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JAV prezidento patarėjas vals
tybės saugumo reikalam Zbig- 
niew Brzezinski pareiškė, kad 
šiuo metu Etiopijoj yra apie 
11,000 Kubos karių ir kad karo 
veiksmam prieš Somalijos par
tizanus vadovauja įjovietų gen. 
Petrov. Be to, sovietai ten yra 
įgabenę 400 tankų ir 50 MIG 
kovos lėktuvų.

Kinijoj pirmą kartą nuo 1964 
buvo sušaukta liaudies politinė 
ir patariamoji konferencija, į 
kurią buvo pakviesti 8 ne komu
nistų partijos nariai ir Tibeto 
dvasinis vadovas Panchen 
Lama, kuris iš pradžių buvo 
pritaręs Tibeto okupacijai, bet 
vėliau buvo patekęs į nemalonę.

Japonijos min. kabinetas atsi
sakė net svarstyti Sov. S-gos 
pasiūlytos sutarties su Japonija 
projektą, nurodydamas, kad so
vietai pirma turi Japonijai grą
žinti 4 Kurilų salas.

Belgrado konferencija, nepa
jėgdama susitarti dėl baigminės 
deklaracijos teksto, pasitenkins 
tik trumpu pareiškimu, kuriame 
visai nebus paminėti žmogaus 
teisių reikalai. Iš teigiamų kon
ferencijos rezultatų minėtinas 
tik faktas, kad Vakarų valstybės 
priėjo bendrą nuomonę dėl 
žmogaus teisių gynimo. Konfe
rencija nutarė vėl susirinkti 
1980 Madride.

Italijos krikšč. demokratų par
tija atsisakė sudaryti su komu
nistų partija kontraktą, pagal ku
rį komunistų partija pasidarytų 
formaliu vyriausybės daugumos 
nariu ir pasirašytų pasižadėjimą 
remti vyriausybės darbus. Šis 
įvykis dar pagilins Italijos politi
nę krizę, kuri gali prezidentą 
priversti paleisti parlamentą ir 
skelbti naujus rinkimus.

Kinijoj posėdžiaujančiam 
liaudies kongresui vyriausybė 
pasiūlė naujos konstitucijos pro
jektą, kuris daugiau dėmesio 
skiria krašto ūkiui kelti, pabrėž
damas reikalą skubiai pakelti 
ūkinę gerovę, mokslą, švietimą 
ir pažadėdamas darbininkam 
materialines paskatas darbo na
šumui padidinti. Projekte pasi
sakoma ir už pilietinių teisių 
saugojimą.

Sov. S-ga nelauktai pakėlė 
benzino, kavos ir tauriųjų me
talų kainas. Anksčiau benzino 
galionas kainavo 51 et, o dabar 
kainuos iki 1 dol. 10 et. Kavos 
svaras kainavo 2.86 dol., o dabar 
kainuos 12.73 dol. Sumažintos 
kainos nespalvotos televizijos 
aparatam ir šaldytuvam. Esą kai
nos turėjusios būti pakeltos, nes 
darbininkai to reikalavę.

Sov. S-gos tankų persvarai 
Europoj sumažinti JAV ir Nato 
valstybės planuoja aprūpinti 
savo įgulas moderniausiais 
šaudmenimis tankam naikinti.

Nežiūrint JAV ir kitų valsty
bių nepalankaus nusistatymo 
dėl žydų kolonijų okupuotose 
arabų žemėse, Izraelio min. ka
binetas patvirtino planą Sina
jaus pusiasaly esamom koloni
jom plėsti ir 3 naujom koloni
jom vakariniam Jordano krante 
steigti.

5 Maskvos darbininkai, su
organizavę neoficialią uniją 
darbininkų reikalam ginti, va

sario 7 buvo areštuoti ir niekur 
toliau nepasirodo. Tačiau iki 200 
narių išaugusi unija žada ir to
liau kovoti už darbininkų teises 
ir siekti tarptautinio pripažini
mo.

Kinijos komunistų partijos 
pirmininkas Hua Kuo-fčng į- 
sakė armijai būti pasiruošusiai 
išvaduoti Taivaną. Tačiau kari
niai žinovai įsitikinę, kad šiuo 
metu Kinijos armija yra ir nepa
jėgi, ir nesiruošia to padaryti.
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NAUJOS KRATOS IR AREŠTAI
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 30

(Tąsa iš pereito nr. )
Tuo pačiu laiku (rugpiūčio 23, 

15 vai.) pradėta krata ir Juliaus 
Sasnausko bute Vilniuje, Ga
relio 15, bt. 15. Kratą darė vyr. 
tardytojo mjr. Pilelio pavedimu 
ypatingai svarbių bylų vyr. tar
dytojas papik. Maslauskis. Prieš 

pat kratą čia taip pat pasi
rodė nepažįstamas vaikinas, ku
ris pasiteiravo J. Sasnausko mo
tinos, kur yra “jo mokslo drau
gas Julius”. Motinai atsakius, 
kad Julius yra mieste su reika
lais, nepažįstamasis išėjo, ir tuo
jau užgriuvo čekistai.

Kratos metu paimta: Antano 
Suraučiaus autobiografijos frag
mentai (iš Lenkijos lietuvių gy
venimo); Eduardo Kuznecovo 
knyga “Dienoraščiai” rusų kal
ba, išleista Paryžiuje; Andrie
jaus Sacharovo “Apie šalį ir pa
saulį” rusų kalba, išleista Niu
jorke; A. Sacharovo laiškas No
belio komiteto nariams rusų kal
ba; O. Lukauskaitės-Poškienės 
rankraščio keletas lapų; Kazio 
Bradūno eilėraštis “Sibiro kapi
nės”; A. Vienuolio-Žukausko 
1957 m. kalba dėl paleistų 
politinių kalinių sugrąžinimo; (nukelta į 2 psl.)

Lietuvių delegacija pas atstovų rūmų pirmininką Th. O’Neill, nuvykusi padėkoti 
už Lietuvos nepriklausomybės minėjimą Kongrese. Iš k. Amer. Balso Lietuvių skyriaus 
vedėjas A. Petrutis, Altos atstovai O. Baršketytė, dr. J. Genys, kun. J. Prunskis, invo- 
kaciją kalbėjęs kun. prof. A. Jurėnas, Th. O’Neill, minėjimu rūpinęsis kongresmanas D. 
Flood, atstovų rūmų kapelionas kun. E. Latch ir Altos vald. narys J. Pakalka.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTO LAIŠKAS 
VLIKO PIRMININKUI

Vliko valdybos pirmininkas 
dr. K. Valiūnas ryšium su jo 
pasiųstu pareiškimu prezidentui 
Carteriui Vliko seimo proga 
gavo iš valstybės departamento 
čia cituojamą laišką.

