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IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Prez. Carter ir Egipto prez. el- 
Sadat sutarė daryti visa derybom 
dėl Art. Rytų taikos atgaivinti 
ir plėsti. Tam tikslui į Art. Ry
tus sugrįš valst. sekr. padėjėjas 
Alfred L. Atherton ir bandys pa
dėti suredaguoti pagrindinių 
derybų principų deklaraciją.

Kanados vyriausybė išaiškino 
didelį sovietų šnipų tinklą ir įsa
kė iš Kanados išvykti 11 sovietų 
diplomatų. Be to, dviem šiuo 
metu į Maskvą išvykusiem dip
lomatam nebus leista grįžti į Ka
nadą. Sovietų šnipai ypač domė
josi Kanados raitosios -policijos 
(Kanados FBI) veikla ir stengėsi 
išaiškinti jos naudojamus agentų 
sekimo būdus.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
ir Izraelio min. pirm. Mena- 
chem Begin, ieškodami jų veda
mai politikai rėmėjų, lanko V. 
Europos valstybes.

JAV, nesugebėdamos privers
ti Sov. S-gos sumažinti jos karinį 
įsivėlimą į Etiopijos reikalus, 
numato delsti derybas su Sov. S- 
ga dėl karo laivynų veiklos ap
ribojimo Indijos vandenyne.

JAV pareikalavo, kad Vietna
mo pasiuntinys prie JT Dinh Ba 
Thi, įsivėlęs į šnipinėjimo aferą, 
išvyktų iš JAV, bet jis atsisakė 
tai padaryti ir JT komitete ban
dė apkaltinti JAV. Pagaliau Viet
namo vyriausybė jį iš posto at
šaukė.

Netekęs kantrybės prez. Car
ter vėl pakartojo JAV opoziciją 
prieš žydų kolonijų steigimą 
okupuotose arabų žemėse ir 
įsakė paskelbti visą tokių protes
tų chronologiją.

Susilaukusi gausios karinės 
paramos ir sovietų bei Kubos ka
rinių patarėjų pagalbos, Etiopija 
stambesnėm pajėgom pradėjo 
pulti Ogaden provincijon įsi
veržusius Somalijos partizanus.

Somalija vėl kreipėsi į vakarų 
valstybes, prašydama karinės pa
galbos.

Pagal vakarų šaltinius sovietų 
prekybos ir keleiviniai laivai ga
bena į Etiopiją karines medžia
gas ir apie 3-6,000 Kubos karių.

Italijos komunistų partija atsi
sakė reikalavimo įsileisti ją į 
vyriausybę ir sutiko pasitenkinti 
tik didesnėm teisėm vykdant vy
riausybės programas.

Lankydamasis JAV, Egipto 
prez. Anwar el-Sadat reikala
vo, kad ir Egiptui būtų parduo
ta moderniausių ginklų, ypač 
karo lėktuvų.

Libane tarp Sirijos taikos prie
žiūros dalinių ir Libano krikš
čionių milicijos įvyko ginkluotų 
susirėmimų, per kuriuos žuvo 
apie 50 žmonių.

Čekoslovakijos keleivinis lėk
tuvas pakeliui iš R. Berlyno į 
Prahą buvo nuskraidintas į V. 
Vokietiją, kur 3 rytų vokiečiai ir 
1 čekoslovakas pasiprašė politi
nio pabėgėlio teisių.

Sirijos prez. Hafez al-Assad 
didele balsų dauguma vėl buvo 
perrinktas antram septynerių 
metų terminui.

Pasibaigus vadinamam Prahos 
pavasariui, apie 400,000 Čeko
slovakijos gyventojų buvo paša
linti iš užimtų vietų ar paže
minti.

JAV karinis biudžetas turėtų 
būti padidintas 56 bilijonais do
lerių per ateinančius penkerius 
metus, kad JAV pajėgtų išlaiky
ti pusiausvyrą, palyginant su So
vietų Sąjungos ginklų jėga. 
Tokia yra JAV gynybos sekreto
riaus Harold Brown nuomonė, 
įteikta raporto formoj JAV kong
reso ginkluotų pajėgų komitetui. 
Pentagonas gynybos biudžete 
pramato planuotą augimą iš 
116.8 bilijonų dol. 1978 iki 
172.7 bilijonų dol. 1983.

GULAGO KRONIKA, 36 ZONA
Vakarus pasiekė Permės la

gerio 36-tos zonos “Gulago sa
lyno kronika” (rusų kalba), api
manti 1977 liepos — spalio mė
nesius. Šioj kronikoj kalinamie
ji labai glausta forma užregist
ravo politinių kalinių įstatymų 
pažeidimų faktus, jų protesto pa
reiškimus, sveikatos būklę, pri
žiūrėtojų elgesį ir bausmes. 36- 
toj zonoj kalinami ir keli lietu
viai: Šarūnas Žukauskas, Petras 
Plumpa, Vytautas Kavoliūnas. 
Kartu su jais ir Vilniuj nuteis
tas Sergiejus Kovaliovas.

Duodam keletą ištraukų, ku
riose aprašomi lietuviai kaliniai.

-o-
Liepos 20-21 36-toj zonoj lan

kėsi visuomeninė Lietuvos de
legacija: KGB majoras Traky- 
mas, dar vienas KGB karinin
kas, ekonomikos mokslų kandi
datas Kinduris ir Lietuvos

Nežinomo Kareivio kapas, pastatytas iš akmenų, kur buvo kautynės dėl Lietuvos lais
vės. Nuleidžiama vėliava. Groja karo invalidų orkestras. Nepriklausomos Lietuvos lai
kais čia vykdavo pačios svarbiausios iškilmės Vasario 16 šventės proga.

PANAMOS KLAUSIMAS
BALTŲJŲ RŪMŲ SUSIRINKIME

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos reikalų vedėjas kun. K. 
PugeviČius sausio 31 buvo pa
kviestas dalyvauti Washington, 
D.C., Baltuosiuose Rūmuose su
kviestame susirinkime, kuriame 
dalyvavo apie 50 įvairių kon
fesijų dvasiškių bei kitų atstovų.

Susirinkime JAV prezidentas, 
jo patarėjas tarptautiniais klausi
mais Zbignievv Brzezinski ir 
JAV ambasadorius bandė įtiki
nėti, kad JAV kongresas turi 
moralinę prievolę aprobuoti 
naują sutartį, kurią prezidentas 
pasirašė su Panamos krašto pre
zidentu Panamos kanalo reika
lais.

RŪPINAMASI 
POLITINIAIS 
KALINIAIS 
ESANČIAIS 
SOVIETUOSE

Vasario 3 Nevv Yorke įvyko 
spaudos konferencija, kurios 
metu žymūs advokatai, rašytojai, 
politikai ir žurnalistai kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos vyriausybę, 
kad būtų išleisti iš kalėjimų A. 
Ginzburgas ir visi kiti politiniai 
kaliniai. Kaip tik vasario 3 suėjo 
metai, kai šis disidentas buvo 
suimtas už tai, kad apkaltino so
vietinę vyriausybę žmogaus tei
sių pažeidimu ir A. Solženicyno 
fondo surinktais pinigais bandė 
padėti politinių kalinių šeimom.

Taip pat konferencijos metu 
buvo paskelbtas advokatų suda
rytas tarptautinis komitetas, ku
ris stebės žmogaus teisių pa
žeidimus ir imsis ginti, kiek są
lygos leis, politinius kalinius 
Sovietų Sąjungoj.

Mokslų Akademijos kadram pri
skirtas sekretorius Tupkevičius.

Rugpiūčio 18 KGB majoras 
Černiakas išsišaukė Kavoliūną 
ir pokalbio metu pasakė, kad ra

šyti pareiškimą į Sovietų Sąjun
gos Raudonąjį Kryžių be
prasmiška, kadangi “pas mus 
nėra kryžiaus, yra tiktai raudo
nas pusmėnulis”. Jis pareika
lavo, kad Kavoliūnas papasako
tų, kas jam padėjo surašyti ge
gužės 8 pareiškimą Sov. S-gos 
generaliniam prokurorui. Ka
voliūnas atsakė: “Skausmas pa
dėjo . . .” (Tame pareiškime jis 
skundėsi širdies ii’ skrandžio 
skausmais ir prašė paskirti gy
dymą.) Vytautas Kavoliūnas jau 
24 metai kalinamas lagery.

Rugpiūčio 29 zonoj vyko vie
nos dienos bado streikas, protes
tuojant prieš draudimą imtis su 
savim į darbą maisto produktus.

Susidarė įspūdis, kad lengvų 
atsakymų į šį klausimą nėra, 
kad visi JAV piliečiai, įskaitant 
ir lietuvius, turėtų geriau susi
pažinti su šio rafinuoto klausi
mo detalėmis, susidaryti savo 
nuomonę ir tą nuomonę išreikš
ti savo atstovam kongrese bei 
senate.

Atskirai šia proga kun. Pu
geviČius galėjo pasikalbėti gry
nai lietuviškais reikalais su pla
čiai skaitomo katalikų žurnalo 
Sign redaktorium, su broliu Ron 
Pasąuariello ir kitais asmenimis 
iš National Catholic Conference 
on Ethnic Neighborhood Af- 
fairs.

Tarp kalbėtojų buvo Ramsey 
Clark, šiuo metu apsiėmęs gin
ti Ukrainos Helsinkio grupės 
kalinamus narius, Edward B. 
Williams, kuris, A. Solženicyno 
įgaliotas, rūpinasi Ginzburgo li
kimu, Natalija Solženicyn 
ir kt. Ypatingai jaudinantis buvo 
Irinos Ginzburg, A. Ginzburgo 
žmonos, žodis, pagalbos šauks
mas, perskaitytas konferencijoj, 

kurį ji specialiai šia proga 
perdavė telefonu. Ji prašė vi

siem susirinkusiem padėkoti už 
daromas pastangas jos vyrui pa
gelbėti ir kartu pranešė, kad jau 
metai, kai neturi iš jo jokios ži
nios, negali jam padėti ir nežino, 
kur jis kalinamas.

Aleksandras Ginzburgas yra 
tik simbolis visų kalinamųjų di
sidentų. Šios konferencijos da
lyviai, kreipdamiesi į Brežnevą, 
Carterį ir Goldbergą, rūpinasi 
visais Sovietų Sąjungoj esančiais 
politiniais kaliniais, kurių tarpe 
yra ir mūsų drąsieji lietuviai di
sidentai. (Elta)

Tarp kitų dalyvavo Žukauskas, 
Kovaliovas, Plumpa.

Rugpiūčio 31 majoras Fedoro- 
vas grasino Plumpai iki minimu
mo sumažinti pasimatymus su 
šeima už tai, kad jis kalbasi su 
administracija tik lietuviškai.

Rugsėjo 5, Žukauskui išeinant 
į darbą, buvo jam atimta duona. 
Surašytas raportas.

Rugšėjo 24 išvežtas iš zonos 
su visais daiktais Plumpa.

Spalio 4 pradėtas bado strei
kas ryšium su pasitarimais Bel
grade. Politinių kalinių pareiš
kimai, kurie buvo adresuoti Sov. 
S-gos aukščiausios tarybos pre
zidiumui, buvo pasiųsti Rusijos 
respublikos prokuratūrai. Pen
kias paras badavo Kovaliovas, 
Žukauskas ir kt.

(Elta)

Sovietai 
padvigubino 
kainą laiškam 
į užsienį

1977 sausio Posev rašo, kad 
Sovietų Sąjungos susisiekimo 
ministerija padvigubino kainą 
laiškam į užsienį nuo 16 iki 32 
kapeikų, o atvirukam — nuo 14 
iki 27 kapeikų. Žinant, kad vi
dutinis kvalifikuoto darbininko 
uždarbis yra 65 kapeikos per 
valandą, darosi aišku, kad toks 
drastiškas šios korespondenci

jos siuntimo išlaidų padidinimas 
rodo rimtą valdžios susirūpi
nimą augančiu susirašinėjimu 
su užsieniu.

Tam pačiam Posev numery 
paskelbta žinia, kad Vakarų Vo
kietija turi valstybinį fondą poli
tiniam kaliniam iš Rytų Vokieti
jos kalėjimų išpirkti. Pastarai
siais metais jis pasiekė milijar
dą DM, neskaitant privačių 
“sandėrių”. Kiekvieno išper
kamojo kalinio kaina yra nuo 40 
iki 100 tūkstančių DM. (Elta)

Prieš kurį laiką Maskvoj suda
rytos neoficialios unijos darbi
ninkų teisėm ginti 5 nariai bu
vo policijos areštuoti.

Gynybos d-to teigimu Sov. 
S-ga pasistatydino pirmą van
dens paviršiumi plaukiantį ato
minį karo laivą.

JAV senatas FBI direktorium 
patvirtino federalinį teisėją Wil- 
liam H. VVebster.

Jugoslavijos prezidentas Tito, 
kviečiamas JAV prezidento Car
ter, kovo 6-8 lankysis Washing- 
tone. 85 metų Jugoslavijos dik
tatorius anksčiau JAV-bėse lan
kėsi 1971.

— Lietuvių išeivijos literatū
ra pro sovietinius akinius. Daž
nai rašąs tenykštėj spaudoj apie 
užsienio lietuvių kultūrinį gyve
nimą okupantų statytinis Vytau
tas Kazakevičius 1977 Pergalės 
žurnalo Nr. 9 išspausdino 
straipsnį apie “lietuvių emigra
cinę literatūrą”. Savo istorinio 
pobūdžio literatūrinėj apžvalgoj 
temini tik K. Jurgelionį, J. Ba- 
niulį, J. Šliburį, A. Tūlį, S. Vi- 
taitį, K. Karpių, S. Strazdą, K. 
Urbanavičių-J. Kmitą ir vadina
muosius “pažangiuosius” — R. 
Mizarą, S. Jasilionį, J. Kaškaitį, 
V. Jakštį, A. Margerį, R. Židžiū- 
ną. Plačiau sustoja ties J. Ba
niuliu; apgaili, kad jo poezija 
tebeguli neišleista. O apie vė
lesnius išeivijos rašytojus V. Ka
zakevičius visai tyli. Prie V. Ka
zakevičiaus derinasi ir “Tėviš
kės” į Ameriką ir Kanadą atsiųs
tas propagandininkas Sigitas 
Krivickas, aprašąs savo viešnagę 
užsieny Gimtojo Krašto laikraš
tuke. Jis Amerikos ir Kanados 
lietuvių knygų lentynose tematė 
tik iš okupuotos Lietuvos atsiųs
tas knygas ir greta jų R. Mi- 
zaros, L. Prūseikos, A. Mar- 
gerio, A. Morkaus ir A. Tūlio 
parašytąsias. Iš leidyklų jam tėra 
žinomas tik Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas, išleidęs 
J. Meko, K. Almeno, M. Kati
liškio, A. Gustaičio kūrinių. Jį 
labai piktina Br. Railos publi
cistinė knyga “Bastūno maištas”. 
Mat, sovietiniai akiniai daug da
lykų kitaip rodo, negu yra tikro
vėj, o daugelio dalykų ir visai 
neleidžia matyti. Tokius akinius 
užsidėję, į lietuvių išeivių lite
ratūrą pažiūrėjo ir abu okupaci
nės valdžios statytiniai — V. Ka
zakevičius ir S. Krivickas.

— Pasikalbėjimo forma duok
lę Gimtajam Kraštui turėjo ati
duoti ir dailininkas Viktoras Viz
girda — tai atsilyginimas už 
“Tėviškės” draugijos globą. Ta
čiau šis dailininkas buvo gana 
santūrus. Jis tik pasidžiaugė lie
tuvių dailininkų pasiekimais ta
pyboj, skulptūroj, grafikoj, vitra
žų kūryboj, dekoratyvinėj ir mo
numentalioj dailėj, pagyrė Dai
lininkų sąjungą už išsišakojusią 
veiklą, pažadėjo dar daugiau sa
vo kūrinių nugabenti į okupuotą 
Lietuvą, tačiau ditirambų “tary
binei valdžiai” negiedojo . . .

— Sausio 5 Vilniaus Dailės 
parodų rūmuose atidaryta kraš
totyrininkų darbų paroda. Iš 
spaudos pranešimų matyti, kad 
parodoj dalyvauja apie 300 kraš
totyrininkų iš 43 rajonų . ir 6 
miestų su 400 darbų. Esą rodo
ma teminių ekspedicijų medžia
ga, tarp kurios esama tautosakos, 
literatūros, etnografijos rinkinių, 
gamtotyros, paminklų apsaugos 
darbų, švietimo bei kultūros į- 
staigų metraščių. Tačiau dau
giausia darbų sutelkta apie kol
chozus, sovietinius ūkius, pra
monės įmones ir įvairias sovieti
nes įstaigas. Iš to matyti, į kurią 
sritį kreipiami kraštotyrininkų 
darbai.

— Pagal JAV ir Sovietų Są
jungos kultūrinių mainų sutartį 
Vilniaus universitete mokslinį 
darbą apie lietuviškas vestuves 
rašo Californijos universiteto 
docentė dr. Liucija Baškauskai
tė. Vilniuj ji gyvena su savo 
vyru dailininku Stephen Raul 
Anaya ir mažamete dukrele. 
Sausio 5 Lietuvos Meno darbuo
tojų rūmuose buvo atidaryta šio 
amerikiečio dailininko grafikos 
paroda. Parodą atidarė Dailinin
kų sąjungos pirmininko pava
duotojas K. Bogdanas. Atida
ryme dalyvavo ir JAV gen. kon
sulas Leningrade Howard E. 
Daniel, taip pat Lietuvos užsie
nio reik, “ministeris” V. Zenke
vičius ir “Tėviškės” draugijos 
vadovai R. Petrauskas ir Pr. Pet
ronis. Dailininkas pažadėjo bir
želio mėnesį, prieš išvykdamas 
iš Lietuvos, surengti dar vieną 
parodą — ataskaitą 10 mėnesių 
gyvenimo Lietuvoj.

— Sausio 6 Vilniaus komunis
tų politinio švietimo namuose 
buvo iškilmingai paminėta prieš 
ketverius metus mirusio Antano 
Sniečkaus 75-erių metų gimimo 
sukaktis. A. Sniečkus buvo Lie

tuvos komunistų vadas, partijos 
pirmasis sekretorius. Jo vardu 
yra pavadinta mokslinimo įstai
gų, miestų, kolchozų, gatvių. Su
kakčiai paminėti Minties leidy
kla išleido ir jo raštų dvitomį, 
vardu “Su Lenino vėliava”. Lei
diny sudėti A. Sniečkaus rašyti 
straipsniai, pasakytos kalbos, 
ataskaitiniai pranešimai, parašy
ti 1927-1974.

— Šių metij pradžioj Vagos 
leidykla Vilniuj išleido vieno 
tomo “Lietuvių literatūros isto
riją” rusų kalba. Veikalas iliust
ruotas, turi 958 psl. Vyriausias 
redaktorius Jonas Lankutis 
spaudoj rašo, kad veikalas pa
ruoštas tais pačiais marksistinės 
metodologijos principais, kaip ir 
lietuviškasis literatūros istorijos 
penkiatomis, redaguotas K. Kor
sako. Jį parašė keli autoriai:K. 
Doveika, V. Galinis, L. Gineitis, 
V. Kubilius, R. Mikšytė, K. Nas
topka, R. Pakalniškis, A. Sa
muliams, V. Vanagas, A. Zala
torius ir J. Žėkaitė. Talkino dvi 
maskvietės rusės — vertėja B. 
Zaleskaja ir redaktorė A. Dimit- 
rejeva.

— Prieš kurį laiką Sovietų 
Sąjungoj buvo paskelbtas J. Ja
nonio poezijos vertimo į rusų 
kalbą konkursas. Rašoma, kad 
konkurse dalyvavo per 50 vertė
jų iš įvairių Sąjungos vietų. Ta
čiau pirmosios premijos niekas 
nebuvęs vertas. Antrąją premiją 
laimėjo du maskviečiai rusai ir 
vienas rusas iš Voronežo, trečią
ją — net 4 rusai (tarp jų vienas 
vilnietis —J. Kobrinas). Vertini
mo komisijai pirmininkavo E. 
Mieželaitis.

— Nauji varžtai vaikų literatū
rai. Praėjusių metų gruodžio 15 
Maskvoj įvyko vaikų ir jaunimo 
literatūros tarybos plenumas, 
kuriame buvo siūlo - 
mos vaikų literatūrai temos: 
“Leninas, partija, revoliucija”. 
Lietuvai tame suvažiavime at
stovavo rašytojai V. Palčinskaitė, 
V. Petkevičius ir literatūros kriti
kas V. Auryla. Maskvos siūly
mai privalomi ir pavergtai 
Lietuvai.

— Okupuotoj Lietuvoj pir
maeiliu smuikininku reiškiasi 
30 metų amžiaus muzikas Rai
mundas Katilius. 1977 jis kon
certavo Lietuvoj, Urale, Kaza
chijoj, Kaukaze, Ukrainoj, Rusi
joj, Latvijoj, Lenkijoj, Suomijoj. 
Ypač sėkmingai metų pabaigoj 
pasirodė Portugalijoj, koncertuo
damas kartu su rusų muzikų gru
pe. Grojo rusų ir lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Lietuviškam 
repertuare buvo E. Balsio, F. 
Bajoro, O. Balakausko, V. Bar
kausko, J. Juzeliūno ir V. Lau- 
rušo kūriniai.

Pr. N.

JAUNIMO 
PREMIJA 
V. NAKUI

Sėkmingiausiai Lietuvą ir lie
tuvius 1977 reprezentavęs jau
nuolis gauti Eugenijaus Kriau- 
čeliūno jaunimo 1000 dol. pre
mijai, įsteigtai Kriaučeliūnų šei
mos savo mirusiam sūnui prisi
minti, buvo atrinktas vasario 4 
Chicagoj.

Premijai slaptu balsavimu vie
ningai buvo išrinktas Viktoras 
Nakas, šiuo metu studijuojąs 
ir dėstąs žemesniuose kursuose 
universitete Washingtone, D.C.

Premija V. Nakui paskirta už 
sėkmingą organizavimą pabal
tiečių demonstracijų VVashingto- 
ne žmogaus teisėm g’nįi už 
gerą Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos politinės veiklos koor
dinavimą, už platų bendradar
biavimą spaudoj.

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijai skirti komisijoj sudarė 
pirm. kun. Pranas Garšva, MIC, 
sekr. Gabija Juozapavičiūtė, na
riai Irena Kriaučeliūnienė, Biru
tė Zdanytė ir Romas Kasparas.

Džiugu pastebėti, kad Vikto
ras Nakas yra gausiai ir suma
niai savo rašiniais talkinęs ir 
Darbininkui, ypač aprašydamas 
trečiojo jaunimo kongreso stu
dijų dienas.
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LIETUVOS IŠLAISVINIMAS NĖRA SVAJONĖ pasaulio lietuvių uždavinys — 
prisidėti prie šio proceso pagrei-

Prieš šešiasdešimt metų lietu
vių tautos atstovai vasario 16 
paskelbė Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo aktą. Šios svar
bios sukakties proga Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
sveikina visus lietuvius paverg
toj tėvynėj bei laisvajam pasau
ly ir kviečia šią sukaktį išskir
tinai paminėti.

Savaitės 
įvykiai

Praeities patirtis įrodė, kad 
valstybinė nepriklausomybė yra 
būtina sąlyga pilnutinėm tautos 
galiom išvystyti. Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
tautos atstovų įgaliotas, tęsia 
valstybingumo tradicijas ii' sie
kia tautos išsilaisvinimo.

Lietuviai pavergtoj tėvynėj 
laisvės ir nepriklausomybės idė
jai aukojasi neatsižvelgdami 
jiem gresiančių pavojų. Jie ne 
tik žodžiu, bet ir konkrečiais

darbais įgyvendina šūkį: “Tas 
laisvės nevertas, kas negina jos”.

Vyriausias Lietuvos Išsilaisvi
nimo Komitetas kviečia visus 
laisvojo pasaulio lietuvius prisi
dėti prie šios šventos mūsų 
brolių vedamos kovos pagal savo 
sąlygas ir išgales.

Lietuvos išsilaisvinimas nėra 
svajonė. Imperijos nėra am
žinos. Sovietinis rusiškasis kolo
sas pamažu, bet nepakeičiamai 
artėja prie subyrėjimo. Laisvojo

tinimo ir sustiprinimo Lietuvos 
išlaisvinimo pastangų.

Tik vieninga, veiklą derinanti, 
ekonomiškai pajėgi lietuviška 
visuomenė šį uždavinį galės 
sėkmingai vykdyti.

Šios sukakties proga Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas kviečia visus laisvajam 
pasauly esančius lietuvius gy
venti mintim — Laisva Nepri
klausoma Lietuva.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUD* ROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas is 
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 tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, 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. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y 114m tpi 441-2811.

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

San Francisco kalvotame prie
miesty, kur atskiri liuksusiniai 
namai kainuoja nuo 250,000 
iki 400,000 dol., arti 30 nuo
šimčių nuosavybių priklauso 
Irano ar Saudi Arabijos pilie
čiam, praturtėjusiem iš alyvos 
prekybos. Anksčiau šie naujieji 
turtuoliai imigrantai kreipdavo

SU TVIRTA VILTIM!
Vasario 16-ąją pavergtas lietu

vis pamini tyliu atodūsiu ir tvir
ta viltim, kad laisvė tautai grįš. 
Tuo neabejotinai tiki ir JAV Lie
tuvių Bendruomenė, stengda
masi dirbti, kad naujoji Vasario 
16-oji išauštų mūsų tėvų žemėj.

Lietuvos nepriklausomybės 
60-ąją sukaktį minint, JAV LB 
krašto valdyba siunčia sveikini
mus pavergtai tautai, linkėdama 

neprarasti vilties. Tuo pačiu 
JAV LB-nė ryžtasi ir toliau pa
tvariai darbuotis dėl Lietuvos

laisvės.
Tą pačia proga rūpi pareikšti 

nuoširdžią padėką visiem Ame
rikos lietuviam, darbu ir auka 
remiantiem JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos ir 
bendruomeninių padalinių veik
lą Lietuvos laisvės pastangose.

JAV LB krašto valdyba

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.

savo dėmesį į Londono prie
miesčius ar į pietinę Californi- 
ją. Paskutiniu laiku jų pagausė
jo San Francisco šiauriniuose 
priemiesčiuose, kur yra visoj 
Amerikoj gražiausios -reziden-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ RUOŠIASI 
VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI

C1JOS.

Vietnamas pasiūlė Kambodi- 
jai tartis dėl paliaubų, tačiau 
Kambodija atsisakė, ir abipusiai 
puolimai vėl prasidėjo.

Tokijo didmiestis pateko į fi
nansinius sunkumus panašiai 
kaip ir New Yorkas. Miesto ir 
Japonijos centrinės valdžios at
stovai tariasi, kaip išsigelbėti iš 
turimo miesto 979 milijonų dol. 
deficito.

