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Izraelio min. pirm. Menahem 
Begin painformavo prez. Carter, 
kad taikai Art. Rytuose pasiekti 
Izraelis sutiktų grąžinti Egiptui 
Sinajaus pusiasalį ir suteiktų 
arabam savivaldą Gazos ruože 
ir vakariniam Jordano krante, 
bet paliktų čia ir toliau Izraelio 
karines įgulas. JAV, tikėdamos, 
kad tai nepatenkins arabų, at
sisakė šį planą viešai paremti 
ar jį atmesti.

Izraelio taikos planu nėra pa
tenkintos ne tik Palestinos iš
laisvinimo org-ja, Jordanas ir 
Saudi Arabija, bet ir Egiptas.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
tarėsi su Izraelio gynybos min. 
gen. Ezer Weizman dėl taikos 
sąlygų, bet paaiškėjo, kad susi
tarimui pasiekti bus dar daug 
kliūčių, jei Izraelis savo sąlygų 
nesušvelnins.

Saudi Arabijos sosto įpėdinis 
princas Fahd pareiškė, kad Art. 
Rytuose nebus taikos tol, kol 
Izraelis nesutiks atiduoti visų 
okupuotų arabų žemių ir kol 
palestiniečiam nebus suteiktos 
teisės.

Aliejų eksportuojančios vals
tybės savo konferencijoj Vene- 
cueloj nesutarė dėl aliejaus kai
nų pakėlimo, todėl aliejaus kai
nos bent iki birželio 15 pasi
liks tokios pačios.

Sov. S-gos ir Kubos karinių 
patarėjų skaičius Etiopijoj per 
paskutinę savaitę padvigubėjo ir 
dabar ten yra 500 sovietų ir 
800 Kubos patarėjų. Atrodo, kad 
Etiopija ruošiasi puolimui prieš 
Somaliją, kuri dabar valdo be
veik visą Ogaden provinciją.

JAV atstovų rūmų nariai, ap
silankę Etiopijoj, pareiškė, kad 
Addis Ababoj viešpatauja tero
ras prieš vadinamus kontrre
voliucionierius.

JAV ir Sov. S-gos derybos dėl 
karinių pajėgų Indijos vandeny
ne stabilizavimo yra užkliuvu- 
sios: JAV siekia išlaikyti dabar 
ten esančių pajėgų dydį, o Sov. 
S-ga, išmesta iš Somalijos Ber- 
beros uosto, nori pajėgas suma
žinti.

Filipinų gyventojai refe
rendumu patvirtino prez. Fer
dinando Marcos vedamą politi
ką 90.7 proc. balsų.

JAV atstovų rūmų ginkluotų 
pajėgų komiteto studija tvirtina, 
kad JAV strateginių ginklų būk
lė yra tiek pasikeitusi, kad 1980 
jie negalės tinkamai pasipriešin
ti galimam Sov. S-gos atomi
niam puolimui.

Šveicarijos pasienio policija 
susišaudė ir sulaikė du V. Vo
kietijos teroristus Christian 
Moeller ir Gabriele Kroecher- 
Tiedemann, kurie 1975 buvo už
puolę aliejų eksportuojančių 
valstybių kopferenciją Vienoj ir 
dalyvavę V. Vokietijos bankų 
plėšimuose.

JAV ir Vietnamas vėl atnau
jino darybas dėl santykių už
mezgimo.

JAV sutiko leisti Vietnamo 
mokslininkam pasimokyti lavo
nų tapatybės nustatymo metodų 
gynybos d-to laboratorijose Ha
vajuose.

JT 32-ji sesija, priėmusi 2 
metų 986 mil. dol. biudžetą ir 
256 rezoliucijas, pasibaigė. JAV, 
kaltindamos, kad JT eikvoja pi
nigus nereikalingiem projek
tam, nuo balsavimo susilaikė.

Turkija vėl atitraukė iš Kipro 
700 karių. JAV dėl to pareiškė 
savo pasitenkinimą.

Peru, nepajėgdama mokėti už
sienio skolų, paprašė iš JAV 100 
mil. dol. paskolos, bet jos pra
šymas buvo atmestas, nes Peru 
turi tuoj pat mokėti Sov. S-gai 
už iš jos pirktus ginklus 60 
mil. dol.

1977 balandžio 26 “Tiesoj” 
buvo atspausdintas platus Si
dabravo klebono kun. Vytauto 
Starkaus straipsnis “Kodėl iš
klystkelių pasukau”, kuriame 
bandoma skaitytoją įtikinti, kad 
svarbiausia kun. V. Starkaus 
“praregėjimo” priežastis —Vati
kano radijo šmeižtai tarybų val
džios adresu. Kaip pavyzdį kun. 
V. Starkus nurodo faktą, kad Va
tikano radijas apkaltino tarybi
nius autoinspektorius, atėmusius 
blaiviam kun. J. Zdebskiui 
vairuotojo pažymėjimą. Straips
ny autorius V. Starkus tvirtina, 
kad su kun. J. Zdebskiu yra 
bendravęs ir žinąs, kad šis mėgs
tąs išgerti.

Kun. V. Starkus rašo, jog besi
mokydamas Kunigų seminarijoj, 
įsitikino, kad tarybinė santvarka 
gerbia tikinčiųjų teises.

Perskaitęs straipsnį, kiekvie
nas kritiškesnis skaitytojas su
pranta, kad jis yra parašytas 
KGB, naudojantis kun. V. Star
kaus ranka.

Kun. V. Starkus panevėžie
čiam kunigam štai ką yra papasa
kojęs. Stodamas į Kunigų se
minariją, buvo verbuojamas 
dirbti KGB agentu. Saugu
miečiai sutiko leisti mo
kytis seminarijoj su sąlyga, kad 
po kelių kunigavimo metų me
siąs kunigystę. Kun. V. Starkus 
su šiuo reikalavimu sutikęs, gal
vodamas, kad po kunigystės 
šventimų kaip nors išsisuksiąs iš 
KGB pinklių.

Čia ir buvo kun. V. Starkaus 
tragedijos pradžia. Morališkai 
palūžęs, jis nepajėgė būti geru 
klieriku, ir seminarijos vadovybė 
norėjo jį pašalinti, tačiau kai ku
rių kunigų užtartas seminariją 
baigė.

Kun. V. Starkus pasakojo, kaip 
saugumiečiai jį buvo nusivežę 
naktį į mišką prie Skaistkalnės 
(Latvijos TSR) ir grasino sušau
dysią, jei jis neįvykdysiąs savo 
pažado.

Kun. J. Zdebskis liudija, kad 
su kun. V. Starkumi niekada 
nebendravęs ir straipsny įdėta 
žinutė apie kun. J. Zdebskio el
gesį yra atviras melas.

Lietuvos kunigai yra tos nuo-
inonės, kad vyskupijų kurijos tu
rėtų rimčiau žiūrėti į morališ-

VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
APIE ŽMOGAUS TEISIŲ 

APSAUGOJIMĄ

JAV valstybės sekretorius Cy- 
rus Vance savo pranešime JAV 
kongreso komisijai, kontroliuo
jančiai Helsinkio konferencijos 
baigiamojo akto susitarimų prak
tišką vykdymą, tvirtina, kad So
vietų Sąjunga ir kitos Varšuvos 
pakto valstybės nesilaiko šio 
dokumento pasirašymu prisiim
tų įsipareigojimų žmogaus tei
sių apsaugojimo srity.

Žmogaus teisių apsaugojimas
— pažymi valstybės sekretorius
— nėra vieno ar kito krašto vi
daus reikalas, kaip norėtų sovie
tai ir kitų komunistų valdomų 
kraštų delegacijos Belgrado kon
ferencijoj. Atsisakymas svarstyti 
žmogaus teisių apsaugojimo 
problemas gali sugriauti bet ko
kį pasitikėjimą Helsinkio susi
tarimais.

Valstybės sekretorius Vance 
savo pranešime pateikia eilę 
konkrečių pavyzdžių, kurie liu
dija apie pagrindinių žmogaus 
teisių slopinimą Sovietų Sąjun
goj ir kituose komunistų valdo
muose kraštuose. Pirmutinis 
žmogaus teisių nepaisymo įro
dymas yra persekiojimas ir net 
areštavimas tų asmenų, kurie su
darė specialias grupes Helsin
kio susitarimų vykdymui kontro
liuoti bei skatinti.

kai puolusių kunigų elgesį ir ne
leisti jiem griauti tai, ką uolūs 
kunigai per dideles aukas pa
stato. Taip pat kunigų semina-
rija turėtų neišleisti į Kristaus 
vynuogyną tokių kunigų, kurie 
aiškiai šiam darbui netinka.

ŽINIOS 
IŠ VYSKUPIJŲ

Kaunas
1977 gegužės 22 kunigystės 

šventimus gavo šie Kunigų se
minarijos V kurso auklėtiniai: 
Jonas Alesius, Ričardas Čer
niauskas, Česlovas Degutis, Vy-

Boticelli — Angelai

Rusijos revoliucijos meto kompartijos
centro komiteto narių likimas

Sovietų Sąjungai paminėjus 
revoliucijos 60 metų sukaktį, 
įdomu prisiminti jos vadų tarpu
savio lojalumą ir jų likimą. 1917 
revoliucijos kompartijos centro 

, komiteto 21 nario likimas nusa
komas šiame sąraše.

Berzin — dingęs be žinios.
Bubnov — dingęs be žinios. 
Bucharin — sušaudytas 1938.
Dzeržinskij — miręs savo mir

tim (nišai tuo netiki).
Joffe — nusižudęs 1927.
Kamenev— sušaudytas 1936.
Kolontaj — mirusi savo mir

tim.
Krestijanskij — sušaudytas i 93* 
Lenin — miręs ,savo mirtim 

1924 (buvo nuomonių, kad nu
žudytas).

Milutin — dingęs be žinios.
Muranov — neminimas jau 

apie 30 metų, likimas nežino
mas.

Nagin— miręs savo mirtim.
Ryko v — sušaudytas 1938.
Sergejev — nužudytas kely 

(NKVD) 1921.
Sokolnikov — dingęs be 

žinios.
Stalin (Džugašvili) — miręs 

savo mirtim 1953 (Rusijoj ir 
užsieny buvo gandų, kad buvo 
nušautas).

Sverdlov — miręs savo mirtim 
Šaumian— sušaudytas 1918. 
Trockij — ištremtas iš Rusijos, 

nužudytas Meksikoj 1940.
Urickij — sušaudytas 1918. 

tautas Kadys, Jonas Kauneckas, 
Stanislovas Linda, Marijonas Sa
vickas, Vincas Stankevičius, 
Petras Tarvydas.

-o-
Kaunas

Neopresbyteris Jonas Alesius 
1976 vasarą buvo nuolatos sau
gumiečių varginamas, norint jį 
užverbuoti KGB agentu. Saugu
miečiai atvažiuodavo automaši
na į namus, pasigaudavo kely
je kur nors einantį ir, nusivežę 
klieriką į Lazdijus, terorizuoda
vo.

Panašiai yra varginami dauge
lis klierikų.

Zinovjev— sušaudytas 1936.
Iš visų dvidešimt vieno bene 

ilgiausiai išgyveno Murąnov, 
arba bent niekas nežino, kada ir 
kas su juo įvyko.

LIETUVOS ATSTOVO 
DR. S.A. BAČKIO 

SVEIKINIMAS
Lietuvos pasiuntinybės ir 

savo vardu nuoširdžiai sveikinu 
visus JAV lietuvius Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų 1978 Metų 
proga.

Gražios ir ryžtingos buvo visų 
pastangos 1977 metais ginant 
žmogaus teises ir mūsų tautos 
laisvės bylą.

1977 gruodžio 15 JAV prezi
dentas Carteris pareiškė: “Mes 
sustiprinom mūsų užsienio poli
tiką žmogaus teisių klausimu ir 
leidžiam aiškiai žinoti, kad JAV 
yra priespaudos aukų pusėj. 
Mes esam už kankinamuosius, 
už neteisingai kalinamuosius ir 
su tais, kurie buvo nutildyti.” 
Tie žodžiai tesustiprina mūsų 
ryžtą žmogaus teisių ir laisvės 
gynimo bare ir ateity.

1978 švęsim 60 metų Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktį. Ta proga linkiu visiem 
sėkmės tiek asmeniškai, tiek su- 
jungtoj veikloj, ginant mūsų tau
tos laisvės ir gerovės troškimus.

Dr. S.A. Bačkis
Lietuvos atstovas

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Svarbiu kultūriniu įvykiu 
laikytinas “Sukilėlių” operos pa
statymas Vilniaus akademinia
me operos ir baleto teatre. Kom
pozitorius J. Juzeliūnas ją sukū
rė jau 1957 pagal A. Liobytės 
parašytą libretą, kuriam turinys 
buvo paimtas iš V. Mykolaičio- 
Putino romano “Sukilėliai”, vaiz
duojančio 1863 metų sukilimą. 
Tačiau politinė cenzūra anuo 
metu operą rodyti viešumai už
draudė. Cenzūra ir dabar nepa
sidarė nuolaidesnė. Veikalas bu
vo taisomas, derinamas prie so
cialistinio realizmo. Iš tenykštėj 
spaudoj paskelbtų recenzijų ga
lima suprasti, kad opera liko 
be vadovaujančio herojaus. Ka
dangi sukilimo vadas buvo kuni
gas Mackevičius, tai jį reikėjo 
nuasmeninti, o pagrindiniu vei
kėju padaryti liaudį-minią. Tai 
“visagalei” liaudžiai operoj at
stovauja gausus choras. Recen
zentai teigia, kad operos cho
ras tikrai gerai parodęs maiš
taujančius baudžiauninkus ir 
skambėjęs gerai. Chorui vadova
vo A. Krogertas. Ryškesniuosius 
vaidmenis atliko geri solistai:
E. Kaniava, G. Apanavičiūtė, 
A. Kuprys, E. Kuodis, A. Lie
tuvninkas. Nors recenzentai ir 
randa pastatyme ir veikale trū
kumų, bet aplamai vertina tei
giamai, tik, žinoma, negali pa
sakyti, kad daugumas tų trū
kumų atsirado dėl cenzūros ran
kos.

— Lapkričio pabaigoj Kaune 
vyko aštuntoji tradicinė kaimo 
kapelų šventė, pavadinta “Grok, 
Jurgeli—771” Iš visos Lietuvos 
buvo suvežta daug saviveiklinių 
orkestrėlių, kuriuose vyravo 
akordeonai ir smuikai. Muzikan
tai buvo vyrai ir moterys, jau
ni ir gerokai pagyvenę. Šventė 
buvo organizuota varžybų pa
grindu. Pirmąją premiją laimėjo 
kaunietis J. Mačiulis ir eržvil- 
kietis A. Janušas (abu grojo ban
donijomis).

— Karo metu prie , Pagėgių 
vokiečiai buvo įsirengę didžiu
les karo belaisvių stovyklas. 
Daugiausia ten buvę sovietinių 
belaisvių. Rašoma, kad tose sto
vyklose žuvę apie 200 tūkstan
čių žmonių. Tai buvęs mirties 
kompleksas. Dabar, gruodžio 3, 
toj vietoj atidengtas didžiulis 
paminklas, vaizduojąs raudon
armiečius — “broliškų tautų sū
nus”. Paminklą sukūrė rusas 
skulptorius S. Šarapovas ir archi
tektas G. Baravykas. Atrodo, kad 
raudonarmiečių paminklais bus 
užterštos visos gražesnės Lietu
vos vietos!

— Vilniaus Architektūros mu
ziejuj atidaryta kraštotyrininkų 
paroda, kurioj išstatyti tautosa
kos rinkiniai, etnografiniai apra
šai, sociologinių tyrinėjimų ap
lankai, revoliucijos veikėjų ir 
karo veteranų atsiminimai. Ro
domos ir monografijos apie Mer
kinę, Dubingius, Kernavę, 
Dieveniškes. Rodiniai apima tik 
1969—77 metus. Per tą laiką esą 
surinkta 5477 dainos su melodi
jomis, 3438 pasakos, 8000 vieto
vardžių, asmenvardžių. Surinkta 
gausybė medžiagos lietuvių kal
bos žodynui. Paminklų apsaugai 
išleista net 15,500 rb. Tais pini
gais restauruota buvusi Dimitra
vo priverčiamų darbų stovykla,
F. Dzeržinskio muziejus, į- 
rengti apsaugos gaubtai D. Poš
kos Baubliams. Iš parodos maty
ti, kad kraštotyninkai dirba, tik 
jų veikla, kaip patirta iš kitų 
šaltinių, nukreipiama nuo lietu
vių tautos praeities tyrinėjimų 
į komunistinių veikėjų iškėlimą 
ir garbinimą. Tie kraštotyrinin
kai, kurie kreipia dėmesį į ne
priklausomos Lietuvos kultūrinį 
palikimą, yra persekiojami: tar
domi, kalinami, iš darbo at-. 
leidžiami.

— Lapkričio pabaigoj Ukmer
gės kultūros namuose vyko jau
nųjų dailininkų paroda: dalyva

vo 22 dailininkai su 80 paveiks
lų. Ir ši, rėdos, niekuo dėta pa
roda panaudojama dailininkų 
kūrybinės laisvės suvaržymui. 
Dailininkų vadovai pasirašė su 
rajono ir miesto valdžia sutartį, 
įpareigojančią dailininkus nu
piešti gamyklom ir kolchozam 
propagandinių plakatų, “sukurti 
vaizdinės agitacijos kompleksą”.

— Jau pabaigtas gaminti bol
ševikinis - ideologinis filmas 
“Dulkės saulėje”, vaizduojąs 
lietuvį komunistą Juozą Varei- 
kį, 1918 Simbirske malšinusį su
kilimą prieš bolševikus. Filmą 

režisavo lietuvis M. Giedrys, 
operatorius — J. Tomaševičius. 
Pagrindiniai aktoriai — rusai. 
Filmas buvo gaminamas Lietu
vos kino studijoj ir Mosfilme 
Maskvoj. Suprantama, kad fil
mas sukurtas rusų kalba, bet jau 
rodomas Lietuvoj (premjeros 
buvo Panevėžy, Vilniuj).

— Ataskaitiniai jaunųjų rašy
tojų susirinkimai buvo Klaipė
doj ir Kaune. Pasakyta propa
gandinių kalbų, padaryta įsipa
reigojimų kurti socialistinio 
realizmo literatūrą.

— Gruodžio 5 Vilniaus Res
publikinėj bibliotekoj iškil
mingai paminėta latvių rašytojo 
A. Upyčio 100 metų gimimo su
kaktis. Kalbėjo K. Korsakas, J. 
Paleckis, K. Nastopka, A. Žir- 
gulys, latvė D. Avuotinia. Ne
maža Upyčio romanų yra išvers
ta į lietuvių kalbą: “Šiaurės vė
jas”, Praeities šešėliai”, “Vaivo
rykštės tiltas” ir kt.

— Solistė Nijolė Ambrazaity
tė, neseniai koncertavusi Kana
doj ir Chicagoj, grįžusi jau spė
jo surengti 4 koncertus Ukrai
noj. Jai akomponavo pianistas A. 
Maceina.

— Kauno Muzikiniame teatre 
režisierė N. Krotkutė pastatė 
muzikinį veikalą “Rabin Hudą”, 
vaizduojantį škotų legendinį 
personažą.

— Vilniaus Meno darbuotojų 
rūmuose gruodžio 6 buvo smui
kininko Eugenijaus Paulausko 
kūrybos vakaras. Akomponavo
D. Trinkūnas. Abu muzikai ne
seniai sėkmingai koncertavo Vo
kietijoj.

— Gruodžio 4 Filharmonijos 
Kauno skyriuj įvyko aklosios 
dainininkės Beatričės Grincevi- 
čiūtės rečitalis. Ta proga poezi
jos kūrinius skaitė M. Mironaitė 
ir L. Noreika.

— Gruodžio 7-9 Šiaulių rajo
no keliose vietovėse vyko lite
ratūros vakarai, vardu “Iš tolimų 
kelionių grįžus”. Dalyvavo rašy
tojai A. Drilinga, I. Pikturna,
E. Selelionis.

— Gruodžio pradžioj Panevė
žio dramos teatro fojė vyko ket
virtoji Kauno grafikų paroda, 
kurioj dalyvavo 11 dailininkų su 
40 kūrinių.

— B. Kutavičiaus fortepijoni
nius kūrinius lapkričio mėnesį 
skambino Leningrade ir Rygoj. 
Dalyvavo rusų ir latvių pianistai.

— Viena Varšuvos leidykla 
išleido V. Bubnio romano “Po 
vasaros dangum” vertimą 10,290 
egz. tiražu. M. Sluckio romano 
“Mano uostas neramus” vertimo 
į čekų kalbą išleista 21,000 egz. 
E. Matuzevičiaus eilėraščių rin
kinio “Prie mėlynosios Baltijos” 
ukrainiečių kalba išleista 3000 
egz.

— Rašytojas Vytautas Girdzi
jauskas Literatūros ir Mene 
(1977 Nr. 40) paskelbė repor
tažą apie prie Drūkšių ežero 
statomą atominę elektrinę. Prieš 
du dešimtmečius prie to paties 
ežero buvo pastatyta “Tautų 
draugystės” vardu hidroelektri
nė stotis. Ji buvo labai išgarsin
ta, E. Mieželaitis jos statytojų 
garbei sukūrė net poemą, o šian
dien sakoma, kad anos stoties 
galingumas esąs tik lašas jūroj, 
kad plačiai Gudijos, Latvijos ir

(nukelta i 2 psl.)
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VYRIAUSIO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 
SEIMO NUTARIMAI

1977 METŲ VLIKO SEIMO DALYVIAI

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto seimas, susirinkęs 
St. Petersburge, Floridoj, 1977 
gruodžio 3-4, priėmė šiuos nu
tarimus:

1. Lietuvos valstybės atstaty
mo 60 metų sukakties išvakarė
se, iškeliant Lietuvos valstybin
gumą, tenka pabrėžti, kad lietu
vių rezistencijos okupuotoj tė
vynėj tikslai sutampa su Vliko 
tikslais, nustatytais jau 1943. Pa
vergtųjų lietuvių žingsnius ir žy
gius tenai apsprendžia sąlygos: 
ilga patirtis ir nepalaužtų patrio
tų išmintis. Okupuotos Lietuvos 
išsilaisvinimui mes galim ir pri
valom paveikiau padėti, dirbda
mi įvairiais įmanomais būdais 
įvairiuose prieinamuose foru
muose.