-o-

Gerbiamas Daktare Valiūnai,

Prezidento Carterio vardu no
riu padėkoti Jum už atsiųstą 
pareiškimą, liečiantį Baltijos 
valstybių laisvę ir apsisprendi
mo teisę.

Laisvo apsisprendimo teisės 
sąvoka mūsų tautoj turi gilias 
šaknis: dar prieš prezidentą Wil- 
soną, kuris Versalio taikos kon
ferencijoj 1919 viename iš savo 
14 punktų aptarė laisvo apsi
sprendimo sąvoką, prezidentas 
Monroe 1820 ragino to meto Eu
ropos galybes netrukdyti nau
jom respublikom spręsti savo 
politinių likimų.

Lapkričio 14 mūsų atstovas 
Belgrado konferencijoj, kurioj 
tikrinamas Helsinkio baigminio 
akto įgyvendinimas, kalbėjo, at
kreipdamas dėmesį į baigminio 

laiškas “Tiesos” redakcijai (į 
Balkevičiaus 1976 m. rugpiū
čio mėn. straipsnius); žurnalas 
“Aidai”, 1975 m. Nr. 2, išleis
tas Niujorke; prašymas Vilniaus 
m. liaudies švietimo skyriui dėl 
pašalintų iš A. Vienuolio vid. 
mokyklos XI klasės moksleivių 
V. Bogušo, A. Tučkaus, A. Ma- 
silionio ir J. Sasnausko sugrą
žinimo su XI klasės 31 mokslei
vio parašais; 135 atvirukai su 
Vyties ženklu ir užrašu: “Kas 
bus, kas nebus, bet Lietuva ne
pražus”; penkios naudotos rašo
mosios mašinėlės juostelės; raši
nių “Gerbiami ponai ateistai”, 
“Sekame komunistų pavyzdžiu”, 
“Rusai primetė mums klasių ko
vą.” rankraščiai ir straipsnis 
“Lenkiškos mokyklos — Lietu
vos rusinimo įrankis”.

Kratos metu atėjęs Juliaus 
Sasnausko draugas buvo taip pat 
iškrėstas, bet pas jį nieko ne
rado. Baigiantis kratai, į namus 
grįžo Julius Sasnauskas. Saugu
miečiai jį norėjo iškratyti, bet 
jis užprotestavo, pareikšdamas, 
kad nutarime daryti kratą nuro
dytas tik “butas ir rūsys”. Jis 

akto VIII punktą, kuriame apta
riamos žmogaus teisės ir laisvas 
tautų apsisprendimas. Jis griež
tai tvirtino, kad “amerikiečiai 
negali pritarti ar suprasti dar 
kai kurių jaučiamą, atrodo, bū
tinumą užmesti savo vidines 
ar išorines santvarkas kitiem”.

Kartu jungiu valstybės depar
tamento leidinį, liečiantį baig
minio akto principų deklaraciją, 
kuriame yra skyrius, aptariąs 
JAV politiką Baltijos valstybių 
atžvilgiu.

Būkit tikri, kad pastangos ir 
toliau palaikyti laisvo apsispren
dimo principą bus tęsiamos.

Pasirašė
Hodding Carter III
Sekretoriaus padėjėjas 
viešiesiem reikalam ir 
departamento kalbėtojas 

-o-
Ištraukos iš valstybės departa

mento leidinio, liečiančios Bal
tijos valstybes:

JAV užtikrina, kad saugumo ir 
kooperavimo konferencija nepa
keitė jų politikos nepripažinti 
Baltijos valstybių jėga inkorpo
ravimo į SSSR. Mūsų politika 

gi nesąs nei butas, nei rūsys. 
Tuomet čekistai jį nusivežė į 
saugumą, išrašė nutarimą dary
ti asmens kratą ir jį iškrėtė. Į 
Sasnausko pastabą, kad šiame 
nutarime nėra prokuroro sankci
jos, tardytojas atsakė, jog įstaty
mai leidžia daryti kratą ir be pro
kuroro sankcijos, tik per 24 vai. 
apie tai turi jam būti pranešta. 
Jie taip ir padarysią. Asmens 
kratos metu pas J. Sasnauską 
nieko nerasta, ir jis buvo paleis
tas.

-o-
Areštavus Vilniaus autobusų 

stotyje V. Petkų ir A. Masilio- 
nį, ten dar buvo sulaikytas ir J. 
Volungevičius. Kadangi jis nesi
leido iškrečiamas, tai buvo nu
vežtas į saugumą, ten iškrėstas 
ir, nieko neradus, paleistas. Jokio 
dokumento, leidžiančio daryti 
kratą, jam nepateikta. J. Volun
gevičius dėl to parašė protestą 
Lietuvos respublikos prokuro
rui. Paleistą, J. Volungevičių gat
vėje įžūliai sekė du vyrai. Jis 
kreipėsi pagalbos į milicininką, 
prašydamas apsaugoti jį nuo ne

buvo patvirtinta prezidento 
1975 liepos mėnesį, Helsinkio 
konferencijos išvakarėse, ir 1976 
vasario 19 laiške estam-ameri- 
kiečiam... Vyriausybė teigiamai 
reagavo į atstovų rūmų ir senato 
rezoliucijas — nedaryti jokių pa
keitimų JAV nepripažinimo po
litikoj.

(Elta)

JŪRININKAS 
IŠ KLAIPĖDOS

Kovo 1, praeitą trečiadienį, 
New Yorko televizija, radijas ir 
spauda paskelbė tokią žinią, kad 
prie Amerikos krantų buvo pri
plaukęs sovietų žvejų laivas 
Nida. Jis šaukėsi pagalbos. Bu
vo susirgęs vienas jūrininkas. 
Į laivą nuskrido Amerikos heli
kopteris ir paėmė sergantį jūri
ninką. Jis buvo paguldytas So.
Hamptono ligoninėje, kur jam 

padaryta apendicito operacija. 
Buvo paminėta, kad jūrininkas 
esąs iš Klaipėdos, iš okupuotos 
Lietuvos. Jo pavardė yra Vasily 
Vyazovsky, 46 metų amžiaus.