The VVashington Star, vienin
telį Washingtono, D.C., vakarinį 
dienraštį, už 20 milijonų dol. nu- 
pirmo Time Ine. bendrovė iš 
Joe L. Albritton, Texas milijo
nieriaus, kuris šį 125 metų se
numo laikraštį buvo nupirkęs 
prieš ketverius metus.

Bedarbių skaičius JAV-bėse 
sausio mėnėsį trupėj sumažėjui 
1977 lapkričio mėn. JAV-bėse 
bedarbių buvo 6.7 prdę., gruo
džio mėn. — 6.4 proc., o 1978 
sausio mėn. — 6.3 proc. arba 
6,226,000.

The Chicago Daily News 
dienraštis, kaip praneša jo leidė
jas Marshall Field, kovo 4 gali 
būti sustabdytas. Šio Chicagos 
vienintelio popietinio dien
raščio ateitis gali būti išgelbėta 
tik tada, jei pavyks susitarti su 
unijomis ir tuo sumažinti laik
raščio nuostolius. Nuo 1974 rug
sėjo 30 iki dabar laikraštis turė
jo 21.7 milijoną dolerių nuo
stolių.

Gripo epidemija sausio mėne
sį JAV-bėse pareikalavo 1,100 
su viršum aukų. Mirtingumui 
nuo šios ligos sumažinti JAV fe
deralinė valdžia planuoja skie
pyti 21 milijoną asmenų, kurie 
dėl vyresnio amžiaus ar chroniš
kų ligų gali būti labiau linkę 
šia liga susirgti.

Artėjant 60-ajai jubiliejinei 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakčiai, JAV LB 
krašto valdyba ir LB visuomeni
nių reikalų taryba deda pastan
gas ją prideramai atžymėti. Vėl 
siekiama laisvajam pasauliui 
pristatyti lietuvių tautos nepails
tamą kovą prieš sovietinį pa
vergėją ir Helsinkio konferenci
jos sutarimų bei Belgrado “kur
čiųjų dialogo” nepalaužtą jos iš
eivijos griežtą nusistatymą siekti 
Lietuvai laisvės.

Leidinys, primenąs tautos 
kančias

Septinti metai iš eilės LB pa
stangomis ir rūpesčiu dienos 
šviesą išvys leidinys, atsklei
džiąs žmogaus teisių 

, pažeidimu s;- p^ve/gtoj ? Lietuvoj 
—t “Vi-olations of< Human Rights 
in SųvietOcCiUpied Lithuania — 
a Report for 1977”. Veikalas 
baigiamas ruošti spaudai ir dali
mis spaustuvėj jau renkamas. 
Kovo mėnesį jis išeis 3,000 
egzempliorių tiražu. Jame su
kaupta naujausia, 1977 metų 
įvykius apimanti, dokumentaci
ja, liečianti okupanto priespau
dą ir tautos pasipriešinimą. 
Veikale atsispindi LKB Kronikoj 
ir Varpe atskleidžiami būdin- 
gesnieji faktai, Lietuvos disi
dentų grupės veikla, keliant pa
vergėjo nusižengimus Helsinkio 
sutarimam, Lapienio teismas, 
rusifikacija ir t.t. Ir šiais metais 
veikalo autorium yra politinių 
mokslų profesorius dr. Tomas 
Remeikis, septinti metai sėk
mingai sugebąs surinkti faktus, 
juos sujungti moksliniais ko
mentarais, kad veikalas neliktų 
sausas ir išlaikytų reikiamą 
vientisumą. Specialiai paruoštu

MIRĖ PROF. ALFREDAS SENNAS
Vasario 9 Ashford, Conn.,mirė 

prof. dr. Alfredas Sennas, kalbi
ninkas, germanistas ir baltistas, 
buvęs Lietuvos Universiteto 
profesorius.

Buvo gimęs 1899 kovo 19 
Blotzheime, Prancūzijoje. Tė
vam grįžus į Šveicariją, mokėsi 
Šveicarijoje, baigė Friburgo uni
versitetą ir gavo daktaro laipsnį. 
Studijavo germanistiką.

Besimokydamas universitete, 
susipažino su J. Eretu ir studi
javusiais lietuviais K. Pakštu, Iz. 
Tamošaičiu. Baigęs studijas, 
1921 atvyko Lietuvon. Dirbo El
toje, Pavasario, Aušros gimna- 
gimnazijose, nuo 1922 pa
kviestas profesoriauti. 1923 ve
dė lietuvaitę Mariją Vedlugaitę, 
tobulai išmoko lietuviškai ir 
savo mokslinėje veikloje nukry
po į lietuvių kalbotyrą.

1930 persikėlė į Ameriką, čia 
dirbo Yale, Wisconsino uni
versitete, nuo 1938 Philadelphi- 
jos universitete. Dėstė germa
nistikos dalykus, baltistiką, lie
tuvių kalbą ir slavistikos daly
kus. Profesoriavo iki 1969. Tada 
išėjo į pensiją.

Visa savo gyvenimą rašė lie
tuvių kalbos klausimais, drauge 
su prof. Saliu išleido penkių

Prof. dr. Alfredas Sennas

tomų vokiškai lietuvių kalbos 
žodyną, parašė per 190 didesnių 
ir mažesnių straipsnių įvairiais 
kalbų klausimais.

Su jo mirtimi lietuviai neteko 
savo didelio bičiulio, nes jo na
mai buvo ištisai lietuviški ir 
namų kalba buvo lietuvių kalba, 
neteko žymaus pasaulinio garso 
mokslininko. Liko žmona ir sū
nus Alfredas Erichas, kuris taip 
pat yra kalbų profesorius.

straipsniu veikale bendradar
biauja dr. Domas Krivickas, Lie
tuvių Žmogaus Teisių Komisijos 
pirmininkas. Taip pat autoriui 
su talka vėl atskuba nepailstan
tis kun. Kaz. Pugevičius, Lietu
vių Religinės Šalpos bei Lietu
vių Katalikų Tarnybos direkto
rius ir LB visuomeninių reikalų 
tarybos narys.

Daug rankų didelius darbus 
pakelia. Veikalo paYuošime do
kumentus verčiant į anglų kal
bą, talkino R. Česonis, Dalia Ja- 
kienė, dr. Jonas Stiklorius, Aid. 
Zailskaitė. Technikiniu redakto
rium yra Saulius Kuprys.

Apie šį metraštinį veikalą Lie
tuvos atstovas Washingtone dr. 
St. Bačkis atsiliepia: “Šiuo lei
diniu suteikiamos informacijos 
labai padės žmogaus teisių gy
nimo bylai ir tuo pačiu tautie
čiam pavergtoje tėvynėje.... JAV 
LB krašto valdybai priklauso di
delė padėka už turiningą įnašą 
Lietuvos bylos labui”.

Pažymėtina, kad tiek šis, tiek 
žemiau minimi veikalai finan
suojami iš visuomenės Vasario 
16-osios proga JAV LB-nei skir
tų laisvinimo darbui aukų.

Veikalas“Dissentin Lithuania”
Ne visi užsimojimai pagal pla

ną įvykdomi. Užtrukta su išlei
dimu dr. T. Remeikio dokumen
tinės studijos apie pokario rezis
tenciją Lietuvoj “Dissent in 
Lithuania since 1945”. Tačiau 
pagaliau visos kliūtys nugalėtos, 
ir dar šią žiemą dr. Remeikio 
ilgai brandintas veikalas leis lie
tuvių tautos balsui būti stipriau 
vių tautos balsui būti stipriau 
išgirstam. Leidimą finansuoja 
JAV LB krašto valdyba, leidžia 
Lituanistikos Instituto leidykla.

Šis veikalas anglų kalba pa
teikia 61 autentišką lietuvių tau
tos rezistencijos prieš okupantą 
dokumentą, pradedant pokario 
partizanų judėjimu ir baigiant 
vėliausiais pogrindžio raštais.

Įvadinė dr. Remeikio studija 
apžvelgia rezistenciją istoriniu 
ir teoretiniu požiūriu. Veikalas 
yra svarus akademinis įnašas į 
pastangas pristatyti pasauliui 
tautos okupacinę padėtį ir pa
stangas išsilaisvinti. Knygos 
ankstyvo užsisakymo lapeliai 
jau yra platinami. Visuomenė 
yra kviečiama užsisakyti veikalą 
sau, parinktai mokslinei įstaigai, 
bibliotekai ar įtakingam kitatau
čiui.

LB finansuoja veikalą 
prancūziškai

Š. m. sausio 28 JAV LB kraš
to valdybos vicepirm. B. Raugas 
ir F. Andriūnas pasirašė sutartį 
finansuoti prof. dr. Bronio Kas- 
lo veikalo prancūzų kalba “La 
Lithuanie a la Recherche de la 
Liberte” išleidimą. Veikalas pa
ruoštas ir bus spausdinamas bei 
platinamas leidyklos Prancūzijoj.

Leidžiant šį veikalą, siekiama 
pašalinti esamą trūkumą politi
nio pobūdžio veikalo apie Lietu
vą. Į jo išleidimą žvelgiama 
kaip svarbų indėlį ateičiai. Nė
ra abejonės, kad Prancūzija,

būdama Europos valstybė, pa
lankiam laikui atėjus, turės sva
rų žodį, Lietuvai keliantis ne
priklausomam gyvenimui. Vei
kalo turinys apima 400 su vir
šum mašinraščio puslapių. Lei
dykla ji išspausdins per šešis 
mėnesius nuo galutinio rankraš
čių įteikimo.

Veikalas apie 
kultūrinį genocidą

Prof. dr. R. Šilbajoriui sėkmin
gai įvykdžius mokslo ir kultū
ros simpoziumo programinės 
dalies organizavimą, JAV LB 
krašto valdybai pavyko jį pripra
šyti redaguoti anglų kalba kolek
tyvinį veikalą kultūriniam geno
cidui Lietuvoj nušviesti. Speci
finėm temom pristatyti dr. Šilba
joris yra pasitaikinęs penkis lie
tuvius mokslininkus?'** Veikalo, 
paruošimas spaudai truks iki 
metų pabaigos.

, (nukelta į 7 psl.)

ROCHESTER, N.Y.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas įvyks vasa
rio 19, sekmadienį. Mi - 
šios už mirusius Lietuvos 
laisvės kovotojus 11 vai. Orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis. Šv. Jurgio parapi
jos salėj minėjimas 3 vai. popiet. 
Lietuvos laisvinimo klausimu 
kalbės kun. dr. J. Prunskis, žur
nalistas ir visuomenininkas iš 
Chicagos. Meninėj programoj 
dalyvaus Lietuvių Bendruome
nės choras, vadovaujamas Jono 
Adomaičio, ir lituanistinė mo
kykla. Minėjimą rengia vietos 
Altos valdyba.

Choras repetuoja kiekvieną 
sekmadienį ir rengiasi vykti į 
dainų šventę Toronte. Repetici
jom Vadovauja Jonas Adomai
tis. Jis ir jo palydovė Onė, nors 
gyvena 50 mylių už Roches- 
terio, repeticijose uoliai daly
vauja. Nei sniegas, nei nuoto
liai darbo nekliudo. Choras va
sario 11 dainuoja St. Catherines, 
Kanadoj, o vasario pabaigoj — 
Putnam. Conn.

Sutartinė, susiorganizavusi 
pereitais metais, jau dainavo ke
liose kaimyninėse lietuvių kolo
nijose. Sutartinę sudaro Ona 
Adomaitienė, Angelė Džiako- 
nienė, A. Cieminis, Vyt. Žmui- 
dzinas ir akordeonistas Jonas 
Adomaitis.

Dr. VI. Lėlio paskaita apie rū
kymo žalą įvyks kovo 5, sekma
dienį, 3 vai. popiet žemutinėj 
parapijos salėj. Rengia vietos 
ateitininkai.

Rašytojo Jurgio Jankaus pa
gerbimas ir jo naujos novelių 
knygos pristatymas įvyks kovo 
11, šeštadienį, Šv. Jurgio parapi
jos salėj.

Lietuviškos spaudos kioskas 
veikia Šv. Jurgio parapijos že
mi itinėj salėj sekmadieniais 
10:30-12:30 vai. Ten galima 
gauti lietuviškų knygų ir plokš
telių. — asb.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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 State 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., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas^ išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi Jameęųsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Reddmg Electronics, 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. VVEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
WSOU-FM 89.5 anglų 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.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
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Kelias į Vasario 16
Prieš šimtą metų Vokietijos 

mokslininkai susirūpino, kad 
lietuvių tauta išmirs. Ji nemo
kyta, suvargusi, neturi savo va
dų. Susirūpino kalbininkai, ku
rie jau buvo pastebėję lietuvių 
kalbos svarbą mokslui. Taip Vo
kietijoje 1879 buvo įkurta Li- 
tauische Literarische Gesell- 
schaft — Lietuvių Literatūros 
Draugija. Jos tikslas ir buvo 
rinkti lietuvių kalbos pavyz
džius ir juos išsaugoti ateičiai. 
Jie užrašinėjo liaudies dainas, 
pasakas ir jas leido atskirom 
knygom. (Draugija dar ir dabar 
tebeveikia Vokietijoje).

Bet — gyvenimas ėmė ristis 
kitaip. 1883 pasirodė Aušra, re- 
guota dr. Jono Basanavičiaus. 
Tai buvo pirmasis lietuviškos 
minties laikraštis, ir jis pasuko 
visai kitu keliu. Aušra yra lie
tuvių tautos posūkis į naują 
Lietuvą, į lietuvišką Lietuvą. 
Tai lietuvių tautos moderniųjų 
amžių pradžia.

Senoji Lietuva savo galybės 
laikais buvo sudaryta iš dau
gelio tautų. Lietuviškas kultūros 
pradas ten nebuvo pabrėžtas. 
Valstybė vartojo net nelietuvių 
kalbą. Jos šviesuomenė, aristo
kratai, kurie organizavo visą 
gyvenimą ir visą kūrybą, nusi
gręžė nuo lietuviškojo prado ir 
sulenkėjo. Lietuviškas išliko tik 
vienas kaimas, tik pavergti bau
džiauninkai. Tik ten, ne dvarų 
rūmuose, išliko lietuviškos tra
dicijos ir lietuviškas žodis.

Tuo metu visoje Vakarų Euro
poje iš lotynų kalbos jau buvo 
pereita į vietinę krašto kalbą. Vi
sos valstybės rūpinosi tobulinti 
savo kalbą, organizavo ir skati
no kūrybą sava kalba. Prancū
zijoje jau seniai veikė jų Aka
demija, kuri rūpinosi tobulinti ir 
gražinti prancūzų kalbą. Tad ne
nuostabu, kad prancūzų kalba 
nuo karaliaus Liudviko laikų 
pasidarė Europos bendrinė kal
ba. Bet šalia jos klestėjo ir vie
tinės kalbos ir kūryba vietine 
kalba.

Kai 1795 Rusijos imperija oku
pavo Lietuvą, padėtis buvo tie
siog tragiška. Šviesuomenė, ba
jorija, sulenkėjusi. Ji rūpinosi, 
kaip prisitaikyti prie naujų lai
kų, rūpinosi Lenkijos karalystės 
reikalais, bet nesirūpino lietu
viškais Lietuvos reikalais. 
Tamsi, nemokyta lietuvių liau
dis, lyg kokia pasimetusi kaime
nė, įžengė į 19 amžių, kuris vi
sai tautai buvo sunkiausias am
žius. Iš lietuvių kalbos juokėsi 
kunigų seminarijose, tai esą tar
nų, mužikų, prasčiokų kalba. 
Ir kaimynai turėjo pagrindo gal
voti, kad tokia nemokyta, nesu
organizuota bendruomenė turi 
pražūti, turi išsibarstyti lyg pa
žertas smėlis.

Bet štai iš tos tamsios liaudies 
atėjo vienas vyras, kuris pirmas 
pats apsišvietė, kad galėtų jau 
šviesti kitiem lietuviško žodžio 
liepsna. Tai buvo Simanas Dau
kantas. Jis atkasė palaidotą Lie
tuvą, jis atkasė Lietuvos didingą 
praeitį ir visa tai parodė išvar
gusiai nieko nesuprantančiai 
tautai. Jis ją supurtė ir pasakė: 
“Lietuvi, čia tavo žemė!” Dau
kantas pats pirmasis ryškino mū
sų tautos lietuviškuosius pagrin
dus, jis pats pirmasis tiesė ke
lius į naująją Lietuvą, į lietuviš
ką Lietuvą. Ant jo ir rėmėsi 
visa Aušra, taip pat aukštindama 
Lietuvos praeitį ir skatindama 
visiem atsibusti ir dirbti Lietu
vai.

Bet į Aušrą ši nemokyta tauta 
nebūtų nuėjusi, jei nebūti) atė
jęs Valančius. Jis suorganizavo 
tą pabirusią lietuvišką bend
ruomenę, suorganizavo į tvirtes
nes lietuviškas parapijas, Blai
vybės draugiją. Beraštę tautą jis 
išmokė rašto, ją nublaivino. Kai 
prasidėjo spaudos draudimo lai
kai, jis pirmas suorganizavo 
knygnešius, pats parašė eilę 
knygų ir įdavė tiem liaudies 
žmonėm į rankas. Jis įdavė ir 
testamentą — laikytis viso, kas 
lietuviška, ir priešintis, priešin-
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Kadangi jau prabėgo gerokai 
laiko nuo mano sugrįžimo iš 
paskaitų kelionės, paruoštos 
American Opinion Speakers Bu- 
reau (A. O. Kalbėtojų Biuras), at
rodo, kad būsiu pilnai pasinau
dojęs redaktoriaus leidimu “pa
ilsėti po kelionės”, prieš para
šant įspūdžius Darbininkui. Grį
žus reikėjo ne tik pailsėti, bet ir 
apsikaupti tarp užsilikusių dar
bų apie namus ir prie rašomojo 
stalo, kuris, žmonos nelaimei, 
per dažnai apima . . . visą namą.

Pasirodo, jog aprašyti šios rū
šies kelionės įspūdžius yra sun
kiau, negu maniau, nes jie labai 
įvairūs: įspūdžiai lietuvio, kal
bančio amerikiečiam, dažnai net 
nežinantiem, kur ta Lietu
va; įspūdžiai konservatyvaus 
Amerikos veikėjo, kelionėj su- 
sidūrusio su “liberalais” ir kon
servatyviais salėse, redakcijose, 
TV ir radijo studijose, mokyklo
se; įspūdžiai “dypuko”, sutiku
sio įvairių tautybių “dypukus”; 
įspūdžiai keliautojo ir “gamtos 
draugo”, pamačiusio naują egzo-

Vilniaus katedra ir varpinė. Katedra statyta 1387, tai yra, 
tais pačiais metais, kai Lietuva priėmė krikščionybę. Vė
liau katedra buvo kelis kartus perstatyta. Paskutinis perstaty
mas padarytas pagal architekto Lauryno Stuokos- Gucevičiaus 
planus 1777, tai yra prieš 200 metų. 19 amžiaus pradžioj 
ant fasado stogo buvo užkeltos trys statulos, kurias bolševi
kai nugriovė. Katedra dabar paversta muziejumi ir koncertų 
sale. Varpinės bokšte įrengta kavinė.

BERŽAI, ANTILOPĖS, KVIEČIAI IR
PATRIOTAI
V. BRAŽĖNAS

tiką. Priedu — sunkiau suvirš
kinami, tačiau bendrą vaizdą 
papildą įspūdžiai pasaulinių ir 
krašto įvykių sekėjo, kuris kiek
viename aerodrome ar motely 
apsikrauna vietine bei rajonine 
spauda ir pasigardžiuoja ar apsi- 
spiaudo, pasiklausęs vietinių 
radijo ar TV visuomeninių pro
gramų; buvusio piemenuko į- 
spūdžiai, keliaujant per Ameri
kos aruodines lygumas, per be
kraštes ganyklas.

Tenka tik užgauti vieną kitą 
gilesnį įspūdį ir bandyti sukris
talizuoti bendrą vaizdą.

Praėjusią žiemą, vasario ir 
kovo mėnesiais, atlikus keturių 
savaičių kelionę su paskaitomis 
apie “detente” per Michigan, 
Ohio, Indiana ir Kentucky, ru

denį, spalio ir lapkričio mėne
siais, per veik keturias savaites 
teko apkeliauti Minnesotą. Šiau
rinę bei Pietinę Dakotą ir Ne- 
braską. Tai, deja, nebuvo turisti
nė, asmeninio malonumo kelio
nė, nes vien pastarojoj teko va
karais atlikti 19 užplanuotų an- 
gažamentų ir priedu dienos me
tu vietos rengėjų sutartų TV ir 
radijo pokalbių.

Ypač džiaugiausi progomis 
kalbėti jaunimui, gimnazijų isto
rijos tipo klasėm ar jų jungi
niam. Maloniai nustebino su
tikti keli jauni, tačiau marksisti
nių universitetų “liberaliniais” 
robotais nepaversti mokytojai.

Gimnazijų jaunimas apskritai, 
mano įsitikinimu dar ir prieš ke
liones, yra gana smalsus intelek
tualiai, stebi pasaulį atvirom 
akim, nesibijo išgirsti ir “kitą 
pusę”, gal todėl, kad madingos 
ortodoksinės pažiūros ir “tiesos” 
dar nėra tvirtai įkaltos jo galvo
senom

Tai yra dina gerai informuo- 
tiem lietuvių kalbėtojam. Tačiau 
būtų girnapusės ant kaklo šau- 
kiąsis nusikaltimas eiti kalbėti 
tiesos trokštančiam jaunimui pa
čiam kalbėtojui persisunkus tik 
Newsweek, New York Times ar 
Kapsuko universiteto pasaulė
žvalga . . . Tokiu “antikomuniz
mu” JAV mokyklos ir taip jau 
prisotintos.

Radijo ir televizijos studijose 
daugiausia vyrauja jaunoji karta. 
Čia ir vėl stebina ryškus troš
kulys pamatyti “antrąją medalio 
pusę”, pilniau suprasti, kas 
vyksta pasauly. Klausimai —kas, 
kaip, kur, kodėl — statomi nuo
širdžiai. Tai ypač ryšku asmeniš
kuose pokalbiuose, atokiau nuo 
mikrofonų ir nuo vyresniųjų vir
šininkų . . .

Vyresnieji radijo žmonės daž
niau parodo troškimą ar (gal biz
niu pagristą, nors nebūtinai tik
rovišką) pareigą suniekinti pa
žiūras ar paneigti davinius kal
bėtojo, kuris (tik įsivaizduokit!) 
neigia “detentės” politikos svei
kumą ir nepasitiki jos partnerio, 
sovietų, gera valia. Tuo atveju 
jų yra bandomas seniai nudėvė
tas alternatyvų šablonas: “de
tente”, arba visą žmoniją su
naikinąs branduolinis karas... 
Bandymam nepavykus, studijoj 
paliekamos nustebimo ar sumi
šimo nuosėdos, o gal ir atsi- 
kvošėjimo sėkla.

Kelionėj priėjau išvadą, kad 
radijo telefoninės programos yra 
kitas nieko nekainuojąs forumas, 
kurį turėtume naudoti.

Jeigu bent tiek nešališkumo 
arba abišališkumo atsirastų di
džiuosiuose tiksluose, kiek gali
ma užtikti prie vietinių mikro
fonų provincijoj, Amerika per 
pusmetį grįžtų į sveikos nuovo
kos ir moralią politiką. Tada ir 
šis keliautojas galėtų pasidaryti 
tik asmeninių malonumų besie
kiančiu turistu.

Kadangi rengėjai kalbėtoji) 
pristatinėjo kaip lietuvį, Lietu
vos byla vietos žinyboj susilau
kė, žinoma, nemažos reklamos; 
tai yra vienas iš malonių atpil
dų už šių kelionių nuovargį. 
Paskaitų garsinimas buvo ren
gėjų atliekamas iš anksto, tad su 
laikraščiais tiesiog susidurti re
čiau pasitaikė. Vilniaus riaušėm 
viešumon prasiveržus, redakci
jos rodė daugiau smalsumo. Ap
skritai, be trumpų pranešimų 
spaudai, pasitaikė ir ilgokų kal
bėtoją pristatančių straipsnių, 
pasikalbėjimų ir kalbos aprašy
mų.

Didžiuosiuose miestuose išei
nanti establišmento kontroliuo
jama spauda akiplėšiškai bando 
nuo skaitytojų nuslėpti konser
vatyvių organizacijų veiklą, kai 
tuo tarpu plačiai aprašomas ir 
garsinamas kiekvieno prokomu
nistinio ar šiaip kairaus šuns 
vamptelėjimas.

Centrinės valstijos buvo 
geroka naujiena. Sunku nusaky
ti savijautą iš po Floridos pal
mių staiga atsidūrus tarp lietu
viškų beržų Minnesotos miškin
gose lygumose. Neįtikėtiną 
vaizdą sudaro keliose vietose, 
net veik vidury tokio miesto, 
kaip Rochester, parko ežere, už
tikti būrius bešeimininkaujan
čių į pietus bekeliaujančių lau
kinių Kanados žąsų. Vietomis 
jos, lyg niekur nieko, būreliais 
žygiuoja skersai kelio ir sustab
do automobilių eiseną. Atrodo, 
jos iš patirties žino, kuriose vie
tose turi įstatymų apsaugą. Ypač 
susispiečia ten, kur vanduo pa
šildomas didesnių įmonių ar ki
tais šiltais ištakais. Tokiose vie
tose vanduo juoduoja tingiais 
paukščiais. Minnesotoj ir Dako- 
tose nustebino didžiuliai saulė
grąžų laukai, kokių nebuvau ma
tęs nuo vaikystės Pietinėj 
Ukrainoj dienų.

Šiaurės Dakotos gamtovaizdis 
kiek panašus į Minnesotos, ta
čiau P. Dakota ir Nebraska sa
vo siūbuojančių smėlio kalvų 
bekraščiais plotais atidaro naują, 
fantazinį pasaulį. Tai žiemken
čių kviečių žaluma nudažytos
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Pranas Mundeikis
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Bet nė pats Abramkė nebeiš

manė, kaip “paplauti” tiltą, kad 
jis išsilaikytų, kol vyskupas at
važiuos. Lengva buvo pasakyti, 
kad “palaikytų ant virvės”. Bet 
vyskupas atvažiuos tiktai pava
kariais.... Dieną to tilto reikės 
ir kitiems žmonėms! . . Be to, gi 
vyskupą lydės visas Kastuko ir 
Jučio “legijonas”
. . . Tie raiteliai galėti) įlūžti 
pirmiau, negu vyskupo karieta 
paspėtų užvažiuoti . . .Tilto ga
dinimą tegalima atlikti tik naktį, 
o ne dieną, visiems matant. . . 
Taigi beveik visą parą reikėtų 
tiltą “ant virvės” išlaikyti...

Ir, taip tą reikalą besvarstant, 
ketvirtadienio vakaras jau nu
slinko į tamsią naktį. Abramkė 
visai susimaišė ir labai supyko. 
Jis įtarė Laurenčiką nebe
norint padaryti susitarto darbo.