2. Bendras ir aukščiausias visų 
lietuvių tikslas okupuotoj tėvy
nėj, tremty bei laisvajam pasau
ly buvo ir tebėra tas pats: pasto
vus, bekompromisinis siekimas 
atstatyti nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Lietuvos gyvento
jai, remdamiesi esminių žmo
gaus teisių pagrindu, turi atgau
ti sąlygas savo laisva valia de
mokratiškai tvarkyti savo krašto 
bei tautos dabartį ir ateitį.

3. Atsižvelgdamas į vis gau
sėjančius lietuvių tautos gyvųjų 
sluoksnių pageidavimus gauti 
talkos iš laisvojo pasaulio lietu
vių politinių ir intelektualinių 
pajėgų, seimas rekomenduoja 
Vliko tarybai ir valdybai sudary
ti iš kvalifikuotų asmenų specia
lią komisiją išsamesnei progra
mai paruošti, įtraukiant į šį dar
bą jaunesniąją kartą. Šis darbas 
ryškintų politinius nusistatymus 
ir natūralią diferenciaciją, tuo 
būdu gilindamas demokratijos 
šaknis lietuvių visuomenėj.

4. Akivaizdus Lietuvos kultū
rinio gyvenimo sovietinimas, ru
sifikacija ir visose srityse sunkė- 
janti priespauda reikalauja suak
tyvinti talką pasipriešinimui. In
telektualinis kūrybinis įnašas į 
lietuvių kultūrą yra būtinas kelti 
tautinei išeivijos dvasiai ir stip
riau paremti tautai nelaisvėj. 
Tuo pačiu vengtina bolševikų

(nukelta į 4 psl.)

Vliko seimą sudaro Vliko na- 
rių-organizacijų po tris atstovus 
(statuto 5 str.). 1977 metų Vliko 
seime dalyvavo 13-kos Vliko 
grupių 36 atstovai.

Lietuvių Fronto Bičiuliai: A. 
Sabalis — New Yorkas, K. Gim
žauskas — Florida.

Lietuvių Krikščionių Darbi
ninkų Sąjunga: J. Gerdvilienė — 
New Yorkas, dr. J. Petrikas ir A. 
Reventas — Florida.

Lietuvių Krikščionių Demok
ratų Sąjunga: S. Lūšys — Mas- 
sachusetts, dr. K. Šidlauskas — 
Illinois, K. Kleiva — Florida.

Lietuvių Rezistencinė Santar
vė: prof. dr. J. Vėbra — Con- 
necticut, B. Raila — Califor- 
nia, V. Žilinskas — Florida.

Lietuvių Tautinis Sąjūdis: 
niekas neatstovavo.

Lietuvių Vienybės Sąjūdis: J. 
Pažemėnas — New Yorkas, A. 
Skirius — California, dr. B. Kas
ias — Pennsylvania.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis: 
L. Virbickas, V. Semaška, J. Juo
dis — Florida.

MATYSIM FILMĄ APIE SIMĄ

V. Vokietijos konstitucinis 
teismas suspendavo įstatymą, 
leidžiantį jauniem vyram iš
vengti karinės tarnybos jiem 
tik pareiškus, kad jų moraliniai 
įsitikinimai neleidžia tos parei
gos atlikti.

Neseniai gavusios nepriklau
somybę Džibuti min. pirm. Ah- 
med Dini ir 4 ministeriai at
sistatydino, nes ją sudarančios 
Afar ir Issas gentys negali su
gyventi: Ąfar genties gyventojai 
kaltinami teroristiniais veiks
mais prieš ten saugumą palai
kančius Prancūzijos karius.

Indonezija vėl paleido iš kalė
jimo 10.000 politinių kalinių, 
kurie be teismo buvo laikyti ka
lėjime net iki 12 m.

Čekoslovakijos disidentų 
Charta 77 grupė savo metinės 
veiklos sukaktuvėm paminėti 
žada sausio 1 išleisti naują atsi
šaukimą, reikalaujantį didesnių 
politinių laisvių.

Buv. Indijos min. pirm. In- 
dira Gandhi pasitraukė iš Kon
greso partijos vykdomojo komi
teto, nes esą partija nekreipian
ti dėmesio į liaudies reikalavi
mus. Šis jos žygis gali partiją 
suskaldyti.

Prieš kurį laiką vakarų žurna
listam skundęsis dėl pavojingų 
darbo sąlygų ir kyšininkavimo 
Sov. S-gos anglies kasyklose 
angliakasys Vladimir Klebanov 
buvo areštuotas ir patalpintas 
pereinamoj Maskvos psichiatri
nėj ligoninėj.

Per pietiniame Irane įvykusį 
žemės drebėjimą žuvo per 500 
žmonių.

Filmas apie Simą Kudirką 
“The Defection of Simas Kudir
ka” bus rodomas per CBS te
levizijos tinklą sausio 23, pirma
dienį. Pagrindines roles atlieka 
aktoriai Alan Arkin, Shirley 
Knight, Richard Jordan ir 
Donald Pleasance. Filmą paga
mino The Jozak Company.

Amerikoj dažnai didelės biz
nio bei žinių telkimo bendrovės 
skiria pinigų bei laiko vadi
namiem visuomenės gerovės 
projektam. CBS televizijos tink
las pereitais metais pasiūlė savo 
filmų scenarijus naudoti mokyk
lose, skaitymo programose. Pir
mas toks projektas buvo labai 
sėkmingai įvykdytas Califor- 
nijoj, naudojant filmą “A Circle 
of Children”. Jame dalyvavo 
apie 60,000 vaikų. Dabar Cali
fornijos mokyklų vedėjai, per
žiūrėję naują CBS televizijos fil
mų rinkinį, iš jų parinko Simo 
Kudirkos filmą, kurio scenarijus 
bus naudojamas skaitymo pro
gramoj.

Šį kartą minėta mokslinė pro
grama bus vykdoma viso krašto 
mastu. Iki šiol joj dalyvauja 
2 1/2 milijono vaikų. Filmų 
scenarijų spausdinimą vai
kam paremia didelės bendrovės 
(pvz. United Technology, All- 
State Insurance, Monsanto, 
Hallmark) bei įvairūs laikraš
čiai. Pietų Californijos vaikam 
scenarijus parūpins “The Herald 
Examiner” dienraštis, kuris 
scenarijaus kopiją taip pat įdės į 
savo sausio 23 laidą. Californi
jos vaikai (apie 360,000) kartu su 
scenarijum gaus ir kopiją Simo 
Kudirkos laiško, rašyto specia
liai jiem. Šio laiško paprašė 
Californijos mokyklų vedėjai. 
Laiške Simas papasakoja vaikam 
apie Lietuvą, jos okupaciją, 
joj vykdomus žmogaus teisių 
pažeidimus ir paaiškina, kodėl 
jis bėgo į Ameriką. Ragina vai
kus gerbti Ameriką ir branginti 
jos laisvę.

Mokyklose ne tik bus skaito
mas scenarijus, bet taip pat bus 
diskutuojami ir visuomeniniai 
bei politiniai šio filmo aspektai. 
Šiam tikslui ruošiamos mokyto
jam įvairios instrukcijos. Lynn 
Williams, CBS skaitymo progra
mos koordinatorė, numato, kad 
šis projektas iššauks bent 10% 
raštiškos reakcijos. Tam tikslui 
bus atidaryta speciali pašto dė
žutė ir bus paskirtas CBS per
sonalas atidaryti ir rūšiuoti 
laiškam. Dėl atsakymų bus ta
riamasi su Simu Kudirka ir 
Lithuanian Information Service 
(LIS).

Ryšium su šia moksline pro
grama bei artėjančiu filmo spek
takliu, CBS pastangomis yra da
romos sąlygos Simui Kudirkai 
dalyvauti įvairiose TV progra
mose, spaudos konferencijose, 
organizacijų' susirinkimuose bei 
mokyklose, kut jis pats turės pro
gos susitikti su JAV jaunimu, 
atsakyti į jo klausimus ir pasi
dalinti mintimis. Sausio mėnesį 
šiuo tikslu jis vyksta į Bostoną, 
Hartfordą, Chicagą, Minneapolį, 
St. Louis ir Los Angeles. Los An
geles jis praleis net visą savaitę.

Sausio 13 “The Defection of 
Simas Kudirka” filmas bus pri
statytas visos Amerikos televizi
jos redaktoriam-kritikam. CBS 
planuoja pristatyti tris savo pa
vasario sezono veikalus šių kriti
kų suvažiavime Los Angeles; 
filmas apie Simą Kudirką yra 
vienas iš jų. Į šį suvažiavimą 
yra siunčiamas Simas Kudirka ir 
Alan Arkin.

Plačiai skaitomas TV Guide 
žurnalas filmo rodymo savaitę 
planuoja paskelbti ilgesnį 
straipsnį iš pokalbio su Simu.

Į visus minėtus miestus, CBS 
pakviesta, kartu su Simu Ku
dirka vyksta Lithuanian Infor
mation Service narė Daiva Ke- 
zienė.

L.I.S.

Simas Kudirka su aktorium ir filmo gamintojais New Hampshire valstijoj filmo gami
nimo metu. Iš k. Bruce Sallon, Gerry Abrams, Alan Arkin, Simas Kudirka, Richard
Briggs. Nuotr. D. Kezienės (Lithuanian Information Service)

Lietuvos Darbo Federacija: V. 
Šimaitis ir A. Šimaitienė — 11- 
linois, V. Kleivienė — Florida.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga: J. Žostautas, J. Vaičaitis 
ir J. Žvynys — Florida.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija: J. Sonda — Massachu- 
setts, dr. J. Valaitis — Illinois, 
A. Mačionis — Florida.

Lietuvos Ūkininkų Partija: 
niekas neatstovavo.

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga: 
prof. B. Vitkus — Illinois, dr. 
K. Valiūnas ir J. Giedraitis — 
New Yorkas.

Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjunga: J. Audėnas — 
New Yorkas, J. Daugėla ir K. 
Grigaitis — Florida.

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis: L. Knopfmileris — 
Florida.

Rytų Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis: K. Miklas — New Yor
kas, A. Rūkštelė ir O. Galvydie- 
nė —. Florida.

Vliko seime dalyvavo tarybos 
pirmininkas prof. dr. J. Vėbra, 
jos politikos ir teisių komisijos 
pirmininkas S. Lūšys ir eilė kitų 
tarybos narių.

Taip pat dalyvavo Vliko val
dybos nariai: dr. K. Valiūnas, 
dr. B. Nemickas, J. Valaitis, B. 
Bieliukas ir A. Sabalis.

Aktyviai reiškėsi iš Kanados 
atvykusios Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovės — 
Gabija ir Dainora Juozapavičiū
tės.

Gruodžio 4 vakare įvyko Tau
tos Fondo tarybos 3 valandų po
sėdis, kuriame dalyvavo TF 
garbės pirmininkas prel. J. Bal
konas, tarybos pirmininkas J. 
Valaitis ir nariai iš JAV ir iš Ka
nados. Taryba svarstė ir sutarė 
suaktyvinti Tautos Fondo veik
lą, norėdama užtikrinti Vliko 
veiklai reikalingus finansinius 
išteklius.

Vliko seimo posėdžiuose da
lyvavo daugiau kaip 100 Flori
dos ir kitų vietovių svečių. 
Gruodžio 3 iškilmingoj vakarie
nėj su koncertu susirinko arti 300 
lietuvių.
(Elta)

IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS

KULTŪRINIO 
GYVENIMO
(atkelta iš l psl.)

Lietuvos apylinkei jau reikią žy
miai galingesnės elektrinės. 
Taigi sovietiniai imperialistai 
ne Lietuvai stato šią atominę 
stotį, užteršdami vieną gražiau
sių Lietuvos kampelių, turtingos 
gamtos Ignalinos rajono Drūk
šių apylinkę. Ir korespondentas 
pagrįstai nuogąstauja: “Vis dėlto 
įtarumo kipšas kužda: kas bus su 
gamta, kuri čia tokia trapi ir taip 
greit pažeidžiama? Kokiiį įtaką 
elektrinė turės nacionaliniam 
parkui, esančiam po jos šonu? 
Kas atsitiks su Drūkšių ežeru, 
ar nevirs jis nuodinga bala?” 
Bet darbas jau vyksta: buldoze
riai verčia iš šaknų gražuoles pu
šis, kriokia, dunda mašinos, ka
sami grioviai požeminiam vamz
džiam, kala kūjai, linkčioja kra
nai — čia bus atominė elekt
ros stotis, čia statomas prie Vi
sagino ežerėlio ir naujas ener
getikų miestas, kyla penkiaaukš
čiai namai, juose netrukus apsi
gyvens nepamainomi specialis
tai iš plačiosios “tėvynės”. Ko
respondentas turi progos pasi
kalbėti su statybininkais, atvy
kusiais iš Kazachijos, iš tolimo
jo Kuzbaso, iš anapus Uralo. 
Jie tik laukia butų statomuose 
namuose, tada atsigabens šei
mas — ir bus pirmieji rusiš
kos kolonijos gyventojai. Tam 
tikslui ir statomos tokios Lietu
vai mažai reikalingos įmonės, 
tam kuriami nauji miestai. Beje, 
tam energetikų miestui jau esąs 
parinktas ir Antano Sniečkaus 
vardas. Negana, kad Lietuvą už
teršė išgamos V. Kapsuko vardas, 
o kuo geresnis tas Sniečkaus 
vardas ?

Pr.N.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tei. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

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

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

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

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

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.

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 Garszvos šei
mos generacija yra New York Statė laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
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 Baking 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.

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

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Eiectronics, 3414 Fulton St., Brooklyn^ N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
WSOU-FM 89.5 angių kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys,217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

1977-1978 JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti gamintojo kaina. Tai 
galimybė sutaupyti iki 750 dol. i r daugiau. Dėl informacijos skambinti: L. Juozapa
vičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

pisolino

A MEHORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS

I9 33 + l 97 6

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

Vasario 5, 12, 19, 26 $659
Kovo 5 $681
Kovo 12, 19 $716
Kovo 26, bal. 2, 9, 16 $746

Dėl smulkesnių informacijų teirautis agentūroj

VYTIS
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN, N.Y. 11229
(212) 769-3300
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Baigiant 1977 metus
Baigiant 1977 metus, nejučio

mis krypsta žvilgsnis į praeitį, 
nejučiomis kyla klausimas: ką 
šie besibaigiantieji metai davė 
mum? Kas atsitiko krašte, ar 
okupantas ten labiau įsitvirtino, 
ar mūsų kova dėl pavergto kraš
to neišblėso, ar mes patys, gy
vendami toliau nuo savo tėvy
nės, išsaugojom lietuviškas ap
raiškas, ar sugebėjom patraukti 
jaunimą naujiem žygiam dėl 
mūsų tautos laisvės?

Pavergtoj Lietuvoj priespau
dos grandinės nepalengvėjo, 
nors ir buvo kalbama apie Hel
sinkio susitarimus. Lygiai kaip 
ir anksčiau, okupantai spaudžia, 
rusina kraštą, statydami įmones, 
įveždami į jas darbininkus rusus. 
Nesušvelnėjo ir tikinčiųjų per
sekiojimas. Visur brutaliai tikin
tieji buvo persekiojami, atlei
džiami iš darbo, išmetami iš mo
kyklų.

Pavergta tauta tačiau išlaikė 
kietą kovingumą ir vienybę. Jos 
pasipriešinimas pavergėjam 
ateina ne iš senimo, kuris dar 
prisimena nepriklausomą Lietu
vos respubliką, bet iš jaunimo, 
kuris gimė ir augo sovietinėj 
santvarkoj. Patriotizmas dar la
biau sustiprėjo krašte. Nors ir 
laikosi santūriai, bet, progai pa
sitaikius, sprogsta ir virsta de
monstracijom prieš okupantus. 
Taip nutiko spalio 10 Vilniuje 
po futbolo rungtynių, kada kilo 
masinės demonstracijos prieš 
rusus^

Lietuvos K. Bažnyčios Kroni
ka ir kiti pogrindžio laikraš
čiai ištvermingai ėjo ir šiais 
metais. Pradedant 1977 metus, 
laikraščiuose buvo spausdinama 
24 Kronika, o dabar jau 29 
numeris. Kokio ryžto reikia rink
ti Kronikai medžiagą, surašyti, 
ją išvežti į užsienius, kad ten 
paskelbtų visam pasauliui, ko
kias nuoskaudas daro mūsų pa
vergtiem broliam. Šalia Kronikos 
ėję pogrindžio laikraščiai šiemet 
dar labiau sustiprėjo. Tai rodo, 
kad ir tokia policinė galybė, 

kur tiek daug šnipų užverbuo
ta, jau nesugeba sukontroliuoti, 
kas dedasi pogrindy. Ir tas po
grindis verda, pragraužia sovie
tinio pastato sienas, pragraužia 
pačiuose pamatuose. Ir tokių 
graužikų vis daugiau ir daugiau 
atsiranda. Pogrindžio spauda 
sklinda ir kitose Sovietų Sąjun
gos respublikose ir satelitiniuo
se kraštuose.^Tai ir rodo, kad 
Sovietų Sąjunga pradeda savo 
subirimo, žlugimo laikus.)

Disidentai irgi atliko savo 
vaidmenį tai Sovietų Sąjungos 
galybei griauti. Čia reiškėsi ir 
pavergtos rusų urbtos disiden
tai ir taip pat lietuviai, kurie 
sugebėjo kovoti, savo kovą per
kelti į tarptautinę plotmę. ^Ėoks 
buvo ir Tomas Venclova, kuris 
vasario 15 pasiekė Ameriką. Ir 
čia atvykęs jis sugebėjo išlaiky
ti kovos įtampą prieš pavergėjus 
okupantus. Atvykęs disidentas 
Kęstutis Jokubynas pasitraukė į 
nuošalį, nors ir jo žodis ir jo per
gyvenimų atskleidimas turėtų 
didelės reikšmės.)

Už laisvę Amerikoj. Ir šiame 
krašte visus metus buvo akty
vi kova už Lietuvos laisvę. Lie
tuviškos politinės organizacijos 
ir toliau planavo, veikė, rašė 
raštus, memorandumus, Inten
syviai reiškėsi Vlikas, išlaikyda
mas informacijos biuletenius, 
radijo stotis, kurios nuolat infor
mavo kraštą apie laisvųjų lietu
vių veiklą.

Sustiprėjo akcija, kad kongre
se ir senate būtų pravesta dau
giau rezoliucijų Lietuvos laisvės 
bylai spręsti. Ta akcija eina ir to
liau.

Lietuvių Bendruomenė vis la
biau įsitvirtina šioj visuomeni
nėj ir politinėj veikloj. Jos atlik
ti žygiai buvo naudingi mūsų 
laisvinimo bylai.

Didelės reikšmės turi tas fak
tas, kad į laisvinimo žygius, į 
kovą dėl žmogaus teisių įsijun
gia jaunimas, (jaunimo veiklos
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Matas Zujus, Garso redakto
rius, šakotos veiklos visuomeni- 
ninkas-laikraštininkas, gimė 
1897 rugpiūčio 14 Čiudiškių 
kaime, Marijampolės apskrity. 
Mokėsi Prienuose ir Seinuose. 
Būdamas moksleiviu-gimnazis- 
tu, veikliai dalyvavo tautiniame 
darbe, platino slaptą patriotinę 
spaudą. 1913 buvo išlaikęs egza
minus į kunigų seminariją, bet 
rusų valdžios pareigūnai nelei
do seminarijai priimti jo į klie
rikus, kaip režimui nepatikimo. 
Nebegalėdamas įvykdyti savo 
gimtajame krašte jaunystės sva
jonės, tais pačiais 1913 metais 
Matas Zujus atvyko į Ameriką 
ir čia tuojau įsijungė į lietuvių 
katalikų visuomenės veiklą. 
Lankė Valparaiso universitetą, 
organizavo lietuvių kalbos kur
sus. Daugiausia veikė Lietuvos 
vyčiuose.

Pirmojo pasaulinio karo me
tais Zujus, gyvendamas Chica- 
goj, buvo pirmose gretose veikė
jų, kurie dirbo įvairiuose sambū
riuose šelpti Lietuvai ir remti 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo pastangom. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, jis grį
žo į tėvynę ir ten stojo sava
noriu į jos jauną kariuomenę. 
Buvo priimtas į Karo mokyklos 
4-tąją laidą. Vėliau dirbo Kario 
redakcijoj. Pasibaigus kovom 
dėl nepriklausomybės, iškeliavo 
vėl Amerikon tęsti pamėgto laik
raštininko darbo. Sėkmingai re
dagavo Vytį, Lietuvos vyčių žur
nalą. Dirbo Draugo redakcijoj, 
kurį laiką redagavo Kataliką. 
Visuomeniniame darbe “anais 
laikais” jis artimai bendradar
biavo su Leonardu Šimučiu, 
kun. Ignu Albavičium, Kaziu 
Pakštu, Aleksandru Aleksiu, 
Vincu Kvetkų, Antanu Kneižiu, 
Kaziu Krušinsku, kun. Jonu 
Kasakaičiu ir kitais veikliais ka
talikų žmonėmis.

