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Savaitės 
įvykiai

I TARYBINĖJE MOKYKLOJE
Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 28

JAV yra įsitikinusios, kad tai
kai Art. Rytuose pasiekti Izrae
lis turės sutikti panaikinti visas 
žydų kolonijas Sinajaus pusiasa
ly ir per eilę metų atsisakyti 
vakarinio Jordano kranto ir Ga
zos ruožo kontrolės.

Izraelio vyriausybė aštriai kri
tikavo valst. sekr. Cyrus R. Van- 
ce paskutinį pareiškimą, kad žy
dų kolonijos okupuotose arabų 
žemėse pažeidžia tarptautinius 
įstatymus, tačiau vėliau min. 
pirm. Menachem Begin savo 
kritiką sušvelnino.

Prez. Carter numato pasiūlyti 
kongresui parduoti Egiptui 50 
F-5E, Saudi Arabijai — 60 F-15 
ir Izraeliui — 15 F-15 ir 75 F-16 
lėktuvų už 4.8 bil. dol. Vyriau
sybė įsitikinusi, kad šis lėktu
vų pardavimas nepakeisiąs Art. 
Rytų karinio balanso, bet Izrae
lis tokiu planu yra labai nepa
tenkintas. Kongrese šis planas 
taip pat gali sulaukti stiprios 
opozicijos.

JAV žvalgybos organai pa
skelbė, kad Sov. S-gos lakūnai 
Kuboje atlieka krašto gynybos 
uždavinius, pavaduodami Ku
bos lakūnus, kad pastarieji galė
tų padėti Etiopijos kovose su So- 
malija. Esą Sov. S-ga gali per
imti į savo rankas visą Kubos oro
erdvės gynybą.

Egipto prezidentas Anwar el- 
Sadat, ieškodamas savo politikai 
Art. Rytuose pritarimo, lankėsi_
JAV, Maroke, Ispanijoj, V. Vo
kietijoj, Austrijoj, Rumunijoj, 
Prancūzijoj, Italijoj ir Vatikane.

Austrijos kancleris Bruno 
Kreisky įspėjo Izraelį, kad jo 
užimta pozicija taikos Art. Ry
tuose reikalais gali Izraelį izo
liuoti nuo vakarų valstybių.

Sov. S-ga patikino JAV, kad 
Etiopija nemano veržtis į Soma- 
liją, jei jai pavyktų atsiimti Oga- 
den provinciją iš Somalijos par
tizanų. JAV buvo įspėjusios Sov. 
S-gą, kad, Etiopijai peržengus 
Somalijos sieną, JAV bus pri
verstos peržiūrėti savo iki šiol 
vestą neutralumo politiką.

Somalijos vyriausybė pa
skelbė visuotinę mobilizaciją, į- 
sakė reguliariai kariuomenei įsi
jungti į partizanų vedamas ko
vas ir paskelbė išimties būklę 
Somalijos valstybei apsaugoti.

Sovietų Pravda vedamuoju 
apkaltino JAV, ypač jų kongre
są, už derybų vilkinimą dėl stra
teginių ginklų apribojimo sutar
ties. Esą tai sukelia vis didė
jančias ginklavimosi lenktynes 
ir gali privesti prie atominio 
karo. JAV įrodinėja, kad dery
bos yra įstrigusios dėl sovietų 
nenoro daryti bet kurių nuolai
dų.

Britanijos, Prancūzijos, Kana
dos, V. Vokietijos ir JAV užs. 
reik, ministeriai tarėsi su P. Afri
kos užs. reik. min. Roelof F. 
Botha ir Namibijos nacionalistų 
org-jos vadu S am Nujoma dėl 
nepriklausomybės suteikimo 
Pietų Afrikos valdomai pietva
karių Afrikos kolonijai.

Aukšti JAV ir Kanados kari
ninkai buvo pakviesti stebėto
jais į Sov. S-gos vykdytus kari
nius pratimus Baltgudijoj.

Japonija, veikiama JAV nusi
statymo atitraukti savo įgulas 
iš P. Korėjos, šiemetinį karinį 
biudžetą padidino 12.4 proc.

Etiopijos kariuomenė atsiėmė 
iš Somalijos partizanų Ogaden 
provincijos Diredawa ir Harar - 
miestus ir artėja prie svarbaus 
kalnų perėjimo Jijiga mazgo.

Libanas ir Sirija sutiko su
daryti bendrą teismą paskutinių 
kovų tarp Sirijos taikos priežiū
ros dalinių ir Libano kariuome
nės bei krikščionių milicijos kal
tininkam teisti.

LTSR Švietimo Ministrui
Nuorašas: Kauno Mičiurino 

tarybinio ūkio-technikumo di
rektoriui

Spindžiūno Vytauto, Juozo s., 
Kauno Mičiurino tarybinio ūkio- 
technikumo mokinio, gim.1960 
m., gyv. Kaune, Botanikos 6,

PAREIŠKIMAS

Šių metų birželio 13, atvykus į 
praktikos darbus, mane išsikvie
tė technikumo direktorius ir pa
klausė, kur aš buvau vakar, bir
želio 12. Pasakiau, kad buvęs 
Alytuje pasveikinti pažįstamo, 
šiemet baigusio seminariją, ku
nigo. Tada direktorius kartu su 
kitu, man nepažįstamu asmeniu 
grasinimais ir gąsdinimais pri
vertė mane parašyti melagingą 
pareiškimą, kad aš savo noru iš
stojo iš technikumo. Kai, praėjus 
pirmam baimės įspūdžiui, norė
jau pareiškimą atsiimti, direkto
rius man jo nedavė ir neleido 
toliau dalyvauti praktikos dar
buose.

Kadangi kunigas buvo baigęs 
valstybės pripažintą seminariją, 
jį sveikindamas jokio nusikalti
mo nepadariau. Už tai mane iš 
technikumo pašalinti niekas ne

Baltųjų Rūmų priėmime JAV prezidentas J. Carter, jo žmona ir Lietuvos atstovas 
dr. St. Bačkis su žmona.

KGB AGENTAI 
ATĖMĖ PASĄ

1951 į JAV-bes atvyko Ed
vardas Skopas su šeima. Jo tėvas 
Aleksandras Skopas liko Lietu
voj.

Pastaraisiais metais sūnus pra
dėjo žygius atsikviesti tėvui pas 
save. Atlikęs daugybę įvairiau
sių formalumų okupuotoj Lie
tuvoj, tėvas nuvyko į Maskvą

RYTŲ VOKIETIJOS DIPLOMATAS 
PABĖGO Į VAKARUS

Vakarų laikraščiai pranešė, 
kad Rytų Vokietijos diplomatas 
Bernard Weisbe, dirbąs ambasa
doj Londone, kreipėsi į Vakarų 
Vokietijos diplomatinę atsto
vybę Londone, prašydamas po
litinės globos ir leidimo įsikur
ti Vakarų Vokietijoj. Leidimas 
jam buvo duotas.

Laikraščių žiniomis, Rytų Vo
kietijos ambasados pareigūnai 
Londono aerodrome bandė jėga 

turi teisės; savo noru iš jo išsto
ti taip pat niekada negalvojau, 
o pareiškimą parašiau tik pri
verstas.

Prašau drg. Ministrą mane ap
ginti, nepripažinti prievarta iš
gauto melagingo pareiškimo ir 
nurodyti direktoriui, kad leistų 
toliau mokytis technikume.

V. Sprindžiūnas 
Kaunas, 1977. VI. 14

-o-
TELŠIAI
Lietuvos TSR Švietimo minis

terija pranešė, kad Šeduikienės 
pareiškimai buvo patikrinti, ir 
Telšių raj. Švietimo skyrius jos 
įdarbinti negalįs dėl vakuojamų 
vietų stokos. (Mokytoja Še
duikienė atleista iš darbo už 
savo religinius įsitikinimus).

-o-
ŠVĖKŠNA

Švėkšnos vidurinės mokyklos 
mokytojas Sigitas Urmolevičius 
duoda tikintiem mokiniam ateis
tines knygas, verčia juos pasi
ruošti ir kalbėti ateistinėmis te
momis. 1977 vasario 9 du mo
kinius — Vila klasės Jučių ir IX 
kl. Lamsargį, pasikvietęs į mo
kytojų kambarį, mušė už tai, kad 
neatsakinėjo į ateistinius klausi
mus.

-o-

apsilankyti Amerikos ambasadoj. 
Prie ambasados buvo sulaiky
tas nepažįstamų akmenų, kurie 
atėmė iš jo pasą. Likęs be paso, 
jis priverstas iš naujo pradėti 
emigracijos formalumus.

Nėra abejonės, kad pasą iš 
Aleksandro Skopo atėmė KGB 
agentai, norėdami sukliudyti jo 
išvykimą.

Edvardui Skopui tėvo atsi- 
kvietimo reikalu daug padeda 
kongresmanas William R. Cotter 
ir kiti. (Elta) 

sulaikyti pabėgusio diplomato 
žmoną ir septynerių metų duk
terį, besiruošiančias skristi į 
Bonną, mėgindami jas įsodinti į 
čekoslovakų lėktuvą, skrendantį 
į Prahą. Rytų Vokietijos parei
gūnų pasikėsinimą sutrukdė 
anglų policija, kuri sulaikė juos 
apklausinėjimui ir paleido tik ta
da, kai lėktuvas į Prahą jau buvo 
išskridęs.

(LRTV)

VIŠTYTIS
Vištyčio vidurinėje mokyk

loje, tėvam nežinant, į pionierius 
buvo įrašytas Rimas Vasiliaus
kas. 1975 mokslo metų pradžioje 
mokyklos pionierių vadovė Zina 
Daugėlienė, sužinonusi, kad R. 
Vasiliauskas patarnauja mišiom, 
smarkiai mokinį išbarė, gąsdino, 
kad niekuomet negausiąs ge
ro pažymio. Kitą kartą pionierių 
vadovė vėl barė Rimą ir, grieb
dama už plaukų, šaukė: “Žinai, 
kad pionieriui negalima eiti į 
bažnyčią! Sutrypsiu čia pat, tuo
met neisi daugiau!”

Iškviesta Rimo motina per
spėjo mokytoją: “Jūs mokykite 
vaikus mokslo ir mandagumo ir 
daugiau mano vaiko už plaukų 
netąsykite”.

VALKININKAI
1976 vasario 19 Valkininkų sa

natorinės internatinės mokyklos 
VIb kl. auklėtoja J. Šironienė 
buvo priversta parašyti pareiški
mą, jog ji savo noru pasitrau
kianti iš pedagoginio darbo (iki 
pensijos buvo likę nepilni šeši 
mėnesiai), nors daug kartų buvo 
apdovanota Švietimo skyriaus ir 
Komjaunimo CK pagyrimo raš
tais už gerą mokinių ir pio-

(nukelta į 2 psl.)

Dailės paroda 
šventojo sukakčiai

Kankinio už tikėjimą švento 
Tomo More gimimo penkių šim
tų metų sukakties proga britų 
valstybinė portretų galerija 
Londone surengė plataus masto 
anglų dailininkų kūrinių parodą, 
kuri ne tik vaizdžiai atskleidžia 
šio žymaus filosofo, rašytojo ir 
Bažnyčios sūnaus gyvenimą, bet 
taip pat ryškiai pavaizduoja ir jo 
gyventą laikotarpį Anglijoj še
šioliktajam šimtmety.

Tomo More laikais įvyko ang
likonų atsiskyrimas nuo Romos 
Bažnyčios. Tomas More, kuris 
buvo principingas ir ištikimas 
katalikas, nenusilenkė karaliaus 
Henriko VHI-ojo užgaidom, ne
išdavė Bažnyčios, pasirink
damas mirtį. Prieš mirtį pareiš
kė visai tautai, jog aukoja savo 
gyvybę už Katalikų Bažnyčią ir 
jos skelbiamą tikėjimą.

Tomas More buvo paskelbtas 
šventuoju 1935 metais.

(LRTV)

— Sausio 6 Vilniaus Rasų ka
pinėse ant V. Mykolaičio-Putino 
kapo pastatytas meninis pa
minklas: stilizuota lieknos mer
gaitės figūra su iškeltomis aukš
tyn rankomis, lyg angelo 
sparnais. Paminklą sukūrė 
skulptorius V. Vildžiūnas ir ar
chitektas Č. Mazūras. Ati
dengimo iškilmėse dalyvavo 
Kultūros ministeris J. Bielinis, 
partijos atstovas S. Šimkus, rašy
tojai A. Maldonis, V. Bubnys, A. 
Pocius, J. Baltušis, M. Sluckis, 
J. Būtėnas, J. Lankutis. Putino 
poezijos paskaitė L. Noreika. 
Ant kapo padėta gėlių.

— Nemuno žurnalo 1977 pa
skelbto propagandinių rašinių 
konkurso premijas laimėjo: 
pirmąsias — A. Zurba ir S. Jo- 
nauskas, antrąsias — A. Petrai
tytė, K. Astrauskas ir A. Dargis, 
trečiąsias —I Laurinčiukaitė, P. 
Venclova, G. Cieškaitė, J. Kali
nauskas irČ. Iškauskas. Visi lai
mėtojai yra jauni rašytojai.

— Vilniaus aerouosto naujo 
pastato projektą paruošė archi
tektas J. Makariūnas. Naujas pa
statas esąs reikalingas, kad 
aerouostas galėtų per valandą 
aptarnauti 700 keleivių.

— Vilniaus akademiniame 
operos ir baleto teatre jau antrą 
sezoną gyvai reiškiasi trys jau
nos solistės-sopranai: Irena Mil
kevičiūtė, Jolanta Čiurilaitė ir 
Romutė Tumuliauskaitė. Iš Li
teratūros ir Meno Nr. 2 sužino
me, kad I. Milkevičiūtė Klaipė
dos aukšt. muzikos mokykloje 
studijavo kanklių muziką, 1976 
baigė Lietuvos valstybinę kon
servatoriją ir buvo priimta į ope
rą soliste. Ji yra prof. Z. Paulaus
ko mokinė. Operoje debiutavo 
Violetos vaidmenyje Verdžio 
“Traviatoje”, dainavo Siuzaną V. 
Chaeto “Batuotame katine”, 
Katrytės partiją — J. Juzeliūno 
“Sukilėliuose”. 1977 tarptauti
niame M. Glinkos konkurse lai
mėjo pirmąją premiją. J. Čiu- 
rilaitė Leningrado Rimskio- 
Korsakovo konservatorijoje yra 
baigusi chorinį dirigavimą, taip 
pat 1976 baigė Lietuvos valsty
binę konservatoriją ir pradėjo 
dainuoti operoje. Ji yra do
cento V. Daunoro mokinė, ope
roje yra atlikusi 6 pagrindinius 
vaidmenis: Bizet operoje “Car- 
men” dainavo Fraskitą, Pergole- 
zio “Tarnaitėje ponioje” dai
navo Serpiną, S. Bacho “Kavos 
kantatoje” — Elzę, V. Chaeto 
“Batuotame katine — princesę,
G. Donizečio “Liucijoje di Lam- 
mermoor” Liuciją. R. Tumu
liauskaitė Klaipėdos aukšt. 
muzikos mokykloje studijavo 
chorų dirigavimą, 1976 baigė 
Lietuvos valstybinę konserva
toriją. Priimta į Vilniaus operą, 
dainavo Gildą Verdžio “Rigolet- 
to”. Bajorės vaidmuo jai teko A. 
Barodino “Kunigaikštyje Igo- 
ryje”. Donizečio operoje “Don 
Pasquale” atliko Norinos vaid
menį, “Traviatoje” dainavo Vio
letą, V. Chaeto “Batuotame ka
tine” — princesę, Donizečio 
“Liucijoje di Lammermoor” — 
Liuciją. Taigi visos jaunosios so
listės yra kylančios operos dai
nininkės.

— Sausio 10 Rašytojų sąjun
gos valdyboje buvo aptartas ra
šytojų aktyvus dalyvavimas prie
vartinėje “Tarybinės aripijos ir 
pasienio kariuomenės” 60 metų 
sukakties minėjime. Kalbėjo są
jungos sekretorius A. Pocius ir 
“karinio-patriotinio darbo komi
sijos pirmininkas” L Kašnickis. 
Suprantama, kad valdyba pasiū
lytiems renginiams pritarė. Ne
spėjo “Spalio” košmaras nu
slinkti į praeitį, ateina raudo
nosios armijos garbinimo siau
bas !

— Okupantai susirūpino kva
lifikuotų vertėjų iš lietuvių kal
bos į rusų kalbą paruošimu. 
Tam reikalui M. Gorkio institu
tas Maskvoje žada sudaryti ver
tėjų grupę. Kandidatai turi būti 
baigę vidurinę mokyklą, ne vy
resni kaip 35 metų, turi turėti 
dvejų metų darbo stažą, pristaty
ti partiškumo liudijimą, parašy
ti konkursinį darbą ir išlaikyti 
rusų kalbos, literatūros ir istori
jos egzaminus. Turi mokėti vie

ną iš svetimų kalbų: vokiečių, 
anglų ar prancūzų. Mokslas 
truksiąs 5 metus. Baigusieji ga
lėsią dirbti redakcijose, leidyk
lose, radijo ir televizijos komi
tetuose. Būsiąs išduodamas 
aukštojo mokslo diplomas. Nors 
vertėjai ruošiami vertimams iš 
lietuvių kalbos, bet nei lietuvių 
kalbos mokėjimo, nei mūsų lite
ratūros, nei savos istorijos pa
žinimo konkursiniai egzaminai 
nereikalauja...

— Kalbininkas J. Palionis Kul
tūros Baruose (1977 Nr. 8) rašo 
apie Poznanės universiteto pro
fesoriaus Česlovo Kudzinovskio 
lituanistinius darbus. Tas 
mokslininkas yra studijavęs Vil
niaus universitete ir nuo tada 
susidomėjęs lituanistika. 1958 
kartu su prof. J. Otrembskiu jis 
išleido Britų muziejuje Lon
done išlikusį B. Chilinskio 
“NaujojoTestamento” lietuviš
ko vertimo rankraštį. 1964 išlei
do to rankraščio žodyną-regist- 
rą. 1968 Č. Kudzinovskis paren
gė ir išleido lenkų etnografo O. 
Kolbergo raštų 53-iąjį tomą “Lie
tuva” (Litwa). Naujausias Č. 
Kudzinovskio mokslinis veika
las yra “Daukšos postilės in- 
deksas-žodynas” (1977, Pozna
nėje). Dviejų tomų veikalas turi 
1069 psl. M. Daukšos vartotų 
žodžių reikšmės aiškinamos pa
siremiant Vujko postilės Lenki
joje išlikusiais originalais, iš ku
rių Daukša savo 1599 išleistą 
“Postilę” yra vertęs. C. Kudzi
novskis yra paskelbęs straipsnių 
apie slaviškus skolinius lietuvių 
kalboje ir apie jotvingių kalbą. 
Tači/au šiuo metu profesorius 
daugiau dirba tyrinėdamas ugro- 
finų kalbas.