O teliko tik viena diena! Jau 
Abramkei geriau būtų, kad tą 
Laurenčiką visi velniai kur pa
smaugtų. Šitaip suvedžiotas, kur 
jis ant greitųjų kitą žmogų be
gaus? Dar šitiek stumbrinės iš
gėrė; šitiek silkės suvalgė!..

Draskėsi Abramkė, o Lauren- 
čikas su žandaru juokėsi. Lau- 

renčikas žinojo, kaip ir ką pada
rys, ir jau buvo paspėjęs apie tai 
su Briadinu “susimerkti”. Vieno 
jis dabar tenorėjo: kiek galima 
daugiau stumbrinės iš Abram- 
kės išgauti.

— Abramkė! — pagaliau sušu
ko, lyg netekęs kantrybės. — 
Duodi po gorčių stumbrinės, ar 
ne?

— Už ką Abramkė turėtų vi
siems duoti, jei niekas jam ne
duoda? Taigi šitas reikalas ne 
vieno Abramkės: tai reikalas ir 
paties žandarų viršininko, ir net 
paties caro. Kodėl tik Abram
kės?

— Pasitarti atėjom, o ne bar
tis! — iš naujo gražiai prašne
ko Laurenčikas. — Duodi — 
padarysim. Neduodi — žinokis! 
— vėl lyg pyktelėjęs, trinktelė
jo plaštaka į stalą.

— Nugi, jei Laurenčikas ne
benori apsiimto darbo daryti, te
gul sumoka Abramkei už stumb
rinę, ir viskas . . .

— Tai nebenori? — juokėsi 
Laurenčikas, net atsispirdamas į 
stalo koją.

— Kad čia nebe noro klausi
mas; kad čia Laurenčikas nebe

moka padaryti . . .
— Moku! Ir padarysiu! — at

kirto Laurenčikas. — Iš to vys
kupėlio visa parapija juoksis!

Briadinas primerkė akį ir pa
purtė galvą . .

— Kur tau parapija!.. Visa Ru
sija juoksis! — pasitaisė Lauren
čikas.

Briadinas nusišypsojo ir pa
linkčiojo, kad jau gerai.

— Klausyk! — Laurenčikas į- 
sidrąsino. — Atėjom pasitarti, 
kaip pas žmogų! O pats? Drai
kais!! Lyg tau paskutinį kailį 
luptume. Nenori — nedarysim! 
Susimildamas, nepradėk many
ti, kad mums to reikia! Patari
mų neturi, — užmokėk ir tylėk! 
Bet, kai tu VVolonczevvskį su
naikinti nori, ar mums už tokį 
darbą nieko? Tu tik sinirdalas, 
o ne Abramkė! Į kieno kiemą 
tas “žmogus su kryžium” rodo? 
Į mano gal, ar į pono viršinin
ko? Mes jo “gešeptą” giname, o 
jis mus kiaulėmis vadina!

— Cha, cha, ch;i, cha! — su
žvingo Briadinas, kad net namas 
plyšo. — Mokėk, Abramkė! Mo
kėk! Jau tave Laurenčikas surai
tė!

— Oje, vaje! — susirietė Ab
ramkė ir sudejavo. — ir viršinin
kui mokėk, ir Laurenčikui mo
kėk, ir visiems mokėk, o Abram
kei niekas nemoka...

— Nedaryk, Laurenčikai, už 
dyka! — atsikėlė žandaras išeiti 
ir dar ranką pridėjo prie matiko, 
kad įsakymas stipresnis būtų.

— Girdėjai? Matei?! Pats vir

šininkas įsakė sumokėti! — net 
nuo kėdės pašoko Kastuko tė
vas.

— Kaip viršininkas galėtų 
liepti Abramkei mokėti! Juk ne 
iš viršininko kišenės Abramkė 
mokės . . . Bet Kastuko tėvui 
gal būtų geriau tylėti: mat, Ab
ramkė dar nepasakė viršininkui, 
ką Kastukas veikia . . .

— Abramkė! — iš visos gerk
lės suriko Laurenčikas, net 
kumščiu padaužydamas į stalą. 
Į snukį gausi!

Abramkė, pasukęs galvą pro 
petį, pasižiūrėjo į Laurenčiką ir, 
daugiau nieko nebesakydamafc, 
prapuolė virtuvėje.

Kastuko tėvas visas pabalo. 
Prisėdo ant lango krašto ir, kin
kuodamas galvą, žiūrėjo į Lau
renčiką.

— Manai, kad jau reikėtų duo
ti Abramkei į dantis?

— Geriau jiebus!..
— Tai gal padarykime jam tą 

darbą: o tai velniai jį žino, ką 
dar susimanys!

— Gal jis pats tegul pasibrai- 
do po tą Kiršiną, jei tiek daug iš
mano . . . Eime! Dar ims galvoti, 
kad mudu mirštame dėl tos 
stumbrinės.

Nespėjo Laurenčikas nė pasi
sukti į duris, kai Abramkė į- 
spaudė jam į rankas visą pus- 
kvortę stumbrinės.

— Antanai! Žiūrėk! Pilnas!
Laikė Laurenčikas iškėlęs bu

telį prieš lango šviesą, iš viso 
pilvo tebesijuokdamas.

-o-
Naktis iš ketvirtadienio į 

penktadienį buvo tamsi ir apsi
niaukusi. Lengvas rytys, kaip di
džiules karves, palengva -ginė 
debesis iš rytų į pietvakarius. 
Bet nelijo.

— Ne, nelis! Per aukštai de
besys, kad lytų: taip sau pade- 
besuos turbūt, ir viskas.

Nuo Vadaktų pusės prie pat 
tilto jau stovėjo sunerti didžiu
liai sutikimo vartai. Jie juodavo 
tarp tų debesų, kaip kokia baž
nyčia. Vyrai, iki sutemų statę 
tuos vartus, jau buvo išsiskirstę 
namo.

— Gerai! — kumštelėjo Kas
tuko tėvas Laurenčikui, jau ap
žiūrinėjančiam tuos vartus ir til
tą. — Jeigu kas ir važiuotų da
bar, pamanytų, kad mudu prie 
“bromo” tebedirbame.

Laurenčikas nusijuokė, bet 
neatsakė nieko.

Po to, neilgai trukus, abu 
vyrai susėdo prie kairiosios bro
mo kojos ir atsikimšo iš Abram
kės gautąją puskvortę . . .

O tos nakties į birželio galą 
— kaip nebūta. Kol visą tą rei
kalą apžiūrėjo, kol, kiek reikėjo, 
padarė, jau ir aušrelė praaušo; 
kol į Abramkės arklidę sulindo, 
jau ir saulutė patekėjo . . .

Abramkienė jau buvo atsikė
lusi, Ji davė juodviem po 
riestainį su arbata ir liepė gul
tis ant šieno: kol Abramkė atsi
kels.

— Neilgiau kaip iki pietų!— 
paprašė Laurenčikas. — Po pie
tų mudu vėl turėtume būti prie 

tilto. Nepamiršk apie tai primin
ti Abramkei!

-o-
Į rytą vėjas pastiprėjo ir nu

valė visą dangų. Saulė tekėjo 
didelė, raudona ir žadėjo gražią 
dieną. Vyrai, vakar dirbę prie 
vartų, vėl rinkosi prie Kiršino 
tilto. Tik šiandien rinkosi nebe 
vieni. Merginos išskynė darže
liuose kone visas gėles. Net še
šios didžiulės karbinės su pi- 
navijomis, gvazdikais, levažan- 
džiais ir bobinėmis rožėmis gu
lėjo Jučio ratuose. Kiti du veži
mai su eglišakėmis ir ąžuolų 
lapais važiavo iš paskos.

Šitokia šio ryto procesija vėl 
susiėjo susivažiavo prie Kiršino 
tilto. Vakar vyrai sukalė sutiki
mo vartus, šiandien reikėjo juos 
apkaišyti.

Kad vėjas nepargriautų, po tris 
gegnes buvo sukasę giliai į 
žemę: iš abiejų pusių. O dviejų 
sieksnių aukštume prie tų geg
nių pririšo storas skersines kar
tis. Virš tų karčių, po pusę 
sieksnio šonuose ir viso sieks
nio aukštume, per vidurį skliau
tą surišo. Vidury to skliauto su
nėrė sieksnio ir pusės kryžių.

Dabar reikėjo visus tuos di
džiulius vartus apipinti vaini
kais: kad gražu būtų, kad vaini
kai nepaspėtų suvysti.

Po mišių ir pats klebonas Ti- 
minskis atsiskubino. Jis erzino 
ir gyrė mergaites, kad tik gražes
nius vainikus nupinti).

(Bus daugiau)
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PAS MELBOURNO LIETUVIUS
Įspūdžiai iš Vl-osios skautų tautinės stovyklos (3)

RASA BOBELYTĖ

Sostinėj
Canberroj mus sutiko lietuviai 

skautai su autobusais, ir vėl įli
pom įjuos. Kiek valandų pralei
dom autobusuose Australijoj! 
Tam tikros anatomijos dalys nie
kada nepamirš. Sustojom stebė
jimo punkte Mt. Ainslie virš 
miesto apžiūrėti visos apylinkės, 
kuri yra pasakiškai graži — tarp 
mėlynų kalnų driekiasi žaliai 
gelsvos pievos. Canberra, visos 
Australijos sostinė, yra labai jau
na, išplanuota amerikiečių. Iš 
viršaus modernūs pastatai ir gat
vių planas labai savotiškai atro
dė. Ten buvo ir daug dirbti
nių upių ir ežerų. Daug kas 
buvo dar tebestatoma. Vienas 
Los Angeles skautas vytis ap
žiūrėjo visą vaizdą ir, patraukda
mas pečiais sakė: “Čia nieko 
ypatingo. Atrodo kaip pietų Ca- 
lifornija”. Mano reakcija buvo 
— tuoj pat keltis į Los Ange
les (dėl peizažo, žinoma!).

Australijos lietuviai skautai ir skautės parade. Nuotr. V.
Bacevičiaus

BERŽAI, ANTILf
«į..) . ’• ,• ’

(atkelta iš 3 psl.)

neužmatomos pabaigos kalvos, 
su kviečių daigais besmaguriau- 
jančių ^grakščių antilopių būre
liais, tai begalinės, nors vis tiek 
vielų tvoromis apvedžiotos, tuo 
metu gerokai parudavusios ga
nyklos, pamargintos išsibarsčiu
siais galvijais, vietomis bando
mis ar kuokšteliais, susispietu
siais apie vėjų malūnų varomas 
šulinių pompas. To krašto vaiz
dą gal lengviausia susidaryti 
įsivaizdavus bekraščius plotus 
šiurkščia žole apaugusių Nerin
gos kopų. Apie tai pagalvojau, 
kai vieno didžiulio gyvulių ūkio 
savininkas mane, kaip žemės 
ūkio krašto atstovą, išsivežė vi
sais keturiais ratais varomu pus- 
sunkvežimiu kasdieniam bandų 
apžiūrėjimui ir kelių apsiver
šiuoti turinčių karvių patikrini
mui. Vietomis tai buvo tolygu 
pasivažinėjimui namų stogais.

Kadangi tose valstijose kai ku
rie mažesni miesteliai yra labai 
toli nuo aerodromų, teko gero
kai pavažinėti automobiliais, net 
estafetės būdu; tai davė progą 
geriau pažinti kraštą ir žmones. 
Pavyzdžiui, į Rapid City, S.D., 
mane pavėžinęs farmeris su 
žmona ta pačia proga važiavo 
(apie 40 mylių!) “dalių nusipirk
ti”.

Žmonės, žinoma, o ne apylin
kės buvo mano kelionės prie
žastimi. Tad įvairaus amžiaus ir 
įvairių profesijų žmonės paliko 
ir giliausius bei prasmingiausius 
įspūdžius. Vien tik į aerodromą, 
bažnyčią, salę ir kitą miestą pa
vėžinusių “šoferių” tarpe buvo 
stambių ir smulkių galvijų ar 
grūdų ūkių savininkai, stalius, 
kompiuterių technikas, nekilno
jamo tinto brokeris, pagyvenęs 
protestantų dvasiškis, jaunuolis 
draudimo agentas, smulkus be
konų augintojas, jaunas istorijos 
profesorius universitete, gero
kai žilsterėjusi ūkininkė (keturių 
vaikaičių močiutė), miestelio 
kirpėjas, didelės pašarų firmos 
viceprezidentas, virtuvinių 
spintelių įmonėlės savininkas, 
laikrodininkas, jauna muzikos

Lankom muziejų
Porą valandų praleidom karo 

muziejuj, kur buvo rodomos ka
ro temų diagramos, paveikslai, 
nuotraukos bei ginklai ir unifor
mos. Man įdomiausia dalis buvo 
apie Korėją, iliustruota žurnalis
to skaidrėmis. Po muziejaus va
žiavom aplink miestą, kuris at
rodė labai įspūdingas ir bliz
gančiai naujas, bet kažkaip 
“sterile” ir be asmenybės.

Matėm didžiulį Canberros te
lekomunikacijos bokštą ir ka
riuomenės akademiją. Sustojom 
Australijos parlamente, kur bu
vom trumpai apvedžioti. Pats 
pastatas iš lauko panašus į Bal
tuosius Rūmus Washingtone. 
Viduj daug posėdžių kambarių 
ir koridorių. Tik gaila buvo, kad 
mūsų palydovas taip mažai žino
jo apie Australijos politiką.

Papietavom Canberros Lie
tuvių Piliečių Klube, kur išklau
sėm trumpų pasveikinimo žo
džių ir gavom suvenyrų. Auto
busais važiavom per Canberros 
universiteto “campus” — vasa- 

mokytoja, didelio miesto gatvių 
ir pastatų priežiūros superin
tendentas — inžinierius, langų 
fabriko darbininkas, viduramžė 
gydytojo žmona, jaunutė trijų 
berniukų motina — pardavėjo 
žmona.

Ištisas visuomenės spektras. 
Tačiau visus juos jungė gilus rū
pestis ir net pasibaisėjimas jau 
kelis dešimtmečius vyriausybių 
vedama JAV vidaus ir užsienio 
politika, per kurią griaunami 
krašto moraliniai, ekonominiai 
ir saugumo pagrindai bei pade
dama agresyviam, ateistiniam 
socializmui — komunizmui iš
laikyti vergų imperiją ir plėsti 
vergiją pasauly. Tai juos suvedė 
į konservatyvią prieškomunisti- 
nę John Birch Society ir skati
na pasiaukojančiam darbui. Es
mėj tos nepartinės auklėjimo po
būdžio organizacijos uždavinys 
yra šviesti ir informuoti pla
čiąją visuomenę, aprūpinant ją 
didžiosios žinybos nutylimo
mis žiniomis ir ryžtu, reikalingu 
pražūtingai Amerikos politikai 
sustabdyti ir atsukti ją saugia 
laisvės kryptim, JAV konstituci
jos rėmuose.

John Birch organizacijos pa
dalinys American Opinion 
Speakers Bureau yra viena iš 
naudojamų priemonių pažadin

ti ir informuoti visuomenei. Vien 
šios žiemos kelionės metu dau
giau kaip tuzinas kalbėtojų įvai
riomis temomis turėjo apie 300 
užangažavimų visame krašte. 
Per metus įvyksta trys ar ketu
rios tokios kelionės. Vietoj ren
gėjais dažniausiai būna JBS sky
riai arba kiti konservatyvūs ko
mitetai. Jie pasiima organiza
cinę ir finansinę atsakomybę. 
Biuras teikia organizacinės tal
kos ir padeda reklamoj. Kadangi 
darban įtraukiama daug žmonių 
ir pasiekiama daugybė vietovių, 
AOSB teigia esąs didžiausias 
kalbėtojų biuras pasauly.

Gal stipriausiai jaučiamas 
įspūdis yra plačiosios visuome
nės atsibudimas iki tokio laips
nio, kad jau sunku rasti tiek tam
sų asmenį, kurį dar reikėtų įti- 

ros metu tiktai tuščius pastatus, 
be susinervinusių studentų. Iš
lipom Regatta Point, prie Lake 
Burley-Griffin; matėm Captain 
Cook paminklą ir Water Jet gei
zerį. Burley-Griffin muziejuj 
stebėjom įdomią, puikiai gamin
tą filmą apie Canberros planavi
mą, architektūrą ir statymą.

Pasakojo, kad Australijos val
džia apie 1900 paskelbė konkur
są sudaryti geriausiam sostinės 
planui. Amerikietis William 
Burley-Griffin tą konkursą lai
mėjo, bet statymas teprasidėjo 
maždaug apie 1950 — po visų 
pasaulinių karų.

Į Melbourną
Po filmo važiavom tiesiai į 

aerodromą ir skridom į Melbour- 
ną. Mus sutiko būrys Melbourno 
skautų, ir australų laikraščiai fo
tografavo. Piliečių Klube globė
jai mus pasiėmė namo po ilgos 
keliavimo dienos.

Noriu paminėti, kad Australi
jos lietuviai yra patys svetingiau- 
si, šilčiausi žmonės, kuriuos esu 
sutikusi. Jie mus taip puikiai 
priėmė ir taip širdingai globojo 
per visas šventes, nepailstamai 
vežiodami, rodydami, aiškin
dami ir apdovanodami. Norė
čiau turėti progos jiems tuo pa
čiu atsilyginti.

GRUODŽIO 30
Avių ūky

Visi užjūrio svečiai su mel- 
bourniškiais praleido rytą avių 
ūky, kur matė įvairius tipus avių, 
sužinojo apie vilnos ypatybes ir 
matė demonstracijas “sheep 
dog” bei arklių treniravimo me
todus. Ūkininkas papasakojo, 
kaip sykį užėjo noras pamokyti 
arklį, kad pats vartus atsikeltų. 

Iki šių dienų tas gudrus gyvu
lys dažnai išeina vienas pasi
vaikščioti.

Avys mum tikrai padoriai pa-

T-

kinėti, jog kažki¥» netvarkoj kraš
to reikaluose. Tačiau, padėčiai 
staiga ir matomai žymiai nepa- 
blogėjant, dar nėra pakankamai 
įsitraukiančių veiklon reikalam 
atitaisyti. Ir čia, kaip ir lietu
viškoj veikloj, yra daug “pri
tariančių” .. . . Vienok, net suly
ginus su priešpaskutine kelione, 
nėra abejonės, jog tiek “prita
riančių”, tiek įsijungiančių po- 
zityvion veiklon amerikiečių 
skaičius pastoviai auga. Man ten 
besant, Nebraskos didieji laik
raščiai kaip tik spausdino net 
pirmam puslapy straipsnius, tei
giančius, jog dvejų metų laiko
tarpy toj valstijoj John Birch So
ciety narių skaičius patrigubė
jo. Deja, to nėra visose valstijo
se.

Į JAV konservatyvų sąjūdį 
pastaruoju metu gausiai įsijun
gia jaunesnioji karta, ypač savo 
vaikų ateitim besisielojančios 
jaunos poros. Net ir pačių “li
beralų” pravedami apklausinėji
mai rodo, jog dauguma ameri
kiečių dabar jau laiko save kon
servatyviais, kietai nusistačiu
siais prieš diktatūrinę didelės 
centrinės valdžios galią, prieš 
infliaciją sukeliantį federalinį iš
laidumą, prieš visas gyvenimo 
sritis kontroliuojančias ir tvar
kančias vis besidauginančias 
valdžios agentūras.

Be abejo, šios vis labiau in- 
formuotoj visuomenėj vyraujan
čios nuotaikos kelia rūpesčio 
Kremliui ir jo suokalbininkam 
Amerikoj. JAV-bių “dešinįjį 
sparną” vėl kiečiau ėmėsi pulti 
Pravda. Šalia seniai nekenčia
mos John Birch Society į Prav- 
dos miltinių priešų tarpą dar įri- 
kiuojama ir Liberty Lobby su 
Young Americans For Freedom. 
Maskva turi žinoti, iš kur jai gre
sia pavojus: kelionėse teko ma
tyti daugelį nepaprasto pasi
šventimo ir organizuotumo pa
drąsinančių pavyzdžių — šūkio 
“Laisvė” vardu. Gal todėl buvo 
sunkiausia atsakyti į dažnai gir
dėtą klausimą: “Kur yra nuo ko
munizmo pasitraukusios tauty
bės, kad jų nematyti prieško- 
munistinėse JAV organiza
cijose?” '

sjrodė — neprotingi gyvuliai. 
Tik rodyk keletą alfai fos gaba
liukų, ir avys seks visur. Mes, 
miestiečiai, gerokai pasijuokėm 
iš jų.

Melbourne
Atgal į amžinus autobusus ir 

apžiūrėjom Melbourno miestą. 
Gatvės pilnos mūsų vadinamų 
“trolley cars”, — pas Melbourno 
gyventojus — “trams”. Miesto 
centre buvo daug parkelių, kaip 
ir Sydnėjuj. Aplankėm Fitzroy 
sodus, kur yra kapitono Cook 
trobelė. Ji buvo atsiųsta iš Ang
lijos po plytą ir čia vėl pastaty
ta.

(Australijoje žmonės garbina 
Cook kaip Amerikoj George 
Washingtoną. Jis buvo garsus at
radėjas ir tyrinėtojas rytinio 
Australijos pakraščio. Jo garbei 
yra daug paminklų, statulų ir 
muziejų.)

Fitzroy sode irgi matėm kon
servatoriją, mažiuką Tudor 
miestelio modelį ir “Fairy Tree” 
— didžiulį kelmą, kuriame iš
drožta laumės ir nykštukai. Po 
sodo aplankėm karo paminklą, iš 
kur galėjom matyti puikų miesto 
vaizdą.

Po autobuso “turo” grįžom 
pas globėjus pasiruošti Mel
bourno susipažinimo vakarui 
Piliečių Klube. Vėl pasirodė 
Šiaurės Amerikos draugai. Jie 
koncertavo. Po to buvo bendros 
vaišės, ir tada — namo.

GRUODŽIO 31
Laisva diena. Šeštadienis. Tai 

krautuvės buvo atidaros tiktai 
iki 12 vai.

Lankom Como rūmus

Apsipirkom ir tada su globėju 
nuvažiavom į “Como”. Tai di
deli rūmai ant Yarra upės kran
to netoli miesto centro. Rūmai 
atstatyti 1850, globoja valstybė 
(priklauso National Trust). Rū
mus pastatė turtingas Australi
jos pionierius. Jis prisitaikė prie 
vietos reikalavimų. Taip virtuvė 
pastatyta atokiai nuo namų, kad 
ji nešildytų pačių namų. Pa
čiuose rūmuose kabo sunkios 
langų užuolaidos, kad saulė 
smarkiai nešviestų į vidų.

Muziejus labai skirtingas nuo 
panašių muziejų Amerikoj.

Gerulaitis televizijoj
Priemiesty, kur aš buvau apsi

stojus, visai netoli buvo Marlbo- 
ro Australian Open Tennis žai
dynių vieta (Forest Hill vardu, 
tarp kitko). Ten žaidė Vitas Ge
rulaitis prieš John Lloyd, bet, ži
noma, nebuvo bilietų. Stebėjom 
televizijoj rodomas rungtynes. 
Aš rašiau atvirukus draugam.

Sutinkam N. Metus
Tą vakarą vėl sutikau pažįs

tamus Australijoj Naujųjų Metų 
baliuj, kurį rengė Melbourno 
Lietuvių Bendruomenė. Prieš 
įeidami į salę, nusifotografavom 
prie fontano, kuris buvo baliaus 
pastato prieky. Aš asmeniškai 
jaučiausi daugiau kaip “prom 
night” negu Naujųjų Metų iš
vakarėse. Vyrai apsirengę tukse- 
dais, mergaitės ir moterys vasa
ros suknelėmis ir gėlėmis, ir šil
ti vėjeliai skrajojo aplink. 12 vai. 
sveikinome vieni kitus, ir buvo 
gan smagu, bet visa problema ir 
buvo, kad mes, mergaitės, sveti
mam krašte nežinojom, nuo ko 
bėgti!

SAUSIO 1 — NAUJŲJŲ METŲ 
DIENA

Išaušo saulėta, karšta ir drėg
na diena. Po mišių mūsų grupe
lė važiavo į Elwood Beach. Pats 
pliažas yra turbūt vienas iš bjau
riausių, kur esu buvus. Labai 
siauras, purvinas krantas, skruz
dėlynas žmonių ir blogiausia — 
smirdėjo pasiutiškai!

Melbourno lietuviai paskui 
nustebo, kad ten nuvažiavom. 
Jie patys dažniausiai važiuoja iš 
miesto porą valandų į švaresnį 
pajūrį. Bet ką turistai žino?

Gulėjom ant Elwood smėlio 
kokią valandą, kol staiga apsi
niaukė ir ėmė lyti. Tada patikė
jom, ką sakė Sydnėjuj, kad Mel
bourno oras yra nepastovus. Sau
lė gali skaisčiai šviesti. Už mi
nutės juodi debesys pasirodys, 
šaltas vėjas pakils, ir lietus pils 
kaip iš kibiro.

New Yorko skautai Vl-toj tautinėj stovykloj Australijoj. Iš 
k. Rasa Bobelytė, Jolita Gudaitytė, Ričardas Krulikas, Jo
nas Matulaitis.

Taip ir atsitiko, ir mus išva
rė iš pajūrio. Praleidom dienos 
likutį vienos melbournietės na
muose privačiame Naujųjų 
Metų baliuj.

Kitaip vairuoja
Man teko pagaliau pamėginti 

vairuoti kairėj pusėj kelio. Per 
visą savaitę mes iš Amerikos ir 
Kanados turėjom problemas pri
prasti prie australiško važinėji
mo. Ne tik kad atvirkščiai va
žiuoja, bet taip rizikingai vairuo
ja! Siaubinga! Galvojom, kad 
stiprus australų alus taip pavei
kia žmogų, ar visi be leidimo 
žaidžia. Faktas gi buvo, kad ma
šinos išsisklaido per visą kelią,

CHICAGO, 
ILL.

LB apygardos suvažiavimas

Jaunimo Centre sausio 15 įvy
ko JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos gausi konferencija. Pir
mininkavo apygardos pirminin
kas Kazys Laukaitis.

PLB pirm. inž. Br. Nainys 
dalyvius supažindino su trimis 
dideliais LB renginiais. Šią va
sarą Toronto mieste PLB valdy
ba su įvairiomis rengimo komi
sijomis ruošia Pasaulio Lietu
vių Dienas, kuriose vyks: 1. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas. Jame dalyvaus iš viso 
laisvojo pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės ir PL Jaunimo Sąjun
gos atstovai. 2. Penktoji Ame
rikos ir Kanados lietuvių dai
nų šventė. 3. Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės, kuriose daly
vaus viso laisvojo pasaulio ge
riausi lietuviai Sportininkai. Pa
saulio Lietuvių Dienos įvyks 
birželio 27 — liepos 3.