1926 balandžio mėnesį Matas 
Zujus buvo pakviestas Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo organo 
Garso redaktorium. Tada jis 
pakeitė Leonardą Šimutį, pasi
traukusį iš Garso redagavimo ir 
išvykusį į Lietuvą, kur jis buvo 
išrinktas trečiojo seimo nariu. 
Nuo 1926 Zujus redaguoja Gar
są be jokios pertraukos. Vargu 
ar rasim lietuvių laikraščių isto
rijoj kitą žurnalistą, kuris to pa
ties laikraščio redaktorium būtij 
išbuvęs ilgiau kaip 51 metus. . . 
Matas Zujus, kurį šiuos žodžius 
rašąs pažįsta daugiau kaip 40 
metų, visada pasižymėjo dideliu 
taktu, didžia pakanta kitokių į- 
sitikinimų žmonėm. Jo redaguo
jamas Garsas vengė demago
gijos ir siaurų asmeninio pobū
džio ginčų.

Antrojo pasaulinio karo metu 
ir pokario metais Matas Zujus

PRIMIRŠTOS DVIEJŲ LAIKRAŠTININKŲ — 
VISUOMENININKŲ SUKAKTYS
Rugpiūčio mėnesį redaktorius Matas Zujus sulaukė 80 metų, o 
redaktorius Kazys P. Vilniškis — 70 metų amžiaus

Matas Zujus

aktyviai dalyvavo bendrose 
Amerikos lietuvių pastangose 
ginti Lietuvos laisvės reikalą ir 
pagelbėti iš tėvynės išblokš
tiesiem lietuviam. Jo veiklos ba
rai — Lietuvių Katalikų Fede
racija, Katalikų Susivienijimas, 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas. Daug kartų bu
vo renkamas į šių organizacijų 
vadovybes, kuriose savo parei
gas atlikdavo labai atsakingai. 
Daugiau nei pusę savo amžiaus 
praleido Pennsylvanijos valsti
joj, kur anksčiau lietuviška 
veikla buvo labai gyva.

Ir dabar, sulaukęs 80 metų 
amžiaus , Matas Zujus nevengia 
visuomeninės veiklos. Matom 

jį bendradarbiaujant ir su “se
nesniąja”, ir su “jaunesniąja” 
lietuvių išeivija. Būdamas labai 
ramaus būdo, jis nesiveržė į pir
mąsias vadovaujančias vietas. 
Visada stengdavosi eiti pusiau
svyros keliu, ypač ne visada ra
miuose Kat. Susivienijimo sei
muose, kurių atstovų dauguma 
per metų metus jam pareikšdavo 
savo pasitikėjimą, perrinkdama 
Garso redaktorium. Savo veda
muosiuose straipsniuose Matas 
Zujus nesitenkino liesdamas tik 
Katalikų Susivienijimo organi
zacinius reikalus —jis gyvai rea
gavo į visus svarbesnius ameri
kiečių gyvenimo klausimus.

Pastarųjų poros metų laikotar
py Matas Zujus išgyveno du 
skaudžius įvykius — Aukščiau
sias pasišaukė amžinybėn jo my
limą žmoną Kazę ir vyresnįjį 
sūnų Matą. Bet garbusis sukak
tuvininkas nepalūžo — sukau
pęs dvasines jėgas, stropiai eina 
savo pareigas, redaguodamas 

Garsą ir dalyvaudamas visuo
meniniame gyvenime, daugiau
sia Wilkes Barre-Scrantono apy
linkėj, kur lietuviškoji veikla 
pastaruoju laiku rodo naujo gy
vastingumo.

-o-
Kitas primirštas sukaktuvinin

kas — Kazys Vilniškis, pirmasis 
Amerikos redaktorius, vienas jos 
steigėjų, rugpiūčio 8 sulaukęs 
70 metų amžiaus. Sutikęs Vil
niškį, nežinodamas jo metrikų, 
sakytum, kad jam gal tik 50 metų 
— taip tvirtai ir jaunai jis at
rodo.

Kazys Vilniškis, gimęs 1907 
Brooklyne, buvo išvežtas į Lie
tuvą dar vaikystėj; gyveno Ragu
vos parapijoj. Baigęs Kaune 
aukštesniąją technikos mokyklą, 
1.931 išvyko į Ameriką ir apsi
gyveno savo gimtiniame Brook
lyne, įsijungdamas į Angelų Ka
ralienės parapiją, kurioj ir krikš
tytas buvo.

Lietuvoj Vilniškis dalyvavo 
ateitininkų, šaulių, pavasarinin
kų, Vilniui Vaduoti Sąjungos ir 
sporto (LGSF) veikloj. 1928-29 
buvo Kauno rajono ateitininkų 
pirmininku.

Grįžęs Amerikon, tuojau įsi
jungė į lietuvių katalikų organi
zuotą veiklą. Kurį laikė artimai 
bendradarbiavo Bostone leista
me Darbininke, kuriame buvo 
New Yorko-New Jersey skyrius. 
New Yorko ir apylinkės lietuvių

Kazys P. Viliušis su žmona
Elena (Podelyte) 

katalikų visuomenė, ypač jos 
vadai, juto savo apylinkės laik
raščio nebuvimą. Pasiryžta leisti 
savo laikraštį, ir tam tikslui į- 
steigtas Lietuvių Universalinis 
Biuras, kuris įsigijo savo spaus
tuvę ir padėjo pagrindą išleisti 
laikraščiui. Ir taip gimė savait
raštis Amerika, pasirodęs 1933 
gruodžio 1.

Kazys Vilniškis buvo Ameri
kos pirmasis redaktorius ir ad
ministratorius. Redagavo jis 
Ameriką iki 1936 spalio vidurio, 
bet pasilikdamas ir toliau jos lei
dėjų vadovybėj. Artimiausiu 
Amerikos redakcijos bendradar
biu tada buvo kun. Jonas Balko
nas, o laikraščio leidėjų vado
vybės pirmose gretose buvo ku
nigai Norbertas Pakalnis, Juozas 
Aleksiūnas, Pijus Lekešis, Ka
zimieras Paulionis. Iš pasaulie
čių — Kazys Krušinskas, Pet
ras Montvila, Juozas Mačiulis, 
Stasys Lukoševičius, Antanas 
Mažeika ir kiti. Vilniškiui teko 
bene didžiausia našta — sudary
ti finansinį pagrindą Amerikai, 
kad laikraštis galėtų išsilaikyti. 
Pasitraukęs iš redaktoriaus vie
tos, Kazys Vilniškis liko Ameri
kos administratorium vienerius 
metus — iš tų pareigų atsistaty
dino gavęs tinkamą įpėdinį bos- 
toniečio Danieliaus Averkos as
meny.

Išėjęs iš Amerikos, Kazys Vil
niškis metėsi į ekonominį gyve
nimą. Jam buvo pavykę sutelk
ti keletą Broėklyno lietuvių 
verslininkų ir profesionalų eko
nominiam reikalui — įsteigti 
prekybinę bendrovę importui iš 
Lietuvos. Pradžia buvo gera, bet 
kažkokia paslaptinga jėga už
trenkė jaunai bendrovei Lietu
vos importo duris, nukreipdama 
Lietuvos maisto gaminius visai į 
svetimas rankas, o lietuviška 
bendrovė iš Lietuvos galėjo gau
ti tik lietuvių-anglų kalbos žody
nų .. . Tokių faktų akivaizdoj 
bendrovė turėjo likviduotis. Ta
čiau Vilniškio mintis sukurti 
tvirtą lietuvišką importo bendro
vę nenuėjo niekais. Netrukus 
Lietūkis atsiuntė Nevv Yorkan 
savo atstovą Kazį Gineitį, kuris, 
susisiekęs su Vilniškiu, ištyrė 
sąlygas sukurti naujai bendrovei, 
kurios akcininkais ir savininkais 
būtų Lietuvos ūkinės organiza
cijos. Naujos bendrovės direk- 
toriate, šalia iš Lietuvos atsiųstų 
L. Grigonio ir Ad. Akelaičio,
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PETRONĖLĖ DRAUGELYTĖ-VOSYLIENE

KAUNAS — BRAZILIJA 
1938 METŲ KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Važiuojant į miesto centrą, teko 
pervažiuoti vieną įdomų sodą, 
kur buvo įvairiausių palmių, 
medžių. Skersai sodo buvo iš
vestas cementuotas kanalas. Ka
nalo krantai buvo apsodinti me
džiais, kurie priminė Lietuvos 
verkiančius beržus. Jų plonos 
šakos sviro iki žemės, iki kanalo 
vandens.

Buvo kitas parkas, kuris turė
jo dar daugiau tvenkinių ir įvai
riausių medžių. Sako, šitame 
parke mėgo lietuviai susitikti. 
Kurie buvo atvažiavę pirmieji 
1927 metais, dar nemokėdami 
kalbos, eidavo susipažinti su vė
liau atvykusiais.

Reikės aplankyti muziejus, 
zoologijos sodus, kur, sako, yra 
pačios nuodingiausios pasaulio 
gyvatės, kur, žinoma, yra sutelk
ta visi Pietų Amerikos augalai, 
gyvuliai ir net vabzdžiai.

Į bažnyčią
Mieste nemaža gražių bažny

čių. Pirmą sekmadienį nuvažia

vome į mum artimiausią Sao 
Paulo priemiesčio Penha bažny
čią. Ji buvo už dviejų kilomet
rų. Šiam priemiesty buvo dvi 
bažnyčios. Penha priemiestis 
garsus koplyčia, kur yra stebuk
lingas Švč. Marijos — Krikščio
nių Pagalbos paveikslas. Jis ka
bo koplyčios gale, jau pageltęs 
nuo senumo. Aplinkui daugybė 
gėlių, į tam tikrą žvakidę pri
smaigstyta daugybė didelių ir 
mažų degančių žvakių.

Nemažos koplytėlės sienos ir 
net lubos nuklotos fotografi
jomis. Tai pasveikę ar kokių 
kitų malonių išprašę iš Merge
lės Marijos. Prie fotografijų pri
dėti ir paaiškinimai portuga
lų kalba. Prieš paveikslą ati
tvertame užgroty sudėta dau
gybė rankų, kojų, galvų ir kitų 
kūno dalių. Jos buvo atliedin- 
tos iš vaško ar stearino.

Koplytėlė visada atidara, tai 
lankytojų nestinga. Įspūdinga, 
kad per mišias beveik visi mel
džiasi su degančia žvake rankoj. 

Pasibaigus pamaldom, žvakę pa
aukoja bažnyčiai. Ją atiduoda 
zakristijonui. Jei šis užsiėmęs, 
tai kiekvienas, ją užpūtęs, pa
deda prie grotelių. Taip bema
tant susideda visa kupeta žvakių. 
Bažnyčios tarnautojai jas glė
biais neša į zakristiją.

Ant kalno netoli mūsų sody’- 
bos buvo graži ir didelė kop
lyčia, bet kunigas atvykdavo tik 
kartą per mėnesį. Kai kunigas at
vykdavo, tuoj suskambindavo 
varpu. Po keliolikos minučių 
vėl patraukdavo kelis kartus var
pu. Tai buvo ženklas, kad rink
tųsi norintieji eiti išpažinties. 
Skambindavo ir trečią kartą. Tą
syk jau būdavo mišios.

Koplyčia graži, kaip ir parapi
jos bažnyčia. Bet nėra nuolatinio 
kunigo, kuris čia galėtų žmonių 
tikėjimą stiprinti. Pasirodė, kad 
Brazilijoj labai trūksta kunigų. 
Tuo yra susirūpinę vyskupai. 
Tokiam didmiesty, kaip Sao 
Paulo, per metus teįšventina tik 
2 ar 3 kunigus.

Lietuvoj trijose vyskupijose 
buvo daugiau kunigų, nei čia 
dešimty vyskupijų. Vienam Bra
zilijos kunigui reikėtų aptarnau
ti 15 tūkstančių žmonių, jei ne
padėtų atvykstantieji iš svetimų 
kraštų kunigai.

Kristaus Karaliaus šventėj su
žavėjo mane viena Šv. Antano 
bažnyčia, kurią tvarkė pranciš

konai. Čia buvo daug gražių al
torių, marmuru buvo išklotos 
sienos. Visi vidaus įrengimai 
buvo brangūs. Bet ne tai svarbu. 

Ne tai mane sužavėjo. Didžia
jam altoriuj buvo šv. Antano sta
tula. Aplink ją visa presbiterija 
buvo prinešta gėlių. Šv. Antanas 
tartum skendo Brazilijos lelijose. 
Tos gražios gėlės teikė daug 
ramumo, jaukumo. Buvo malonu 
čia būti, atitrūkus nuo triukšmin
go miesto. Pasibaigus pamal
dom, nesinorėjo net išeiti.

Lietuviam kiekvieną sekma
dienį vienuoliktą valandą ten 
aukodavo mišias ir pasakydavo 
pamokslą. Pamaldas laikydavo 
kun. Arminas, kuris prieš ketve
rius metus buvo atvykęs iš Lie
tuvos ir gyveno Zelinoj. Mišių 
metu giedodavo lietuvių choras.

Nors mūsų sodybą supo gra
žiausi reginiai, sodai, nors čia 
buvo labai ramu, bet vis tiek 
imdavo keistas ilgesys. Mintys 
dažnai skraidydavo prie Šešupės 
ar Nemuno. Nemokėdama kal
bos, su kaimynais negalėjau 
draugauti, pasikeisti mintimis. 

Gi lietuviai mūsų sodybon su 
reikalais tik retkarčiais užsukda
vo.

Milijoniniame Sao Paulo 
mieste būdavo labai malonu, jei 
kur išgirsti lietuvišką žodį. Kar
tais jį išgirsti autobuse. Rodos, 
prieitum ir tą žmogų išbučiuo
tum, paklaustam, iš kurios Lie
tuvos dalies jis atvažiavo. Su
prantama, taip daryti buvo nepa
togu, bet savo širdy vis tiek 
džiaugeisi.

Malonų įspūdį padarė Naujų
jų Metų sutikimas pas vaišin
gąjį konsulą p. Polišaitį bei sim

patingąją jo žmoną. Ten parody
tas nuoširdumas liko nepamirš
tamas.

Taip pat mane džiugino ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas, kurį rengė 
Brazilijos Lietuvių Organizacijų 
Centras. Žmonių buvo arti dvie
jų tūkstančių. Ir kaip galingai 
jie giedojo himną! Ilgiau pagy
venusi, pamačiau ir nesantaikas, 
kivirčus tarp išeivių inteligentų. 
Ką vienas statė, kitas griovė. 
Tai neigiamai veikia kiekvieną. 
Prarandi norą bet kur dalyvauti. 
Geriau kaip sraigei įsitraukti į 
vidų ir niekur nedalyvauti, nie
ko nežinoti, nematyti.

Gyvenimo praktika juk rodo, 
kad piktžolės užgožia pasėtą 

grūdą, šaltis nukanda gražiausią 
žiedą. Taip pat ir nesantaika, 
nesutarimas sunaikina ir kil
niausius užsimojimus.

Pagyvenusi pusmetį tame Pe- 
ha italų rajone, aš be jokio gai
lesčio palikau mūsų buvusią so
dybą, jos didelį sodą ir gė
lyną ir su džiaugsmu išsikėliau 
į lietuvių rajoną, į pastatytus jau 
nuosavus namus Vila Zelinoj. 
Gerai žinojau, kad pavėsio va
saros kaitroj ten greit nesulauk
siu, nes medeliai ten ką tik pa
sodinti.

Vila Zelina — tai kitas Sao 
Paulo priemiestis, labai gražioj, 
kalnuotoj vietoj. Ten gyveno 
daug lietuvių ir turėjo savo krau
tuves. Su miesto centru susisie
kimas geras, važiuojama auto
busais bei tramvajais. Nuostabu, 
kad, pakeitus gyvenamąją vie

tą, rodos, pati Brazilija pasidarė 
artimesnė.

Vila Zelina pasidarė man Kau
no Žaliakalniu, kur taip jauku 
buvo gyventi, kur kiekvieną rytą 
pakeldavo varpo garsai. Taip ir 
čia skambėjo varpas. Buvo kal
nuota ir gražu.

Prieš keletą metų Š. Amerikos 
lietuvių suaukotomis lėšomis 
Vila Zelinoj pastatė bažnyčią. 
Dėl lėšų stokos jos neužbaigė 
įrengti. Mišios buvo aukojamos 
tik prie didžiojo altoriaus, kiti 
du šoniniai — Švč. Mergelės 
Marijos ir šv. Antano — alto

riai buvo nebaigti. Bažnyčios vi
dus jau buvo pripildytas suolų, 
kuriuose buvo patogu sėdėti 
bei klūpėti. Dabar Zelinos lietu
vių bažnyčia seniai pabaigta ir 
pagražinta.

Tuo metu buvo renkamos au
kos vargonam, kuriuos turėjo at
vežti iš Čekoslovakijos. Klebo
nu buvo kun. P. Ragažinskas. 
Vikaro nebuvo. Sekmadieniais 
jam tekdavo aukoti net dvejas 
mišias, sakyti pamokslus.

V. Zelinoj tuomet buvo dvi 
lietuvių mokyklos. Vieną atidarė 
prieš metus iš Šiaurės Ameri
kos atvykusios lietuvaitės sese
rys pranciškietės. Pati mokykla 
buvo didelė. Ji buvo perpildyta. 
Tėvai buvo labai dėkingi sese
lėm, kad jos gerai mokė ir 
auklėjo vaikus.

Seselių kruopšti ranka buvo 
matoma ir bažnyčioj, ir susirin-

(nukelta į 4 psl.)
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HAPPY NEW YEAR
VYRIAUSIO LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETO 
SEIMO NUTARIMAI

HAPPY NEVY YEAR 
AUTO SUN ROOF INC.

DISTRIBUTORS FOR AMERICAN 
SUN ROOF INC. 

ROUTE 73 & MORRIS AVĖ. 
MAPLE SHADE, N.J.

(609) 779-0100

HAPPY NEVY YEAR
MR. RADIATOR

AUTO RADIATOR REPAIRS TOVVING AVAILABLE 
1 TO 3 HR. SERVICE. MON, THRU SAT. 8 TO 6 PM. 
REPAIRED VVHILE U— WAIT. RECORING BOIL- 
OUTS RODOUT CLEAN & REPAIR — REBUILTS. 
SALES NEVV & USED RADIATORS. ALL MODELS. 
LOCATED IN EAST BRONX 212 323-8654, 730 
SOUTHERN BLVD. 212-323-9885 1564 SOUTHERN 

BLVD.

HAPPY NEVY YEAR 
HUSH A BYE

One of the Largest Specialists in Nursery & 
Teenage Correlated Furniture. Buy at Hush-A-Bye 
for Service and Low Low Prices. Carriages and 
Cribs seen Nowhere Elsė on L.l. Yet Popularly 
Priced Exc!usively Designed for Hush-A-Bye. 
Over 200 Cribs & Carriages on Dlsplay. 107- 
16 Oueens Blvd., Forest Hills, (Nr. 70 Avė. 108th 
St.) BO 8-6305 New Hyde Park 1578 Hillside Avė. 
BO 8-9748 1936 New York Avė. Rt. 110 HA 7-6013 

Free Gift To Mothers To Be With Ad.

HAPPY NEVY YEAR
BRUNO’S VVASHING MACHINE 

CENTER
Formerly S & S Washing Machine Repairs Center 
Ine. Exp. Repairs on Norge Bendix Hot Point 
Blackstone Kelvinator Maytag RCA VVhirlpool 
Speed Oueen Kenmore VVestinghouse Easy G.E. 
We alsorepairDryers, Dishvvashers, AirČondltion- 
ers. Refrigerators. Ask About Our Conditional 
Guarantee For Prompt Service Call 212 854-7644 

25 Years of Experience 806 54th Street Brooklyn

HAPPY NEVY YEAR 
DISCOUNT

This coupon entitles you to a $50.00 
discount tovvards one complete sėt of 
Nu-Tech Dentures. For further infor- 
mation call or vvrite:

UNITED LABS
37 Wallington Avenue Wallington, N.J. 07057 

Telephone (201) 473-0307

HAPPY NEVY YEAR
PARK SLOPE GLASS SERVICE INC. 

COMPLETE VYALK-IN SHOP SVCE. HOMES 
STORES FACTORIES REPLACEMENT WINDOWS 
PLATE & WIND0W GLASS CUSTOM MIRROR 
INSTALLATION STORM WINDOWS & DOORS 
CURVED GLASS SKYLIGHTS REGLAZED & 
REPLACED TABLE TOPS CUSTOM MADE 
FROSTED CLASS SAFETY GLASS BULLET 
PROOF GLASS. OPEN ALL DAY SAT. 196 7TH 

AVĖ, (NEAR 2ND ST.) BKLYN 212 768-4066

-
t

HAPPY NEVY YEAR 
MARDINO’S

473 LEXINGTON AVĖ. MT. KISKO, N.Y. 
(914) 666-9062 ITALIAN CUISINE OPEN 7 DAYS 
HOURS MONDAY THRU FRIDAY 11:30 PM TO 3 PM 
LUNCHEON, DINNER SERVED 5 PM TO 10 PM 
CONGENIAL ATMOSPHERE AT OUR COCKTAIL 
BAR AND OUR TABLES. (SEATING 100) PASTA, 
VEAL & FISH SPECIALS OF LUNCHEONS. DINNER 
SERVED UNTIL 1,1, PM. FRIDAY, ŠATURDAY, 
SUNDAY. MAJOR CREDIT% CARDS ACCEPTED.

"ČPEhi NEW YEAR’S ĖVE.

HAPPY NEVY YEAR
WHY GET STUCK! HAVE YOUR CAR TUNED-UP 
BY EXPERTS. ECONOMY IS OUR FIRST NAME. 
TUNE-UPS ARE OUR SPECIALTY COMPLETE 
ENGINE DIAGNOSIS AND TUNE-UP. 4 & 6 CYL. 
CARS $30. 8 CYL. CARS $35, PRICES INCLUDE 
PARTS AND LABOR.