Vienas iš plačiausiai skaitomų 
Italijos dienraščių — Milane lei
džiamas 11 Giornale Nuovo pa
skyrė visą puslapį moterim disi- 
dentėm Sovietų Sąjungoj ir jos 
valdomuose kraštuose. Tarp žy
mesniųjų moterų, kurios ryš
kiausiai atstovauja įvairiom disi
dentinio sąjūdžio kryptim, italų 
dienraštis išskirtinai pamini lie
tuvę sąžinės belaisvę Nijolę Sa- 
dūnaitę, iškeldamas ją kaip 
simbolį visų moterų, kurios ko
voja už tikėjimo laisvę. Vienin
telė nuotrauka, kuri iliustruoja 
dienraščio puslapį, yra Nijolės 
Sadūnaitės. Atskirai yra spausdi
nama ilga ištrauka iš jos teismi
nio gynimosi kalbos.

Įžanginiame straipsny apie 
moterų dalyvavimą disidenti
niame sąjūdy Sovietų Sąjungoj 
rašoma, kad, istorikui Amalrikui 
neseniai lankantis Romoj, viena 
italė moteris jį paklausė, ką jis 
galvoja apie sąjūdį, kovojantį už 
moterų teises. Šis sąjūdis, atsa
kė Amalrikas, tai turtingųjų kraš
tų pramoginis užsiėmimas. So
vietų Sąjungoj moterys vairuoja 
sunkvežimius, šluoja gatves, dir
ba sunkiojoj pramonėj. Moterų 
protesto balsą čia sukelia žymiai 
dramatiškesni sumetimai, negu 
kova už moterų teisių sulygini
mą su vyrų teisėmis: moterys ko
munistų vaodomuose kraštuose 
drauge su vyrais kovoja už žmo
gaus teises, už tai mokėdamas 
tokią aukštą kainą, kurią Vaka
ruose yra sunku įsivaizduoti. Yra 
moterų, kurios kovoja už minties 
ir kultūros laisvę ir dėl to yra 
persekiojamos ir kalinamos pri
verčiamųjų darbų lageriuose; 
yra moterų, kurios, nepaisyda
mas gresiančių represijų, drąsiai 
ir ištvermingai kovoja už savo

Lietuvos nepriklausomybės diena 
JAV senate ir atstovų rūmuose

Vasario 21 Amerikos senate ir 
atstovų rūmuose buvo paminėta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena.

Senate paminėjimas įvyko iš 
ryto, kai tik senatas susirinko po
sėdžio. Prisiminęs 60-ąsias me
tines, ilgesnę kalbą pasa
kė senatorius Percy iš Illinois. 
Toliau kalbėjęs senatorius Dole 
į savo pasisakymą įtraukė ištrau
kas iš savo kalbos, pasakytos 
Belgrado konferencijoj, kur jis 
iškėlė Baltijos tautų laisvo apsi
sprendimo klausimą. Taip pat 
kalbėjo pirmasis Amerikos astro
nautas, senatorius demokratas 
Glenn, senatorius Schvveiker iš 
Pennsylvanijos ir dieną anksčiau 
senatorius Curtis iš Nebraskos.

Atstovų rūmuose minėjimas 
buvo pradėtas 12 vai. gražia in- 
vokacija, kurią sukalbėjo kun. 
dr. Algirdas Jurėnas iš Maino. 
Jis kreipėsi į visus, prašydamas 
pasimelsti už lietuvių tautą, kuri 
jau daugiau kaip 30 metų yra 
netekusi nepriklausomybės. 
Minėjimui atstovų rūmuose va
dovavo kongresmanas Flood. 
Apie Lietuvą pasisakė 25 kong- 
resmanai, jų tarpe tokie įtakin
gi ir pasižymėję veikėjai, kaip

T. VENCLOVA APIE BASANAVIČIŲ
Atsiliepdamas į Paryžiaus len

kų žurnalo Kultūra 1977 metų 
rugsėjo numery paskelbtą Zdzis- 
law Siemaszko straipsnį “Šių 
dienų Vilnius”, Tomas Venclova 
pasiuntė redakcijai laišką, kuris 
buvo išspausdintas to žurnalo 
gruodžio numery.

Patikslinęs Vilniaus gyvento
jų skaičių, kuris dabar siekia 
450,000, ir pastebėjęs, kad klai
dinga yra teigti, jog Vilniuj vy
rauja rusų kalba, savo laišką jis 
baigia taip:

“Bet jau tikrai nepatiko man, 
kaip autorius rašo apie Vilniaus 
gatvių pavadinimus ir “nežino
mus lietuvius, matyti, surištus 
su komunizmu”. Tikrai galima 
nežinoti apie Požėlą (komunis
tas, 1926 nuteistas mirti Kaune). 
Galima nežinoti apie Janonį 
(jaunas kairiųjų požiūrų poetas, 

kalinamų vyrų, sūnų ir artimųjų 
išlaisvinimą; yra tūkstančiai mo
terų, kurios kovoja už teisę duoti 
savo vaikam religinį auklėjimą, 
vesti vaikus į bažnyčią; pagaliau 
yra moterų, kurios pasiaukojimo 
kupinu pasiryžimu pašvenčia 
savo gyvenimą kovai už 
kiekvieno žmogaus teisę laisvai 
išpažinti savo religinius įsitiki
nimus.

Tokiom moterim, rašo italų 
dienraštis, būdingiausiai atsto
vauja lietuvė sąžinės belaisvė 
Nijolė Sadūnaitė. Suimta 1974 
ir apkaltinta religinės literatū
ros, konkrečiai —Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos, plati
nimu, sekančiais metais ji buvo 
nuteista sunkia kalėjimo baus
me už priešsovietinę veiklą. 
Teismo metu ji atsisakė advoka
to gynėjo, neatsakinėjo į teismo 
klausimus. Gynimosi kalbą ji pa
sakė pati, nepaprastai kilniais 
žodžiais išpažindama savo gilų 
religinį tikėjimą.