•Pranešimus dar padarė LB 
krašto valdybos vicepirm. Mo
destas Jakaitis, Lietuvių respub
likonų pirm. A. Miliūnas, LB 
apylinkių pirmininkai ar jų at
stovai.

Iš pranešimų išryškėjo gausi 
lietuviška kultūrinė veikla. Vei
kia lituanistinės mokyklos, skau
tų, ateitininkų organizacijos, tau
tinių šokių grupės.

Apylinkės prisideda prie Lie
tuvos laisvinimo darbų ir leidžia 
apylinkių biuletenius. LB Vi
durio vakarų apygardos švietimo 
vadovas mokytojas J. Plačas su
pažindino su švietimo veikla. 
Jis papasakojo, kad apygardoj 
veikia 11 lituanistinių mokyklų. 
LB remia lituanistines mokyk
las. Pirm. K. Laukaitis pasidžiau
gė gražia lituanistinių mokyklų 
veikla. Aplankęs lituanistinių 
mokyklų suruoštas kalėdinės eg
lutės programas, jis tėvų komi
tetam įteikė piniginę paramą. 
Jis taip pat kvietė apylinkių val
dybas daugiau rūpintis lituanis
tinių mokyklų rėmimu.

Nutarta visose apylinkėse 
rengti Vasario 16 minėjimus. 

retai žiūri į kelionės ženklus, į 
šviesas ar į kitus automobilius! 
Sėdėdavau užpakalinėj sėdynėj 
ir, į pirštą įsikandus, poteriauda
vau. O kai pačiai leido pavairuo
ti “Mini”, aš kaip tikra austra
le važiavau per gatves.

Automatiškai ieškojau bėgių 
rankenos (stiek shift) su dešine 
ranka, tada ranka tik mojuodavo 
pro langą. Kairioji ranka kaip tik 
buvo atsirėmusi ant rankenos, 
kuri keičia bėgius. Koks tai ner
vingas žaidimas, kai sankaba tau 
yra visai kitoj pusėj. Užpakaly 
sėdėję vis priminė pasitraukti 
nuo dešinės pusės kelio!

Neužmirštamas patyrimas!
(Bus daugiau)

JAUNIMO CENTRO 
VAKARIENĖ

Jaunimo Centrui paremti 
gruodžio 4 buvo suruošta vaka
rienė, kurią pradėjo kun. A. Ke- 
zys, SJ. Kun. A. Saulaičiui, SJ, 
sukalbėjus maldą apie 400 Jau
nimo Centro rėmėjų susėdo prie 
stalų. Svečiam pasivaišinus, trys 
dramos aktoriai — J. Valentinas, 
J. Balutis ir R. Stakauskas pa
pasakojo susirinkusiem įvairių 
humoristinių fragmentų, anek
dotų ir krėtė švelnias išdaigas.

Jaunimo Centro direktorius 
kuri. A. Kezys savo atsisveiki
nimo žody dėkojo rėmėjam ir 
įvairiem pareigūnam už atliktus 
darbus. Vėliau kun. A. Kezys 
Jaunimo Centro direktoriaus pa
reigas perdavė kun. A. Saulai
čiui, SJ, kuris yra septintas Jau
nimo Centro direktorius ir pats 
jauniausias. Pasak jo paties, ne
atsimenąs Lietuvos. Jis pareiš
kė, kad Jaunimo Centras turės 
likti visų lietuvių centru. Prašė 
Dievo pagalbos, kad taip būtų, 
dėkojo rėmėjam.

Susirinkusieji dėkojo kun. A. 
Keziui už nuoširdų darbą su jau
nimu. Visi sveikino naują Jau
nimo Centro direktorių kun. A. 
Saulaitį ir žadėjo visokeriopą pa
ramą. Abiem įteikta dovanų — 
kun. A. Keziui išgražinta lėkštė, 
o kun. A. Saulaičiui — švil
pukas ir nauja šluota, kuri gerai 
šluoja. Abiem direktoriam su
giedota Ilgiausių metų.

J. Kaunas

— Lietuvių skautų VI tautinę 
stovyklą plačiai aprašė Australi
jos spauda, garsino televizijos 
bei radijoa stotys. Nemaža žinių 
ir nuotraukų pateikė Melbourno 
dienraštis “The Sun”, leidžia
mas 610,000 egz. tiražu. Kelių 
laikraščių korespondentai buvo 
atvykę į stovyklą.

— Solistų Nerijos Linkevičiū
tės ir Bernardo Prapuolenio 
koncertas Clevelande įvyks va
sario 25. Rengia Ateities klubas.

— 1978 išeivijos estai pa
skelbė estiško jaunimo metais. 
Pramatomi specialūs suvažiavi
mai, rungtynės, kongresai.

— JAV latviai Bostone birže
lio 29 — liepos 4 rengia Lat
vių Dienas, kurių metu vyks 
dainų šventė, tautinių šokių 
šventė, parodos.
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SPAUDOJE:

MŪSŲ 
SIAURUMOS 
IR SEKLUMOS

Ateina į namus tie lietuviški 
mūsų laikraščiai, skaitom juos iš 
patriotizmo. Vieni dvasinį ir 
tautinį peną neša, kiti ir apmau
dą kelia. Štai panoro kas kuo 
pasigarsinti — į laikraštį. Sugal
vojo priekabių ieškoti — į laik
raštį. Užėjo kvailiojimo šė
limas — į laikraštį. Nėra są
lygų kur kitur išsiplūsti ir išsi- 
kvailinti — į laikraštį. Ir vis, dr. 
Vinco Kudirkos žodžiais, carų 
Rusijos policijos pavyzdžiu “vis 

grieždami dantimis, su apsi- 
putojimu, su perkūnais, su riks
mais, su pasiutimu . . . (“Var
pas”, 1893, Nr. 8). Nėra skir
tumo, ar buvęs policininkas bei 
vežikas, ar dabartinis gydytojas, 
teisininkas bei koks kanaunin
kas. Lygut lygutėliai visi. Šiam 
tikslui turim dabar jau net spe
cialius laikraščius. Taip dabar 
mūsų laikraščiuose, pasak senų
jų romėnų, “litera docet, litera 
nocet”, t.y. raidė moko, bet 
raidė ir kenkia. Ir kas galėtume 
abejoti savo daroma “pažanga”?

Tačiau reikia skaitytis su fak
tu, kad kitaip nebus. Turim rei
kalą jau su “profesionalizmu” 
— tas griežimas dantimis, puto
jimas, pasiutimas, tie perkūnai ir 
riksmai kai kam jau yra “kasdie
ninė duona”, o sovietiniu žar
gonu, “užsiiminėjimas kuo nors 
kaip profesija, profesijos įvaldy
mas”. O negi imsi ir neteksi 
“veiklos”? Tad nieko kito dau
giau nelieka kaip palinkėti to
kiai “veiklai” sėkmės!

Taip pat turim lietuviškame 
savo gyvenime ir ramių žmonių, 
tik “neprigirdinčių ir neprima
tančių”. Tokių lietuviškų dalto
nikų, sergančių girdėjimo ir re
gėjimo sutrikimu. Kai jie nesu
geba skirti, pavyzdžiui, raudonos 
ar žalios spalvos, tai tokių spalvų 
jiem ir “nėra”. Štai “Vienybėj” 
samprotaujama ir taip: “Aišku, 
pirmuoju prenumeruotinu laik
raščiu yra seniausiai einanti Vie
nybė”; “Viena pirmųjų organi
zacijų, kurios nariu reikia būti, 
aišku, yra Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, vienų metų su 
Vienybe”; “O iš veiksnių tiks
liausia remti Amerikos Lietuvių 
Tarybą (ALTą), kuri, tiesa, jau 
tvarkoma “naujųjų”, bet gyvena 
senųjų Amerikos lietuvių dvasia 
bei tradicijomis, o šalia to yra 
ne ant dviejų suolų sėdinčių 
nuoširdžių Amerikos piliečių or
ganizacija” (Vytautas Sirvydas, 
“Mes” — “Vienybė”, sausio 20 
nr.). Ir viskas. Visa šio laikraš
čio vedamojo esmė. Bend
ruomenė įdrėksta tik praeinant: 
“ . . .o Bendruomenė tegul vars
to duris Washingtone, kadangi, 
atrodo, jai nelabai terūpi šešta
dieninės mokyklos nei spauda”.

Tai šitaip, parafrazuojant 
mūsų patarlę, “Vienybė” pro ke
lis savo pačios medžius nebema
to viso miško. Kas pritaria, tepre- 
numeruoja “Vienybę” ir tesirašo 
į Susivienijimą, gerai, bet juk 
turim nepalyginti daugiau reikš
mingesnių laikraščių bei žur
nalų ir daugiau remtinų savo or
ganizacijų. Negi išsiteksim visi 
tik po “vienu” stogu, kai esam 
tokie skirtingi? Reikia ir Altos, 
bet ji juk skirta vienam ir specia
liam uždaviniui, tad kaip su ki
tais uždaviniais? Bet daugiausia 
liūdina tai ta neatsakinga ten
dencija: negi iš tikrųjų “Vieny
bė” taip ir “nemato” Bendruo
menės lietuviškam švietimui 
skiriamų pastangų: programų 
tvarkymo? vadovėlių, pratimų ir 
skaitinių leidimo? mokytojų ir 
jaunimo studijų bei bendro poil
sio savaičių? mokytojų konfe
rencijų? lituanistikos vasaros 
seminarų? “Švietimo gairių” 
leidimo? pagaliau ir mokyklom 
teikiamos moralinės bei finansi
nės paramos? Tad ir reikia šia 
proga taip pat “Vienybę” klaus
ti: ką šiandien turėtume, jei lie
tuvišką savo gyvenimą, jos siūly
mu, suvestume vien į ją vieną, 
vien į Susivienijimą ir vien į 
Altą? O mūsų gyvenimas liejasi 
visuotinėmis dainų, šokių ir 
sporto šventėmis, mokslo ir 
kūrybos simpoziumais, lietuvių

Detroite valstybiniame Wayne universitete vasario 16 atidaromas lietuvių kambarys. 
Jį suprojektavo architektas Jonas Mulokas. Techniškai fotografijos darbus atliko Vytau
tas Augustinas. Nuotraukose sumontuota daug Lietuvos istorinių ir dabarties vaizdų. 
Čia matome kambario sieną .

ATIDAROMAS LIETUVOS KAMBARYS 
DETROITO UNIVERSITETE
Vasario 16 vakare Wayne vals

tybiniame universitete Detroite 
atidaromas Lietuvos kambarys. 
Kambario planus parengė ar
chitektas Jonas Mulokas su sa
vo sūnumi, Rimu, taip pat archi
tektu. Techniškai visą projektą 
atliko Vytautas Augustinas.

Pagrinde yra paimta įvairios 
nuotraukos, jos taip sumontuo
tos, sudėstytos, kad gaunasi erd
vė. Toje erdvėje išdėstyti įvairūs 
Lietuvos istorijos momentai — 
žmonės kurie kūrė istoriją, pa
statai, kurie ir dabar liudija 
garbingą Lietuvos praeitį. Taip 
yra sukurtos dvi didelės sienos. 
Nuotraukos eina nuo grindų iki 
lubų, prie sienos priklijuotos, 
sumontuota taip, kad atrodo lyg

DAIL. P. PUZINAS WASHINGTONO

GALERIJOJE

Pasiekė mus žinia, kad į 
Washingtono vieną galeriją bu
vo priimtas dail. Povilo Puzino 
(1907-1967) vienas paveikslas, 
priimtas į National Collection of 
Fine Arts (Smithsonian Institu- 
tion meno muziejus).

Austrą Puzinienė, būdama 
Washingtone, supažindino to 
muziejaus konsultantę su savo 
išleista monografija apie dail. 
Povilo Puzino kūrybą. Konsul
tantė susidomėjo vienu paveiks
lu — Laivai — Boats (monogra
fijoje nr. 6). Ji išreiškė pageida
vimą, kad paveikslas būtų gale
rijos tapybos rinkiny.

Gruodžio mėnesį posėdžiavo 
tos galerijos meno komisija, viso 
15 asmenų. Visais balsais jie nu
balsavo įjungti Povilo Puzino 
paveikslą į “permanent collec
tion”.

Dail. Povilas Puzinas yra vie
nintelis pabaltietis dailininkas 
šiame muziejuje.

Šis muziejus yra antras savo 
didumu VVashingtone. Pirmasis 
yra National Gallery of Art, ant
ras — National Collection of 
Fine Arts.

Kas tie laivai?
Šį paveikslą P. Puzinas nuta

pė 1966, metus prieš savo mirtį. 
Jis mėgo tapyti laivus, per juos 
išsakyti ir savo gyvenimo filoso
fiją. Šie laivai nėra paimti iš ko
kios nors vietos, bet iš jo atmin
ties. Lauke jis darydavo skicus, 
paskui labai laisvai juos panau
dodavo.

dienomis, įvairiausiais kultūri
niais renginiais, sistemingu pa
sauliniu lietuvių sąjūdžiu su 
PLB seimais, kongresais, meni
ninkų išvykomis ir kitais polė
kiais. Ar to reikia, ar tai turė
tume be Bendruomenės? Pa
galiau ne kas kitas, o Bendruo
menė organizuoja ir spaudos 
mėnesius. Malonu kai kam plū
duriuoti tik savo siaurumose bei 
seklumose, bet ar nereikėtų pa
žvelgti, kad darosi ir už jų?

Stasys Barzdukas 

viena didžiulė nuotrauka. Vis
kas spalvota.

-o-
Įeinant į šį kambarį, ant durų 

uždėta su lietuviška ornamenti
ka vytis, paimta iš Vilniaus uni
versiteto bibliotekos antspaudo.

Viduje ornamentuota lietuviš
kai, net ir kambario lenta, ku
ri bus naudojama mokslo reika
lam, ornamentuota ietuviškais 
ornamentais. Įvestos lietuviškos 
kolonėlės, jų kapiteliai paimti iš 
Rumšiškės bažnyčios kolonų.

Šiaurėnė siena
Šiaurinės sienos vidury yra 

pasaulio žemėlapis iš 1499 metų. 
Žemėlapy matyti vytautinė Lie
tuva, galingiausia Europos vals
tybė. Vidury, ties žemėlapiu

Dail. Povilas Puzinas — Laivai. Paveikslas priimtas į National Collection of Fine 
Arts muziejų VVashingtone.

Kartą jis su savo žmona Aust
rą iš New Yorko mašina va
žiavo Atlanto pakraščiais į Ka
nadą. Pakelyje sutiko daug 
uostų ir matė daug laivų. P. Pu
zinas dažnai sustodavo ir ški- 
cuodavo laivus. Dalį tų škicų 
jis panaudojo savo tolimesnėje 
tapyboje. Šiaip paprastai jis ta
pė be modelio, tapė iš atmin
ties. Gerai įsidėmėjo gamtą, tu
rėjo gerą regėjimo atmintį. Pas
kui laisvai panaudodavo maty
tus motyvus. Ir šie laivai 
yra matyti Atlanto pakrašty, bet 
jie neturi savo konkrečios vie
tos. Ir jo monografijos autorius,
F.E. Whitaker, pastebi, kad jis 
mėgo tapyti be modelio, iš at
minties.

Ką reiškia šie laivai?
Čia matome ištrauktus į krantą 

du laivus. Jie atrodo galingai, 
ypač dešinysis. Pasakoja apie 
savo keliones, savo šeimininką, 
kažkokią svajotą pergalę. Bet 
jam iš kairės pusės skersas len
da daug mažesnis laivas, lenda 
ir lyg trukdo jo didingas svajo
nes. Bet — visumoje jie sugy
vena. Jie abu išmesti į krantą 
kažkokiam likimui. Jie tikisi vėl 

aukštai, to paties laiko vytis.
Žemėlapis padėtas lyg ant al

toriaus. Tai yra paminklas iš 
Šv. Mykolo bažnyčios Vilniuje. 
Viduryje — Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios portalas. Iš abiejų pu
sių du medalijonai — skulpto
riaus Vytauto Kašubos sukurti: 
kairėje Gediminas, dešinėje — 
Kęstutis.

Dešinioji pusė. Gilumoje • 
Čiurlionio Vyties preliudas, kai
rėj Vilniaus miesto panorama su 
Šv. Jono bažnyčios bokštu, Šv. 
Onos bažnyčia, katedra, deši
niau — Gedimino pilis, žemai — 
kunigaikščių rūmai. Prie
kyje stovi karalius Jogaila, kara
lius Zigmantas Augustas, kara
lienė Barbora (Radvilaitė). Prie 
jos — skulptūriaus Kašubos su

grįžti į jūrą, į gyvenimą ir 
būti naudingi.

Bet pažvelkime į pirmą planą, 
koks jis neramus, koks suardy

tas, sudraskytas. Ten numestos 
dvi valtys, mažos, sunykusios, 
aplaužytos, niekan neberei
kalingos. Kokiu giliu kontrastu 
kalba tos valtys prieš anuos 
laivus — didingus ir gražius? 
Tartum sako: ir jūs tokie bū
site — išmesti į krantą, niekam 
nebereikalingi, sudriskę.

Jautrus teptukas, kuris spal
vas ištiesia ir užverčia vieną 
ant kitos, pastiprina šį dramatinį 
ir poetinį įspūdį.

Motyvas toks paprastas — iš
mesti laivai. Kiti praeitų pro jį, o 
dailininkas, juos nutapydamas, 
praskleidė ir gilesnės tikrovės 
kampelį.

Kolorito atžvilgiu dominuoja 
pilkšvos, pilkai žalios spalvos. 
Kairėje laivas turi stipresnį 
mėlyną akcentą, gretimas lai
vas — žalsvai gelsvas, o apa
čia — rausva. Į šoną atsirėmusi 
valtis irgi rausva, lyg būtų nuo 
didžiojo laivo užsidegus, (p.j.) 

kurtas karalius Mindaugas. Prie 
Jogailos — Vytauto Didžiojo pa
minklas Karo mokykloje A. Pa
nemunėje.

Kairioji pusė. Gilumoje Čiur
lionio paveikslas — Auka. Že
miau, pradedant iš kairės, Vil
niaus sienos vartai, tolumoje — 
Trakų pilis pagal architekto Ka
marausko rekonstrukciją. De
šiniau — Vioniaūs operos rū
mai, architektė N. Bučytė. Už 
jos — Šv. Kazimiero bažnyčia 
su Lietuvos kunigaikštijos karū
na (Šią karūną atkūrė architek
tas J. Mulokas). Pirmam plane, 
iš kairės į dešinę einant, — Lie
tuvos kariuomenė 1812 metais, 
žemiau — Lietuvos kariuomenė 
1410 metais. Nuo jos į dešinę 
— dail. Mateikos — Žalgirio mū
šis.

Kitą kartą susipažinsime su 
antra siena ir su visa šio kam
bario istorija, (p.j.)

DĖL LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS 
PREMIJOS

Lietuvių Rašytojų Draugija 
New Yorke buvo sudariusi ko
misiją, kuri turėjo vertinti 1977 
metų grožinės literatūros kny
gas. Į tą komisiją buvo pakvies
ti: Kotryna Grigaitytė-Graudie- 
nė, Paulius Jurkus, Aleksandras 
Merkelis, Pranas Naujokaitis, 
Vytautas Volertas.

Buvo norėta premiją paskirti 
dar prieš Vasario 16. Pirma
sis komisijos posėdis buvo nu
matytas sausio gale, bet jis ne
įvyko. Dėl susidėjusių aplinky
bių komisijos nariai iš savo pa
reigų pasitraukė. Naują vertini
mo komisiją Rašytojų Draugijos 
valdyba sudarys jau kitoj vietoj.

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

Atsiųsta 
paminėti

Milda Kvietytė — KALNUO
SE. Pasakos ir vaizdeliai vai
kams. Iliustravo dail. Ada Kor- 
sakaitė-Sutkuvienė. 1977. Iš
leido Pasakų Fondas, 6540 So. 
Campbell Avė., Chicago, III. 
60629. Spausdino Vijeikio 
spaustuvė. 80 psl. Kaina3 dol.

Autorė šioj knygoj pateikia 
aštuonis neilgus pasakojimus. 

Pirmajame važiuojama į vasaros 
namelį. Toliau — nutikimai grįž
tant iš vaikų darželio. Nutikimai 
parke. Motinos diena. Pasiklydu
si Rainutė. Kalnuose susitin
kama ir su meškomis. Kiškiai 
saugosi vilko. Šnekutis beskrai- 
dydamas pamato ir Simą Kudir
ką, Amerikos laive suimtą rusų.

Pasakojimai sklandus, lengvai 
skaitomi, neapsunkina jauno 
skaitytojo savo “žodingumu”. 
Savo turiniu nėra spalvingi, 
savo didaktika galį būti “naivūs” 
net ir patiem vaikam. Skiria

mi geriem vaikučiam (knygos 
dedikacija), jie ir vaizduoja ge
rus vaikučius.

Knygos rašyba galėtų būti lai
koma pavyzdinga, jei keliose 
vietose (6, 9 ir 14 psl.) nebūtų 
rašoma “nuveškime”, “nuvešk”. 
Bet kitur (pvz., 51 psl.) tas 
veiksmažodis rašomas jau tai
syklingai: “nuvežti”, “nuvežk”.

Reikėjo suvienodinti ir dve
jopą kreipinio vartojimą. Vienur 
skaitom: Kovuk, stirnuk, tėtuk, 
Vėjuk; kitur (ir net visai ten pat): 
Kovukai, stirnukai, tėtukai, Vė
jukai (vienaskaitoj).

Iliustratorė knygai pateikė 
gana daug (arti 50) piešinių 
(nespalvotų). Vieniju tikrai įdo
mūs; kiti, nors ir nepeiktini, tam 
tikru savo pasikartojimu lyg ir 
nublukina įdomiuosius. Kyla 
klausimas: ar nebūtų geriau, jei 
knygoj piešinių būtų mažiau 
arba jie būtų kiek įvairesni?

Andrius Norimas — SANTA
KA. Novelės. Išleido ir spausdi
no Draugas, Chicago, III. 1977. 
Biršelis dail. Giedros Trečiokie
nės. Tiražas 1000 egz. 304 psl. 
Kaina 6 dol.

Autorius, sėkmingai besireiš
kiąs lietuvių literatūroj, su savo 
pirmuoju romanu “Birutės tur
tai” pasirodė Lietuvoj 1938. Vė
liau rodėsi su kitais kūriniais, 
tarp kurių buvo ir premijuota 
apysaka “Be namų”. Prieš ke
letą metų (1975) Amerikoj iš
leistas jo romanas “Miršta tik 
žmonės”.

Šiame naujajame novelių rin
kiny yra 12 novelių (trys iš jų 
laimėjo Dirvos konkursuose 
premijas): Alytis (premijuota 
1968), Globėjo įtaka, Keturkelis, 
Laima, Maža žingsnių beliko, 
Netylėsiu, Obuolys, Palankės 
burtininkas, Po laivu (premijuo
ta 1965), Santaka (premijuota 
1964), Tyla Didžiojoj Dauboj, 
Varpai gaudžia.

Birutė Vedegienė (paruošė) 
— NUSPALVOSIU. Išleido Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokykla, 
Cleveland, 1977. Spausdino 
Gintas Mekeša. Didelio formato. 
68 psl. Kaina 2 dol. Užsaky
mus siųsti V. Augulytei, 17702 
Crestland Rd., Cleveland, Ohio 
44119.

Tai iliustruota lietuviška abė
cėlė spalvojimui. Kairiajame 
puslapy — raidė, dešiniajame — 
paveikslas. Reikia visų pus
lapių raides ir paveikslus nu- 
spalvoti. Kairėj pusėj keturios 
linijos skiriamos raidžių rašymui.

Yra tokie paveikslai (abėcėlės 
tvarka): arkliukas, ąsotis, bež
džionė citrina, čiuožykla, dramb
lys, (...), zuikis, žuvys. Po 
visos abėcėlės — trys tautiniai 
simboliai: Lietuvos vėliava, Vy
tis, Geležinis vilkas.

— VVally Gustaitis, inžinierius, 
industrialistas, yra savininkas 
Ideal Gage Co., Gardena, Calif. 
Šiuo metu Gustaičio firma mini 
20 metų gyvavimo sukaktį ir ga
mina reikmenis keliom raketas 
ir satelitus gaminančiom bend
rovėm. Gustaitis užaugo ir 
mokslus ėjo Detroite, kur jo tė
vai buvo pionieriai buvusios Šv. 
Jurgio parapijos.
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Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo aktą skaito 
dr. Jonas Basanavičius 1918 vasario 16 Vilniuje. Paveikslą 
piešė dail. Petras Kalpokas. Dabar paveikslas kabo Lietu
vos atstovybėje Washingtone. Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga jis papuoštas gėlėmis.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Jurgis Šaulys, Stasys Na

rutavičius, kun. Kazimieras Šaulys, dešinėje sėdi: kun. Vladas 
Mironas, Petras Klimas, Antanas Smetona, kun. Justinas Stau
gaitis, Jonas Vileišis. Stovi kairėje pusėje: Kazimieras Bi
zauskas, Donatas Malinauskas, Jonas Vailokaitis, kun. Al
fonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, dešinėje: Pranas Do
vydaitis, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Jonas Smil
gevičius, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys.

■

Nutarimą 8.

■i

d

prisikėlimą

Vytauto Didžiojo 
muziejus ir Laisvės 

paminklas Kaune.
Kairėje bokštas, 

kuriame buvo 
įkeltas Amerikos 

lietuvių dovanotas 
laisvės varpas.

'Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 n. vienu balsu nu
tarė kreiptis; į Rusijoe,Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės Šiuo 
pareiškimu:

Lietuvos Taryba,vienintelė lietuvių tautos atstovybė.remdamos 
pripaiintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pamatais sutvardytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių,kurie 
yra buvę su. kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybės pama
tus ir jok santykius eu kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiek galima graičiau sušauktas steigiamasis seimas,demokratiniu budu 
visų joa gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ....................................
vyriausybei.prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Vilniųj»,vasario 16 d. 1918 m.

Lietuvos nepriklausomybės akto faksimilė Karalius Mindaugas, pieštas dail. Česlovo Janušo. Paveiks
las ilgą laiką kabėjo Apreiškimo parapijos salėje, kol vieną 
kartą paslaptingai dingo. Mindaugas Lietuvos karaliumi vai
nikavosi prieš 725 metus — 1253.
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MANO GERRZAMZ ZR RZ1ANGŪS 
BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI!
Vysk. Vincento Brizgia laiškas lietuviam

Derėjo, kad šiuos žodžius bū
čiau parašęs kiek anksčiau, bet 
dėl kai kurių įvykių teko pa
laukti po sausio 22. Nuoširdžiai 
dėkoju visiem, vienaip ar kitaip 
mane prisiminusiem mano kuni
gystės 50 metų sukakties proga. 
Daug kam jaučiuosi už tai labai 
skolingas, ypač kunigam ir pa
sauliečiam, ruošusiem ne vienoj 
vietoj tos sukakties viešus pami
nėjimus. Mano sąlygose būtų

derėję tą sukaktį paminėti vien . darbas nebuvo lengvas. Tačiau 
tylia malda, bet jūs kitaip manėt.
Visų jūsų pastangas, man pa
reikštą bičiuliškumą dėkingai
vertinu.