— Muzikologas Romualdas 
Apanavičius Kultūros Baruose 
(1977 Nr. 8) kritišku žvilgsniu 
peržvelgia pagarsėjusio “Lietu
vos” akademinio dainų ir šokių 
ansamblio nueitą kelią. An
samblis įkurtas Vilniuje 1940 
(“Čiurlionio” ansamblis išeivi
joje yra ano vilniškio ansamblio 
atžala). 1940-62 ansambliui va
dovavo muzikas Jonas Švedas. 
Jis stengėsi neatitrūkti nuo lie
tuvių liaudies meno ištakų. Tai 
buvęs produktyviausias ir nuo
sekliausias ansamblio laikotar
pis, kai jo vadovas liaudies me
ną sugebėjo kūrybiškai pritaiky
ti scenai. Nuo 1962 iki 1972 
“Lietuvos” ansambliui vado
vavo V. Bartusevičius. Tuo lai
kotarpiu ansamblis atitolo nuo 
autentiško liaudies meno, sukū
rė savą atlikimo manierą, pasi
žyminčią sceniškumu ir režisūra. 
Repertuare liaudies meno vietą 
užėmė originalūs B. Dvariono, 
A. Bražinsko, L. Povilaičio, V. 
Klovos, V. Bagdono, V. Juoza- 
paičio ir kitų kūriniai, kuriuose 
buvo stengiamasi įkūnyti lietu
viškus etnografinius bruožus. 
Pasisekimo ypač turėjo “Šventi
niai vakarai”. Nuo 1972 an
samblio vadovavimą perėmus 
Pranui Budriui, koncertų lygis 
kai kurį laiką gerokai smuko. Ta
čiau su nauja programa “Dai
nuojame žmogui”, kurioje vaiz
duojamas žmogaus kelias nuo 
gimimo iki žiedų sumainymo 
vedybose, vėl atgaivino liaudies 
meno elementus ir juos suderi
no su sceniniais reikalavimais. 
Gerų kūrinių pastarajame laiko
tarpyje ansambliui esą parašę 
kompozitoriai E. Balsys, V. Klo
va, L. Povilaitis, A. Raudonikis, 
A. Bražinskas, V. Laurušas, R. 
Žigaitis, V. Barauskas. Choreo
grafinėmis kompozicijomis an
sambliui talkina šokių specialis
tai J. Lingys ir A. Kondratavi
čius. “Lietuvos” ansamblis savo 
koncertais yra išgarsėjęs ir už

sienyje.
— Spaudoj rašoma, kad Kė

dainiuose atidaryta nauja paro
dų salė, kurioj bus meno kūri
nių parodos, susitikimai su dai
lininkais, paskaitos. Pirmojoj pa
rodoj išstatyti kūriniai iš Dailės 
muziejaus fondų.

— Dailininkui Silvestrui 
Džiaukštui “už nuopelnus ug
dant lietuvių tarybinį meną ir 
aktyvią visuomeninę veiklą” 
suteiktas Lietuvos liaudies dai
lininko vardas. Pr. N.
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Savaitės 
įvykiai

KOMUNIZMO KOVA PRIEŠ HUMANIZMĄ

Per 2 mėn. užtrukęs anglia
kasių unijos streikas sukėlė vi
durio vakarų valstybėse energi
jos trūkumus, ir prez. Carter bu
vo priverstas sukviesti unijos ir 
darbdavių vadus į Baltuosius rū
mus pasitarimam streikui už
baigti.

JT žmogaus teisių komisija 
pasmerkė Izraelį už nusižengi
mus okupuotose arabų žemėse 
nrieš žmogaus teises.

Vakarų ir neutralios valstybės 
atmetė Sov. S-gos paruoštą ga
lutinį Belgrado konferencijos 
deklaracijos projektą, nes jis 
neužtikrina Helsinkio susitari
mo vykdymo. Belgrado konfe
rencija turėjo baigti savo dar
bus vasario vidury.

Argentinos vyriausybė įsakė 
visom religijom, išskyrus R. ka
talikus, registruotis vyriausybės 
įstaigoj ar nustoti veikti.

Etiopijos diktatorius pik. Itn. 
Mengistu Haile Miriam apkalti
no JAV, V. Vokietiją ir Bri
taniją siunčiant ginklus Somali- 
jai ir pagrasino nutraukti dipl. 
santykius.

Prez. Carter pasiuntė į Etio
piją savo padėjėjo David L. 
Aaron vadovaujamą delegaciją į- 
tikinti Etiopijai, kad JAV yra 
neutralios jos konflikte su Soma
lį) a.

Rodezijos min. pirm. lan D. 
Smith ir juodųjų vadai vysk. 
Abel Muzorewa, senatorius Je- 
remiah Chiran ir dr. Elliott Ga-

Ištraukos iš Aleksandro Sol
ženicyno žmonos Natalijos kal
bos, pasakytos spaudos konfe
rencijoj Nevv Yorke vasario 3. 
Konferencijos metu buvo krei
piamasi į Sovietų Sąjungos val
džią, kad būtų išleisti iš kalėji
mų Aleksandras- Ginzburgas ir 
visi kiti politiniai kaliniai.

-o-
1974, po ištrėmimo iš Sovietų 

Sąjungos, Solženicynas įkūrė 
Šveicarijoj Rusų Socialinį Fon
de, kuriam jis paaukojo visus pi
nigus, gautus už knygą “Gulago 
archipelagas”. To fondo valdy
tojas Sovietų Sąjungoj buvo 
Aleksandras Ginzburgas, kuris 
šias pareigas ėjo trejus metus— 
kol buvo suimtas. Per tą laiką 
fondas padėjo šimtam politinių 
kalinių šeimų, nekreipdamas 
dėmesio į gavėjo tautybę, įsiti
kinimus ar religiją. Šelpiamųjų 
tarpe buvo rusai, ukrainiečiai, 
lietuviai, žydai, vokiečiai, armė
nai, gruzinai, estai ir totoriai. 
Jie priklausė prie rusų ortodok
sų, mahometonų, baptistų ir kitų 
religinių bendruomenių. Vie
nintelis šelpimo kriterijus — jo 
reikalingumo laipsnis.

Ginzburgas turėjo tas išim
tines savybes, kurios yra reika
lingos atliekant šį taip sunkų 
ir pavojingą darbą: švelnumą, 
drąsą, pusiausvyrą ir retą atmin
tį. Jis žinojo vaikų skaičių kiek
vienoj šeimoj, kuris berniukas 
sirgo ir kokių vaistų jam reikė
jo, kuriai mergaitei trūko šiltų 
drabužių, kuri žmona neturėjo 
pinigų pasiųsti vyrui siuntinį 
ir kam trūko pinigų traukinio 
bilietui nupirkti, kad galėtų ap
lankyti kalinį stovykloj. Nors

Ginzburgas pats sunkiai sirgo, 
jis visuomet turėjo laiko kitiem.

Dirbdamas šalpos darbą, jis 
buvo nuolat sekamas, jo kores
pondencija buvo sulaikoma, jo 
namas nuolat krečiamas. 1977 
vasario mėn. jis buvo saugumie
čių suimtas. Norėčiau pastebėti, 
kad, saugumui tvarkant tuos rei
kalus, mūsų krašte labdarybė vi
suomet buvo laikoma pavojinga 
valstybei. Komunistai kovojo 
prieš labdarybę 60 metų . . .

Mūsų laikais kalėjimų prižiū
rėtojai užleidžia šunimis žmo
nes, kurie drįsta prisiartinti prie 
kalinių kolonos, kad duotų jiem 
duonos gabalą, ir leidžiama net į 
juos šaukti — sovietinis “huma
niškumas” leidžia tai daryti. Se
nais laikais nė viena našlė neat- 
sisėsdavo prie velykinio stalo, 
pirma nenunešus maisto į 
miesto kalėjimą nepažįstamam 
kaliniui, — tai buvo tradici
ja. Dabar kaliniui leidžiama tik 
penkių kilogramų siunta per 
metus, ir tai tik po to, kai jis 
pusę savo bausmės yra atlikęs...

Šiuo metu sovietų slaptoji po
licija stengiasi sužinoti šelpia
mųjų pavardes ir kartu bando 
šmeižti fondą Šveicarijoj, dalin
dama anoniminius laiškus Vaka
rų spaudos atstovam...

Fondo valdytojais Sovietų Są
jungoj dabar yra Ginzburgo 
žmona Irina ir Sergiejus Cho- 
dorovičius...

Žmonės laisvam pasauly sun
kiai supras, kaip galima būti 
persekiojamam už labdarybę. 
Kodėl taip yra? Taip yra, nes ko
munizmas yra humanizmo prie
šas, taip pat jis kovoja prieš bet

kokią religiją, ir pasigailėjimo 
sąvoka jam nesuprantama . . .

Už tai Ginzburgas buvo su
imtas. Už tai jis laikomas kalėji
me visus metus be teismo, visiš
kai izoliuotas. Šimtai žmonių 
apklausinėjami, grasinami duoti 
klaidingus paliudijimus. Ir už 
tai jis bus teisiamas. Nežiūrint, 
kokie absurdiški kaltinimai bus 
surasti, nežiūrint, koks teismo 
spektaklis bus surežisuotas, tai 
bus komunizmo teismas prieš 
žmoniškumą.

’ (Elta)

Rašytojas Algirdas Lands
bergis dalyvauja literatūros 
vakare VVashingtone vasario 
26.

WASHINGTON, D.C.

Literatūros ir meno popietė

ballah pasiekė principinį susita
rimą dėl valdžios perleidimo

Literatūros, meno ir dainos

Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 28
juodiesiem. Rodezijos juodųjų 
partizanų vadai pasitarimuose 
nedalyvavo ir susitarimą pa
smerkė. JAV ambasadorius prie 
JT Andrew Young mano, kąd 
toks susitarimas atidaro duris pi-

retorė Skliutienė ėmė tyčiotis iš 
auklėtojos J. Šironienės ir ją bar- 

nierių auklėjimą bei sąžiningą ti> grasinti už blogą ateistinį 
darbą. Jo^, ąųklęjampsips klasės auklėjimą. Mj.nęti Pedagogai 

. (užimdavo pirmąsias vietas^ įvai- ~”1' A K 
lietiniam juodųjų prieš juodup- :jUuose konkursuose^ ęrgani- 
sius karui.

Kanados min. pirm. Pierre
Elliott Trudeau ir 10 provincijų 
min. pirm-kų sutarė dėl priemo
nių Kanados ūkiui pagerinti.

Vykdydamos pasikeitimų pro
gramą, JAV numato pavasarį 
Kijeve suruošti žemės ūkio ma
šinų parodą.

Etiopijos ambasadorius JAV 
Ayalen Manefro pasitraukė iš 
savo posto ir pasiprašė leidimo 
gyventi JAV.

Paragvajaus gyventojai prez. 
gen. Alfredo Stroessner perrin
ko šeštam terminui.

Bolivijos prez. gen. Hugo 
Banzer Suarez paleido iš kalėji
mo paskutinius 8 politinius kali
nius.

Japonija ir Kinija pasirašė
8 m. prekybos sutartį, pagal ku
rią pramoninių prekių pasikeiti
mas sieks 20 bilijonų 
dol. Japonija parduos Kinijai 
fabrikus ir technologiją, o Kinija 
— aliejų ir anglis.

Egiptas pasirašė su JAV ir 
Kanados korporacijom 27 mil. 
dol. sutartį aliejui Sinajaus pu
siasaly ieškoti.

Costa Rica prezidento rinki
mus nedidele persvara laimėjo 
opozicinės vienybės partijos va
das Rodrigo Carazo.

(atkelta iš 1 psl.)

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujami^daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUD? 9OMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS 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. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 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 Nevv York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 848-1970. 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.).

popietė įvyks vasario 26, šį 
sekmadienį, nuo 2 iki 6 v.v. lat
vių namuose, 400 Hurley Avė., 
Rockville, Md.

Dail. Vidos Krištolaitytės kū
rinių paroda atidara nuo 2 vai. 
iki 6 v.v.

Literatūros vakaras — 4 vai. 
popiet. Rašytojas Algirdas 
Landsbergis skaitys ištraukas iš 
savo naujų dramų ir prozos kū
rinių. Elena Bradūnaitė ir Jurgis 
Bradūnas pakalbės apie liaudies 
dainas ii’ padainuos.

Po programos — kavutė ir vai
šės.

Vakaro pelnas skiriamas Wa- 
shingtono-Baltimorės apylin
kės Kristijono Donelaičio li
tuanistinei mokyklai. Vakarą 
rengia tėvų komitetas ir kviečia 
visus Washingtono, Baltimorės 
ir apylinkės lietuvius gausiai da
lyvauti.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

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, išdjr- į 
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Rėddiftg EleCtrbhics, 3414 Fūlton St., Brooklyn, N;Y.J 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv 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.

auklėtoją kasdien išlaikydavo iki 
vėlyvos naktjęs. Nukentėjo ir 

jos auklėtiniai, kurie buvo tardo
mi po 2-4 valandas per dieną. S. 
Gilius ir J. Skliutienė ypač už
sipuolė našlaitį mokinį A. Juo
zaitį, kuris drąsiai pasisakė esąs 
tikintis ir prie auklėtojos J. Ši
ronienės prisirišęs kaip prie 
savo motinos. Jam visam laikui 
buvo uždrausta užeiti į auklėto
jos butą. Jo laiškai, rašomi bro
liui, buvo skaitomi ir konfiskuo
jami.

1976-1977 direktorius S. Gi
lius įpareigojo mokinį T. Le- 
benską sekti savo draugą A. Juo
zaitį. Klasę perėmė auklėti 
TSKP narė B. Gaidytė. Ji iškra
tė mokinių suolus; kratas daryti 
suoluose buvo įpareigotos taip 
pat VlIIb klasės mokinės O. 
Šokaitytė ir T. Anulytė. Ateisti
nis auklėjimas privedė iki visiš
ko moralinio smukimo: mokiniai 
nebepąsitiki vieni kitais, pra
dėjo gerti alkoholinius gėrimus, 
rūkyti ir ištvirkauti.

Direktorius S. Gilius uždrau
dė VlIIb klasės mergaitėms pa
dėti sergančiai išsėtine sklero
ze buvusiai šios mokyklos peda
gogei R. Maciukonienei, ne
galinčiai atsikelti iš lovos, vien 
tik todėl, kad ją lanko niekur ne
dirbanti J. Šironienė.

-o-
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zuojamuose mokykloje
Mokyklos vadovybė ir par

tiniai pedagogai pastebėjo, kad 
auklėtoja J. Šironienė yra tikinti.

Tuometinė pionierių vadovė 
B. Bendoraitienė per biologijos 
pamokas 1975 gruodžio mėn. 
nusprendė patikrinti mokinių 
pažiūras, pateikdama klausimus 
apie žemės ir gyvybės atsiradi
mą. Kai kurie mokiniai pasakę, 
jog visa sukūręs Dievas. Sekan
čią pamoką mokytoja iškvietė at
sakinėti mokinę D. Bažytę ir ją 
užsipuolė, norėdama sužinoti, ar 
ji nelanko bažnyčios. Po pamo
kų B. Bendoraitienė tardė mo
kinius (vaikų namų auklėtinį) 
Česnulevičių ir Kuncevičių.

Vila, b ir VIII kl. mokiniam 
buvo pateikta anketa su klausi
mais: ar tiki Dievą, ar esi kate- 
kizuotas, ar esi sutvirtintas, kas 
mokė tikėjimo tiesų? VIII ir VII 
a klasių mokinius mokytoja per
spėjo, kad atsakytų: “netikintys”. 
Vila klasėje iš 15 mokinių iš
drįso atvirai pasisakyti apie 5, 
o Vllb klasėje (auklėtoja J. 
Šironienė) iš 22 mokinių — 14 
prisipažino esą tikintys.

Tada prasidėjo tikinčiųjų mo
kinių persekiojimas. Mokyklos 
direktorius S. Gilius, vyr. auklė
toja O. Končienė, partijos sek- 

c ''' '■ ■'

% w ■
’/ri ^ottak £

^ardisty °z E 
-4f a ^ai*r MacKoy 

z A C'a^re K E N z 

. Rae' 

" R- L , 
Slaue 

Lake • Et.
^esolution

Slnjth 
uiamum

du Lac 

z> pp 'dBtabasca 
C latre Chipevvyan «,

1

’SOo

* v*-P rv J

CO(J

P

Af

Ca/lllcoyto
Foint d..

d* Gros
&C, /C(įy

Reliance^

• ••č 9 L
Eifah

i C T
L. Peily

Back

Z. Aylmer
CHntoa
Coldtn
IL' EĄ

£

R.
D I
L. G ar ry

L. Abtrdeen

K
DubaUmt

L.

E

Nokacho

s T f.

1
Z 

c. LO* į

i

■ / ■ Uermz7/On.
f 1 " / 
f Ff' H

■*??" . • KiR,ver 
.McLannan 

l>e .^er *Grouard
^rorLąnd.ngt

.K

Wholdaia
L.

■■ Stlunn
Uranlum Z.

------ 7
Stony Rapidš'
Black 
L.

Yathkysd 
L.

Angikuni
£ L.

Bnnadai
L

Kasba\ Nutitin
L. J L.

.Eskimo Point
H u d s 0

y

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

NEVV 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.
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-___ riDee*rS^' Kanadoje, paskleisdamas radioaktyvių nuosėdų
Sovietų sateteas sudegė ir Alberta ir Northwest teritorijos.
kampy, kur sueina British Co

tri-

COSMOS 954
Ką tai reiškia? Tai neseniai 

nukritęs ir užsidegęs Sovietų 
Sąjungos satelitas-šnipas!

Kadangi šis branduolinis 
(nuclear) satelitas krisdamas ore 
pilnai nesudegė ir pabėrė pavo
jingą radiaciją, tai kilo didelis 
erzelis ir net susijaudinimas.

Dar ne viskas: Amerika nesiti
kėjo, kad Sovietai jau taip toli 
pažengę, gal net ir ją šioj sri
ty pralenkę.

Bendrai yra pavojinga atom- 
branduolinius satelitus leisti, 
nes visuomet gali kas nors atsi
tikti, gali jie nukristi. Gerai, kad 
šiuo atveju satelitas nukrito la
bai retai apgyvendintoj vietovėj.

Vis dėlto įsikišo net ir prezi
dentas Carter, kad tokie dalykai 
daugiau nepasikartotų.

