lietuvių, latvių ir 
estų bendruomenių atstovai. 
Minėjimas pradėtas gražia radijo 
iškarpa apie Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą. Toji 
iškarpa buvo seniau perduota į 
Lietuvą.

Generolas Camilo Vethan
court savo kalboj apžvelgė bal
tų istoriją ir jų kovas už lais
vę. Antrą kalbą pasakė svečias 
inž. A. Rudis. Jis kalbėjo vieną 
dalį angliškai, kitą dalį ispaniš
kai. Sveikinimo žodį tarė estų, 
latvių ir lietuvių bendruome
nių pirmininkai, latvių moterų 
komitetas, latvių jaunimas. Spe
cialiai pagerbta nusipelniusi ko
lonijos veikėja Klovienė.

Minėjimas baigtas Venecue- 
los, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnais, Venecuelos simfoninio 
orkestro styginis kvartetas atli
ko Čiurlionio kvartetą.

Baltų balius įvyko tuoj po mi
nėjimo Tačiros klube. Bilietai 
buvo po 23 dol. Į balių atsilan
kė netikėtai daug žmonių — iš 
viso 331. Jų tarpe buvo admiro
las Augusto Brito Ascanio, gen. 
Camilo Vethancourt, amerikie
čių ambasados pareigūnai, žmo
nės iš austrų ambasados ir daug 
kitų įtakingų venecueliečių ir 
užsieniečių. Grojo du orkestrai. 
Protarpiais girdėjosi baltų muzi
ka.

JŪSŲ PAVEIKSLUOSE STEBINA
(atkelta iš 4 psl.)

Meksikoj, Milane ir net Bra
zilijoj. Belgija taip pat neatsilie
ka.

Vienu momentu atrodė, kad 
New Yorkas jau yra virš visų. 
Buvo prasidėjęs minėtų kraštų 
didesniųjų dailininkų antplūdis 
į New Yorką su parodomis ieš
koti ne tik pinigo, bet ir galu
tinio pripažinimo. Bet pastaro
siomis dienomis labai aptilo. To 
aptilimo siūlo galas čia galėtų 
būti dvigubas: arba pasidarė ne
beįkandamas transportas, ar
ba įsimaišė “kultūros politika”. 
Net, ■ sakysim, Metropolitan 
Opera, didžiumoj jau dairosi į 
savam krašte išaugintus daini
ninkus. Taigi “svetimųjų” jau 
ne vien tik Europa “nebenori”.

10. Ar numatot artimiausiu lai
ku suruošti savo paveikslų paro
dą kurioj iš vadinamųjų “ame
rikiečių” galerijų?

Rezoliucijos svarstytos ir pri
imtos sekmadienį. Nutarta pirkti 
ūkį, kur galėtų baltai susirinkti 
savo veiklai. Pasisakyta ir turiz
mo reikalais į Baltijos kraštus. 
Reikalaujama, kad būtų suma
žinti muitai už siuntinius, kad 
kelionės būtų lengvesnės.

Iškilmingi pietūs buvo Ha
miltono viešbuty, dalyvavo 142 
asmenys. Kitą dieną inž. A. Ru
dis rengėjus pakvietė vakarie
nės.

Buvo apmokėtos visos baltų 
dienų sąskaitos, ir dar liko kiek 
pinigų. Pasisakyta rengti ir kitas 
tokias baltų dienas.

Pasiūlyta kitas baltų dienas 
surengti Estijos nepriklausomy
bės šventės proga. Nutarta iš
leisti reprezentacinį leidinį apie 
Pabaltijo kraštus.

Šios baltų dienos buvo su
rengtos privačia iniciatyva. Jos 
tikrai atgaivino visus pabaltie- 
čius.

A. Vaisiūnienė

TROJOS ŽIRGELIAI LIETUVIŲ IŠEIVIJAI
Dar apie lituanistinius kursus Vilniaus universitete

IZ. KAZLAUSKAS

Artėja pavasaris, ir vėl sovietai 
užsienio lietuvių jaunimo tarpe 
verbuos kandidatus į “lituanis
tikos kursus žymaus lietuvių po
litikos ir kultūros veikėjo V. 
Kapsuko vardo universitete Vil
niuj”. Kaip į kunigų seminariją 
Lietuvoj, taip į Lietuvos išdavi
ko vardu pavadinto Vilniaus 
universiteto kursus kandidatus 
užsieny parenka rusai ir jiem 
tarnaują lietuviai.

Mūsiškiai naivuoliai pašnibž
dom vėl kalbės: “Nepulkime tų 
kursų. Jie vos kabo ant plauko. 
Maskva nori kursus uždaryti, tik 
Vilniaus universiteto rektoriui 
vis dar pasiseka jų egzistavimą 
apginti”. Bet tas šnibždėjimas ir 
“kabojimas ant plauko” tęsiasi 
jau kelerius metus. Tik, arčiau 
pažiūrėjus, kursai kabo ne an 
plauko, o ant storos, kanapinės, 
Maskvoj nuvytos virvės. Ant tos 
pačios virvės kabo ir kursai, 
ir Vilniaus universitetas, ir pats 
rektorius Kubilius, talkinąs 
Maskvai virvę vyti.

Nesibaiminant dėl tų kursų 
uždarymo, nes Šaltai apskaičiuo
tus tuo reikalu sprendimus daro 
Maskva, laisvieji lietuviai, kurių 
jaunimui tie kursai organizuoja
mi, turėtų taip pat šaltai padaryti 
tų kursų įvertinimą.

Vargu sąmoningas lietuvis ga
lėtų abejoti tuo, kad kursus Vil
niuj Maskva organizuoja ne lie
tuvybei užsienio lietuviuose 
stiprinti, bet kovos dvasiai už 
Lietuvos laisvę jaunojoj kartoj 
slopinti. Bet tai nereiškia, kad 
apdairus jaunuolis tam tikros 
naudos iš tų kursų gauti negali. 
Tarp propagandos tuose šešių 
savaičių kursuose esama šiek 
tiek ir lituanistikos. Kas važiuo
tų su tikru noru grynosios li
tuanistikos pasisemti, galėtų 
grįžti pasitobulinęs. Tačiau 
praktikoj tokių pasitobulinusių 
beveik negrįžta. Priežastis tame,

Dairausi. Bet, manau, jau su
prantate, kad dėl minėtų prie
žasčių, nelengva. Ką tik neseniai 
buvau vienoj galerijoj su šešiais 
paveikslais Bostone, vasarai tu
riu pasiūlymą į Washingtoną, o 
rudeniui esu jau susitaręs su vie
na kolegija Pennsylvanijoj. Taip 
pat lietuvių kolonija Chicagoj 
seniai lūkuriuoja mano parodos.

Nutariau pirma pabandyti 
Kultūros Židinį New Yorke. Po 
to, manau, bus aiškiau ir ką su 
Chicaga daryti.

Minėta Pennsylvanijos ko
legija pati paveikslus pasiims ir 
atgal sugrąžins, bet į Chicagą 
reikės pačiam nusigabenti ir vėl 
parsigabenti.

-o-

Dėkoju už pasikalbėjimą, 
sveikinu su būsimąja paroda ir 
linkiu Jum didelės sėkmės.

Baltų jaunimas, susirinkęs į baltų parodos atidarymą Caracas, Venecueloj

kad sovietiniai politrukai į kur
sus suvežą amžiumi ir lietuvių 
kalboj pažanga nelygius kursan
tus. Šalia vaiko auditorijoj sėdi 
senstelėjusi moteriškė, šalia ne
blogai kalbą mokančio studento 
sėdi visai lietuviškai neįker
tantis tautietis. Tokia kursantų 
mišrainė mokslo pažangai visai 
nedėkinga. Bet organizatoriam 
dėl mokslo pažangos daug gal
vos neskauda, Jiem rūpi bolše
vikinė indoktrinacija, o jai kur
santų nelygumas daug kliūčių 
nesudaro. Todėl didesnioji kur
sų programos dalis ir skiriama 
propagandai.

Kad nekritiški ryšių su pa
vergta Lietuva entuziastai neap
kaltintų čia rašančiojo pigia an
tikomunistine propaganda, mes
kime žvilgsnį į 1976 metų kursų 
programos propagandinę dalį.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
smaugikas, tiesiogiai Maskvai 
atsakingas “kulto įgaliotinis” 
A. Tumėnas iš laisvo pasaulio 
atvykusį lietuvių jaunimą švietė 
apie religijos ir Bažnyčios padė
tį okupuotoj Lietuvoj. R. Žiugž
da, Lietuvoj studijavęs techniką 
ir neįstengęs jos baigti, pagrei
tintu tempu Maskvoj užbaigė 
“diplomatijos mokslus”. Jam 
buvo pavesta kursantam aiškin
ti “apie Lietuvos liaudies 
išsilaisvinimą iš buržuazinės 
vergijos 1940“. “Lietuvių tautos 
kovą už socialinę ir nacionalinę 
laisvę” dėstė ne moksle, o par
tijoj aukštai iškilęs J. Merkys. 
Neoštai’nistas, vienas iš pačių 
patikimiausių Maskvai lietuvių 
komunistų, V. Kazakevičius, 
nors ir nebūdamas Vilniaus uni
versiteto personalo narys, kur
suose skaitė bent porą propagan
dinių paskaitų ir indoktrinavo 
“Gimtojo krašto” redakcijoj. 
“Filosofijos mokslas Tarybų 
Lietuvoje” paskaitą skaitė doc. 
E. Meškauskas. Iš tikro tas “do
centas” nepriklausomoj Lietuvoj 
buvo teisių fakulteto “amžinas 
studentas”. Universiteto ne
įstengė baigti, bet pirmojo bol
ševikmečio metu buvo padary
tas universitete marksizmo-leni
nizmo dėstytoju. 1941 su raudo
nąja armija pabėgo į Rusiją. Po 
karo grįžęs, partinėj karjeroj kilo 
lyg ant mielių: marksizmo-leni
nizmo katedros vedėjas, fakulte

Argentinoj, Buenos Aires, publika susirinkusi parapijos salėj į 
Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimą

to dekanas, universiteto prorek
torius (t.y. vyriausias politmkas). 
Rašančiajam pirmuoju bolševik- 
mečiu teko Meškausko paskaitų 
klausyti. Tada jam vyriausiu ko
munizmo autoritetu buvo ne 
Marksas, Engelsas ar Leninas, 
bet Stalinas. Įdomu, kaip apie 
Staliną “docentas” kalbėjo mū
sų kursantam? Meškauskas, kiek 
yra žinoma, iki šiol jokių veika
lų net apie marksizmą nėra pa
rašęs.

Ne tik šių, bet daugelio ir kitų 
kursuose dėsčiusių “profesorių” 
ir “docentų” pagrindiniai moks
lų diplomai — tai Tarybų Są
jungos komunistų partijos bilie
tai. Partinė ištikimybė diktatū
roj yra ir aukščiausia “moralė”, 
ir didžiausias “mokslas”.

Propagandinei kursų progra
mos daliai reikia skirti kursantų 
tampymą po “ministerijas”, laik
raščių redakcijas, kitas įstaigas, 
o taip pat ir ekskursijas. Ekskur
sijos buvo ruošiamos sekma
dieniais, kad kursantai nesusi
galvotų nueiti į bažnyčią ir “ta
rybiniam piliečiam” neparodytų 
“blogo pavyzdžio”. Ekskursi
jose kursantai galėjo pamatyti 
Lietuvos kraštovaizdžio, tačiau 
kontaktų su žmonėmis beveik 
neturėjo. Viskas surežisuota. Vi
sos ekskursijos viendienės. Net 
iš Vilniaus į Palangą suvažinėta 
per dieną. Tuo būdu daugiau 
laiko praleista autobuse negu 
aplankytų vietų pažinime.

Karštieji kursų apologetai apie 
kursų žalą nė girdėti nenori. 
Jiem kursai — tai pagrindinis 
lietuviškos dvasios jaunime iš
laikymo šaltinis. Ir iš tikro, kiek 
galima spręsti iš kai kurių buvu
sių kursantų pasireiškimų, kur
sai iki šiol daug žalos nepadarė. 
Daugumai, atrodo, buvo tik še
šių savaičių pobuvojimas Lie
tuvoj be jokių praktiškų pasek
mių lietuviškame apsispren
dime. Vienas kitas, praregėjęs 
“tarybinę tikrovę”, atsisakė tu
rėtų iliuzijų apie tariamai neblo
gą gyvenimą Lietuvoj. Kai ką 
kursai pastūmėjo į aktyvesnę ko
vą už Lietuvos laisvę. Okupantui 
ypač nenaudinga kursuose turė
ti aukštos inteligencijos jaunuo
lių. Jie nesiduoda lengvai ap
gaunami.

Deja, būta ir neigiamo kursų 
poveikio. Tame pačiame Darbi
ninke prieš porą metų trys iš 
kursų grįžę jaunuoliai rašė pa
lankiai ne tik apie kursus, bet 
nieko blogo nepastebėjo visame 
pavergtos Lietuvos gyvenime. 
Propagandinę kursų pusę panei
gė. Tie jaunuoliai ne visai eili
niai. Jų pavardės buvo bent 
anksčiau matomos jaunimo 
ideologinių organizacijų veiklos 
aprašymuose. Dabar jau beveik 
nebe pastebimos. Jei tai kursų į- 
taka, Maskvai galėtų būti pasi
tenkinimo.

Sibiro ir Gudijos lietuviam 
Maskva tokių kursų neorgani
zuoja,' nors ten lietuvių nutau
tinimas vyksta daug greitesniu 
tempu negu užsieny. Jie ten ne
turi lietuviškų jaunimo organi
zacijų (net komunistinių), nei 
lietuviškų mokyklų, o lietuviš
kos spaudos net iš okupuotos 
Lietuvos užsisakyti negalima. 
Todėl kas kursuose mato ko
munistų geraširdiškumą, artėja 
prie pavojingo naivumo ribos.

Vertinant sovietinio okupanto 
ėjimus, ar nereikėtų laikytis se
nojo pasaulio išminties: nepasi
tikėk danajais ir dovanas nešan
čiais. Prisiminkime pereitų me
tų pabaigoj kaip dovaną išeivi
jai iš Lietuvos atvykusių “kul
tūrininkų” koncertus Chicagos 
viešbutyje, Brooklyno restora
nėlyje ir kitose vietose. Many- 
kim, kad jų tarpe buvo ir pa
dorių lietuvių, bet juos kontro
liavo neostalinistai Šimkus (par
tijos sekretorius kultūriniam rei
kalam) ir Keidošius (išdavęs ta
lentingą vaikų literatūros kūrėją 
Kostą Kubilinską, koliojęs Vil
niuje prof. Sacharovą, kai jis bu
dėjo prie teismo salės, einant 
Kovaliovo bylai); kalbėjo ar dai
nomis graudeno sovietinių ra
šytojų draugijos vicepirminin
kas Bubnys, iš Sibiro į Vil
niaus operą specialiai persodin
tas solistas Kuprys, “švietimo vi- 
ceministeris” pianistas Trin
kūnas ir kiti. Kas nustatys, kur 
prasideda tikrieji lietuvių tautos 
išdavikai, kur jų tarnai, prisipla
kėliai, kur romieji, kurie tyli, 
nes “reikia gyventi”? Šaltai 
svarstant, nei kursai Vilniaus 
universitete, nei politrukų kont
roliuojami koncertai nėra savy 
kokia ypatinga blogybė. Visa 
didžioji blogybė, kai Trojos žir
gelius priimame tarsi tikrą tau
tos dovaną išeivijai. Mūsų nai
vumas — tai didysis sovietų lai
mėjimas. Žirgeliai nebepavojin
gi, kai mes juos atpažįstame. 
Tąsyk ir prisilietimas žalos ne
beatneša.

Iš antros pusės, sovietai darys 
viską, kad įneštų sąmyšio į lais
vųjų lietuvių gyvenimą. Todėl 
nemažesnis sovietų laimėjimas 
už kursus ir koncertus yra iš
niekinto patriotizmo eksponen
tų, veikiančių “tikrųjų patriotų” 
vardu, išpuoliai mūsų pačių tar
pe. Vienas iš ryškiųjų pavyzdžių 
— tai Jaunimo Centro ir jo yado- 
vo užpuolimas Chicagoj. “Žy
gis” suorganizuotas prokomu- 
nistų, išniekinto patriotizmo 
eksponentų ir uniformuotų na
cių sutelktinėmis jėgomis. Į to
kį pat sovietų laimėjimą reik-

Atsiųsta 
paminėti

Joseph Ehret — VOM ADAM 
DER EUROPAEER. 2. Auflage, 
Basei 1977. 48 psl.

Tai lietuviam gerai žinomo 
šveicaro profesoriaus Juozo Ere
to brošiūra vokiečių kalba; ant
roji laida. Autorius joj parodo 
daug meilės Lietuvai ir Pabalti
jui, atskleisdamas pasauliui šių 
užmirštų kraštų likimą. Brošiū
rą jis gražiai dedikuoja “savo 
draugam baltam — tiem, kurie 
tėvynėj neturi laisvės, ir tiem, 
kurie laisvėj neturi tėvynės”.

LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA. Tre
čias tomas. Pogrindžio leidinys. 
Nr. 16-22. 1975-1976. Išleido L.
K. Religinės Šalpos Rėmėjų Są
junga, 6825 S. Talman Avė., 
Chicago, IL 60629. Viršelis ir 
iliustracijos — Seselės Merce
des. Spaudė Mykolo Morkūno 
spaustuvė Chicagoj, 1976. Tira
žas — 5000 egz. 424 psl. Kai
na — 4 dol. minkštais virše
liais, 6 dol. kietais viršeliais.

Pavergtojoj Lietuvoj slaptai 
leidžiamos ir laisvąjį pasaulį 
slaptai pasiekiančios LKB Kro
nikos, kaip šio tomo leidėjų žo
dy sakoma, “yra nepaprastos 
reikšmės istorinis dokumentas, 
liudijąs apie lietuvių tautos kovą 
už tautinį išsilaikymą ir tikėjimo 
laisvę”.

LKRŠ Rėmėjų Sąjungos vy
riausioji valdyba praneša, kad 
LKB Kronikos yra išverstos į 
vokiečių ir italų kalbas, jau ver
čiamos į anglų, ispanų ir kitas 
kalbas.

Pirmasis Kronikų tomas (Nr. 1- 
7) Amerikoj buvo išleistas 1974, 
antrasis (Nr. 8-15) — 1975. Pir
mąjį tomą redagavo a.a. prof. 
Juozas Brazaitis, antrąjį — Ed. 

Jurgėnas.
Šio, trečiojo, tomo redaktorius 

— B. Pilėnas, Mecenatai: Jonas 
Tijūnas, Elena Mickeliūnienė, 
dr. Antanas Matukas, LKRŠ Rė
mėjų Sąjungos Brocktono sky
rius.

Benvenutas Ramanauskas,
O.F.M. — BROLIAI, PRA
DĖKIM. 750 metų sukaktį nuo 
šv. Pranciškaus mirties minint. 
Išleido ir spaudė Pranciškonų 
spaustuvė, Brooklyn, N.Y. 1976. 
Kalbą prižiūrėjo Leonardas Žit
kevičius. Viršeliai, aplankas ir 
puslapis prieš titulinį lapą ilius
truoti. 272 psl. Kaina 6 dol.

Autorius — lietuviškos spau
dos bendradarbis, rašąs ir Darbi
ninke. “Įvairiom progom daug 
yra rašęs apie šv. Pranciškų 
Asyžietį”, sakoma leidinio ap
lanke. “Šio šventojo prasmin
gais žodžiais pavadinta ir šioji 
knyga — ‘Broliai, pradėkim’. Tai 
rekolekcinio pobūdžio religinių 
skaitinių rinkinys, dvelkiąs nuo
lankiu pranciškoniškumu ir nuo
širdžiai pateikiamas skaitytojui. 
Autorius į šią knygą yra įdėjęs 
daug darbo ir širdies.”