Milano dienraštis II Giornale 
Nuovo spausdina šią būdingą 
Nijolės Sadūnaitės gynimosi 
kalbos ištrauką:

“Ši diena yra laimingiausia 
mano gyvenime. Aš esu teisia
ma už Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką, kuri kovoja prieš 
fizinę ir dvasinę žmonių tironiją. 
Reiškia, aš esu teisiama už tiesą 
ir meilę žmonėm. Kas gali būti 
gyvenime svarbiau, kaip mylėti 
žmones, jų laisvę ir garbę? Mei
lė žmonėm — visų didžiausioji 
meilė, o kovoti už žmonių tei
ses — gražiausioji meilės dai
na. Tad mylėkim kitus, ir būsim 
laimingi. Iš teismo noriu papra
šyti, kad išleistų iš lagerių, ka
lėjimų ir psichiatrinių ligoninių 
visus žmones, kurie kovoja už 
žmogaus teises ir teisingumą.”

(LRTV)

kongresmanas Rodino ir kongre- 
sininkė Millicent Fenwick iš 
New Jersey. Ypač įdomią kalbą 
pasakė kongresmanas Wydler, 
aptardamas įvykius, vaizduo
jamus filme apie Simą Kudir
ką, ir paminėdamas Balio Ga
jausko 1976 metais paskelbtus 
pareiškimus bei jo bylą. Kong
resmanas Wydler iškėlė lietuvių 
tautos vargus ir jos lūkesčius. 
Kiti pasisakiusieji kreipė dėme
sį į gilią Lietuvos istoriją, ap
tardami Lietuvą kaip vieną iš 
senųjų valstybių, turinčių tur
tingas tradicijas.

Nuo vasario 2 iki 21 atstovų 
rūmuose apie Lietuvą pasisakė 
41 kongresmanas ir senate kal
bėjo 6 senatoriai.

Į Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą kongrese atvyko Chi- 
cagos lietuvių delegacija, kurią 
sudarė kun. J. Prunskis, inž. 
J. Pakalka ir jaunimo atstovė
O. Baršketytė. Dalyvavo ir Lie
tuvos atstovas Washingtone dr. 
St. Bačkis. Chicagos delegacija 
asmeniškai susitiko su senato
riais Percy ir Dole ir buvo pri
imta kongreso kalbėtojo O’Neill.

(Elta)

kuris, tiesa, prisidėjo prie komu
nistų, bet netrukus nusižudė, 
ir tai 1917 metais). Galima neži
noti apie Girą (tai kitas žymus 
poetas, bet asmuo ne perdaug 
šviesus). Bet gėda nežinoti apie 
Basanavičių, kuris su komuniz
mu nieko bendra neturėjo. Bu
vo tai pirmojo Lietuvos atgimi
mo laikraščio Aušros ir Lietuvos 
Mokslo Draugijos steigėjas ir 
pirmas Lietuvos nepriklausomy
bės akto signataras. Svarbi tai 
figūra Lietuvos (na, ir Vilniaus) 
istorijoj. Kad yra Vilniuj jo vardu 
gatvė, net didelė, panašu į Die
vo stebuklą. Yra jo vardu gatvė 
ir Bulgarijoj (Varnoj), nes ir ten 
yra gero padaręs. Tuos dalykus 
reikėtų žinoti. Na, bet jeigu au
toriui, kaip rašo, lietuviški pa
vadinimai atrodą ‘pagoniški’, tai 
ką darysi”. (Elta)
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KRATOS, TARDYMAI IR AREŠTAI
(atkelta iš 1 psl.)

žinomų “globėjų”, kurie, ko 
gero, norį jį apiplėšti. Milicinin
kas priėjęs pareikalavo iš seklių 
dokumentų, bet, pamatęs doku
mentus, tuoj pat pasitraukė, at
siprašinėdamas, kad įsikišo ne į 
savo reikalą.

-o-
Turimomis žiniomis tą pačią 

dieną (rugpiūčio 23) padaryta 
krata Rygoje latvio Caličio bute. 
Krata pradėta 18 vai. Rastas 
“Estijos , Latvijos ir Lietuvos 
tautinio judėjimo Vyriausiojo 
komiteto sudarymo aktas” latvių 
kalba, rašytas V. Kalninšo ranka. 
V. Kalninšas tą pačią dieną buvo 
sulaikytas Rygos geležinkelio 
stotyje. Tardomas jis pareiškė, 
kad šį dokumentą jis išvertė į 
latvių kalbą iš rusų kalbos V. 
Petkaus prašymu, kuomet šis

Savaitės 
įvykiai

JAV gynybos d-tas, stengda
masis suvienodinti Nato pajėgų 
naudojamas priemones, nupirko 
iš V. Vokietijos 8641 įvairios pa
skirties sunkvežimį už 100 mil. 
dol.

Senegalo prezidentu buvo 
perrinktas dabartinis prez. Leo- 
pold Sedar Senghor. Į prezi
dentus pirmą kartą kandidatavo 
ir kitų partijų atstovai.

Sirija atsisakė priimti specialų 
prez. Carter pasiuntinį Art. Ry
tam Alfred L. Atherton, nes jo 
vizitas neprisidėtų prie taikos 
siekimo.

Sov. S-ga, smerkdama Egipto 
ir Izraelio pasitarimus dėl tai
kos, palaiko prieš pasitarimus 
nusistačiusias arabų valstybes, 
kaip Alžirą, Libiją, Siriją, Iraką 
ir pietinį Jemeną, ir tuo būdu 
stengiasi įsitvirtinti Art. Rytuo
se.

Rodezijos min. pirm. lan D. 
Smith pareiškė, kad jam pavyko 
susitarti su nuosaikiaisiais 
juodųjų vadais dėl valdžios per
leidimo juodiesiem. Tai numa
toma padaryti gruodžio 31.

Nikaragvoj vykstą kairiųjų 
partijų organizuojami neramu
mai ir toliau nenurimsta. Ne
ramumų kėlėjai pradėjo reika
lauti, kad prez. Anastasio So- 

• moza Debayle atsistatydintų.
Egiptas numato panaikinti iki 

šiol teiktas Egipte gyvenantiem 
palestiniečiam privilegijas. Jų 

teisės buvo sulygintos su egip
tiečių, tik jienegalėjo dalyvauti 
rinkimuose ir būti renkami.

Tailandas grąžino iš Laos at
bėgusią moterį su dviem vaikais. 
Jas visas Laos policininkai tuoj 
pat nušovė.

Kinija numato vėl pradėti dės
tyti universitetus baigusiem stu
dentam istorijos, teisės, religijos, 
filosofijos, literatūros ir ekono
mijos mokslus. Kultūrinės revo
liucijos metu šios šakos buvo pa
naikintos.