Pasirinkti kunigo pašaukinją 
manęs neragino nei mano šeima, 
nei mokytojai. Ano meto jaunuo
liai, matydami jaunų kunigų sto
ką po pirmo pasaulinio karo, ra- 
ginom vieni kitus tapti kunigais. 
Pasiruošimas ir visas 50 metų

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
RUOŠIASI VASARIO 
ŠEŠIOLIKTAJAI

vis tiek, po visos patirties, jei 
gyvenčiau antrą kartą, vėl bū
čiau kunigas.

Po šio antrojo pasaulinio ka
ro, kai negalėjau grįžti į Lietuvą, 
turėjau galimybių pastoviai vie
tai, pastoviam darbui. Popie
žiaus Pijaus XII asmeniniu 
sprendimu, kiek žinau, Ameri
kos Lietuvių Kunigų Vienybei 
prašant, teko apsigyventi Chica
goj ir pasišvęsti lietuviam už 
Europos. Įvairių kraštų vietiniai 
ir tremtiniai lietuviai kunigai, 
tėvai ir broliai vienuoliai, sese
lės vienuolės žinojo ir žino, 
kad jie yra ne mano, o vietos 
vyskupų ir savo vyresniųjų ju-

Marytė Bieliūtė, Petro Montvilos anūkė, savo mokykloje 
surengė protesto demonstracijas, kad Sovietų Sąjungoj per
sekiojami katalikai. Pati pasidarė plakatą, kur vaizduojama 
katalikų bažnyčia už geležinių virbalų ir užrakinta, kry
žius apipintas grandine. Jos surengtame mitinge dalyvavo ir iš 
pavergtų tautų ir taip pat jos draugai iš Pietų Amerikos. Jau
nųjų protestas buvo rodomas ir televizijoj. Savo laiške se
neliui rašo: “Nuostabu, kaip mažai žmonės žino, ką daro 
Brežnevas.”

(atkelta iš 2 psl.)

Radijo programos angliškai
Nepriklausomybės sukakčiai 

atžymėti JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba yra paruošusi dvi 
pusvalandines ir vieną 15 minu
čių radijo programą anglų kal
ba. Jas be didesnio vargo kiek
vienas aktyvesnis lietuvis gali į- 
piršti vietos amerikiečių radijo 
stotim, prašant laiką skirti “pub- 
lic Service” tikslui. Programas 
paruošė LB darbuotojai Daiva 
Kezienė, Ant. Mažeika, Aušra ir 
Charles Zerr, Birutė ir Juozas 
Gailai, Rasa Ardytė ir Kęst. 
Pliuškonis. Kai kurios progra
mos dugiau diskusinio pobū
džio, su politiniais komentarais, 
kitos — daugiau paįvairintos 
muzikiniu indėliu. Programas 
galima užsisakyti rašant: Lithua- 
nian-American Community of 
USA, Ine., 708 Custis Road, 
Glenside, Pa. 19038.

Informacija amerikiečiam
LB visuomeninių reikalų ta

rybos pirm. Aušra Zerr su tal
kininkais yra paruošusi pavyz
dinę medžiagą Lietuvos reika
lais kontaktavimui JAV prezi
dento, valstybės sekretoriaus, 
kongreso narių ir amerikiečių 
spaudos. Pateikiami laiškų pa
vyzdžiai, nurodą, kaip kreiptis 
į politinio gyvenimo vairuoto

jus, prašyti vedamojo straipsnio 
išspausdinimo, parašyti laišką 
redakcijai ar paruošti komunika
tą spaudai minėjimo reikalu. 
Taip pat paruoštas minėjimo re
zoliucijų pavyzdys ir straipsnis 
žmogaus teisių klausimu. 
Straipsnis tinka būti panaudotas 
kaip vedamasis ar net kaip kong
reso narių pareiškimas Vasario 
16-osios proga. Sutinką talkinti 
amerikiečių kontaktavime minė
tą medžiagą gali gauti kreip
damiesi aukščiau minėtu adre
su.

Jaunimas jungiasi į 
bendrą darbą

Šiandieninis jaunimas — 
veiklos prieš okupantą ilgalai
kis užtikrinimas. Aplinkraščiu 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
kviečia jaunimą rašyti laiškus 
amerikiečių spaudai, JAV prezi
dentui, kongreso nariam. Prie 
aplinkraščio jungiami įvairūs 
laiškų pavyzdžiai, pasisaką dėl 
politinių kalinių. Belgrado ir 
Helsinko konferencijų, disiden
tų, S. Kudirkos. JAV LJ S-gai 
esant bendruomenine institu
cija, JAV LB krašto valdyba di
džiuojasi minimos akcijos inicia
torių pirm. Birutės Zdanytės ir 
vicepirm. Lino Kojelio bei jų 
talkininkų pastangomis ir jiem 
reiškia padėką.

A. Gč. (LB Inf.)

risdikcijoj. Tačiau jie visi nuo 
pat pradžios iki dabar buvo ir 
yra man tiek bičiuliški ir loja
lūs, kad iš jų patiriu nuošir
daus bendradarbiavimo ir man 
reikalingos visokios pagalbos. 
Ypatingai esu dėkingas Chicagoj 
gimusiem Kunigam, su kuriais 
tenka man kartu gyventi nuo pat 
atvykimo į Ameriką: a.a. kun. S. 
Vaitiekui, kun. J. Malin(auskui), 
kun. J. Stankevičiui, kun. A. Za
karauskui, kun. P. Kelpšui. Visą 
savo laiką, energiją, gaunamus 
išteklius galiu iki šiol skirti lie
tuviam už Lietuvos, Lietuvoj, 
Rusijoj, Sibire, nes nuo pat pra
džios iki dabar mano kasdieni
nio gyvenimo visus reikalus pa
tenkina seselės kazimierietės, 
daug man padeda įvairiuose dar
buose. Kiekvienam yra aišku, 
kiek daug esu jom skolingas.

Gerbiu visus lietuvius ir esu 
dėkingas už tą opiniją, kokią 
yra sukurta įvairiuose kraštuose 
apie lietuvius. Lietuvius lankyti

man yra ne tik malonu, o garbė 
prieš kitataučius. Mano išgyve
nimus lietuvių tarpe yra sunku 
išreikšti. Mes kartu ne tik mel
dėmės, tarėmės, dirbom, džiau
gėmės, o ne vienu atveju kartu 
ir apsiverkėm. Ypač lankant at
skiras lietuvių kolonijas, mes 
esam visi kartu — visokių pa
žiūrų, net skirtingų religinių de
nominacijų. Ne vienu atveju pa
tyriau, kokio teigiamo įspūdžio 
daro kitataučiam toks mūsų šei
myninis vieningumas.

Gerai žinau, kad nesu nei 
neklaidingas, nei tobulas. Yra 
natūralu, kad ne visuose klausi
muose visi esam tos pat nuo
monės. Kitaip manančių nebijau 
ir nesmerkiu, tik noriu, kad visi 
kartu ir vieni kitus gerbdami 
surastume teisingiausią atsaky
mą ir jį visi priimtume. Daug 
kam galėjau nusikalsti, ką už
gauti, nusibosti, neįtikti ir 1.1.

Visus tuos, man žinomus ar ne
žinomus, kasdien prisimenu 
maldoj, prašydamas Dievą jiem 
palaimos, paguodos, o man at
leisti mano kaltes, klaidas.

Esu dėkingas Amerikai, kad 
turim čia tokias gyvenimo sąly
gas, laisvę mūsų veiklai. Pa
našiose sąlygose gyvena ir vei
kia lietuviai ir kituose laisvo 
pasaulio kraštuose. Visiem lin
kiu būti gyvenamam kraštui lo
jaliais, kūrybingais ir turimas 
sąlygas panaudoti taip pat Lietu
vos pagalbai.

Kol jėgos tesės, kol seselių ka- 
zimieriečių labdara mane laikys 
laisvą nuo kasdieninio gyveni
mo rūpesčių, ir toliau gyvensiu 
pasišvęsdamas lietuviam ir Lie
tuvai.

Už viską dėkodamas Dievui, 
ir toliau liekuosi jūsų su pagar
ba, meile ir dėkingumu širdy.

Vyskupas Vincentas Brizgys

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001, 991-7260 

52 veikimo metai (1924-1977)

Turtas (Assets) $13,000,000.00

VASARIO 16-TOS MINĖJIMO proga asmenys, 
talkiną Lietuvių Bendruomenei išlaikyti išeivijoje 
tautinę gyvybę ir siekti Lietuvai laisvės, aukas 
siunčia Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybai. 
Čekius rašyti Lithuanian American Community 
USA Ine. vardu ir siųsti Krašto Valdybos vice
pirmininkui finansų reikalams — F. Andriūnas, 
155 Greenvvood Avė., VVyncote, Pa. 19095. Lie
tuvių Bendruomenė taip pat priima aukas per
davimui ir kitiems laisvinimo veiksniams.

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D.C.

Kelias į
Vasario 16
(atkelta iš 3 psl.)

tis rusifikacijai. Giliausiu būdu 
jis įtvirtino tą pasipriešinimą, 
primindamas krikščionius kan
kinius, kurie žuvo už savo įsi
tikinimus.

Šie du vyrai parengė tautą, 
kad sušvistų jos Aušra. Po Aušros 
jau prasiveržia lyg kokia lavina. 
Visur plinta ir sklinda tautinis 
atgimimas. Maironis, mūsų tau
tinio atgimimo pats didžiausias 
poetas, jau tada rašė: “Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo . . ., nesu
laikysi naujo kilimo . . .”

Jau 19 amžiaus gale visi tie, 
kurie norėjo surašyti mirštančios 
tautos paskutinius žodžius, buvo 
tiesiog nustebinti. Tai laikė tik
ru stebuklu — tauta prisikėlė. 
Ir dar daugiau — formavosi jau 
visai kita Lietuva, kurios pagrin
de buvo ryškūs tautiniai pra
dai. Toji Lietuva jau atėjo iš 
tų pažemintųjų, nes bajorų Lie
tuva jau buvo mirusi.

Naujoji srovė didėjo ir didė
jo. Jau 1905 metais Vilniaus sei
me dalyvavo 2000' delegatų, ku
rie kalbėjo lietuviškai ir reikala
vo Lietuvai autonomijos . .

Tauta nuėjo ir toliau — į ne
priklausomybę. Tai 1918 metų 
vasario 16 aktas yra ilgas tautos 
kovos kelias. Tik nepriklausoma 
Lietuva garantavo laisvę lietu
viškam žodžiui, lietuviškai kūry

bai. Ir dar daugiau — tik ne
priklausoma Lietuva įtvirtino 
lietuvių kalbą visame gyvenime. 
Koks tai buvo įvykis, kad buvo 
sukurtas Lietuvos universitetas 
ir kad jo dėstomoji kalba buvo 
lietuvių kalba! Tiek daug buvo 
Lietuvoje mokyklų, kurias lankė 
lietuvių vaikai, bet jų dėstomo
ji kalba niekada nebuvo lietuvių 
kalba!

Tik nepriklausomybė sudarė 
galimybes iškilti lietuviškai vis
pusiškai kūrybai, tik nepriklau
somybės metai visus sujungė 
į darnų ir tvirtą lietuvių tautos 
vienetą.

Ir dabar, kai švenčiama 60 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukaktis, visi lie
tuviai, ir pavergtoje Lietuvoje, 
ryžtasi visom išgalėm dirbti Lie
tuvai, tai naujajai Lietuvai, kuri 
užsivilko savo lietuviškus dra
bužius.

Jei istorijoje praėjome tam
siausius laikus, praeisime ir šias 
priespaudas ir negandas. Juk 
šiandien tūkstančiai lietuvių 
skiekia to paties — laisvės Lie
tuvai. Tie lietuviai išsimokslinę, 
išsilavinę, pasiekia visokias 
gyvenimo sritis ir visur liudija 
mūsų tautos gyvybingumą ir ko
vingumą. Tauta niekada nenu
rims, kol Lietuvoje bus pilna 
demokratinė nepriklausomybė, 
tokia nepriklausomybė, kuria 
džiaugiasi ir kiti mažieji kraštai, 
— Šveicarija, Danija, Belgija, 
Olandija.

• Saugi ir prieinama vieta lietuviam savo 
santaupas dėti, paskolas imti ir kitus ban
kinius reikalus atlikti.

• Mokami aukšti, įstatymu leidžiami divi
dendai: 5 1/4 % metam. Taupymo sąskai
tom 6 1/2% (dviem metam nuo $2,500).

• Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų
priskaitomi nuošimčiai. i

• Greitas ir našus patarnavimas, vartojant 
angių, lietuvių ir kitas kalbas.

• Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai įrengto langelio, privažiuojant au-

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler tomobiliu.
Savings and Loan Association, Kearny, N.J., pastatas

DARBO VALANDOS: plrmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. Iki 1 v. popiet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-penktadienį 
nuo 9: v.r. iki 6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet.

s/u
VISIT LITHUANIA IN 1978!

VILNIUS (5 nights), RIGA (4 nights)
LENINGRAD(3 nights), COPENHAGEN (1 night)

Eariy Bird Eariy
Departure Totai incl. Totai incl. Bird
Date GIT Air Fare APEX Air Fare ★ Saving ★
May 18 $1100 $ 954 $146 ~
Jun 19 $1213 $1076 $137
Jul 17 $1213 $1076 $137
Aug 14 $1213 $1076 $137
Sep 18 $1100 $ 954 $146
Dec 19 $1072 $ 926 $146

Rates based on double occupancy Plūs $3 tax
Also departures from West Coast, Montreal and Toronto

★ Purchase your ticket no later than 45 days prior to departure 
to earn these savings

Air tarės in effect as of UNION TOURS, INC.
Dec 1977 and subject to 6 East 36th Street
change New York, N.Y. 10016

(212) 679-7878

— Dr. Kęstutį J. Valiūną, 
Vliko pirmininką, Illinois Lietu
vių Respublikonų Lyga išsirin
ko pasižymėjusiu 1977 metų lie
tuviu. Atžymėjimas bus įteiktas 
kovo 4 Chicagoj, Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Banketo pir
mininkės Irena Regienė ir Re
gina Andrijauskienė rūpinasi 
banketo įspūdingumu.

— Lietuvos vyčiai ragina 
JAV lietuvius rašyti pro
testo laiškus McGraw-Hill lei
dyklai, 1221 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 
10020. Leidyklos išleistoj pasau
lio vėliavų knygoj “Flags 
throughout the Ages and aeross 
the World” yra Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vėliavos, atspaus
dintos 302 puslapy, bet jos pa
vadintos tik JAV lietuvių, latvių 
ir estų vėliavomis.

— Kun. Pranas Šukys, Nemirų 
parapijos, Vilkaviškio! vyskupi
jos, klebonas, mirė gruodžio 13 
okupuotoj Lietuvoj. Velionis 
buvo gimęs 1903 , kunigu įšven
tintas 1930. Tokiu būdu perei
tais metais okupuotoj Lietuvoj 
mirė 22 kunigai.

— Lietuvos vyčių 74 kuopa, 
Šv. Juozapo parapijoj North 
Scranton, Pa., vasario 19, sekma
dienį, 2 vai. popiet rengia para
pijos salėj Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimą. Pro
gramos koordinatorė — Sesuo 
Virginija Marija.

— Simo Kudirkos dieną pa
skelbė Los Angeles burmistras 
sausio 23, kai visoj Amerikoj 
buvo matomas filmas “The De- 
fection of Simas Kudirka”. Sau
sio 12-13 ir 17-24 Simas lankėsi 
Los Angeles mieste, susitik
damas su spaudos žmonėmis, or
ganizacijų vadais, švietimo pa
reigūnais, studentais. Vien Los 
Angeles mieste paskleista 
700,000 fdmo skripto kopijų.

— Solistė Lilija Šukytė — 
Lilian Sukis, dainuojanti Miun
cheno ir kitose operose, koncer
tuos Toronte vasario 23, ket
virtadienį, 8:30 vai. vak. Town 
Hali of the St. Lawrence Cent
re, Toronte, Kanadoj. Jos rečita
lis įjungtas į žymiųjų solistų 
koncertų seriją “Viva voce”. 
Akomponuos Derek Bampton. 
Koncertą rengia Toronto Arts 
Productions.

— Tėv. Juozapas Bacevičius, 
OFM, vadovaus moterų dvasi
niam atsinaujinimui Putname 
kovo 3-5. Kviečiamos dalyvauti 
visos lietuvės moterys. Apie da
lyvavimą prašoma skubiai pra
nešti telefonu 203 928-5828 arba 
raštu: Sister Superior, I.C. Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260.

— Lietuvių Fondui įnašais
1976 buvo suaukota 103,738 
dol., o 1977 — 216,571 dol. 
Į šias sumas įeina ir testamentai.
1977 pajamas smarkiai padidino 
J. Krukonio palikimas.

— Nesusipratimas VLIKo ta
ryboje išspręstas, 1978 sausio 14 
dienos posėdy priėmus tokį nu
tarimą: “VLIKo taryba, turėda
ma galvoje, kad A. Sperauskas 
atsiriboja nuo visų M. Kavolio 
insinuacijų B. Nemickui ir ap
gailestauja savo pareiškimus 
VLIKo taryboje ir dėl jų kilu
sį nesusipratimą, — laiko klau
simą baigtu”. (Elta)

— Nauji Darbininko skaityto
jai: B. Račiukaitytė, Rangeley, 
Maine, E. Skopas, Bei Air Motei, 
Meriden, Conn., J. Švažas, V. 
Vokietija, A. Stulga, Cincinnati, 
Ohio. Užsakė kitiem: V. Vebe- 
liūnas, Locust Valley, N.Y. — 
Tamsevičiam, Cicero, III., J.A. 
Jonynas, Mt. Royal Motei, Ber- 
lin, Conn. L. Persky, W. Ha
ven, Conn. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
Darbininko prenumerata visiem 
13 dol. metam.
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS

VILNELE
Redaguoja Nijolė Ulėnienė, 16 Lucille La ne, Dix Hills, N.Y. 11746 

Talkina Rūta Dragūnevičiūtė

MANO KALĖDOS
Mano Kalėdos buvo labai 

smagios. Visi gavo daug dovanų. 
Kalėdų senis pripildė mūsų koji
nes su saldainiais. Pas mus at
važiavo daug svečių. Visi valgė, 
gėrė ir linksminosi.

Sigita Alksninytė, 3 sk.

Mano geriausia Kalėdų dovana
Aš Kalėdoms gavau daug gerų 

ir gražių dalykų. Man geriau
siai patinka mano aparatas, kurį 
gavau iš savo dėdės. Aš visada 
norėjau aparato, bet mama ir tė
tis sakė, kad jie per daug pinigų 
kainuoja. Mano aparatas vadinas 
“Gaf Personai 2”. Tą aparatą 
galima įsidėti į savo kišenę, 
nes yra “Pocket Camera”. Man 
jis patinka, nes jis gali dvide
šimt fotografijų fotografuoti. Šis 
aparatas yra labai geras, mažas 
ir gražus.

Tadas Nemickas, 5 sk.

Per Kūčias mes valgome dvy
lika valgių. Mano mėgiamiausias 
valgis iš visų valgių yra žuvis. 
Mano šeima eina pas močiutę 
valgyti. Reventai irgi atvažiuoja 
pas močiutę. Kai valgom kūčias, 
visi kalba ir labai daug valgo. 
Mano mama padarė kisielių, o 
močiutė iškepė žuvies ir sliži- 
kų. Šiais metais mano močiutė 
padarė ką nors naujo, žuvies su 
“potato chips.” Kai baigėm val
gyti, mes išgirdom skambutį. 
Kai atidarėm duris, buvo aštuo- 
ni maži krepšiai ir kokie penki 
labai dideli krepšiai dovanų. Aš 
gavau penkias dovanas ir dar dvi 
iš Californijos. Man labai patiko.

Nina Jankauskaitė, 6 sk.

Ką aš dariau Kalėdų dieną!
Kalėdų dieną aš atidariau savo 

dovanas. Aš gavau “Systan 7” 
iš Kalėdų senio. Man patinka 
Kalėdos dėl to, kad aš turiu daug 
laiko žaisti.

Tauras Vebeliūnas, 3 sk.

ŽIEMA

/.lema, žiema, tu balta. 
Medžiai pliki, gėlių nėra. 
Eglės, pušys yra apšalę.
Ledai kabo apie namą.

KŪČIOS
Per Kūčias mes važiavom į Ka

nadą. Labai daug sniego buvo 
ant žemės. Aš ir mano brolis “Snoopy.” 
žaidėme lauke. Kai vakaras atė
jo, visi, gražiai apsirengę, ėjom 
prie stalo. Mes laužėm plotkeles, 
dalinomės ir dejom ant lėkštės.

Aš gėriau truputį vyno. Mes 
valgėm visokių valgių. Man pa
tiko sližikus valgyti.

Kai visi pavalgė, ėjom prie eg
lutės ir atidarėm dovanas. Prieš 
12 valandą ėjom į bažnyčią. 
Mišios pasibaigė, ir visi ėjo že
myn į rūsį pasikalbėti. Tada va
žiavom namo, ir aš ėjau mie
goti.

Ramunė Radzevičiūtė, 6 sk.

Kalėdos jau čia
— Kalėdos jau čia! — sušu

ko Laurutė. Šiandien buvo Kū
čių vakaras, ir atvažiavo labai 
daug svečių į Laurutės namus. 
Sukalbėjo maldą ir taip pradėjo 
vakarienę. Laurutei labai patiko 
visi valgiai, bet tik ne žuvis. 
Kai dvylika valgių buvo suval
gyta, Laurutė nubėgo prie eglu
tės ir žiūrėjo į dovanas. Tuoj 
atėjo suaugusieji ir atsisėdo. Ta
da Laurutės brolis, apsirengęs 
kaip Kalėdų senis, atėjo ir išdali
no dovanas. Visi atsidarė savo 
dovanas. Dabar Laurutė pamatė 
labai didelę dovaną, kuri ne
buvo atpakuota. Ji nuslinko prie 
paketo ir pamatė parašą, kuris 
sakė: Laurutei — nuo Kalėdų se
nio. Mergytė pradėjo nuplėšti 
popierių nuo dovanos. Laurutė 
atpakavo dovaną, ir didelė šyp
sena atsirado jos veide, kai ji pa
matė, kad tai buvo keturių pėdų

1

ifc

Scena iš Maironio lituanistinės mokyklos vaidinimo “Sapnas vasario 16 išvakarėse”, 
paskutinis paveikslas. Nuotr. L. Tamošaičio

KALĖDOS IR
NAUJI METAI

Vita Rygelytė, 7 sk.

Apsirengsiu aš šiltai 
Ir su rogėm slidinėsiu, 
Sniego senį pastatysiu. 
Visą dieną jį matysiu!

Laura Bilėnaitė, 3 sk.

KALĖDŲ ATOSTOGOS
Per Kalėdų atostogas aš buvau 

namie ir sirgau. Mano teta ap
lankė mus. Kalėdų dieną mes 
turėjom daug svečių. Kristina ir 
Loreta Milukai tė s atėjo pas 
mus. Kristina pernakvojo, ir mes 
linksmai praleidom laiką. Per 
Kūčias mes važiavom pas mano 
tetą ir dėdę — Vitą ir Rūtą Ge
rulaičius.

Lisa Gurinskaitė, 6 sk.

PIRMAS SNIEGAS
Pirmas sniegas krito, kai buvo 

Kalėdos. Buvo labai gražu. Snie
gas buvo tik vieną dieną. Aš ir 
mano sesutė žaidėm lauke, snie
ge. Buvo labai šalta. Man buvo 
labai šalta, ir kitą dieną aš sir
gau. Kai mes grįžom namo, mes 
gėrėm kakavą. Tada man buvo 
šilta. Kai aš sušilau, mes ėjom 
prie jūros. Ten buvo daug snie
go ir smėlio, ir buvo didelės 
kopos. Kai mes užlipom ant ko
pų, mes įklimpom. Tada mes 
ėjom namo, nes pradėjo temti. 
Man labai patiko ta diena.

Lisa Babušytė, 6 sk.

DIDŽIULĖ DĖŽĖ
Karo metai. Jūra žinojo, kad 

nebus daug Kalėdų dovanų šiais 
metais. Tėvelis buvo Vokietijoj, 
o mamytė dirbo Kauno fabrike 
už mažą algą. Jūra galėjo tikėtis 
tik kokią šokolado plytelę gauti. 
Ji atsiminė praeitas Kalėdas, kai 
visa giminė suvažiavo kūčių 
valgyti. Tada ji ir jos broliu
kas gavo daugybę dovanų. Net 
šuniukas gavo skanų kaulą. Bet 
šiais metais — nieko.

Dieną prieš Kalėdas Jūra ir 
broliukas Simas puošė eglutę 
savo padarytais žaisliukais. Eg
lutė labai gražiai atrodė.

O Kalėdų rytą Jūra anksti pra
budo. Ji nuėjo apačion prie eg
lutės. Ten, po papuošta eglute, 
stovėjo didžiulė dėžė. Ji buvo 
labai aukšta, iki Jūros liemens, o 
Jūra buvo gan aukšta mergaitė. 
Ar jūs žinote, kas toje dėžėje 
gali būti?

Ramunė Jasaitytė, 7 sk.

Atėjus gruodžio mėnesiui, 
mes visi pradedam laukti Kalė
dų švenčių. Oras atšąla, ir kar
tais pradeda snigti. Žmonės eina 
į krautuves pirkti įvairių dovanų 
savo šeimai, o maži vaikai pra
deda laukti Kalėdų senio. Kalė
dos tai yra Jėzaus gimimo diena. 
Mes lietuviai švenčiame taipogi 
ir Kūčias, per kurias laužiame 
plotkeles ir valgome įvairius 
valgius be mėsos. Per Kūčias 
mes visados prisimename savo 
mirusius gimines.

Kalėdų dieną kartais pradeda 
kristi baltos snaigės, ir viskas 
lauke būna balta ir gražu. Mano 
šuo labai mėgsta tada lakstyti 
po lauką. Žmonės tada šiltai ap
sirengia ir stato sniego senius. 
Kalėdoms mes nuperkam ir pa
statom gražiai papuoštą Kalėdų 
eglutę su įvairiom dekoracijom.

Nauji Metai ateina tuoj po Ka
lėdų, ir jų visi laukia. Jų su
tikti žmonės eina pas draugus 
arba į restoraną. Po Naujų Metų

vėl prasideda mokykla, bet tada 
žinai, kad ir pavasaris greit vėl 
ateis ir bus atostogos, važiuosim 
į stovyklas ar pas gimines pasi
svečiuoti.