ECONOMY TUNE-UP &
SERVICENTER

375 BROADW>- f ST. CLIFTON, N.J.
201 525-87 J 201 684-9702

-
HAPPY NEVY YEAR

MAHER AND SON INC.
PLUMBING & HEATING LIC. NO. 7674 REPAIRS, 
ALTERATIONS BATHROOMS GAS HEATING 
VVATER MAINS GAS BURNER REPAIRS ELECTRIC 
SEVVER CLEANING AIR CONDITIONING SHEET 
METAL WORK VVARM AIR FURNACES GAS 

HEATING SERVICING REVISED LINES WEIL 
McLEIN BOILERS CALL “THE MAN FROM 

MAHER’S” FLUSHING 9-2094
OUR 72 YEAR OF SATISFACTORY SERVICE 

43-27 BOVVNE ST. FLUSHING, N.Y. 11355

HAPPY NEVY YEAR
ANYTIME LOCKSMITH CO.

LICENSED LOCKSMITH — EMERGENCY SERVICE 
24 HRS. A DAY 7 DAYS A VVEEK SERVING: 
ELMHURST FOREST HILLS JACKSON HEIGHTS 
REGO PARK CORONA MIDDLE VILLAGE 
JAMAICA ASTORIA MASPETH FLUSHING LOCKS 
INSTALLED REPAIRED MASTER KEY SYSTEMS 
DOOR CLOSER SERVICE CYLINDERS CHANGED 
JIMMY PROOF WINDOW LOCK AND GATĖS (212) 
699-9190 94-10 59 AVĖ. ELMHURST 1 BLK FROM 

LEFRAK CITY SERVING ALL OUEENS

HAPPY NEVY YEAR 
ED MEGE AND FAMILY OF 
TWIN SATATE FORD

RT. 94 & WARWICK TURNPIKE WARWICK N.Y. 
“DEAL ON WHEELS” WE WILL NOT BE IJNDER- 
SOLD MAKE US YOUR LAŠT STOP BEFORE BUY- 
ING VOUR NEXT CAR OR TRUCk. ONLY 5 
LEFTOVERS IN STOCK WILL BE SOLO FOR COST 
4 EXECUTIVE DEMONSTRATOR CARS UNDER

COST LOW MILEAGE 914 986-1131 986-1132

HAPPY NEVY YEAR 
“GRIME FIGHTERS OF BKLYN” 
G & R LOCKSMITH CO.

EMERGENCY SERVICE ANY DAY ANY HOUR 
KEYS LOCKS FOR HOME AUTO OFFICE 

FACTORY CYLINDER COMBINATIONS CHANGED 
DOOR CHECKS BURGLAR ALARMS SAFE COM. 
CHANGED. PICK RESISTANT CYLINDERS 
MEDECO DUO ACE POLICE LOCKS WIND0W 

GATĖS LUGGAGE REPAIRED. CALL ANYTIME
212 485-8775 IF BUSY 212 257-8596 9411 CHURCH 

AVĖ. (OFF LINDEN BLVD.) BKLYN.

HAPPY NEVV YEAR
THE EVERGREENS CEMETERY

ĖST. 1849 NON-SECTARIAN OKFFRS CRYPTS IN 
OUR GARDEN MAUSOLEUM TO FAMILIES OF 
ALL FAITHS. NO CEMETERY FLOTS NEEDED. 
NO VAULTS TO PURCHASE MARKERS TO 
BUY. THE COST IS MODEST "lAupANENT CARE 
INCLUDED BUSHWICK AVĖ. & CONWAY ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11207 OFFICE ON THE 

GROUNDS. TELEPHONE GLENMORE 5-5300-1

HAPPY NEVY YEAR

ANGEL’S 
MEAT MARKET 
7 TOWNE CENTER 

TURNERSVILLE, N.J.
(605) 227-9897

HAPPY NEVY YEAR 
GENE MCATEER’S 

BRICK INN
FINEST FOOD IN HUNTERDON COUNTY 

BOX 226, ROUTE 1, JUTLAND RD. 
JUTLAND, N.J.

TELE( 201 735.4900

HAPPY NEVY YEAR 
SULLIVAN FUNERAL HOME 

22 FOURTH ST.
LOWELL MASS.

ERNEST C. SULLIVAN DIRECTOR 
(617) 458-8717

HAPPY NEVY YEAR
ALBERT A. DIAGLE COMPANY 

REAL ESTATE & INSURANCE
BE SURE INSURE WITH DIAGLE INSURANCE

313 VYILLARD STREET DRACUT, MASS. 
(617) 459-2101

HAPPY NEVY YEAR 
JOHNSTONS TOYOTA 

SEE THE 1978 TOYOTAS! WE HA VE THEM!
EXPERT SERVICE TOO!

COROLLA’S CORONA’S CELICA’S AND THE NEW 
TOYOTA CRESSIDA ROUTE 17 M, NEVY HAMPTON 
N.Y. TELEPHONE: (914) 374-3851 OR (914) 294- 

8282

HAPPY NEVY YEAR 
LEX DEPP 

CADILLAC AND OLDSMOBILE 
21 FULTON ST. MIDDLETOVVN 

(914) 343-1101

HAPPY NEVY YEAR 
THE ALL NEVY 

MEL PONTIAC
YOUR AUTHORIZED PONTIAC DEALER FOR 

SALES, SERVICE AND PARTS
95 MAIN ST. 914 986-4447 WARWICK, N.Y.

HAPPY NEVY YEAR
CARBONARO’S RESTAURANT 

ITALIAN AND AMERICAN CUISINE ALSO 
SANDVVICHES AND HOT PLATĖS TO TAKE OUT 

561 HADDON A VE. (CORNER OF LAFAYETTE ST.) 
WEST BERLIN, N.J. (609) 767-9899

HAPPY NEVY YEAR
ORANGE MOTO R S

AUTHORIZED FORD DEALER SALESYOUR
SERVICE PARTS BODY SHOP FORD HEAVY DUTY 
TRUCKSALSOLONGANDSHORTTERMLEASING 

AND DAILY RENTALS 600 BROADWAY 
NEWBURGH, N.Y. (914) 565-8600

HAPPY NEVY YEAR 
NATIONAL TRUCK 

MAINTENANCE INC.
ALL, AUTOMOTIVE REPAIRS GAS & DIESEL 
TRUCKS OFFICIALINSPECTION STATION CALL

212 858-9337 76 DEGRAVV STREET (BET. VAN 
’ BRUNT & COLUMBIA STS.) BROOKLYN, N.Y.

HAPPY NEVY YEAR
HOME NURSING CARE

REASONABLE RATES CALL 679-0840 24
HOURS A DAY 7 DAYS A VVEEK RN’S LPN’S 
COMPANIONS HOME HEALTH AIDĖS OUALITY 

CARE 957 LEXINGTON AVĖ.

HAPPY NEVY YEAR
FROM HAROLD ROEDER & FAMILY OF 

ROEDER’S PIANOS & ORGANS 
FINEST SELECTIONS OF PIANOS AND ORGANS 
COME AND SEE THE NEVY YAMAHA A-40! OLD RT. 
17 EXIT 118 OFF QUICKWAY FAIR OAKS N.Y.

914 733-4545

HAPPY NEVY YEAR
MAHARILIKA

Philippine Gourmet Restaurant
AT THE PHILIPPINE CENTER LUNCH DINNER 

COCKTAILS ENTERTAINMENT FOLK DANCING 
CREDIT CARDS.: 556 5TH AVĖ. AT 46TH ST. 

FOR RES. 575-7802

HAPPY NEVY YEAR
VILLAGE PANTRY CATERING

HOT & COLD CATERING BIG OR SMALL WE DO 
THEM ALL. EXTRAS, ANTIPASTOS, ETC. (201) 
944-1475 424 BROADWAY AVENUE, LEONIA, N.J.

HAPPY NEVY YEAR
LA MASCOTTE

A small country restaurant. Superb French 
Cuisine. Spec.: duck with eranberries. L. Mon-Fri 
12-3, a la carte entrees $3.50-$7. D. 5:30-10, Fri & 
Sat. to 11 a la carte entrees $6.95-$12.50. Closed 

Sunday. AE, BA, DC, MC. (516) 543-6446
7 Crooked Hill Rd. Commack

HAPPY NEVY YEAR 
ROCHELLE PARK DINER

222 ROCHELLE AVENUE 
ROCHELLE PARK, N.J. 
OPEN 7 DAYS A WEEK

CALL 201 843-0068

HAPPY NEVV YEAR
D & R LIBERTY HONDA

YOUR AUTHORIZED HONDA DEALER 
OBERFERST ST. LIBERTY, N.Y.

(914) 292-6134

HAPPY NEVY YEAR 
FROM THE MITTERMANN FAMILY OF 

SKANSEN KENNELS 
BOARDING & GROOMING 

MIDDLETOVVN, N.Y.
(914) 342-3777

HAPPY NEVY YEAR
BILLIE’S 

PIZZA PASTA HOUSE 
HOT & COLD SUBS. WE DELIVER CALL 

201 287-4472 2595 VVOODBRIDGE AVĖ.
EDISON, N.J.

HAPPY NEVY YEAR
RONALD VALLE TREE CARE 

FULLY INSURED SELDOM UNDERBID FREE 
ESTIMATES44 FITCH STREETCARTERET, NEW 

JERSEY DIAL 201 969-2560

(atkelta i.š 2 psl.)

propagandos piešiamo netikro 
Lietuvos gyvenimo paveikslo.

5. Mūsų tikslui pasiekti yra 
būtina bendradarbiauti su rusiš
kojo bolševizmo pajungtomis ir 
išsilaisvinimo siekiančiomis 
tautomis, ypatingai su mūsų kai
myninių latvių ir estų tautomis.

6. Seimas pataria Vliko tary
bai ir valdybai susisiekti su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba, 
stengiantis išsiaiškinti, susitarti 
ir imtis atitinkamų veiksmų Lie
tuvos valstybiniam tęstinumui 
sutvirtinti bei siekti jo pilnaties 
atkūrimo.

7. Vliko seimas didžiai vertiną 
veiksnių konferencijų reikšmę 
tautos vadavimo pastangom pa
remti ir apgailestauja, kad 
paskutinioji konferencija, dėl 
kai kurių priežasčių, dėtų pa
stangų nepateisino. Seimas siū
lo valdybai imtis iniciatyvos 
šiem kliuviniam pašalinti.

8. Seimas taria, kad Vliko 
veikla remiasi visuomenės pri
tarimu ir parama. Organizacijų 
tarpusavio geri santykiai lengvi
na ir skatina tautos vadavimo pa
stangas. Seimas pageidauja vis 
geresnių tarpusavio santykių ir 
suderintos veiklos.

9. Vliko seimas, įvertindamas 
glaudų Vliko ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos bendra
darbiavimą, siūlo jį stiprinti ir

JUNO BEACH, FLA
Pagal tarporganizacinį susi

tarimą, PLB Palm Beach County 
apylinkės valdyba buvo pasiža
dėjusi surengti Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 59-ųjų metų at
kūrimo minėjimą.

Dėl vietos sąlygų šis minėji
mas buvo suskirstytas į dvi dalis.

Gruodžio 4 vietinėje St. Paul 
of the Cross katalikų bažnyčioj 
kun. A. Senkus aukojo mišiasi

--------------------- -k..——-» 
*') * ■: .HAPPY NEVY YEAR 

ashLand 
DESKCO.

RENT OFFICE FURNITURE & EOUIPMENT 
PROMPT DELIVERY LEASING SPECIALISTS 
SHORT OR LONG TERM APPLY PAYMENT 
TOWARD PURCHASE COMPLETE OFFICE PLAN- 
NING & DESIGN SERVICE DESIGNERS ARCHI- 
TECTS INVITED. WA 5-1100 575 BROADVVAV, N.Y.Č.

-

HAPPY NEVY YEAR 
JEHB’S CATCH

VVesterleigh 502 Jewett Avė. 720-7474. Highly 
unusual seafood restaurant fish and seafood 
dishes. Nautical decor, candlelit in evenings. L 
from 11:30, $2.75-56.95 a la carte. D Mon 4-10, 
Wed & Thurs. to 12, Fri and Sat to 2 am. 
Sun 3-10 a la carte from $5.25, complete from 
$7.75, plūs a la carte late supper menu weknds 
from 1O pm. Sun. buffet (3-10) with children’s 
ent. Closed Tues. AE, BA, CB DC, MC.

HAPPY NEVY YEAR
BESSMOR REALTY CORP.

LICENSED REAL ESTATE BROKER FAST ACTION 
IMMEDIATE CASH FOR YOUR HOME PROMPT 
COURTEOUS SERVICE. LISTINGS VVANTED FAST 

RESULTS WE BUY WE SELL WE RENT 
(212) Dl 6-6022-3 MEMBER BROOKLYN NATIONAL 
REAL ESTATE BOARD 4101 CHURCH AVENUE OR 

ALBANY AVĖ. BROOKLYN, N.Y.

HAPPY NEVY YEAR
ELJAY ELECTRIC COMPANY 
ELECTRICAL CONTRACTOR

411 HOVVARD AVĖ., MIDDLESEX, N.J. LICENSE 
& BUSINESS PERMIT N.J. NO. 5041 RESIDENTIAL 
COMMERCIAL INDUSTRIAL MAINTENANCE 
AIR CONDITIONING FULL HOUSE POWER 
WIRING CALL 201 356-6546 FREE ESTIMATES 

MR. LAVVRENCE J. FRIEDMAN

HAPPY NEVY YEAR 
MAJOR TIRE INC.

TIRES VULCANIZED DYNAMIC BALANCING 
RADIAL TIRES FOR ALL CARS FREE MOUNTING 
BALANCING & VALVES WITH PURCHASE, 
COMPUTERIZED ALIGNMENTS, DOMESTIC & 
FOREIGN CAR SUSPENSION EXPERTS (212) 
ES 5-0080 2489 MC DONALD AVENUE (BET AVĖS 
W&X).

HAPPY NEVV YEAR 
ALTERATIONS RENOVATIONS EMERGENCY 
SVCE. ANY DAY ANYTIME FINISHED BASE- 
MENTS HOLLYVVOOD KITCHENS BATHROOMS, 
PAINTING ROOFING, PAPER HANGING 
ELECTRICAL MASONRY PLUMBING, HEATING 
GATĖS FENCES STORM DOORS WINDOWS 
DEMOLITION VIOLATIONS REMOVED

FMG CONTRACTING CORP.
212-774-2134 1363 EASTERN PARKVVAY 

BROOKLYN.

HAPPY NEW YEAR 
HERVEY A. ROUSSEAU 

(HERB) THE VERY BEST IN SIDING 
48 MAMMOTH ROAD, LOWELL, MASS.

617 453-8626

HAPPY NEVY YEAR
THE AMiCI RESTAURANT 

COCKTAiL BAR 
SERVICE WITH A SMILE!

1294 THIRD AVĖ. NYC 10031 
CALL 212 535-3416

HAPPY NEVV YEAR
VERRAZANO LOCK & ALARM CO.

KEYS MADE FOR ALL FOREIGN & DOMESTIC 
CARS AND CYCLES COMPLETE LOCKSMITH 

SERVICE
8301 3 AVENUE BROOKLYN, N.Y.

212 745-1450 

remti PLJ Sąjungos dalyvavimą 
politinėj veikloj. Vlikas pritaria 
artėjančiai jaunimo politinei 
konferencijai ir įsipareigoja ją 
remti.

10. Seimas dėkoja Tautos 
Fondo vadovybei, atstovybėm, 
įgaliotiniam ir visiem aukotojam, 
ypač kanadiečiam, už gausias 
aukas, įgalinančias vykdyti Vil
ko uždavinius. Visuomenė pra
šoma dar labiau remti Tautos 
Fondą aukomis ir palikimais, 
nes Lietuvos laisvinimo darbai 
didėja.

11. Seimas sveikina Vliko aiš
kų nusistatymą prieš sovietines 
provokacijas ir smerkia visus 
tuos, kurie sąmoningai ar nesą
moningai pasiduoda jom ir tuo 
pasitarnauja Lietuvos okupantui.

12. Seimas dėkoja Vliko val
dybai už atliktus darbus. Taip 
pat vertina jos ir kitų veiksnių 
pastangas iškelti Belgrado kon
ferencijoj Lietuvos laisvės ir pa
grindinių žmogaus teisių klausi
mus.

13. Vliko seimas prašo Vliko 
valdybą pasveikinti Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentą 
Carterį, jam tapus žmogaus tei
sių gynėjų vadovaujančia as
menybe visam pasauly.

14. Vliko seimas dėkoja visiem 
jį sveikinusiem. Visų mūsų soli
darumas telydi mus!

(Elta)

ir pasakė tai dienai pritaikytą 
pamokslą. Per mišias giedojo so
listė O. Blandytė - Jameikienė. 
Jos giedojimu žavėjosi visi mi
šių dalyviai.

Oficialioji minėjimo dalis 
buvo atlikta gruodžio 11 jaukioj 
Howard Johnson pobūvių salėj. 
Minėjimą atidarė ir jam vado
vavo LB apylinkės pirmininkas 
Br. Aušrotas; talkino P. Mikšys 
ir P. Banienė. Po Lietuvos him
no ir susikaupimo minutės pri
simenant žuvusius už Lietuvos 
laisvę, kun. A. Senkus perskaitė 
patriotišką invokaciją.

Z. Strazdas, VHI-osios LB 
tarybos narys (persikėlęs pasto
viam įsikūrimui į Juno Beach, 
Fla.) skaitė turiningą paskaitą 
apie Lietuvos kariuomenę. Po 
paskaitos dailiojo žodžio meni
ninkė Elena Blandytė, iš Chi- 
cagos, jautriai paskaitė Nako ir 
Mazalaitės eilėraščius.

Tenka pabrėžti, kad šis minė
jimas buvo glaudžiai surištas su 
dailininko A. Petrikonio kūrinių 
paroda, kurią globojo LB Palm 
Beach County apylinkė. P. Ba
nienė ir P. Mikšys, pristatydami 
dailininką svečiam, pabrėžė, 
kad jo kūriniai puošia ne vien 
lietuvių butus, bet taip pat ir 
pasaulio meno galerijas. Tuoj po 
priešpiečių visi svečiai buvo 
kviečiami atsilankyti į L. ir A. 
Petrikonių šalimais esančią 
galeriją ir įsigyti dailininko kū
rinių. Tai ne vienas ir įvykdė.

Šiame minėjime buvo svečių 
iš Kanados ir New Yorko. Ak
tyviai savo dalyvavimu jį pa
rėmė LB Floridos Auksinio 
Kranto apylinkė ir Lade Worth 
Lietuvių Klubo nariai, ab

KAUNAS BRAZILIJA
(atkelta iš 3 psl.) 

pa
buvo

darba- 
brolija,

kimuose, steigiamose sekcijose. 
Jaunimui reikėjo tik truputį pa
stangų, nes gražiausių 
vyzdžių čia pat 
pilna.

V. Zelinoj jau gražiai 
vos i Šv. Juozapo vyrų 
taip pat Moterų draugija, kurios 
raštininke man teko būti ilgus 
metus.

Sekmadieniais per pirmas mi
šias 8 vai. giedojo seselių mo
komas vaikų choras, 11 vai. per 
sumą giedodavo J. Stankūno ve
damas suaugusių choras.

Pradžioj rugsėjo pradėjo sta
tyti seselių pranciškiečių vie
nuolyną. Buvo manoma statybą 
užbaigti iki kitų metų vasario 
pirmos dienos. Tuo metu prasi-

Detroito lituanistinės mokyklos Žiburio kalėdinėj eglutėj 
gyvas paveikslas — Betliejus. Mokyklos eglutė buvo gruodžio 
18. Nuotr. Jono Urbono

Baigiant 1977 metus
(atkelta iš 3 psl.) 

viršūnė buvo rugsėjo 24 žygis į 
VVashingtoną.

Sustiprėjo ir Liet. Religinė 
Šalpa, kuri šiais metais persi
kėlė į naujas patalpas prie Kul
tūros Židinio. Labiau išplėtė sa
vo veiklą. Sustiprėjo ir Liet. Ka
talikų Tarnyba. Abiem šiom 
įstaigom vadovauja kun. K. Pu
gevičius. J

Simo Kudirkos vaidmuo vėl 
iškilo šiais metais. Pagal jį paga
mintas filmas, kuris pradedamas 
rodyti ateinančiais metais. Tai 
bus labai konkreti nauja pro
pagandinė medžiaga, kuri mum 
bus labai naudinga. Lietuviško
sios laisvės idėjos bus permes
tos amerikiečių didelėm masėm. 
Tai plačiai išgarsins lietuvių 
vardą ir pačią Lietuvos bylą.

Šiais metais baigiama rašyti 
ir angliška knyga apie Simą Ku
dirką. Ji irgi pasitarnaus mūsų 
propagandai. 1
/ Lietuviškas jaunimas anks
čiau reiškėsi tik savo stovykline 
veikla. Dabar štai prasiveržė 
ir kur kas plačiau. Teigiamu 
ženklu reikia laikyti naujų an
samblių susiorganizavimą. To
kie ansambliai atsirado New 
Yorke — Sutartinė, Brocktone 
— Sūkurys. Išplėtė savo veiklą 
ir kiti jaunimo ansambliai, ypač 
Toronto Gintaras. Jaunimas an
sambliuose lavinasi, pratinasi 
prie lietuviškos dainos, šokių, 
prie visos lietuviškos kultūros 
apraiškų.

Teigiamai reikia vertinti JAV 
Jaunimo Sąjungos atsikviestas

— The Chicago Catholic sa
vaitraštis gruodžio 16 išspausdi
no informacinę žinią apie Lietu
vos kankinių persekiojimą, apie 
Nijolę Sadūnaitę, kurios įdėta 
ir nuotrauka. Žinia per Katalikų 
informacijos agentūrą gauta iš 
Religinės Šalpos centro, kuriam 
vadovauja kun. K. Pugevičius.

— Adelaidėj atgaivintas Aka
deminio skautų sąjūdžio skyrius, 
kuris veikė 1951-1961. Paskatą 
atgaivinimui davė ruošimasis VI 
Tautinei skautų stovyklai, kuri 
vyks Australijoj. Į valdybą iš
rinkti: fil. inž. Vitalis Vaitkus ir 
senj. Algimantas Žilinskas.