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
beveik nereagavo, o savo pilie
čiams paskelbė gana miglotą 
pranešimą.

Kadangi tarp Sovietų ir Ame
rikos eina gana aštrus sateliti
nių šnipų karas-lenktynės, tai 
nieko tikro negalima pasakyti. 
Abu kalti, tik tiek geriau, kad 
Amerikos dar nė vienas šnipi
nis satelitas nenukrito, o Sovietų 
COSMOS 954 iškrypo iš 
nustatytos orbitos, ore sudegė ir 
paskleidė radioaktyvių nuosėdų 
trikampy, kur sueina British Co- 
lumbia, Alberta ir Northwest te
ritorijos.

A. Ignaitis

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

KVECAS
JONAS 

1933 + l 976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEVV JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. įSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino
NENORIAIS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

(Išvykimo datos)

1 savaitei:

Kovo 23
Balandžio 16, 25, 29
Gegužės 4, 5, 9
Rugsėjo 17, 22

2 savaitėms:

Gegužės 18, 28 
Birželio 11, 19 
Liepos 2, 16, 17 
Rugpiūčio 3, 18 
Gruodžio 19, 22
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Devintųjų parodų pasitinkant
Kai prieš devynerius metus 

buvo organizuojama pirmoji dai
lės paroda New Yorke, ir patys 
jos rengėjai vargu tikėjo, kad ši 
tradicija prigys ir taip ilgai išsi
laikys. O parodų rengimas prigi
jo, virto tradicija. Štai šiemet
jau pasitinkame devintąją paro
dą.

-o-
Ji skiriama Lietuvos nepri

klausomybės šventei pagerbti. 
Tai yra lyg koks vainikas, at
nešamas ir padedamas prie tau
tos šventės. Ir brangus vaini
kas, nes jį sudaro lietuviška kū
ryba — lietuvių dailininkų ge
riausi darbo vaisiai. Atsikūrusiai 
Lietuvos valstybei brangiausia 
jos šventė ir buvo Vasario 16. 
Ir dabar, nebetekus Lietuvai 
laisvės, visai lietuvių tautai ši 
šventė liko svarbiausia ir bran
giausia. Tai šventei papuošti 
nieko nesigailima. Ji rengiama 
iškilmingai, sutelkiama daug žy
mių žmonių, pasikviečiama sve
čių. Bet pats didžiausias papuo
šalas yra lietuviška kūryba. Tai 
rodo, kad tauta yra gyva, kad ji 
moka kurti, moka save išreikšti 
per kūrybą, įprasminti save. 
Ir tokia tauta yra verta laisvės. 
Tai visiem dar kartą konkrečiai 
parodoma, kad mūsų kūrybinga 
tauta yra pavergta, kad ji trokš
te trokšta laisvės, nes tik laisvėje 
kūryba dar labiau iš siskleidžia.

Pavergtoje Lietuvoje tokia 
šventė negalima, negalima ir to
kia paroda. Tik laisvojo pasau
lio lietuviai gali savo kūrybos 
žiedus skirti savo tautai, per tau
tos šventę dar labiau įprasminti 
savo kūrybą, ją praturtinti.

Paroda virsta ir meno švente. 
Jau kelintą kartą, kaip prie paro
dos prijungiama ir literatūra ir 
muzika. Buvo literatūros vakarai, 
kur programą atliko vietos pajė
gos. Pernai buvo pakviestas ra
šytojas Aloyzas Baronas, solistė 
Onutė Pliuškonienė. Šiemet į 
šventę atvyksta svečias poetas, 
dramaturgas Stasys Santvaras, 
kuris praeitų metų gegužės mė-
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nesį atšventė 75 metų sukaktį. 
Tos sukakties proga ir rengia
mas šis pagerbimas —jo poezi
jos vakaras su literatūriniu į- 
vadu. Prisijungia ir jauna pianis
tė — Dalia Sakaitė, kuri savo ta
lentingu skambinimu papuoš 
popietę.

Kokia tai bus iškilminga ir gra
ži valanda — lyg kokioje pa
veikslų galerijoje — poezija, 
muzika. Visa pinasi į vieną — 
spalvos, balsas, garsai, žodžiai ir 
mintys. Kokia tai graži ir bran
gi popietė dovanojama New 
Yorko lietuviam.

Paroda įneša daug gyvumo ir 
judrumo į visą New Yorko gy
venimą ir į visą šio Atlanto pa
kraščio lietuvišką gyvenimą. Jo
je dalyvauja dailininkai ne tik iš 
New Yorko, bet ir iš kitų mies
tų. Kiekviena kultūrinė veikla 
palaiko mūsų tautinę gyvybę ir 
mus pačius stiprina ir užgrūdina 
tolimesnei kelionei. Tokį sustip
rinimą atneša ir rengiamos pa
rodos. Jos pakelia žmonių nuo
taikas ir per nauja užangažuoja 
dirbti savo tautai.

Parodos skiria daug premijų. 
Ir tai prisideda prie lietuviško
jo meno puoselėjimo. Tiesa, tos 
premijos nėra didelės, bet pre
mija reiškia dėmesį, pripažini
mą, įvertinimą. Ir to juk reikia 
mum lietuviam kūrėjam. Ir šių 
metų premijos bus paskatinimas 
augti ir stiprėti.

Paroda visada atneša naujų 
vardų, jaunų žmonių. Štai įsijun
gia jaunimas. Iš pat mažens jis 
pratinasi jungtis į lietuvišką 
bendruomenę, jungtis konkre
čiu savo darbu — kūryba. Ir 
tai yra didelė parodos prasmė ir 
reikšmė. Tegu ji atveda kasmet 
vis daugiau ir daugiau lietuviš
kų vardų ir suburia daugiau jau
nimo.

Sveikiname parodos rengėjus, 
pačiai parodai linkime kuo ge
riausio pasisekimo ir kviečiame 
visuomenę kuo gausiausiai lan
kyti — lankykime parodą ir li
teratūrinę popietę su koncertu.

Sausio 2 nuvykom į Vl-osios 
tautinės stovyklos stovyklavietę 
Gillwell Parke, Gembrook. Ji 
yra kokia pusantros valandos 
nuo Melbourno.

Viskas skirtinga
Išlipusi iš mašinos ir truputi 

paėjusi takeliu į registraciją, 
tuoj pat pajutau, kad čia bus skir
tinga. Atlanto rajono stovyklose 
kažkaip kasmet grįžta tas fami
liarumas ir nostalgija — atgal į 
mišką! Bet čia niekas man nieko 
nepriminė, viskas nauja, nepa
tirta. Net kvapas skirtingas! Miš
kas pilnas eukaliptų. Giliai įtrau
kiau kvapą, kad galėčiau kuo 
greičiau priprasti.

Staiga girdžiu keistą riksmą! 
Kas čia per biaurybė? Pakeliu 
akis į artimiausią medžio šaką. 
Keistokas paukštelis tupi ir juo
kiasi iš manęs. Pagaliau sutikau 
Australijos garsų kukabūrą. Kaž
kaip iš anksto žinojau, kad mes
gražiai nesusigyvensime.

Bijom gyvačių
Įsikūrimo diena atnešė nau

jas situacijas užjūrio svečiams. 
Tuoj sužinojom, kad nakties me
tu būna gan šalta. Mum išdali
no po du miegmaišius ir pa
tarė vieną įdėti į kitą. Mes bu
vom perspėti laikytis didžiųjų 
takų ir neiti iškylauti po mišką, 
nes stovyklavietije apsčiai yra 
nuodingų gyvačių. (Galas slinki
mui!) Buvo dar “maloniau” suži
noti, kad miegosim be lovelių, 
palapinėse be grindų. Taip prieš 
lįsdami į miegmaišį, kas vakarą 
gerokai purtėm savo patalynes, 
kad išgąsdintume bet kokius 
“draugus”, kurie ten netyčia 
būtų užsukę.

Kur valgysim?
Mes tuoj pastebėjom, kad 

australai nėra pripratę prie į- 
rengimų ar prie komplikuotes- 
nių papuošalų pastovyklėse. Jų 
stovyklavimo būdas pionie- 
riškesnis. Nustebom priėję prie 
virtuvės pirmą kartą. Tuoj pa-

Paskutinis paradas Vl-je tautinėje stovykloje Gilwell Park, 
Gembrook. Nuotr. V. Bacevičiaus

SU LAUŽU SULIEPSNOJA SKAUTŲ 
ENTUZIAZMAS
įspūdžiai iš Vl-osios skautų tautinės stovyklos (4)
RASA BOBELYTĖ

stebėjom, kad nėra valgyklos, o 
tik iškastas griovys.. Vis neaišku, 
kur valgysim; Skautas vytis atė
jo parodyti, kur atsisėsti. Čia 
esąs stovyklos stalas. Šaunus vy
ras! Norėjom jį pakarti! Bet 
“sofistikuoti” amerikonai apsi
prato prie tokio valgomojo salio- 
no. Net prie įkyrių musių, ku
rios skrido ir lindo visur. Vė
liau vyr. skautės papuošė stalą 
įvairiomis skautiškomis te
momis. Pridėjo net Australijos 
žemėlapį, išdėtą iš samanų.

Kaklaraiščiai
Per vėliavų nuleidimą pirmą 

dieną buvo daug spoksojimo ir 
apžiūrinėjimo. Pamatėm, kad di
džiausia dalyvių dalis priklausė 
vyr. skautėms ir vyčiams. Ilga 
rikiuotė mėlynų kaklaraiščių, o 
seniai nebuvau mačiusi tiek 
daug violetinės spalvos! Po jų 
ėjo geltoni kaklaraiščiai ir kan
didatai. Taip pat stovyklavo bū
rys jūrų skautų ir jūrų budžių. 
(Laimingos mūsų dvi Šiaurės 
Amerikos jūrų skautės! Australi
jos rajone jūrų skaučių nėra.)

Labai trumpos rikiuotės vil
kiukų ir paukštyčių. Kokia dvi
dešimt iš viso. Prityrusių skautų 
ir skaučių Australijoje iš viso nė
ra. Mūsų bordavi kaklaraiščiai 
prisitaikė prie skautų-čių ar prie 
kandidatų-čių pagal amžių. Vie
nas oro skautas iš Kanados žavė
jo išsižiojusius vilkiukus.

Prie laužo
Pirmą laužą tautinėje stovyk

loje uždegė stovyklos vyriausy
bė ir garbės svečiai — viršinin
kas Antanaitis, Tarybos pirmi
ninkė Milukienė, vyriausi skau
tininkai Kerelienė ir Miknaitis.

Vėl tas jausmas — visa nepa
žįstama. Laužavietė priminė 
graikų amfiteatrą. Net dūmai 
keistai kvepėjo, nes malkos 
buvo eukaliptų.

Su laužu suliepsnojo skautų 
entuziazmas — visi norėjom kuo 
daugiau išmokti, kuo daugiau 
pasirodyti.

Ta nuotaika tęsėsi per visus 
laužus. Pasikeitėm dainomis, 
pasirodymais ir šūkiais. Vienas 
mėgiamiausias buvo: (Laužve- 
dys) “Graži daina —!”, (Visi) 
“Skamba!”

Įvairi dienotvarkė
Stovyklos dienotvarkė buvo 

labai laisva (kartais net disorga- 
nizuota), pilna pasirinkimų sto
vyklautojams. Vadovai ir vado
vės nesilaikė labai griežtai pro
gramos taisyklių, tai atmosfera 
buvo mažiau įtempta nei mūsų 
stovyklose.

Kukabūrų riksmas ir pastovyk- 
lės viršininkės švilpukas mus 
prikėlė kas rytą mankštai. Pra
džioj stovyklos mes visi uoliai 
atlikom maiikšt^/' pižainūbti ir1 
šliurėti, bėf kaip daugelis nesėk
mingų tradicijų ' rytine' 
mankšta netrukus išnyko.

Kiekvieną rytą dalyvavom 
bendram vėliavų pakėlime, uni
formuoti ir išsirikiavę pastovyk- 
lėm. Be svarbių pranešimų, tuo 
metu sužinojom apie gimtadie
nius, naujus kaklaraiščius ir pa
našiai. Vyr. skautės ir vyčiai 
adoptavo tą patį metodą sveiki
nimui — visa pastovyklė rikiuo
jasi ir žąsele nužygiuoja pabu
čiuoti laimingą (vargšą!) asmenį.

Po pakėlimo buvo proga nuei- 
tį į mišias ar tiesiai į pusry
čius. Vl-osios tautinės stovyklos

Skautas Grinius iš VVashingtono Vl-oje tautinėje stovykloje 
nori padraugauti su australiška koala. Nuotr. V. Bacevičiaus

maistas buvo toks, kaip Atlanto 
rajono stovyklų.

Pusryčius baigę, ėjom į 
užsiėmimus. Jie buvo pritaikyti 
prie skautų amžiaus ir dienos te- j 
mos. Skautai ir skautės stebėjo 
skautoramas, atliko pionierių 
darbelius, dalyvavo pašneke
siuose ir sekė “commando” 
kursą. Vyr. skautės ir vyčiai pra
vedė jaunesniųjų užsiėmimus ar 
dalyvavo jų specialiai paruoš
tose diskusijose ar darbeliuose.

Tvarka buvo skirtinga nuo 
mūsų stovyklų. Programos vedė
ja Rasa Statkuvienė ruošė pro- 
gramąvisai stovyklai, o ne atski
roms pastovyklėms. Užsiėmimai 
buvo planuoti pagal dienos te

mas: įsikūrimas, Lietuvos die
na, Amerikos diena, rankdarbiai, 
susimąstymas, sportas, svečių 
diena ir taip toliau.

Dainos
Kas dieną buvo bendras sto

vyklos dainavimas. Sužinojom, 
kiek bendrų dainų mokėjom. 
Daug naujų išmokom ir kitus 
iš mokėm. Net Šiaurės amerikie
čių tarpe' Skyrėsi dairios, kurias 1 t 

A'dažniausiai "dainuojame savo'-'’'-' 
‘'atskiruose rajonuose. Vienas tdj! 
rontiškis taip įsimylėjo naujai 
išmoktą “Pasivaikščioti išėjo”, 
kad reikėjo tik dainos pirmas 
gaidas paniūniuoti, ir jis pradė
jo pilnu balsu dainuoti.

Prie virtuvės veikė krautuvėlė, 
pilna suvenyrų, atviručių, gaire
lių, ženklų ir t.t. Pietų metu vi
suomet buvo būrys skautų ir 
skaučių aplink tą namuką. Užjū
rio svečiai galėjo iškeisti pi
nigus stovykliniame banke, ku
ris veikė tuo pačiu metu.

(Bu.s daugiau)

KARČIAMA PRIE KRYŽKELĖS

Pranas Mundeikis

7
Neilgai trukus, atvažiavo ir 

Valatkonių kone pusė kaimo; 
ogi ir skamaitiškiai jau su nu
pintais vainikais.

— Tai geri mano žmonės, tai 
geri! Kaip bitelių avilys!.. Tai 
gražiai dirba mano parapijonys! 
— gyrė ir kartu džiaugėsi kle
bonas Timinskis. Vainikai kilo 
vienas po kito, tiesėsi, vyniojo
si apie kartis, apie tas storą
sias gegnes; pynėsi kryželiais, 
eglutėmis per skersinius ir vis 
aukštyn lipo — iki pat kryžiaus 
per vidurį vartų.

— Bus gražu! Tai bravo mano 
parapijonys! Viskas šviežia, kaip 
iš darželio. Labai ačiū! Tikrai la
bai ačiū! Maršalka, padėkok ir 
tamsta tokiems geriems darbi
ninkams! Ir vakarienės pas ma
ne pakviesk: visus! Labai pra
šau! — iš naujo džiaugėsi kle
bonas ir dėkojo. Po to, pasiėmęs 
maršalką Jučį po paranke, nu
lingavo atgal į miestelį pietų.

Iki pietų ne tik buvo gražiai 
apkaišyti sutikimo vartai, bet ir 
šakaliai surinkti, ir visos šiukš
lės nugrėbstytos.

-o-
Miestelio rinkoje, dar prieš 

pietus, Kastukas surikiavo savo 
raitelius. Kaip buvo sutarta, šau
nūs vaikinai sujojo tuojau po 
pusryčių, o dabar sustojo į po
ras:

Kastukas, Andriejauskas ir 
abu Ruliai; du Bliznikai, du Blo
žės ir du Nevardauskai; visi trys 
Švagždžiai ir Bairiūnas; Survila, 
Gaidžiūnas, Jankus ir Jučio Pra
nas; du Sirutavičiai, du Jaugmi- 
nai ir du Šarauskai. Paliušis 
Antanas ir Paura Mykolas — du 
antrieji žvalgai nuo pusiauke
lės.

Vyrų kepurės ir žirgų kama
nos buvo apkaišytos pinavi- 
jomis: po raudoną prie vyrų 
kepurių, po baltą pinaviją ir gel
toną gvaizdiką prie žirgų kama
nų. Žirgai visų staininiai. Iš va
karo išmaudyti ir gražiai nušu
kuoti. Ant žirgų nugarų gražūs 
balnai, o ant vaikinų kojų nu
blizginti batai.

Žandarų viršininkas Briadi
nas vėl sėdėjo Abramkės kar- 
čiamoje po langu ir vėl žiūrėjo 
pro langą. Ne vien į Kastuką, 
bet ir į visą raitariją. Šauniau
sių Baisogalos ūkininkų vaikai 
sėdėjo susėdę ant rinktinių žir

gų ir laukė komandos išjoti 
prie Vadaktų sienos pasitikti 
vyskupo Valančiaus. Nuo ten jie 
turės atlydėti vyskupą į pat Bai
sogalą. Pranas Jučys ves šešias 
užpakalines poras, o Kastukas 
jos visų priešakyje ir ves šešias 
pirmutines.

Mundeikis su sūnumi jau 
anksčiau išjojo į žvalgus: prie 
pat Vadaktų sienos.

Kai vyrai jojo per Kiršino til
tą, tiltas suskambėjo, o kai pra
jojo pro apkaišomus vartus, visos 
ten buvusios merginos atsidu
so...

-o-
Jojo Baisogalos vyrai atgal nuo 

Vadaktų sienos žirgus mandrin- 
dami ir pasipuikuodami prieš 
vadaktiečius, o didelė ir sunki 
vyskupo karieta su pertrauktais 
arkliais neskubėdama riedėjo 
vidury raitarijos.

Mundeikis su sūnumi, kiek 
jų arkliai kerta, išrūko atgal į Bai
sogalą pranešti klebonui ir žmo
nėms, kad vyskupas jau sutiktas 
ir įvažiavo į Baisogalos parapiją.