Knyga gražiai išleista. Malonu 
ją imti į rankas.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

tų priskirti “R(egenemotos?) 
LB Centro Valdybos Švietimo 
Komisijos” 1976.IX.15 raštą, iš
siuntinėtą laikraščių redakcijom 
ir pavieniam asmenim, kartu su 
Vilniaus kursų programa. Tame 
rašte “tikrieji patriotai” nedaro 
kursų vertinimo, nenurodo jų 
žalos, bet piktai puola skautus, 
ateitininkus, lietuvių spaudą, 
Lietuvių Bendruomenę. Sunai
kink ateitininkus ir skautus, už
daryk lietuviškų vienuolijų lei
džiamą spaudą, sugriauk Lietu
vių Bendruomenę, — okupanto 
tikslai išeivijos atžvilgiu bus pa
siekti. Tada jie savo žirgelius 
išves iš sugriautų laisvųjų lietu
vių tvirtovių ir visu įniršimu at
sisuks prieš lietuvių tautą Lietu
voj. Trumparegiai savo nepro
tingais išpuoliais ateina oku
pantui į talką.
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KAZIUKO MUGĖ NEW YORKE
Šiemet ir vėl New Yorko skau- 

tai-ės kovo 6 sutraukė visuome
nę į Kultūros Židinį, į savo tra
dicinę Kaziuko mugę. Atsilankė 
ne tik newyorkiečiai, bet ir gau
sūs būriai New Jersey ir Con-
necticut lietuvių. Buvo svečių ir pašto ženklai ir lietuviškos mo- 
iš Philadelphijos ir Washingto- 
no.

Mugė prasidėjo mišiomis, ku
rias aukojo Tėv. ps. P. Baltakis, 
OFM. Jis pasakė ir progai pri
taikytą pamokslą. Po pamaldų, 
1:30 vai. po pietų, buvo atida
ryta pati mugė. Atidarymą pra
vedė Neringos tunto tuntininkė 
s. Giedrė Stankūnienė. Ji pa
kvietė atidaryme dalyvauti sve
čius: LSS-gos Tarybos pirminin
kę v.s. L. Milukienę, Atlanto 
rajono vadeivę s. R. Petrutienę 
ir Atl. rajono vadeivą s. J. Raškį. 
Mugėj dalyvavo ir lietuvių skau
tų pirmūnas v.s. Petras Jurgėla. 
Mugės atidarymo proga buvo į- 
teiktas Ordinas už Nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu nuoširdžiam 
skautų bičiuliui, daug metų glo
bojančiam ir šį skautų pusla
pį, Darbininko redaktoriui Tėv. 
Kornelijui Bučmiui, OFM. Ordi
no įteikimą publika palydėjo šil
tais plojimais.

Oficialiai mugę atidarius, pre
kyba užvirė prie visų stalų. 
Jaunesniųjų sesių ir brolių žai
dimai ir kitokios išmonės greit 
sulaukė mažųjų “interesantų”.

Vos įėjus pro didžiosios salės 
duris, daugelis sustojo, nes prie 
stalelio sėdinčios sesės prašė 
aukoti Vl-ajai tautinei stovyklai, 
įvyksiančiai 1978 Australijoj, 
kartu pasiūlydamos pirkti ir 
spalvingus plakatus, kurių pel
nas skiriamas tos stovyklos nau
dai. Šalimais buvo tiekimo sky
riaus stalas, kur buvo galima 
pirkti literatūros ir ženklų. Už 
poros žingsnių buvo Vilijos vyr. 
sk. židinio loterija. Gi visai gre
timai buvo ilgi vilijiečių stalai, 
apkrauti gėrybėmis.

Reikia ilgiau sustoti prie vili
jiečių turtingų stalų, nes jos 
kiekvienais metais sukaupia 
daugybę lietuviškos tautodai
lės, parodiniu skaičium. Buvo 
apstu audinių, nuo mažiausios 
juostelės iki puošniausios stal
tiesės ar langam užuolaidų. Gi į- 
vairiausių gintaro dirbinių būtų 
sunku rasti kur kitur tokio kiekio 
ir tokio įvairumo. Taip pat dide
lis pasirinkimas ir medžio dirbi
nių — nuo dviejų colių vaze
lės iki meniškai pagamintų lėkš
čių, paveikslų, žvakidžių ir kito
kių namam ornamentų. Taip pat 
ant šių stalų buvo ir spalvingų 
lietuviškų lėlių ir tautinių kos
tiumėlių mergaitėm. Visoki nė
riniai, mezginiai, džiovintų ge

New Yorko skautų surengtoj Kaziuko mugėj žaidžia miniatūrinį golfą. Nuotr. L. Tamošaičio

Per skautybę — lietuvybei!

lių paveikslai tuoj patraukė lan
kytojų akis taip, kad šie stalai 
nuo pat mugės pradžios buvo 
apgulti bent 3-4 pirkėjų eilėmis. 
Prie atskiro stalo, taip pat židi- 
niečių globoj, buvo lietuviški 

nėtos, kurie taip pat patraukė 
dėmesį. Buvo ir gražių spalvo
to stiklo dirbinių, ornamentų 
langam ar išorinėm durim. Visą 
židiniečių paviljono pasiruoši
mo ir mugės darbą kooordinavo 
vyr. sk. Vida Jankauskienė, pa
dedant v. sk. kand. Danutei 
Svetakienei.
Šalimais židiniečių stalų buvo 

prisiglaudę vilkiukai ir Tauro 
tunto broliai. Deja, šiemet jie 
pasirodė su gana kukliu gaminių 
kiekiu. Reikia pasakyti “bravo” 
vilkiukam, išauginusiem gražius 
kambarinius augalus ir paruošu- 
siem pagal savo amžių gana gra
žius drožinius ir žaislus. Skau
čių Birutės draugovės sesės tu
rėjo puošnų didžiulį stalą, kur 
matėsi siuvinėti pagalviai, pui
kiai degintos ir dekoruotos lėkš
tės, macrame dirbiniai, žaislai, 
gėlės ir kita. Čia pirkėjų eilės 
taip pat buvo dvilypės ar trily
pės. Prie pat skaučių stalų 
paukštyčių draugovės Laimės 
šulinys buvo nuolat apgultas 
mažųjų mugės lankytojų. Taip 
pat ir jų darbai, dažnai verti

VAIVORYKŠTĖS PROJEKTAS

ir Montrealio sesių audinių paroda skautininkių 
suvažiavime

pas 
jau- 
rea-

1948 pavasarį Montrealy įsi
kūrė pirmasis išeivijoj vyr. skau
čių vienetas — Vaivos drau
govė. Šis vienetas eilę metų 
stengėsi rasti vis naujų, šiais lai
kais pritaikytinų projektų, ypač 
lietuvių tautodailės srity. Jos au
dė juostas, dažė velykinius mar
gučius, pynė Vilniaus verbas, 
ieškodamos Kaziuko mugėm 
naujų, originalių idėjų.

Vienos jų iškylos metu 
dail. A. ir A. Tamošaičius 
nosios sesės turėjo progos 
liai susipažinti, pamatyti, kas gi 
yra mūsų tautodailė, ir išgirsti 
įdomių paskaitų ir pasakojimų 
apie mūsų liaudies meną. Tada 
ir kilo Vaivorykštės projekto 
idėja. Vaivorykštės projektu bu
vo siekiama trijų dalykų: pami
nėti 25 metų sukaktį nuo skau
čių įsikūrimo Montrealy; susipa
žinti su mūsų tautodaile ir jos iš
mokti; paskleisti ją lietuvių ir 
kanadiečių tarpe.

Kada dail. Tamošaičiai' įsi
kūrė Montrealy ir įsteigė savo 

nusistebėjimo, kad tokio am
žiaus mergaitės sugeba padaryti 
gana išmoningus dalykus, rado 
pirkėjų iš jaunųjų ir vyresnių
jų tarpo.

Apstu buvo ir visokiausių žai
dimų. Scenoj buvo įrengtas mi
niatiūrinis golfo žaidimas, bro
liai dar turėjo televizijos žaidi
mą, apatinėse židinio patalpose 
buvo viename kambary lėlių 
teatras, kuris turėjo gerą pasise
kimą. Gi populiariausias, atrodo, 
projektas tarp jaunųjų buvo 
“Pempių pekla”. Čia Pempių 
skilties sesės buvo įruošusios 
baisenybių patalpą. Ir kur gi 
nebijosi, jei toj “pekloj” kėlėsi 
numirėlis, gąsdino raganos ir 
vampyrai, raičiojosi nukapotos 
galvos ir kitokios “baisenybės”. 
Daugelis mažesniųjų net iki še
šių kartų veržėsi į šią “peklą”, 
kad galėtų prisibijoti iki soties ir 
turėtų ilgai ką pasakoti, ką jie 
matė ir patyrė.

Apsipirkę ir išmėginę laimę, 
mugės dalyviai persikėlė į apa
tinę Židinio salę, kur laukė ska
niai paruošti tėvų komiteto pie
tūs ir kitoki atsigaivinimai. Ir 
čia ilgos eilės, skubantys patar
nautojai ir besišypsą valgytojai. 
Gi viename salės gale Aušros d- 
vės vyr. skautės vos spėjo apsi
dirbti pardavinėdamos savo 
kavinėj retai valgomus išmonin
gai pagamintus tortus ir garuo
jančią kavą. Čia saldumynų mė
gėjai rado skanią užbaigą pie
tum. Gi “margo svieto” buvo 
prie kiekvieno stalo, net ir vesti
biuly sustatytų stalelių, o pavė
lavę turėjo pasitenkinti atsišlie- 
dami į sieną. Kultūros Židinys 
mugės metu ir šiemet buvo ku
pinas žmonių.

Tad reikia mūsų skautus pa
girti už tokias pastangas, kurio
mis sutraukia tokį žmonių skai
čių kiekvienais metais. Ir dar 
neteko girdėti, kad kas nors iš 
mugės išeitų kuo nors nepaten
kintas. Tikimės, kad ir ateity 
Kaziuko mugė New Yorke pasi
liks vienas iš populiariausių 
renginių.

B.K.

studiją, tuo metu vos įsikūru
sios skautės buvo vienos iš pir
mųjų jų studijos mokinių. Savo 
darbais jos stengėsi supažindin
ti kanadiečius su lietuvių tauto
daile.

Sesės kreipėsi į Kanados fe- 
deralinę valdžią, iš kurios 1974 
balandžio mėnesį gavo 6,159 
dol. paramą savo projektui vyk
dyti. Aušros Vartų klebonas Tėv. 
Jonas Kubilius taip pat teikė v.i- 
sokeriopą paramą ir nuošir
džią globą.

Ir štai matom tų visų pastan
gų vaisius.

Dail. Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai pravedė eilę kursų, 
paskaitų, padėjo pagaminti pir
muosius pavyzdžius. Montrealio 
sesėm įsigijus stakles, gobelenų 
rėmelius ir pradžiai medžiagos, 
prasidėjo tikrasis jų projekto 
vykdymas — gobelenų ir juostų 
bei smulkesnių audinių audi
mas.

Savo nenuilstamu darbu sesės 
atliko eilę užsimojimų, paga-

Korp! Vytis garbės narys v.s. fil. Bronius Kviklys įteikia Geležinio Vilko ordiną v.s. fil. Ed
mundui Korzonui. Dešinėj—dabartinis ASS pirm. v.s. fil. Vytenis Statkus, pravedęs įteikimo 
iškilmes. Nuotr. A. Plaušinaičio

Pagerbtas v.s. fil.

Chicagos akademikai Jaunimo 
Centro kavinėj savo sueigos 
metu paminėjo ir Vasario 16-ąją. 
Sueigą pradėjo fil. Loreta Gry
bauskaitė. Toliau sueigai vado
vauti pakvietė Vytautą Kamantą.

Oficialioj daly buvo pagerbtas 
v.s. fil. Edmundas Korzonas, il
gametis skautų darbuotojas, 
buv. LSS Tarybos pirmininkas, 
taip pat ir buv. ASS pirminin
kas. Sueigos metu jam buvo į- 
teiktas praeitų metų pabaigoj 
skautų vadovybės jam paskirtas 
Geležinio Vilko ordinas, aukš- 

A. Tamošaitienės kilimas — 
Lietuva.

mino ne tik puikių audinių, 
bet ir kitų tautodailės projektų, 
visus įjungdamos į Vaivorykštės 
projektą.

Su savo audiniais jos dalyva
vo eilėj parodų Kanadoj, ne tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp kana
diečių, pravedė daug demon
stracijų ir pamokė jaunesnes 
minėtų darbų. Taip pat ne kartą 
dalyvavo ir JAV ruošiamuose su
važiavimuose ar stovyklose, 
parodydamos savo darbus, mo- 
kydamos. Atliko daugybės my
lių keliones po JAV ir Kanadą, 
puoselėdamos lietuvišką tau
todailę.

Dabar sesės montrealietės nu
tarė įsteigti Montrealy tauto
dailės studiją, globojamą Nerin
gos skaučių tunto. Administraci
jai ir veiklos planavimui sudaro
mas specialus komitetas, kuris 
paruoš tinkamą planą ir numatys 
praktiškus būdus tokios studijos 
veiklai.

Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai pritaria tokios studijos 
įsteigimui ir yra pažadėję savo 
visokeriopą pagalbą.

Šis sesių vienetas šiuo metu 
turi, su kol kas kukliu ekspo
natų skaičium, kilnojamą paro
dėlę, kuria, reikalui esant, gali 
gražiai reprezentuoti Montrealio 
lietuvius.

Šią kilnojamą parodėlę skauti
ninkių suvažiavimo metu Chica- 
goj kovo 26-27 bus galima pama
tyti Jaunimo Centro patalpose. 
Tai dar vienas skaučių laimėji
mas parodant savo tautinę kul
tūrą.

B.K.

E. Korzonas

čiausias ordinas Liet. Skautų Są
jungoj. Ordino įteikimo apeigas 
pravedė v.s. fil. Vytenis Statkus, 
dabartinis ASS pirmininkas, b 
patį ordiną įteikė Korp! Vytis 

garbės narys v.s. fil. Bronius 
Kviklys. Ta pačia proga pasaky
ta ir keletas trumpų, prasmingų 
kalbų.

Antroj sueigos daly paminėta 
Vasario 16-oji. Vincentas Liule- 
vičius skaitė paskaitą “Išeivijos 
politinė kova už tautos laisvę 
1917 metais”. Pusės valandos

MUSŲ RAJONE
Bostono brolių tuntininkas 

Liūtas Gražulis LSS Tarybos 
Pirmijos V-ojo posėdžio balsavi
mu Vasario 16-osios proga pa
keltas į paskautininkio laipsnį. 
Sveikinam.

-o-
Visiem būsimos Brolijos sto

vyklos pareigūnam bei vienetų 
vadovam. Brolijos stovykloj vir
šininkui ps. Romui Pakalniui 
prašant, visi busimieji stovyklos 
pareigūnai ir vienetų vadovai 
kviečiami pirmam stovyklos 
posėdžiui būtiniem reikalam ap

Mieli Lietuviškosios Skautybės 
fondo atstovai,

Pirmieji LS Fondo veiklos 
metai baigėsi su 1976. Per tuos 
metus gan daug nuveikėm — su- 
siorganizavom, įgijom nemaža 
draugų bei pritariančių mūsų 
užsimojimam ir išauginom fon
do kapitalą iki 19,717.15 dol. 
Vien tik palūkanų išmokėsim 
tūkstantį su viršum dolerių bū- 
tiniausiem skautiškiem darbam 
remti.

Pereitais metais bene pirmoji 
aukas pradėjo siųsti s. Irena Jan
kauskienė iš New Yorko; po jos 
v.s. Juozas Maslauskas iš Angli
jos atskubėjo mum į pagalbą.

Vos tik grįžęs iš ligoninės, v.s. 
Vladas Bacevičius iš Clevelando 
visa energija įsijungė į aukų 
rinkimą, o jo kaimynas s. Jonas 
Asminas iš Detroito jam nenu
sileido. Stiprokai pasirodė Wor- 
cesteris, atsiliepė v.s. Vladas 
Morkūnas iš Toronto, ps. Romas 
Bričkus iš Bostono, v.s. Valenti
nas Varnas iš Los Angeles ir 
galiausiai s. Vaclovas Nenortas 
iš Hartfordo ,teikiąs mum daug 
vilčių.

Ne visi LS Fondo atstovai spė
jo pereitais metais įsijungti į 
darbą — laukiam ir jų.

Mūsų fondui suaukotas kapi
talas yra neliečiamas. Mes pasi
ryžę jį išsaugoti ilgam laikui. 
Mes garbiam ir LS Fondui au
kojusius; jų pavardės bus saugo
jamos lygiai, kaip ir fondo ka
pitalas.

Prašom visus atstovus pasi
stengti, kad mum būtų žinomas 
pilnas aukotojo vardas ir pavar
dė. Jei aukotojas vedęs — abie
jų vardai.

Linkiu visiem laimingų 1977 
metų ir laukiu Jūsų laiškų.

Auka LS Fondui šiandien yra 
vienas iš geriausių investavimų 
į mūsų ateitį.

v.s. Kostas Nenortas 

paskaitoj prelegentas supažindi
no su kruopščiai dokumen
tuotais faktais apie lietuvių iš
eivių prieš 60 metų veiklą ir pa
stangas, kad Lietuva atgautų 
laisvę. Iškilminga sueigos dalis 
buvobaigta Lietuvos himnu. Po 
to sueigos dalyviai pavaišinti ka
vute.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Chicagos skyriui šiuo metu va
dovauja A. Dundzila. Filisterių 
skautų vadovybę sudaro: Loreta 
Grybauskaitė (pirm J, Dalia Pet- 
reikytė, Vyt. Kamantas, Pov. 
Gvadzinskas ir Gintaras Aukš
tuolis.

Š. K.

tarti. Posėdis įvyks kovo 2C 
Hartforde, Piliečių Klubo patal
pose, 227 lavvrence St., tel. (2031 
247-3510. Rajono vadeiva pagei
dauja, kad, jei dėl rimtų prie
žasčių minėti vadovai negalėtų 
dalyvauti, jie įgaliotų ir atsiųs
tų savo atstovus.

-o-
Vasario 16-osios proga yra 

gauti sveikinimai ir nuoširdūs 
žodžiai iš LSS-gos pirmininkės 
v.s. L. Milukienės ir s. fil. Sigi
to Miknaičio, LSB vyr. skauti
ninko. Kadangi jų laiškai atėjo 
gana pavėluotai, nebuvo progos 
jų išspausdinti vasario mėn. 
Skautų Pastogėje.

-o-
Išėjo Lietuviškosios Skauty

bės Fondo bendraraštis Nr. 3. 
Jame yra eilė pranešimų ir pa
geidavimų. Prašoma šiais metais 
dosniai aukoti, kad būtų galima 
šiame fonde pasiekti 40,000 dol. 
sumą. Šis fondas rems skautiš
ką auklėjimą, lietuviškojo žodžio 
puoselėjimą ir skautiškosios 
programos perdavimą. Kovo mė
nuo LSS Tarybos Pirmijos skel
biamas LSF mėnesiu. Visi Są
jungos vienetai prašomi tą mė
nesį įnešti bent simbolinius įna
šus, įrašant savus vienetus į 
LSF aukotojų sąrašą. SF spau
dos darbuose žada pagelbėti dr. 
Algirdas Budreckis, v.s. A. Sau- 
laitis ir v.s. A. Samušis.

SKAUTININKIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

LSS Seserijos skautininkių su
važiavimui, įvyksiančiam kovo 
26-27 Chicagoj, numatyta tokia 
programa:

Kovo 25, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Jaunimo Centre Mont
realio sesių audinių parodos ati
darymas.

Kovo 26, šeštadienį, Tauti
niuose namuose 10 vai. regist
racija, 11 vai. astidarymas, svei
kinimai, V.S. v.s. I. Kerelienės 
pranešimas, 12 vai. s. I. Mazi- 
liauskienės paskaita “Moteris ir 
visuomenė”, 1 vai. pietūs, 2:30 
vai. diskusijos “Skautininkė” (v. 
s. M. Bamiškaitė, s. A. Bač- 
kaitienė, ps. R. Lukoševičiūtė, 
v.s. H. Plaušinaitienė^, 5 vai. va
karienė, 8 vai. lietuvių opera.