— VI tautinėj skautų stovyk
loj bus įruoštas radijo siųstu
vas. Trumpomis bangomis bus 
galima susikalbėti ir su Amerika.

dėdei nauji mokslo metai. Tai 
turėjo būti lietuviškas kultūros 
centras. Didžiuliame name bu
vo numatyta vieta bent šešiem 
mokyklos komplektam. Norėta 
įsigyti ir didelę salę įvairiem 
katalikų akcijos darbam. Nors 
ir buvo suvėlinta, bet visa tai 
buvo pastatyta.

Gaila, kad jaunimas pamažu 
užmiršo lietuviškąją kalbą. Jis 
gėdinasi viešai kalbėti lietuviš
kai, o kartais net ir visai nemo
ka.

’O-

Pragyvenųs ten dvidešimt 
metų, Vila Zelina padarė daug 
pažangos ir labai pasikeitė. Ne
begaliu atpažinti nei gatvių, nei 
žmonių. Tik bažnyčia liko nepa
sikeitusi, nors ir ji buvo kelis 
kartus remontuota ir gražinta. 

dainininkes — iš Argentinos 
Adrianą Jocytę, iš Vokietijos 
Violetą Rakauskaitę. Viešnios 
dainininkės įnešė daug giedros, 
naujo vėjo ir pasaulio jaunimą 
jungė į vieną lietuvišką šeimą.

Kultūrinėj srity didžiausiu pa
kilimu reikia laikyti mokslo ir 
meno simpoziumą, kur buvo su
telktos pačios geriausios lietu
viškos kūrybinės jėgos. Toliau 
rikiuojasi įspūdingas ateitininkų 
kongresas, mokytojų, Fronto Bi
čiulių, Europos lietuvių studijų 
savaitės, teatro festivalis. Buvo 
surengta visa eilė parodų — 
Chicagoj, New Yorke, Clevelan- 
de, Detroite, Toronte ir kitur. 
Dailės gyvenimas buvo gana 
gyvas. New Yorke Lietuvių Dai
lininkų Sąjunga paminėjo savo 
25 metų veiklą.

Skirtos ir premijos. Draugo 
premiją laimėjo K. Almenas už 
romaną “Sauja skatikų”, Liet. 
Rašytojų Draugijos — I. Meras 
už romaną “Striptizas”. A. Ma
ceinai paskirta premija už ge
riausią religinį veikalą — “Re
ligijos filosofiją”, J. Griniui 
ateitininkų.. Šalkauskio vardo 
premija, dr. A. Maciū
nui— lituanistinėpremija. Skelb
tas Valančiaus tema konkursas 
romano, dramos, novelės davė 
tik vieną — J. Gliaudos novelę.

Buvo minimos ir sukaktys — 
100 metų gimimo nuo ra
šytojos Marijos Pečkauskaitės — 
Šatrijos Raganos i” nuo poeto 
Oskaro Milašiaus. M. Pečkaus
kaitės sukaktis buvo plačiau 
paminėta. Paminėta ir Lietuvių 
Bendruomenės 25 metų sukak
tis. Daug kur buvo surengtos pa
skaitos, koncertai. Paminėta ir 
Jono Basanavičiaus 50 metų 
mirties sukaktis ir 600 metų nuo 
Algirdo mirties. Minėjimai davė 
progos grįžti į praeitį ir tokiu 
būdu labiau sustiprėti patiem, 
pasiryžti naujiem žygiam.

Mirusieji. Šiais metais iš 
mūsų tarpo išsiskyrė nemaža 
žmonių, kurie savo darbu ir kū
ryba tarnavo Lietuvai. Įvairių 
profesijų žmonės, bet visuose 
juose buvo gyva Lietuva, gyvas 
laisvės troškimas pavergtai tau
tai.

Sausio 2 mirė Lietuvos at
stovas Urugvajuj Anatolijus Gri- 
šonas, sausio .15 — rašytojas An
tanas Tulys, sausio 23 — kun. 
Antanas Juška, vasario 4 — kun. 
dr. Feliksas Gureckas, vasario 
14 — kun. Bronius Krištauavi- 
čius, SJ, .balandžio 30 —
Lietuvių Fondo veikėjas pulki
ninkas Antanas Rėklaitis, 
gegužės 9 — muzikas Algirdas 
Kačanauskas, birželio 5 — dr. 
Domas Jasaitis, birželio 18 — 
Pranas Vainauskas, liepos 6 — 
prel. L. Gižinskas, rugpiūčio 11
— dr. Zigmas Kungys, rugpiūčio 
29 — rašytojas A. Giedrius — 
Giedraitis, rugpiūčio 30 — kun. 
dr. Jurgis Razutis, rugsėjo 4
— rašytojas Petras Pilka, gruo
džio 1 — dailininkas Telesforas 
Valius, gruodžio 20 — Tėv. Be
nediktas Bagdonas, OFM.

—O—
Atsisveikina senieji metai. Ir 

jie buvo mūsų lietuviškos kovos 
ir ryžto metai. Ir jie artino mū
sų tautos laisvės dienas.

Naujus pasitinkam su tokiu pa
čiu užsidegimu — dar labiau 
dirbti, dar labiau aukotis Lietu
vos labui, kad tik greičiau ateitų 
jos laisvės dienos!
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RENKUOSI GERIAU KŪRYBINĘ “ŽIEMĄ” 
NEI PARODŲ RŪMUS VILNIUJ
Pokalbis su dail. V. Žilium jo parodos proga

Dail. Kazimiero Žoromskio pokalbis su dail. Vladislovu 
Žilium ryšium su pastarojo paroda New Yorke, kuri bus 
Kultūros Židinio didžiojoj salėj 1978 sausio 7-8. Parodą 
globoja LB Bushvvicko apylinkė

K. Žoromskis:
Naujas dailininkas šitame 

kontinente. Be abejo, įspūdžiai 
įvairūs. Todėl galėjo atsirasti 
eilė klausimų už ir prieš. Man, 
kaip daugiau svetur patyrusiam 
dailininkui, būtų įdomu išgirsti, 
ką apie tai mano mūsų naujau
sias kolega.

V. Žilius:
Kontinentas didelis.
Tekdavo anksčiau užtikti 

straipsnių apie JAV menus: 
dalykiškai interpretuotų garsių 

lenkų meno teoretikų ar karika
tūriškai iškreiptų rusų arba lie
tuvių spaudoj. “Literatūra ir 
Menas” kartkarčiais spaus
dindavo trumpus aprašymus 
apie beždžionių tapomus pa
veikslus Amerikoj ir apie didelį 
tų paveikslų pasisekimą kapita
listų tarpe. Taip pat teko girdė
ti jau iš lūpų į lūpas sklindan
tį gandą New Yorką esant žmo
gaus dvasią sukrečiančiu me
no ir aplamai kultūros centru.

Nemačiau dar Nevv Yorke to 
beždžioniško genijaus paišytų 
paveikslų, kaip ir neteko būti 
sudrebintam Manhattane eks
ponuojamų menų galybės. Nau
juose muziejuose vėl pasima
čiau su seniai, dar iš meno mo
kyklos vadovėlių, pažįstamais 
vardais, čia griežtai suskirstytais 
pagal standartinio garsumo 
laipsnį. Plačiau, jau origina
luose, galėjau apžvelgti klasiki
nės abstrakcijos pavyzdžius, kur 
šalia didžiųjų tos krypties talen
tų reiškiasi ir ne vienas šimta
procentinis šarlatanas. 50-iyų 
metų abstrakcinės formos tebėra 
gajos ir šiandieninių Amerikos 
dailininkų kūryboj, besi- 
eksponuojančioj Manhattano 
centro garsiosiose galerijose.

Galbūt net stipresni šio kraš
to dailininkų atsiekimai sumuo
jasi komercinės reklamos srity: 
komerciniam piešiny ir komer
cinėj fotografijoj. Tai, matyt, yra 
organiškai'iškilę iš visuomenės 
daugumos mentaliteto pagrin
dinio principo — “make mo- 
ney”. Iš kitos pusės, dar tik prieš 
keliasdešimt metų šią energingą 
prekybininkų bendruomenę iš
tikusi staigi, kaip žaibas, mo
derni civilizacija didesnių per
versmų kultūros plotmėj, atrodo, 
lyg ir nepadarė. Man, kaip sve
timšaliui, šiandien čia yra paste
bima didžiavalstybinė ignoran- 
cija kitų kraštų kultūrom ir po 
jos automatiškai einanti, jau kaip 
išdava, laisvanoriška dalinė ir 
menų savi izoliacija.

Tokie yra pora mano įspūdžių 
už ir prieš.

K. Žoromskis:
Kokie buvo pirmieji požymiai 

Jūsų pakrypimo į naujesnes me
no sroves? Kada tai prasidėjo, 
ir kokiais logiškais ar filosofi
niais motyvais rėmėtės?

V. Žilius:
Nežinau. Sunku laiką chrono

logine tvarka ir atstatyti. Kiek
vienas mūsų profesijos žmogus 
yra tuo, kuo jis yra. Mano pa
veikslų išraiška yra pavaldi ma
no gyvenimo patirčiai ir asmeni
nei mąstymo struktūrai. Galbūt 
specialiai pakrypti į naujesnes 
meno sroves man ir nereikėjo, 
nes aš niekada negyvenau tų 
“senųjų” kūrybos formų laikais. 
Iš kitos pusės, menų amžiaus, 
ar tai jų senumo, ar naujumo, 
sąvoka man asmeniškai yra gin
čytina. Iš amžių glūdumos mū
sų laikus pasiekę urvinio žmo
gaus piešiniai, jų grožio ir for
mos tobulumo verte, man nėra 
senesni, sakysim, už didžio
jo mūsų laikų menų moder
nisto ir revoliucionieriaus Pi- 
casso piešinius. Lygiai kaip 
kad negalėčiau pavadinti seno
mis ir prieš tūkstančius metų 
nežinomų kūrėjų iškaltų Egipte

ir Indijos šventovių skulptūrų. 
Man pats kūrybos procesas, jo 
kilmė yra diktuojami išimti
nai subjektyvių momentų, 
o plastinių formų keitimasis yra 
tik laiko tėkmės klausimas, nes 
su kiekviena rytdiena būsiu vis 
kitoks, negu esu šiandien. Ta 
prasme neprisilaikau (savo ne
naudai) šiandien gerokai papli
tusios snobiškos sąmonės frag
mento: “paskutiniu laiku madin
ga piešti tai ir tai . . .” Hm, 
madingos kelnės, madingas mo
teriškas apatinukas ir t.t. — su
prantama. Bet madingas menas?

K. Žoromskis;
Jūsų pasirinkta kryptis reika

lauja daug laiko, kantrybės ir 
techniško švarumo. Kaip tvar- 
kysitės su laiku?
V. Žilius:

Panašiai, kaip ir anksčiau, 
kaip ir Lietuvoj: dalį laiko skir
siu kasdieniniam darbui, kad 
nemirčiau badu ir turėčiau sto
gą virš galvos, o kitą dalį — 
kad galėčiau piešti tai, kas man 
patinka. Tik čia, Amerikoj, pas
tarasis momentas turi vieną di
delį skirtumą: kada piešiu tai, 
kas man patinka, žinau, kad ne
ateis niekas iš slaptosios polici
jos patikrinti, ką aš piešiu, ne-

V. Žilius:
Manau. Galbūt.

Dail. V. Žilius — Langas, aliejus, 1970 m. Vilnius, 150x150 cm

PRIMIRŠTOS DVIEJŲ SUKAKTYS
(atkelta iš 3 psl.)

buvo ir Kazys Vilniškis. Šis “tri
umviratas” buvo jau padaręs 
gerą pažangą, surasdamas Lietu
vos maisto gaminiam rinką. 
Bendrovės žinioj buvo ir vienas 
prekybinis laivas . . .

Deja, antrojo pasaulinio karo 
sūkuriai sužlugdė naujos preky
binės bendrovės veiklą. Bend
rovė turėjo pradėti mažesnės 
apimties verslą, laukdama karo 

pabaigos. Jos vietove pasirinktas 
Nevv Haveno miestas. Tačiau, 
Lietuvai esant Sovietų Sąjungos 
okupacijoj, bendrovė neteko ga
limybės veikti. Direktoriatui išsi
skirsčius, Kazys Vilniškis apsi
sprendė pasilikti privatiniame 
prekybos versle, kurį jis likvi
davo tik prieš keletą metų.

Amerikos lietuvių visuomeni
niame gyvenime Kazys Vilniš
kis per daugelį metų gyvai ir kū
rybingai reiškėsi, eidamas atsa
kingas pareigas Katalikų Fe
deracijoj, Katalikų Susivieniji
me, Balfe, Kultūros Institute. 
1939 daug prisidėjo prie Pasau
linės Parodos Lietuvių Dienos 
pasisekimo, kurios rengimo 
komitete jis ypač rūpinosi in

formacija drauge su-dr. M. Vi- 
niku, inž. Antanu Mažeika ir 

grasins, neuždraus, neseks ma
nęs gatvėj, lyg būčiau krimina
linis ar politinis nusikaltėlis 
vien už tai, kad esu dailinin
kas. Šie mano žodžiai gerai su
prantami Lietuvoj ir, manau, 
mažiau čia, Amerikoj (kartais dėl 
taip tolimos situacijos nesuvoki
mo, o kartais ir dėl nepageida- 
vimo tai suprasti). Amerikiečiai 
yra girdėję ir optimistinių infor
macijų apie sovietinių menų 
laisvę bei tų kraštų vyriausybių 
jautrų domėjimąsi tų menų kū
rėjų gerove.

Esu dabar kaip tik pasitrau
kęs nuo to jaudinančio vyriau
sybės “rūpinimosi” dailininko 
likimu. Kad ir visą optimizmą 
sukaupęs, nelabai galėčiau 
tą rūpinimąsi patvirtinti. Daili
ninkas valstybės ten remiamas 
tiek, kiek jis savo kūryba yra lo
jalus komunistinei ir kartu oku
pacinei propagandai. Priešingu 
atveju jis nėra remiamas, bet 
normaliai yra persekiojamas.

Todėl aš mieliau renkuosi 
(kaip yra išsireiškęs vienas ma
no niujorkietis kolega tėvyni
niam laikrašty) “lietuvių išeivių 
dailininkų Amerikoje kūrybinio 
laikotarpio gilią žiemą” vietoj 
“nuostabių didelių Vilniaus pa
rodų rūmų” su partinės kontro
lės cenzūra tų rūmų prieangy.

K. Žoromskis:
Ar nemanot keistis, su min

tim surasti ką nors lengvesnio, 
daugiau suderinamo su Jūsų 
laiku ir ekonomija?

kitais. Lietuvių Diena 1939 rug
sėjo 10 sutraukė apie 50,000 da
lyvių, atvykusių aplankyti Lietu
vos pavilijono ir pasigėrėti lie
tuvių programa, kurioj turinin
gai pasirodė jungtinis choras, 
susidėjęs iš trijų tūkstančių dai
nuojančio lietuvių jaunimo, ir 
bostonietės Onos Ivaškienės va
dovaujama jungtinė tautinių šo
kių grupė. Milžiniškam chorui 
dirigavo muz. J. Žilevičius. Vil
niškis aktyviai rėmė ir Dariaus 
ir Girėno skrydžio per Atlantą 
Lietuvon ruošos darbus.

Būdamas Balfo direktorių ta
ryboj (1946-48), Vilniškis savo 
didžia praktikos patirtim daug 
padėjo Balfo pirmininkui kan. 
dr. J. Končiui. Kai prasidėjo 
tremtinių ir pabėgėlių kvietimo 
ir įkurdinimo vajus, Kazys Vil
niškis pagelbėjo daugeliui as
menų, ypač su didesnėmis šei
momis, išduodamas savo vardu 
finansiškai pagrįstus kvietimus- 
afide vitus.

Apsigyvenęs Nevv Haveno 
mieste, kuriame lietuvių bend
ruomenė labai negausi, Kazys 
Vilniškis pasitraukė iš “plates
nės apimties” veiklos, tačiau ne
atsisakydavo padėti, kur jam 
sąlygos leido.

Jau treti metai, kai Kazys

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 
KULTŪROS ŽIDINY
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Programų klausimas irgi buvo 
paliestas. Išleistos programos 
1967 jau išsisėmė. Parengiama 
nauja programa ir jau atiduota 
spaudai. Bet ir čia yra daug sun
kumų. Programa derinama prie 
vadovėlių, ir vadovėliai derina
mi prie programos. Ir čia bijo
masi, kad nebūtų per sunku, 
nes, kaip minėta, dabar lietu
vių kalba jau yra vaikam antroji 
kalba. Bet programas ir vadovė
lius greitai keisti yra beveik ne
įmanoma. Tai didelis ir sunkus 
darbas.

Kai kur mokyklose nusiskun
džia, kad trūksta laiko. Kai kur 
mokyklose sutrumpinamos pa
mokos. IŠ viso ir darbų dienų 
juk nedaug yra lituanistinėj mo
kykloj. Kai laiko maža, mažiau 
teišmokstama. Yra siūlymų įves
ti standarto egzaminus. Bet kas 
bus iš to. Bus tokių mokyklų, 
kad daug mokinių bus palikti 
antriem metam. Negali būti 
standartinių egzaminų, nes dar
bo ir mokymo sąlygos nevieno
dos. Reikia palikti pačiam moky
tojui nuspręsti ir vietai pritaiky
ti pačias programas, žinių pa
tikrinimą bei įvertinimą.

Mokytojų paruošimas irgi 
svarbi problema. Dabar jau kyla 
klausimas — kas gi moka gerai 
lietuviškai? Vyresnieji mokyto
jai, baigę Lietuvoj mokslus, jau 
pasitraukė iš darbo. Atėjo nauji, 
o jie neturėjo tokio lituanistinio 
pasiruošimo. Švietimo Tarybai 
tai labai rūpi — kaip paruošti 
mokytojus.

Mokytojų paruošimui tarnauja 
Pedagoginis Institutas. Bet jo 
per maža. Jo lygis vertinamas 
su lietuviškos gimnazijos lygiu, 
kiti sako, kad tik tos gimnazi
jos 6 klasių lygiu.

Mokytojų paruošimui rengia
mos ir studijų savaitės ir kon
ferencijos. Bet greitai bus geras 
ir tas mokytojas, kuris bus bai
gęs tokią lituanistinę mokyklą, 
dar prasilavinęs kursuose, stu
dijų savaitėse. Čia ir iškyla klau
simas: ar būtina mokinį gerai 
išmokyti lietuviškai, ar tą moki
nį reikia taip nuteikti, kad jis 
būtų sąmoningas lietuvis, nors 
ir kalbėtų ne taip gerai lietu
viškai. Lietuviškai gali išmokti 
ir kitų tautų žmonės, bet jiem 
nerūpės lietuvių tautos reikalai. 
Lygiai kaip dabar dauguma mo
ka puikiai angliškai, bet nesi
sieloja dėl amerikiečių kultūros 
lygio, nes jam rūpi lietuviškoji 
kultūra. Todėl mokyklai svar-

Vilniškis persikėlė į St. Peters- 
burg, Floridą, pradėdamas pen
sininko gyvenimo tarpsnį. Ten 
jis gyvena su savo žmona Ele
na (Podelyte), gimusia, užaugu
sia ir išmokslinta Bostone, jau
nystės dienomis energingai da
lyvavusia Bostono lietuvių veik
loj. Išaugino juodu dvi duk
ras ir vieną sūnų. Abi dukros 
yra baigusios Albertus Mag
nus kolegiją (Nevv Havene), 
o sūnus — Yale universitetą. 
Visi trys vaikai gyvena Califor- 
nijoj.

-o-
Abiem sukaktuvininkam — 

Matui Zujui ir Kaziui Vilniškiui 
— linkim gausios Dievo palai
mos; palaimos visiem jų dar
bam ir užsimojimam.

Juozas B. Laučka 

biau išugdyti susipratusį lietuvį.
Švietimo Gairės, kurias lei

džia Švietimo Taryba, irgi tar
nauja švietimo reikalam ir 
mokytojų lavinimui. Pasikei
čiama nuomonėm, sužinoma 
apie naujus dalykus.

Studijų savaitės labai daug 
duoda jauniem mokytojam. Bet 
štai vėl kyla klausimas, į tas stu
dijų savaites iš rytų labai mažai 
tenuvažiuoja. Ar nėra prasmės 
surengti jas Atlanto pakrašty?

Yra iškilęs sumanymas moky
tojų mokytojus lavinti mažais ra
teliais. Tai būtų daroma žiemos 
metu. Būtų seminarai, kur būtų 
ruošiami mokytojai, pvz. trečia
dienio vakarais būtų tokie semi
narai ir jaunimą gerai pralavin- 
tų-

Amerikiečių mokyklos įtaka 
irgi sudaro problemą. Bet dabar 
yra kilęs etninis sąjūdis; jau ge
riau , jau galima parodyti savo 
kilmę, savo kultūrą. Tačiau li
tuanistinės mokyklos mokytojas 
turi derinti abi — amerikietiš
ką ir lietuvišką mokyklą. Nega
lima vaiko suskaldyti pusiau. Jis 
turi būti vientisas su dviem mo
kyklom, dviem kalbom.

Prelegentas pasidžiaugė, kad 
vis daugiau ateina naujų veidų, 
naujų mokytojų. Tai garan
tuoja lietuviškos mokyklos tęsti
numą. Ateina nauji mokytojai, 
net abiturientai įjungiami į mo
kyklą, kad taip priprastų prie 
mokytojavimo.

Br. Juodelis baigė savo kal
bą, kviesdamas visus pasisakyti, 
ko jie labiausiai nori. Tai visa 
bus įnešta į Švietimo Tarybą.

Po Švietimo Tarybos pirmi
ninko Broniaus Juodelio paskai
tos buvo eilė klausimų, kurie 
lietė daugiausia programas, va
dovėlius. Kalbėta, kaip gauti 
lėšų iš federalinės valdžios.