Teigiama, kad jau 1968 prež. 
Johnson žinojęs, jog Izraelis yra 
pasigaminęs atominę bombą, ta
čiau apie tai jis nepainforma
vęs nei savo valstybės, nei gyny
bos sekretorių.

neseniai lankėsi Rygoje (V. Kal
ninšas —- buvęs Rygos universi
tete rusų kalbos dėstytojas, už 
politinę veiklą teistas 12 metų 
laisvės atėmimo. Visus 12 metų 
praleido Mordovijos lageriuose. 
Dabar gyvena Rygoje).

Tą pačią dieną Estijoje, taip 
pat geležinkelio stotyje buvo 
sulaikytas Niklusas Martas. Po 
keletos valandų jis buvo paleis
tas. Čia tenka pastebėti, jog vi
sose šiose kratose, įskaitant kra
tas Rygoje, pagrindu buvo nuro
doma B. Gajausko byla.

-o-
Antanas Terleckas Vilniaus 

saugume buvo išlaikytas 3 paras. 
Tardė vyr. tardytojas mjr. Rim
kus. A. Terleckas buvo nuvestas 
ir pas Saugumo komiteto pirmi
ninko pavaduotoją gen. Vaigaus- 
kė. Saugumiečiai kaltino Ter
lecką tuo, kad jis prieš metus, 
būdamas Rygoje, agitavo latvius 
ir estus sukurti bendrą Pabalti
jo išsilaisvinimo komitetą. Taip 
pat kaltino, kad jis leidžiąs 
leidinį “Laisvės šauklys”. Be to, 
reikalavo parodymų apie kratos 
metu rastą medžiagą. A. Terlec
kas atsisakė duoti bet kokius pa
rodymus. Saugumiečiai savo 
ruožtu pasiūlė A. Terleckui, kad 
jie nekelsią jam bylos, jeigu jis 
duos pasižadėjimą daugiau ne
bekovoti prieš tarybų valdžią. 
Terleckas atsakė, kad jis negalįs 
duoti tokio pasižadėjimo, nes jis 
niekada nekovojęs prieš tarybų 
santvarką. Jis tik protestavo ir 
kovojo su tais, kurie jį perse
kioja. Pirmiausia jį persekioja 
saugumas. Dėl to jis negalįs 
gauti darbo, nors yra du kartus 
baigęs Vilniaus Valstybinį uni
versitetą (Ekonomikos fakulte
tą iki teismo, o Istorijos fak. — 
grįžęs iš lagerio). Tegul tik sau
gumas nustoja jį persekioti, ir jis 
nieko daugiau nenorįs. Jam pa
tinka Lietuvos istorijos mokslas, 
ir jis su malonumu raustųsi, 
archyvuose. Deja, tas neįgyven
dinama. Jis negalėjo dirbti net 
Operos teatre šveičdriumi (už
sieniečių gastrolių metu jam bu
vo neleidžiama net rodytis teat
ro rūmuose), o paskutiniu metu 
jis dirbo krovėju kino studijos 
sandėliuose. Saugumiečiai atsa
kę, kad darbų jie neskirstą, ta
čiau pareiškė, kad dirbti jam ne
trukdys, jeigu jis raštu atsisakys 
kovoti prieš tarybų valdžią. Ter
leckas pareiškė, kad jis galįs 
parašyti tik tą patį, ką jis jau ra
šęs savo laiške. Podgornui, t.y. 
kad jis prieš tarybų santvarką 
nekovoja. Čekistai galų gale su
tiko. Iš savo pusės A. Terleckas 
dar įrašė, kad duoti bet kokius 
parodymus dėl rastos kratos 
metu medžiagos atsisako. Po to 
A. Terleckas buvo paleistas.

Kitą dieną po kratos pas A. 
Terlecką į Vilniaus Saugumo ko
mitetą buvo iškviesta jo žmona, 
duktė ir uošvė. Jas tardė apie as
menis, kurie lankosi jų bute, 
apie A. Terlecko santykius su V. 
Petkum, kas dalyvavo susiti
kime su “Financial Times” ko
respondentu, su JAV pasiunti
nybės Maskvoje sekretoriumi, 
ką jos gali pasakyti apie kra
tos metu rastą medžiagą ir ypač 
apie rastas rašomąsias mašinė
les. Visos apklausos parodė-, 
kad nežino asmenų, su kuriais 
A. Terleckas palaiko santykius ir 
negalį nurodyti, kas pas jį ateiną.

A. Terlecką, grįžusį į namus, 
dar keletą kartų buvo išsikvietę 
į saugumą “atlikti formalumų 
bylai nutraukti”. Iš jo vėl reika
lavo paaiškinimų dėl rastos me
džiagos. A. Terleckui atsisakius 
duoti parodymus ir pareiškus, 
kad į saugumą jis daugiau nebe

ateisiąs, jį paliko ramybėje. Ta
čiau į darbą pagal istoriko spe
cialybę jo niekur nepriėmė. 
Šiuo metu jis dirba krovėju 
kino studijos sandėlyje.

-o-
Julius Sasnauskas po kratos jo 

bute buvo keletą dienų šaukia
mas į saugumą. Tardė operatyvi
ninkai. Reikalavo prisipažinti, 
kad jis spausdino rašomąja ma
šinėle įvairius straipsnius A. 
Terlecko ir V. Petkaus prašymu, 
įtikinėjo, kad šiedu jau viską pri
sipažinę. V. Petkų vadino “ho
moseksualistu” ir kad jam už tai 
būsiąs teismas. Taip pat reika
lavo parodymų dėl rastos kratos 
metu medžiagos. A. Sasnauskas 
paaiškino, kad kratos orderyje 
buvo nurodyta B. Gajausko byla, 
kurio jis nepažįsta ir nieko apie 
jį nežino, todėl ir jokių parody
mų, liečiančių B. Gajausko by
lą, negalįs duoti.

Lietuviai profesionalai turi 
savo ryšių tinklą

IlI-ojo mokslo ir kūrybos sim
poziumo metu, kuris įvyko 1977 
lapkričio mėnesį Chicagoj, buvo 
įsteigtas Lietuvių Profesionalų 
Ryšių Tinklas (LPRT). Jis nusta
tė tokias veikimo gaires:

Pagrindinis veiklos tikslas yra 
sustiprinti ryšį lietuvių profesio
nalų tarpe, padėti kolegom įsi
tvirtinti savo profesijoj ir bandy
ti sudaryti sąlygas jaunimui pa
siekti studijų tikslą.