Kovo 27, sekmadienį, Jauni
mo Centre mišios, Tautiniuose 
namuose 11 vai. posėdis, v.s. L. 
Milukienės pranešimas, vieto
vių pranešimai, einamieji reika
lai, 1 vai. pietūs, 2:30 vai. 
baigiamoji sueiga, vedama v.s. 
A. Namikienės, suvažiavimo už
darymas.
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KOALICIJA PROTESTUOS PRIEŠ 
RUSŲ LAIVO ATSILANKYMĄ

Tokia antrašte pavadintą 
straipsnį išspausdino laikraštis 
Bridgeport Post kovo 3 pirmaja
me puslapy, l

“Koalicinis Komitetas Žmo
gaus Teisėm Sovietų Sąjungoj 
Ginti” planuoja demonstruoti 
prieš pramoginio rusų laivo “Ka
zakhstan” atsilankymą šį birže
lio mėnesį Bridgeporte.”

Toliau eina koalicijos spaudai 
paduoto pareiškimo tekstas:

“Siekdamas Sovietų S-goj įgy
vendinti žmogaus orumo ir tei
sių idėją taip, kaip šis tikslas 
surašytas Helsinkio susitari
muose, kuriuos ir Sovietų S-ga 
yra pasirašiusi. Koalicinis Komi
tetas Bridgeporte žiūri į sovietų 
pramoginį laivą kaip į simboliš
kai reprezentuojantį tos valsty
bės tebevykdomą tikėjimo ir 
kultūrinio pasireiškimo, laisvos 
informacijos ir laisvo judėjimo 
priespaudą.

“Kazakhstan” laivas bus nau
dojamas pramoginėm ekskur
sijom. Jame veiks nuo muitų 
laisva krautuvė, kurioj bus par
davinėjami suvenyrai, jų tarpe ir 
sovietiniuose kalėjimuose bei 
darbo lageriuose gamintieji. 
Laivas iš dalies buvo atkvies
tas tam, kad jo atvykimas prisi
dėtų prie platesniu mastu vyk
domo Bridgeporto uosto atgaivi
nimo. Tikimasi, kad taip bus pa
dėta bendrajai miesto ekonomi
jai.

Žmogaus Teisių Koalicija 
visai nesipriešina šiam plates
niam siekimui. Jis, iš tiesų, turi 
pilną koalicijos paramą. Tik tai, 
kad šiam revitalizacijos tiks
lui naudojamas sovietų pramogi
nis laivas, privertė koaliciją 
griežtai pasisakyti prieš jį. Šio 
laivo totalitarinis užnugaris ty
čiojasi iš tų žmogaus teisių, už 
kurias mes kovojame.

Turime gyvai remti Žmogaus 
Teises taip, kaip prezidentas 
Carteris daro, ir pilnai pritarti 
jo pastangom sugrąžinti moralę 
ir orumą mūsų užsienio politi
kom

Kol Sovietų S-ga tebelaiko 
10,000 politinių kalinių siaubin
gose koncentracijos lagerių sąly
gose; kol SS-ga mediciną ir vais
tus tebepiktnaudoja ant politi
nių kalinių; kol S. S-ga tebenei- 
gia laisvę katalikui būti katali
ku, baptistui — baptistu ir žy
dui — žydu; kol S. S-ga tebe
vartoja kultūrinę priespaudą 
prieš ukrainiečius, totorius, lie
tuvius, lenkus, slovakus ir dau
gybę kitų pavergtų tautų, mes — 
laisvame pasaulyje gyvenantieji 
— privalome rodyti, demonst
ruoti visiem savo susirūpinimą 
ir pastangas visa tai pakeisti.

Koaliciją Žmogaus Teisėm 
Sov. S-goj ginti formaliai su
daro atstovai iš šių grupių: 
Bridgeporto diecezijos sociali
nių reikalų ministerijos, L. vy
čių Bridgeporto 141 kuopos, 
Jungtinės Žydų Tarybos Bridge
porto skyriaus, Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Bridgepor
to apylinkės, Ukrainiečių Kong
reso komiteto, Bridgeporto Baž
nyčių Tarybos, Bridgeporto 
YWCA, Bridgeporto Tarptauti

III MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS

Trečias lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumas įvyks 
1977 lapkričio 24-27 Chicagoj. 
Paskaitų ciklai numatomi trijose 
pagrindinėse srityse: griežtieji 
mokslai, medicina ir humanita
riniai mokslai.

Lietuviai mokslininkai kvie
čiami prisidėti prie simpoziumo 
programos, siūlant paskaitas iš 
savo specialybės. Paskaitos gali 
liesti vėliausius moksliškų ty
rinėjimų rezultatus arba gali 
perduoti iki šiol sukauptą moks
lišką patyrimą. Pageidautina, 
kad paskaitų turinys kokiu nors 
būdu atitiktų pagrindinę simpo
ziumo idėją: universali Lietuvos 
sąvoka tiek humanitarinių, tiek 
ir griežtųjų mokslų bei kūrybos 
šviesoj.

Paskaitos turėtų tilpti 20-25 
minučių rėmuose. Siūlomų pa

nio Instituto. Žydžių ir Krikš
čionių Moterų Susivienijimo.

Koalicija, kuri jau gyvuoja 
apie pusantrų metų, Bridgepor
to visuomenei yra surengusi du 
didelio masto Žmogaus Teisių 
minėjimus. Pirmasis buvo 
Sacred Heart Un-te 1975 gruo
džio 10. Buvo susirinkę 600 
žmonių. Antrajame, įvykusiame 
tame pačiame universitete, 1976 
gruodžio 9 Simas Kudirka ir 
Anatoly Schapiro pasidalino sa
vo pergyvenimais sovietiniuose 
kalėjimuose ir koncentracijos la
geriuose.

Koalicija taip pat buvo kvies
ta ir raštu liudijo Kongreso Už
sienio Reikalų Komitetui, pa
remdama tada neseniai įsteigtą 
komitetą Helsinkio susitarimam 
sekti. 1976 birželio mėn. gyvu 
žodžiu liudijo ir Respublikonų 
Tautinės Platformos Komite
tui Washingtone.

Koalicinis komitetas yra surin
kęs daug parašų peticijom, rei- 
kalaujančiom išlaisvinti lietu
vaitę Nijolę Sadūnaitę, ukrainie
tį Valentin Moroz ir žydą Ilya 
Glezer, ir tuo tikslu taręsis su 
senatoriumi Weicker ir kongres- 
manais McKinney, Giaimo ir 
Saras in.”

-o-
Šiek tiek užkulisių informaci

jos. Koalicijos atstovai lankėsi 
pas miesto burmistrą John Man- 
danici ir tarėsi su miesto Pre
kybos Rūmų Valdyba. Buvo

BRIDGEPORT, CONN.

Nepriklausomybės atstatymo 
ir dr. J. Basanavičiaus 
sukakties minėjimas

Bridgeporto apylinkių lietu
viai vasario 20 gana gausiai bu
vo susirinkę į tautos šventės mi
nėjimą, kuris vyko Šv. Jurgio 
parapijos patalpose. Tęsiant pra
ėjusiais metais pradėtą tradiciją, 
tos dienos įvykius organizavo 
LB apylinkė ir L. vyčių 141-oji 
kuopa.

Lietuviškas mišias koncele- 
bravo klebonas kun. F. Prano
kus ir svečias iš Providence ko
legijos kun. A. Jurgelaitis, OP. 
Kun. Pranokus pasakė dvasią 
stiprinantį pamokslą. Prie vėlia
vų stovėjo Bridgeporto jauni
mas.

Tuoj po mišių svečiai rinkosi 
į parapijos svetainę pietum. Po 
to didžiojoj salėj prasidėjo minė
jimas, kuriam pakaitomis vado
vavo L. vyčių pirmininkas G. 
Radzvvillas ir LB pirminin
kas A. Ivaška.

Po invokacijos ir himnų vy
ko simbolinis žvakių uždegimas. 
Trys tautinių spalvų žvakės už
degtos prie dr. Jono Basanavi
čiaus didelės, senos, 1883 
darytos portretinės fotografijos.’' 
Raudonąją žvakę — už kovoju
sius, žuvusius ir tebekovojan- 
čius dėl Lietuvos laisvės — už
degti buvo pakviestas savanoris 
kūrėjas J. Karys. Geltonąją žva
kę — padėkai už Lietuvos išgy
ventus 22 nepriklausomybės 

skaitų santraukas (vienas pusla
pis} prašoma siųsti atitinkamų 
sričių vadovam iki balandžio 1.

Sričių vadovai ir jų adresai:
Griežtieji mokslai: Dr. Vytau

tas Klemas, 384 Briar Lane, Ne- 
wark, Delavvare 19711.

Medicina: Dr. Mindaugas Vy
gantas, 1720 Centrai Avenue, 
Wilmette, 111. 60091.

Humanitariniai mokslai: Dr. 
Janina Reklaitienė, 766 Wil- 
liams Dr., Crown Point, Indiana 
46307.

Sričių vadovai atrinks paskai
tas, įvertinę siūlomų paskaitų 
santraukas. Galutinė paskaitų at
ranka bus padaryta bendrame 
posėdy, dalyvaujant prof. dr. 
Rimvydui Šilbajoriui, šio simpo
ziumo visos mokslinės progra
mos vadovui.

R. Šilbajoris 

tikėtasi visai sustabdyti šio lai
vo atplaukimą, pakeičiant jį ki
tos valstybės laivu. Pasiro
džius, kad tai neįmanoma pa
daryti, nes vienas Bridgeporto 
kelionių biuras sovietam jau tuo 
tikslu įmokėjęs keletą šimtų 
tūkstančių dolerių, dėtos kitos 
pastangos šio laivo sutrukdymui. 
Paskutinėmis žiniomis, Bridge
porto uosto darbininkai atsisako 
aptarnauti “Kazakhstan” laivą, o 
dviejų didžiųjų prieplaukų savi
ninkas neleis tam laivui naudo
tis savo prieplaukomis. Laivui 
neliks nieko kito, kaip tik, įme
tus inkarą toliau nuo kranto, ke
leivius atsigabenti valtimis.

Koalicija stipriai išėjo prieš 
šį pramoginį (cruise} laivą, iš
skirdama jį iš kitų, prekinių 
sovietų laivų, kurie kas mėnesį 
atplaukia Bridgeporto uostan, 
todėl, kad jis savo pramoginiu 
fasadu kaip tik simbolizuoja tą 
didelę veidmainystę, kuria pa
remta visa Sov. S-gos egzistenci
ja. Šio laivo tikslai — nei aprū
pinimas reikalingomis prekė
mis, nei pasikeitimas kultūrinė
mis vertybėmis,—tik akiplėšiš
kas pasipinigavimas ir propa
ganda. Laivas pavežios ameri
kiečius Naujosios Anglijos pa
krantėmis, kur nuo kovo 1 
Sovietų žvejų laivam nebegali
ma rodytis, ir paskutinei kelio
nei pasuks į Bermudos salas. 
Laivo kelionės plačiai garsina
mos amerikietiškų laikraščių 
pramoginiuose puslapiuose.

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
nesusigundys paplūduriuoti 
Amerikos pakrantėse sovietinia
me “Kazakhstan”. G.I.

metus — uždegė Aldona Radz- 
willas, buvusi Connecticut le- 
gislatūros atstovė. Žaliąją žvakę, 
simbolizuojančią mūsų viltį ir 
pasiryžimą ir toliau kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, uždegė jaunimo atstovė 
Aldona Bariūtė.

Buvo pristatyti garbės svečiai.
G. Ivaškienė angliškai paaiški
no dr. Jono Basanavičiaus rolę 
lietuvių tautos atgimimo sąjū
dy ir nepriklausomybės atstaty
me. W. Devanas perskaitė 
Bridgeporto burmistro prokla
maciją.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo L. 
vyčių organizacijos dvasios va
das — veiklus , tiesiog užkre
čiamai lietuviškos dvasios vyras 
— kun. A. Jurgelaitis, OP. Kal
bėjo angliškai, o po to — lietu
viškai. Abi kalbas vartoja lygiai 
laisvai. Trumpais šuoliais per
eidamas per Lietuvos istoriją ir 
taikliai sustodamas prie lietuvių 
tautos krizės momentų, kurie su
brandino tų laikų šviesiuosius 
patriotus ryžtingai veiklai už tė
vynės laisvę, prelegentas ilgė
liau sustojo prie šių laikų did
vyrių. Ypač pabrėžė Nijolės Sa- 
dūnaitės pavyzdį. Ragino iš tų 
pavyzdžių semtis stiprybės savo 
veiklai už Lietuvos išlaisvini
mą. Kun. Jurgelaitis klausytojus 
žavėjo savo gyvu nuoširdumu ir 
tikrai vaizdinga kalba. Būdamas 
amerikietiško universiteto pro
fesorium, yra pajutęs svarbą 
koncentruoti mintis ir jas gyvai 
perduoti.

Pertraukos metu buvo renka
mos aukos, atsižvelgiant į auko
tojų pageidavimus. Po to A. Bu
lotienės vadovaujama grupė Ra
telis, iš Waterburio, sušoko pen
kis tautinius šokius.

Minėjimas buvo plačiai apra
šytas kitos dienos Bridgeport 
Telegram laidoj. Pirmą puslapį 
puošė Blezdingėlę šokančių 
merginų nuotrauka. Aprašymas, 
užėmęs apie ketvirtį pirmojo 
puslapio, tęsėsi ir antrajame 
puslapy, kuriame buvo ir antroji 
nuotrauka — paskaitininkas ir 
programos vedėjai prie koplytė
lės.

Džiaugiamės šio minėjimo pa
sisekimu ir jo plačiu atgarsiu 
amerikiečių spaudoj. Tai buvo į- 
manoma tik nuoširdžiai darnios 
dviejų Bridgeporto organizacijų 
veiklos dėka.

Minėjimo garsinimu rūpinosi 
T. Trainis, parašiusi ir išsiunti- 
nėjusi per 200 pakvietimų ir 
pranešimų visuomenei, valdžios 
ir amerikiečių organizacijų at
stovam ir devyniasdešimčiai 
diecezijos parapijų. Nemaža jų 
dalis atsispausdino pranešimus

Bridgeport, Conn., miesto burmistrą Vasario 16 proga aplankę lietuviai apžiūri Lietu
vos vėliavą. Iš k. T. Trainis, Ch. Dougiello, burmistras John Mandanici, 
L. vyčių kuopos pirmininkas G. Radzwillas, kun. F. Pranokus. Nuotraukoje nesima
to M. Liaukienės ir Vi. Bariaus. Burmistras Mandanici ta proga pasirašė proklamaciją. Nuotr. 
Bridgeport Post

PHILADELPHIA, PA.
Ateitininkų susirinkimas

Šv. Andriejaus parapijos salėj 
kovo 6 įvyko metinis ateitininkų 
sendraugių susirinkimas. Kun. 
Kajetonas Sakalauskas skaitė pa
skaitą apie dvasinį atsinaujini
mą. Prelegentas pastebėjo, kad 
krikščioniškame gyvenime jau
tėsi nuovargis, kuris reiškėsi 
veržlumo stoka ir gyvenimu 
išorinėmis formomis. Buvo šau
kiami Vatikano) susirinkimai ir 
ieškota būdų sustingimui paša
linti. Liturginiais ir kitais pakei
timais norėta atnaujinti žmogų 
ir jo dvasią. Ne visi keitimai at
vedė į dvasinį atsinaujinimą. Po 
paskaitos buvo gana daug klau
simų.

Skyriaus pirmininkė Genovai
tė Mačiūnienė peržvelgė metų 
veiklą. Esamose sąlygose pada
ryta gana daug: suruošta dail.

Prano Baltuonio medžio 
skulptūra — Žvejys. Jo dar
bų parodos vyksta: Philadel- 
phijoj, Pa., kovo 20, Newar- 
ke, N.J. — balandžio mėn. 
Nuotr, D. Blauzdžiūnaitės

savo biuleteniuose ir tą sekma
dienį meldėsi už pavergtą lietu
vių tautą. S. Marcavage užmez
gė ryšius su radijo stotimis ir 
apylinkės laikraščiais, pats ta 
proga parašęs atvirų laiškų re
daktoriam. Susitikimą su bur
mistru ir proklamaciją išrūpino
G. Radzwillas. E. Janiūnienė, 
kaip ir kitais metais, suorgani
zavo tautiniais drabužiais apsi
rengusias moteris, kurios vasa
rio 19 ir 20 po visų Šv. Jur
gio bažnyčioj aukotų mišių rin
ko pinigus Lietuvos išlaisvini
mo pastangom paremti. Vien tik 
tuo būdu buvo surinkta per $200 
dol. Aldona Radzwillas su kitų 
moterų pagalba išvirė skanius 
pietus ir vėliau paruošė kavutę 
su pyragais.

G. Iv.

V. Krištolaitytės kūrinių paroda, 
kun. dr. K. Širvaičio ir dr. A. 
Šmulkščio paskaitos, metinė 
šventė, globotas ateitininkų sen
draugių sąjungos atstovų suva
žiavimas Philadelphijoj, įsijung
ta į Eucharistinio kongreso lie
tuviškosios dalies ruošą. Paskiri 
skyriaus asmenys yra vadovauja
mose pozicijose kitose organiza
cijose. Dabar skyriui priklauso 
32 nariai. Metų bėgy sulaukta 
keturių naujų narių. Trys jų — 
iš jaunimo tarpo.

Alfonsas Kazickas, revizijos 
komisijos pirmininkas, pranešė, 
kad pateisinamieji dokumentai 
tvarkomi gerai ir šiuo metu ka
soj yra 230 dol. Nutarta radijo 
valandėlei, Draugui, Darbinin
kui ir Eglutei paskirti po 10 dol., 
Ateičiai — 15 dol., šiais metais 
Clevelande įvyksiančiam IX 
ateitininkų kongresui — 40 dol.

Į naują valdybą išrinkti: Jūra 
Viesulienė-Gailiušytė, Geno
vaitė Mačiūnienė, Danutė Mu- 
raškaitė, Kazimieras Razgaitis ir 
Edmundas Binkis. Kontrolės ko
misiją sudaro Albina Lukienė, 
Bronė Petrauskienė ir Alfonsas 
Kazickas. Nutarta sudaryti pa- 
gelbinį komitetą iš tėvų, kurių 
vaikai priklauso prie ateitininkų.

SUNKAUS DARBO DEŠIMTMETIS
Mūsų žinomam medžio šaknų 

skulptūrų kūrėjui Pranui Baltuo- 
niui šių metų vasarą sueina vi
sas dešimtmetis nuo visiško atsi
davimo šiam darbui.

P. Baltuonis yra sukūręs dau
giau kaip 1500 skulptūrų skulp
tūrėlių. Apie 1200 iš jų jau puo
šia daugiausia lietuvių namus 
Amerikos kontinente. Bet yra jų 
ir kitur: Anglijoj, Australijoj, 
Škotijoj, Prancūzijoj, Vokietijoj, 
Ganoj ir kituose kraštuose. Dau
giausia Baltuonio darbų pa
sklido po platųjį pasaulį 1967, 
kada Kanadoj vyko pasaulinė 
paroda. Per tą dešimtmetį Bal- 
tuoniai yra turėję 72, daugiausia 
vieno žmogaus, parodas.

Tame laikotarpy, bevažinėjant 
su parodomis, susikrovė ir daug 
nuoširdžių atsiliepimų ir pagyri
mų. Bet šalia to atsirado ir šmeiž
telių. Jie nėra pagrįsti. Aš 
puikiai pažįstu Baltuonį kaip są
žiningą ir gerą žmogų nuo pat 
jaunystės dienų. Tik gal kai kur 
jis turi truputį per daug prigim
to jautrumo.