Simpoziumas
Vienas iš pagrindinių šios 

konferencijos tikslų buvo pagel- 
binių klasių klausimas, kaip mo
kyti tuos, kurie jau nebekalba 
lietuviškai. Tokių atsiras vis 
daugiau ir daugiau. Susidaro 
eilė klausimų, kuriuos reikia jau 
dabar mėginti išspręsti Tokiem 
reikia naujo vadovėlio, naujų 
mokymo priemonių.

Pagelbinių klasių tema ir bu
vo surengtas šis simpoziumas, 
į simpoziumą įvedė ir jį mode- 
ravo Teresė Gečienė. Simpoziu
me dalyvavo tų klasių mokyto
jos — Irena Veitienė iš Bosto
no, Nijolė Botyrienė iš Phila- 
delphijos ir iš Maironio mokyk
los Rita Oniūnienė, kuri buvo 
pagrindinė pranešėja.

Pasidalinta praktiškomis min
timis, sugestijomis, pasisakyta 
dėl programų ir vadovėlių.

Dėl laiko stokos numatytas 
Maironio lituanistinės mokyklos 
vedėjos Gintarės Ivaškienės 
pranešimas buvo atidėtas. Ji tu
rėjo kalbėti, kaip mokykloj vei
kia grupinė sistema. To pra
nešimo per visą konferenciją ne
bebuvo. Pats grupinės sistemos 
klausimas buvo paliestas įvairių 
diskusijų metu.

Baigus visas diskusijas, visi 
skubėjo pavalgyti pietus, nes 
konferencijos dalyviai buvo pa
kviesti į Gintaro ansamblio kon
certą, kuris tą vakarą vyko di
džiojoj Kultūros Židinio salėj.

(Bus daugiau)

VISUR
— Twin Circle, JAV katalikų 

savaitraštis, leidžiamas Los An
geles, Calif., gruodžio 4 įsidėjo 
puikų Juozo Kojelio straipsnį. 
Autorius iškelia Lietuvos kovas 
už laisvę ir dabarties sunkumus. 
Straipsnis puikiai paruoštas. 
Prie straipsnio pridėta didelė 
tautinių šokių šokėjų nuotrauka. 
Šokėjai — Linas Gobis ir Vida 
Skiotytė.

— Hannoverio radijo stoties 
trečioji programa sausio 3, antra
dienį, nuo 5:05 iki 5:30 vai. 
popiet transliuos lietuvių kalė
dines giesmes, kurias plokštelėn 
įgiedojo Rūtos ansamblis, va
dovaujamas Algirdo Kačanaus- 
ko. Ši radijo laida girdima visoj 
Šiaurinėj Vokietijoj, Danijoj ir 
Rytų Vokietijoj.

— Jonas Urbonas, JAV LB 
centrinės apylinkės pirmi
ninkas, sudarė apylinkės valdy
bą iš Detroite gyvenančių visuo
menininkų. JAV LB Krašto val
dyba patvirtino tokį sąstatą: 
pirm. J. Urbonas, sekr. M. Sto
nys, ižd. V. Petrulis. Centrinė 
apylinkė rūpinsis jungti toliau 
nuo lietuvių telkinių gyvenan
čius tautiečius ir dės pastangas 
juos įtraukti į lietuvišką darbą.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos balsų dauguma nutarta 
Vl-tąją tautinę stovyklą ruošti 
Atlanto rajone, Treasure Valley 
amerikiečių skautų stovykla
vietėj prie Paxtono, netoli VVor- 
cesterio, Mass. Stovykla įvyks 
1978 rugpiūčio 13-26.

— Dr. J. Boguta pradėjo 
redagavimo darbus ruošiamai 
Ateitininkų kongreso video pro
gramai. Video juosta “Ateitinin
kų kongresas Clevelande” bus 
netrukus rodoma viešai.

— Marija Duobienė (Gumaus- 
kaitė), gyv. Los Angeles, Ca
lif., neseniai atšventė savo 100- 
jį gimtadienį. Sukaktuvininkė ir 
dabar yra geros sveikatos bei 
orientacijos ir skaito be akinių. 
Jos sesuo Magdalena Grinkevi
čienė mirė lapkričio 25, sulau
kusi 91 m. amžiaus.

— Valley News, Los Angeles, 
Calif., dienraštis, turįs 260,000 
skaitytojų, lapkričio 15 paskelbė 
Tomo Venclovos pareiškimą, 
padarytą ryšium su Los Angeles 
mieste vykusia Sovietų paroda. 
Venclovos spaudos konferencija 
buvo suorganizuota Baltų infor
macijos tarnybos vardu. Venclo
va ryškino žmogaus teisių panei
gimus okupuotoj Lietuvoj. Pa
reiškimas buvo perduotas per 
tris radijo ir vieną televizijos sto
tį. Anksčiau pokalbis su Venclo
va buvo transliuojamas 9-me 
TV kanale.

— Kun. Vaclovas Šarka, dir
bąs lietuvių sielovadoj Hambur
ge, V. Vokietijoj, pakeitė gyven
vietę. Jo naujas adresas: Litau- 
ische Katholische Mission, 
Holzdamm 22, 2000 Hamburg 1, 
West Germany. Šis uolus kuni
gas ir šiemet parašė laišką Brež
nevui žmogaus teisių reikalu.

— Monografijos “Mūsų Jur
barkas”, paruoštos a.a. rašytojo 
Antano Giedriaus-Giedraičio, 
bendradarbiaujant Dzidoriui 
Giedraičiui ir a.a. Pranui Bas
čiui bei kitiem, leidimas spar
čiai vykdomas ir knyga jau ren
kama.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Garsys, VVorcester, Mass.,
G. Srugis, Waterbury, Conn. Už
sakė kitiem: D.S. Mackay, Alba- 
ny, N.Y. — N.A. Žiliu, Povay, 
Calif., F. Švilpa, Richardson, 
Texas — I. Donovan, Boulder, 
Colo. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Darbininko prenumerata pir
miem metam naujiem skaityto
jam tik 10 dol. Atnaujinant — 
visiem 12 dol. metam.
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HAPPY NEW YEAR

HAPPY NEVV YEAR 
FIRST SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

115 MAIN STREET 
LITTLE FALLS, N.J. 
CALL 201 256-2100

HAPPY NEVV YEAR

IDEAL AUTO AND 
' TRUCK REPAIR

TOVVING & ROAD SERVICE 
204 COLUMBUS AVENUE 

ROSELLE, N.J.
CALL 201 245-7522-3

HAPPY NEVV YEAR
THE FINEST HUNGARIAN RESTAURANT IN 
NEVV YORK CAN BE FOUND ON SECOND AVĖ. 
AT 77TH STREET

CSARDA
OWNER ELIZABETH, FORMERLY CHEF OF TIK 
TAK. FOR RESERVATIONS PLEASE CALL

(212) 472-2892

HAPPY NEVV YEAR 
FROM LOU, PAT & GUS OF THE 

CANGIANO PORK STORES 
BROOKLYN AND STATEN ISLAND MEMBER OF 
AMERICAN ITALIAN PORK STORE ASSOCIATION 
INC. 158 AVENUE U, BROOKLYN 2271 HYLAND 

BLVD., S.l. (212) ES2-6405 (212) 974-0818

HAPPY NEVV YEAR 
BCA BYRNE COMPRESSED AIR 

EOUIPMENT CO. INC.
AUTHORIZED DISTRIBUTOR SALES SERVICE 
PARTS INGERSOLL RAND AIR COMPRESSORS, 
AIR & ELECTRIC TOOLS, AIR DRYERS, PUMPS 
212 292-7726 796 E. 140TH ST. BRONX (AT 

BRUCKNER BLVD.)

HAPPY NEVV YEAR
CURTS SERVICE CENTER

OPEN 7 DAYS A WEEK MAIN AND OLD STAGE 
ROAD EAST BRUNSWICK, N.J. T0WING 
COMPLETE MECHANICAL W0RK AND SNOW

PLOVVING CALL 201 257-4490

HAPPY NEVV YEAR 
HOLLY CITY INSULATION 

COMPANY 
SPECIALIZING IN BLOWN TYPE INSULATION. 
ROOFING REMODELING ADDITIONS. 220 NORTH 
3RD STREET MILLVILLE, N.J. 08332 PHONE 609

327-2177 OR 825-3120

HAPPY NEVV YEAR
ST. JOSEPH’S COLLEGE

AT 245 CLINTON AVENUE, BROOKLYN, N.Y. 
11205 212 622-4696 AND BRENTVVOOD ROAD, 

BRENTVVOOD, N.Y. 11717 516 273-5112

HAPPY NEVV YEAR
JOHN B. SWIFT REALTOR

FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS SELLING 
BUYING MORTGAGES APPRAISALS 

MANAGEMENT LEASING 9015 FIFTH AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. (212) 836-8400

HAPPY NEVV YEAR 
MARIANACCI’S RESTAURANT 

A BIT OF THE OLD VVORLD IN PORT CHESTER 
24 SHERMAN STREET PORT CHESTER, N.Y.

10573 (914) 939-3450

HAPPY NEVV YEAR 
INTERSTATE 

CARPET WORKSHOP INC.
CARPETS STEAM CLEANED CARPETS: PICKED 
UP CLEANED RE-LAID REPAIRED IN YOUR 
HOME! CUSTOM AREA RŪGS FRINGED BINDED 

SERGED (212) 256-9417 5918 18TH AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

HAPPY NEVV YEAR
VERACRUZ RESTAURANT

MEXICAN & SPANISH SPECIALTIES INFORMAL 
NEIGHBORHOOD SPOT OPEN DAILY 11-11, L. $2.- 
$5.85 A LA CARTE. D. $3.60-$6.75 A LA CARTE 
OPEN SUNDAY FOR PRIVATE PARTIES. AE.

246 E. 44 ST. N.Y.C.
(212) 687-1375

HAPPY NEVV YEAR
GARDEN STATĖ 

CONTAINER CORP.
DESIGNERS — MANUFACTURERS OF: CORRU- 
GATED SHIPPING CONTAINERS DISPLAY 
CARTONS DIE CUTS MOVING BOXES N.Y.C. 
TEL. NO. — WH 3-5409; N.J. — 201 339-9100;

27 KENNEDY BOULEVARD, BAYONNE, N.J.

HAPPY NEVV YEAR
MARION’S

MOBIL SERVICE STATION OPEN 7 DAYS A WEEK 
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRE 
BATTERIES AND ACCESSORIES RTE. 12 & MAIN 
ST., CIRCLE FLEMINGTON, N.J. PHONE 201 

782-5216

HAPPY NEVV YEAR
RYE GOLF CLUB RESTAURANT

330 BOSTON POST ROAD, RYE, N.Y.
OPEN 6 DAYS A WEEK 
OPEN TO THE PUBLIC 
FOR TERRACE DINING

CALL 914 835-4649

HAPPY NEVV YEAR 
Rubish Removal

Container Service Ali Sizes Up to 40 Yards. 
Commercial, Resldential, Industrial, Debris 
Removed. Ali Types Wrecklng. 212 665-8651 
24 Hr. Ans. Service. Serving all Bronx, Manh., 

Westchester. 1025 E. 149th St. Bronx
LEE—BIN CORPORATION

HAPPY NEVV YEAR 
OUR LITTLE ITALIAN KITCHEN 

SPECIALIZING IN ITALIAN AMERICAN CUISINE 
CATERING ON & OFF PREMISES 

YOUR HOST FRANK ROUTE 206 CHESTER, N.J.
201 879-5657 201 879-9882

HAPPY NEVV YEAR
DREAM VVORLD

ONE OF AMERICA’S FINEST RESTAURANTS 
OPEN 5:30 TO 10 WED. THURS. FRI. TUES. SAT. 
SUN. TILL 9 P.M. GYPSY TRAIL ROAD CARMEL, 

N.Y. RESERVATIONS 914-225-3500

HAPPY NEVV YEAR 
DEC 

ELECTRICAL CONTRACTORS INC. 
COMMERCIAL — INDUSTRIAL

RESIDENTIAL — INSTITUTIONAL P.O. BOX 254 
MARITON, N.J. 08053 609 424-9109

HAPPY NEVV YEAR
GALBO FENCE COMPANY

FENCE CONTRACTORS & PARTS SUPPLIES 
SOLD FENCES SERVICED 1450 46TH STREET 

NORTH BERGEN, N.J. VINCE 201 867-2187

HAPPY NEVV YEAR
SIEGRIED 

HARDVVARE COMPANY 
YES WE HAVE IT!

(201) 291-1500 117 FIRST AVENUE 
ATLANTIC HIGHLANDS, NEW JERSEY

HAPPY NEVV YEAR
BARBARA ANN’S FACTOR Y STORE 

ROBES LINGERIE SLEEPWEAR AT FACTORY 
PRICES OPEN MONDAY THRU SATURDAY10 TO 4 
BARBARA ANN’S MFG. 141 COMMERCIAL AVĖ.

PALISADES PARK N.J. 201 944-4646

HAPPY NEVV YEAR 
MAX SMITH 

LICENSED REAL ESTATE BROKER 
SALES RENTALS MORTGAGES MANAGEMENTS 

TAX SERVICE 1818 NOSTRAND AVENUE (NEAR 
AVENUE D) BROOKLYN, N.Y.

(212) 287-7359
Į-------------------... --------- .. . .

HAPPY NEVV YEAR 
LIMOUSINE SERVICE 

WEDDINGS REASONABLE RATES! SPECIAL 
RATES ON A.M. VVEDDINGS, WHITE CADILLAC 
BROUGHAM FOR THE BRIDE LIMOUSINES 
RENTED FOR PROMS AND ALL OCCASIONS 

(212) CL 1-9266 2164 E. 72ND STREET 
BROOKLYN, N.Y.

HAPPY NEVV YEAR 
DUDLEY’S

RESTAURANT LOCATED IN HISTORIC SPARTA 
SECTION OSSINING 6 ROCKLEDGE RD.,

OSSINING, N.Y. (914) 941-8674 RESERVATIONS 
BEING ACCEPTED FOR NEW YEAR’S.

HAPPY NEVV YEAR 
DUMOND AUTO PARTS

USED PARTS FOREIGN & DOMESTIC LATE 
MODELWRECKS BOUGHT—SOLD TOP PRICES 
PAID WE EXPORT OVERSEAS INTERSTATE TELE- 

i TYPE SERVICE (212) 386-1919 58-85 57TH ST. 
MASPETH L.l. “WE BUY JUNK CARS”

HAPPY NEVV YEAR
SAN ROCK TRADITIONAL

7 COURSES $7.95 CHILDREN’S DINNERS $4.95 
ENTERTAINMENT MAKE RESERVATIONS EARLY

914 478-2331 RTE, 9A — HASTINGS, N.Y.
CREDIT CARDS — VALET PARKING

HAPPY NEVV YEAR
O. J. (OTTO) Dl MOLĄ 

Floor Covering 
612 Woodward Avė. Bklyn 

821-5373 821-5377

HAPPY NEVV YEAR
EMERSON’S LTD.

1377 HWY. NO 23, WAYNE, N.J. 
(201) 696-1800 

OUALITY STEAKS AND SEAFOOD 
AT AFFORDABLE PRICES

HAPPY NEVV YEAR 
BOB AND JEAN’S

SANDWICHES & COFFEE TO GO FRESH MEATS 
‘ ICE BLOCK AND CUBES HOPE CORSON ROAD & 

ROUTE 50 GREENFIELD, N.J. (609) 398-6746

HAPPY NEVV YEAR
STEAK PUB OF FRESH MEADOVVS 

CREDIT CARDS COCKTAILS CATERING 
61-24 190 FRESH MEADOVVS OUEENS

212 454-1337

HAPPY NEVV YEAR
HARRY’S AUTO RADIATOR WORKS

EXPERT REPAIRS NEW CORES GAS TANKS 
BOILEDOUTRECORES HEATERSINVITE SERVICE 
STATION ACCTS, RADIO DISPATCHED TRUCKS. 
ŠAME DAY SERVICE DIAL TR 5-7484, 762

BEDFORD AVĖ. BKLYN. PICK UP & DELIVERY

HAPPY NEVV YEAR
INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

827 FARMINGTON AVĖ. 
FARMINGTON, CONN.

203-677-8531
MRS. HELEN M. BOOTH, PRESIDENT.

HAPPY NEVV YEAR 
LES DIPLOMATIOUES

INTERNATIONAL CUISINE — DELICIOUSLY 
PREPARED FOR ANY PARTY, PRICES FOR 
EVERY BUDGET. CALL FOR FREE ESTIMATES. 
212 988-4341 1586 FIRST AVĖ. N.Y.C. (BET. 82ND 

— 83RD STS.)

HAPPY NEVV YEAR
TNT MOBIL SERVICE STATION

FOR SERVICE THAT’S DYNAMITE 3RD AND 
BELLEVUE AVENUE HAMMONTON, N.J. 

ANTHONY CHIAPPINE, JR. REGISTERED FORD 
TECHNICIAN CALL (609) 567-0167

HAPPY NEVV YEAR 
SUN TAILOR AND CLEANERS 

29 Jonės Street 
Newark, N.J.

(201) 622-0382
1

HAPPY NEVV YEAR 
SIROTKIN

18 OLD WESTBURY RD. 
(WESTWOOD SHP. CTR.) ROSLYN HEIGHTS 

(516) 484-4500 (212) 895-5555

HAPPY NEVV YEAR
H. BITTLE AND SON

TOP SOIL PROFESSIONALY SCREENED TOP SOIL 
AND BASE BALL PATH CLAY EASILY SPREAD 
LABOR SAVING SAND GRAVEL BLUE STONE 
FILL WOOD CHIPS 94 SOUTHERN BLVD. 

NESCONSET, L.l. CALL (516) AN 5-4949

ŠALTIS GALI BŪTI
PAVOJINGAS JŪSŲ SVEIKATAI

Būkit atsargūs, užėjus žiemos 
šalčiam. Šaltis dažnai yra širdies 
negalavimų (angina pectoris) 
priežastimi. Jis sutrikdo širdies 
ritmą. Žiemą daugiausia pasitai
ko širdies infarktu ir staigių mir
čių. Šalčiam užėjus, daugiau 
dėmesio tenka kreipti į savo 
sveikatą ir pf sistengti tinkamiau 
užsilaikyti. Štai keletas patari
mų, kurių reikia laikytis, norint 
sulaukti pavasario linksmybių.

Remiantis statistikos davi
niais, pastaruoju metu surinktais 
Atėnuose (Graikijoj), Paryžiuj ir 
Lille (Prancūzijoj), aiškiai nusta
tyta, kad šaltis daugelio svei
katai yra pavojingas, ypač turin
tiem silpną širdį. Per septyne
rius metus, stebėdami 824 ligo
nius, turinčius širdies infarktus, 
daktarai nustatė, kad gruodžio ir 
sausio mėnesiais dažniau pasi
taiko širdies atakų. Jie nustatė, 
kad žema temperatūra yra viso 
to priežastimi. Panašias išvadas 
priėjo ir kitose vietose daryti 
stebėjimai. Infarktas myocardi- 

tis padažnėja žiemos metu, daž
niausiai naktį, kada atsiranda pa
lankiausias krizei momentas. 
Drėgmė, lietus, rūkas, debesuo
tumas, imant pavieniui, gal ir 
neturi susirgimam lemiamos 
reikšmės, bet, imant bendrai 
gamtos sąlygas, jos gali turėti 
įtakos infarkto krizei sukelti.

Net ir kiti fenomenai, kaip tai 
žemės magnetizmo pakitimai, 
gali turėti įtakos kraujo globuli- 
nų nusėdimo greičiui bei pa
tiem kraujo indam. Šie elemen
tai yra svarbūs, nustatant krau
jo cirkuliaciją arterijose ir veno
se.

Kai kuriose Paryžiaus ligoni
nėse kardiologai yra pastebėję, 
kad pavasarį infarkto susirgimai 
sumažėja, o žiemą padaugėja; 
kartais tik vasarą susirgimų ro
dyklė kiek pakyla.

Kaip tai išaiškinti? Esant šal
tam orui, kraujo cirkuliacija pa
kitėja, nes venos susitraukia ir 
sumažina kraujo tekėjimą į širdį. 
Tai įrodė vienas Kanados gydy
tojas, kuris darė bandymus su 
sveikais savanoriais. Buvo atšal
dytos jų atskiros kūno dalys, lai
kant jas šaltame vandeny. Pasi
rodo, kad šalčio paveikta sim
patinė nervų sistema sujaudina
ma; tuo iššaukiami kraujo spau
dimo ir širdies ritmo pakitėji
mai. Tai, savo ruožtu, sutraukia 
periferinius kraujo indus. Pa
vyzdžiui, įmerkiant veidą į 4 
laipsnių Celsijaus temperatūros 
vandenį, širdies pulsas sulėtėja 
iki 60 kartų per minutę.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Kalėdos Šv. Alfonso bažnyčioj 

praleistos gražiai ir įspūdingai. 
Kūčių naktį, prieš vidurnakčio 
mišias, vyrų choras Daina giedo
jo kalėdines giesmes. Berniukai, 
kurie tarnauja mišiom, dalyvavo 
procesijoj. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia.

Naujų Metų sutikimą rengia 
Baltimorės lietuvių sportininkų 
klubas gruodžio 31 Lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj. Vakaras 
prasidės 10 vai. vak.

Šv. Vardo draugijos 40 vyrų 
ir 19 jaunuolių sausio 8 per 8:30 
v. mišias bus apdovanoti ištiki
mybės dovanom. Mišias aukos 
draugijos dvasios vadas kun. A. 
Dranginis.

Lietuvių melodijos radijo va
landos metinis vakaras bus sau
sio 14, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Lietuvių svetainės salėj. Valan
dėlei per ilgus metus vadovauja 
A. Juškus ir Kęstas Laskauskas. 
Solistas Vaclovas Verikaitis iš 
Toronto dainuos programoj. Bi
lietus dabar galima gauti pas 
vedėjus.