Algis Jurgėla, 7 sk.

Lietus
— Tėte, kodėl lyja?
— Lyja, vaikeli, kad žolė 

ir gėlės augtų.
— Tai kodėl lyja ant šaligat

vio?

Mamos kaltė
— Tėte, kur yra Alpės?
— Klausk mamos, ji viską kaž

kur nukiša, — atsakė tėvas.

GALVOSŪKIS

Tėvelis:
— Jonuk, kelkis. Visi paukš

čiai jau seniai sukilo.
Jonukas:

— Tėveli, jeigu aš miegočiau 
ant šakos, aš irgi būčiau seniai 
atsikėlęs.

Praktika
— Tamsta šįryt žymiai leng

viau kosėji, — sako slaugė ligo
niui.

— Turėčiau, turėčiau, nes aš 
visą naktį praktikavausi.

Kas kaltas
— Tu nustūmei broliuką laip

tais žemyn! — šaukia mama.
— Ne, aš nustūmiau tik vie

ną laiptą, kitus jis pats nukrito.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

KALĖDŲ ATOSTOGOS
Per Kalėdų atostogas aš sir

gau. Aš buvau lovoj. Per Kū
čias aš važiavau pas savo tetą. 
Aš gavau daug dovanų. Per Kū
čias nesnigo.

Per Kūčias aš valgiau žuvies 
ir gėriau vyno. Dvi savaites ne
turėjau mokyklos. Aš žaidžiau 
sniege. Naujų Metų išvakarėse 
aš važiavau pas savo kitą tetą. 
Naujų Metų dieną aš važiavau 
pas savo draugę ir miegojau pas 
ją-

Kristina Milukaitė, 6 sk.

MANO KALĖDŲ 
ATOSTOGOS

Prieš dvi savaites mano tėtė 
žaidė su mano mažiuku broliu
ku. Kai jis bėgo žemyn laiptais, 
jis nukrito ir išnarino koją. Tai 
per atostogas aš turėjau daug 
jam padėti. Taip tai mes tu
rėjome geras Kalėdas. Mes turė
jome apie pusę pėdos sniego. 
Per Kalėdas aš taip pat pradėjau 
nešioti laikraščius.

Robertas Kumet, 6 sk.

KALĖDŲ ATOSTOGOS

Aš mėgstu Kalėdų atostogas, 
nes nereikia eiti į mokyklą. Vi
sada yra daug sniego žaidimų. 
Gali padaryti sniego namą ir 
žaisti sniego muštynes, padaryti 
sniego senius ir čiuožti.

Gintas Radzevičius 6 sk.
- o -

Per Kalėdų atostogas mes ėjo
me pas savo draugus ir kalbė
jome. Tą dieną mūsų mamos ir 
tėvelio draugai atėjo ir valgė su 
mumis. Mes pradėjom savo 
rankdarbius, kur gavome Kalė
dom. Mūsų brolis atvažiavo pas 
mus. Mes turėjome geras Kalė
dų atostogas.

Lina Kidolytė, 6 sk.

EGLUTĖ MAIRONIO 
MOKYKLOJE

KALĖDOS
Man patinka Kalėdos. Kalėdos 

yra laikas, kada gauni daug do
vanų. Šiais metais mes neturė
jom sniego, nes buvo per šilta. 
Kalėdų dieną buvo trisdešimt 
aštuoni laipsniai. Kūčioms mes 
važiavome į Worcesterį pas 
mano krikšto mamą. Ten buvo 
apie dvidešimt aštuoni žmonės. 
Visi gavo dovanų ir visi buvo pa
tenkinti.

Darius Nemickas, 6 sk.

KALĖDOS 2000 METAIS
Kalėdos 2000 metais bus visai 

kitokios, negu dabar. Viskas bus 
elektroniškai daroma. Reikės tik 
paspausti mygtuką, kad atsirastų 
visa Kūčių vakarienė, kad Kalė
dų senis atskristų su skraidan
čia lėkšte. Jis vieton aštuonių 
stirnų turės aštuonis mechaniš
kus žmogiukus. Tais laikais tik
rai nebus kaminų, tai Kalėdų se
nis pririš mažiukus motorus prie 
dovanų, ir dovanos pačios įskris 
į namo vidų.

Norėsi Kalėdų eglutės? Reikia 
tik paspausti mažą raudoną myg
tuką, ir tuoj atsiras graži dide
lė papuošta eglutė. Ir tie žibu
riukai, kurie ant jos žibės, visai 
neeikvos elektros.

Ach, kaip bus gerai tais lai
kais! Iš tikrųjų, niekas nepasi
keis. Tradicijos bus tos pačios, 
bet truputį bus sumodernintos.

Laura Gudelytė, 7 sk.

Šiais metais, kaip visada, mes 
turėjom Eglutę lietuviškoje mo
kykloje. Buvo labai gražu. Eglu
tė buvo apkabinėta šiaudinu
kais, ir prie jos sėdėjo Kalėdų 
senis.

Jis, kaip ir aš, stebėjo vaikų 
vaidinimus. Vaikai nuo pirmo 
skyriaus iki septinto pasirodė su 
vaidinimais, kurie buvo apie Ka
lėdas. Po to visi mokyklos mo
kiniai dainavo ir giedojo kalėdi
nes dainas bei giesmes. Kai vi
sos klasės pasirodė, jos ėjo iš ei
lės prie Kalėdų senio, kad gautų 
mažą dovanėlę. Buvo įdomu 
matyt darželį, pirmą skyrių, tada 
antrą ir taip toliau. Matydama 
kiekvieną klasę, aš prisiminiau, 
kai aš buvau tokių metų ir ėjau 
prie Kalėdų senio gauti dovanos.

Kristina Kirkylaitė, 8 sk.

Pereitame VILNELĖS nu
meryje buvo galvosūkis. Reikė
jo surasti vaisių vardus iš sumai
šytų raidžių. Teisingus atsaky
mus atsiuntė šie vaikai (iš viso 
40):

Robertas Kumet, Darius Ne
mickas, Matas Reventas, Tomas 
Šaulys, Edvardas Kezys, Aras 
Vebeliūnas, Asta Lukoševičiūtė, 
•Ričardas Nemickas, Paulius Bi
rutis, Algirdas Bivainis,Andrius 
Adams, Tadas Nemickas, Gailė 
Katinaitė, Laima Jankauskaitė, 
Andrius Lileika, Rita Budreckai- 
tė, Rita Gvildytė, Kristina Ma- 
tusaitytė, Vida Penikaitė, Audra 
Senkutė, Andrius Kirkyla, Juo
zas Miliauskas (Worcester), Mo
nika Vygantaitė, Loreta Kliveč- 
kaitė, Danutė Senkutė, Jonas 
Žukauskas, Auksė Jankauskaitė, 
Ramunė Jasaitytė, Audrė Lu
koševičiūtė, Daina Penikaitė, 
Vita Rygelytė, Rūta Speraus- 
kaitė, Laura Gudelytė, Rima 
Budreckaitė, Rima Jasaitytė, 
Darius Montvila, Vaiva Ulėnai- 
tė, Rasa Alksninytė, Jūra Spe- 
rauskaitė, Paulius Sabalis.

“Ne, mano tėvelis man nepadėjo! Aš pats juos netei
singai padariau”.

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

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

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- — 7707 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seaview Avė. 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Lexington, N.Y. 12452 — Route 13 A

Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hackensack, N.J. 07601 — 112 Main St.
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
Nevv Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street

VVaterbury, Conn. — 06710 555 Cook St.
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.
VVappingers Falls, N.Y. 12590—Hidden Hollow Apts.
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

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

CH 3-2583 
268-0068 

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

WA 5-2737 
884-1738 

518 989-6742 
374-6446 

GL 8-2256 

201-342-9816 
246-9473 

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

373-8783 
GR 2-6387 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750

PL6-6766 
432-5402 

914-297-0261 
SW 8-2868 
RI 3-0440
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ST. PETERSBURG, FLA.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūijmo 60 metų sukaktis pra- * 
matoma paminėti plačiai ir iškil
mingai. Vasario 16, ketvirtadienį,
9 vai. ryto Lietuvos vėliava iš
keliama prie Treasure Island ir
10 vai. ryto prie St. Petersburg 
Beach miestų valdybų. Pamal
dos už Lietuvą vyks vasario 
19, sekmadienį, 10 vai. ryto St. 
John’s katalikų bažnyčioj, St. 
Petersburg Beach. Pamokslą sa
kys prel. J. Balkūnas. Tą pačią 
dieną Šv. Kazimiero misijos iš
kilmingos pamaldos už Lietuvą 
bus 1 vai. popiet Holy Name 
bažnyčioj, Gulfporte. Tą patį 
sekmadienį minėjimas įvyks 
Lietuvių klubo salėj 2 vai. po
piet. Kalbės klubo narys Bronius 
Kliorė. Bus ir meninė dalis bei 
aukų rinkimas Lietuvos laisvi
nimo reikalam. Pietūs bus duo
dami nuo 2 vai. Pamaldas už
prašė V. Jacobson. Jos iniciaty
va iškeliamos Lietuvos trispal
vės prie minėtų valdybų būsti
nių.

Floridos Amerikos Lietuvių 
klubo metiniame susirinkime 
sausio 14 dalyvavo 166 klubo

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso parapijos sodalie- 

tės vasario 12 per 8:30 vai. 
mišias buvo apdovanotos ištiki
mybės dovanomis. Tokių buvo 
45 moterys ir 18 mergaičių. Mi
šias aukojo sodaliečių dvasios 
vadas kun. A. Dranginis. Po mi
šių parapijos salėje buvo meti
niai pusryčiai ir vėliau susirin
kimas. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo majore Patricia Hanges, 
Baltimore County policininkė ir 
susipratusi katalikė. Išrinkta 
nauja valdyba ir aptarta ateities 
veikla.

Back to God, Amerikos legio
nierių organizacijos parengime, 
vasario 12 War Memorial Balti
morės miesto centre pagrindinę 
kalbą pasakė kun. A. Dranginis, 
legionierių kapelionas. Publikos 
tarpe buvo legionierių ir iš Lie
tuvių posto 154.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimą va
sario 12 surengė Baltimorės Lie
tuvių Taryba ir Lietuvių Bend
ruomenė. Pradėta mišiomis Šv. 
Alfonso bažnyčioje 8:30 vai. 
ryto. Lietuvių posto legionieriai 
su vėliavomis lydėjo maldi
ninkus į bažnyčią, jaunimas dė
vėjo tautinius drabužius. Vyrų 
choras Daina giedojo per pamal
das. Kun. A. Dranginis aukojo 
mišias ir pritaikė pamokslą. Ban
ketas Lietuvių svetainės didžio
joj salėj prasidėjo su himnais ir 
invokacija. Vasario 19 bus tęsia
ma minėjimo programa. 2 v. p.p. 
svečias iš Philadelphijos Vytau
tas Volertas kalbės, ir meninėje 
programoje dalyvaus tautinių 
šokių grupės ir vyrų choras 
Daina.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
rengia jautienos kepsnių balių 
sekmadienį, kovo 5, Lietuvių 
svetainės kambariuose. Rengi
mo komitetas ragina žmones į- 
sigyti bilietus iš anksto iš šėri- 
ninkų ir lietuvių svetainėje prie 
baro. Be jautienos, bus ir kitų 
valgių. Šokiam gros Music Ma- 
ker orkestras. Bus ir lote
rija, kur bus galima laimėti viso

MINDAUGAS IR NEW YORKAS
Prie A. Virbelio straipsnio 

apie Vasario 16-osios šventės 
prasmės praplėtimą, įjungiant į 
ją Mindaugo vainikavimo mi
nėjimą (Darbininkas, 1978 sau
sio 27) redakcija pridėjo pasta
bą, kad ši mintis jau seniai vyk
doma New Yorke.

Reikia džiaugtis, kad New 
Yorko lietuviai yra tokie veik
lūs ir pažangūs, kad jie vieni iš 
pirmųjų bus prasmingai praplė- 
tę Vasario 16-sios prasmę ir su
pratę, kaip reikalingas ir svarbus 
senosios mūsų istorijos iškėli
mas į šventės plotmę.

Kiek teko girdėti, kai kurios 
kitos kolonijos prisimena Min
daugą. Viena iš tokių yra Balti- 
morė. Bet to dar negana. Rei
kia, kad ta mintis kaip galima 

nariai. Išrinkta nauja valdyba:
K. Jurgėla — pirmininkas, J. Ja- 
sinskas — vicepirmininkas, K. 
Urbšaitis — sekretorius, K. Sa
balis — iždininkas, I. Kačinskie
nė—finansų sekretorė. Direkto
riai: K. Dima, G. Jezukaitienė, 
P. Juška, P. Kraujaiis, S. Stapon- 
kienė, K. Vaičaitis, S. Velbasis. 
Revizijos komisija: L. Kačinskas, 
A. Plepys ir J. Žostautas, kandi
datas — A. Mačionis.

Buvusios klubo valdybos atsi
sveikinimas ir naujosios prista
tymas įvyko sausio 22. Iškilmėse 
dalyvavo 400 asmenų. Pirm. A. 
Karnius padėkojo senajai klubo 
valdybai bei revizijos komisijai, 
atžymėdamas atskirai kiekvieno 
veiklą. Klubo narių vardu dėko
jo K. Kleiva. Naujas pirm. K. Jur
gėla pristatė naują valdybą ir re
vizijos komisiją. Meninėj daly 
pasirodė klubo oktetas, vadovau
jamas E. Rūkštelienės, našliu- 
kės ir našlio pokalbis, parašy
tas dr. Zelbienės, pianistė V. 
Grabnickaitė iš Orlando, muz. 
P. Armono vadovaujamas klubo 
choras.

kiausių premijų. Balius prasidės 
1 vai. popiet ir baigsis 6 v.v.

Baisi pūga vasario 6 siautė 
Baltimorėje. Prisnigo labai 
daug. Baltimoriečiai nepripratę 
turėti tiek daug sniego. Papras
tai Baltimorėje būna šalta, o 
sniego iškrenta mažai. Šiemet 
buvo priešingai. Buvo uždary
tos mokyklos. Vaikai turėjo pro
gos važinėti rogutėmis.

Šv. Vardo draugijos vyrai dė
koja visiem, kurie dirbo ir daly
vavo jų jautienos kepsnių baliuj 
vasario 5.

Marijona Jasaitienė, ankstes
nės kartos lietuvė, ilgai gyvenu
si Baltimorėj, mirė sausio 26 
savo namuose. Velionė buvo iš-

Alfonso pafiihldų lai
kytoja. Kaip susipratusi katalikė, 
ji buvo tretininkė, Altoriaus ir 
Rožančiaus draugijų veikėja ir 
Lietuvių Kareivių Moterų narė.

Kai sveikata leido ji dirbo 
ir dalyvavo Šv. Alfonso parapi
jos veikloj. Mirė sulaukusi 94 
metų amžiaus. Mišios už jos 
sielą aukotos sausio 30 Šv. Al
fonso bažnyčioj. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko sūnus Jonas ir Albertas, 
dukros Julė ir Ona bei eilė 
anūkų.

Anastazija Polianskienė, 
ankstesnės kartos lietuvė ir vie
na iš seniausių lietuvių Balti
morės apylinkėj (96 metų am
žiaus), po ilgos ir sunkios ligos 
mirė sausio 27 aavo namuose 
Curtis Bay, Baltimorės prie
miesty. Velionė buvo susipratu
si lietuvė. Kai sveikata leido, dir
bo ir dalyvavo lietuviškuose pa
rengimuose. Ji su savo vyru Juo
zu per ilgus metus turėjo vieš
butį Curtis Bay, Mišios už 
jos sielą aukotos Šv. Atanazijo 
bažnyčioj Curtis Bay. Palaidota 
Švento Kryžiaus kapi
nėse. Nuliūdime liko dukra E- 
lena, sūnūs Juozas ir Edvardas 
bei anūkai.

Jonas Obelinis

plačiau paplistų, kad būtų visuo
tinai priimta,^kad visos koloni
jos, visos organizacijos bei 
veiksniai įjungtų Mindaugo vai
nikavimo šventę į Vasario 16-ją.

Būdami išeivijoje, neturė
dami savo valstybės, negalime į- 
statyminiu keliu jokių švenčių 
įsivesti nei reformuoti. Bet tai 
nekliudo mums patiems susita
rimo keliu, mūsų vadovaujan
čioms organizacijoms raginant, 
švęsti tokias šventes, kurios rei
kalingos tautinei dvasiai ir vals
tybingumo tradicijai palaikyti! 
O Mindaugo vainikavimo šven
tė reikalinga. Pagaliau mes, išei
viai, taip pat esam tautos dalis 
ir turim teisę ir galim kurti tau
tines tradicijas.

A. Virbel is

Solistų Stasio Baro ir Danos 
Stankaitytės koncertas, rengia
mas LB St. Petersburgo apylin
kės, įvyks vasario 22, trečiadie
nį, 6:30 vai. vak.

Banga, žuvautojų klubas, sau
sio 15 išsirinko naują valdybą: 
pirm. P. Pocius, sekr. J. Linar- 
tas, ižd. K. Staponkus, direkto
riai K. Staponkus ir A. Vaitke
vičius. Revizijos komisija: A. 
Vaitkevičius, J. Butkus ir J. Ka
činskas.

Atžalynas, Toronto lietuviško 
jaunimo ansamblis, klube kon
certavo gruodžio 27 ir sutraukė 
300 su viršum žiūrovų. Kitą die
ną jaunieji svečiai koncertavo 
vieno St. Petersburgo Beach ge
resniųjų viešbučių — Brecken- 
ridge Resort Hotel — pajūrio 
aikštėj viešbučio svečiam. Nau
jųjų Metų sutikimui Atžalynas 
buvo pakviestas į Miami lietu
vių klubą, kur irgi atliko prog
ramą.—L.Ž.K.

SAUSIO
AIDAI

Straipsniai: 1977 metai; Vikto
rija Skrupskelytė — Alfonso Ny
kos-Niliūno “Vyno stebuklas”; 
Vytautas Vaitiekūnas — Tarp
tautinė politika 1977 metais.

Iš grožinės literatūros: Vladas 
Šlaitas — Eilėraščiai.

Apžvalgoje: Leonardas And
riekus — Žvilgsnis į III Mokslo 
ir kūrybos simpoziumą; kun. 
Pranas Gaida — Vertingų lobių 
pasaulio kūrėjas (kun. Stasys 
Yla); Saulė Jauto kaitė — Lietu
vių menininkų darbų paroda 
Chicagoje; Mūsų buityje.

Šis numeris iliustruotas pabal
tiečių dailininkų parodos New 
Yorke kūrinių nuotraukomis. 
Viršelių 1 psl. Adele Ulm Au
gustas: The little Stranger (mar
muras), J. Rumpeters nuotr. Vir
šelių 4 psl. —Voldemars Avens: 
Durys (aliejus), B. Rozitis nuotr. 
Tekste Vilniaus vaizdas, V. Igno 
vinjetės, Ž. Mikšio ekslibras, 
Icchoko Mero, III Mokslo ir kū
rybos simpoziumo nuotraukos.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliėtte St., Boston, MA 
02122; literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius — Leonar
das Andriekus, OFM, Kene- 
bunkport, ME 04046; administ
ruoja T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207; spausdina 
Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS i TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139'1201 17 St.....................................................................................................  305 673-8220
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ....................................................................................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ...................................................................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .................................................................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ................................................................................................. 895-0700
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue ........................   486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street .............................................................................................. 925-2787
Chicago, 111. 60609 —*1855 VVest 47 Street .............................................................................................. 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue .................................................................................... 771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ........................................   365-6780
Lakewood, N.J. 08701 — 234 Second St...................................................................................................... 363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .................................................................................. 365-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ...........................................  246-2348
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ..................................................................   385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ......     674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St.....................................i........................................................................ 475-7430
Philadelphia 2.3, Pa. — 631 VV. Girard Avenue ....................................................................................... 769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hvvy.......................................... ............................ 602-942-8 770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ................................................................................................... 381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė..............................................................................................
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ................................................................................................ 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 .— 515 Marcelius Street ............................................................................................ 475-9746
\Voodhaven. Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė......................................................................... 296-5250
Herkimer,N.Y. McKennan Rd................................................................................................................... 315-866-3939

Vasario 16 iškilmės 1920 metais Rotušės aikštėje Kaune. Lie
tuvos prezidentas A. Smetona ir aukštieji karininkai Lietu
vos himno metu. Šį atviruką išleido O. Vitkauskytės knygy
nas Kaune.

PARAŠYKIM 
PADĖKOS 
LAIŠKUS

Ryšium su Simo Kudirkos fil
mu, kuris buvo rodomas sausio 
23 CBS televizijoje, pradėta pa
dėkos laiškų akcija pagrindi
niams filmų rėmėjams, kurie fi
nansavo šio filmo pastatymą.

Visi prašomi parašyti padėkos 
laiškus šių dviejų bendrovių 
prezidentams. Jų adresai:

Mr. Harry Gray, President
United Technologies Corp.
United Technologies Building 
Hartford, Conn. 06101

Mr. Robert Sheppard, 
President

Allstate Insurance Companies
Allstate Plaza
Northbrook, 111. 60062.
Taip pat prašoma parašyti 

padėkos laiškus ir CBS prezi
dentui, kuris leido šį filmą rodyti 
savo televizijoje.

Jo adresas:
Mr. John B. Backe, President 
CBS

51 West 52nd Street
New York, N.Y. 10019

WASHINGTON, D.C.
Rašytojas Algirdas Landsber

gis, dailininkė Vida KriMolaity- 
tė, Elena Bradūnaitė vin Jurgis 
Bradūnas dalyvauja literatūros, 
meno ir dainos popietėje, kuri 
įvyks vasario 26, sekmadienį, 
latvių namuose, Rockville, 
Maryland. Vakarą rengia tėvų 
komitetas. Pelnas skiriamas 
VVashingtono-Baltimorės apy
linkės Kristijono Donelaičio li
tuanistinei mokyklai. Kviečiami 
visi VVashingtono, Baltimorės ir 
apylinkių lietuviai.

<4 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Pasitraukęs iš Sovietų S-gos 
dm Viktoras Korčnojus laimėjo 
pasaulio pretendentų baigminį 
susitikimą Belgrade, įveikda
mas buv. pasaulio meisterį Bo
risą Spaskį ir gaudamas teisę 
rungtis dėl pasaulio karūnos su 
pasaulio meisteriu A. Karpovu. 
Spaudos atstovam dm Korčno
jus pranešė, kad jo žmona Belą, 
iš profesijos inžinierė, yra atleis
ta iš darbo, o sūnus Igoris (18 m.) 
pašalintas iš Leningrado univer
siteto, kuriame studijavo elekt
rotechniką, ir valdžia neleidžia 
jiem išvykti iš Sov. S-gos. Korč
nojus laikomas sovietų išdaviku. 
1976 buvo paskelbta, kad sovie
tų šachmatininkam uždrausta 
rungtis su minėtu “išdaviku”; 
bet pasaulio pretendentų varžy
bose Korčnojus nugalėjo tris so
vietų žvaigždes — būv. pasaulio 
meisterį T. Petrosjaną, dm L. 
Polugajevskį ir baigmėj — buv. 
pasaulio meisterį B. Spaskį. Tai
gi Sov. S-ga buvo priversta “už
miršti” savo pačios paskelbtą 
draudimą. Korčnojus tikisi, kad 
platus ir dažnas Europos ir pa
saulioi spaudos npnėjįmąfi. apie, 
jo šeimos likimą privers sovietus 
išleisti ją iš Sov. S-gos.

1978 Canadian Open pir
menybės įvyks Hamiltone lie
pos 3-15. Į tas pirmenybes jau 
pasižadėjo atvykti 5 didmeiste- 
riai iš Europos. Prizų fondui su
rinkta per 10,000 dolerių. Kana
dos titulą dukart yra iškovo
jęs į mūsų tm Povilas Vaitonis 
iš Hamiltono, Ont., 1951 ir 1957.

— Poeto Oskaro V. Milašiaus 
100 metų gimimo sukaktį Bue
nos Aires lietuviai paminėjo Ar
gentinos Lietuvių Centre. Pa
skaitą apie jo kūrybą, iliustruo
tą septyniom poemom, skaitė is
paniškai kuriąs dr. Aldo Miguel 
Šlepetys. Tarp klausytojų buvo 
valstybinę Urugvajaus literatū
ros premiją laimėjęs rašytojas 
R. Carambula, meno galerijos 
Athemisa direktorius J.S. 
Castelli, literatūros žurnalo Uri- 
zen atstovai J.R. Lopez ir R. Car- 
rera.

— JAV pietuose leidžiamas 
laikraštis “Florida Catholic” iš
spausdino Europos žemėlapį, 
kur Baltijos kraštų teritorija į- 
jungta į Sovietų Sąjungą ir nesu- 
minėtas nė Lietuvos vardas. 
Kun. J. Prunskis parašė laikraš
čiui laišką, atkreipdamas dėme
sį, kad tai netikslu, tai skriau
da Lietuvai. Laikraštis tą laišką 
išspausdino, padėkodamas ir pa
reikšdamas apgailestavimą, 
ypač kad tam pačiam laikrašty 
lapkričio 11 buvo išspausdintas 
Nijolės Sadūnaitės liudijimas.

— Kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
sausio 31 išskrido į Australiją 
ir ten vadovaus rekolekcijom 
lietuvių kolonijose. Į Chicagą 
grįš apie balandžio vidurį. “Laiš
kų lietuviam” redakcijos reika
lais galima kreiptis į Anicetą 
Tamošaitį, SJ, arba į Antaną Sau- 
laitį, SJ.

— Dvasinio atsinaujinimo sa
vaitgalis moterim Putname ruo
šiamas kovo 3-5. Atsinaujinimui 
vadovaus Tėv. Juozapas Bacevi
čius, OFM, ir sesuo Igne Mari- 
jošiūtė. Kviečiamos visos lietu
vės moterys, jaunos ir vyresnės 
kartos. Apie dalyvavimą skubiai 
pranešti adresu: Sister Superior,
I.C. Convent, Piitnąm, Conn. 
06260? 1

— LB Brighton Parko, III., 
apylinkės valdyba, įvertindama 
Darbininko talką, atsiuntė 25 
dol. auką laikraščiui stiprinti.
Nuoširdus ačiū.

— Lietuviška trispalvė, kaip 
skelbia “Cicero Life” laikraštis, 
vasario 11-18 kabės virš Cicero 
miesto rotušės. Privilegiją su
teikta Vasario 16-tosios minėji
mo proga.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybai persikėlus į 
Los Angeles, Calif., jaunimo 
žurnalistikos veikla bei puoselė
jimu rūpinsis naujai išrinkta 
Daužvardžio Fondo valdyba, 
kurią sudaro šie asmenys: Pet
ras Indreika, Antanas Juodval
kis, Algirdas Pužauskas, Jonas 
Puzinas, Emilija Sakadolskienė, 
Antanas Saulaitis, SJ, Danutė 
Vakarė.