Visose grupinėse Amerikos 
parodose, kur suvažiuoja šimtai 
menininkų, Baltuonio skulptūrų 
skyriuj būna lentelė su užrašu: 
Lithuanian artist Pranas Baltuo
nis from Montreal, Canada. Jo 
skyrius paprastai parodos lanky
tojų yra labiausiai mėgstamas. 
Grupinių parodų rengėjai gau
dyte gaudo Baltuonius, nes jie 
paįvairina bendrą parodą savo 
skirtingais kūriniais. Daugely 
vietų jie buvo parodyti televizi
joj, ir jų vardas yra plačiai žino
mas visoj Šiaurės Amerikoj. Dėl

-o-
Šv. Kazimiero šventė minėta 

kovo 6. Šv. Andriejaus bažny
čioj su vėliavom dalyvavo skau
tai ir ateitininkai. Pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. K. Sakalaus
kas. Platesnį minėjimą suruošė 
Lietuvos vyčiai.

Prano Baltuonio medžio šak
nų skulptūrų paroda Šv. Andrie
jaus parapijos salėj vyks kovo 20, 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų 
pamaldų. Parodą rengia Vin
co Krėvės šeštadieninės mokyk
los tėvų komitetas.

Už a.a. kun. Andriaus Degu
čio sielą mišios bus aukojamos 
kovo 26, šeštadienį, 9 vai. ryto. 
Jas užprašė L.M.K. Federacijos 
Philadelphijos klubas.

Balfo 52-jo skyriaus metinis 
narių ir aukotojų susirinkimas 
įvyks kovo 27 Šv. Andriejaus pa
rapijos salėj, tuoj po lietuviš
kų mišių.

L.M.K. Federacijos Phila
delphijos klubas gegužės 29 
ruošiasi plačiai paminėti a.a. Ro
mą Kalantą. Po iškilmingų pa
maldų Šv. Andriejaus bažny
čioj parapijos salėj bus akade
mija. Kalbėtoju pakviestas rašy
tojas Jurgis Jankus iš Rocheste- 
rio.

B.V.

to nenuostabu, kad sykį, jiem 
einant Grand Canyon prekybos 
centru, jaunuoliai šaukė: “Hey 
you, we saw you yesterday on 
TV!”

Mes, lietuviai, turėtume viso
keriopai remti Baltuonius, kad 
lietuvių vardas būtų kuo pla
čiausiai žinomas. Kas turi įsigiję 
Baltuonio darbų, tegu juos laiko. 
Ateity jie gali būti labai bran
gūs.

Baltuonio darbai kažkaip sa
votiškai veikia į namus atėjusį 
svečią. Vos tik apsisukęs, jis 
tuojau sustoja prie Baltuonio 
skulptūros ar skulptūrėlės, saky
damas “Tai Baltuonio darbas”, 
nors aplinkui būtų ir daug meno 
kūrinių.

Baltuoniai nesigaili duoti 
skulptūrų lietuvių kultūriniam 
reikalam: šeštadieninėm mo
kyklom, spaudai, skautam ir pa
vieniam asmenim už įvairius ge
rus darbelius. Sykį J. Baltuonie- 
nė prasitarė, kad jie tokiem da
lykam nuo 1967 yra atidavę 
skulptūrų skulptūrėlių už septy
niolika tūkstančių dolerių.

Mieli Baltuoniai, tęskit savo 
darbą toliau, kol jėgos leidžia. 
Laikas yra amžinas, bet žmogaus 
amžius neamžinas.

A. Balsys

Aidai—
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?
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TAUTINES KULTŪROS BEI 
ARTIMO MEILĖS BARUOSE
V. Šimkaus 50 metų kultūrinės veiklos 
sukaktį švenčiant

A. VILAINIS

Chicagoj gyveną vilniečiai, 
susibūrė į Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungą, sausio 16 parųinė- 
jo Valerijono Šimkaus 50 metų 
kultūrinės visuomeninės veik
los sukaktį atitinkamų pagerbi
mu ir vaišėmis. Valerijonas Šim
kus, kaip žinia, yra vilnietis, gi
męs ūkininkų šeimoj 1907 sau
sio 23 lietuviškiausiame kam
pely Lekiškės kaime, Tvere
čiaus valsč., Švenčionių apskr. 
Šią gimimo datą pažymėjau ne 
dėl to, kad ji išryškina faktą, 
jog sukaktuvininkas dar pačioj 
savo jaunatvėj pradėjo tautinę, 
kultūrinę, visuomeninę veiklą, 
bet kad jis taip pat švenčia šiais 
metais ir antrą sukaktį, būtent 
savo amžiaus 70 metų.

-o-

Valerijono Šimkaus vaikystės 
metai nebuvo lengvi. Pirmojo 
pasaulinio karo metu per jų so
dybą ėjo kariaujančių valstybių 
fronto linija. Visi trobesiai buvo 
sudeginti, gyvasis ir negyvasis 
inventorius buvo sunaikintas. 
Sodyboj ir laukuose buvo iškasti 
apkasai ir įrengti bunkeriai. 
Frontas buvo sustojęs vietoj, ir 
tai truko beveik trejetą metų. 
Šeimai teko ieškotis prieglaudos 
Mielagėnų valsč., vėliau teko 
trauktis toliau nuo fronto iki 
Utenos. Ir pačiam Vz. Šimkui 
teko netrukus pelnytis duoną 
viename dvarely samdiniu. Bet 
ir tais vargingais vaikystės me
tais jis išmoko lietuviško rašto. 
Vėliau su lietuviška spauda jau 
nebesiskyrė, ir jo laisvalaikio 
poilsio valandomis knyga tapo

V. Šimkaus pastatytas kry
žius Portlande. Stovi vietos 
komitetas. Iš k.: Jonas 
Kanius, prof. dr. V. Juodeika, 
kun. P. B aitrumas ir A. 
Garolis
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artimiausiu draugu.
Karui pasibaigus, liko atskir

tas nuo savo motinos, nes mo
tina jau buvo grįžusi į tėviškę. 
Nepajėgdama viena tvarkytis, ji 
davė žinią sūnui, kad grįžtų bū
tinai į tėviškę. Grįžęs pradėjo 
ūkinio atstatymo darbus, kur pa
rodė labai didelį sumanumą. 
Greit buvo atstatyti ir patys tro
besiai, o gyvenamasis namas sa
vo išvaizda pralenkė visos apy
linkės pastatus. Tuo pačiu laiku, 
Vosiūnų klebono kun. Juozo 
Erčiaus paskatintas, įsijungė į 
vietos tautinę kultūrinę veiklą. 
Dalyvavo bažnytiniame chore, 
tapo uoliu Šv. Kazimiero draugi
jos veikėju. To paties klebono 
pasitikėjimo dėka jis ėmė pla
tinti ir skleisti kituose kai
muose iš Lietuvos slaptai įga
benamą spaudą. Atsikėlus į Vo
siūnų pradžios mokyklą mokyto
jauti jo pusbroliui Hermanui 
Misiūnui, dar labiau suaktyvino 
veiklą, pradėdami vaidinti.

Po pavasario sėjos darbų, 
prieš prasidedant vasaros dar
bymečiui, jis su dviračiu išvyk
davo paekskursuoti po lenkų 
okupuotį Lietuvą. Tai davė jam 
progos pažinti ne tik istorines 
vietas, bet patirti ir tautines 
problemas bei lenkų persekioji
mo metodus. Vėliau jis įsijungė į 
slaptą žinių bei informacijų tei
kimo tinklą lietuvių spaudai ir 
atitinkamom įstaigom. Tie slapti 
jo ryšiai su nepriklausoma Lie
tuva lenkam išryškėjo, kada jis 
jau buvo pašauktas atlikti karinę 
prievolę. Tada jis buvo suimtas, 
ir pagal Lenkijos įstatymus jam 
grėsė ilgi metai kalėjimo. Bet 
jam pavyko, apsimetus sergan
čiu, patekti į kalėjimo ligoninę 
ir iš jos pabėgti, ukrainiečių 
pogrindžiui padedant. Su jų tal
ka ir padirbtais dokumentais jis 
vėl pasiekė Vilniaus kraštą ir, 
pogrindžiui padedant, perėjo 
per administracijos liniją.

-o-

Atsidūręs nepriklausomoj 
Lietuvoj, Valerijonas Šimkus 
tęsė savo tautinę kultūrinę veik
lą. Tuoj įsijungė į Vilniui Va
duoti ir Šaulių Sąjungas ir mo
kyklom, skautam bei kitom or
ganizacijom rodė skaidres ir 
skaitė informacines paskaitėles 
apie Vilniaus krašto padėtį ir 
lenkų persekiojamus lietuvius. 
Taip pat per Vilniui Vaduoti 
Sąjungai skirtas radijo valandė
les teikė panašaus pobūdžio in
formacijas. Nesitikėdamas, kad 
jį pašauks į kariuomenę, pada
vė prašymą, kad būtų priimtas 
savanoriu. Kariuomenėj atitar
navo pusantrų metų Gedimino 
pulke, kuris tuo metu stovėjo 
Ukmergėj.

Išėjęs iš kariuomenės tarny
bos, tik savo veržlumo bei suma
numo dėka gavo tarnybą polici
joj. Ir čia tarnaudamas, savo kul
tūrinės veiklos nenutraukė. Va
žinėjo ir toliau su paskaitėlėmis 
apie Vilnių po Kauno apylinkes. 
Buvo pradėjęs lankyti suaugusių

Valerijonnas Šimkus

gimaziją. Policijoj nesant palan
kių sąlygų, Kauno miesto bur
mistro, Šaulių S-gos pirmininko 
inž. Grauroko padedamas, buvo 
priimtas į Kauno miesto savival
dybės profesionalų ugniagesių 
komandą. Čia tarnaudamas, lan
kė ir toliau suaugusių gimnazi
ją, taip pat ir Vaičkaus dramos 
studiją. Įsteigė Antakalnio šau
lių būrį ir įėjo į jo vadovybę. 
Rūpinosi to būrio gyva kultūri
ne veikla. Būrys suruošė Kaune, 
Meno mokyklos kalvoj, pirmą
sias Jonines su patriotiniais vai
dinimais. Be to, tenai V. Šim
kaus rūpesčiu pagrindiniu kal
bėtoju dalyvavo ir kan. J. Tu
mas-Vaižgantas. Dėl tos priežas
ties į tas Jonines suėjo didelė 
minia kauniečių. Jas gerai įverti
no ir spauda.

Atsiradus tinkamom patalpom 
prie Šančių ugniagesių būstinės, 
suorganizavo scenos mėgėjų tru
pę, kuri tenai repetuodavo ir 
vaidindavo scenos veikalus. Bu
vo pastatyti keli dramos veika
lai, kurie buvo vaidinami Til- 
manso ir Žaliakalnio salėse, o be 
to, su jais buvo gastroliuojama 
ir kitose vietovėse.

Kaune begyvendamas, sukūrė 
ir šeimą. Vedė susipratusią, iš
mokslintą lietuvaitę Oną Belo- 
zaraitę, kuri tada tarnavo Kauno 
apskrities savivaldybėj maši
ninke ir vėliau Vilniuj ėjo vie
no skyriaus sekretorės pareigas. 
Ji taip pat aktyviai reiškėsi ir 
lietuviškoj veikloj; tokia pasili
ko ir po vedybų. Tos lietuviš
kos veiklos ji neatsisakė ir dabar 
čia, Chicagoj. Ne vienu atveju 
prisideda prie V. Šimkaus užsi
krautos kultūrinės naštos pa
lengvinimo.

Prasidėjus karui ir bolševikam 
užėmus Vilniaus kraštą, Lietu
vos užsienio reikalų ministerija 
paprašė jį vykti kartu su keliais 
kitais vilniečiais į Vilniaus kraš
tą, kad jie informuotų ir skatintų 
vilniečius organizuotis, nes 
Lietuvos vyriausybė rūpinosi ir 
tikėjosi iš Sovietų išsiderėti Vil
niaus kraštą Lietuvai.

-o-
Atgavus Vilnių, jame pasiliko 

ir, kaip turįs teoretinį pasiruoši
mą ir ilgametę praktiką ugnia- 
gesyboj, buvo paskirtas brand- 
majoro pavaduotoju. Organizavo 
dar ir švietimo bei lietuvių kal
bos kursus. Buvę vilniečiai ug
niagesiai, kurie jau nebemokė
jo gimtosios lietuvių kalbos, uo
liai lankė kursus ir stengėsi 
grąžinti ir į savo šeimas lietuvių 
kalbą. Jie taip pat gerai išmoko 
ne tik giedoti Lietuvos himną, 
bet ir keletą liaudies dainų, 
tinkančių eisenose. Per trumpą 
laiką buvo atliktas didelis ug
niagesių atlietuvinimo darbas.

Aktyviai jis dalyvavo ir kito
kioj organizacitiėj veikloj. Buvo 
Vilniaus šaulių rinktinės vado
vybėj, eidamas švietimo ir kul
tūros vadovo pareigas. Jam buvo 
pavesta supirkinėti iš lenkų ka
ro metu užslėptus ginklus. Di
dėjant grėsmei iš Sovietų pusės, 
jis išleido mašinėle rašytų ir ša- 
pirografu padaugintų porą bro
šiūrų, primenančių būti bu
driem ir pasiruošusiem netikėtu
mam. Sovietų raudonajai armijai 
okupavus Lietuvą, šaulių rinkti
nės štabas nutarė tų ginklų ne
perduoti Sovietų įstaigom, o 
juos paslėpti. Šiais ginklais vė
liau pasinaudojo mūsų pogrin
džio armija.

Okupacijos laiku jam teko 
pasitraukti iš ugniagesių tarny
bos, nes savo postą reikėjo už
leisti senam komunistui. Kažkas 

išdavė Valerijoną Šimkų ir kitus 
ryšium su iš lenkų supirktų 
ginklų slėpimu. Dėl tos priežas
ties jis pateko į pirmąją enka
vedistų medžioklės ugnį. Gavęs 
apie tai informacijų, V. Šimkus 
pasislėpė — jam pavyko išsi
slapstyti apie 8 mėnesius. Atyy- 
kęs į Vilnių su specialiais po
grindžio uždaviniais, jis buvo iš
duotas ir gatvėj suimtas. Prie en
kavedistų įstaigos, esančios 
Gedimino gatvėj, dėl gausaus 
žmonių judėjimo jam pavyko iš
trūkti iš enkavedistų rankų ir 
pabėgti. Deja, besivydami ir ap
šaudydami jį sužeidė. Buvo dar 
suspėjęs užsislėpti už namų dar
žuose, bet enkavedistai jį at
sekė su šunimis ir suėmė. Jam 
teko praeiti baisius Sovietų kan
kinimų Golgotos kelius. V. Šim
kus kaltu neprisipažino svar
biausia dėl to, kad Sovietų sau
gumas perdėtai jį laikė ginkluo
tos grupės vadu, reikalaudamas 
savo bendrininkus išduoti pa
vardėmis. Kadanti jis atsisakė 
ir dar tvirtino esąs nekaltas, 
tai sovietiniai tardytojai jį kan
kino pačiais žiauriausiais bū
dais. Bet Valerijonas Šimkus vis
ką ištvėrė, ir iš jo enkavedistai 
neišgavo naujų aukų pavardžių. 
Iš kalėjimo buvo išlaisvintas 
1941 birželio 23.
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Vos šiek tiek atgavusį jėgas, 

laikinajai vyriausybei pašaukus 
visus grįžti prie savo pareigų, 
Vilniaus miesto burmistras V. 
Šimkų paskyrė miesto brandma- 
joru. Jam pavedė paruošti pla
nus, kaip perorganizuoti ugnia
gesius, pritaikant juos karo meto 
apsaugai. Prie Vilniaus miesto 
savivaldybės buvo įsteigta 
priešgaisrinė-priešlėktuvinė ap
saugos direkcija, kurios viršinin
ku buvo paskirtas V. Šimkus. 
Darbo sritis, prisitaikant karo 
stoviui, buvo nepaprastai išplės
ta. Iš dviejų ugniagesių koman
dų atitinkamose miesto dalyse 
buvo įsteigtos keturios ko
mandos. Priešlėktuvinei civili
nei apsaugai buvo reikalingi sa
nitarai ir kiti instruktoriai. Čia 
veikė nuolatiniai sanitarų ir civi
linės apsaugos instruktorių kur
sai. Jiem vadovavo medicinos 
fakulteto profesoriai, o kursan
tai daugiausia buvo studentai, 
nes buvo pasirūpinta — kas tar
naus priešlėktuvinėj-priešgais- 
rinėj apsaugoj, bus atleistas nuo 
darbų Vokietijoj. Buvo organi
zuojami ir didesnių įmonių 
priešlėktuvinės ir priešgaisrinės 
apsaugos skyriai. Vėliau šis dar
bas buvo išplėstas į visą Vilniaus 
apygardą. Tokiu būdu šimtai 
jaunuolių buvo apsaugoti nuo iš
vežimo į Vokietiją darbam.

Buvo aktyvus ne tik tautinės 
kultūros baruose, bet gelbėjo ir 
lietuvius, kiek galėdamas jiem 
padėdavo. Ugniagesių mašino
mis jis pristatydavo ir surinktą 
maistą kunigų seminarijos auk
lėtiniam ir kitų bendrabučių 
moksleiviam. Susiartinęs su 
arkivyskupu Reiniu, kadangi šis 
neturėjo susisiekimo priemonių, 
atostogų metu jį vežiojo vizi
tuojant parapijas. Norėjo arki
vyskupui Reiniui padėti ir bol
ševikų frontui priartėjus, bet ga
nytojas nenorėjo atsitraukti nuo 
savo tikinčiųjų ir atsisakė, Tik
tai jį nugabeno į tėviškę, kol 
praeis mūšiai Vilniuj.

V. Šimkaus globoj buvo suor
ganizuotas ir Ugniagesių dainos 
ir šokių meno ansamblis, kurio 
vadovu buvo žurnalistas Algir
das Gustaitis. Šis ansamblis 
atliko didelį kultūrinį vaidmenį 
Vilniaus krašte. Bet ir tuo V. 
Šimkus nesitenkino ir išdavė 
šimtus pažymėjimų jaunuoliam, 
kad jie tarnauja Vilniaus ugnia- 
gesyboj, nors jokių pareigų ten 
jie neturėjo. Pažymėjimus gau
davo vien tam, kad apsisaugotų 
nuo vokiečių grobstymo. Ir pasi
traukimo metu V. Šimkus dau
geliui padėjo ištrūkti iš Sovietų 
antrosios okupacijos. Juk ir Al
fonso Mikulskio Čiurlionio an
samblis buvo išgabentas iš Vil
niaus ugniagesių ant Neries lai
koma šalanda.

-o-
Pasitraukęs į Vakarus, ir Vo

kietijoj darbavosi tautinėj veik
loj, ypač dirbdamas skautų or
ganizacijoj. Daug jiem padėjo, 
ruošiant ekskursijas ir stovyk
las. Vliko nariam padėjo nuke

liauti iš vienos stovyklos į kitą.
Atvykęs į JAV-bes, jis nepa

kito ir pasiliko toks pat pasi
šventėlis Lietuvos ir lietuvių 
kultūros reikalam.

-o-
Valerijoną Šimkų pažįs

tu dar iš nepriklausomos Lie
tuvos laikų. Visada stebė
jaus ir stebiuosi jo neišsenkan
čia energija, nepailstamai besi
darbuojant mūsų tautos labui su 
tokiu pasišventimu. Visur, kur 
jis dirba, pajuntamas svarbus į- 
našas. Jis pasižymi ne tik pa
čių idėjų skleidimu, bet ir sten
giasi, kad jos ir praktiškai bū
tų įgyvendinamos. Visada dirba 
pats išsijuosęs ir nesitenkina 
vien ragindamas kitus. Sten
giasi visada nugalėti kilusias 
kliūtis ne vien tik dirbdamas, 
bet dažnai tam tikslui paauko
damas ir stambias sumas pini
gų-

Jo pastangomis buvo įsteigta 
ir Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga, ir kaip tik tuo metu, 
kada lenkai stengėsi įtaigoti 
Amerikos spaudą bei atsakingus 
valstybės vyrus, kad Vilniaus 
kraštas esąs lenkiškas ir turįs 
priklausyti Lenkijai, Tad ši 
VKLSąjunga kaupia atitinkamą 
medžiagą jo lietuviškumui į- 
rodyti ir budi Vilniaus reikalų 
sargyboj, įeidama į Vliko ir Al- 
tos sudėtį.