-o-
Raitarijai išjojus, o žmonėms 

pabaigus kaišyti sutikimo var
tus, Abramkė nubadė nuo šie
no Laurenčiką su Kastuko tėvu, 
kad juodu eitų pabaigti savo 
darbo.

Abramkės valgomajame jau 
sėdėjęs žandarų viršininkas šel
miškai primerkė akis ir suplojo 
abiem vyram per pečius.

— Taip jau gerai padarysim, 
kad tamstai nereikės nė proto

kolo rašyti! — Laurenčikaš pa
noro užtikrinti viršininką ir pasi
gerinti.

— Protokolas? Gal tegul būna 
mano reikalas! — pasuko kairį
jį ūsą žandaras.

— Tai... Kaip tai? — krūpte
lėjo Kastuko tėvas. — Žadėjot... 
Tada mudu nedarysime... Argi 
nebuvo taip kalbėta, Nikode
mai? — peštelėjo už rankovės 
Laurenčiką.

— Tai kad jau padarėte! — 
ramiai nukirto Briadinas. — Ma
no padieniai jau apžiūrėjo...

— Ne, mes dar nepadarėme! 
— pasišiaušė ir Laurenčikaš.— 
Mes tik sutvarkėme, kad būtų 
padaryta . . . Jeigu mudu dabar 
nenueitume, tai nieko ir neatsi
tiks!

— Argi aš nesakiau, kad ju
dviejų į protokolą neįrašysiu? 
Tai ko čia dabar išsigandote?

Žandaras vėl primerkė akis ir 
nusijuokė:

— Abramkė! Pavaišink tuodu 
vyru! Ko dabar stovi, kaip pats 
sau sterblę prisimynęs? Negi 
dar vis už dyka tebenori?

— Ne, Abramkė nesakė, kad 
jis už dyka nori: jis tik žiūrė
jo, kuo čia ta nauja kalba baig
sis...

Nieko daugiau nebesakęs, į- 
smuko į virtuvę ir atnešė pietus. 
Ir ponui viršininkui, ir savo dar
bininkams.

Laurenčikaš net išsižiojo: Ab- 
ramkienė buvo iškepusi visą 
gaidį. . .

— O, vyruti, tu mano! — pe
čius patraukė ir Kastuko tėvas. 
— Tai šveisime. Nikodemai! 
Gerai tu sakai, kad Abramkė ne
blogas! — pašnibždomis kumš
telėjo Laurenčiką.

Briadinas taip pat neslėpė pa
sitenkinimo ir, lengvai atsipūs
damas, atsilošė kėdėje. Mat, 
buvo ne vien gaidys; buvo tą 
gaidį ir į ką padažyti...

Šitaip Abramkės pavaišinti, o 
žandaro pagirti, abu vyrai be
veik dainuodami nušlitinėjo at
gal prie sutikimo vartų.

-o-
Didžiuliai vartai dabar žaliavo 

nuo eglišakių ir ąžuolų lapų. 
Ilgos vainikų virtinės žydėjo į 
juos įpintomis pinavijomis, 
nasturtomis, gvaizdikais ir šala
vijais; o bobinės rožės švietė 
saulėje iki užsimerkimo: jos 
buvo didelės, jos toliausia buvo 
matomos.

Žmonių prie tilto nebebuvo. 
Jie buvo pabaigę darbą ir iš
siskirstę: kas namo, kurie iš ar
čiau, kas pietų. Iš toliau atvažia
vę vaikštinėjo po miestelį arba, 
susimetę pas Blizniką į krautu
vę, pirkosi. Kiti, apsipirkę, ten 
pat šnekučiavosi, laukdami 
žvalgų pranešimo.

Stiprūs vartų šonai buvo gera 
landynė pasislėpti ne tik vaikui, 
bet ir suaugusiam. Laurenčikaš 
tą tuojau pamatė ir liepė pasi
slėpti Kastuko tėvui po kairiąja 
puse.

— Jeigu prireiktų, — nusi
juokė, — galėsim ir pasislėpti...

Virvės, kad vėjas neapverstų 
tų didelių vartų, tebuvo tik iš 
priekio pririštos ant į žemę 
sukaltų kuolelių; nuo tilto pusės 
jos buvo užnertos ant tilto są
sparų ir sijų. Abramkės vyrams 
tik to ir reikėjo: juodu tuojau 
pat priraišiojo ten ir savąsias. į 

Taip, kaip Laurenčikaš buvo už
manęs: po vieną prie “perlūžu- 
sios” sijos galų, o tą pačią sti- * 
priausią — prie tos nuo “surū
dijusių” vinių atsipalaidavu
sios...

-o- i
Pusė ketvirtos visas miestelis 

sukilo ant kojų: pirmieji žvalgai 
pranešė, kad vyskupas jau sutik
tas ant Vadaktų sienos ir jau at
važiuoja į Baisogalą.

Maršalka Jučys vedė prie tilto 
bažnytines vėliavas, Rulys — 
blaivininkų, o Bložė — brost- 
vininkų.

Neilgai trukus, savo karietoje 
atvažiavo klebonas. Vos pa- 
spėjus vėliavoms sustoti į tvar
ką, putotais arkliais atlėkė ir ant
rieji žvalgai su pranešimu, kad 
vyskupas jau nebetoli...

Maršalka Jučys ant širmo 
obuolmušio davė paskutinį pa
tvarkymą:

— Pirma jos maršalka ir abu 
seniūnai šalimais, tada eis kry
žius, o paskui kryžių — vėlia
vos. Paskui vėliavas savo karieto
je važiuos klebonas, o paskui 
klebono karietą jos pirmosios še
šios poros raitarijos, kurias veda 
Kastukas.

(Bus daugiau)
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SOVIETAI NEGALI PANAIKINTI MUSŲ 
TAUTOS APSISPRENDIMO TEISĖS
Lietuvos diplomatijos šefo S. Lozoraičio žodis

Vasario 16-osios diena, kurią 
prieš 60 metų Vilniuj buvo pa
skelbtas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas, sukelia kiek
vieno lietuvio širdy gyvą atgar
sį. Sovietų okupacijos Lietuvoj 
faktas neprivalo užtemdyti mum 
šios šventės reikšmės, atsimini
mo apie laisvą praeitį ir pasiti
kėjimo ateitim.

Lietuvos valstybės atstatymas 
1918 metais nebuvo vien tik 
susidariusių tuo metu išorinių 
aplinkybių padarinys, bet mūsų 
tautos valios išraiška. Būtent, 
mūsų valios sugrąžinti Lietuvai 
(tai Lietuvai, kurioj buvo visada 
gyvas Mindaugo, Gedimino, Vy
tauto laikų valstybingumo pali
kimas) tą padėtį, kuri jai priklau
sė istoriškai ir kuri viena tega
lėjo užtikrinti mūsų tautai jos 
kultūros plėtojimąsi, socialinę 
pažangą, tautos ateitį civilizuo
tame pasauly. Mūsų tauta sėk
mingai panaudojo savo nepri
klausomybę pasakytiem tikslam 
pasiekti. Nepriklausomybės lai
kais visose valstybinio ir visuo
menės gyvenimo srityse padary
toji pažanga buvo užtikrinusi 
mum priklausomą vietą civili
zuotų, laisvų tautų tarpe. Tuo 
lietuvių tauta patvirtino savo tei
sę bei valią būti laisvai ir nepri
klausomai. Sovietų užpuolimas 
ir smurtu primesta Lietuvai oku
pacija nutraukė šią laimingą da
lykų eigą.

Tačiau, kad ir kaip ilgai trun
ka sovietų priespauda Lietuvoj, 
ji negali sunaikinti lietuvių tau
tos sąmonėj jos didžiųjų istori
nių tradicijų, valstybingumo 
idėjos, Vakarų krikščioniškosios 
civilizacijos pradų. Ypač kad 
tom politinėm bei dvasinėm 
vertybėm sovietai Lietuvoj tega
li priešpastatyti vien smurtą, ku
ris tačiau ir pačioj Sovietų Są- 
jurigoj per dešimtmečius ne-'1 
įstengė nuslopinti pavergtų 
žmonių dvasios ir sukelia jų taipd 
pe balsų prieš žmogaus teisių 
pažeidimus.

Lygiu būdu sovietų okupa
cija negali panaikinti mūsų tau
tos apsisprendimo teisės, kuri 
buvo įvykdyta 1918 metais ir pa
lieka galioj ne tik mum, bet taip 
pat ir tarptautinei bendruome
nei: daugelis jos narių, su Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis 
priešaky, iki šiai dienai nepri
pažįsta sovietų smurto, padary
to Lietuvai, kaip lygiai Estijai ir 
Latvijai, būtent, jų įjungimo į 
Sovietų Sąjungą.

Ši tarptautinė laikysena yra

BUFFALO, N.Y.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 60 metų ir karaliaus 
Mindaugo vainikavimo 725 
metų sukaktys bus minimos va
sario 25 ir 26.

Vasario 25, šeštadienį, 7 vai. 
vak. bus aukojamos mišios už 
kenčiančią Lietuvą Šv. Jurgio 
bažnyčioj, 1910 East Falls St., 
Niagara Falls, N.Y.

Vasario 26, sekmadienį, 3 vai. 
popiet oficialioji ir meninė pro
grama International Institute sa
lėj, 864 Delaware Avė., Buffalo, 
N.Y.

Kalbą pasakys Buffalo valsty
binės kolegijos istorijos profeso
rius dr. Julius Slavėnas. Meninę 
programą atliks dainininkų gru
pė “Vasaros Garsai” iš Toronto 
ir tautinių šokių grupė “Nemu
nas” iš St. Catherines, Ont.

Kiekvienas aukotojas prašo* 
mas aukų lapo pastaboj pažymė
ti, kuriam veiksniui jis savo 
auką skiria — Lietuvių Bend
ruomenei, Tautos Fondui —Vil
kui ar Altai.

Įėjimas neapmokamas.
International Institute salė 

yra atskirame pastate — pačiame 
kiemo gale. Nesant pakankamai 
vietos pastatyti mašinom kieme, 
galima jas statyti gretimuose 
kiemuose iš abiejų pusių, taip 
pat Raudonojo Kryžiaus aikštėj, 
kuri yra toj pačioj gatvės pusėj 
arčiau Summer gatvės.

Visus kviečia Lietuvių klubo 
valdyba.

mum dar vienas akstinas pasi
tikėti ateitim. Tačiau svar
biausias nepriklausomybės at
statymo laidas yra pati mūsų 
tauta, jos laisvės troškimas, jos 

prisirišimas prie savo kalbos, 
kultūros, istorijos, jos ištikimybė 
tikėjimui ir bendriem civilizuo
tos žmonijos idealam. Visa tai 
yra veiksniai prieš sovietų pa-

DISIDENTŲ YRA 1
Dr. Broniaus Nemicko 
Los Angeles simpoziui

Ištraukos iš Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininko pavaduotojo dr. Bro
niaus Nemicko žodžio 1978 
sausio 28 Los Angeles mieste 
vykusiose Lietuvių Fronto Bi
čiulių politinėse studijose. Sim
poziumo tema — “Išeivijos 
misija, žvelgiant iš okupuotos 
Lietuvos”.

-o-
Lietuva yra mūsų tėvynė, mū

sų tautos žemė. Ten gyvena mū
sų tautiečiai, mūsų broliai, kurie 
(su mažomis išimtimis) trokšta 
lietuvių tautai laisvės ir Lietu
vai valstybinės nepriklausomy
bės. Jie, kiek jų jėgos leidžia, 
stengiasi puoselėti lietuviškąją 
kultūrą. Todėl ir mes turime, 
kiek tik mūsų jėgos tesi, jiems 
padėti. Kad galėtume jiems pa
dėti, turime pažinti dabartinio 
jų gyvenimo sąlygas . . .

Paskutiniai įvykiai sudarė są
lygas geriau pažinti pavergtą 
Lietuvą. Mes susilaukėme visos 
eilės vadinamų disidentų. Tomą 
Venclovą labai atsiprašau už tą 
žodį “vadinamų”... Man atrodo, 
kad tokius vyrus, kaip Venclova, 
yra per maža vadinti disiden
tais ... Jie ne tik yra atskilę 
nuo SdVietinio kofStlfiižmo, bet 
ir .aiš'kiai pasisakę už lietuvių 
tautos kultūros savitumą ir Lie
tuvos nepriklausomybę. Todėl 
jiems yra maža disidento vardo.

NASHUA, N.H.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimą ruošia Šv. 
Kazimiero parapija ir Balfo sky
rius vasario 26, sekmadienį. 
Klebonas kun. Juozas Bacevi
čius 10 vai. aukos mišias už 
Lietuvą ir jos žmones. Himnus 
giedos Stanley Maverick-Maka- 
revičius su grupe, vargonais 
akomponuos Roseann Stanley. 
Parapijos salėj 2 vai. bus prog
rama. Po paskaitos anglų kalba 
fotografas K. Daugėla parodys 
skaidrėse naujų ir senesnių Lie
tuvos vaizdų. Šoks Onos IVaš
kienės tautinių šokių grupė. Po 
programos — kavutė ir pyragas. 
Prie durų bus priimamos aukos 
Altai. Vieną rinkliavą bažnyčioj 
klebonas skiria Baliui, kuriam 
vietinis skyrius jau yra surinkęs 
135 dol.

Steponas Česnulevičius, kurį 
amerikiečiai užrašė Chestnol- 
vick, mirė sulaukęs 95 metų 
amžiaus. Jo sūnus Pranas Chest- 
molovvicz negalėjo laidotuvėse 
dalyvauti, nes. buvo operuo
jamas veteranų ligoninėj Man- 
chester, N.H. Atvyko sūnus. Jo
nas iš Escondido, Calif., ir sūnus 
Petras iš Mobile, Ala. Velionis į 
Nashua atvyko 1900 iš Merki
nės, būdamas 18 metų amžiaus. 
1906 jo ir M. Valentukevičiū- 
tės moterystės ryšį palaimino 
kun. Leo Tyllo, kuris tada vika
ravo airių parapijoj. Ją 1909 at
pirko lietuviai ir pavadino Šv. 
Kazimiero parapija. Kun. Tyllo 
buvo pirmuoju klebonu. Velio
nis priklausė parapijai ir Šv. Ka
zimiero draugijai. Laidotuves at
liko Kazio J. Kazlausko šermeni
nė.

Sniego audra vasario pradžioj 
Nashua ir apylinkę palietė ne 
tiek skaudžiai, kiek Bostoną. Sci- 
tuate miestely Atlanto bangos 
sugriovė Laužikų namą ir pa
skandino jų jauną dukrelę. Dau
gelis neteko nuosavybių. 
Nashuoj tik mokyklos buvo ke
liom dienom uždarytos.

—Kor. 

stangas sunaikinti mūsų tautos 
pasiryžimą išsivaduoti iš oku
pacijos ir susigrąžinti sau vy
riausias žmogaus teises, būtent, 
į tautinę laisvę ir nepriklauso
mybę.

Tai sakydamas, aš nuoširdžiai 
sveikinu tautą krašte ir užsienio 
lietuvius Vasario 16-osios šven
tės proga.

mintys

Disidento vardas tinka Solženi
cynui, kuris padarė didelį darbą, 
bet pirmoje eilėje, žinoma, rusų 
tautai. Be abejo, šiek tiek ir 
mūsų bylai. Lietuvių tautos rei
kalai, Lietuvos valstybinė nepri
klausomybė — tai nėra jo pa
grindinis siekimas; jam labiau
siai rūpi rusų kultūros laisvė ir 
rusų tautos laimė. Tuo tarpu 
mūsų Venclovos, Jurašų, Joku- 
byno ir kitų misija yra lietuvių 
tautos kultūros laisvė ir Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė — 
lietuvių tautos laimė.

Vadinamus disidentus mėgin
čiau suskirstyti į kelias rūšis, 
nes jie nėra visi vienodi (čia 
turiu galvoje tiktai mūsiškius). 
Jų tarpe yra labai geros valios 
lietuvių, kurie vis dėlto yra lai
kytini šiokiais tokiais prisitaikė
liais. Tai yra viena rūšis. Antra
jai kategorijai priklausytų labai 
šaunūs vyrai, bet truputį, saky
čiau, nerealūs — romantikai. 
Trečiajai kategorijai priklausyti] 
tikrovininkai, arba realistai. Tik- 
rovininkais, jei man leista, no
rėčiau laikyti Venclovą, Jurašus, 
Jokubyną, kurie be prisitaikymo 
bei susilaikymo eina tiesiog į 
Lietuvos reikalą . . .

Būtų galifiia'užsiminti dar ir 
ketvirtąją kategoriją, kuri, ma
nau, čia nebeįeina į mūsų svars- 
tybas, tai yra tuos, sakyčiau, 
“vilkus avies kailyje”. Jei tik 
mes esame pakankamai akyli ir 
ausyli, tai po dienos kitos juos 
galime išaiškinti ir užuosti jų 
užmačias, nežiūrint kuriuo titu
lu (disidento ar lankytojo) jie 
būtų atsiradę šiame krašte.

Po šių kelių pastabėlių . . . 
noriu eiti prie šiokių tokių iš
vadų.

Pirma, vertindami visokius 
disidentų pasiūlymus, pirmoje

NEWBRITAIN,CONN.
Kalėdų eglutė

Nevv Britaino LB apylinkės 
valdyba sausio 7 Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos salėj surengė 
Kalėdų eglutę, į kurią susirin
ko apie 150 asmenų.

Svarbiausią šio renginio pro
gramos dalį sudarė Virginijos 
Liudžiūtės suorganizuota ir to
bulinama tautinių šokių grupė, 
kurioj dalyvauja apie 40 berniu
kų ir mergaičių ne tik iš Nevv 
Britaino, bet ir apylinkių (Ber- 
lin, Cromvel, Wethersfield ir ki
tur). Kadaise New Britaine gy- 
venusiom šeimom išsikėlus į 
kaimyninius miestelius, žmonės 
prisimena savo pirmykštę para
piją ir nori matyti savo vaikus 
lietuvių gretose. Sveikintina, 
kad Virginija Liudžiūtė tuos lie
tuviukus surado ir sujungė į 
tautinių šokių grupę.

Ši grupė pirmiausia pašoko 
šiuos tautinius šokius: Gyvatarą, 
Žiogelį, Lenciūgėlį, Noriu mie
go, Kalvelį, Grybą ir Kepurinę. 
Akordeonu palydėjo muz. 
Romas Butrimas. Paskui Rita 
Butrimaitė, Jenifer McGalister 
ir Kristina Carlson gražiai padai
navo dainelę “Aš esu kiškutis”, 
o Antanas Butrimas deklamavo 
eilėraštį apie žiemą. Romo But
rimo sudarytas vaikų orkestrėlis 
pagrojo lietuvišką polką, valsą, 
Noriu miego, suktinį ir kitus 
šokius.