Prelatas Liudvikas Mendelis 
sausio 15 minės savo 50 metų 
kunigystės sukaktuves su iškil
mingomis padėkos mišiomis Šv. 
Alfonso bažnyčioj 11:30 ryto. 
Prelatas Mendelis, visą savo ku
nigystę praleido Baltimorės lie
tuvių tarpe. Visi dalyvaukime 
mišiose, per kurias jis bus pri
imtas į Redemptoristų kongrega
ciją kaipo oblatas. Po mišių bus 
pietūs Conrad Hilton viešbuty.

Jonas Obelinis

Fiziologai ir medikai siūlo šir
dininkam eilę atitinkamų prie
monių apsisaugojimui nuo šal
čio. Atsižvelgiant į amžių, jiem 
patariama likti namie, tempe
ratūrai kritus 10 laipsnių 
Celsijaus žemiau nulio. Juo vy
resnio amžiaus, tuo atsarges
niem reikėtų būti išeinant į šaltą 
orą. Išeinant reikėtų gerai apsi
rengti ir apsaugoti nuo peršali
mo kvėpavimo organų gleivinį 
paviršių.

Norint išvengti angina pec
toris krizių, reikia vengti į- 
kvėpti šaltą orą per nosį, nes, 
kaip sako sergantieji, ta liga įei
nanti per tą organą.

Saugantis peršalimo, geriau 
apsirengti dviem plonesniais 
drabužiais, vienu ant kito, ne
gu vienu storu ir sunkiu. Kaili
niai šaltame ore yra geriausia 
apranga. Saugotis perdrėkimų, 
ypač kojų. Nesirengti ankštais 
drabužiais ir nedėvėti ankštų 
batų. Geriausia dėvėti batus 
aukštais auliukais. Vietoj įprasti
nių pirštinių patartina naudoti 
kumštines pirštines. Laukiant 
autobuso, nestovėti vietoj, o ju
dėti, trepsėti kojomis.

Kaip maitintis? Šalčiam už
ėjus, patartina maitintis taip, 
kaip ir kitu metu. Be reikalo 
manoma, kad reikia padidinti 
maisto normas ar valgyti stipres
nį maistą. Žinoma, išimtys gali 
būti sunkiai dirbantiem fizinį 
darbą. Nėra reikalo naudoti dau
giau kalorijų turintį maistą (rie
balus ir kita) vietoj pieno pro
duktų, daržovių ir vaisių.

Maistas turi turėti gausiai vita
mino A (pieno produktai, kepe
nys, kiaušiniai) ir vitamino C 
(daržovės, vaisiai, žaliena). Vita
minai A ir C duoda organiz
mui atsparumo kovoj su infekci
ja ir padeda nugalėti įtampą, 
kurią sukelia šaltis. Gerti daug 
skysčių — vandens, vaisių sun
kos, arbatos,- nes žiemą ne tik 
šaltis išgarina drėgmę, bet ir šil
domuose butuose bei įstaigose 
oras yra daug sausesnis (tai su
erzina nosį ir kitus kvėpavimo 
organus). Alkoholis nesušildo, 
kaip daugelis mano. Jis vargina 
kepenis, žmogui labai reikalin
gas.

M.Š.

AIDAI — vienas geriau
sių kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn,
N. Y. 11207.

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, price 7 dol.)

Agronomės iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

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

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

Miestas, valstija, Zip ............................................................................

VALDAS C. DUOBA,

lietuvis advokatas patarnauja teisės reikaluose, gina bylas 
ir dalyvauja teismuose.

357 Larkfield Rd., E. Northport, N.Y. 11731
Tel. (516) 368-3733

Skubiais atvejais namų tel. (516) 757-4296
—O—

Antradieniais nuo 2 vai. popiet iki 8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 9:30 iki 12:30 vai.
Litas patalpose: 86-01 114th St.
Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 441-2811

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

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

48 dol. — E. Baltrūnas, Brook
lyn, N.Y.

25 dol. — C. Kaster, Belle- 
ville, N.J.

18 dol. — I. Bučmys, Dayton, 
Ohio.

15 dol. — V. Lazauskas, Bal- 
timore, Md.

Po 13 dol. — W.J. Markalo- 
nis, Reynoldsville, Pa., dr. I. J. 
Tender, Wellesley, Mass.

11 dol. — kun. S. Morkūnas, 
Sioux City, Iowa.

Po 10 dol. — E. Milleris, 
Woodhaven, N.Y., A. Puzinas, 
San Mateo, Calif.

Po 8 dol. — V. Striugas, As- 
toria, N.Y., A. Aidukas, Elm- 
wood Park, N.J., P. Strijauskas, 
St. Petersburg, Fla., V. Blazaitis, 
Baldwin, N.Y., J. Fronckus, 
Methuen, Mass., S.K. Lukas, 
Brooklyn, N.Y., P. Bielskus, 
Brooklyn, N.Y., A. Keblys, 
Montreal, Que., A. Zabela, Jer- 
sey City, N.Y., P. Girnys, 
Brooklyn, N.Y., K. Skobeika, 
Woodhaven, N.Y., J. Rysavy, 
New York, N.Y., K. Barkauskas, 
Philadelphia, Pa., I. Stasiulis, 
Islington, Ont.

Po 6 dol. — A. Batalin, Mas- 
peth, N.Y., P. Daugintis, St.

NAUJOS KNYGOS
Katalikų Bažnyčia Lietuvoj 

1940-1944 metais, Vysk. V. 
Brizgio. 4 dol.

Žemaičiai, A. Pakalniškio. 4 
dol.

Bastūno maištas, Br. Railos. 
Kietais viršeliais 10 dol.

Kai grįžta praeitis. Titaniko 
nuskendimas. P. Montvilos pri
siminimai. 3 dol.

Lietuvių dainos Amerikoj. 
Antrasis rinkinys. J. Balio. 8 dol.

Religijos filosofija, Dr. A. Ma
ceinos. Kietais viršeliais 6 dol.

Kristus ir Eucharistija, P. Ma
nelio. Kietais viršeliais 7 dol.

Naujųjų laikų Lietuvos istori
ja, I tomas, Pr. Čepėno. Kie
tais viršeliais 15 dol.

Nykštukų mokykla, A. Abro- 
maitienės. Vaikam apsakymėliai 
su spalvotom iliustracijom. 3 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir plokštelės gaunamos Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Catharines, Ont., O. Jukna, 
Bridgeport, Conn.

Po 5 dol. — B. Podleckis, 
Linden, N.J., dr. J. Simaitis, Fo- 
rest Hills Gard., N.Y., A. Pash, 
Flushing, N.Y., B. Macijauskas, 
Point Pleasant Beach, N.J., A. 
Zailskas, Cicero, III., K. Bartys, 
Elizabeth, N.J., kun. J. Tautkus, 
Putnam, Conn., K. Graudienė, 
Milltovvn, N.J., K. Bačkauskas, 
Richmond Hill, N.Y., M. Parzel, 
Jersey City, N.J., R. S. Šidlaus
kas, Richmond Hill, N.Y., K. 
Šventoraitis, Brooklyn, N.Y., J. 
Mikėnas, Amsterdam, N.Y.

Po 4 dol. — A. Čepėnas, Chi- 
cago, III., S. Marcinkevičius, 
VVorcester, Mass.

Po 3 dol. — B. Victor, Wor- 
cester, Mass., G. Kazlauskas, 
Stamford, Conn., L. Vencius, 
Haverhill, Mass., dr. R. Zalubas, 
Silver Spg., Md., J. Narvy
das, Seaford, N.Y., V. Jasinskas, 
Riverside, N.J., A. Venclauskas, 
Worcester, Mass., A. Ralys, Rich
mond Hill, N.Y., S.K. Griga- 
navičius, So. Boston, Mass.,
V. Eidukevičius, Richmond Hill,
N.Y., A. Jaras, W. Hartford, 
Conn., J. Semėnas, Metuchen, 
N.J., V.K. Banelis, Ridgefield, 
Conn., M. McGowan, CIarks 
Summit, Pa., R. Latvėnas, Cul- 
ver City, Calif., G. Rimidis, 
Woodhaven, N.Y., J. Kanapka, 
VVaterbury, Conn., V. Baranaus
kas, Maspeth, N.Y., A. Janušas, 
Sea Cliff, N.Y., A. Butas, Wood- 
haven, N.Y., A. Milaševičius,
W. Palm Beach, Fla., B. J. Juo
dis, Germantovvn, N.Y., S. Zupka 
Maspeth, N.Y., J. Kiaušas, Har- 
rison, N.J., S. Liaukus, Hunting- 
ton, Conn., D. Jakas, Norris- 
town, Pa., V. Čižiūnas, Paterson,
N. J., V. Anonis, Rego Park, N.Y.,
O. Fidleris, Deep River, Ont., 
A. Kašėta, New Britain, Conn., 
J. Janušauskas, Hartford, Conn., 
S. Reinys, Escondido, Calif., A. 
Balčytis, Chicago, Iii., R. R. Pet
rauskas, Port Chester, N.Y., A. 
Samušis, Richmond Hill, N.Y., 
E. Širvinis, Cleveland, Ohio, K. 
Uknes, Brooklyn, N.Y., E. Le- 
geckis, Jamaica, N.Y.

Po 2 dol. — J. Ąudėnas, So. 
Ozone, Park, N.Y., K. Kubaitis, 

Rahway, N.J., J. Dabrila, Wor- 
cester, Mass., E. Davalis, Brook
lyn, N.Y., J. Starinskas, Belmont, 
Mass., S.L. Šrupšas, W. Hartford, 
Conn., E. Waitelis, Cocoa 
Beach, Fla., E. Skimanskis, Ke- 
nosha, VVisc.

Po 1 dol. — A. Kairys, Chi
cago, III., A. Gillis, Manchester, 
N.H., P. Mitalas, Melrose Park, 
Pa., B. Dapšienė, So. Boston, 
Mass., S. Lipčius, Nevv Haven, 
Conn., J. Jasukaitis, Newark, 
N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

Apply This
Week 1-5 P.M.

(Suite 404) 
225 West 57th St., 

N.Y.C. 
212-586*3556

Models
For

Television, 
Fashion, 

Commercials, 
Shows,

Advertising
Beginners and 
Professionals

§
§

UNIOUE CHRISTMAS GIFTS:
L.I.’S FOREMOSTTROPHY & GIFT MANUFACTUR- 
ER! “COME SEE OUR SHOWROOM FOR OUR 
UNIOUE IDEAS!

TROPHY HUT
105 CARLOUGH RD., BOHEMIA. 516 589-3550

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

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



1977 gruodžio 30, Nr. 52 • DARBININKAS • 7

SŪKURYS SUKASI VILTINGAI
(Dar apie Brocktono jaunimo 
ansamblį Sūkurį ir jo koncertą)

Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių 
Jei pro Luokę kada bekeliausi, 
Neužmiršk sustabdyti arklių 
Ir ten kalną užlipti aukščiausį.

Tokiu skambiu poezijos pos
mu Maironis dainuoja apie Šat
rijos kalną. Tai ir čia rašan
čiam pagunda kužda į ausį Mai
ronį parafrazuoti nors tokiu ka
lambūru: Jei į Bostoną vingiais 
kada bekeliausi, neužmirški už
sukti į Brocktoną — ir ten pa
smaguriausi!...

Brocktonas, Mass., ilgą laiką 
buvo veikli, judri ir kūrybinga 
lietuvių sala rytiniame JAV pa
krašty. Prisiminkime tik to mies
to žemės ūkio ir pramonės paro
das, kurių aikštėj lietuviai pasi
žymėjo ne tik savo renginiais, 
bet ir būdingu lietuvišku namu. 
Pastaruoju metu lietuvių kiekis 
Brocktone sumažėjo, daugelį 
veiklių moterų ir vyrų mirtis 
išsivedė į tą nelemtąjį Anapus, 
bet lietuviškos gyvybės dar ir 
dabar čia nestinga.

Štai gražų ir prasmingą darbą 
tebedirba kun. Šakalio tvarkoma 
Šv. Kazimiero parapija, ryškių 
polėkių koncertais reiškiasi 
komp. J. Gaidelio vadovaujamas 
parapijos choras, iš Brocktono 
kiekvieną sekmadienį aidi P. 
Viščinio paruošiama lietuvių 
radijo valanda Laisvės varpas, 
čia rūpinamasi jaunimo ir suau
gusiųjų lietuviškuoju švietimu, 
gal prieš porą metų Brocktone 
gimė Gitos Kupčinskienės į- 
kvėptas liet, liaudies dainų ir 
papročių sambūris, ten gyvena 
Encyclopedia Lituanica vyr. re
daktorius prof. Simas Sužiedėlis 
ir dabartinis LB Bostono apy
gardos pirm. P. Jančauskas, tur
būt, visoj Nauj. Anglijoj yra val
goma Kilkaus Brocktone kepa
ma lietuviška ruginė duona, 
Sandara plačiose apylinkėse pa
garsėjo lietuviškais receptais 
gaminama pizza bei teikiama pi
nigine parama mokslus einan

čiam jaunimui ir kt. Taigi ne 
juokais buvo tarta, kad šio kran
to lietuviai dar ir nūdien pajė
gia paruošti peno ne tik kūnui, 
bet ir sielai, atseit, pas juos dar 
yra kuo pasmaguriauti.

Prieš metus laiko pasklido 
gandai, kad Brocktone ir jo apy
linkių lietuviškasis jaunimas 
pradėjo organizuotis, turėdamas 
tikslą “puoselėti bei skleisti lie
tuviško liaudies meno tradici
jas”.

Kas išdrįstų tokiomis pastan
gomis nesidžiaugti? Būtų tikra 
dangaus palaima, jei mūsų jau
nimas pradėtų aktyviau burtis į 
lietuvių kalbos ir literatūros 
studijų būrelius, gausesnėm 
gretom jungtųsi į lietuvių cho
rus, bandytų savo jėgas dailės ir 
vaidybos menuose, aplamai — 
kad jis skirtų daugiau laiko ir 
širdies savosios kultūros apraiš
kom. Tad gandai apie Brocktono 
lietuviško jaunimo sujudimą te
buvo tik paguoda. Netrukus at
kilo ir žinia, kad ten gimė 
lietuvių jaunimo tautinių šokių 
ansamblis Sūkurys, šiuo metu 
savo gretose turįs apie 80 jau
nuolių — mergaičių ii' vaikinų.

Sūkurio organizavimo, o ir 
dabartinės veiklos spiritus 
movens buvo ir tebėra Mikas Su- 
batis, mūsų visuomenei daugiau 
pažįstamas kaip skautų veikė
jas.

Brocktono Sūkurys lapkričio 
12 d. 7 v.v. North Junior High 
School auditorijoj, talpinančioj 
600 žiūrovų, surengė savo pir
mąjį šokių ir muzikos koncertą. 
Ir, iš tikro, Sūkurys apsisuko vil
tingai! Graži salė, pilna žiūro
vų, jaunom šokėjom, akordeonų 
orkestrui, o taip pat ir koncerto 
meno vadovam ilgai ir audringai 
plojo, o tai liudija, kad gro
žio, kūrybiškumo ir estetinio

Brocktono Sūkurys — ansamblio koncertinė grupė ir vadovai

ŽINIOS

šokį pastilizavo ir meniškai api
pavidalino, jau tuomet tiem 
šokiam sukaupdamos nemenką 
glėbį laurų. Bet ilgėlesnį laiką 
jų atradimai mažai kuo tesikeitė, 
tad mūsų šokių statymuose pra
dėjo atsirasti figūrų, judesių, gru
pavimų ir net baigmių pasikarto
jimai, pradėjo stiprėti monotoni
ja. Sūkurio koncerte tų pavojų 
nejautėm, čia daug kas buvo 
nauja, gaivu ir išradinga.

kamumas šokiui — tai tvirti įro
dymai, kad Daiva Kleinaitė pa
žįsta medžiagas ir sugeba tauti
nių drabužių formom bei spal
vom žaisti. Kai kurie šokiai, 
papuošti kitokiu šokėjų drabu
žiu, itin patraukliai nuspalvino 
sceninį reginį.

Naujų Metų sutikimą rengia 
Bostono jaunimo sekcija Park 
Plaza (buv. Statler Hilton) vieš
buty gruodžio 31.

/ Izidoriaus ir Vytenio Vasyliū- 
nų koncertas Jordan Hali salėj 
vyks sausio 8, sekmadienį, 3 
vai. popiet.

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimas bus minimas va
sario 19 Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėj. Rengia Bostono Altos sky
rius .

Kaziuko mugė, rengiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, kovo 5 
vyks Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėse. -

Baltų d-jos koncertas vyks ko
vo 12 First and Second Church 
salėj, 66 Marlborough St.

Vytautas Bruzgys, Sūkurio 
šokių vadovas

Sūkurio šokių vadovas ir cho
reografas, čia aptariamo koncer
to meno vadovas — Vytautas 
Bruzgys. Iki šiol mes jį paži
notu kaip komp. Juliaus Gaide
lio chorų ir seksteto dainininką, 
net ir nepagalvojom, kad jis dar 
turi ir kitą talentą bei pasiruo
šimą. Sūkurio šokėjų pašokti šo
kiai mus įtikino, kad Vyt. Bruz
gys gerai pažįsta liet, tautinių 
šokių dvasią, stilių ir formą, 
kad jis turi kūrybinių polėkių 
ir gerą skonį, kad tai pajėga, 
kuri iki šiol tiesiog beprasmiš
kai buvo nutolusi nuo tokio po
būdžio darbų. Ne tik jo statytų 
šokių choreografija, bet ir dau-

Koncerto rengimo ir administ
ravimo rūpesčių našta buvo ne
lengva ir sudėtinga. Čia ener
gingai pasidarbavo jaunimo at
stovai Birutė Adomavičiūtė, P. 
Algis Baltušis, Daiva Izbickaitė 
ir Gytis Žiaugra. Tėvų komi
tetą, kuriam teko, berods, pati 
sunkiausioji rūpesčių dalis, su
darė Algirdas Alksninis, Mikas 
Subatis, Eligijus Sužiedėlis, 
Pranas Šimkus, Eugenijus Už
purvis ir sekretorė Stasė Go- 
fensienė. Reikia manyti, kad 
rengėjai, išgyvenę pirmojo ren
ginio visapusišką pasisekimą, 
neturi pagrinto nusiminti ir pra
rasti viltį.

Brocktono jauniminiam Sūku
riui — daug sėkmių ir ilgiausių 
metų!St. S.prado Sūkurio koncerte ne

stigo.
Renginio programa buvo įvai-

Sukurio šokėjai Kennebunkporte 1977 vasarą

Sūkurio tėvų ir jaunimo atstovų komitetas. Iš k. sėdi — E. 
Užpurvis, E. Ribokienė (spaudos reikalam), St. Gofencienė, 
M. Subatis, Pr. Šimkus, stovi — Daiva Izbickaitė, Algis 
Baltušis, Birutė Adomavičiūtė, Eligijus Sužiedėlis

A.A.
JONUI STUNGURIUI

mirus, jo žmonai Marijai, sūnums ir dukterims ir Lietuvoje 
likusiems giminėms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Lionginas ir Cathy Vaitkevičiai su Seimą

ri, idomi, iki detalių apmąsty
ta ir scenoj įgyvendinta, nieko 
paskubom ir bet kaip atkištinio 
nematėm ir negirdėjom. Vadi
nas, vienerių metų darbas, be 
abejo, neaplenkęs įtampos ir 
sunkumų, savo tikslą pasiekė.

Pradžioj akordeonų orkestras 
(20 akordeonistų) pagrojo du lie
tuviškus šokius — Tabalą ir Gy-
vatarą ir Fantaziją Eglė žalčių gelis statymo detalių įrodė, kad 
karalienė. Kas yra “kaltas”, kad .čia slypi jautri ir meniška siela, 
net ir tokį dalyką išgirdom? Tikiuosi , daugumas nuoširdžiai 
Sūkurio muzikos vadovas —pia
nistas Edmundas Saulius Cibas. 
Jaunas ir talentingas vyras čia 
gražiai ir prasmingai pasidarba
vo. Panaudodamas M. Petrausko 
operos Eglė žalčių karalienė 
būdingesnes melodijas, jis sukū
rė minėtą Fantaziją, kurią akor
deonistų orkestrui spalvingai 
aranžavo Nuomi Girouard. Pats 
E.S. Cibas dirigavo orkestrui ir 
šokiam, be to, antrojoj koncer

to daly jis jautriai ir subtiliai 
fortepijonu paskambino B. Dva
riono Malūnėlį ir Šokį. Taigi 
E. Sauliaus Cibo įnašas į Sūku
rio koncertą yra nuoširdžiai 
sveikintinas, tegu tik ir atęity 
jo energija taip švyti. Žinoma, 
akordeonų orkestro palyda šo
kiam yra tam tikro pobūdžio 
prabanga, bet ji koncerto įspū
dį ir meninį lygį tik sustipri
no ir gerokai aukštyn pakylėjo.

Gitą ir Aidas Kupčinskai, sau 
kanklėmis pritardami, jautriai ir 
nuotaikingai padainavo dvi re
čiau girdimas liet, liaudies dai
nas — Ii eisiu, eisiu ir Ar aš 
nesakiau. Ir tai buvo dailus įva
das į tautinių šokių pynę.

Sūkurio šokėjos ir šokėjai, vy
resnioji koncertinė grupė, 29 
asmenų iškilaus jaunimo būrys, 
grakščiai, darniai ir įspūdingai 
pašoko devynis mūsų tautinius 
šokius — Kepurinę, Jonkelį, Vė
darą, Malūnėlį, Rugučius, Gyva- 
tarą, Aštuonnytį, Mikitienę ir 
Subatėlę. Nėra abejonės, tai su
drausminta ir susidrausminusi 
šokėjų grupė, kaip atrodo, tauti
nius šokius mylinti ir jų giriose 
neklaidžiojanti. Belieka tik lin
kėti, kad Brocktono jaunimo Sū
kurys įsisuktų į JAV lietuvių 
kultūrinio gyvenimo gelmę, per- 
greit neapsivildamas 
stangom ir tikėjimu 
grožį.