Valerijonas Šimkus taip pat 
yra didelis balfininkas ir Balfo 
Chicagos apskrities pirminin
kas. Kai jo veikla jau buvo ap
silpusi ir įplaukos besiekė po 
kelis tūkstančius, Chicagoj buvo 
pradėti vykdyti vajai, lankant 
lietuvių namus. Tiem vajam su
organizuoti V. Šimkus buvo vie
nas iš svarbiausių variklių. Ir 
dabar Balfo įplaukos Chicagoj 
siekia 25,000-30,000 dolerių per 
metus.

O kiek daug jo buvo pasidar
buota ruošiant demonstracijas 
Chicagoj prieš Lietuvos okupan
tus!

Jei norėtume jo aukų sąrašą 
paskelbti spaudoj, tai užimtų 
daugiau vietos negu mano ra
šinys. Dar šių savo sukaktuvi
nių metų pradžioj jis paaukojo 
Rytų etnografinių Lietuvos 
sienų leidžiamai medžiagai 
tūkstantį dolerių.
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Žinia, kad V. Šimkus priklau

so prie Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio, kuris leidžia ir dvisavai
tinį laikraštį Laisvąją Lietuvą. 
Visą laiką laikraštis turėjo dide
lių sunkumų, nes stokojo lėšų. 
Bet kai čia atėjo V. Šimkus, 
viskas persviro į gerąją pusę, 
ir finansai buvo įvesti į tinka
mas vėžes. Laikraštis išeina re
guliariai ir, rodos, yra pats di
džiausias puslapių skaičium iš 
visų išeinančių lietuviškų dvisa- 
vaitraščių. Mane nustebino ir 
tai, kad V. Šimkus sugeba pasi
reikšti ir žurnalistikoj. Nors yra 
redakcinė kolegija, bet jam, kaip 
tos kolegijos pirmininkui, su
prantama, redagavimo darbe

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, 7 dol.
Amerikos Lietuvių Taryba, L. Šimučio, 10 dol.
Amerikos lietuvių istorija, A. Kučo, 10 dol.
Sukilimas, K. Škirpos atsiminimai, 15 dol.
Pranas Dovydaitis, J. Girniaus, 15 dol.
Mykolas Krupavičius, P. Maldeikio, 15 dol.
Kazys Pakštas, J. Ereto, 13 dol.
S. Kolupaila, J. Gimbuto ir J. Danio, 12 dol.
Vysk. V. Borisevičius, A. Baltinio, 8 dol.
Pasakyta parašyta, A. Smetonos kalbos, 10 dol.
Senasis Vilnius, A. Šapokos, 5 dol.
Paskutinis posėdis, J. Audėno, 4 dol.
Gana to jungo, K. Bielinio, 5 dol.
Dialogas su lietuviais, B. Railos, 7 dol.
Anglų novelės, P. Gaučio, 8 dol.
Krikščionybė Lietuvoj, J. Gutausko, 6 dol.
Lietuvis tautoj ir valstybėj, S. Barzduko, 6 dol.
Žurnalistika, J. Prunskio, 6 dol.
Išeivio dalia, J. Kapačinsko atsiminimai, 7 dol.
Siaubingos dienos, J. Kapačinsko, 4 dol.
Jonas Aistis, poezija, 6 dol.
Tretieji vainikai, poezija IV, 6 dol.
Vyno stebuklas, A. Niliūno poezija, 5 dol.
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus poezija, 3 dol.
Po Dievo antspaudais, L. Andriekaus, 3 dol.
Šekspyro sonetai, versta A. Tyruolio, 3 dol.
Mūsų šokiai, II-roji laida, 4 dol.
Lietuvių kalbos žodynas su paveikslėliais, 6 dol.
Mano žodynas, spalvotas, lietuvių-anglų kalbom, 5 dol.
Lietuvos spalvotas žemėlapis, 4 dol.

Šios bei kitos naujai išleistos lietuviškos knygos ir lietuviš
kos plokštelės gaunamos adresu: Darbininko administracija, 341 
Highland Blvd., N.Y. 11207. Persiuntimui pridedama 50 c.
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GIESMYNUI
Komp. Bronius Budriūnas, 

vienas iš našiausių lietuvių re
liginės muzikos kūrėjų Ameri
koj,prisiuntė kun. Lado Budrec- 
ko redaguojamam giesmynui 
šias mišias ir giesmes:

1. Mišių giesmės tautos šven
tėms, vienam ir dviem balsam.

2. Mišių giesmės Nr. II, bend
ram giedojimui arba chorui.

3. Garbė Tau, Viešpatie, lie
tuviškos dvibalsės mišios, tinka
mos giedoti ir vienu balsu.

4. Mišios šv. Kazimiero gar
bei, bendram žmonių giedoji
mui vienu balsu arba dviem bal
sais, premijuotos “Laiškų Lietu
viam” 1967.

5. Mišios už mirusius, chorui 
unisonu arba solo.

6. Neapleiski mūsų, giesmė į 
Aušros Vartų Mariją, mišriam 
chorui arba dviem balsam, ir 
Viešpaties malda, mišriam 
chorui.

7. Tėve mūsų, malda solo, 
chorui arba bendram giedojimui.

8. Mes atėjom, kalėdinė gies
mė mišriam chorui arba dviem 
balsam.

9. Džiaukis, pasauli, George
F. Hendelio kalėdinė giesmė 
mišriam chorui arba dviem bal
sam.

10. Mišių aklamacijos ir atsa
kymai, bendruomeniniam gie
dojimui vienbalsiai.

Bronius Budriūnas vargonin- 
kauja Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj. Jo adresas: 2620 Grif- 
fith Park Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90039.

atitenka pati sunkiausia našta. 
Matom, kad jis ir tas pareigas 
atlieka gana gerai. Laikraštis sa
vo turiniu yra stiprus, turi gra
žią išvaizdą, skaitytojui malonus 
paimti į rankas. Tuo dar nepa
sitenkindamas, jis prie Laisvo
sios Lietuvos įsteigė ir knygų 
leidyklą, nes okupuotoj Lietuvoj 
perdaug niekinami žuvę partiza
nai čia nebuvo apginami. Pa
skelbė konkursus partizanų he
roizmui iškelti. Iš išleistų apie 
dešimt romanų jis buvo trijų 
romanų mecenatas.

Daug dar dalykų, paremtų 
konkrečiais faktais, būtų galima 
prirašyti apie Valerijono Šim
kaus kultūrinę veiklą Ameri
koj. Manau, kad tai padarys kiti 
bendradarbiai, kurie patys jo 
darbus stebi tautinėj kultūrinėj 
veikloj.

Baigdamas šį rašinį, norėčiau 
Valerijonui Šimkui palinkėti ne 
tik dar ilgų laimingų metų, bet, 
svarbiausia, kad gerasis Dievu
lis nepagailėtų geros sveikatos, 
kuri yra labiausiai reikalinga, 
taip uoliai besidarbuojant tauti
nės kultūros dirvoj.
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Kunigas Jonas J. Kinta, bu
vęs Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas, kovo 11 sulau
kė 75 metų amžiaus. Gimė 1902 
kovo 11 Anglijoj, Liverpoolio 
mieste. Jo tėvas, taip pat Jonas 
Kinta, kilęs iš Skriaudžių para
pijos, Marijampolės apskr., 
vengdamas tarnauti Rusijos 
caro kariuomenėj, slapta išvyko į 
Angliją. Po poros metų vedė Ie
vą Jankauskaitę, atvykusią į 
Angliją iš Alvito parapijos.

Sumažėjus darbam Anglijoj, 
Kintų šeima 1906 gegužės 11 
atvyko į JAV ir apsigyveno Wa- 
terbury, Conn. Jonukui buvo 
vos ketveri metai. Sulaukęs 
septynerių metų, jis pradėjo lan-' 
kyti Šv. Juozapo lietuvių parapi
nę mokyklą. Ją baigęs, kurį lai
ką mokėsi Hartforde, La Salet- 
te kolegijoj. Vėliau studijas tęsė 
Seton Hali universitete, So. 
Orange, New Jersey, kurį baigė 
1927 birželio 8 B.A. laipsniu. 
Tų pačių metų rugsėjo mėn., 
apsisprendęs siekti kunigystės, 
įstojo į Newarko vyskupijos Ne
kalto Prasidėjimo kunigų semi
nariją, Darlington, N.J. Baigda-? 
mas teologijos mokslus, parašė 
diplominį darbą “Katalikybės 
pradžia Lietuvoj”, už kurį gavo 
A.M. laipsnį. Kunigu įšventintas 
1931 gegužės 30. Ketverius me
tus vikaravo Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijoj, Elizabeth,
N.J., pas tuometinį kleboną kun. 
Juozą Simonaitį. 1935 birželio 
27 buvo perkeltas į Sopulingo
sios Dievo Motinos lietuvių 
parapiją, Harrison, N.J., pas kle
boną kun. Leoną Voicekauską. 
Čia kun. J. Kintai teko darbuo
tis vos 10 mėnesių. Newarko ar
kivyskupas Thomas J. Walsh 
(tuo metu Patersonas priklausė 
Newarko arkivyskupijai) 1936 
balandžio 24 jį paskyrė Paterso-

WATERBURY, CONN.

Lietuvos šventės minėjimas

Jau 37 kartą Waterburio Altą 
tinkamai surengia Vasario 16- 
sios minėjimą. Nors ir turi dau
gelio metų patirtį, bet kasmet 
minėjimo tvarką ir programą to
bulina bei paįvairina. Waterbu- 
riečiai lietuviai patenkinti šven
tės pravedimu, amerikiečiai lie
ka sudominti Lietuvos klau
simu.

Apie būsimą minėjimą buvo 
skelbta lietuviškoj spaudoj, vie
tos laikrašty ilgesniu aprašymu, 
per kelias radijo stotis, bažny
čios biuleteny ir plakatu “Spau
dos” knygyno lange, kad minė
jimas įvyks vasario 13. Tad ne
daug lietuvių liko, kurių ši žinia 
nepasiekė.

Pakeliama vėliava
Tą gražų sekmadienio rytą 

9 vai., dalyvaujant policijos gar
bės sargybai ir būriui lietuvių, 
buvusi Sibiro kankinė Elena Ju- 
ciūtė, iš Bostono, prie miesto v- 
bos rūmų pakėlė lietuvišką vė
liavą. Miesto aldermonų prezi
dentas Donald McGill miesto 
vardu pasveikino lietuvius, o 
A. Čampė trumpu žodžiu padė
kojo, ir visi sugiedojo giesmę 
“Marija .. .”

Per radiją
Lietuviška radijo valandėlė tą 

dieną jausmingai nuteikė klau
sytojus savo programa, kuri buvo 
paįvairinta lietuviškais maršais, 
dainom ir patriotiniais pareiški
mais. Pažymėtina, kad, susirgus 
šios valandėlės vedėjui Jonui 
Adomaičiui, jau kelios savaitės 
tą programą praveda Adolfas 
Čampė.

Pamaldos bažnyčioj
Ypatingai gausiai lietuviai su

sirinko bažnyčion 11 vai. sumai. 
Įneštos Amerikos, Lietuvos, 
ramovėnų, ateitininkų ir skautų 
vėliavos. Jaunimas, pasipuošęs 
tautiniais drabužiais, nešė auką. 
Klebonas kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas aukojo mišias ir sakė pa
mokslą. Jis pasidžiaugė gausiu 
lietuvių atsilankymu ir pasakė

Kun. Jonas Kinta

no Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos administratorium, o 1939 
vasario 15 vysk. Thomas H. Mc 
Laughlin, pirmasis Patersono 
vyskupijos vyskupas, administ
ratorių kun. J. Kintą pakėlė kle
bonu.

Per trisdešimt penkerius me
tus kun. J. Kinta, klebonauda
mas Šv. Kazimiero parapijoj, pa
liko gilius pėdsakus.

Depresijos metai JAV buvo 
gerokai palietę ir Šv. Kazimiero 
parapijos finansinius reikalus. 
Bet jaunas, vos penkerius metus 
vikaravęs, kun. J. Kinta visa sa
vo energija ėmėsi pastoracinio 
bei administracinio darbo. Baž
nyčiai ir klebonijai reikėjo di
delių pataisymų. Per trumpą lai
ką atliko reikalingus remontus 
parapijos pastatuose ir pastoraci
nį parapijos gyvenimą įstatė į 
reikalingas vėžes.

giliai patriotinį pamokslą. Didi 
laimė turėti tokį mielą kleboną, 
kuris, čia gimęs, niekad nebuvęs 
Lietuvoj, sugeba gražia lietuviš
ka kalba lietuviam skiepyti tau
tinius jausmus ir skatina iško
voti Lietuvai laisvę.

Muz. Jono Beinoriaus veda
mas choras galingai pradžioj už
traukė Dievas mūsų prie
glauda . . ., mišių metu gražias 
lietuviškas giesmes, o pabaigoje 
—Apsaugok, Aukščiausias.

Minėjimas salėj
Tuoj po pamaldų visi nuvyko 

į parapijos mokyklos salę, kur 
įeinant buvo atsilankiusiem pa
siūlyta kavutė bei arbata su py
ragaičiais. Visa tai paruošė Da
nutė Venclauskaitė ir Moterų 
klubo narės.

Taip pat kiekvienas laisvai ga
lėjo įteikti savo auką laisvinimo 
veiklai paremti. Aukas priiminė
jo Julė Puodžiukaitienė, Aldona 
Raugalienė, Juozas Valkauskas 
ir Vincas Skladaitis. Surinkta: 
Altai — 612 dol., LB — 687 
dol., Vlikui — 142 dol. Viso 1441 
dol.

Netrukus tautiniais ženklais 
dekoruoton scenon užžengęs Al
fos pirm, ir šventės programos 
vedėjas Adolfas Čampė minėji
mą pradėjo visus pasveikinda
mas. Po to buvo vėliavų įneši
mas, abiejų himnų giedojimas, 
kun. J. Vilčiausko invokacija.

Už visus kritusius Lietuvos 
laisvę ginant, Muz. J. Beinorius 
pianu ir Al. Jarus kornetą pagro
jo žuvusiųjų giesmės meliodiją.

L. B-nės apylinkės pirm. Vik
toras Vaitkus iškiliai perskaitė 
nepriklausomybės aktą, po kurio 
vėl muzikinis duetas pagrojo 
— Lietuviais esame mes gimę. 
Po to miesto aldermonė Alve- 
ra Balandienė skaitė Conn. gu
bernatorės, o aldermonų prez. 
Donald McGill — miesto mero 
proklamacijas. Advokatas
McGill pasisakė, kad jis džiau
giasi esąs pusė lietuvio, nes jo 
močiutė lietuvė, ir nuo dabar 
stengsis pramokti lietuvių kal
bos.

Pasivėlinęs (buvo kitur su kal
ba^ kongresmonas Ronald Sara- 
sin tarė keletą sakinių lietuviš
kai, o vėliau anglų kalba išreiš
kė savo simpatiją lietuviam, už

Senoji medinė bažnyčia, ištar
navusi tikintiesiem apie 50 me
tų, nebegalėjo būti atremontuo
ta. Kun. J. Kinta ryžosi ir pasta
tė naują mūrinę bažnyčią 1961 
metais. Pagrindinai pertvarkė 
kleboniją, nupirko žemės skly
pą ir pastatė keturiom mašinom 
garažą. Aptvarkė visą bažnyčios 
bei klebonijos aplinką, įreng
damas Šiluvos Švč. Dievo Moti
nos garbei darželį su jos statu
la ir lietuvišku kryžium.

1962 birželio 24 Patersono 
vyskupas James McNulty, D.D., 
pašventino naują bažnyčią ir pa- 
konsekravo altorius. Po bažny
čia yra erdvi salė įvairiem pa
rapijos parengimam.

Parapijos pastoraciniuose dar
buose nuo 1948 kun. J. Kintai 
talkino kun. Justinas Klumbys, 
nuo 1950 balandžio 4 — kun. 
Vytautas Demikis, o nuo 1963 
rugpiūčio 1 — kun. Viktoras 
Dabušis.

Kun. Jonas J. Kinta, sulaukęs 
70 metų, 1971 rugpiūčio 1 
pasitraukė į pensiją — liko kle
bonu emeritu ir apsigyveno 
nuosavam namely, Haskell, N.J. 
Nežiūrint 75 metų amžiaus naš
tos, jis dar ir dabar savaitgaliais 
atvyksta į Šv. Kazimiero parapi
ją talkinti dabartiniam klebonui 
kun. Vikt. Dabušiui.

Parapijos taryba savo buvu
siam klebonui jo 75 metų su
kakties proga ruošia pagerbimą. 
Jis įvyks kovo 27, sekmadienį, 
3 vai. popiet, parapijos salėj. 
Visi parapiečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

(kvd) 
-o-

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joj, Paterson, N.J., metinės susi
kaupimo dienos — gavėnios re
kolekcijos šiemet bus kovo 18, 
19 ir 20. Bus užbaigiamos šven
tąja valanda sekmadienį, 4 vai. 
popiet. Šventąją valandą pra
ves ir pamokslus sakys kun. Ka
zimieras Pugevičius.

tikrindamas dėti savo pastangas 
lietuvių siekimam.

Vėliava pagerbus, Elena Ju- 
ciūtė, knygos “Pėdos mirties 
zonoje” autorė, pasakė pusva
landį trukusią, nuotaikingai 
prasmingą kalbą. Jos pergyveni
mai pavergtoj tėvynėj ir Sibiro 
taigose neišnykstamai yra likę 
jos atminty, tačiau, be savo nusi
skundimų vaizdžiai nušvietė 
Lietuvoj ir Sibire esančių lietu
vių padėtį. Susirinkusieji klau
sėsi su dideliu dėmesiu. Juciū- 
tė kalbėjo švelniai, ramiu tonu 
ir ne iš rašto, bet iš širdies, 
kaip ji pati sakėsi.

Po šios kalbos Marcelė And- 
rikytė-Aleksienė perskaitė re
zoliuciją, kuri vieningai buvo 
priimta, o Altą persiųs aukštie
siem Amerikos valdžios asme
nim.

Pabaigai Antaninos Bulo
tienės vadovaujamas jaunimo 
tautinių šokių “Ratelis” puikiai 
atliko keletą tautinių šokių.

Baigus programą, A. Čampė 
padėkojo visiem už gausų atsi
lankymą, programos dalyviam 
ir už dosnias aukas ir kun. J. 
Vilčiauskui už nemokamai su
teiktą salę.

Visi skirstėsi namo gerai nusi
teikę, patenkinti, kad tą dieną 
oras pasitaikė gan švelnus ir 
kad programa pravesta per pus
antros valandos.

Lietuviam išreikšta pagarba 
suteikia pasididžiavimą, o Wa- 
terburio miesto valdybai tenka 
didi padėka. Vietos laikrašty 
didesniu apmokėtu skelbimu 
tokia padėka viešaibuvo pa
reikšta.

Linkėtina, kad ateity, o ypač 
kitais metais švenčiant 60 metų 
sukaktį, visuose valstijų mies
tuose atvykusios lietuvių dele
gacijos pas burmistrą rastų ten 
sėdintį lietuvį.