LPRT vengs biurokratizmo, 
nes organizatoriai neturi laiko il
giem pranešimam, įstatų sudary
mui ir t.t. Daugumas reikalų 
bus atlikta telefonu, trumpais 
laiškais ir pasimatymais.

LPRT bandys savo veiklą iš
plėsti ir į kitas valstybes, nau
jas profesines sritis bei domėtis 
naujų problemų sprendimu, k.a. 
lietuviam profesoriam rasti tin
kamas “sabbatical” vietas užjū
riuose.

LPRT veikloj bus vengiama 
politinės, religinės ar kitds ne- 
p r o fe s i nė s' d i s kri mlnatiJo s;' "f.yr ‘ 
nebus kreipiama dėmesio nei į 
plaukų ilgį, nei į tėvo partijos 
politiką. Atrinkimą nulems stu

dento profesinis potencialas: ga
bumai, darbštumas, ryžtas irt.t.

Pasimatymui su LPRT koordi
natorium studentai turės paruoš
ti trumpą biografiją ir apgalvoti 
rūpestį keliančius klausimus. 
Pasitarimai vyks neformaliai, 
t.y. patarėjas su studentu elg
sis kaip protingas dėdė, ne kaip 
baimę iššaukiąs autoritetas. Pa
sitarimo rezultatai bus laikomi 
paslapty.

Iš studento tikimasi, kad, bai
gęs mokslus ir pradėjęs dirbti 
savo srity, jis neatsisakys padėti 
kitam lietuviui jaunuoliui, ieš
kančiam patarimo ar pagalbos.

-o-
Šiuo metu LPRT susidaro iš 

14 koordinatorių, kurie turi pa
žinčių universitetuose, pramo
nėj, valdžios įstaigose ir kitur. 
Jie turi daug patyrimo ir gali 
padėti studentam išspręsti jų 
problemas. Lietuviai studentai, 
kurie norėtų pagalbos ir patari
mų, gali kreiptis į PLJS Ryšių 
Centrą, Chicagoj, adresu: 2422 
W. Marąuette Rd., Chicago, 111. 
60629. /ni. \

ATEITININKŲ KONGRESO 
APYSKAITA

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUD* ROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 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. Baiton-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., Richnlond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJOS 
KOMISIJA

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijos komisija sudaryta iš 
Chicagoje ir Detroite gyvenan
čių rašytojų. Į komisiją įeina Ži
vilė Bilaišytė, Povilas Gaučys, 
Česlovas Grincevičius, Kęstutis 
Keblys ir Julija Švabaitė-Gylie- 
nė — visi LRD nariai. Komisija 
vertins 1977 metų literatūrines 
knygas.

JAV LB krašto valdybos atstovai pasirašo sutartį su prof. 
B. Kasiu išleisti prancūziškai “Dokumentacinę Lietuvos is
toriją nuo 1920 iki dabar.” Rankraštis turi 411 puslapių, 
kur yra sudėti 95 dokumentai. ¥ tšto valdyba pasižadėjo kny
gos išleidimą finansuoti. Iš k. krašto valdybos vicepirnu 
ninkas finansų reikalam Peliksas Andriūnas, prof. B. Kasias, 
krašto valdybos vykdomasis vicepirmininkas Balys Raugas.

Ateitininkų Federacijos vaL 
dybos nutarimu sudarytas IX 
Ateitininkų Kongreso finansinio 
vajaus komitetas, susidedąs iš 
pirm. Mečio Šilkaičio, iždininko 
Broniaus Polikaičio ir narių 
E. Razmienės, M. Ambrazaitie
nės, F. Mackevičienės, A. Šle
žienės ir prof. B. Vitkaus, pra
dėjo darbą 1977 vasario mėne
sį-

Komiteto tikslas buvo su
telkti atitinkamą kiekį lėšų, ku
rios įgalintų sėkmingai pravesti 
visus numatytus kongreso dar
bus. Šią užduotį pavyko atlikti 
su kaupu daugumos ateitininkų 
pritarimo ir aukojimosi dėka.

Pajamos:
AF avansas 200 dol., At-kų 

Šalpos Fondo auka “Ateitinin- 
kijos keliu” leidiniui 2,000 dol., 
aukos prof. St. Šalkauskio kūry
binei premijai 1,500 dol., pavie
nių asmenų ir vienetų aukos 
14,969 dol., taupomųjų kasų į- 
staigos procentai 298.65 dol. Iš 
viso pajamų 18,967.65 dol.

Išlaidos:
Vajaus pravedimo išlaidos: 

pašto ženklai, vokai, spaudiniai 
541.46 dol., avansas, grąžintas 
AF iždininkui 200 dol., “Ateiti
ninkų keliu” leidinys 2,920.50 
dol., prof. St. Šalkauskio kūry
binė premija 1,500 dol., AF .val
dybos išlaidos IX kongreso dar
bam 2,297.58 dol., IX kongreso 
darbų eigos video filmo paruoši
mas 1,000 dol., honoraras dra
mos autoriui 1,500 dol., dramos 
“Šventasis narvas” pastatymo iš
laidos: režisoriaus ir aktorių ho
norarai dekoracijos, rūbai kelio
nių ir pragyvenimo išlaidos, 
skelbimai ir kt. 6,125.46 dol., 
parama kongresinio Ateities nu
merio išleidimui 1,500 dol. Iš vi
so išlaidų 17,585 dol.

Likutis 1,382.65 dol. per
duotas AF iždininkui.

Baigę savo darbą, dėkojam vi
siem komiteto nariam ir ASS 
skyrių valdybom, kurios su mu
mis palaikė draugiškus ir glau
džius ryšius. Ypatinga padėka 
visiem po platų kontinentą išsi- 
barsčiusiem idėjos broliam ir se
sėm už aukas, paskatinimus ir 
patarimus.

Jūsų Kristuje
Mečys Šilkaitis, 
komiteto pirmininkas

Bronius Polikaitis, 
komiteto iždininkas

ENFIELD, CONN.

Minėjo 100 metų gimimo 
sukaktį

Vasario 8 Teodora Ma- 
ričiauskas-Morris minėjo savo 
100 metų gimimo sukaktį Park- 
way Pavillion. Dalyvavo apie 60 
svečių.

Sukaktuvininkė užaugino 10 
vaikų. Trys iš jų yra jau mirę. 
Taip pat turi 16 anūkų ir 31 pro
anūkį. Vyras Liudvikas Mari- 
čiauskas mirė prieš 30 metų.