Lietuvių tautiniai šokiai — 
viliojanti verdenė šokio statyto
jų bei choreografų ieškojimam 
ir jų kūrybinei fantazijai. Talen
tingo statytojo rankose tas pats 
šokis gali turėti net keletą va
riantų. Nepriklausomoj Lietuvoj 
dvi kūrybingos moterys — Baro
naitė ir Steponaitytė-Marijošie- 
nė — primityvų mūsų liaudies

linkime, kad ilgą laiką neišsek
tų Vyt. Bruzgio ištvermė ir 
kantrybė. Jo asistentė, jei ne
klystu, daugiau dirbanti su Sū
kurio paauglių grupe — Geno
vaitė Treinienė.

Tačiau tai dar ne visi Sūku
rio koncerto programos dalyviai 
ir talkininkai. Muzikos palydą 
šokiam sudarė ne tik akordeo

nų orkestras, E.S. Cibo diri
guojamas, bet dar pianistė Mary- 
ann Crovvley ir akordeonistė 
Naomi A. Girouard, abi nuošir
džiai įsijungusios į Sūkurio šo
kių ir muzikos šventę.

Sūkurio koncerte sužibo ir dar 
vienas talentas — tai Daiva Klei- 
naitė, tautinių drabužių kūrėja. 
Ir tij drabužių spalvos, ir sti
lius, ir jų sukirpimas bei tin-

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

savo pa- 
į gėrį ir

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 2, 
sekmadienį, 3 vai. popiet.

Smuikininkės Brigitos Pum- 
polytės koncertas įvyks balan
džio 9, sekmadienį, 3 vai. po
piet First and Second Church 
salėj.

Minkų radijo valandėlės su
kaktuvinis koncertas įvyks ba
landžio 9 Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj, So. Bostone.

Janina ir dr. P. Bagdai - Bag- 
danavičiai, atnaujindami Darbi
ninko prenumeratą, šventinius 
sveikinimus Darbininkui parė
mė 38 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū.

LAISVĖS VARPAS, Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC. P. Viščinis, 173 Ar- 
thur St., Brockton, Mass. 02402. Te- 
lef. 586-7209.

BOSTON, MASS. — WNST, 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

BnnH-Bv-mniL 
Pastoge pa id bath iinys 

Fast, tonuraiientprivate, saffejree! 
Tlrat's uM ramG-BV rimtis
Greitai, prls?< ir .-ii, privačiai, saugiai, nemoka- j||C 

mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs
Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban- 

kę ar Juos atsiimti, tai gailia atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siuntę gavęs, bankas tuoj į- 

traukla sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrini
mas, kad jūsų pinigai P®Sno aukščiausius

procentus, Cm
leidžiamus įstatymų. \ i F f

Wj)F’ Dėl lengvo taupymo bū
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais.

MAINOFFICE
460 West Broadway
South Boston
9 AM to 3:30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues . Wed & Fn 
Thurs. - 8 30 AM to 7 30 PM 

k

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

Soutb Boston 
SavingsBank

THE LEADER

/

1
This announcement Is neither an offer to sėli nor a solicitatlon of an offer to buy any of these securlties 

The offfer Is made only by the Offerlng Circular

LITAS MOKA 10% DIVIDENDĄ ANT REGISTRUOTŲ 
LITO BONŲ (10% Convertible Debenture Bonds)

VISA LAIDA: $500,000
VIENAS BONAS: $500 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

1986 m. spalio 1 d. šias vertybes galima atsiimti grynais pinigais arba iškeisti Į LITO 
BENDROVĖS akcijas po $2.00 už akciją.

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERiNG CIRCULAR” ADRESU:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114TH STREET
RICHMOND HILL, NEW YORK 11418 
(212) 441-6799

Securlties wlll be offered in statės where the Securities Laws of such statės have been complied v/ith.
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Redakcija ...... (212) 827-1352
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Spaustuvė ..... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė .....  212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Naujų Metų sutikimą New 
Yorko Lietuvių Bendruomenė 
rengia jau daugel metų. Tie su
tikimai praeina su gražiu pasi
sekimu. Ir šiemet tokį sutikimą 
rengia gruodžio 31 Kultūros Ži
diny. Sutikime labai trumpai 
bus prisiminta Lietuvių Bend
ruomenės New Yorke įsikūrimo 
25 metų sukaktis. Yra dar vietų. 
Skambinti skelbime nurodytiem 
asmenim. (Skelbimas šiam pus
lapy).

LB Bushwicko apylinkė glo
boja dail. Vlado Žiliaus kūri
nių parodą, kuri bus sausio 7- 
8 Kultūros Židinio didžiojoj sa
lėj. Atidaryme kalba Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis.

Dail. V. Žilius savo parodos 
proga išleido gražų plakatą, į ku
rį yra sumontuota daug jo pa
veikslų nuotraukų. Plakatus su 
autografais jis dalija savo kole
gom dailininkam.

Kun. Pranas Raugalas, Apreiš
kimo parapijos klebonas, serga 
ir yra šiuo metu perkeltas į Mary 
Immaculate ligoninę Jamaicoj. 
Parapiečiai linki jam kuo grei
čiau pasveikti.

Darbininko atkarpoje baigia
me spausdinti Petronėlės Drau- 
gelytės - Vosylienės kelionės 
įspūdžius iš Kauno į Braziliją. 
Naujus metus pradėsime Prano 
Mundeikio istorine novele 
“Karčiama prie kryžkelės”. No
velėje vaizduojami vysk. Valan
čiaus laikai. Aprašoma Baiso
galoj stovėjusi karčiama, priklau
siusi Komaro dvarui. Novelėje 
paliesti rusų, lietuvių ir žydų 
santykiai, minima Valančiaus 
blaivybės idėja.

Gen. P. Plechavičiaus mono
grafija baigiama rinkti pran
ciškonų spaustuvėje. Knygą nu
matoma išleisti sausio mėnesio 
gale. Leidžia Kario žurnalas.

Į Australiją trečiadienį, gruo
džio 21, išvyko šie skautai: 
Rasa Bobelytė, jolyta Gudai
tytė, Jonas Matulaitis, Ričardas 
Krulikas ir Vytautas Vilgalys. 
Jie dalyvaus lietuvių skautų ju
biliejinėje stovykloje. Drauge 
išvyko ir Gerimantas Penikas, 
kuris fotografuos ir filmuos su
kaktuvine stovyklą.

The New York Times gruo
džio 14 įsidėjo platų pasikalbė
jimą su kun. Stasiu Lidžiu ir su 
sekminininkų bažnyčios kunigu 
Viktor Vasiljev. Pasikalbėjimą 
padarė NYT korespondentas 
David K. Shipler. Kun. St. Li- 
dys, kuris jau du kartus lankė
si Amerikoje, yra prisitaikęs prie 
komunistinio režimo ir visą 
padėtį pavaizdavo taip, kaip rei
kalauja partija — nėra jokio re
ligijos persekiojimo, o tik kuo 
didžiausia ir gražiausia laisvė. 
Visai kitaip reikalą pavaizdavo 
sekminininkų kunigas. Jį ir jo 
tikinčiuosius jau persekioja. Tas 
pats korespondentas gruodžio 
16 laidoje išspausdino kitą ap
rašymą apie Vilnių, kur aprašo
mas Palangos restoranas, į kurį 
susirinkęs jaunimas klausosi 
amerikietiškos muzikos, dėvi 
amerikietiškus drabužius, ne
šioja ilgus plaukus.

Liet. Rašytojų Draugijos val
dyba sudarė jury komisiją, kuri 
vertins 1977 pasirodžiusias gro
žines knygas. Į šią komisiją į- 
eina: Kotryna Grigaitytė-Grau- 
dienė, Paulius Jurkus, Alek
sandras Merkelis, Pranas Naujo
kaitis, Vytautas Volertas. Visi L. 
Rašytojų Draugijos nariai. Val
dyba nori, kad premija būtų 
paskirta dar sausio mėnesio gale 
ir kad premijos įteikimas būtų 
priderintas prie Lietuvos nepri
klausomybės šventės.

Janinos Narūnės-Pakštienės 
atsiminimų knyga “Jaunystė”, 
prieš keletą savaičių išėjusi iš 
spaudos, gaunama pas lietuviš
kų knygų platintojus ir Darbi
ninko administracijoj. Kaina 5 
dol.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
Laisvės Žiburio radijui aukojo: 
A. Fredericks - Mikalauskaitė, J. 
A. Alytui, B. Macijauskienė, E. 
Kezienė, M. E. Cibai, E. H. 
Andruškos, V. Gudienė, G. V. 
Beleckai, I. J. Dičpinigaičiai, 
G. A. Diržiai, M. Samatienė, 
O. M. Ilgūnai, A. A. Butai, 
K. G. Trečiokai, Jankauskų šei
ma iš Hot Springs, S. Karmazino 
šeima. Laisvės Žiburys visiem 
nuoširdžiai dėkoja.

Ketvirtadienio ir penktadienio popiečių darbuotojai savo kalėdiniame pobūvy gruodžio
10 Kultūros Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

Dr. Tadas ir Aldona Savickai, 
Monticello, N.Y., švenčių proga 
sveikina draugus ir pažįstamus 
ir skiria 25 dol. Kultūros Ži
diniui.

Petras ir Raminta Moliai svei
kina savo draugus, pažįstamus 
bei skautus ir skautes, linki vi
siem linksmų švenčių ir kuo 
gražiausių Naujų Metų. Auką 
skiria laikraščiui paremti.

A. ir G. Radžiai iš Baltimorės

1978 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO 
BALIUS

RENGIAMAS'

Kultūros Židinio salėje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 
1977 gruodžio 31, šeštadienį, 9 vai. vak.

Karšta vakarienė 10val. vak., šalti užkandžiai visą laiką 
Šampanas ir stipresni gėrimai kiekvienam stalui

Šokiam groja J. NAKAS ir jo orkestras

10 asmenų stalus ir pavienes vietas užsakoma, apmokant 
iki gruodžio 27, pas:

V. Padvarietį, 87-40 127th St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 847-5619

A. Radzivanienę, 84-16 110th St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 441-9720

J. Andriušį, Haven Realty, 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 
11421, tel. 847-4477

LB APYLINKĖSE PAS:

įėjimo auka 20 dol. asmeniui 
Jaunimui-stud. 10 dol.

H. Miklą, Great Neck, tel. (516) 482-0196
K. Vainių, Maspeth, tel. 894-6091
G. Zabelskį, tel. 358-9546
A. Dėdiną, VVoodhaven, tel. 296-7254
K. Bačauską, VVoodhaven, tel. 846-5543

Čekius rašyti Lithuanian-American Community

VISUS MALONIAI KVIEČIA LB NEW YORKO APYGARDOS 
IR LB APYLINKIŲ VALDYBOS

Maspetho V. Atsimainymo pa
rapijos Šv. Vardo draugija sausio 
8, sekmadienį, turės savo meti
nę bendrą komuniją, ir tuoj po 
mišių parapijos salėj bus pusry
čiai ir metinis susirinkimas bei 
naujos valdybos prisaikdinimas. 
Kasmet šioj šventėj dalyvauja 
daug aukštų Amerikos valdžios 
pareigūnų. Lietuviai turėtų la
biau domėtis tuo įvykiu ir gau
siau dalyvauti. Šiemet pagrindi
niu kalbėtoju per pusryčius bus 
Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis. Tą sekmadienį mi
šios prasideda 8:30 v. Bilietų 
kaina: 3.50 dol. suaugusiem, 1 
dol. vaikam. Bilietus reikia įsi
gyti iš anksto. Skambinti į klebo
niją arba K. Vainiui — 894- 
6091 (nuo 6 v.v. iki 11 v.v.). 
Kviečiami visi lietuviai daly
vauti šioj Šv. Vardo draugijos 
šventėj. (Prgm. pirm. Kazi
mieras Vainius).

Rasa Bobelytė, kuri išvyko į 
jubiliejinę skautų stovyklą 
Australijoje, pažadėjo Darbinin
kui parašyti savo įspūdžius iš 
kelionės ir iš stovyklos.

Poetas Motiejus Gustaitis, ku
nigas ir pedagogas, mirė prieš 
50 metų — 1927 gruodžio 23 
Lazdijuose. Plačiau apie jį pa
rašysime kitų metų artimiau
siuose numeriuose.

Pr. Naujokaičio Lietuvių lite
ratūros istorijos II, III ir IV to
mai gaunami ir Darbininko ad
ministracijoj. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 10 dol.

Neužmiršk lietuviškos spaudos! 
Skaityk ir platink ją!

TĖV. BENEDIKTO BAGDONO LAIDOTUVĖS

Toronte miręs Tėv. Benedik
tas Bagdonas, OFM, pirmiausia 
buvo pagerbtas Prisikėlimo pa- 
rapiečių. Pamaldos buvo trečia
dienio vakare ir ketvirtadienio 
rytą. Žmonių buvo pilna bažny
čia. Pamaldose dalyvavo Tėv. 
Jurgis Gailiušis, OFM, pranciš
konų privincijolas, ir pasakė 
atsisveikinimo pamokslą.

Ketvirtadienio vakare, velio
nio kūnas buvo pervežtas į New 
Yorką ir buvo padėtas M. Ša- 
linskienės šermeninėje. Tėv. V. 
Gidžiūnas sukalbėjo rožančių.

Penktadienio rytą kūnas buvo 
atvežtas į pranciškonų vienuo
lyno koplyčią. Čia mišias kon- 
celebravo visi tuo metu buvę 
pranciškonai kunigai ir kun. V. 
Pikturna. Vadovavo provinci
jolas Tėv. Jurgis Gailiušis, 
OFM. Jis pasakė ir pamokslą, 
nušviesdamas Tėv. E. ^edikto 
Bagdono, OFM, gyvenim ke
lią, kaip jis į vienuolyną įstojo 
būdamas 15 metų berniukas. 
Tai buvo 1922 metais.. Tada bu
vo drauge ir pranciškonų vie
nuolijos atgijimas ir nepriklau
somos Lietuvos augimas. Amži
nuosius įžadus padarė 1928 m. 
Ilgą laiką buvo Vytauto Didžio
jo bažnyčios rektorius Kaune, 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Kaune. Karo metais bu
vo pranciškonų provincijolas. 
Atvykęs į šį kraštą, ėjo įvairias 
pareigas, vadovavo Greene, 
Maine, vienuolynui, paskui bu
vo Bridgeville, St. Catharine, 
Brooklyno vienuolynuose, reda
gavo Varpelį. Ilgiausiai buvo 
Prisikėlimo parapijoje ir Toron-

Detroit, Mich., 
sveikina tėvus 
visus savo pa-

sveikina visus Darbininko skai
tytojus ir švenčių proga spaudai 
skiria 10 dol.

J. W. Šalinis, 
švenčių proga 
pranciškonus ir 
žįstamus.

Vincė Jonuškaitė —Leskai- 
tienė, Santa Barbara, Calif., lin
ki New Yorko lietuviam laimin
gų Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių. Kalėdinių atvirukų siuntimo 
vietoj skiria auką Darbininkui.

R. A. Daukšai sveikina savo 
draugus ir pažįstamus iš saulė
tos Floridos ir linki visiem gra
žiausių Naujų Metų. Nesiųsdami 
šventinių atvirukų, skiria auką 
Kultūros Židiniui.

V. A. Steponiai ir Onute Dze- 
taveckaitė sveikina draugus, pa
žįstamus, pranciškonus ir visus 
klijentus Šv. Kalėdų proga ir 
linki sėkmingų Naujų Metų. Au
ką skiria pranciškonų vienuo
lynui ir Kultūros Židiniui.

KVIEČIAME Į 9-TĄJA

DAILĖS PARODĄ
Devintoji dailės paroda ren

giama vasario 11-12 Kultūros 
Židiny. Rengia LB New Yorko 
apygardos valdyba. Šiuo kultūri
niu renginiu norima prisidėti 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
60 metų sukaktuvinės šventės. 
Rengėjai išsiuntinėjo dailinin
kam kvietimus dalyvauti šioj pa
rodoj. Gruodžio 19 posėdžiavo 
parodai rengti komitetas ir ap
žvelgė visus paruošiamuosius 
darbus.

Parodoj kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai dailininkai. Kiek
vienas gali pristatyti iki 10 dar
bų. Pageidaujama, kad paveiks
lai nebūtų per daug dideli, kad 
apačios plotis nebūtų didesnis 
už 60 colių. Kiek paveikslų bus 
parodoj iškabinta, apspręs atrin
kimo ir iškabinimo komisija. Jei 
paveikslų būtų gana daug, tai 
kūrinių skaičius bus mažinamas. 
Paveikslus parodai atrenka ir vi
su iškabinimu rūpinasi: Česlo
vas Jąnušas, Paulius Jurkus, Jo
nas Rūtenis.

Parodoj rengiamas ir jaunimo 
skyrius. L. Bendruomenė rū
pinasi sudaryti sąlygas ir jauni
mui, kad jis pratintųsi prie lietu
viškųjų parodų, augtų ir stiprėtų 
ir išmoktų pats parodas organi
zuoti, augtų kaip dailininkai. 
Jaunimo skyrius bus organizuo
jamas panašiai, kaip praėjusiais 
metais. Tad kviečiamas apylin
kės mokyklinio amžiaus jauni
mas rengtis šiai parodai.

Kūriniai suvežami vasario 
4, šeštadienį, nuo 9 v. ryto iki 
9 v.v. į Kultūros Židinį. Tuoj 
jie bus peržiūrimi, atrenkami.

Tuoj bus rengiamas ir parodos 
katalogas.

Premijos skiriamos tik vasario 
11, kai bus paroda iškabinta. 
Premijos paskelbimas iškilmin
go parodos atidarymo metu. Bus 
paskirta visa eilė premijų. Jos 
bus paskelbtos vėliau.

Premijom paskirti sudaroma 
vertinimo komisija.

Paroda atidaroma lankymui 
šeštadienį nuo 10 vai. ryto iki 
9 v.v., sekmadienį nuo 12 vai. iki 
8 v.v. vakaro. Oficialus parodos 
atidarymas bus vasario 11, šešta
dienį, 7 v.v. Parodą atidaro Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis.

Kaip įprasta, atidarymo metu 
pagerbiamas vienas vyresnės 
kartos dailininkas. Šiem metam 
pasirinktas Adalbertas Staneika, 
gyvenęs ir miręs prie Phila- 
delphijos. Bus išstatyta jo kū
rinių, bus apibūdinta jo kūryba.

Po atidarymo — kavutė ir vai
šės. Parodos dalyviam rengia
mas atskiras priėmimas.

Sekmadienį, vasario 12, toj pa
čioj didžiojoj salėj rengiamas li
teratūros vakaras ir poeto — dra
maturgo Stasio Santvaro pager
bimas ryšium su jo gyvenimo 75 
metų sukaktimi. Bus ir koncerti
nė dalis. Paroda bus uždaryta 
po literatūros vakaro-koncerto. 
Tada bus paskelbta ir populia
rumo premija.

Registruotis prašom pas dail. 
Česlovą Janušą, LB New Yorko 
apygardos vicepirmininką kul
tūriniam reikalam. Jo adresas: 
101-05 107 Street, Ozone Park, 
N.Y. 11416.

Tėv. Benediktas

Bagdonas, OFM

vienuolyne, kur ėjo įvairias 
pareigas ir patarnavo parapijai. 
Velionis dažnai sirgo, visas jo 
gyvenimas buvo palydėtas dau
gelio ligų.

Laidotuvių pamaldose Brook— 
lyno vienuolyne dalyvavo ir ne
mažas būrelis žmonių, kurie 
Tėv. Benediktą pažino, kai jis 
buvo Brooklyne. Po pamaldų 
jo kūnas buvo palydėtas į Šv. 
Jono kapines ir ten buvo palai
dotas lietuvių pranciškonų ka
puose.

Po palaidojimo apeigų Kultū
ros Židinio mažojoje salėje bu
vo pietūs, kuriuos suruošė 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lynas. Pietum buvo pakviesti vi
si laidotuvių dalyvai. (p.j.)

to

Ieškomas Pr. Naujokaičio Lie
tuvių literatūros istorijos pirmas 
tomas. Kurie jį galėtų perleisti 

ar parduoti, malonėkit kreip
tis į Darbininko administraciją, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija leidžia knygą apie lie
tuves akademikes, gimusias 
prieš 1905 ir prasmingai pasi
tarnavusias savo kraštui. Knyga 
istorinio pobūdžio, pilna 
kruopščiai surinktų žinių apie 
aukštąjį mokslą baigusias mote
ris, pasitarnaus tiem, kurie ra
šys mokslines studijas lietuvių 
kultūros istorijos srity. Kad ne
liktų užmiršta nė viena anų 
laikų akademike, autorė prašo 

visų, gimusių prieš 1905 metus, 
atsiliepti. Kai kurios akaclemikės 
jau yra mirusios. Tad prašomi 
atsiliepti jų giminės, turį biogra
finės medžiagos ir fotografijų. 
Visą medžiagą siųsti autorei ad
resu: J. Narūnė-Pakštienė, 421 
Collins Avė., Apt. 9, Miami 
Beach, Fla. 33139.

Parduodamas Woodhavene 
dviejų šeimų namas su dviejų 
automobilių garažu už labai pri
einamą kainą. Viskas geram sto
vy. Abu butai laisvi. Priežastis 
— greitas tarnybos pakeitimas. 
Skambinti 296-7254.

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

DAIL. VLADO ŽILIAUS

bus 1978 sausio 7-8 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje Brooklyne.

Eksponuojama aliejinė tapyba, piešiniai, akvarelė

Parodos atidarymas sausio 7, šeštadienį, 7 v.v.

Parodą atidaro Lietuvos gen. konsulas A. SIMUTIS 
Po atidarymo — vaišės

Paroda lankoma:
šeštadienį nuo 12 vai. iki 9 v.v. 
sekmadienį nuo 12 vai. iki 6 v.v.

Parodų globoja ir visus atsilankyti kviečia 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BUSHWICK’O APYLINKĖ
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