A.K.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

Vasario 11 Lietuvos vėliava pakeliama Brocktone, Mass., Min
daugo gatvėj. Iš k. stovi P. Jančauskas — Bostono LB apy
gardos pirmininkas, Pr. Kukauskas, Bronius Burba — Alfos 
pirm., St. Jančauskienė, kleb. kun. P. Šakalys, miesto bur
mistras L. Crosby. Vėliavą laiko George Cataldo — miesto 
tarybos narys, pareigūnas ir viešųjų darbų komision. Fr. 
VVallen (Volungevičius). Nuotr. Bauman

BROCKTON, MASS.
Vasario 16-osios minėjimai

Didžiosios lietuvių šventės 
minėjimai Brocktone buvo ke
liose vietose.

Vasario 16 Legion Parkvvay 
(miesto centre) pavadinta Min
daugas gatvė. Žalia lentelė su 
stambiom raidėm buvo iškelta 
šalia JAV ir Lietuvos vėliavų. 
Visą savaitę tai stiprino lietuvių 
ryžtą ir viltį. Padėka Brocktono 
burmistrui David Crosby ir nuo
širdžiam trečios kartos lietuviui, 
miesto viešųjų darbų viršininkui 
Francis Wallen (Valungevičiui).

Vasario 16 miesto rotušėj P. 
Valungevičiaus iniciatyva buvo 
suruoštas priėmimas jo skyriaus 
tarnautojam, aukštiem miesto 
pareigūnam ir visuomenei. Be 
lietuvių, dalyvavo įvairių tautų 
atstovai, radijo ir spaudos repor
teriai. Priėmimo patalpa pa
puošta Lietuvos vėliava. Prieš 
vaišes lietuvių parapijos klebo
nas kun. Petras Šakalys lietuviš
kai sukalbėjo maldą. Pagrotas ir 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Vasario 18 iš Mindaugo gat
vės Fr. VVallen su klebonu kun. 
P. Šakaliu Lietuvos vėliavą atve
žė į parapijos salę. Šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vaujamas lomp. J. Gaidelio, 
repetavo. Chorui giedant Apsau
gok, Aukščiausias, ir Lietuvos 
himną, klebonas vėliavą pašven
tino. Po F. VVallen ir klebono 
kalbų vėliavą įteikta choristui ir 
nepriklausomybės kovų savano
riui Fulgentui Janoniui, o šis 
perdavė ją globoti klebonui.

Laisvės Varpas, vadovaujamas 
P. Viščinio, nepriklausomybės 
šventę radijo bangomis lietuviš
kai paminėjo vasario 20. Per 
WWEI ir WOKW stotis vasario 
13 ir 20 po 15 ir 20 min. buvo 
transliuojama angliška atitin
kama programa. Net keturis kar
tus Naujosios Anglijos gyvento
jam buvo teikiamos žinios apie 
lietuvius pavergtoj tėvynėj ir už 
jos ribų.

Vasario 27 vyko pagrindinis 
minėjimas. Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioj iškilmin
gas pamaldas atlaikė klebonas 
kun. P. Šakalys ir svečias kuni
gas lietuvis. Dalyvavo pilnutėlė 
bažnyčia parapiečių ir svečių.

Antra minėjimo dalis vyko 3 
vai. po pietų parapijos salėj. 
Minėjimą atidarė Brocktono 
Alfos skyriaus pirm. Bronius 
Burba. Įnešus vėliavas, sugiedo
jus JAV ir Lietuvos himnus, 
pagerbti žuvę nepriklausomy
bės kovose. Minėjimo garbės 
pirmininkas Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. P. Šaka
lys sukalbėjo invokaciją ir pri

statė svečius. Minėjimui vado
vavo Rimantė Janulaitienė.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo aktą lietuvių ir anglų 
kalba skaitė Vytenis Senuta, 
Brocktono miestoproklamaciją
— R. Janulaitienė. Miesto bur
mistras David Crosby sveikino
kleboną, rengėjus ir susirinku

sius. Miesto tarybos narys Geor
ge Cataldo linkėjo Lietuvai ir 
lietuviam šviesių dienų.

Brocktono lietuviškosios mo
kyklos V skyriaus mokiniai atli
ko gyvąjį paveikslą. Deklamavo 
V. Bizinkauskaitė. Jaunimo an
samblio Sūkurys mažieji pašoko 
Kalvelį, vyresnieji Jonkelį, Su
batėlę ir Vėdarą. Akordeonu pa
lydėjo Gintaras Karosas.

Rezoliucijas skaitė R. Janulai
tienė. Jos visų priimtos.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalam surinkta 100Q dol. su vir
šum. Keturi aukojo po šimtinę 
(J. Kairys, Kazakevičius, Kazi- 
mier ir Sandaros klubai). Lie
tuviškos mokyklos mokiniai irgi 
aukojo.

Pagrindinę minėjimo kalbą 
šių dienų aktualijom pasakė dr. 
Petras Vileišis.

Solistas Stasys Liepas, akom- 
ponuojant komp. J. Gaideliui, 
padainavo Oi greičiau, greičiau
— Šimkaus, Du grenadieriai — 
R. Schumanno, Mozarto ariją iš 
Figaro vestuvių, Aušta aušrelė.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. J. Gai
delio, atliko: Maldą už -tėvy
nę — J. Gaidelio, Kur giria ža
liuoja — J. Gudavičiaus, Ant 
kalno klevelis — K.V. Banai
čio, Augo putinas — J. Gaide
lio, Miškų gėlė — choras su so
liste P. Grybauskiene, Dobilas
— J. Gaidelio, Šiaurės pašvais
tė — S. Sodeikos.

Minėjimą uždarė B r. Burba. 
Jis padėkojo programos atlikė
jam, svečiam ir visus pakvietė 
pasivaišinti ir pabendrauti. Vai
šes paruošė Alb. Baškauskienė, 
talkinama M. Gofenso ir brock- 
toniečių moterų.

LB suruošė lietuviškų knygų 
kioską. Veikė E. Valiukonienės 
keramikos darbų ir juostų paro
dėlė.

Vietos laikraščiai aprašė vi
sus Vasario 16 minėjimus. 
Brocktono Enterprise net kelio
se laidose išspausdino straips
nius su iliustracijomis.

E. Ribokienė

— Lietuvių opera Chicagoj 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj kovo 26, 27 ir balan
džio 3 stato Gounod operą Ro
meo ir Julija.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos atstovų suvažiavimas 
kviečiamas Chicagoj, Jaunimo 
Centre, gegužės 1.
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— Arlavysk. Jurgio Matulai
čio minėjimas Clevelande, Die
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos bažnyčioj, įvyks kovo 
27, sekmadienį, 3 vai. popiet. 
Apie Dievo Tarną Jurgį kalbės 
kun. prof. St. Yla. Religinio 
koncerto programą atliks Čiur
lionio ansamblis.

— St. Petersburg Times laik
raštis vasario 19 išspausdino 
straipsnį apie lietuvius katali
kus ir jų pamaldas Šv. Jono 
bažnyčioj.

— Senatorius D.W. Riegle 
(resp., Mich.), gavęs Detroi
to lietuvių rezoliuciją, priimtą 
nepriklausomybės minėjime, ją 
persiuntė prezidentui Carteriui. 
Jis savo rašte pabrėžė, kad atėjo 
laikas laisvom demokratinėm 
tautom daugiau susidomėti tau
tų laisvo apsisprendimo teise ir 
žmogaus teisėmis. Senatorius 
drauge priminė Lietuvos teises 
į laisvę.

— Kongresmanas S. Stratton 
(dem., N.Y.), kalbėdamas atstovų 
rūmuose Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo proga, pabrėžė, 
kad Belgrade turi būti ginamos 
teisės Lietuvos žmonių, kurių 
valstybė buvo užslopinta rusų 
kontrolės, bet kurie toliau gyve
na laisvės ir nepriklausomybės 
viltimi.

— Senatorius H. Schmitt 
(resp., New Mex.), JAV senate 
pastebėjęs, kad Lietuva jau 
prieš 726 m. buvo nepriklauso- 

•ma, priminė, kad per paskuti
nius 40 metų lietuviai turi kęsti 
brutalų Sovietų Sąjungos do

minavimą. Šen. Schmitt taip pat 
priminė ir kongreso rezoliuci
jas, įpareigojusias nepripažinti 
Lietuvos inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą, ir amerikiečių atsa
komybę atžvilgiu tautų, kurios 
komunizmo priespaudoj siekia 
laisvės.

— Moterim rekolekcijos Put- 
nam, Conn., įvyks kovo 25-27. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne. Rekolekcijom va
dovaus kun. dr. Valdemaras Cu- 
kuras. Apie dalyvavimą prašome 
skubiai pranešti raštu arba tele
fonu: Sesuo Felicija, ICC, Put- 
nam, Conn. 06260. Telefonas — 
(203) 928-5828.

— Ona Bielskienė, Lietuvos 
generalinio konsulo dr. Juliaus 
J. Bielskio, mirusio 1976 gruo
džio 26, žmona, gyvenusi Los 
Angeles, Calif., mirė vasario 25.

— Poetas Tomas Venclova, 
Lietuvos grupės Helsinkio su
sitarimų vykdymui remti narys, 
atvykęs į JAV, jau yra dalyvavęs: 
vasario 18 Lietuvos generalinio 
konsulo A. Simučio ir Vliko su
ruoštame Vasario 16-tosios 
priėmime New Yorke, vasario 
20 New Yorko Alfos surengta
me Vasario 16 minėjime Kultū
ros Židiny, vasario 25 JAV 
kongreso Helsinkio susitarimų 
vykdymui tirti komisijoj, kur jis 
liudijo apie žmogaus teises So
vietų okupuotoj Lietuvoj, kovo 3 
literatūros vakare Bostone, kovo 
4 Harvardo universitete, kovo 5 
Lietuvių rašytojų draugijos lite
ratūros vakare Kultūros Židiny, 
Brooklyne. (E)

— Bicentennial Times laikraš
tis, leistas minint JAV 200 m. 
nepriklausomybės sukaktį, pas
kutiniame numery išspausdino 
ilgesnį straipsnį, skelbiantį, kad 
Amerika nėra tirpinimo puodas, 
bet mišrainės dubuo. Straipsny 
mini daugelį tautinių grupių, 
tarp jų ir lietuvius, gražiai pasi
rodžiusius JAV nepriklausomy
bės šventės minėjimo metais.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: K. Zolpys, Sioux City, Iowa, 
J. Skarulis, Woodhaven, N.Y., 
J. Janiūnas, Stradford, Conn., S. 
Vismontaitė, Hartford, Conn. 
Užsakė kitiem: dr. A. Stankaitis, 
Watersfield, Conn. — G. Stan
kaitis, Watervliet, N.Y., A. Kau
nas, So. Ozone Park, N.Y. — 
V. Žižys, Plymouth, West In- 
dies. 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.



10 • DARBININKAS • 1977 kovo 18, nr. 11

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
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
RSA žaidynės New Yorke
Rytų sporto apygardos žaidy

nės kovo 26-27 žada būti gausios 
dalyviais ir turtingos varžybine 
programa. Krepšinio pirmeny

bėse bus net 16 komandų. New 
Yorko LA Klubas dalyvaus su 
vyrų, jaunių A, B, C ir D 
komandom. Hartfordas atvyks su 
vyrų, jaunių A, B ir C krepši
ninkais. Bostonui atstovaus A, 
B, C ir D grupės jauniai. Vyrų 
krepšinio komandas taip pat at
siųs New Jersey, Philadelphia 
ir Washingtonas. Visa krepšinio 
programa per abi dienas vyks 
Gate of Heaven mokyklos salėj, 
105 St., tarp 101 ir 103 Avė., 
Ozone Park. Ši salė lengvai 
pasiekiama automobiliais. Va
žiuojant Atlantic Avė., sukti 104 
St. į pietus, arba iš Rockaway 
Blvd. sukti 105 St. į šiaurę. 
Krepšinio varžybos prasidės šeš
tadienį, kovo 26, 9 vai. ryto. 
Pirmose rungtynėse susitiks 
New Jersey ir Hartfordo 
jaunių A komandos. 10:15 žais 
Bostono ir Hartfordo B jauniai, 
11:15 New Yorko ir Washingto- 
no vyrai, 12:45 Philadelphijos ir 
Hartfordo vyrai, 2:15 New Yorko 
ir Bostono A jauniai, 3:30 New 
Yorko ir Bostono C jauniai. 4:30 
susitiks pirmųjų dviejų jaunių 
A rungtynių pralaimėtojai, o 
5:45 vyrų rungtynių pralaimėto
jai.

Sekmadienį krepšinio rungty
nės tęsis toliau Gate of Heaven 
salėj. 9:30 žais New Yorko ir 
Bostono B jauniai, 10:30 Hart
fordo ir Bostono C jauniai, 11:30 
A jaunių baigmės rungtynės, 
12:45 New Yorko ir Hartfordo B 
jauniai, 1:45 New Yorko ir Hart
fordo, C jauniai, 2:45 vyrų baig
mės rungtynės.

Krepšinio varžybose tikimasi 
stiprių Hartfordo vyrų ir jaunių 
A grupės komandų, kuriom žada 
nenusileisti New Yorko šeimi
ninkai ir visada stiprūs Philadel
phijos vyrų atstovai. Jaunių B fa
voritai bus New Yorko LAK, 
jei sugebės pastatyti tinkamą ko
mandą, o jaunių C grupėj Bos
tonas turėtų šiemet paveržti titu
lą.

Kultūros Židiny tinklinio var
žybos prasidės šeštadienį, 9 vai. 
ryto. Pirmas rungtynes žais New 
Yorko ir Baltimorės moterys. 
Antras — New Yorko ir Bosto
no moterys. Trečias — Bostono 
ir Baltimorės moterys. 11 vai. 
prasidės vyrų tinklinio varžy
bos, kuriose rungsis dvi Balti
morės, dvi Bostono ir viena 
Philadelphijos komanda. Šios 
rungtynės užtruks iki 6 vai. va
karo. Po to bus vakarienė ir 8 
vai. susipažinimo šokių vakaras.

Sekmadienį Kultūros Židiny 
10 vai. ryto žais New Yorko ir 
Bostono A mergaitės, 11 vai. bus 
vyrų tinklinio baigmė, o 12 vai. 
sportininkų ir žiūrovų pamaldos. 
1 vai. įvyks moterų tinklinio 
baigmė, o 2 vai. Bostono ir New 
Yorko C mergaičių tinklinis. 
Paskutinėse rungtynėse susitiks 
Bostono ir New Yorko D 
grupės jaunučiai, kurių krepši
nio klasė dar neaukšta, bet pa
stangos ir entuziazmas būna be 
priekaištų.

Tinklinio varžybose bus vėl 
išbandytos Bostono ir Baltimo
rės vyrų jėgos. Šiemet jie pa
stato net po dvi komandas. Mo
terų ir mergaičių grupėse sunku 
laimėtojus pramatyti, bet Balti- 
morė turėtų laimėti moterų, o 
New Yorkas mergaičių titulus.

Šachmatų ir stalo teniso var
žybos įvyks gana siauruose rė
muose, nes, be New Yorko, žada 
dalyvauti tiktai 6 šachmatininkai 
ir 3 stalo teniso B grupės jau
niai iš Bostono. Kitos vietovės 
šių sporto šakų arba nekultivuo
ja, arba nesusiorganizuoja į pir
menybes stvykti.

Sportininkų ir žiūrovų pato
gumui, užkandžius bus galima 
pirkti abi dienas abiejose salė
se. Šilta vakarienė bus tiekiama 
šeštadienį K. Židiny nuo 6 vai. 
vakaro. Šokiai salėj bus jauni
mui, o apačioj pobūvis vyresnie
siem. Rytų sporto apygarda tiki
si nuoširdaus visuomenės susi
domėjimo, pritarimo ir dalyvavi
mo šioj metinėj lietuvių jauni
mo sporto šventėj.

Alg. Š.

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

Veda Kazys Merkis

Pasaulio kandidatų varžybos, 
t.y. keturių porų mačai prasidės 
šio mėnesio pabaigoj ir turės bū
ti užbaigti iki balandžio 1. Pus- 
baigminiai susitikimai iki rug
piūčio 1 ir baigminis iki gruo
džio 1. Luzeme paskirto mačo 
dalyviai, Brazilijos dm Meckin- 
gas ir sovietų dm Polugajevskis, 
jau Šveicarijoj. Brazilas atvyko 
vasario 9, o Polugajevskis su ne
maža palyda, įskaitant jo žmoną, 
vasario 23. Kai Korčnojus pasi
traukė iš Sov. S-gos, sovietai pa
skelbė, kad sovietų meisteriam 
uždrausta rungtis su juo. O da
bar Korčnojus suporuotas su so
vietų dm Petrosjanu. Su įdomu
mu buvo laukiama, koks bus so
vietų reagavimas. Pasirodo, 
Petrosjanas vyksta į Italiją rung
tis prieš Korčnojų, taigi sovietų 
sprendimas apie uždraudimą 
šiame atsitikime jau “užmirš
tas”. Korčnojus Šveicarijoj nuga
lėjo šalies meisterį Walterį Hu- 
gą 3-1 ir toliau su Olandijos 
dm Ree ir Islandijos dm Olafs- 
sonu nagrinėja Petrosjano parti
jas. Bobby Fischeris paskelbtas, 
kad kandidatų rungtynėse neda
lyvaus, todėl jo vieton įkeltas 
prieš čeką Hortą sovietų dm 
Spaskis. Jie rungsis Islandijoj. 
Danijos dm Larsenas su veng
ru Portišu rungsis Rotterdame.

Bostono tarpklubinėse 11.18 
Harvardo universitetas sudorojo 
S. Bostono LPD šachmatininkus 
3.5-0.5, su viena nebaigta.

Ričardas Grauslys (1826} pui
kiai sužaidė Bostono W. Adams 
Memorial turnyre. Pakeliui jis 
sužaidė lygiomis su turnyro žai- 
diku No. 2 G. Savage (2190}. 
Paskutiniame rate buvo supo
ruotas su žaidiku nr. 1 Giromo 
Bono, kuriam po kietos kovos tu
rėjo pasiduoti. Grauslys liko 
penktu iš 42 dalyvių. Jį pralen
kė trys vyrai, pelnę po 4 tš., 
kuriem neteko susirungti su 
žaidikais nr. 1 ir 2.

Shelby Lyman, kuris veda 
šachmatų sk. vienam iš NY laik
raščių, teiravosi pas šių eilučių 
autorių smulkesnių žinių apie 
pasaulio kandidatų rungtis ir 
apie Bobby Fischerio prabilimą 
į šveicarų kvietimą su $10,000 
pasiūlymu, kad atvyktų į brazilo 
Meckingo su Polungajevskiu 
mačą Luzerne.

JAV dabar laiko du pasaulio 
šachmatų titulus, būtent, pasau
lio komandinių ir pasaulio jau
nių. Pasaulio komandines JAV 
laimėjo Haifoj, o pasaulio jaunių 
iškovojo Mark Diesen, Gronin- 
gene, Olandijoj.

TOURS

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 Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764 

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

i

■

Sav. Aldona Adomonienė

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

Norintlem atsikviesti gimines Iš Lietuvos sutvarkome iškvietimo 
dokumentus.

Tiksli diagnozė
Viename Škotijos miestelyje, 

gatve beeidamas, žmogus staiga 
pargriuvo, ir guli nekrutėda
mas.

Susirinkę aplinkui škotai ta
riasi, ką daryti.

Vienas autoritetingai pareiškė:
— Jis jau nebegyvas!
— Kaip gali tvirtinti? Juk nė 

pulso nepatikrinai! — pastebė
jo kiti.

— Nebėra reikalo tikrinti, — 
paaiškino šis. — Aš įkišau ran
ką į jo kišenę, ir jis nė nesu
judėjo!

HOMEOVVNERS SAVE UPTO 30% ON YOUR HOME 
HEATING BILLS

BY CALLING MR. CAPPY
LOW VVINTER PRICES ON ALUMINUM SIDING 
VVITH DOUBLE INSTALLATION FREE ESTIMATES 
SIGN UP NOW FOR SPRING & SAVE ON WINTER 
PRICES ALSO ROOFING 4 SEAMLESS GUTTERS 

212 343-8376 516 488-2531
NY735195.H3304030000

4.