— Pianistė Raminta Lampsa- 
tytė, neseniai Berlyne įsigijusi 
muzikologijos laipsnį, persikėlė 
į Hamburgą, kur dėstys konser
vatorijoj.

— Solistas Arnoldas Voketai- 
tis, iš Chicagos, dainuos meni
nėj programoj kovo 4 Los An
geles, Calif., Šv. Kazimiero para
pijos salėj, minint šv. Kazimiero 
šventę. Programoj dalyvaus taip 
pat ir pianistė Raimonda Apei- 
kytė.

— Aktorius Henrikas Kačins
kas kovo 12 dalyvaus Toron
to Lietuvių Namuose įvyksian
čioj “Meninio žodžio ir dainos 
popietėj”, kuri rengiama, minint 
dr. J. Basanavičių.

— Dail. Vytauto Raulinaičio 
memorialinė paroda įvyks gegu
žės 13-14 Clevelande, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
lietuvių parapijos didžiojoj salėj. 
Rengia vyr. skaučių Židinys.

— Gyvataro, Hamiltono tauti
nių šokių grupės, koncertą ren
gia Grandies ansamblis Chi
cagoj, Jaunimo Centre, vasario 
25.

— Kaziuko mugė Chicagoj, 
rengiama Chicagos skautų ir 
skaučių, įvyks kovo 5 Jaunimo 
Centre.
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VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAI
CLEVELAND, OHIO
Lietuvos nepriklausomybės 

atgavimo 60-ji sukaktis šiemet 
bus minima vasario 19, sekma
dienį. Abiejose lietuvių katalikų 
bažnyčiose bus aukojamos 
mišios Lietuvos laisvės intenci
ja. Šv. Jurgio bažnyčioj mišios 
bus 10:30 vai. ryto. Giedos R. 
Babicko vadovaujamas choras. 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos bažnyčioj mišios bus 10 
vai. ryto. Giedos R. Ambrazaitie
nės vadovaujamas choras. Čia 
prieš pamaldas prie paminklo 
žuvusiem už Lietuvos laisvę 
bus iškelta Lietuvos trispalvė. 
Organizacijos yra kviečiamos 
dalyvauti savo pasirinkimu vie
noj iš bažnyčių su savo vėliava 
ir palyda.

Vasario 19, tą patį sekmadienį, 
4 vai. popiet Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos 
salėj įvyks iškilmingas Vasario 
16-tosios sukakties minėjimas. 
Pagrindinę kalbą pasakys Altos 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis iš 
Chicagos. Minėjime dalyvaus 
ir žodį tars Ohio valstijos vyres
nysis senatorius John Glenn. 
Komp. Alfonso Mikulskio vado
vaujamas Čiurlionio ansamblis 
sugiedos himnus, o meninę pro
gramą atliks šio ansamblio mote
rų choras.

P.R.

WATERBURY, CONN.
Waterburio lietuviai visada 

vieningai ir iškilmingai mini 
savo metinę lietuvių tautos die
ną. Tos šventės prasmė plačiai 
ir teigiamai nuaidi valdžios bei 
kitataučių visuomenės sluoks
niuose.

Šiemet vvaterburiečiai 60 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį mini tokia tvar
ka.

Vasario 16, ketvirtadienį, 9
v.r. pakeliama vėliava prie 
miesto valdybos rūmų.

Vasario 19, sekmadienį, 11 
vai. pamaldos Šv. Juozapo lietu
vių bažnyčioje; 3 vai. popiet pa
rapijos mokyklos salėje bus pra
vesta atitinkama programa, kur 
dalyvaus kongresmanas Robert

Departure dates

May 12
June 2

May 20 
June19

$849 
$1459

July 7 July 21 $1059

Aug 18 Sept 1 $1299

Sept 15
Sept 22

Sept 23
Sept 30

$849
$849

NIGHTS SPENT IN EACH CITY

Moscow 2, Vilnius 5
Copenhagen 2, Moscow 3, Vilnius 5, Leningrad
2, Oslo 1, 3 Day Fjord Trlp, Bergen 1
Moscovv 2, Vilnius 5, Druskininkai 2, Leningrad
3, Helsinki 1
Leningrad 2, Vilnius 5, Moscovv 2, Munich 3,
Innsbruck 1
Moscovv 2, Vilnius 5
Moscovv 2, Vilnius 5

Tours include tūli day excursion to Kaunas and half-day trip to Trakai

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, 
Tour Manager

TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD. 
535 Fifth Avenue 

Nevv York, N.Y. 10017 
212 697-7257

Thisannouncementlsneitheranoffertosellnorasollcltatlon ofan offertobuy any ofthese securitles 
The offfer is made only by the Offerlng Clrcular

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

Securitles will be offered In statės vvhere the Securitles Laws of such statės have been complied with.

Senatorius John H. Glenn, 
pirmasis JAV astronautas, 
kalbės Clevelando lietuviam 
per Vasario 16-tosios mi
nėjimą

Sarasin, miesto meras Ed Ber
gen ir kiti svečiai. Kalbą pasa
kys JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkas inž. Romas 
Česonis.

Meninėje dalyje dalyvauja so
listė Ona Pliuškonie- 
nė iš Philadelphijos ir A. Bulo
tienės vadovaujamas tautinių šo
kių ansamblis — Ratelis.

Salėje prie įėjimo pagal lais
vą aukotojų apsisprendimą bus 
priimamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams—Altai, Liet. 
Bendruomenei, Vlikui.

Visą minėjimą sutartinai ren
gia Waterburio Altą ir Liet. 
Bendruomenė.

JUNO BEACH, FLA.
Lietuvių Bendruomenės apy

linkės valdyba vasario 18, šešta
dienį, 1200-1500 St. Paul of the 
Cross bažnyčioj ir salėj ruošia 
60-ties metų Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minė
jimą. Mišias 12 vai. aukos kun. 
A. Senkus. Per pamaldas 
giedos solistė Ona Jamei- 
kienė. Po pamaldų salėj 
kalbės rašytojas V. Alantas. 
Palm Beach County komisionie- 
rė Peggy Evatt pakviesta tarti 
žodį. Ji pažadėjo išleisti pro
klamaciją, kad vasario 16 skel

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES!

biama Lietuvių diena šioj ap
skrity. Floridos gubernatorius 
Reubin A s k e w paskelbė 
proklamaciją, kuria vasario 16 
paskelbta Lietuvių diena Flori
dos valstijoj. —A. B.

washington7d.č’
VVashingtono lietuviai 60-tąją 

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį minės vasario 
19, sekmadienį. 10 vai. ryto Šv. 
Mato katedroj, 1725 Rhode Is- 
land Avė., N.VV., bus aukojamos 
mišios. 2:30 vai. popiet Latvių 
salėj, 400 Hurley Avė., Rock- 
ville, Md., įvyks iškilmingas 
minėjimas. Kalbės Lietuvos at
stovas dr. Stasys Bačkis ir kong
resmanas Nevvton I. Steers iš 
Marylando 8-to distrikto.

PUTNAM, CONN.
Putnamo apylinkėj Vasario 16- 

osios minėjimas įvyks vasario 25, 
šeštadienį, 3:30 vai. popiet. Ne
kalto Marijos Prasidėjimo seserų 
vienuolyno salėj kalbės dr. J. 
Kriaučiūnas. Minint Marijos 
Pečkauskaitės gimtadienio 
šimtmetį, programą atliks Iz. 
Žmuidzinienė ir Dainos Vete
ranų Sutartinė iš Rochesterio. 
5:30 vai. vak. mišios bus auko
jamos už Lietuvą. Apylinkėj gy
veną lietuviai maloniai kviečia
mi.

VVORCESTER, MASS.
Kalėdų eglutė

Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla sausio 3 Aušros Vartų 
parapijos salėj surengė Kalėdų 
eglutę. Programai vadovavo 
mokyt. B. Miliauskaitė.

Mokiniai suvaidino I. Regie- 
nės parašytą vaidinimėlį “Nuo
stabioji valanda“. Vaidinime da
lyvavo visi mokiniai ir savo ro
les atliko gerai.

Po vaidinimo, vadovaujami 
buvusios šios mokyklos mokyto
jos Astos Dabrilaitės, pagiedojo 
giesmes. Jauniausios moki
nės G. Dabrilaitė ir G. Prapuo- 
lenytė deklamavo. Atvyko ir Ka
lėdų senelis su dovanomis.

Programą paruošė ir daug 
darbo įdėjo mokytojos J. Dabri- 
lienė ir B. Miliauskaitė.

Po programos sveikino Wor- 
cesterio LB apylinkės vicepirm. 
P. Molis ir LB vardu įteikė 150 
dol. auką. Maironio Parko drau
gijos vardu sveikino ir įteikė 
]50 dol. auką pirm. K. Adomavi
čius. Parapijos vardu sveikino ir 
50 dol. auką įteikė kleb. kun. A. 
Miciūnas, MIC. Lietuviškų pa
rengimų lankytojai Karrytais, 
negalėdami dalyvauti, atsiuntė 
20 dol. auką. Visiem aukotojam 

tėvų komitetas, mokytojos ir 
mokiniai yra dėkingi.

Tėvų komiteto, kurio pirmi
ninkė yra N. Pranckevičienė, 
iniciatyva ir tėvelių prisidėjimu 
visi buvo pavaišinti.

Suaukotos dovanos buvo pa
skirstytos loterijos būdu. Loteri
jai vadovavo A. ir N. Prancke- 
vičiai.

Tėvų komitetas dėkingas atsi- 
lankiusiem, aukojusiem, mo
kytojom už programos paruoši
mą ir mokiniam už atliki
mą.

Bernelių mišios
Šv. Kazimiero parapijos baž

nyčios vidus prieš Kalėdas buvo 
gražiai išpuoštas. Kūčių naktį 
prieš Bernelių mišias parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio ir palydimas vargonais
O. Keršytės, giedojo kalėdines 
giesmes. Tačiau lietuvių lan
kytojų džiaugsmas neilgai tęsė
si, nes prieš mišias buvo praneš
ta, kad Bernelių mišios bus au
kojamos anglų kalba. Tai pirmas 
toks įvykis šios parapijos istori
joj. Į šias mišias atvažiuoja da
lis lietuvių iš Aušros Vartų para
pijos, kur visai neturi Bernelių 
mišių. Deja, ir jiem teko nusi
vilti.

Šaulių susirinkimas
Maironio Parke sausio 15 

įvyko Dr. V. Kudirkos šaulių 
kuopos metinis susirinkimas, 

kuriame dalyvavo gausus skai
čius narių. Pirm. A. Zenkus, 
praėjusiais metais Naujosios 
Anglijos šaulių rinktinės suva
žiavime išrinktas rinktinės pir
mininku, sukalbėjo specialią 
šaulių susirinkimam skirtą 
maldą.

Garbės prezidiuman pakvies
tas Šaulių Sąjungos tremty atkū
rėjas ir pirmas centro valdybos 
pirm. A. Mantautas, savanoriai 
— kūrėjai: K. Prapuolenis, K. 
Kraučiūnas, A. Venc- 
lauskas. Susirinkimui pakviesta 
pirmininkauti J. Miliauskienė, 
sekretoriauti — E. Gorodec- 
kienė.

Pirm. A. Zenkus pranešė ne 
tik apie praeitų, bet ir apie pas
kutinių šešerių metų veiklą. 
Tiek laiko ėjo pirmininko pa

reigas, iš kurių dabar pasitrau
kia. Padėkojo valdybai ir nariam 
už kooperavimą.

Po valdybos narių pranešimų 
pirmininkas pristatė kandida
tus į kuopos garbės šaulius su 
vyresniškumu: A. Mantautą, A. 
Venclau s ką, J. Jurkėną, K. 
Kraučiūną ir K. Čėsną. Susi
rinkimas vieningai pritarė.

Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
V. Gedmintas, vicepirm. K. Pra
puolenis, sekr. E. Gorodeckienė, 
ižd. F. Spirauskienė. Revizijos 
komisija: J. Jurkėnas ir Ilgūnas. 
Kultūrinių reikalų vedėja — A. 
Maskeliūnienė. Vėliavos nešė
jas — V. Pajėda.

Rinktinės pirm. A. Zenkus 
pranešė, kad kuopa yra gavusi

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupacijai 
prisiminti. Ženkleliai lipinami 
ant vokų. 100 ženklelių už 
1 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. 

tris kvietimus dalyvauti Vasario 
16-osios minėjime. Taip pat ska
tino paminėti Šaulių Sąjungos į- 
kūrėjo V. Putvinskio — Pūtvio 
mirties sukaktį. Įsakęs kuopai iš

sirikiuoti, perskaitė iškil
mingą pasižadėjimą šaulių vėlia
vos akivaizdoj. Iškviestas šau
lys A. Venclauskas kuopos 
pirm. V. Gedmintui prisegė Šau
lių Žvaigždės medalį. A. Man
tautas kuopos vicepirm. K. Pra
puoleniui prisegėŠaulių Žvaigž
dės ordiną. Sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Po iškilmių draugiškai pasi
vaišinta.

J.M.

Philadelphijoj
Lietuvių Namų reikalai

Šv; Andriejaus parapijos 
klebonijoj gruodžio 11 tartasi 
Lietuvių Namų reikalais. Vincas 
Šalčiūnas, namų prezidentas, pa
sidžiaugė, su kolonijos gyvento
jų didele pinigine parama bei 
nuoširdžia talka namų res
tauravimas yra gerokai pasistū
mėjęs. Norint namus pilnai su
moderninti, padaryti patrauk
lius ir amerikietiškai publikai, 
skubos keliu reikia atlikti dar 
nemaža darbų. Namų remonto 
fondas yra ištuštėjęs.

Daromi žygiai sales išnuomoti 
bingo žaidimam, pokyliam ir ki
tiem parengimam. Vedamos de
rybos apatinę salę išnuomoti il
gesniam laikui Aqua String 
Band. Balandžio 1 ruošiamas 
plačios apimties piniginio vajaus 
užbaigimas.

Sėkmingesniam lėšų sutelki
mui nutarta asmeniškai aplanky
ti verslininkus, kuriem buvo iš
siųsti laiškai akcijų pirkimo rei
kalu. Daromi žygiai gauti pinigų 
iš miesto valdžios ir Lietuvių 
Fondo.

Numatyta 1978 suruošti pla
taus masto pagerbimą C. S. Che- 
ledinui,ilgamečiu! taupymo-sko- 
linimo banko prezidentui, dide
liam lietuviškų užmojų finan
suotojui.

Minėtų planų sklandesniam 
realizavimui nutarta perorgani
zuoti vajaus komitetą. Jo pirmi
ninke numatyta kviesti įvairiuo
se lietuviškuose reikaluose nuo
širdžiai talkinančią, lėšų telkime 
gražiai užsirekomendavusią, Bi
rutę Valašinienę (Wallash).

Tikimasi, kad visi, kurie iki 
šiol nuoširdžiai sielojosi Lietu
vių Namų reikalais, ir ateity į- 
vairiais būdais prisidės, kad šis 
pastatas galimai greičiau būtų 
pilnai sutvarkytas, atsistotų ant 
tvirtų finansiškų pamatų ir taptų 
mūsų lietuviškos kolonijos pasi
didžiavimu.

Nauji Metai
Philadelphijos ir apylinkių 

lietuviai Naujuosius Metus suti
ko pakilioj nuotaikoj gražiai iŠ- 
dekoruotuose Lietuvių Namuo
se. Rengėjai — Lietuvių Namų 
vadovybė — svečius vaišino pa
čių pagamintais valgiais ir suda
rė jaukią atmosferą.

Svečių tarpe sutikom ir seniai 
bematytus asmenis. Iš Los An
geles, Calif., buvo atvykęs inž. 
Vytautas Vidugiris, LB Vakarų 
apygardos pirmininkas. Jis su 
žmona Elena švenčių proga lan
kė gimines bei draugus. Prieš 
22 metus Lietuvių Namuose 
įvyko Vidugirių vestuvės. Vidu- 
girienės tėvas Benjaminas Maž- 
deras, gerokai peršokęs aštuo
niasdešimtuosius metus, buvo 
aktyvus Lietuvių Namų, anks
čiau vadinamų pašalpiniu klubu, 
talkininkas bei rėmėjas.

Jau kelinti metai iš eilės mūsų 
Naujų Metų sutikime dalyvauja 
Simas Kudirka su žmona Geno
vaite.

Tarp publikos matėme du žy
mius ankstesnės kartos veikėjus 
su žmonomis. Tai Charles Che- 
ledin, gabus finansininkas, tau
pymo ir skolinimo draugijos 
6 skyrių steigėjas bei buvęs jų 
prezidendas, ir Joseph Kavalaus- 
kas, laidotuvių įstaigos direkto
rius. Visą savo ilgą gyvenimą jie 
buvo aktyvūs lietuviškos veiklos 
baruose. Stebėdami naujųjų 
ateivių darbus, abu veteranai 
patenkinti, kad vėlesnioji karta 
stengiasi išlaikyti tai, ką jie di
delėmis pastangomis yra sukūrę.

Naujų Metų sutikime daly-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, pri- 

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

30 dol. — kun. J. Pragulbic- 
kas, Elizabeth, N.J.

Po 12 dol. — prel. V. Bal
čiūnas, Thompson, Conn., dr. 
N.V. Bražėnas, Sparkill, N.Y.

Po 10 dol. — J. Grybauskas, 
Burbank, 111., V.V. Viliamas, 
Bethlehem, Pa., J. Zubavičius, 
Clark, N.J., dr. A. Vileita, Star- 
rucca, Pa.

8 dol. — V. Barius, Bridge- 
port, Conn.

Po 7 dol. — B. Batisa, Brock
ton, Mass., R. Ugianskis, Wil- 
lingboro, N.J., V. Radzevičius, 
Norwalk, Conn., A. Lingis, 
Great Neck, N.Y., E. C. Tama- 
lavage, VVorcester, Mass.

Po 5 dol. — V. Šalčiūnas, 
Delran, N.J., A.K. Landsbergis, 
Upper Marlboro, M d., S. Leva- 
nas, VVaterbury, Conn., A.V. 
Staknis, Elizabeth, N.J., K. Lau
kaitis, Hinsdale, III.

Po 3 dol. — M. Seflerienė, 
Vernon, Conn., Z. Merkevičius, 
New Haven, Conn., A. Voketai- 
tis, New Haven, Conn., B. Ra
manauskas, VVoodhaven, N.Y.,
P. Pupius, Chicago, III.

Po 2 dol. — K. Pal- 
čiauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Petraitis, Poughkeepsie, 
N.Y., F. Valinskas, VVisc Delis, 
Wisc., M. Lembertienė, Santa 
Monica, Calif., A. Mačionis, St. 
Petersburg Beach, Fla., J. Bui- 
vys, Baltimorę, Md., EJ. Janso
nas, Osterville, Mass., J. Šaulys, 
Branford, Conn., Rathamann, 
Brooklyn, N.Y., M. Balčiūnas, 
Edison, N.J., J.B. Chapukas, 
Middle Village, N.Y., P. Davi- 
don, Milford, Conn., A. Masae- 
tes, Yonkers, N.Y., A. Kazukaus- 
kas, Lake Hiavvatha, N.J., P. Va
siliauskienė, Hudson, Mass., J.J. 
Baužys, Chicago, III., R. Kruli- 
kas, Douglaston, N.Y., M. Ve
liuona, Baltimorę, Md., J. Da- 
valga, Gulfport, Fla., K. Trečio
kas, Union, N.J.

Po 1 dol. — J. Skersys, Law- 
rence, Mass., J. Spirauskas, 
Glendale, Calif., V. Tuskenis, 
Palm Springs, Calif., V. Dak- 
šys, Dorchester Ctr., Mass., E. 
Zizniauskas, Canton, Mass., E. 
Shimanskas, Brooklyn, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

vavo 230 asmenų. Rengėjai 
džiaugiasi, kad visa tai prisi
dės prie 70 metų senumo pa
stato restauravimo ir iš gražini
mo.

Naujų Metų išvakarėse akcijų 
už 500 dol. įsigijo Charles 
Cheledin, John P. Alcorn ir 
Charles K. Kerber, už 400 dol. — 
Stanley F. Mankas, už 100 dol. 
— Edward C. VVayne ir Ray- 
mond Užumecki. Šiuo metu pi
niginis/vajus jau yra prašokęs 
20,000 dol.

Br. Všk.

j Modelsl For §
Y Television, §
y Fashion, §
§ Commercials, |
§ Shows, §
§ Advertising §
§ Beginners and §
§ Professionals §
z Apply This
Į Week 1-5 P.M. ?
7 (Suite 404) /
y 225 West 57th St., \ 
§ N.Y.C. § 
§ 212-586-3556 §

ODEXTER PARK
PHARMACY ira|

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

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

WE DELTVER 
TELEF. 296-4130

SPREADER — CUTTERS
WITH EXPERIENCE. STEADY JOB, 40 HOUR 
WEEK, OVERTIME, APPLY OR CALL SPACE LEGS 
350 CANTOR AVĖ., LINDEN, N.J. (201) 862-3353
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PATERSON, N.J
Patersono lietuvių kolonija 

nėra didelė, bet gyva ir judri. 
Kaip daugely lietuviškų kolo
nijų *šiame krašte, taip ir Pa- 
tersone visas religinis , visuo
meninis bei kultūrinis centras 
yra Šv. Kazimiero lietuvių para
pija, kurioj jau aštunti metai kle
bonauja kun. Viktoras Dabušis. 
Sunykus ir užsidarius Lietuvių 
Klubui, liko vienintelė kultūri
niam bei parapiniam pobūviam 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėj.

Dvi aplinkybės sunkina akty
vesnį visuomeninį darbą ir para
pijoj, ir bendruomenėj. Pirma,

Patersono apylinkės lietuviai 
bei Šv. Kazimiero parapijos pa- 
rapiečiai, bent jų dauguma, gy
vena gerokai atokiau nuo centro 
— Patersono, apie 20-25 mylių 
spinduliu. Suprantama, sunku 
dažniau susibėgti krūvon, belie
ka savaitgaliai ar tik sekmadie
niai, kada daugumas lietuvių 
jaučia pareigą atsilankyti į lietu
višką Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią. Antra, lietuvių bend
ruomenė rodo tendencijos ne di
dėti, bet ipažėti. Vieni palieka 
šį pasaulį, kiti, sulaukę senesnio 
amžiaus, išvyksta į šiltesnius 
kraštus ar pas savo artimuosius, 
dar kiti turi išvykti dėl darbo
vietės pasikeitimo.

DR. POVILUI LEGECKIUI
mirus, jo žmoną Eleną, sūnų Ričardą, dukrą Reginą ir jų 
šeimas bei visus artimuosius gilaus skausmo valandoje 
užjaučiame ir kartu liūdime

LB Queens apylinkės valdyba 
ir visi skyriaus nariai

1

DR. POVILUI LEGECKIUI
mirus, jo žmonai Elenai, sūnui Ričardui, dukrai Reginai, 
jų šeimoms ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime

Mylimam vyrui ir tėveliui

Br. ir V. Sutkai ir 
Jurgis Kiaunė

DR. POVILUI LEGECKIUI
mirus, žmonai Elenai, dukrai Reginai Ošlapienei ir sūnui j 
dr. Ričardui Legeckiui su šeimomis reiškiu gilią užuojautą j 
ir kartu liūdžiu

Vanda Bagdonienė

M

A.A.
DR. POVILUI LEGECKIUI 

amžinybėn iškeliavus, jo žmoną Eleną, dukrą ir sūnų 
su šeimomis ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Marina ir Zigmas. Raulinaičiai

DR. POVILUI LEGECKIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo našlei Elenai Legeckie
nei — mūsų organizacijos valdybos narei, dukrai Reginai 
Ošlapienei ir sūnui Ričardui Legeckiui su šeimomis.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija

A.A.
DR. POVILUI LEGECKIUI

Vasario 16-osios minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo šešiasdešimtąsias me
tines ir Mindaugo vainikavimo 
Lietuvos karalium 725 metų su
kaktį JAV LB Patersono apylin
kės valdyba ruošia vasario 19, 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Šv. 
Kazimiero parapijos salėj.

Mišios už Lietuvą bus auko
jamos 10:30 vai. Minėjime pa
skaitė skaitys Balys Raugas, JAV 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkas organizaciniam reikalam, 
gyvenąs Delran, N.J. Meninę 

programos dalį atliks solistė Ge
novaitė Ugianskienė iš Phila- 
delphijos.

Genovaitė Ugianskienė, sop
ranas, gimė Lietuvoj. Į JAV atvy
ko 1951. Chicagoj baigė konser
vatorijos kolegijos dainavimo 
klasę bakalauro laipsniu. Jos 
konservatorijos baigimo reči- , 
taliui komp. Bruno Markaitis, SJ, _ 
sukomponavo specialią dainą. 
Solistė dainuoja įvairiomis kal
bomis pagrindines roles operose 
ir įvairiuose muzikiniuose pa
statymuose. Yra dainavusi tele
vizijos ir radijo programose Chi
cagoj, Indianoj, New Jersey. 
Asmeniškai yra koncertavusi 
Rockforde, 111., Kansas City, 
Clevelande, Detroite, New Yor
ke, Chicagoj, Hartforde, Phila
delphijoj, Elizabethe, Balti- 
morėj ir kitur. Patersone solis
tė pasirodys pirmą kartą.

Jos žymesni pasirodymai bu
vo New Yorke su Perkūno vyrų 
choru jo dešimtmečio koncerte, 
o taip pat Jono Basanavičiaus 
minėjime New Yorke, 8-erių 
metų sukaktuviniame lietuviš
kos televizijos koncerte Chica
goj, 30-ties metų Balfo minėji
me Philadelphijoj, Vasario 16-o- 
sios minėjimuose Elizabethe, 
Chicagoj ir kitur. Minint JAV LB 
25-erių metų veiklos sukaktį 
Hartforde, akademiniame kon
certe solistė G. Ugianskienė 

! atliko didžiausią meninės prog
ramos dalį. Philadelphijoj (1977 
gegužės 7) New Yorko vyrų Per
kūno chorui statant operetę 

. “Studentas priiicas”, solistė G. 
Ugianskienė (tarpuose padaina
vo tris lietuvių kompozitorių 
dainas, o operetėj “Auksinės 
dienos” atliko pagrindinį Kathie 
vaidmenį. Ji ir “Auksinių dienų” 
operetės tekstą išvertė į lietuvių 
kalbą. Bene paskučiausias solis
tės pasirodymas lietuviškoj pub
likoj buvo Baltimorėj taip pat su 
New Yorko vyrų Perkūno choru.

Solistė G. Ugianskienė turi 
stiprų dramatinį sopraną. Visur 
jos koncertai publikos buvo šil
tai priimti. Patersono lietuvių 
visuomenė su dideliu dėmesiu 
laukia jos pasirodymo Vasario 
16-osios minėjimo programoj 
sekmadienį, vasario 19. Solistei 
akomponuos Gladys Leigh iš 
Philadelphijos.