Sukakties proga sveikinimus 
gavo iš prezidento Carterio ir iš 
Conn. kongresmano Toby Mof- 
fet. Iš giminių ir pažįstamų ga
vo per šimtą pasveikinimij ir mi
šių aukų.

Visi dalyvavę vaišėse Teodo
rai palinkėjo geros sveikatos ir 
laimės. Koresp.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR 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

KVECAS
JONAS 

19 33 +197 6

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

(Išvykimo datos)

1 savaitei: 2 savaitėms:

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

Gegužės 18, 28
Birželio 11, 19
Liepos 2, 16, 17
Rugpiūčio 3, 18
Gruodžio 19, 22

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Bridgeporto pavyzdys
Kovo 4 Sacred Heart univer

sitete Bridgeport, Conn., prasi
dėjo lietuviškosios kultūros 
mėnuo. Atidaryta dailės paroda, 
kurią tvarkė dail. V.K. Jonynas, 
bibliotekoje atidaryta knygų pa
roda. Šį šeštadienį atvyksta kon
certuoti Čiurlionio ansamblis iš 
Clevelando. Visą mėnesį vyks 
specialios paskaitos apie Lietu
vą, vyks ir trumpi lietuvių kal
bos kursai, bus rodoma, kaip 
austi lietuviškas juostas. Įėjimas 
į visus šiuos renginius nemoka
mas. Net į Čiurlionio koncertą. 
Ir į vaišes po koncerto. Univer
sitetas net davė 1000 dol. Čiur
lionio ansamblio išlaidom 
padengti.

Tikrai tai įspūdinga. Tikrai 
verta didelio dėmesio, verta pa
gyrimo! Atrodo, kad tokius ren
ginius tegali suorganizuoti tik 
didelės lietuvių kolonijos, bet 
Bridgeportas yra visai maža lie
tuvių kolonijėlė. Visa padarė jų 
veikla, jų sumanumas.

Ten yra gana veikli Lietuvos 
vyčių 141 kuopa. Vyčiai pasklei
dė entuziazmą mokytis lietuviš
kai.

Ir dar daugiau, tie visi veiklie
ji daugumoje jau yra jauni žmo
nės, čia baigę mokslus ir vis dėl 
to nepabėgę iš lietuviškojo gy
venimo.

Viena tokia veikli ir paslaugi 
ir yra Gintarė Ivaškienė, kuri 
te,p praves lietuvių kalbos pamo
kas ir mokys juostų audimo me
no. Ji juk yra ir Maironio li
tuanistinės mokyklos vedėja. Ir 
jai nėra arti atvykti į lietuviš
kąją mokyklą. Taip pat iš to kraš
to yra ir tėvų komiteto pirmi
ninkas Gintas Žemaitaitis, jau
nas ir energingas vyras, kuris 
randa laiko viskam ir Lietuvių 
Bendruomenei.

Tegu tai būna pavyzdžiu ki
tiem, kaip reikia judėti ir dirbti. 
Juk tokie lietuviškos kultūros 
mėnesiai gali būti surengti ir ki
tur. Yra galimybių visur, tik rei
kia dairytis, ieškoti. Visai kas ki
ta, jei mes patys rengiame tokius 
mėnesius savo viduie. Jie taip
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plačiai nenueina į visuomenę, 
į spaudą, į televiziją. O kai ren
gia patys amerikiečiai, tai savai
me jie nuaidi plačiau ir mus iš
garsina. Po tokio lietuviškos kul
tūros mėnesio tikrai visam Con- 
nectitute ar jo pietinėje dalyje 
lietuviai bus plačiau žinomi. Ir 
dar daugiau. Jie bus žinomi 
kaip kultūringa tauta, kuri suge
bėjo surengti tokią parodą, tokį 
koncertą ir Lt. Visa tai pakels lie
tuvių vardą ir pasitikėjimą.

Sveikiname visus tuos rengė
jus, kurie surado tas galimybes 
ir jas taip sumaniai panaudojo 
— priėjo prie universiteto vado
vybės ir sudarė tokią progra
mą.

Tegu šis pavyzdys patraukia 
ir kitus panašiu būdu surengti 
lietuviškos kultūros mėnesius ar 
bent savaites, žodžiu — per kul
tūrą reprezentuoti lietuvių tautą.

Čiurlionio koncertas
Tame pačiame Bridgeporte 

kovo 11, šeštadienį, koncertuoja 
Clevelando garsus Čiurlionio 
ansamblis, kuriam sumaniai va
dovauja muzikas Alfonsas Mi
kulskis. Kitą dieną, kovo 12, 
sekmadienį, ansamblis atvyksta į 
New Yorką ir čia koncertuos 
Christ the King aukštesniosios 
mokyklos salėje.

Pasitikdami ansamblį, sveiki
name jį ir džiaugiamės jo pa
jėgumu ir jo daina. Ir linki
me ansambliui dar ilgai ilgai 
dainuoti ir šokti. Atkeliavęs iš 
Lietuvos, per išeivijos metus jis 
išsilaikė iki šiandien, ne tik išsi
laikė, bet ir lietuvišką dainą 
aukštam lygyje išlaikė.

Lietuvoje yra nemaža an
samblių ir gerų vienetų, profe
sionalių chorų, bet Lietuva yra 
okupuota, visa muzika ir daina 
yra užgožta rusų muzikos įtakos. 
Ta slaviška muzika braunasi vi
sur. Čiurlionio ansambliui čia 
ir tenka vaidmuo — puoselėti 
lietuviškąjį pradą. Iškelti jį ir pa
gilinti, kad lietuviška daina turė
tų sveiką ir tikrą savo cha
rakterį.

2  
“Be abejo pra

dinė filosofija, — pastebi A. Ma
ceina, — galėjo būti labai pa
prastutė, kaip ir pradinis menas 
ar pradinė religija yra buvę pa
prastučiai. Tačiau kaip pirmoji 
dainelė prie snaudžiančio kūdi
kio buvo menas, kaip pirmasis 
atodūsis Dievop buvo religija, 
taip ir pirmasis gyvenimo bei 
mirties klausimas buvo filoso
fija” (39). Filosofija tad yra ne 
kas kita, kaip žmogaus susimąs
tymas savo būvio akivaizdoje” 
(39). Toks yra pirmasis žmogaus 
klausimas apie savo būvį.