BASEMENTS
ATTICS 
YARDS 

CLEANED 
CALL 212 436-6763

JANITORIAL AND GENERAL 
CLEANING. SAVE

OFFICE BUILDINGS SCHOOLS CHURCHE8, 
BANKS, EMPTY APTS., ETC.

MARTINEZ CLEANING CO.
212 429-0842

HAVE YOUR CAR PAINTED FOR ONLY $90 
ALSO BODY WORK DONE 

EXPERT JOB DONE IN 1 DAY 
CALL 446-9357

CAMP LAVVRENCE 
FOR BOYS 

AGES 8-15 
BEAR ISLAND

LAKE WiNNIPESAUKEE, N.H.

SAILING — MOUNTAIN & BICYCLE TRIPS 
SPORTS SWIMMING CANOEING 

LAWRENCE YMCA 
40 LAWRENCE STREET 

LAWRENCE, MASS, 01840 
(617) 686-6191

FALMOUTH, walk to Maln St. 4 Surf Drlve
Į Bch. Okler Koma In top cond. 4-5 bdrma. Ex- 

captional country klt Frpl. Itvrm., famrm., 2 full 
btha. Thla aolld 45 yr. old offars tha charm, 
comfort 4 convenlence you've oftan looked for 4 
•aldom found. Guost house llc. Incl. Under 
$50,000. Cal owner, 617 548-6382.

LIMOUSINE SERVICE 
WHITE LIMOUSINE FOR WEDDINGS $40 

WITH VVEDDING HORN $5.00 EXTRA 
BLACK LIMOUSINE $35.00 

ALL LOCATIONS 24 HR. SERVICE 
(212) 539-4331

*

ECONOMY HOME IMPROVEMENTS 
CARPENTRY, MASONRY, ALUMINUM 

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

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL W0RK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

WHISTLE CARPET CLEANING 
. SPRING CLEANING
I CARPET CLEANED ON PREMISES 

-FREE ĖST.
(212)868-3330

Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis

CARVEL
Gross over $100,000. $40,000. Down 
Excellent Area. Rockville Center. Call 

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

CHINA PAINU N G 
INDŲ DAŽYMAS 

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

Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolaida. 
Kreiptis: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. <

WE HAUL ANYTHING ANYWHERE NYC 
1974 Intl 20’ w/l tft gate, bonded 

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

TELETAX SERVICE 
Fost, Reliable Tox Preparofion. Copies 
Mode, Low Rotes, Notory Public.

Call now 777-1335

1977 KELIONĖS į LIETUVĄ

BRIDAL GOWNS VVEDDING GOWNS 
MATILDA LASZLO 

EUROPEAN ORESS OESIGNER GORGEOUS 
ORIG. CREATIONS ONLY 76-14 172 ST., FRESH 

MEADOW (212) 969-3816 B Y APPT.

PLUMBING ——

SHANNON PLUMBING
Sewers 4 droins electricolly cleaned 

Free Estimates Low Rates
(212)932-5505 

24 Hr. Service

i

SALES HELP M/F
Sales representatives— 

earn $25,000 comm. plūs be- 
nefits. Joln General Develop- 
ment Corp., the largest com- 

’munity builders in Florida.' 
We’ll help you get your real 
estate licence. Start im- 
mediately. Call: Marie Maca- 
iuso, 212 895-1635 or 516 741- 

1000 (Ext. 245).

MOVING 4 STORAGE LOCAL 4 LONG DISTANCE 
MOVING PACKING, CRATING, CONGENIAL 
SERVICE FOR THE SELECTIVE CONSUMER. NO 
ADVANCED PAYMENTS ON STORAGE. LICENS- 
ED ANO 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 4 

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

LICENSED CARPENTER
FULLY EXPERIENCED. ALUMINUM SIDING, 
ROOFING 4 THE NEW STAINLESS STEEL SIDING. 
ALL HOME IMPROVEMENTS DONE AT REASON- 
ABLE PRICESI 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

RĘST HOME—BUDD LAKE, N.J. 
Room board & care for ambulatory & retarded 
adutts. RN owner and operator. Llcensed by N J 
Oept of Health. Approx. 40 milas from NYC off 
Rte. 80. Budd Lake, Call for appL (201) 347-3604.

SMITH HOME 
CLEANING SERVICE 

EXPERT AND RELIABLE SERVICE 
5 DAYS FREE ESTIMATES 491-8394

WHEATLY SERVICE STATION
ROAD SERVICE — TIRES BATTERIES AND 

ACCESSORIES STRAIGHT PATH & COUNTRY 
ROAD CALL 516 643-9610 WYANDANCH, U.

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

Biržei io 26—I iepos 10—$1,253,1iepos 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 j Kauną, 4 naktys Miunchene 
ir 3 naktys Paryžiuj. Birželio 8 — birželio 22 — $1,276

DOMENECH AGENCY 
GENERAL INSURANCE, FIRE, LIFE AND AUTO 

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

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

B & P ROOFING
GENERAL ROOFING & REPAIRS NEWFLATS4 

SHINGLE ROOFS LEADERS & GUTTERS 
CLEANED AND REPAIRED ASK FOR BILL

212 327-2519

KAINON {SKAITOMA: 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. 223 PARK AVENUE 

SCOTCH PLAINS, NEW JERSEY

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
RICHMOND HILL SAVINGS BANK 

BRANCHES IN OUEENS
AND 

NASSAU COUNTY
212 895-0990
516 488-6900

WM D. FOLEY ASSOCIATES. INC
201 322-8270

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

OPERATORS
Women's dresses. Piece work. Good pay, 
busy, clean workshop. Come 8 am ready to 
work. Monday-Friday. 782 Fifth Avė. comer 

29 St., Brooklyn. 212 768-5455

Kelionių kainos sudarytos pagal oro kelionių kainoraštį, įsigaiiojantį balandžio 1. Kelionės 
kainon įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN American World 
Airways 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.

WILLIAM D. FOLEY 
VALUATION CONSULTANTS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

T^asolino
A HEMORIALS

66-86 80 ST., M1DDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

AL—RICK CONSTRUCTION 
BATHROOM MODERNIZATIOH PLUMBER 

24 HOUR SERVICE LEAKYFAUCETS & PLUMBING 
REPAIRS SEWERS & DRAINS CLEANED

CALL (212) 343-4144 (516) 352-3206
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Solistė Irena Stankūnaitė- 
Silva vasario 12 dainavo 
Michaelos vaidmenį Bizet 
operoj Carmen. Opera buvo 
pastatyta Patersono operos 
teatro, spektaklis įvyko 
Montclair, N.J.

LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Dainuojame su Lione. Sol. L. 
Juodytės 16 lietuviškų dainų: 
Kur bakūžė samanota, Supinsiu 
dainužę, Dukružėlė, Gegute 
raiboji, Mamytė, Spragilų daine
lė, Aš bijau pasakyt, Šventė, 
Aguonėlės, Oi greičiau, greičiau, 
Gyvenki, juokis ir mylėk, Vai 
pūtė pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar ir Plau
kia sau laivelis. Kaina 5 dol.

Mano Lietuvos prisiminimai. 
Sol. L. Juodytės 14 lietuviškų 
dainų su gitaros palyda: Lietuva 
brangi, Karvelėli mėlynasis, Ne 
pušis vaitoja, Eikš čionai, mer
gaite, Sykį bernelį pamačiau, 
Našlaitė, Jį lydėsiu, Svajonė, 
Žvaigždė jaunystėj mano, Apvil- 
kit juodais rūbais, Gražių daine
lių, Meilė kankina ir Tėviškė 
šaukia. Kaina 5 dol.

Dainos iš Lietuvos. Sol. L. 
Juodytės su Rūtos ansambliu į- 
įdainuota: Aš mėgstu ir mėlyną 
dangų, Kaip gražiai žiba 
žvaigždutės, O kai aš, Sakyki, 
upeli, Dzinguliukai, Ko liūdi, 
berželi, Sveiki, broliai, Greitai 
išvažiuosiu, Aš berneliui nesi- 
siūlau, Kur banguoja Nemunė
lis, Ar negaili seserėle, rūtelių, 
Pasakyk, čigone miela, Kai aš 
grėbiau lankoj šieną, Ant 
melsvo ežero bangų, Tur berne
lis vieną mintį ir Kaip slaptin
gai. Kaina 5 dol.

Dainuojame su Rūta. Rūtos 
ansamblio dainos: Plaukia
Nemunėlis, Subatos vakarėlį, 
Gražių dainelių, Buvo gera gas- 
padinė, Per girią, girelę, Tūks
tantis žingsnelių, Šalta žiemužė, 
Per Klausučių ulytėlę, Vilniaus 
kalneliai. Pragėriau žirgelį, Pra- 
ded aušrelė aušti, Ar aš tau, se
se, nesakiau. Pasėjau linelius, 
Daug daug dainelių, Mylėjau

mergelę, Bijūnėlis žalias ir Kai 
aš turėjau kaime mergelę. Kaina 
5 dol.

Vėl dainuojame su Rūta, Nr. 2. 
Rūtos choro įdainuota: Mes su 
rūtom, Atskrend sakalėlis, Mo
tulė mane barė, Kas subatos va
karėlį, Šėriau žirgelį, Gegute 
raiboji, Ant kalno karklai, Susky- 
niau skynimą, Du broliukai 
kunigai, Šėriau, šėriau sau žirge
lį, Kur tas šaltinėlis, Augo kie
me klevelis, Ant kalno mūrai ir 
Eisim, broleliai, namo. Kaina 5 
dol.

40 lietuviškų melodijų. Lietu
vių tautinio orkestro įgrota: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramovė- 
nų maršas, Trijų seselių, Pasisė
jau žalią rūtą, Kur bėga Šešupė, 
Plaukia žąselė, Ko liūdi, puti
nėli, Gieda gaideliai, Lietuva 
brangi, Aš padainuosiu dainų 
dainelę, Tykus buvo vakarėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Tylus vakaras, 
Ei, Lietuvos kareivėliai, Lietu
vos himnas, Per tamsią naktelę, 
Pasėjau dobilą, Ar aš ne vyšnelė, 
Unčių tupi trys pulkeliai, Trys 
sesutės, Už jūrų, marių, Ant kal
no, Du gaideliai, O čia čia, 
Oi, lekia, lekia, Jojau dieną, 
Sutems tamsi naktužėlė, Aušta 
aušrelė, šviesi pazarėlė, Tris 
dzienas, Šią naktelę, Jai nerū
pėjo, Vai, tu žirge, Žalia girelė, 
žalia liepelė, Garnys ilgasnapis 
ir Lietuviais esame mes gimę. 
Kaina 5 dol.

Iš šio sąrašo kiekvienos plokš
telės kaina 5 dol. Persiuntimui 
50 c. Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės ir naujausios lietuviš
kos knygos gaunamos Darbinin
ko administracijoj, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Bostono sekstetas. Iš k. vadovas — kompozitorius Julius Gaidelis, Vytautas Bruzgys, Norber
tas Lingertaitis, Helmutas Lingertaitis, Pranas Šimkus, Ričardas Lizdenis, Vytautas Eikinas.

LAVVRENCE, MASS.

ŽINIOS

PADĖKA

Kaip vienas iš seniausių 8-tos 
dailės parodos apdovanotų, 
norėčiau pareikšti gilią padėką 
ir už mūsų visų įvertinimą ir už 
paskyrimą mum įvairių pre
mijų. Ypač dėkojame p. Elenai 
Mickeliūnienei, daugiausia pa
aukojusiai premijų fondui, taip 
pat ir Liet. Bendruomenės N.Y. 
apygardos valdybai, nemažai 
prisidėjusiai prie premijų fondo 
ir apmokėjusiai su paroda suriš
tas kitas išlaidas.

Taip pat dėkojame ir visiem 
į šią parodą atsilankiusiem ir tuo 
įrodžiusiem, kad menas yra dar 
mėgiamas ir vertinamas.

Dail. A. Kairys

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

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

12 dol. — A. M. Macarus, 
Hagar Shores, Mich.

10 dol. — J. Ambrozaitis, 
Middlebury, Conn.

Po 8 dol. — A. Martinėnas, 
Wallingford, Conn., A. Yonaitis, 
Brooklyn, N.Y., V. Tamošiūnas, 
Detroit, Mich., A. Kaselis, Brick 
Town, N.J., A. Masaitis, Yon- 
kers, N.Y., W. Shereika, Livings- 
ton, N.J., V. Daugėla, Washing- 
ton, D.C., E. P. Kvederis, Pitts- 
burgh, Pži., A. Anužis, Worces- 
ter, Mass., E. Gutmanas, Wood- 
haven, N.Y., V. Dragunevičius, 
Mamaroneck, N.Y., V. Dreseris, 
Miami, Fla., M. Sklandžiūnaitė, 
Memmingen, W. Germany, S. 
Balsys, Brooklyn, N.Y., kun. A. 
Kardas, New York, N.Y.

7 dol. — A. Matjoška, Dor- 
chester, Mass.

6 dol. — E. Tamalavage, Wor- 
cester, Mass.’ i

Po 5 dol. — S. Palionis, Brook
lyn, N.Y., V.V. Zelenis, Reseda, 
Calif., A. Ragaižinskas, Brooklyn, 
N.Y., V. Keiba, Rochester, N.Y., 
A. Jaras, W. Hartford, Conn., 
I. Sragauskis, Hamburg, W. 
Germany, P. Beleckis, Brook
lyn, N.Y.

Po 4 dol. — M. Mulevičius, 
Amsterdam, N.Y., P. Grinkevi
čius, So. Boston, Mass.

Po 3 dol. — P. Surma, Phi- 
ladelphia, Pa., V. Matyckas, 
Warren, N.J., A. Dubinskas, Bal- 
timore, Md., E. Vazgis, Glou- 
cester, Mass., K. Baltramiejū- 
nas, Woodstock, Conn., M. Svel- 
nis, Needham, Mass., K. Švento- 
raitienė, Brooklyn, N.Y., V. Ja- 
sinskas, Woodhaven, N.Y., S. 
Cenkus, Howard Beach, N.Y., J. 
Yourshis, Brooklyn, N.Y., J.B. 
Chapukas, Middle Village, N.Y.,

Nepriklausomybės minėjimas
Vasario 20, sekmadienį, Lie

tuvos nepriklausomybės atkūri
mo minėjimas pradėtas Šv. 
Pranciškaus bažnyčioj mišiomis 
už kenčiančią Lietuvą. Mišias 
aukojo tos bažnyčios klebonas 
kun. Alfonsas Jansonis su sve
čiu lietuviu kunigu iš užjūrio. 
Svečias kunigas pasakė pamoks
lą, ragindamas lietuvius būti 
vieningais. Solistas Jurgis Li
sauskas giedojo lietuviškas gies
mes; jam akomponavo vargoni
ninkas R. Kote.

Antroji minėjimo dalis buvo 
numatyta 2 vai. po pietų tauti
nės parapijos salėj, bet dėl už
ėjusios sniego pūgos buvo nu
kelta į vasario 27.

Vasario 27 Lawrence lietuviai 
susirinko į tautinės parapijos 
salę. (Susitarta, kad vienais me
tais minėjimo antroji dalis vyks
ta Šv. Pranciškaus parapijos sa
lėj, o kitais — tautinės parapi
jos salėj.)

Čia kartu vyko ir lietuviškų 
rankšluosčių, gintaro ir kitokių 
dirbinių parodėlė.

Minėjimui vadovavo ilgame
tis Altos skyriaus pirmininkas 
Jonas Stundžia. Garbės prezi
diumą sudarė: Šv. Pranciškaus 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Jansonis, Massachusetts gu
bernatoriaus patarėjas dr. John 
Murkey ir miesto burmistras 
John Buckley. Invokacinę mal
dą sukalbėjo kun. A. Jansonis, o 
dr. Murkey ir burmistras Buck
ley pasveikino susirinkusius ir ' 
palinkėjo atgauti nepriklauso
mybę. Muz. Jonas Narkus skaitė 
istorinę paskaitą.

Rinkliava Altai davė 292.50 
dol. Stambesnės aukos: rinklia
va Šv. Pranciškaus bažnyčioj 
— 75 dol., tos bažnyčios klebo
no kun. A. Jansonio asmeninė 
auka — 25 dol., tautinės bažny-

čios rinkliava — 25 dol.; miru
siam tautinės bažnyčios klebo
nui Juliui Gaspariūnui atminti 
aukota 10 dol.; Vareika aukojo 
10 dol., Jonas Stundžia jaunasis 
— 10 dol. Aukota ir po mažiau.

Tautinės parapijos ir moterų 
klubo choras gražiai padaina
vo keletą lietuviškų dainų.

Užbaigai tautinės parapijos 
šeimininkės minėjimo dalyvius 
pavaišino kavute su gardžiais 
pyragaičiais.

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama radijo programa, 
seniausia Naujojoj Anglijoj, 
kovo' 27 So. Bostono Piliečių 
Klubo salėj, trečiame aukšte, 
3:30 vai. po pietų mini 43 me
tų sukaktuves su koncertu ir fil
mų vakaru. Programą atliks Bos
tono vyrų sekstetas, vadovauja
mas komp. Juliaus Gaidelio. 
Broliai Ivaškos rodys filmą iš 
tautinių šokių šventės 1976 Chi- 
cagoj. 2-3 vai. bus linksmoji va
landa ir bus galima gauti Moni
kos Plevokienės ir jos talkinin
kių gamintus lietuviškus pie
tus. Veiks ir baras. Sveikini
mo kalbą pasakys Bostono Kul
tūros klubo pirm. Mykolas 
Drunga. Rengėjai kviečia iš 
anksto ruoštis šias iškilmes švęs
ti kartu.

Studentų Pavasario vakaras 
vyks balandžio 10 New England 
Aąuarium Discovery laive.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas vyks balandžio 17 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

Hamiltono teatras Aukuras 
vaidins balandžio 30 Lietuvių 
Piliečių d-jos salėj.

J. Sk.

NEVVARK, N.J.
Lietuvos vadavimo reikalam 

1,543 dol.
Newarko, N.J., Lietuvių 

Bendruomenės apylinkės valdy
ba, talkinama Lietuvos vyčių, 
lietuvių karo veteranų ir jų pa

galbininkių, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskel
bimo 59-ąsias metines šventė 
vasario 13. Po įspūdingų pamal
dų bažnyčioj parapijos salėj mi
nėjimui vadovavo dr. I. Giedri- 
kienė, o Vasario 16-osios aktą 
perskaitė ir priimti atitinkamą 
rezoliuciją pateikė šeštadieni
nės mokyklos studentai Didžba- 
lis ir Brazinskaitė. Šeštadieni
nės mokyklos studentai atliko ir 
meninę programą, o šešta
dieninės mokyklos tėvų ko
miteto pirmininkas dr. V. 
Šernas kalbėjo apie lietu
vybės išlikimo galimybes. Lie
tuvos vadavimo reikalam surink
ta 1,543 dol. Aukojo 7 po 100 
dol. (tarp jų prel. J. Šernas), 
3 po 50, 2 po 30, 3 po 25, 
6 po 20, 3 po 15, 20 po 10, 
14 po 5, 3 po 3, 4 po 2 ir 6 po 1 
dol. Newarko burmistras vasario 
16-ją paskelbė Lietuvių Diena ir 
prie rotušės iškėlė Lietuvos vė
liavą. x

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.

Lapinskų lėlių teatro iš Chi- 
cagos vaidinimas vyks gegužės 
1 Lietuvių Piliečių d-jos salėj. 
Rengia skaučių židinys.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

Putnamo seselių vedamos stovyklos

NERINGA
Box 134 c, R.F.D. No.4

W. Brattleboro, Vermont 05301
Berniukų (7-14 metų) — birželio 26-liepos 9 
Mergaičių (7-16 metų) — liepos 10-30

(Putnamo piknikas liepos 24) 
Lietuvių kilmės, anglų kalba mišri, 7-16 metų— 

liepos 31-rugp. 13
Atlanto Apygardos At-kų —- rugp. 14-27

Vietų skaičius ribotas! Pereitais metais vietų pritrūko! 
Registracijai ir informacijai kreipkitės:

Camp Neringa 
I.C. Convent 
Putnam, Conn. 06260

DOVANA

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

Kor. Kelionės kaina $795.00 
Registruokitės kuo skubiau!