Kalėdų senelis vaikus apdova
nojo dovanėlėm. Puikiam bufete 
visi galėjo atsigaivinti ir pasiso
tinti. Vaikų orkestrui grojant, 
kiti ir pašoko.

Jonas Bernotas

Pasaulio Lietuvių Dienų Komitetas Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Iš k. sėdi: — 
Pr. Berneckas — ŠALFASS pirm., A. Gečys — JAV LB Krašto valdybos pirm., A. 
Vakselis — PLD komiteto pirmininkas, V. Šeibytė — PLD komiteto sekretorė, J. 
Gaila — JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkas, kun. K. Bučmys, OFM, stovi: P. Jur
kus, V. Alksninis, R. Kezys, K. Jankūnas, A. Balsys, K. Bačauskas, P. Ąžuolas, V. 
Padvarietis. Nuotraukoje trūksta: Ig. Gasiliūno, K. Miklo, G. Žemaitaičio, S. Liauku- 
tės, I. Jankauskienės. Nuotr. L. Tamošaičio

eilėje turime pasikliauti tikrovi- 
ninkais, realistais.

Antra, nereikia paneigti ir 
romantikų. Turime naudotis jų 
okupuotos Lietuvos gyvenimo 
pažinimo patirtimi. Tačiau išva
das darant, kaip jau sakiau, rei
kia tam tikro atsargumo, kad jos 
neišeitų nerealios, per opti
mistiškos, tam tikrais atvejais 
nepraktiškos, o kartais galinčios 
trupučiuką paskatinti gal ir kitą 
painiavą.

Trečia, maža naudos, žinoma, 
iš prisitaikėlių, nes jie mūsų 
žinojimo nepapildo, į mūsų tau
tos pažinimą liečiantį samprotį 
neįneša beveik nieko naujo, pri
sitaiko prie mūsiškės sampratos. 
Todėl ir nauda iš jų yra reliatyvi.

Ketvirta, reikia saugotis “vilkų 
avies kailyje”, nes jie siekia mus 
klaidinti ir mėgina prijaukinti 
prie dabartinio okupuotos Lie
tuvos status quo . . .

(Elta)
. , .. . z. - .hgm/ Jiį .lob * >.

unin
VVORCESTER, MASS.

Parapijos pietūs
Šv. Kazimiero parapija kovo 5, 

sekmadienį, 1 vai. popiet Mairo
nio Parke rengia pietus su pro
grama, kurią atliks Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos mokiniai, 
šios parapijos choras ir kiti me
niniai vienetai. Tarp skirstomų 
dovanų stambiausia — naujas 
automobilis. Visas pelnas bus 
skiriamas parapijos mokyklos re
montui.

Išvyka į Brocktoną
A.L.R. Katalikių Moterų Są

jungos 5-ta kuopa yra pakviesta 
Brocktono Moterų Sąjungos 15- 
tos kuopos kovo 12 Brocktone jų 
parengime atlikti programą. Mū
sų kuopos choras sutiko. Jau 
užsakytas autobusas, kuriame 
dar yra vietų ir nechoristėm. No
rinčios važiuoti kreipiasi į kuo
pos pirm. P. Hassett 753-0691 
ar sekretorę J. Miliauskienę 755- 
1894. Patartina registruotis iš 
anksto.

J.M.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
RENGIAMOS TORONTĘ, KANADOJ 

1978 BIRŽELIO 28 — LIEPOS 3

VYKS ŠIE RENGINIAI: 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 
V-JI KANADOS IR JAV LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

TUO BUS PAMINIMOS LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATSTATYMO 60 METŲ IR TAUTINĖS OLIMPIADOS KAUNE 40 

METŲ SUKAKTYS

KVIEČIAME RUOŠTIS IR DALYVAUTI! 
JŪS ESATE LAUKIAMI!

PLD ORGANIZACINIS KOMITETAS 
LOL i COLLEGE ST., TORONTO, ONT. 
CANADA M6H IA8

PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
KOMITETAS NEW YORKE

Ryšium su 1978 birželio 26 - 
liepos 3 Kanadoje įvyksiančio
mis Pasaulio Lietuvių Dieno
mis iškilo reikalas JAV turėti 
organą šioms dienoms garsinti ir 
jų sėkmingumui reikalingoms 
lėšoms sutelkti. Todėl JAV LB 
Krašto valdyba, susitarusi su 
ŠALFASS valdyba, pakvietė il
gametį Lietuvių Bendruomenės 
ir sportinės veiklos darbuotoją 
Aleksandrą Vakselį sudaryti 
New Yorke JAV Pasaulio Lietu
vių Dienų komitetą, kuris rū-

VVATERBURY, CONN.

Balfo vajus
VVaterbury Balfo skyriaus val

dyba, kaip ir praėjusiais metais, 
paskelbė gavėnios metu vykdo
mą Balfo piniginį vajų. Nors Bal
fo mėnuo yra spalio ir tada dau
gumoj lietuviškų kolonijų suak- 
tyviniama balfinė veikla, bet 
waterburiečiai tam pasirinko ga
vėnios laikotarpį. Tuo laiku ma
žiausiai vajus tesikryžiuoja su 
kitų organizacijų renginiais bei 
veikla. Be to, kilnūs labdaros 
darbai puikiai įprasmina gavė
nios rimtį.

Vajų vykdo ir aukas renka sky
riaus valdyba: J. Brazauskas, D. 
Venslauskaitė, G. Valiulienė, V. 
Skladaitis ir A. Brazauskienė. 
Valdybai talkina: Ed. Bazėnas, 
Ant. Budzinauskienė, K. Čam- 
pienė, Z. Delininkaitis, Ant. Gy
lienė, Ig. Kriaučiūnas, L. Kuz
mickas, M. Marūnienė, A. Rau
galienė, K. Sapetka, V. Vaitkus 
(knygynas Spauda), J. Valkaus
kas. — J.B-kas

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

pintųsi Pasaulio Lietuvių Dienų 
propaganda ir vykdytų Pasaulio 
Lietuvių Dienų numatytiems 
renginiams (sporto rungtynių ir 
dainų šventės) reikalingų lėšų 
telkimą Amerikoje.

Turint galvoje, kad ŠALFASS 
yra pasižadėjus apmokėti dalį 
kelionės išlaidų 75 iš Australijos, 
Pietų Amerikos ir Europos at
vykstantiems sportininkams ir 
kad pagal tradiciją dainų šven
tėse dalyvaujantiems choristams 
yra apmokamas trečdalis kelio
nės išlaidų autobusu, Pasaulio 
Lietuvių Dienų rengimo ko
mitetas yra numatęs sutelkti iš 
JAV lietuvių visuomenės 50,000 
dol. Pasaulio Lietuvių Dienų 
sėkmingumui užtikrinti.

Šiems uždaviniams vykdyti 
Pasaulio Lietuvių Dienų Ko
miteto JA V-bėse pirminin
kas Aleksandras Vakselis sausio 
28 sukvietė į Kultūros Židinį 
įvairių Nevv Yorko ir Nevv Jer
sey organizacijų atstovus komi
teto organizacinei struktūrai ir 
veiklos būdams aptarti. Posėdy
je dalyvavo šie asmenys: A. Vak
selis, A. Balsys, I. Gasiliūnas, 
Tėvas K. Bučmys, OFM, K. Ba
čauskas, V. Padvarietis, P. Ąžuo
las, B. Kumet, V. Šeibytė, V. 
Alksninis, R. Kezys, P. Jurkus, 
K. Jankūnas, E. Mickeliūnienė.

Be jų, komitete dar dalyvauja: 
Kęstutis Miklas, Gintas Žemai
taitis, Snieguolė Liaukutė, Irena 
Jankauskienė.

Posėdyje taip pat dalyvavo 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkas A. Gečys, LB Kultūros 
Tarybos pirmininkas J. Gaila ir 
ŠALFASS pirmininkas P. Ber
neckas. Po 4 valandas trukusių 
labai gyvų pasitarimų posėdžio 
dalyviai buvo pavaišinti E. Mic- 
keliūnienės ištaigingai paruoš
tais pietumis, kurių metu dar 
buvo pasikeista įvairiomis min
timis. k j.
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimą sėkmingai 
surengė Baltįmorės Lietuvių 
Taryba ir Lietuvių Bendruo
menė. Pamaldose Šv. Alfonso 
bažnyčioje dalyvavo gausi minia 
maldininkų 8:30 vai. ryto. 
Popiet 1:30 vai. burmistras W. 
Donald Schaefer oficialiai atida
rė lietuvišką muziejų Lietuvių 
svetainės trečiame aukšte. Šis 
atidarymas buvo rodomas televi
zijos programoje. Banketas pra
dėtas su himnais ir malda. Vy
rų choras, kuris giedojo bažny
čioje per pamaldas, dainavo ir 
bankete. Lietuvių Posto 154 
Amerikos legionieriai dalyvavo 
su savo vėliavomis. Minėjimo 
programa pasibaigė sekmadienį, 
vasario 19, 2 vai. popiet Lietu
vių salėje. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo svečias iš Philadelphijos 
Vytautas Volertas. Meninę dalį 
atliko tautinių šokių grupės ir 
vyrų choras Daina. Aukos pa
siųstos organizacijom, kurios 
dirba Lietuvos nepriklauso
mybės naudai.

Sv. Alfonso suaugusių klubas 
metinius pusryčius rengia vasa
rio 26, sekmadienį, Šv. Alfonso 
mokyklos salėje. Visi nariai da
lyvauja 8:30 v. mišiose Šv. Al

HARTFORD, CONN.

Keliaujanti eglutė
LMK Federacijos Hartfordo 

klubas jau daugelį metų Hart
fordo visuomenei pademonst
ruoja šiaudinukais papuoštą Ka
lėdų eglutę. 1971 eglutė buvo 
pastatyta Hartfordo miesto vie
šojoje bibliotekoje, pačiame 
miesto centre. Laikraščių kores
pondentam atkreipus dėmesį į 
eglutės menišką ir savitą papuo
šimą, buvo paprašyta kitais me
tais eglutę pastatyti Wadsworth 
Atheneum muziejuje. Pasidariu
si sau kelią į visuomenę, eglu
tė kasmet keliauja per visus di
džiuosius Hartfordo bankus, kur 
ją pamato tūkstančiais žmonių.

Paskaita
Kovo 12, sekmadienį, 3 v. po

piet Hartfordo Lietuvių Klubo 
apatinėje salėje rengiama Ele
nos Vasyliūnienės paskaita. Ji 
atvyks iš Bostono ir kalbės apie 
moters padėtį šiandien.

Hartfordo Lietuvių Moterų 
Klubas, kuris organizuoja šį pa
rengimą, maloniai kviečia visuo
menę atsilankyti. (A.)

Švyturio mokyklos eglutė
Hartfordo Švyturio mokyklos 

tradicinė Kalėdų eglutė įvyko 
gruodžio 18 naujai išremontuo- 

toj žemutinėj Lietuvių Klubo sa
lėj. Ši jauki salė buvo pilnai pri

Hartfordo Lietuvių Moterų Klubo padaryta kalėdinė eglutė 
miesto bibliotekoje susilaukė didelio spaudos ir visuomenės 
dėmesio. Papuošimai padaryti iš spalvotų tikrų muuuu.

fonso bažnyčioje. Po mišių pus
ryčiai. Bus svečias kalbėtojas. 
Visi nariai maloniai kviečiami.

Šv. Alfonso sodalietės rengia 
bingo žaidimus kovo 3 Šv. Al
fonso mokyklos salėje. Vakaras 
prasidės 7:30 vai. vakaro. Bus 
galima laimėti visokiausių pre
mijų. Be to, bus ir skanių valgių. 
Pelnas skiriamas įgyti dovanas 
lietuviam seneliam senelių prie
glaudose ii' namuose.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Lietuvių svetainės šėrinin- 
kai sekmadienį, kovo 5, Lietu
vių svetainės kambariuose. Pra
šom iš anksto įsigyti bilietus pas 
šėrininkus ir prie baro Lietuvių 
salėje. Be jautienos, bus ir kitų 
valgių. Šokiam gros geras or
kestras. Bus loterija, kur bus ga
lima laimėti visokiausių pre
mijų. Balius prasidės I vai. po
piet ir baigsis 6 v.v. Pelnas ski
riamas svetainės remonto išlai
dom padengti.

Pirmosios komunijos klasės 
šiomis dienomis vyksta Šv. Al
fonso mokykloje. Tėvai, kurie 
turi vaikučius tų metų ir kurie 
dar nėra priėmę Šv. Komunijos, 
raginami kreiptis į kleboniją ar
ba paskambinti seselėm dėl 
informacijų.

Jonas Obelinis

pildyta mokinių, tėvelių ir 
svečių.

Programą astidarė tėvų komi
teto pirmininkas Vytenis Nenor
tas. Programai vadovauti jis pa
kvietė mokyklos vedėją Lionę 
Simonaitienę.

Vaikų darželis, vadovaujamas 
Birutės Nenortienės, pradėjo 
programą suvaidindamas “Du 
gaidelius”. Toliau visų mokinių 
choras dainavo “Kelionės 
dainą” ir giedojo “Piemenys, 
bėkit” ir “Šviesios žvaigždės”. 
Mokiniam pianinu akomponavo 
Eleonora Minukienė. Kalėdi
nius eilėraščius deklamavo šie 
mokiniai: Kristina Raškėvičiū- 
tė, Paulius Orentas, Linas Sta- 
saitis? Linas Orentas, Regina Za- 
bulytė ir Milda Simonaitytė. 
Vitas Jalinskas klarnetu, o Ed
mundas Nenortas trimitu sutar
tinai pagrojo “Linksmą giesmę” 
ir “Šiandien Betliejuj”. Dalios 
Dzikienės išmokyti mokiniai pa
šoko Vaikų dyvus, Kalvelį ir 
Šustą.

VII grupės mokiniai, paruošti 
Irenos Jalinskienės, suvaidino 
keletą Kūčių vakaro būrimų, o 
VIII grupės mokiniai — Birutės 
Pūkelevičiūtės pasakėlę “Ka
lėdų dovana”.

Programa buvo užbaigta pa
kviečiant visus tėvelius ir sve
čius įsijungti į kalėdinių gies
mių giedojimą. Pabaigus giedoti, 
atvyko ir Kalėdų Senelis, kuris 
apdalino visus vaikučius dova-

New Yorko lietuvių delegacijai vasario 16 įteikiama New Yorko burmistro E. I. Koch prikla- 
macija. Iš k.: Peter C. VVytenus, Regina Žymantaitė, Herb Richman — burmistro spe
cialus asistentas, Juozas Bagdonas — šių metų Altos pirmininkas, Bronė Spū- 
dienė ir VVallace B. Rodgers. Nuotr. L. Tamošaičio

LAKE WORTH,FLA.

Klubo veikla
Lietuvių Lake Worth Klubo, 

Ine., metinį narių susirinkimą 
sausio 14 atidarė valdybos pir
mininkas Antanas Rugys. Ap
žvelgdamas praeitų metų veiklą, 
jis paaiškino, kad klubo susirin
kimai vyksta kiekvieno mėnesio 
antrą šeštadienį, antrą valan
dą popiet. Susirinkimai nedaro
mi birželio, liepos, rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesiais. Pereitais me
tais klubas suruošė Vasario 16- 
osios ir Motinos dienos minė
jimą, o gruodžio 24 — Kūčias. 
Pereitais metais klubas buvo į- 
registruotas Floridos valstijoj 
vardu: Lithuanian Club of Lake 
Worth, Ine., kaip nuolatinė, pel
no nesiekianti, turinti visas juri
dines teises, organizacija.

Revizijos komisijos narė Ona 
Dovydaitienė perskaitė klubo 
kasos ir piniginių dokumentų 
patikrinimo aktą, iš kurio paaiš
kėjo, kad 1977 klubas turėjo 
230 dol. pelno. Susirinkimas pa
tikrinimo aktą priėmė ir paskyrė 
40 dol. spaudai paremti.

Slaptu balsavimu išrinkti nau
jos valdybos nariai pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. Antanas 
Rugys, vicepirm. Juozas Virš- 
kus, sekr. Juozas Navasaitis, ižd. 
Vincas Dovydaitis, ūkio reikalų 
vedėja Stella Augūnienė.

Nario įstojamasis mokestis jau 
dešimti metai nepakeistas — tik 
Idol. Nario metinis mokestis jau 

nomis. Tėvų komiteto paruoš
tas kavutės ir pyragų stalas at
gaivino ir pavaišino visus atsi
lankiusius. Per garsiakalbius 
skambėjo lietuviškos kalėdinės 
giesmės.

Ši eglutė praėjo pakilioj kalė
diškoj nuotaikoj. Ji buvo suruoš
ta visų bendromis jėgomis ir re
miama visos visuomenės.

L.S. 

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)

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

• Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai Rengto langelio, privažiuojant au
tomobiliu.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-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.

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

• Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
priskaitomi nuošimčiai.

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

• Greitas Ir našus patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas.

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

treti metai nepakeistas — tik 5 
dol.

Palm Beach apylinkėj vei
kiančios lietuviškos organizaci
jos 1977 pradžioj sutarė lietuvių 
tautines šventes švęsti kartu ir 
sudarė kalendorių, kuri organiza
cija kada kurią šventę ruošia. 
Pagal tą susitarimą Lake Worth 
Lietuvių Klubas Vasario 16- 
osios minėjimo neruoš. Vasario 
11, 2 vai. popiet, erdvioj Car- 
penter Hali salėj, 611 Lucer-

CHICAGO, ILL.

Pagerbė vyskupą
Chicagos lietuviai sausio 22 

paminėjo vysk. Vincento Brizgio 
50 metų kunigystės sukaktį. Bu
vo sudarytas 120 asmenų komi
tetas. Jam vadovavo Balfo pirm. 
Marija Rudienė. Minėjimas su
sidėjo iš trijų dalių: mišių, aka
demijos ir vaišių.

Švč. M. Marijos Giųiimo baž
nyčioj mišias aukojQ; pats su
kaktuvininkas. Kartu konceleb- 
ravo 10 kunigų, jų tarpe vysk. 
N. Hayes. Pamokslą pasakė sve
čias iš Romos prel. L. Tulaba, 
P.A. Giedojo parapijos choras. 
Dalyvavo 11 lietuviškų organi
zacijų su vėliavomis ir pilna 
bažnyčia tikinčiųjų.