Į programą bus įterpta patrioti
nių eilių bei skaitymų iš Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikų, 
kuriuos atliks Stefa Augulienė.' 
Bus ir jaunųjų pasirodymai.

[ Šia sukaktuvinio Vasario 16- 
osios minėjimo proga bus atitin- 

; karnai pagerbtas buvęs ilgametis 
I LB Patersono apylinkės pirmi

ninkas Antanas Rugys.

i
^Solistė Genovaitė Ugians- 
“kienė dainuos Vasario 16-> 

osios minėjime Linden, 
N.J., vasario 26, sekmadienį, 
2 vai. popiet.

mirus, žmonai Elenai Legeckienei, sunui ir dukrai su šei
momis nuoširdžią užuojautą reiškia

i

Lietuvos tautinė vėliava bus 
iškelta prie Patersono miesto ro
tušės vasario 14, antradienį, 
11:30 vai. ryto. Ta proga miesto 
burmistras Lawrence F. Kra-

New Yorko. Lietuvių Gydytojų Draugija

DR. POVILUI LEGECKIUI
mirus, gilaus skausmo ištiktai jo žmonai Elenai, sūnui 
Ričardui, dukrai Reginai su šeimomis ir kitiems velionies 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Nemickai 
Valerija ir Bronius 
Jūratė ir Bronius 
Irena ir Kęstutis 
Felda ir Jurgis

SKSI

VASARIO 16-OJI 
ELIZABETHE

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 60 metų sukakties die
na jau čia pat. Pasiruošimas šiai 
brangiai dienai Elizabethe vyks
ta su priderama rimtim.

Lietuvių Bendruomenės Eli
zabetho apylinkės valdyba šiai 
sukakčiai paminėti yra numačiu
si sekmadienį, vasario 19. Minė
jimas prasidės tą dieną 11 va
landos iškilmingomis pamaldo
mis Šv. Petro ir Pauliaus lietu
vių bažnyčioj, 211 Ripley Place, 
Elizabeth, N.J. Po mišių bus 
persikeliama į Lietuvių Laisvės 
salę, 269 Second Street.

Elizabetho bendruomeninin- 
kam pasisekė gauti tai dienai 
kalbėtoja dar niekada šioj apy
linkėj negirdėtą viešnią iš Bal- 
timorės, žymią teisininkę dr. 
Eleną Armanienę.

Meninę dalį atliks New Yor
ko vyrų choras Perkūnas, vado
vaujamas Vytauto Daugirdo, ir 
New Jersey tautinių šokių grupė 
Liepsna, vadovaujama Birutės 
Vaičiūnaitės.

Apylinkės valdyba kviečia vi
sus lietuvius ir lietuves gausiai 
dalyvauti šiame Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėji
me, kuris įvyks vasario 19, sek
madienį, 12 vai. 30 min. po pie
tų Lithuanian Liberty Hali pa
talpose. Vasario Šešioliktosios 
dvasia tegu sustiprina mūsų tau
tos lūkesčius atsikratyti oku
panto jungo ir tesuteikia mum 
naujo ryžto kovojant prieš oku
panto kėslus sunaikinti lietuvių 
tautą.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas vyks vasa
rio 19, sekmadienį. 10:15 vai. 
ryto pamaldos Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioj. 2 vai. po
piet minėjimas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III aukš
to salėj. Pagrindinis kalbėtojas 
— Vytautas Smetona. Meninę 
programą atliks O. Ivaškienės 
tautinių šokių grupės jaunieji 
šokėjai, solistė Birutė Aleksai
tė ir Berklee muzikos kolegi
jos choras.

Cambridge, Mass., Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
minėjimas rengiamas vasario 19. 
Minėjimas bus pradėtas 2 vai. 
popiet pamaldomis lietuvių pa
rapijos bažnyčioj. Po mišių baž
nytinėj salėj vyks kita programa. 
Paskaitą skaitys Elena Vasyliū- 
nienė, o meninę programą at
liks muzikai kun. V. Valkavičius, 
Izidorius ir Vytenis Vasyliūnai.

Inž. Bronius Makaitis, sulau
kęs 65 m. amžiaus, širdies 
smūgio ištiktas, mirė sausio 28. 
Nuliūdime paliko žmoną Graži
ną, sūnų Kęstutį su šeima iš 
Texas, dukrą advokatę Nijo
lę Šležienę su vaikučiais ir duk
rą istorikę Skirmantę Kondratie- 
nę su šeima VVashingtone. Sū

nus Algirdas, kuris buvo teisi
ninkas Amerikos kariuomenėj 
kapitono laipsniu, mirė prieš 
porą metų. Br. Makaitis po pa
maldų Šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčioj palaidotas High
land kapinėse, Norwood, Mass.

Ona Girulienė, Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos Bostono 
klubo valdybos narė, po ilges
nės ligos sausio 27 mirė Car- 
ncy ligoninėj. Savo gražiais au
diniais reprezentavo lietuvių 
tautinį meną ne tik mūsų, bet 
ir amerikiečių tarpe. Nuliūdime 
liko dukra Aldona Jurgelienė su 
šeima. Velionė po pamaldų Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioj palaidota Naujosios Kalvari
jos kapinėse.

Bostono ir apylinkių ukrainie
čiai Sheraton Tara viešbuty mi
nėjo Ukrainos nepriklauso
mybės paskelbimo 60 metų su
kaktį. Į minėjimą buvo nuvy
kę ir pasveikino Altos atstovai: 
Edmundas Cibas, Aleksandras 
Čaplikas ir Antanas Andriulio
nis.

Linksmavakaris, ruošiamas 
skaučių Židinio, įvyks vasario 
1"8, šeštadienį, 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių d-jos salėj.

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

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

D.T.

mer, didelis lietuvių draugas, iš
leidžia proklamaciją, paskelbda
mas Vasario 16-ąją lietuvių die
na Patersone. Jis yra taip pat pa
sižadėjęs, kaip ir kasmet, daly
vauti minėjime ir pasakyti svei
kinimo kalbą.

LB Patersono apylinkės val
dyba laukia gausaus lietuvių at
silankymo Šiame neeiliniame 
Vasario 16-osios minėjime. Po 
minėjimo svečiam bus paruošta 
kavutė su pyragaičiais.

vd-k

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

INŽ. JUOZUI BUTKUI
mirus, sielvartaujančiai jo žmonai Stefai, sunui, dukroms ir 
kitiems jo artimiesiems užuojautą reiškia

Valerija ir Bronius Nemickai

JAROSLAVUI KEPENIUI
mirus, jo žmonai, dukrai ir sūnui su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Birutė ir Antanas Bagdžiunai 
ir šeima

MM

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta

KOVO 23 
iš Bostono ir New Yorko kaina tik $741.00 

įskaitant pirmos klasės viešbučius , maistą, ekskursijas 
į Kauną ir Trakus

SEKANČIOS VIENSAVAITINĖS—Maskva, Vilnius, 
Leningradas

balandžio 25 gegužės 9 (užpildyta) 
balandžio 29 /fugsėjo 17 
gegužės 4 rugsėjo 22

DVISAVAITINĖS —Maskva, Vilnius, Leningradas, Briuselis 

gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22
Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvų skridimais — 
NE CHARTERS, aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos 
vadovų.

Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papil
domu mokesčiu.

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo 
laiku, bus paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 VVest Broadvvay, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas 617 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė 
ir Albina Rudžiūnienė

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

BnnK-BV-mnu 
Postnge paid both uiays 

Fast, conuenient,priunte, safejree! 
That's uihat BHnKinS-BV-mnil '
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- jlK 

mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings jlp
Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Į ban- 

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj Į-

traukla sunią j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini- 
mas> kad JŪSW pinigai pelno aukščiausius

z / procentus, —y
' leidžiamus įstatymų. \ i

* Dėl lengvo taupymo bū- *

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

NEPONSETCIRCLE OFFICE 
740Gallivan Blvd
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues . Wed & Fn 
Thurs -8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

MAIN OFFICE
460 West Broadway ‘ 
South Boston
9 AM to 3 30 PM 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM lo 1 PM 
268-2500

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston 
Savings Bank1
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YORKE?
Darbininkas praeitą savaitę 

dėl siautusios didelės sniego 
audros neišėjo. Taip liko nepa
naudota medžiaga, skirta vasario 
11-12 savaitgaliui.

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
vasario 19, sekmadienį, Lietu
vos nepriklausomybės 60 metų 
sukakties minėjimas didžiojoje 
salėje. Pradžia 3 v. popiet.

Devintoji dailės paroda dėl 
siautusios sniego audros nuke
liama į vasario 25-26 savaitgalį. 
Viskas vyks ta pačia tvarka, kaip 
buvo suplanuota vasario 11-12 
savaitgaliui.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė minima vasario 19, sek
madienį. 11 vai. iškilmingos 
pamaldos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, 3 vai. minėjimas 
Kultūros Židiny.

Dr. Martin Abend, žymus 
New Yorko televizijos 5 kanalo 
politinis komentatorius, kalbės 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime vasario 19 Kultūros 
Židiny.

Inž. Pijus Jaunutis Nasvytis 
iš Clevelando pasakys kalbą 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime vasario 19 Kultūros Ži
diny.

Pianistė Aldona Kepalaitė 
solistas Kazys Yakutis atliks me
ninę programą Lietuvos nepri
klausomybės minėjime vasario 
19 Kultūros Židiny. Pradžia 3 v. 
popiet.

Tryptinis, New Yorko tautinių 
šokių ansamblis, dalyvauja Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
me vasario 19 Kultūros Židiny. 
Ansambliui vadovauja Jadvyga 
Matulaitienė.

Regina Žymantaitė vadovaus 
programai Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime vasario 19 Kul
tūros Židiny.

Dail. Juozas Bagdonas šiemet 
vadovauja New Yorko Ameri
kos Lietuvių Tarybai, kuri ren
gia Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutią kalbės per pamaldas 
vasario 19 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Pamaldos skiriamos 
Lietuvos nepriklausomybės 60 
metų sukakčiai prisiminti.

Kun. Juozas Čekavičius pa
sakys pamokslą vasario 19 Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Ten 11 vai. rengiamos pamaldos 
už Lietuvą jos 60 metų nepri
klausomybės sukakties p’roga.

Visi skautai uniformuotiMaly- 
vauja vasario 19, sekmadienį, 
11 vai. pamaldose Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje.

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Maironio lituanistinė mokykla 
nuo vasario 24 iki vasario 28 or
ganizuoja slidinėjimo iškylžį į 
Courtina Valley ir Hunter slidi
nėjimo vietas. Tą šeštadienį, va
sario 25, nebus mokyklos dėl 
kuro taupymo ir atostogų Holy 
Child Jesus mokykloje. Nak
vynė bus latvių stovykloje Rota.
Prieinama kaina ir geros sąly

gos visai šeimai. Dėl informaci
jos ir vietos užsakymo kreipki
tės iki vasario 14 pas Vladą 
Sidą, (212) 849-8250.

Darbininko administracijos 
įstaiga, kurioj yra lietuviškos 
spaudos kioskas, bus atidara šį 
savaitgalį (šeštadienį ir sekma
dienį) Vasario 16-tosios minėji
mo proga. Užėję galės papigin
tomis kainomis įsigyti lietuviškų 
knygų, lietuviškos muzikos 
plokštelių bei įvairių suvenyrų.

Kaziuko mugė vyks kovo 5, 
sekmadienį, Kultūros Židiny. 12 
vai. jaunimo mišiomis ir atitin
kamu pamokslu bus paminėtas 
Lietuvos šventasis kunigaikštis 
Kazimieras, o 1 vai. popiet pra
dedama Kaziuko mugė. New 
Yorko skaučių ir skautų tuntai, 

jausdami gausų visuomenės pri
tarimą, šiam tradiciniam pa
rengimui ruošiasi rimtu atsidėji
mu.

Čiurlionio tautinis ansamb
lis, kviečiamas Bridgeporto, 
Conn., apylinkės lietuviškų or
ganizacijų, koncertuos Sacred 
Heart universiteto salėje, Brid- 
geporte, kovo 11, šeštadienį, 7 
v.v. Sacred Heart universitetas, 
švęsdamas savo 15 metų sukak
tį, skiria po mėnesį įvairių tau
tybių kultūriniams parengi
mams ir parodoms. Šios mėne
sių serijos tikslas — išryškinti 
tautinių mažumų įnašą pietinio 
Connecticuto gyveniman. Lie
tuviams skirtas visas kovo mė
nuo.

Moterų Vienybės pavasario 
balius bus gegužės 6, šeštadienį, 
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je.

Eduardas Voroneckas sausio 
31 atskrido iš Vokietijos į JAV. 
Vokietijoje gyvena Weinheime, 
netoli lietuvių gimnazijos ir 
Heidelbergo. Amerikoje lankosi 
jau antrą kartą ir čia mano iš
būti kelis mėnesius, lankydamas 
savo draugus.

Maspeth gyvenanti moteris su 
dukra turi daugiau kambarių ir 
ieško moters kartu gyventi ir 
jom padėti. Už tai gaus kamba
rį ir kitas lengvatas. Tel. 898- 
4602.

N. Y. jaunimo ansamblio Su
tartinės numatytas koncertas iš 
vasario 25 atidedamas vėles
niam laikui.

Jonas ir Aldona Bulotai, gyve
nę prie Waterburio, Conn., vasa
rio 22 išsikelia gyventi į Colo- 
rado. Jų sūnus ir dukra lieka 
čia toliau mokytis. Anksčiau jie 
gyveno netoli New Yorko, ir jų 
vaikai baigė Maironio lituanis
tinę mokyklą.

A. a. Vaclovui Staniukynui 
atminti, vietoje gėlių, Kultūros 
Židiniui aukojo: 25 dol. — Ve
ronika ir Jonas Rūteniai; 20 dol.
— Aldona ir Romas Dulskiai, 
Nijolė ir Jonas Ulėnai. 15 dol. — 
Marytė R. Šalinskienė. po 10 
dol. — Margarita ir William Pri- 
mavera, Antanina ir Adolfas 
Deikiai, Irena ir Gintas Žemai
taičiai, Nijolė ir Eutenijus Už- 
purviai, Liuda ir Drąsutis Gu
deliai, Nijolė ir Rimas Žukaus
kai, Irena ir Rimas Reventai, 
Lionginas Vaitkevičius. Velio
nio artimiesiem reiškiame nuo
širdžią užuojautą, o aukotojams
— lietuvišką ačiū.

Už a.a. Antaną ir Leokadiją 
(mirusią Sibire) Andriuškevi
čius mišios lietuvių pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne bus aukoja
mos vasario 18, šeštadienį, 10 
vai. ryto. Pažįstamus ir artimuo
sius dalyvauti kviečia Birutė ir 
Vytautas Kidoliai.

Prel. Ladas Tulaba, P.A., Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoj rek
torius, sausio pradžioj atvyko į 
JAV. Sausio 7 dalyvavo kun. 
Jono Prūsaičio kunigystės šven
timų iškilmėse Brocktone, 
Mass., o rytojaus dieną naujojo 
kunigo primicijose pasakė pa
mokslą. Sausio 15 dalyvavo prel.
L. Mendelio 50 metų kunigys
tės sukakties iškilmėse Balti
morėj. Sausio 22 dalyvavo vysk. 
V. Brizgio 50 metų kunigystės 
iškilmise Chicagoj. Vasario 2 ap
lankė lietuvių pranciškonų vie
nuolyną Brooklyne, pranciško
nų spaustuvę, A. Galdiko vardo 
galeriją ir Darbininko įstaigas. 
Iš čia grįžo Romon.

Kun. Pranas Raugalas, Ap
reiškimo parapijos klebonas, su
grįžo iš ligoninės ir gydosi na
mie.

Dr. Povilas Legeckis, ilgai sir
gęs, mirė vasario 3, penktadienį, 
2 v.r. Buvo pašarvotas M. Ša
linskienė s šermeninėje. Atsi
sveikinimas įvyko šeštadienio 
vakarą. Sekmadienį išvežtas į 
Chicagą, kur palaidotas šeimos 
kapuose Šv. Kazimiero kapi
nėse.

Apie Simą Kudirka plačiai pa
rašė The New York Times vasa
rio 6, pirmadienio laidoje. Tai 
vieno redakcijos nario pasikal
bėjimas su Simu. Atpasakojama 
visa istorija, kaip jis šoko iš lai
vo, kaip paskui viskas dėjos. 
Kaip dabar gyvena Amerikoje. 
Jis yra didelio daugiabučio 
namo superintendentas. Prisi
mintas ir jo filmas ir rašoma kny
ga. Įdėta ir viena nuotrauka, pa
daryta taip pat redakcijos štabo 
fotografo.

Inž. Juozas Butkus staiga mirė 
savo bute vasario 6, pirmadienį, 
7 v.v. Gulfport, Fla. Buvo 66 me
tų, kilęs iš Pandėlio, mokėsi Pa
nevėžio, Rokiškio ir Biržų gim
nazijose, 1934 baigė Biržų gim
naziją. Studijavo inžineriją ir ją 
baigė Vytauto Didžiojo Univer
siteto Technikos fakultete. Akty
viai reiškėsi skautų organizaci
joje ir Korp! Neo-Lithuania. Gy
vendamas New Yorke, taip pat 
reiškėsi Korp! Neo-Lithuania ir 
ėjo valdyboje įvairias pareigas, 
priklausė Amerikos Lietuvių Ar
chitektų ir Inžinierių Sąjungos 
New Yorko skyriui ir kurį laiką 
buvojo pirmininku, reiškėsi vie
tinėje tautininkų veikloje, buvo 
ir Liet. Bendruomenės uolus na
rys, buvo Woodhaveno apylin
kės valdybos narys ir LB New 
Yorko apygardos valdybos narys 
ir vicepirmininkas. Likvidavęs 
savo namus Woodhavene, praei
tų metų gegužės mėnesį persi
kėlė gyventi į Gulfport, Fla. Pa
liko 4 vaikus: Liliją, Algį, Aldo
ną ir Daivą. Palaidotas Gulfport, 
Fla.

Žuvautojų ir medžiotojų klu
bas Aras vasario 5, sekmadienį,
K. Židinio mažojoje salėje buvo 
surengęs savo klubo puotą. Bu
vo puikūs jų pačių pagaminti pa
tiekalai — žuvų sriuba, įvairios 
žuvys, stirniena ir k. Be klubo 
narių dar buvo ir svečių. Viso 
vakarieniavo per 60 asmenų. 
Fone buvo grojama lietuviška 
muzika iš juostelių ir iš -plokš
telių. Klubui pirmininkauja Vy
tautas Alksninis, kuris vadovavo 
ir visų valgių paruošimui.

Vitas Gerulaitis užpildo paja
mų mokesčių formas (income 
tax), 94-10 Jamaica Avė, Wood- 
havene, Tel. 847-5522.

Tarptautinis 
koncertas

Globojant New Yorko miesto 
kultūros reikalų skyriui, Lenkų 
Menininkų Draugija rengia 
tarptautinį koncertą, kuriame 
dalyvauja šios tautos: estai, grai
kai, italai, airiai, lietuviai, nor
vegai, ukrainiečiai ir lenkai. 
Koncertas bus vasario 16, ketvir
tadienį, 8 v.v. Carnegie Recital 
salėje, 154 W. 57 Street, Man
hattane.

Lietuviam atstovauja čelistė 
Tirza Bendokas. Ji atliks Vytau
to Paltanavičiaus rapsodiją. Pia
nu palydės Severine Ness.

RELIGINIS MINĖJIMAS 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 

60 METŲ SUKAKTIES
ĮVYKS 

1978 vasario 19, sekmadienį, 11 vai. ryto
APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 

259 North St., Brooklyn, N.Y.

KONCELEBRACINĖS MIŠIOS
PAMOKSLININKAS KUN. JUOZAS ČEKAVIČIUS 
ĮŽANGINĮ ŽODĮ PASAKYS LIETUVOS GEN. KONSULAS ANICETAS SIMUTIS 
GIEDOS PARAPIJOS CHORAS, VADOVAUJANT MUZ. VIKTORUI RALIUI

PARAPIJOS KUNIGAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

Jaroslavas Kepenis, 57 metų, 
gyvenęs Groton, Conn., mirė va
sario 9. Anksčiau jis gyveno 
New Yorke ir reiškėsi sportinė
je veikloje.

Lietuviški pietūs, kaip kas
met, taip ir šiemet ruošiami Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimo metu vasario 19 Kul
tūros Židinio kavinėje. Pietus 
bus galima gauti nuo pirmos va
landos ir po minėjimo progra
mos. Neužmirškite apsilankyti.

N.Y. Lietuvių Dailininkų Są
jungos susirinkimas šaukiamas 
vasario 25, šeštadienį, 3 vai. po
piet Kultūros Židinio posėdžių 
menėje. Po susirinkimo — atgai
va. Visi Sąjungos nariai kvie
čiami dalyvauti.

Dail. Elena Kepalaitė vasario 
8, skubėdama namo iš fJožemi- 
nio traukinio, paslydo ir susilau
žė per riešą kairiąją ranką. Jos 
skulptūrų ir piešinių paroda jau 
parengta. Ji bus nuo vasario 25 
iki kovo 16 Phoenix galerijoje, 
30 West 57 Street, Manhattane. 
Parodos atidarymas — vasario 
28 nuo 5 iki 7 v.v.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Lietuvos nepriklau
somybės šventė bus paminėta 
vasario 18, šį šeštadienį, ketvir
tos pamokos metu, nuo 11:30 
iki 12:15 v. Tėvai, kurie galėtų 
tuo metu apsilankyti, prašomi 
užsukti į mokyklos žemutinę sa
lę. Po minėjimo mokiniai turės 
dar vieną pamoką.

Liudas Špokas vietoj gėlių 
prie a.a. inž. Juozo Butkaus 
karsto Kultūros Židiniui aukoja 
20 dol.

Pabaltiečių didelis festivalis 
rengiamas rugsėjo 23 Garden 
State Art Center patalpose, , 
Holmdell, N.J.

Vietoj gėlių prie a.a. dr. Povi
lo Legeckio karsto Marina ir 
Zigmas Raulinaičiai skiria 25 
dol. auką Kultūros Židiniui.

Dr. Nijolė Bražėnaitė paau
kojo 25 dol. Tautos Fondui 
a.a. dr. D. Jasaičiui atminti.

Algis Šimkus paaukojo 20 
dol. lietuvių pranciškonų spau
dai — a.a. Matui Milukui at
minti. Nuoširdus ačiū.

Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas su baldais arba 2 kambariai 
su baldais. Skambinti po 6 vai. 
vak. tel. 441-0693. A. Kundro
tas, 107-15 Atlantic Avė., Rich
mond Hill, N.Y. 11418.

Vietoj gėlių prie a.a. dr. P. Le- 
geckio karsto Irena, Viktoras ir 
Henrika Kirkylai Maironio mo
kyklai skiria 20 dol. auką.

A. a. Matui Milukui atminti 
penktadienio parengimų bend
radarbiai aukoja 20 dol. Kultūros 
Židiniui ir reiškia nuoširdžią už
uojautą velionio dukrai Rūtai 
Strazdienei, ilgalaikei bendra
darbei, bei kitiem šeimos na
riam.

Čiurlionio ansamblis iš Cle- 
veland, Ohio, atvyksta koncer
tuoti į New Yorką kovo 12, 
sekmadienį. Koncertas įvyks 
Christ the King High .School sa
lėj, Metropolitan Avė., prie 69 
gatvės, Middle Village, Queens, 
N.Y. Salė yra prie pat požeminio 
traukinio stoties. Prie salės įėji
mo sustoja daug autobusų, kurie 
važiuoja Metropolitan Avenue, 
o taip pat mokyklos kieme yra 
daug vietos automobiliam pa
statyti. Šioje pačioje vietoje 
prieš šešetą metų buvo Grandi
nėlės ansamblio koncertas.

Lietuvių Atletų Klubas pra
dėjo leisti savo biuletenį — Lie
tuvių Atletų Klubo Žinios. Sau
sio 16 data išėjo 2-ras nume
ris. Aprašoma klubo ir jo narių 
veikla. Klubo narių susirinkimas 
bus vasario 10, penktadieųį, 
7:30 v.v. Kultūros Židiny.

— 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.

GREAT NECK, N.Y.

Vasario 18, šeštadienį, 7 v.v. 
ELKS salėj, 47 Grace Avė., 
Great Necke Lietuvių B-nės 
Great Necko apylinkė rengia 
Vasario 16 minėjimą. Kun. La
das Budreckas sukalbės invoka- 
ciją. Paskaitą skaitys Bronius 
Bieliukas. Meninėj daly solis
tas M. Razgaitis, akomponuojant 
muz. M. Cibui, padainuos kele
tą dainų. Rolandas Čiuoderis 
pianinu paskambins keletą daly
kėlių. Jaunimas padeklamuos 
eilėraščių. Trečioj daly pabend
rausime prie kavos puoduko.

Maloniai kviečiame visus ne
pabūgti sniego ir kuo gausiau 
dalyvauti! V.B.

Lietuvos nepriklausomybės 60 metų sukakčiai paminėti rengiama

omus PARODA
1 f vasario 25, 26 Kultūros Židiny

__-X 341 Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y.

PARODOJE DALYVAUS apie 30 asmenų, bus išstatyta apie 120 
kūrinių.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS vasario 25, šeštadienį, 7 v.v. Parodą 
atidaro Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. Premijų įteikimas. 
Dail. Adalberto Staneikos prisiminimas. Kavutė.

POETO STASIO SANTVARO PAGERBIMAS vasario 26, sekmadienį, 
4 v. popiet. Kalba Pranas Naujokaitis. Savo kūrybą skaito autorius 
Stasys Santvaras. Fortepijonu skambina Dalia Sakaitė.

PARODA LANKOMA: vasario 25, šeštadienį, nuo 12 v., vasario 26, 
sekmadienį, nuo 12 v. iki 7 v.v.

PARODA UŽDAROMA IR POPULIARUMO PREMIJA SKIRIAMA vasario 
26 , sekmadienį, 6:30 v.v.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB New 'Yorko Apygarda

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO —VASARIO 16 DIENOS— 

MINĖJIMAS NEW YORKE

įvyks š.m. vasario mėn. 19 d. 3 v. popiet 
Kultūros Židiny, 341 Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y.

Kalbės žymus New Yorko TV 5-to kanalo politinis komentatorius 
DR. MARTIN ABEND.

Pagrindinę kalbą lietuviškai pasakys INŽ. PIJUS JAUNUTIS NASVYTIS iš 
Clevelando.

Meninę programą atliks solistas KAZYS YAKUTIS ir pianistė ALDONA 
KEPALAITĖ.

Tautinius šokius šoka New Yorko tautinių šokių ansamblis TRYPTINIS. Vadovauja 
JADVYGA MATULAITIENĖ

Programai vadovauja REGINA ŽYMANTAITĖ

Įėjimo auka — 4 dol., moksleiviams — 1 dol. 
Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA NEW YORKE
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