• X

DR. IRENAI GIEDRIKIENEI IR 
TADUI TALLAT-KELPŠAI

su šeimomis, jų mamytei Lietuvoje mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Ona, Bronius, Rytis Balčiūnai 
Algimantas, Margarita, Lina Balčiūnai

A. Venclauskas, Worcester, 
Mass., kun. J. Pakalniškis, Mas- 
peth, N.Y., A. Petrutis, Washing- 
ton, D.C., G. Rannit, Jamaica, 
N.Y., J. Miltenis, Hamilton, 
Ont., Canada, J. Stepanavich, 
Lowell, Mass., B. Endriukaitis, 
Woodhaven, N.Y., V. Lelis, Ro
chester, N.Y., M. Petrauskienė, 
Hartford, Conn., B. Vaičiūnaitė, 
Roselle, N.J., E. Pauliukonis, 
VVorcester, Mass., V. Kamantas, 
Darien, III., A. E. Daukantas, 
Santa Monica, Calif., A. Pieta
ris, Kearny, N.J., V. Stankauskas, 
Cleveland, Ohio, J. Navickas, 
Woodhaven, N.Y., A. Masandas, 
Valley Stream, N.Y.

Po 2 dol. — V. Dapšis, Glen- 
dale, Calif., F. Zaleskas, Boston, 
Mass., C.J. Drazdauskas, Catons- 
ville, Md., K. J. Miglinas, En- 
field, Conn., A. Stapulionis, 
Miami-Surfside, Fla., V. J. Ku
dirka, Norwood, Mass., B. Kruo- 
pis, So. Boston, Mass., R. Gun- 
dermanas, Maspeth, N.Y.

Po 1 dol. — V. Kijonka, Mon- 
roe, Conn., S. Kuša, Ft. Lau- 
derdale, Fla., J. Bundonis, Lin- 
den, N.J., O. Bogieb, Baltiinore, 
Md., A. Yaskus, Wilkes-Barre, 
Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

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.

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

Telef. 296-5250, namų telef. 296-5359

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

15 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 15
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue ,— VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
White Plains, N.Y., The Cheese Pltt —

200 Hamllton Avė. — Tel.: 914-949-0226
Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopping Cent, 

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

Saddlebrook, N.J. — Saddlebrook Mali—
Tel.: 201 843-0029

Bristol, Conn., Bristol Gourmet Shop, Route 202 
Junct 229 — Tel.: 203-589-0300

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Maln St. — 
Tel.: 203-744-6857

^orwood, Mass.: Meat and Wursthaus —101 Centrai St. 
Tel.: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali —
Tel.: 201-785-0542
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Pamaldos Kultūros Židiny 
bus kovo 27, sekmadienį, Rytų 
apygardos sporto šventės proga. 
Pamaldomis ir vaišėmis rūpina
si sporto organizacijos.

Gurinskų-Gerulaičių pamink
lo pašventinimo proga pamaldos 
bus kovo 19, šeštadienį, 11 v. 
pranciškonų vienuolyno koply
čioj. Mišias koncelebruoja: kun. 
L. Budreckas, kun. dr. V. Gi
džiūnas, OFM, kun. J. Gurins- 
kas. Mišios aukojamos už Juozo 
ir Matildos Gurinskų bei Jono ir 
Onos Gerulaičių vėles. Po mišių 
mažojoj Kultūros Židinio salėj 
— kavutė ir užkandžiai. Visi šių 
šeimų artimieji ir bičiuliai 
kviečiami dalyvauti pamaldose.

Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos New Yorko židinio metinis 
susirinkimas su vieša prof. dr. 
Vi. Jaskevičiaus, SJ, paskaita — 
Totoriai ir Lietuva — šaukiamas 
kovo 20, sekmadienį 3:30 v. po
piet Kultūros Židinio posėdžių 
kambary. Po susirinkimo kavutė, 
kurią paruoš Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos mecenatė Elena 
Mickeliūnienė.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
sukaktuvinė-apžvalginė paroda 
vyksta šį savaitgalį, kovo 19- 
20, Kultūros Židinio abiejose sa
lėse. Bus išstatyta per 80 pa
veikslų, kurie apims maždaug jo 
tapybą nuo 1950 metų. Paroda 
lankoma: šeštadienį nuo 12 iki
10 v.v., sekmadienį nuo 12 iki 7 
v.v. Susitikimas su dailininku ir 
kavutė rengiama šeštadienį, 7 
v.v. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti. Parodą rengia specialus 
komitetas: Renata Alinskienė, 
Filomena Ignaitienė, Regina 
Kudžmienė, Alė Staknienė ir 
Jadvyga Vytuvienė.

Apreiškimo choras kovo 27
11 vai. mišių metu organizuotai 
priima Šv. Komuniją ir po mišių 
parapijos salėj dalyvauja bend
ruose pusryčiuose. Kviečiami 
visi, kas norėtų sekmadienio po
pietę nuotaikingai praleisti ir 
pabendrauti. Pusryčiuose daly
vauja Simas Kudirka. Jis trum
pai kalbės aktualiais klausimais. 
Išlaidom padengti aukojama 6 
dol. Bilietus galima įsigyti pas 
choristus.

Numatytos pamaldos už a.a. 
dr. Leonardo Plechavičiaus 
vėlę kovo 20, sekmadienį, Šv. 
Kazimiero bažnyčioj Yonkers 
dėl susidėjusių nenumatytų 
aplinkybių atidėtos. — Žmona 
Sofija.

Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas Woodhavene, 2 blokai nuo 
parko. Kreiptis kiekvieną dieną 
po 6 v.v., šeštadieniais ir sek
madieniais — visą dieną. Tel. 
296-8869.

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

Katalikių Moterų Sąjungos
24 kuopa Brooklyne, įvertinda
ma lietuviškos spaudos reikšmę, 
siunčia Darbininkui palaikyti 10 
dol. Už auką, administracija dė
koja.

Giedris Klivečka, dantų gy
dytojas, pradėjo piriminėti ligo
nius savo kabinete, 459 77 
Street, Brooklyn, N.Y. 11209. 
Priėmimo valandos pagal susita
rimą. Tel. 836-7109.

Į Hartfordą, kur kovo 12 buvo 
surengtas JAV LB 25 metų su
kakties veiklos minėjimas, iš 
New Yorko autobusu buvo nu
važiavę apie 30 asmenų. Auto
busą organizavo LB apygardos 
valdyba.

LB New Yorko apygardos 
valdyba rudenį rengia JAV LB
25 metų veiklos minėjimą New 
Yorke. Bendruomeninė veikla 
buvo suorganizuota New Yorke 
ir iškilmingu aktu čia buvo pra
dėta.

Vitalis Žukauskas, aktorius 
humoristas, praeitą savaitgalį 
lankėsi Floridoj. Kovo 5 jis atli
ko programą St. Petersburge, o 
kovo 6 — Miami. Abiejose vieto
se vakarus rengė lietuvių klubai.

A. a. Jadvygos Jucaitienės de
šimties metų mirties sukaktį 
minint, mišios bus aukojamos 
pranciškonų koplyčioj Brooklyne 
kovo 19, šeštadienį, 8 vai. ryto. 
Giminės ir pažįstami prašomi 
pasimelsti už velionės sielą. — 
Vyras Pranas Jucaitis.

K.M. Sąjungos 24 kuopos su
sirinkimas šaukiamas kovo 20, 
sekmadienį, 12 vai. Angelų Ka
ralienės parapijos salėj Brookly
ne. Narės prašomos susirinkime 
dalyvauti.

Apreiškimo parapijos choras 
kovo 13, sekmadienį, minėjo 10 
metų sukaktį, kaip muz. Algirdas 
Kačanauskas vadovauja Apreiš
kimo chorui. Po repeticijos įvy
ko kuklios vaišės, kurių metu 
choristai pakėlė taures ir palin
kėjo savo vadovui dar daug me
tų vadovauti chorui ir tęsti mu
zikinę veiklą. Skanias vaišes su
ruošė buvusi pirmininkė Louise 
Senken. Su entuziazmu choras 
rengiasi religiniam koncertui, 
kuris įvyks Verbų sekmadienį, 
bal. 3 d., 11 vai. mišių metu 
bažnyčioj.

Darbininko skaitytojai, siųs
dami prenumeratą, prideda auką 
spaudai: Alena Yantosh, Rah- 
way, N.J. — 42 dol., kun. dr. P. 
Ragažinskas, Centrai, N.M. — 
38 dol., J. Jurkuvėnas, Brooklyn, 
N.Y., P. Baltuonis, La Šalie, 
Canada, ir R.A. Shatas, Hunts- 
ville, Alab. — po 18 dol., prel. 
J.A. Kučingis, Los Angeles, 
Calif. — 13 dol. Spaudos rėmė
jam dėkoja Darbininko admi
nistracija.

A. Liet. Inžinierių-Architek- 
tų Sąjungos New Yorko sky
riaus susirinkimas buvo kovo 6, 
sekmadienį, 3:30 v. popiet Kul
tūros Židinio bibliotekoj. Jonas 
Vilgalys kalbėjo apie dr. Joną 
Basanavičių ir jo reikšmę lietu
vių tautai. Išrinkta nauja valdy
ba, kuri pareigom pasiskirstė 
taip: pirm. Juozas Butkus, vice
pirm. Vladas Sidas, sekretorius 
Jurgis Zabielskis, iždininkas Vy
tautas Radzivanas. Į sąjungą 
įstojo šie nauji nariai: Vladas Si
das, Antanas Sabalis, Algis Uk- 
nevičius, Kęstutis Nemickas.

Leonas Karmazinas kovo 5 
grįžo iš Australijos, kur praleido 
visą mėnesį. Adelaidėj dalyvavo 
Vaidilos teatro pastatyme ir vai
dino B. Sruogos dramoj “Mil
žino paunksmėje”. (Režisavo Jo
nas Neverauskash L. Karmazi
nas dar lankėsi Melboume ir N. 
Zelandijoj.

Lietuvių medžio dirbiniai 
New Yorko Coliseume. Post 
Electric Company, kuri gamina 
medžiui deginti aparatus —: de- 
gintuvuš, pakvietė Mildą Kve
darienę iš Iselin, N.J., ir Regi
ną Petrutienę iš Washingtono,
D.C., demonstruoti medžio 
deginimo techniką Intemational 
Craft Show and Fair, kuri vyks
ta kovo 24-27 dienomis, nuo

12 v. popiet iki 9 v.v. N.Y. 
Coliseume, prie Columbus 
Circle. Jom talkins Audronė 
Bartytė, Vita Kvedaraitė, Ramu
tė Česnavičienė ir Gilanda Ma- 
tohienė. Parodos metu bus par
davinėjami jų išdeginti medžio 
dirbiniai, kuriuos matome skau
tiškose Kaziuko mugėse.

Šatrijos Raganos — Marijos 
Pečkauskaitės 100 metų gimimo 
sukaktis ręngiama spalio 26 

Kultūros Židiny. Rengia New 
Yorko moterų organizacijos.

Tomas Venclova, nuo vasario 
vidurio buvojęs šiame Atlanto 
pakrašty ir daugiausia prisilai
kęs New Yorke, kovo 12 išskri
do į Chicagą. Iš ten keliaus į 
Californiją, kur pradės profeso
riauti Berkeley universitete.

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokytojų ir tėvų komite
to narių posėdis šaukiamas kovo 
19, šeštadienį, tuoj po pamokų, 
Kultūros Židiny. Bus kalbama 
apie mokslo metų pabaigą ir 
apie žemųjų skyrių grupinį per
sitvarkymą.

Prano Naujokaičio Lietuvių 
literatūros istorijos pristatymas 
rengiamas gegužės 1 Patersono 
lietuvių parapijos salėj. Apie šį 
stambų veikalą kalbės poetas 
Stasys Santvaras.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus kovo 21 , pirmadie
nį, 7:30 v.v. pas Alvitą Ruo
kis Woodhavene.

NAUJI LEIDINIAI 
VAIKUČIAM

Nykštukų mokykla — 3 dol., 
Karklų katinukai — 2 dol., Ma
no pirmoji Komunija — 5 dol., 
Kiškučio vardinės — 2.50 doĮ., 
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.

Apreiškimo parapijos choro valdyba kovo 13 muzikos kambary. Iš k. — choro vadovas muzi
kas Algirdas Kačanauskas, choro pirmininkė B. Malinauskienė, parapijos klebonas kun. Pr. 
Raugalas, korespondentė B. Radzivanienė, chormeisteris V. Ralys; Il-je eilėje ižd. L. Ra
lys, vicepirm. K. Kazlauskis, A. Mincevičienė — knygininkė, P. Sandanavičiuš — sek
retorius ir V. Skripkus — knygininkės padėjėjas. Nuotr. L. Tamošaičio

A. a. Ona Bielienė, tauri lietu
vė ir lietuviškų bažnyčių rėmė
ja, mirė kovo 7. Su bažnytinėm 
apeigom palaidota Šv. Karolio 
kapinėse. P.J. Montvila už jos 

vėlę užprašė mišias, reikšdamas 
nuoširdžią užuojautą jos vyrui, 
sūnui Petrui, seserim Janei ir 
Lilijai bei visiem giminėm.

Lietuvoj mirus a.a. Lidijai 
Tallat-Kelpšienei, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame sūnui Ta
dui Tallat-Kelpšai ir visiem arti
miesiem. A. a. L. Tallat-Kelpšie- 
nės atminimui Tado bendradar
biai, Roman Landscape Con- 
tracting Co. Ine., Mt. Vemon, 
N.Y., paaukojo 25 dol. Kultūros 
Židiniui. Nuoširdus ačiū.

Architektų-Inžinierių Sąjun
gos New Yorko skyrius paauko
jo: Tautos Fondui — 100 dol., 
inžinierių metraščiui išleisti — 
100 dol., Maironio lituanistinei 
mokyklai — 75 dol., Altos įreng
tai Kuršiaus memorialinei lentai 
— 75 dol. ’
MAIRONIO MOKYKLOS VAJUS

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas dabar vyk
do vajų — renka aukas mokyk
lai išlaikyti. Mokyklos biudže
tas metam yra 15,000 dol. Iš vai
kų tėvų komitetas tos sumos ne
surenka. Skirtumą komitetas turi 
pats padengti. Todėl jis ir orga
nizuoja įvairius parengimus — 
Kalėdų eglutes, pavasario balių. 
Organizuoja ir specialų piniginį 
vajų.

Dabar komitetas siuntinėja 
laiškus ir prašo, kad visuome
nė1 savo aukom paremtų ir tą gy
vą ir dinamišką lituanistinę mo
kyklą. Tik bendromis jėgomis iš
laikysime savo mokyklą ir tuo 
padėsime jaunimui augti lietu
viškoj dvasioj.

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

Henrikas Kačinskas, žymus 
aktorius ir lietuviško grožinio 
žodžio puoselėtojas, vyksta Chi- 
cagon. Kovo 19 jis dalyvaus 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
tų namų dešimtmečio bankete ir 
paskaitys iš Vinco Mykolaičio- 
Putino, Pulgio Andriušio, Jurgio 
Blekaičio ir Justino Marcinke
vičiaus kūrybos.

8-TOS DAILĖS PARODOS 
APYSKAITA

8-tai dailės parodai rengti ko
mitetas posėdžiavo kovo 4 ir ap
žvelgė visus parodos reikalus, 
padaryta finansinė apyskaita. 
Apyskaitą padarė LB apygar
dos iždininkas V. Padvarietis. 
Pajamų buvo 2479 dol., išlaidų 
— 2529.20 dol. Paroda da
vė 50.20 dol. nuostolio.

Buvo išanalizuotos visos paja
mų bei išlaidų pozicijos. Prie 
parodos įėjimo gauta tik 562 
dol. Tai truputį mažoka. Iš kon
certo — literatūros vakaro gau
ta — 426 dol., iš dailininkų 
registracijos — 135 dol. Mažai 
davė pajamų dail. V. Pautie- 
niaus lotęrijon leistas paveiks
las, tik 22 dol.

Išlaidų sąraše daugiausia iš
leista už salę — 450 dol. Kitų 
vidutinių išlaidų buvo gana įvai
rių, bet jų buvo daug^ — pri
ėmimai, gėlės , spaudiniai, rek
lama, kelionės, premijos.

Susidariusius nuostolius pa
dengs LB apygardos valdyba su 
apylinkėmis.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

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

SKUBU! 
DĖMESIO!

Šią savaitę Washingtone vyks
ta apklausinėjimai dėl šeimų 
atsivežimo iš Sovietų Sąjungos, 
Čekoslovakijos ir Rumunijos. 
Šiuos apklausinėjimus praves 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo komisija, vadinamoji 
Helsinkio komisija. Šalia pa
kviestų liudytojų, jų tarpe ir Jack 
Armitage, Deputy Assistant 
Secretary of Statė for European 
Affairs, Helsinkio komisija pra
šo individų ir organizacijų raš
tiškai pristatyti informaciją apie 
bet kokius trukdymus atsivežti 
šeimas iš Sovietų Sąjungos ar 
Rytų Europos. Taip pat pagei- 
dąujama informacija apie ke
liavimo trukdymą.

Šie raštiški pareiškimai bus į- 
traukti į komisijos apklausinėji
mo raportą. Tokie pareiškimai 
turi būti komisijai'pristatyti iki 
kovo 25. Rašyti:

Commission on Security and 
Cooperation in Europe, attn. 
Meg Donovan, Room 3257, 
House Office Building, Annex 
2, Ų.S. House of Representa- 
tives, Washington, D.C. 20515.

Šių raštiškų pareiškimų nuo
rašus prašome taip pat siųsti 
Vliko naujai įsteigtos Lietuvių 
Žmogaus Teisių Komisijos pir
mininkui dr. Domui Krivickui, 
5808 King Arthur Way, Glen 
Dale, Md. 20769.

Jaunas dainininkas — muzi
kos studentas ieško mažo pia
nino (console, spinet). Telefo- 
nuoti vakarais 647-1406.

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.

DAIL. KAZIMIERO ŽOROMSKIO

SUKAKTUVINĖ
(30 metų nuo pirmos individualinės 
parodos Madride) —

APŽVALGINĖ

PARODA
kovo 19-20
Kultūros Židiny

Paroda lankoma: 
šeštadienį nuo 12 iki 10 v.v. 
sekmadienį nuo 12 iki 7 v.v.

Šeštadienį 7 v.v. susitikimas su dailininku ir kavutė

Visus atsilankyti kviečia

PARODAI RENGTI KOMITETAS

PABALTIJO MOTERŲ 
TARYBOS
30 METŲ SUKAKTIS MINIMA

kovo 27, sbkmadienį, 5 v. popiet 
Vengrų namuose — Hungarian House, 
213 East 82 Street
New York City.

Kalbą pasakys BARRY FARBER, radijo komentatorius.

Muzikinė programa.

Vaišes rengia LMK Federacijos New Yorko klubas.

RYTŲ APYGARDOS
SPORTO ŽAIDYNĖS

Kovo 26 ir 27 d.

NEW YORKE

Rungtynės vyks šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 9 vai. ryto dviejose salėse:

KULTŪROS ŽIDINY — krepšinis, tinklinis, stalo 
tenisas ir šachmatai.

GATE OF HEAVEN MOKYKLOJE (105 St.,tarp 101 ir 103 Avė., 
Ozone Park) — tiktai krepšinis.

Kultūros Židinyje pamaldos — sekmadienį, 12 vai.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
šeštadienį, 8 vai. vakaro. Šokiam gros orkestras. Vyresniųjų 

pobūvis žemutinėj salėj.

Įėjimo auka — 2 dol.

Rengia ir kviečia

Rytų Sporto Apygarda
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