Akademinė dalis Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėj 
pradėta su himnais. Sveikino M. 
Rudienė, Lietuvos gen. konsule 
J. Daužvardienė, vysk. N. Hayes 
ir prel. L. Tulaba. Ilgesnes kal
bas apie sukaktuvininko veiklą 
pasakė dr. L. Kriaučeliūnas, inž. 
A. Rudis ir dr. J. Meškauskas. 
Inž. J. Jurkūnas perskaitė svei
kintojų raštu vardus, kurių buvo 
apie 100. Sveikino 8-nių litua
nistinių mokyklų mokinių dele
gacijos, studentų, ateitininkų, 
neolituanų ir skautų atstovai, į-

Turtas (Assets) $13,000,000.00 

ne Avė.,- Lake Worth, įvyks 
tik eilinis susirinkimas.

Į klubo susirinkimus kviečia
mi ne tik nariai, bet ir svečiai. 
Kadangi pietų gaminama tik ri
botas kiekis, tai svečiai bent 4 
dienas prieš susirinkimą turi už
simokėti klubo iždininkui Vin
cui Dovydaičiui, 519 So. M St., 
Lake Worth, Fla. Telef. 
585-2676.

Po susirinkimo buvo pietūs, 
kuriuos pagamino St. Augū
nienė ir O. Dovydaitienė.

V.Z.D.

teikdami gėlių žiedus ir kitas do
vanas. Meninę programos dalį 
atliko Lietuvių styginis an
samblis, diriguojamas muz. 
Aloyzo Jurgučio. Sol. Dalia Ku- 
čėnienė ir sol. Al. Brazis, akom- 
ponuojant muz. A. Jurgučiui, pa
dainavo po keletą dainų. Vysk. 
V. Brizgys padėkos kalboj primi
nė, kad jam visada buvo miela 
darbuotis tarp lietuvių. Dėkojo 
visiem, kurie prisidėjo prie mi
nėjimo surengimo, džiaugėsi, 
kad daug gero patyrė Amerikoj, 
ypač iš seselių kazimieriečių. 
Minėjimą baigiant, visi sugiedo
jo Lietuva brangi.

Po minėjimo tos pačios mo
kyklos sporto salėj vyko vaišės, 
kuriose dalyvavo keli šimtai 
svečių. j Kaunas

— Bronius Vytėnas, gyvenąs 
2510 W. 55 St., Chicago, III. 
60632, norėtų susirašinėti su 

draugais bei pažįstamais, tar
navusiais 4204 L.S. Co. Vokieti
joj.

— Giminės Lietuvoj ieško 
Antano Bartasevičiaus, gyvenu
sio 229 Concord St., Brooklyn, 
N.Y. Jei kas žino, kur jis yra, 
prašomas pranešti Emilijai Mi
kalauskienei, 335 71st Avenue, 
St. Petersburg Beach, Fla., 
33706.

— V. C. Vance, JAV valstybės 
sekretorius, Vasario 16-tosios 
proga atsiuntė dr. S.A. Bačkiui, 
Lietuvos atstovui Washingtone, 
sveikinimą.

— JAV senate ir atstovų rū
muose Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo sukaktis pami
nėta vasario 21 senatoriaus Ch. 
Percy ir kongresmano D. Flood 
iniciatyva.

— Dr. S.A. Bačkis, Lietuvos 
atstovas Washingtone, sausio 15 
kartu su diplomatinių misijų 
šefais dalyvavo iškilmėse 
JAV kongreso rotondoj pager
biant mirusį buv. JAV viceprezi
dentą Hubert H. Humphrey.

— Bernardo Brazdžionio 
poezijos vakaras ruošiamas Ade
laidėj vasario 25. Poetas skai
tys savo eilėraščius, o koncerti
nę dalį atliks Genovaitė Vasi
liauskienė.

— Sol. Anita .Pakalniškytė ir 
Gyvataras atliks programą Gran
dies rengiamame koncerte va
sario 25 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

— Romas Maziliauskas, su
laukęs 51 m. amžiaus, mirė 
Montrealy sausio 22. Į Montrea- 
lį atvyko iš Anglijos ir kurį lai
ką redagavo “Nepriklausomą 
Lietuvą”. Liko žmona Ilona 
(Gražytė).

— Jonas Kaunas, Darbininko 
ir kitų laikraščių bendradarbis, 
staiga susirgo ir gydomas Šv. 
Kryžiaus ligoninėj, Chicagoj.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų — poilsio savaitė šiais 
metais vyks rugpiūčio 5-12 Dai
navoj. Stovyklos komendanto 
pareigas eis Alfonsas Velavičius. 
Stovyklautojų registracija pra
sidės kovo 15.

— Lietuvių Fondo turtas 
pasiekė 1,505,536 dol. vertę, na
rių suaukotų įnašų suma 1978 
sausio pradžioj pasiekė 1,412, 
960 dol. Turimas kapitalas 1977 
davė 99,699 dol. pajamų. Paja
mos sudaro 7,52 proc. turimo ka
pitalo. Tai rekordinis pajamų 
procentas po 1973, nes pvz., 
1974 pajamų procentas buvo tik 
3.84, o 1975 — 6.8. Aukščiau
sias pajamų procentas buvo pa
siektas 1972 — 9.87, o penkio
likos metų vidurkis — 6.77 proc.

— Filisterių Skautų Sąjungos 
Chicagos skyriaus valdybą 1978 
sudaro pirmininkas Gintaras 
Aukštuolis, sekretorius Rai
mundas Merkys ir iždininkas 
Vytautas Kamantas.

— Solistas Rimas Strimaitis, 
tenoras, vėl pakviestas dainuoti 
Chicagos lietuvių statomoj G. 
Verdi operoj “Nabucco”. Savo 
vaidmenį jis rengia, vadovauja
mas muz. St. Gailevičiaus, dir
busio nepriklausomos Lietuvos 
operoj.

— Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba šiuo metu yra 
Toronte. Valdybą sudaro pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė ir nariai: 
Romas Puteris, Vaida Jay, Almis 
Kuolas, Regina Knox, Kristina 
Parėškytė, Dainora Juozapavi
čiūtė, Rūta Čepaitytė ir Jūra 
Šeškutė.

— Alg. Dragūnevičius, Tėvy
nės Garsų radijo valandėlės 
Hartforde vedėjas, kiekvieną sa
vaitę primena: “Hartforde lietu
vių pamaldos būna 9 vai. ryto, o 
New Britaine 10:30 vai. ryto. 
Visi lietuviai prašomi šiose pa
maldose dalyvauti ir atsivesti sa
vo vaikus.” Hartfordo lietuvių 
parapijos klebonu yra kun. Juo
zas Matutis, o New Britaino — 
kun. Jonas Rikteraitis.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Vaičjurgis, Dorchester, 
Mass., A.J. Melnikas, Lavvrence, 
Mass.,' A. Vabalas, Venecuela. 
Užsakė kitiem: D. Sakaitė, New 
York City — V. Sakui, Lake 
Worth, Fla., B. Juškauskas — 
B. Vasiliauskienei, abu iš Hud- 
son, Mass. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
Darbininko prenumerata vi
siem 13 dol. metam.



6 • DARBININKAS • 1978 vasario 24, Nr. 7

PALM BEACH, FLA.
■ ■ S'.

Lietuvių klubo veikla
Palm' Beveji Lietuvių klubas 

pradėjo veikti, kai iš šiaurės 
atvyko čia apsigyventi daugiau 
lietuvių.

Pirmieji čia įsikūrė Sapphire 
Sęa motelio savininkai Albina ir 
Vytautas Tomkai. Kiek vėliau ir 
kiti pasekė jų pavyzdžiu, atvyk
dami iš įvairių JAV bei Kanados 
miestų ir čia įsikurdami pasto
viam apsigyveni mui.

Palm Beach Lietuvių klubas 
čia sėkmingai veikia jau ketveri 
metai. :> .

Š. m. sausio 14 įvyko metinis 
klubo susirinkimas, kuriame bu
vo padaryti valdybos narių bei 
revizijos komisijos pranešimai.

Pirmininkas Vincas Mickus 
padarė metinę veiklos apžvalgą. 
Klubas kas mėnesį šaukė tradici
nius suv’: >nkimus, juos paįvairi
no kultūriniais parengimais, 
pranešimais ir bendromis dis
kusijomis. Didesnės apimties 
minėjimai buvo dr. J. Basanavi
čiaus ir Motinos dienos minėji
mas.

Surengtas N. Metų sutikimas, 
kuriame dalyvavo klubo nariai ir 
jų svečiai, taip pat praėjo gražiu 
pasisekimu.

Revizijos komisijos narė Ver. 
Garmienė perskaitė aktą, kurį 
susirinkimas vieningai priėmė.

Klubas metų laikotarpy yra 
kelis kartus paskyręs aukų šal
pos reikalam, o šį kartą susi
rinkimas pritarė valdybos pasiū
lymui skirti piniginę auką mūsų 
laikraščiam.

Klubo nariai pageidavo, kad 
klubo veikla ir toliau būtų tę
siama, ieškant būdų ją paįvairin
ti bei pagyvinti.

Buvo išrinkta nauja klubo val
dyba, kuri pasiskirstė pareigo

ms: Vincas Mickus — pirini
nkas, Vaclovas Balchunas — 

iždininkas, Juozė Daugėlienė — 
sekretorė.

Klubo susirinkimai vyks ta 
pačia nusistovėjusia tvarka — 
kiekvieno mėnesio 1-ąjį šešta- 
dieffį, 2 vai. p.p., Jūno Beach,

Th is announcement is neither an offer to sėli nor a solicitation of an offer to buy any of these securities 
The offfer Is made only by the Offerlng Circular

ATOSTOGOS BALTIJOS KRAŠTUOSE 1978 
PRISIDĖKITE PRIE EKSKURSIJŲ, KURIOS BUS 

PILNOS PRISIMINIMŲ!
. . ...
IŠVYKIMO DATOS NAKTYS KIEKVIENAM MIESTE

gegužės 12 gegužės 20 $849 Maskva 2, Vilnius 5

birželio 2 birželio 19 $1459 Kopenhaga 2, Maskva 3, Vilnius 5, 
Leningradas 2, Oslo 1, 3 dienų 
kelionė fiorduose, Bergen 1

liepos 7 liepos 21 $1059 Maskva 2, Vilnius 5, Druskininkai 2, 
Leningradas3, Helsinkis 1

rugpiučio 18 rugsėjo 1 $1299 Leningradas 2, Vilnius 5, Maskva 2, 
Miunchenas 3, Innsbruckas 1

rugsėjo 15
rugsėjo 22

rugsėjo 23
rugsėjo 30

$849
$849

Maskva 2, Vilnius 5
Maskva 2, Vilnius 5

Kelionėn įskaitoma pilnos dienos ekskursija į Kauną ir pusės dienos išvyka į Trakus

Kreiptis:

*

....... ■ mni r .i'ii—i.iimib—

JONAS ADOMĖNAS 
kelionių vadovas

TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD. 
535 FIFTH AVENUE 

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

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, NEVY YORK 11418
(212) 441-6799

Securities wlll be offered In statės where the Securities Laws of such statės have been complied with.

Man 

metodistų šventyklos salėj, 
prie ežerėlio. Svečiai mielai 
kviečiami atsilankyti!

Metiniam susirinkimui pir
mininkavo Antanas Garmus, 
sekretoriavo Juozė Daugėlienė.

Šis susirinkimas, kaip ir visi 
kiti, buvo užbaigtas laisvais pa
šnekesiais prie kavos puodelio, 
besistiprinant lengvais užkan
dėliais, kuriuos paruošė klubo 
ponios.

JZK
-o-

Solistė Juozė Krištolaitytė- 
Daugelienė atliko meninės pro
gramos dalį Janinos Narūnės 
naujos knygos “Jaunystė” pri
statymo ir rašytojos pagerbimo 
šventėj, kuri įvyko sausio 22 
Miami Lietuvių klubo salėj. So

listei akomponavo pianistė Da
nutė Vasiliauskaitė Liaugminie- 
nė.

DAINŲ 
ŠVENTĖ 
ARTĖJA

Muzikų komisija, kurią sudaro 
muzikai V. Verikaitis, pirm., St. 
Gailevičius, D. Viskontienė, J. 
Govėdas ir E. Krikščiūnas, da
lyvaujant ir V-tosios Kanados ir 
JAV Lietuvių Dainų Šventės ko
miteto pirmininkui J.R. Simana
vičiui, posėdy priėmė V. Veri- 
kaičio paruoštą šventės progra
mą ir tvarką.

V-ji Kanados ir JAV lietuvių 
dainų šventė įvyks liepos 2, 
sekmadienį, Kanadoj, Toronte, 
Maple Leaf Gardens stadijone.

Jau užsiregistravo 40 chorų iš 
JAV, Kanados, Australijos ir 
Škotijos. Dainuos mišrūs mote
rų, vyrų ir jaunimo chorai. Nu
matytos 25 lietuviškos dainos, 
kurios bus palydėtos jungtinio 
kanklių ir simfoninio orkestro.

Šventė bus pradėta Kanados ir 
Lietuvos himnais ir baigta “Lie
tuviais esame mes gimę”.

Choram diriguos šie muzikai 
— dirigentai: St. Gailevičius, 
garbės dirigentas, Br. Bud- 
riūnas, Alf. Mikulskis, V. Veri
kaitis, F. Strolia — jaunimo cho-

ĮjĮ SPORTAS

PLSŽ NAUJIENOS
Neturėtų būti abejonės, kad 

lietuviam didžiausias 1978 vasa
ros įvykis bus Pasaulio Lietuvių 
Dienos. Todėl, nors dar žiemos 
šalčių ir sniego sukaustyti, jau 
dabar turėtume užsibrėžti pla
nus paskutinę birželio savaitę 
praleisti Toronte. Tenai tuo lai
ku vyks 5-toji dainų šventė, Pa
saulio Lietuvių Seimas ir Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidy
nės.

Sporto programa prasidės pir
madienį, birželio 26, vyrų ir jau
nių krepšinio varžybomis, ku
rios tęsis iki šeštadienio. Lauko 
tenisas prasidės birželio 28 ir 
baigsis liepos 1; lengvoji atle
tika — birželio 29 ir 30; plau
kimas birželio 30 ir liepos 1; 
futbolas pirmadienį, liepos 3, 
o tarpe jų dar tinklinis, stalo 
tenisas, golfas, šachmatai ir šau
dymas. Pridėjus vasario 25-26 
slidinėjimo pirmenybes, susida
ro vienuolika sporto šakų.

Dauguma varžybų vyks mo
derniose Etobicoke Olympium 
patalpose ir aikštėse — netoli 
patogaus susisiekimo, viešbučių 
ir universiteto bendrabučių. 
Sportininkam ir palydovam jau 
užsakyta 500 vietų University of 
Toronto bendrabuty. Nakvynė 
visai savaitei jaunimui kai
nuos tarp 35 ir 40 dol., o suau- 
gusiem tarp 65 ir 75 dol. asmė-

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

ram, A. Jurgutis ir J. Govėdas. 
Akomponuos R. Apeikytė, J. Go
vėdas ir E. Krikščiūnas. Dainų 
šventės solistė — Gina Čapkaus- 
kienė.

JA.

<0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Bad Kissingere (V. Vok.) vyks
ta pasaulio moterų pretendenčių 
baigminis mačas tarp gruzinų 
jaunuolės M. Ciburdanidze 
(Sov. S.) ir A. Kušnir (Izf.). Pir
moji partija baigėsi lygiomis, 
antrąją laimėjo gruzinė. Mačo 
laimėtoja bus toji, kuri surinks 
7..5 tš. iš skirtų 14 partijų.

Pasaulio eksmeisteriaiT. Pet- 

niui. Aplinkiniuose viešbučiuo
se irgi bandoma išsiderėti nuo
laidas žaidynių svečiam.

Šalia lietuvių sportininkų iš 
Amerikos ir Kanados, tikimasi 
didelio būrio dalyvių iš Austra
lijos, Vakarų Vokietijos, Kolum
bijos ir kitų kraštų. Iš viso ža
da dalyvauti apie tūkstantis 
sportininkų. Tai bus vieningas ir 
gražus 40 metų Lietuvos tau
tinės olimpijados ir 60 m. Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo paminėjimas.

Pasaulio Lietuvių Dienas ren
gia Kanados Lietuvių Bend
ruomenė, talkinant Amerikos 
Lietuvių Bendruomenei ir ŠAL
PAS Sąjungai. Šventės rengi
mui, salių ir stadijonų nuomai 
bei jaunimo kelionių išlaidom 
padengti organizuojamas didelis 
finansinis vajus, kurio veik
los centras bus New Yorke. 
Lėšų rinkimo komitetui vado
vauti pakviestas LB New Yor
ko apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis. Reikalin
ga surinkti apie 50 tūkstančių 
dolerių, kurie bus paskirstyti vi
sam PL Dienų projektui finan
suoti. Bus platinami ženkleliai, 
laimėjimų bilietai ir rengiami 
kitokių formų vajai. Reikia tikė
tis, kad lietuvių visuomenė vi
sose Amerikos kolonijose su en
tuziazmu parems organizatorių 
pastangas.

-o-
Rytų sporto apygarda balan

džio 8 ir 9 New Yorke rengia 
Atlanto pakraščio sporto klubų 
pirmenybes. Planuojama pra
vesti šachmatų, stalo teniso, 
tinklinio ir krepšinio varžybas, 
kurios padės nuspręsti komandų 
atrinkimą Pasaulio Lietuvių Žai
dynėm.

-o-
Pasaulio Lietuvių Sporto Žai

dynių leidiniui paruošti reika
linga medžiaga apie prieškarinę 
lietuvių sportinę veiklą Vilniaus 
krašte, Latvijoj, P. Amerikoj ir 
Anglijoj. Taip pat ieškoma me
džiagos apie pirmąją tautinę 
olimpijadą Kaune, pokario spor
tinę veiklą Anglijoj ir P. Ame
rikoj, ir apie nebeveikiančius 
sporto vienetus Š. Amerikoj.

Turį bet kokių žinių, nuotrau
kų, laikraščių iškarpų, atsimini
mų, prašomi painformuoti leidi
nio redakciją adresu: ŠALFASS, 
410 Davenport Rd., Toronto, 
Ont., M41 1B5, Canada.

Žaidynių leidiniui taip pat 
reikalinga medžiaga apie paski
rus lietuvių sporto klubus, kad 
ryškėtų klubo praeitis, akty
vios sporto šakos, žymesnieji 
įvykiai, praeities ir dabartiniai 
vadovai bei kitos svarbesnės in
formacijos. Visa medžiaga bus iš
saugota ir grąžinta siuntėjam.

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.

rosjanas ir M. Talis atvyksta į 
JAV. Jie dalyvaus tradiciniame
L.D. Statham turnyre Lone Pine, 
California, kuris prasidės ba
landžio 2. Prizų fonde rekordi
nė suma yra $36,000. Laimėto
jas gaus $12,000.

Amerikietis Mark Diesen už 
laimėtas pasaulio jaunių pirme
nybes pereitais metais gavo 
tarptautinio meisterio titulą. Po 
to jis dalyvavo tarptautiniame 
turnyre Oranoj, Jugoslavijoj, ir 
surinkęs 9 tš., pasidalijo I vietą. 
Didmeisterio normai reikėjo 9.5 
tš., taigi tetrūko pustaškio, bet 
jis pralenkė turnyre didmeiste- 
rius M. Damjanovičių ir Kari 
Robatsch.

Mūsų meisteris dr. V. V. Pal- 
čiauskas, III., įrikiuotas antruoju 
šio krašto CCLA meisteriu: 1. 
Robert G. Cross 1427, 2-3. V.V. 
Palčiauskas ir R.A. Cayford po 
1332 tš.

ŠALFASS šachmatų vadovas 
prašo paskelbti, kad visi mūsų 
šachmatininkai, kurie numato 
dalyvauti pasaulio lietuvių spor
to žaidynių šachmatų varžybose, 
įvyksiančiose birželio 29 — lie
pos 1 Toronte, turi pranešti 
apie tai jam iki kovo 15 adresu:
K. Merkis , 115 G St., Boston, 
MA 02127, telef. (617) 268-0853. 
Dalyviai, kuriem būtų reikalin
gos nakvynės, galės pasinaudoti 
rezervuotomis nakvynėmis To
ronto universiteto rezidenci
nėse patalpose. Kaina neprašoks 
$35-40 savaitei, Kanados pini
gais. Tačiau kiekvienas turi at
siųsti iki kovo 15 depozito $20, 
šachmatų vadovo adresu arba 
tiesiog PLSŽ nakvynių komisi
jos koordinatoriui K.P. Budrevi- 
čiui, 519 Dovercourt Rd.. Toron
to, Ont. M6H 2W3, Canada. Te
lef. 1-416 535-9755.

Bostono tarpklubinėse 
TUFTS univ. komanda pelnė 
pirmąjį laimėjimą vasario 3, į- 
veikusi So. Bostono LPD ko
mandą 3.5-1.5. Mum pustaškį 
laimėjo IV lentoj Jurgis Zoza 
ir penktoj — Bronius Skrabulis. 
Mūsų komanda neturėjo pilno 
sąstato. Vasario 10 pradedamas 
antrasis ratas MET lygos 
1977/78 pirmenybių. Mūsų vy
rai vyksta į Harvardo universi
tetą, kuris pasistengs atsirevan
šuoti už pralaimėjimą (2-3) lie
tuviam pirmame rate XII.2. 
Mum taškus tuokart iškovojo R. 
Grauslys, K. Merkis ir B. Skra
bulis.

Zuericho “Blick” sausio 17 
paskelbė, kad dm V. Korčnojus 
angažuotas treniruoti Šveicarijos 
rinktinę ir paruošti ją šią vasarą 
įvykstančiom pasaulio koman
dinėm pirmenybėm Buenos Ai
res, Argentinoj.

PASINAUDOKITE 
GERA PROGA

Rašytojo Jurgio Jankaus nau
jausias novelių rinkinys “Ir ne- 
bepasimatėm” ką tik išėjo iš 
spaustuvės. Kaina 7 dol. Kartu 
išparduodamos ir kitos Jurgio 
Jankaus parašytos knygos: “Pei
lio ašmenimis” — trijų veiksmų 
drama — 5 dol., Paklydę paukš
čiai” — pasakojimai, pirmoji 
ir antroji dalis po 3 dol., “Už
kandis” — pasakojimai — 4.50 
dol. Visos penkios knygos su 
persiuntimu kainuotų 23 dol. 
Specialaus išpardavimo proga 
visos penkios knygos tik 15 dol. 
Kreiptis: Darbininko admi
nistracija, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Rašytojos Alės Rūtos naujai iš
leista knyga “Laiškas jaunystei” 
kainuoja 4 dol. Kartu išpar
duodamos ir kitos Alės Rūtos 
parašytos knygos: “Žvaigždė 
viršum girios”, romanas, 4 dol., 
“Po angelų apamais”, novelės, 4 
dol., “Broliai, didžioji meilė”, 
romanas, 3 dol., “Prisikėlimas”, 
romanas, 3 dol. Šios visos kny
gos su persiuntimu kainuotų 19 
dol., o išpardavimo proga gauna
ma už 12 dol.

Rašytojos Nelės Mazalaitės 
parašytos knygos: “Miestelis, 
kuris buvo mano”, “Mėnuo, va
dinamas medaus”, “Negęstis” ir 
“Gintariniai vartai” gaunamos 
už 6 dol. vietoj pirminės 10 
dol. kainos.

Visos šios ir kitos lietuviškos 
knygos bei lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami prenumeratą, prisidėję 
aukomis už kalendorių, įvairius 
patarnavimus ar šiaip spaudą 
parėmę:

20 dol. — V.V. Milukas, Plain- 
view, N.Y.

Po 12 dol. — V. Katinas, 
Richmond Hill, N.Y., R.G. Žy
mantienė, New York, N.Y.

10 dol. — K. Čiurlys, No. 
Brunswick, N.Y.

Po 8 dol. — C. Kancis, Brook
lyn, N.Y., K. Žvinis, Brooklyn, 
N.Y., A. Mickevičius, Brooklyn, 
N.Y.

Po 7 dol. — A.B. Wilkich, 
Toms River, N.J., A. Sakalas, 
Woodhaven, N.Y., S. Morkūnas, 
Montreal, Que., A. Brovvn, Met- 
huen, Mass., B.J. Kasias, Wyo- 
ming, Pa., P. Davidonis, Phila
delphia, Pa., J. A. Amante, High
land Park, N.J., S. Meškys, 
Brooklyn, N.Y., V. Chesnulis, 
Albuquerque, N.M., Mrs. Armi
nas, Waterbury, Conn., E. Dir- 
mantas, Glen Cove, N.Y., P. Ka- 
ladis, Richmond Hill, N.Y., T. 
Csernyik, Tallmacke, Ohio, V. 
Daugėla, Washington, D.C.

Po 6 dol. — E. Sandanavi- 
čienė, Brooklyn, N.Y., J. Mika
lauskas, Richmond Hill, N.Y.

Po 5 dol. — J. Murashka, 
Waterbury, Conn., A. Bliūdžius, 
Los Angeles, Calif., S. Palionis, 
Brooklyn, N.Y.

Po 3 dol. — K. Čiuoderis, 
Fort Lee, N.J., S. Bunumas, Put
nam, Conn., B. Paplauskas, Put
nam, Conn., J. Valaitis, Eliza
beth, N.J., A. Kučas, Putnam, 
Conn., S. Zabulis, E. Hartford, 
Conn.

Po 2 dol. — B. Bartkus, Shir- 
ley, Mass., Br. Radzivanas, Rich
mond Hill, N.Y., V. Svilainienė, 
Urugvajus, L. Černauskas, Asto- 
ria, N.Y., V. Povilauskafs, Brook
lyn, N.Y., AJ. Aleksis, Water- 
bury, Conn., A. Šermukšnis, 
Morningdale, Mass., P. Balsa- 
vich, Brockton, Mas., K. Janke
vičius, Baltimorė, Md., V. Saka
lauskas, Costa Messa, Calif., R. 
Strazdis, Rochester, N.Y., Z. 
Petraitis, Brooklyn, N.Y. , A.D. 
Ratas, Ozone Park, N.Y., M. Kas- 
peravich, Fair Lawn, N.J., C.A. 
Yourshis, Sun City, Ariz., T.M. 
Grybowski, Putnam, Conn., J. 
Stonkus, Hot Springs, Ark., E. 
Pauliukonis, Worcester, Mass., 
B. Povilavičius, Arlington, 
Mass., R.K. Gruodis, M.T. Airy, 
Md., P. Kidolius, Hartford, 
Conn., B. Kriščiūnas, Hartford, 
Conn., E. Senkus, Astoria, N.Y.,
M. Simonaitis, Richmond Hill,

S. Liaukus, Woodhaven, N.Y., 
kun. B. Kaunas, OSJ, Tomales, 
Calif., K. Bakšys, Ridgefield,
N.J., A. Zantra, Nashua, N.H.

1.50 dol. — A. Mimgaudis, 
Quincy, Mass.

Po 1 dol. — A. Vasiliauskie
nė, Woodhaven, N.Y., A. Krusha, 
Pittsburgh, Pa., A. Stulga, Cin- 
cinnati, Ohio, V. Baltrušaitis, 
Hillsdale, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Models |
For §

Television, §
Fashion, §

Commercials, §
Shows, §

Advertising |
Beginners and §
Professionals §

Apply This 
Week 1-5 P.M. 

(Sulte 404) 
225 West 57th St., 

N.Y.C. 
212-586-3556

0DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
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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ELIZABETH, N.J.
Kun. P. Žemeikio sukaktis
Kun. Petro Žemeikio 20-ties 

kunigystės metų sukaktis ir 
46-t’as gimtadienis buvo iškil
mingai-paminėti sausio 29.

Tą dieną 12 vai. Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos bažny
čioj, dalyvaujant gausiai susi
rinkusiem parapiečiam ir sve
čiam, solenizantas aukojo 
padėkos mišias. Pritaikytą pa
mokslą sakė kun. A. Valančius. 
Per pamaldas giedojo V. Ma- 
maičio vadovaujamas parapijos 
choras. Choro giedojimą paįvai
rino solistė Edna Rinkevičienė.

Tuoj po pamaldų visi daly
viai rinkosi parapijos salėn kok
teiliui, po kurio viršutinėj salėj 
vyko iškilmingi pietūs. Invoka
ciją sukalbėjo kun. J. Pragulbic- 
kas. Kun. J. Kinta trumpoj savo 
kalboj nušvietė kun. Petro pra
eitį. Po to vyko sveikinimai iš 
vietos organizacijų ir pavienių 
asmenų. Galingai nuskambėjus 
“Ilgiausių metų”, kun. Petras 
tarė padėkos žodį.

Kun. Petras Žemeikis yra gi
męs 1932 sausio 29 Elizabethe. 
Kunigu įšventintas 1957. Po į- 
šventinimo buvo paskirtas kle
bono asistentu į Šv. Mykolo pa
rapiją Bayonne, N.J. 1969 kovo 
8 buvo paskirtas administrato
rium į Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapiją Elizabethe, kur dar
buojasi iki šiol. Jo, kaip parapi
jos šeimininko, nuveiktieji šiai 
parapijai darbai bus ilgai neuž
miršti. Daug svarbių ir reikalin
gų parapijai pertvarkymų bei pa
taisymų bažnyčioj ir parapijos 
trobesiuose buvo padaryta jo 
iniciatyva ir rūpesčiu. Vienas iš 
paskutiniųjų jo darbų buvo baž
nyčios pagrindinis pataisymas 
bei jos vidaus dekoravimas — 
dažymas. Šie darbai pareikalavo 
apie $90,000 išlaidų. Parapiečiai 
šiuos kun. Petro darbus vertina 
ir pagal savo išgales juos remia. 
Daug rūpesčio ir energijos ten
ka skirti parapinės mokyklos iš
laikymui, kurios globėju jam 
tenka būti. Jo pastangomis bu
vo' išrūpinta iš valstijos paf^rpą“ 
kurios dėka mokiniai gali gauti 
priešpiečius ir pietus už labai 
mažą atlyginimą.

Kun. Petrui Žemeikiui linkim 
dar ilgai ir sveikai, nepavargs-

tant ir nenustojant energijos, 
darbuotis šioj lietuvių parapijoj. 
Ad multos annos!

-o-
Parapijos choro bendros re- 

repeticijos vyksta kiekvieną sek
madienį parapijos salėj, tuoj po 
11 vai. mišių. Choras pradės 
rengti būsimos dainų šventės re
pertuarą. Norintieji prie šio cho
ro jungtis, turėdami tikslą daly
vauti dainų šventėj, prašomi ne
delsiant kreiptis į chorvedį V. 
Mamaitį. Šiais metais dainų 
šventė vyksta Toronte, Kanadoj, 
liepos 2.

R.V.

Kaukės šių metų kaukių baliuje, kuris buvo vasario 4 Kultūros Židiny. Nuotr. L. Ta
mošaičio

Bostono Kultūros Klubo po
pietė bus vasario 25, šį šešta
dienį, 7:30 v.v. Tautininkų na
muose. Dail. Viktoras Vizgirda 
kalbės apie šių dienų dailę 
Lietuvoje. Po paskaitos — karš
tas vynas, kava. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas dėl sniego 
pūgos buvo atkeltas į vasario 26, 
sekmadienį. Minėjimo prog
rama vyks ta pačia tvarka, kaip 
buvo numatyta.

Skautų Baltijos ir Žalgirio tun
tų tradicinė Kaziuko mugė vyks 
kovo 5.

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

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 2,

NEWARK, N.J.

Lietuvos vyčių 29 kuopa savo 
globėjo šv. Kazimiero šventę 
minės kovo 5, sekmadienį. Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioj mišias aukos parapijos 
klebonas ir kuopos dvasios va
das prel' Jonas J. Scharnus. Šv. 
Cecilijos choras, diriguojamas 
Klemenso Bagdonavičiaus, gie
dos mišių metu.

Po mišių vyks iškilmingi pus
ryčiai parapijos salėj. Pusryčių 
metu pagrindinis kalbėtojas bus 
kun. Pranciškus I. Jaraška iš 

i PhiladelphijOsA'Jis dirba Phila- 
dėlpfrijos ArkivyskūĮiijos kūfijoj 
ir kalbės sapie savo darbą ka
talikų moterysčių bylų tvar
kyme. Bus taip pat skirta laiko ir 
klausimam bei atsakymam. — 
F.V.

KAUKIŲ 
BALIUS
Tradicinis kaukių balius, 

rengtas New Yorko ateitininkų, 
šiemet praėjo su retu pasiseki
mu. Publikos buvo pilna salė. 
Buvo daug jaunimo. Pirmą kar
tą dalyvavo tiek daug kaukių, 
viso galėjo būti apie 60 su kau
kėmis. Įspūdingas buvo kaukių 
paradas, puikiai palydėtas pri
taikytos muzikos. Šokiams spal
vingai grojo Belle Terre orkest
ras, kurį sudaro keturi lietuviai. 
Vakarą pradėjo Petras Ąžuolas, 
pakviesdamas žodį tarti Simą 
Kudirką, nes šis vakaras ir 
buvo skirtas jo garbei. Simas Ku
dirka prisiminė dabartinius įvy
kius, gyvenimą Sovietų Sąjun
goje ir kvietė visus nebūti pa
šaliniais stebėtojais, bet visiem 
įsijungti į aktyvią kovą prieš So
vietų Sąjungą ir už pavergtų tau
tų laisvę. Buvo puiki vakarienė,

šilti ir šalti užkandžiai. Pažymė
tina, kad į balių atsilankė gru
pė žymių ukrainiečių, jų vyriau
si vadai, atvykę iš Miuncheno, 
iš Vokietijos. Pirmą kartą sutiko 
Amerikos lietuvius, buvo labai 
nustebinti Kultūros Židiniu, jo 
puošnumu, ištaikingumu ir lie
tuvių vaišingumu. Taip pat bu
vo jaunimo ir iš kitų miestų, 
net iš Washingtono, Bostono. 
Po kaukių parado, po premijų 
paskirstymo daug linksmumo ir 
spalvos įnešė sumaniai praves
tos šokių varžybos. Salė buvo 
dekoruota dideliais Dainos Jur
kutės piešiniais. Viso buvo pa-

PROF. DR. ALFREDUI SENKUI
mirus, jo našlei Marijai, dukterims Marytei, Elfrydai ir sūnui 
Alfredui Erichui su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

Antanas ir Aleksandra Masioniai 
Algimantas ir Teresė Gečiai ir šeima 
Danguolė ir Rimantas Vizgirdai ir šeima

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos New 
Yorko skyrius nuliūdime prisimena savo ilgametį narį ir 
buvusį skyriaus pirmininką

JUOZĄ BUTKŲ
ir nuoširdžiai reiškia užuojautą jo šeimai.

PREMIJA 
MAIRONIO 
MOKYKLAI

Netoli New Yorko gyvena In
geborga Obolėnienė-Tomas. Ji 
turi Lito bendrovės bonų. Dvie
jų tų bonų metines palūkanas— 
100 dol. — skiria Maironio mo
kyklai premijom ar premijai. Tai 
bus jos vyro — Kazio Obolėno 
vardo premija. Kazys Obolėnas 
buvo žurnalistas, laikraščių lei
dėjas, redaktorius. New Yorke 
mirė prieš kokią 12 metų. Jo 
našlė nori paskatinti jaunimą, 
kad jis rašytų ir susidomėtų lie
tuviška spauda. Todėl ir skiria 
šią premiją. Premija bus nuolati
nė, skiriama kasmet Lito banko 
ir jos palūkanų.

Maironio lituanistinė mokykla 
pavasarį turės pravesti varžybas. 
Rašiniai turės būti iš lietuviš
ko tautinio, kultūrinio ar politi
nio gyvenimo.

Jei neatsirastų jaunuolių, ku
rie norėtų dalyvauti tokiose var
žybose, ir jei rašiniai būtų silp
noki, tokiu atveju pinigai grąži
nami į banką ir prijungiami prie 
kapitalo.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Didžiai Gerbiama
Darbininko Redakcija,

Katalikių Moterų Sąjungos 24 
kuopa Brooklyne, įvertindama 
lietuviškos-katalikiškos spau
dos reikšmę, siunčia Darbininko 
palaikymui 10 dol. auką.

Taip pat dėkoja ląįĮ:jg§čio re
daktoriams už įdomius ir turi
ningus straipsnius, talpina
mus Darbininke.

Tegu Dievas laimina Jūsų 
sunkų darbą.

Su gilia pagarba,
Katalikių Moterų Sąjungos

24 kuopos vardu 
pirmininkė E. Vaišnoraitė

kabinta 10 didžiulių paveikslų 
— plakatų. Jų dydis buvo 
maždaug 5 pėdos ant 12 pėdų. 
Čia buvo iliustruotos lietuviškos 
pasakos: Eglė žalčių karalienė, 
Dvylika brolių juodvarnių, Sli
binas ir sesuo Elenytė, Našlai
tėlė Sigutė, Gulbė karaliaus 
pati, Siuvėjas ir vilkai, Skren
dantis laivas ir k. Premijų pa
skirstymui ir šokių varžybom 
vadovavo Petras Tutinas. Kau
kių vertinimo komisiją sudarė: 
Dalia Bagdžiūnaitė, Dalia Sa
kaitė ir Vytautas Daugirdas. Ma
lonu, kad visur ateina jaunimas.
(P.j.)

A. a. Vaclovui Stasiukynui 
atminti jo žento Jono Rūtenio 
bendradarbiai iš May Design 
and Construction Co., St. Louis, 
Mo., aukojo 25 dol. Kultūros Ži
diniui.

A. a. Vaclovo Stasiukyno atmi
nimui DavidC. Farell, St. Louis, 
Mo., aukoja 25 dol. Kultūros Ži
diniui. Nuoširdus ačiū.

A. a. Mato Miluko atminimui 
Algirdas Bražinskas, So. Orange, 
N.J., aukoja 20 dol. Kultūros Ži
diniui. Nuoširdus ačiū.

sekmadienį, 3 vai. popiet.
Smuikininkės Brigitos Pum- 

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

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

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

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

Mylimam vyrui ir tėvui
A.A. JAROSLAVUI KEPENIUI

mirus, žmoną REGINĄ, dukrą LORETĄ ir sūnų AURELIJŲ 
su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Bendruomenės
Netv Londono apylinkė

JAROSLAVUI KEPENIUI
mirus, jo žmonai Reginai, sūnui Aurelijui su šeima ir duk
rai Loretai reiškiame gilią užuojautą. Vietoj gėlių prie karsto 
siunčiame Darbininkui 25 dol. auką lietuviškai spaudai 
paremti.

Alfonsas ir Julija Kepeniai 
Vytautas ir Kathleen Kepeniai

A. a. Vladui Dziubinskui at
minti aukojo JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjungai: 20 dol. — Fe
liksas Bočiūnas, po 15 dol. — 
Kapeckai ir Sarpaliai, Danguolė 
ir Mikas Banevičiai, Jonas ir Jur
gita Kovai, Benediktas ir Gra
žina Mačiukai, po 10 dol. — 
Hartfordo Lietuvių Bendruo
menė, Izidorius ir Sofija Aliai, 
Vytas ir Gražina Pileikai, Jonas 
Šimanskis, Pranas ir Birutė Ber
notai, Antanas ir Julija Kirku- 
čiai, Benediktas ir Zita Dapkai, 
Vytautas ir Kotryna Marijošiai, 
po 5 dol. — Irena Ruseckienė, 
Ignas ir Elzbieta Simonaičiai. 
Visiem aukotojam jaunimas 
dėkoja.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Šv. Kazimiero šventės dieną, 
kovo 4, šeštadienį, Šv. Kazimie
ro parapijos salėj bus iškilmin
gas banketas, kurio metu progra
mą atliks operų solistas Arnol
das Voketaitis iš Chicagos ir pia
nistė Raimonda Apeikytė. Įėji
mas 25 dol. asmeniui. Kovo 5, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero pa-

rapijos bažnyčioj 10:30 vai. ryto 
iškilmingos mišios, kurių metu 
pirmą kartą bus atliekamos 
komp. Br. Markaičio, SJ, šv. Ka
zimiero garbei parašytos mišios. 
Dalyvauja solistai B. Dabšienė, 
A. Pavasaris, R. Dabšys, S. Pau- 
tienienė, J. Čekanauskienė, pia
nistė R. Apeikytė bei įvairių 
rūšių instrumentalistai.

Kaziuko mugė, rengiama Los 
Angeles skautų, vyks kovo 12 
parapijos kieme ir salėj.

Gavėnios rekolekcijom šių 
metų gavėnioj, kovo 15-19, va
dovaus Tėv. dr. Viktoras Rim
šelis, MIC, buvęs marijonų vie
nuolijos vicegenerolas.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos metinė apyskaita parapie
čiam pateikta parapijos biulete
ny. 1977 metais turėta 
121,809.86 dol. pajamų ir 113, 
857.76 dol. išlaidų. — L.Ž.K.

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

Pakeitęs adresą, neužmiršk 
pridėti ir senojo.

balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4

gegužės 9 (užpildyta) 
rugsėjo 17 
rugsėjo 22

PADĖKA
Vytautas Aviža, mūsų mylimas vyras ir brolis, mirė 

1978 sausio 1 ir palaidotas sausio 5 Šv. Karolio kapinė
se, Long Island.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams V. Pikturnai, J. Gurins- 
kui, L. Budreckui ir J. Pakalniškiui už gražias gedulingas 
pamaldas Angelų Karalienės bažnyčioj, vargonininkui A. 
Prižgintui, solistui M. Razgaičiui ir kitiems solistams, 
dr. J. Lenktaičiui, prisidėjusiam prie solistų parūpinimo, 
lietuviam pranciškonam, kurie aukojo maldas bei mišias 
už a.a. Vytauto vėlę.

Gili padėka kun. V. Pikturnai už jautrų pamokslą ir 
rožančių, V. Radzivanui už atsisveikinimo žodį.

Nuoširdus ačiū seseriai E. Sandanavičienei ir dukrai 
Irenai bei jos vyrui Antanui Merlino, kurie talkino laiuo- 
tuvėse. Širdingai dėkojame visiem užprašiusiem mišias, pa- 
reiškusiem užuojautą žodžiu bei raštu liūdesio valandoj.

Dėkojame visiem aplankiusiem velionį šermeninėj ir pa- 
lydėjusiem į kapines. Taip pat padėka M. Šalinskienei uz 

nuoširdų patarnavimą ir visiem, visiem, kurie kuo 
nors prisidėjo liūdesio valandoj. Visiems nuoširdus ačiū.

Žmona Veronika Avižiena, broliai 
prelatas Jonas ir dr. Albertas, seserys 
Monika ir Ona

DVISAVAITINĖS —Maskva, Vilnius, Leningradas, Briuselis 

liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3

gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2 

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 West 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.
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Devintoji dailės paroda vyks
ta Kultūros Židiny šį savaitgalį, 
vasario 25 ir 26. Paroda lanko
ma šeštadienį nuo 12 vai., sek
madienį nuo 12 iki 6:30 vai. 
vak.

Iškilmingas devintosios dailės 
parodos atidarymas bus vasario 
25 šeštadienį, 7 v.v. Po atida
rymo — kavutė.

Dail. Adalbertas Staneika, bu
vęs Lietuvos diplomatas, ilgai 
gyvenęs Italijoj, bus prisimintas 
šioje devintoje dailės parodoje. 
Bus išstatyta jo kūrinių, kuriuos 
atveš Feliksas Andriūnas. Apie 
dailininką kalbės Paulius Jur
kus. Jis bus prisimintas parodos 
iškilmingame atidaryme. Praei
tais metais tokia proga buvo pri
simintas dail. M. Dobužinskis, 
užpraeitais metais — Kajetonas 
Šklėrius.

Premijos už dailę bus pa
skirtos vasario 25, šeštadienį. 
Laimėtojai bus paskelbti tik iš
kilmingo parodos atidarymo me
tu.

Vertinimo komisiją, kuri pa
skirs premijas, sudaro šie daili
ninkai: Česlovas Janušas,
Aleksandra Merker-Vitkauskaitė 
ir Petras Vaškys. Komisija ren
kasi vasario 25, šeštadienį, 11 
vai. į Kultūros Židinį, kur apžiū
rės parodą ir paskirs premijas.

Parodos dalyviam ir poetui 
Stasiui Santvarui pagerbti 
priėmimas ruošiamas po paro
dos atidarymo posėdžių menėje.

Visi parodos lankytojai galės 
balsuoti, kuris paveikslas jiem 
labiausiai patiko. Dailininkas, 
surinkęs daugiausia tokių balsų, 
gaus populiarumo premiją.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus kovo 5, sekma
dienį, 12 vai. Po pamaldų — 
Kaziuko mugė.

Liucija ir Kazys Jankūnai, pa
gerbdami Balio Laučkos, dipl. 
inž. Juozo Butkaus, sporto vei
kėjo Jaroslavo Kepenio ir Ane
lės Meilutės-Kubiliūnienės at
minimą ir užjausdami jų arti
muosius, skiria Kultūros Židi
niui 50 dol. Nuoširdus ačiū.

Pranciškonų provincijos po
sėdžiai vyko Brooklyno vienuo
lyne vasario 17. Posėdžiuose da
lyvavo provincijolas Tėv. Jurgis 
Gaoliušis, viceprovincijolas 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
Tėv. L. Andriekus, Tėv. P. Ba
rius, Tėv. P. Baltakis ir Tėv. A. 
Simanavičius. Buvo tartasi eina
maisiais provincijos, vienuolynų 
ir įstaigų reikalais.

Išnuomojamas keturių kamba
rių butas Havvthorne, N.J. Dėl 
sąlygų skambinti 201423-2981.

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.

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.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas, vasario 25, šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židiny 
atidarys devintąją dailės parodą.

A. a. dr. Povilo Legeckio 
atminimui Kultūros Židiniui 
aukojo: po 25 dol. — A. E. Oš- 
lapai, dr. Halina ir Jurgis Mont
vilai, dr. Petras ir Jane Bag- 
dai, 20 dol. — A.R. Markevi- 
čiai , po 10 dol.—Marytė Sa- 
linskienė, M. Samatienė.

Už a.a. dr. P. Legeckį mišios 
bus kovo 4, šeštadienį, 10 vai. 
r. Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Draugai ir pažįstami pra
šomi atsilankyti.

N. Y. Lietuvių Dailininkų Są
jungos susirinkimas kviečiamas 
vasario 25, šeštadienį, 3 vai. po
piet Kultūros Židinio posėdžių 
menėje. Visi nariai prašomi da
lyvauti. Po susirinkimo — atgai
va.

Kaziuko mugė Kultūros Židi
ny įvyks kovo 5, sekmadienį. 
12 vai. ten pat bus aukojamos 
jaunimo mišios, o mugė atidaro
ma 1 vai. Į mugę atsilankiusių 
svečių lauks skanūs Skautam 
Remti Komiteto pagaminti pie
tūs, skanėstais turtinga vyr. 
skaučių kavinė ir gausybė rank
darbių.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus vasario 
25, nes mokykla taupo kurą.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
CHORO

METINĖ BENDRA KOMUNIJA VYKS

kovo 12, sekmadienį, 11 vai. mišių metu. 
Po mišių bendri pietūs parapijos salėj.

Mišiose ir pietuose kviečiami dalyvauti ir parapiečiai 
nechoristai — auka 6 dol.

■
Apie dalyvavimą pranešti iki kovo 5.
Bilietai gaunami pas choro narius.

Pagrindinę kalbą pasakys JONAS RŪTENIS.

NEW YORKO SKAUTĖS IR SKAUTAI 
MALONIAI JUS KVIEČIA DALYVAUTI

KAZIUKO MUGĖJE
KOVO 5 D. — SEKMADIENĮ 

KULTŪROS ŽIDINYJE

Mišios 12 vai.
Mugės atidarymas 1 vai.

• Platus pasirinkimas rankdarbių
• • Skautams Remti Komiteto paruošti pietūs

• • • Vyr. skaučių turtinga kavinė
•• • • • Staigmenos, loterija, žaidimai

. . . - ■ ■ - ............... ..

Jay ir Rosalind Rovak, pagerb
dami a.a. Walterį Stasiukyną, 
jam prisiminti paaukojo 15 dol. 
Kultūros Židiniui. Nuoširdus 
ačiū.

Už a.a. Kazimiero Kruliko 
vėlę lietuvių pranciškonų koply
čioj Brooklyne mišios bus pa
aukojamos kovo 4, šeštadienį, 
8 vai. ryto. Mišias užprašė Pet
ronėlė Gagienė ir dukra Fran- 
ces, kartu reikšdamos užuojautą 
žmonai bei sūnui.

Populiarumo premija bus pa
skirta vasario 26, sekmadienį, 
6:30 v.v., parodą uždarant.

Poeto Stasio Santvaro literatū
rinė popietė ir pagerbimas jo 
75 metų sukakties proga bus va
sario 26, sekmadienį, 4 v. po
piet Kultūros Židiny. Jo kū
rybą apžvelgs Pranas Nau-' 
jokaitis. Pats S. Santvaras skaito 
savo eiles. Vakarui vadovauja 
Jonas Rūtenis. St. Santvaras at
vyksta vasario 25, sustos pas An
taną Rimydį VVoodhavene ir da
lyvaus iškilmingame parodos 
atidaryme.

Pianistė Dalia Sakaitė daly
vaus literatūrinėje popietėje, 
kuri rengiama vasario 26 Kultū
ros Židiny. Ji paskambins kele
tą kūrinių. Popietė skiriama 
poetui Stasiui Santvarai pagerb
ti.

Premijų mecenatai šiai devin
tai parodai yra: dr. Juozas Ka
zickas — 500 dol., LB Kultūros 
Taryba — 300 dol., Elena Mic- 
keliūnienė — 200 dol. Iš 
dr. J. Kazicko pinigų skiriama
M.K. Čiurlionio vardo 300 dol. 
premija ir dar viena 200 dol. pre
mija. Iš E. Mickeliūnienės—dvi 
premijos po 100 dol. — už 
tradicinį meną ir premija jaunam 
dailininkui; LB apygardos pini
gai skiriami dviem premijom po 
100 dol. — už tautinę temati
ką ir populiarumo premija. Prie 
šios populiarumo premijos prisi
deda ir LB apylinkės.

Lietuvos gen. konsulato ir Vliko suruoštame Vasario 16-osios priėmime dalis svečių 
su šeimininkais. Iš k.: Jamaica gen. kons. Johnson-Abrahams, Batuno pirm. K. Mik- 
las, dr. J. K. Valiūnas, Nigerijos kons. A. Afekhuai, S. Kudirka, Ukrainos preziden
tas egz. dr. Levicki, gen. kons. A. Simutis, ukrainiečių atstovė M. Dushnik ir 
neatpažintas.

VASARIO 16-OJI 
PAMINĖTA IR 
NEW YORKE

New Yorko lietuviai vasario 
19 Kultūros Židiny prisiminė 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį.

Minėjimą pradėjo šių metų 
Altos pirmininkas Juozas Bagdo
nas. Įnešus JAV ir Lietuvos vė
liavas bei sugiedojus himnus, 
maldą sukalbėjo kun. Antanas 
Račkauskas.

Programai sklandžiai vadova
vusi Eglė Žilionytė pristatė gar-

— 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.

Lietuvos nepriklausomybės 60 metų sukakčiai paminėti rengiama

-UI DAHES PARODA
l Į vasario 25, 26 Kultūros Židiny

__J 341 Highland 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

bės svečius. Po Lietuvos gen. 
konsulo Aniceto Simučio žodžio 
senatorius Martin J. Knorr per
skaitė New Yorko gubernato
riaus Carey proklamaciją ir New 
Yorko valstijos senato bei atsto
vų rūmų bendrą rezoliuciją. E. 
Žilionytė perskaitė New Yorko 
burmistro E. Koch proklamaciją.

Svečias iš Clevelando inž. Pi
jus Jaunutis Nasvytis įdomiai 
komentavo lietuviškas proble
mas amerikiečių gyvenime. 
Daug pritarimo iš publikos susi
laukė ir svečias kalbėtojas dr. 
Martin Abend, TV komentato
rius. Priimtos rezoliucijos.

Po pertraukos Kazys Yakutis, 
akomponuojamas Aldonos Ke- 
palaitės, padainavo: S. Šimkaus

“Oi kas”, A. Kačanausko 
“Mano rožė”, A. Vanagaičio 
“Dul, dul, dūdelė”, S. Čerienės 
“Rauda” ir “Kada girdžiu aš 
dainą”, J. Naujalio “Oi neverk, 
motušėle”, V. Jakubėno “Kas 
per visą kelionę lydės”. Šalia 
programoj nurodytų kūrinių dar 

padainavo “Leiskit į tėvynę” ir 
“Our Father”.

Aldona Kepalaitė solo paskam
bino V. Jakubėno “Iš pasakų 
krašto”, “Legenda” ir J. Gaide
lio “Kaimiečių šokis”. Priedo 
dar paskambino vieną Čiurlio
nio kūrinį.

Jadvygos Matulaitienės pa
ruoštas ansamblis Tryptinis, 
akordeonu pritariant Antanui 
Razgaičiui, pasirodė visam savo 
grožy. Jaunimas pašoko sukčių, 
lenciūgėlį, kalvelį, varkijietį, gy- 
vatarą, aušrelę, mikutę, tryptinį.

Tokius puikius šokėjus būtų 
labai miela stebėti ir Metropoli
tan Operos scenoj. Po operos se
zono rūmus išnuomoja įvairios 
baleto trupės. Pav., šį pavasarį 
atvyks Kubos baletas. Jei atsiras
tų drąsus lietuvis finansuotojas, 
būtų galima bent savaitei iš
nuomoti Metropolitan operą ir 
parodyti plačiom masėm Trypti
nio sugebėjimus.

Sceną dekoravo dail. Č. 
Janušas.

IŠKILUSIS DAINOS, MUZIKOS IR ŠOKIO 
ANSAMBLIS

ČIURLIONIS
IŠ CLEVELANDO KONCERTUOJA 

NEW YORKE

SEKMADIENĮ, KOVO 12 D.

Christ the King High School salėje, 68-02 Metropolitan 
Avė, Middle Village, Oueens, N.Y. (Prie 69 St.) 

Pradžia 3 vai. punktualiai

Salė prie pat BMT Metropolitan Avė. stoties. Prie 
salės sustoja visi Metropolitan Avė. autobusai. 

Mašinom pasistatyti didelis kiemas — nemokamai.

PROGRAMOJE:
Moterų, vyrų ir mišrus chorai 
Tautinių šokių grupė 
Kanklių orkestras

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 6 dol. Patartina 
bilietus įsigyti iš anksto prisiunčiant atitinkamai sumai 
čekį ir sau adresuotą su pašto ženklu voką Lithua
nian Radio Club vardu 217-25 54 Avė. Bayside N.Y. 
11364

Bilietus taip pat galima įsigyti pas platintojus:

NEW YORKE A. Diržys
VI. Vasikauskas 

Andriušis (Haven Realty) Agentūra “Vytis” 
Eug. Kezienė B. V. Labutis

G. Kudirkienė 
Ž. Jurienė

NEW JERSEY

S. Kačinskienė B. Macijauskienė
R. Kezys S.O. Skurvydas
M. Šalinskienė A. Rugys 

J. Švedas

Iš New Jersey vyks autobusai. Dėl informacijų Eli- 
zabeth-Newark apylinkėje kreiptis į J. Švedą (201) 
351-6646, o Patersono apylinkėje — į A. Rugį 
(201) 525-3340.

Visus atsilankyti kviečia

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
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