Primityvusis žmogus savo kil
mės klausimą sprendė kurda
mas mitus. Mitai nėra istoriniai 
įvykiai. Jie yra vaizdinė idėja, 
kurios pagalba primityvus žmo
gus bandė išspręsti savo kilmės 
klausimą. Mito vaizdinė lytis 

tarnauja kaip prasmuo, nuro- 
dantis į tam tikrą idėją arba min
tį, kurią autorius norėjo atskleis
ti. “Mitas laikosi ne savo asme
niniu įvaizdžiu, — sako A. Ma
ceina, — o savyje slepiama 
bendrine idėja” (44). Mitas yra 
pirminė filosofavimo lytis. To
dėl, anot A. Maceinos, “filoso
fija anaiptol nėra mitologijos nu
traukimas, o kaip tik savotiškas 
jos pratęsimas, panašus į išsivys
čiusioj© meno santykį su liau
dies menu, kuriame anasai yra į-
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sišaknijęs, skleisdamas jį turtin
gesnėmis lytimis” (42).

Pereidamas į išsivysčiusiąją 
filosofiją, A. Maceina įžvelgia 
tris jos ištakas.

Pirmoji jų yra nuostaba, arba 
žavėjimasis pasauliu bei žmo
gaus būviu. Jau klasikinės grai
kų filosofijos atstovas Aristotelis 
teigė, kad “filosofija kyla iš ste
bėjimosi tuo, kaip daiktai būna 
ir veikia” (62). O Augustinas ža
vėjosi pačiu žmogumi kaip būty
be, sakydamas: “Kas gi aš esu, 
mano Dieve? Kokios prigimties 
aš esu?” (cit. A.M. 62).

Kaip antrąją filosofijos ištaką 
A. Maceina nurodo abejonę, 
arba nepasitikėjimą, kylantį dėl 
galimos klaidos ar net būtybių 
klastos. Tai yra prancūzų filo
sofo Descarto įžvalga. A. Macei
na įsisavina ją kaip mastą tie
sai pažinti. “Atramos taškas aki- 
vaizdybei kaip tiesos mastui, — 

sako jis, — buvoja ne objek
tyviame pasaulyje, bet pačioje 
sąmonėje” (85). Net ir abejoda
mas žmogus yra tikras, kad jis 
yra. Tai yra tiesos akivaizdybė.

Trečiąjį ir patį svarbiausiąjį 
filosofijos šaltinį A. Maceina re
gi žmogaus kančioje. Šiuo filo

sofiniu klausimu jis yra parašęs 
atskirą studiją Jobo drama — 
1950. Kančia žmogų paliečia iki 
pat jo gelmių. Ji yra ne teorinis 
svarstymas, bet žmogaus būse
na. Jobo atvejis “yra pats vaiz
dingiausias paminklas, — sako 
A. Maceina, — kad kančia — ša
lia nuostabos ir abejonės — yra 
autentinis filosofavimo šalti
nis” (95).

Lyginant šiuos minėtus filoso
fijos kilmės šaltinius, nė vienas 
iš jų neturi esminės pirmeny
bės. Jeigu mūsų dienomis įvai
rūs filosofai svarsto daugiausia 
kančios problemą, tai yra tik is
torinis faktas, o ne esmės pir
menybė, nes, anot A. Maceinos, 
“esminės pirmenybės neturi jo
kios filosofijos pavidalas. Todėl 
kančios filosofijos pirmenybė 
mūsų dienomis yra tik istorinė, 
ne esminė” (111).

Čia suminėtos filosofijos kil
mės ištakos nėra vienintelės. Jų 
gali būti daug daugiau, pagal 
daugeriopą žmogaus pergyve
nimą. Todėl ir teigia A. Macei
na, kad “kiekvienos filosofijos 
pagrinduose, kaip sakėme, glūdi 
vienas kuris pagrindinis per
gyvenimas, iš kurio filosofija ir 
kyla” (107).

Filosofijos esmė
Šis skyrius skaitytojams yra vi

sų pirma įdomus tuo, kad A. Ma
ceina gana plačiai rašo apie filo
sofijos ir mokslo santykį, ir ne 
vienas iš skaitytojų nustebs, iš
girdęs jo metodiškai pagrįstą ir 
įrodytą teiginį, kad filosofija nė
ra mokslas. Įvairūs mokslai tiria 
aplinkos daiktus, kaip jie savyje 
yra suręsti. O filosofija mąsto 
apie būseną arba pergyvenimus, 
“vadinasi, suvokimas to, kas yra 
pasaulis ir kartu kas esame mes 
patys kaip buvoją pasaulyje” 
(107). Mokslo darbo metodas yra 
tyrimas, o filosofijos — interpre
tacija. “Filosofija visados yra in
terpretacija” (172)’. Mokslinis 
pažinimas gaunasi iš tyritno re
zultatų, o filosofinis pažinimas' 
kyla ne iš daiktinio pasaulio, 
bet “iš sielos gelmių” (150). 
“Filosofinis pažinimas, — sako 
A. Maceina, — išauga iš paties 
filosofuojančio” (151). Kiekvieno 
mintijančio filosofija yra jo as
meninis žvilgsnis įbūtybes ir dėl 
to ji yra asmeniška. Tuo tarpu 
moksle tyrėjas yra tik stebėtojas 
tyrimo išdavų ir jų išreiškėjas 
dėsniais arba matematinėmis 
formulėmis. Moksle atrastos tie
sos yra galiojančios visiems vie
nodai. “Mokslas galioja visiems” 
(146). Mokslinės tiesos nepri
klauso nuo mokslininko pažiūrų.

Jos yra priverčiamojo jas pripa
žinti pobūdžio. O filosofinė tie
sa yra asmeninio pobūdžio; ji 
saisto tik jos autorių — mąsty
toją. Kiekvienas mąstytojas turi 
savo požiūrį į aplinką ir būtybes 
apskritai. Todėl kiekvienas iš
minčius arba mąstytojas turi 
savo filosofiją, nes būtybių pra
kalbinimas arba interpretacija 
yra laisvai pasirenkama pagal 
interpreto požiūrį. Interpretai 
“žvelgia į būtybės atvirybę, — 
sako A. Maceina, — vaizdingai 
tariant, tam tikru ‘kampu’ 
(207) . Filosofinėje tiesoje bylo
ja būtybė žmogaus jai teikiamu 
apmatu ”(206).

Tačiau šisai būtybių apmeti
mas pagal interpreto regėjimo 
“kampą” arba požiūrį nėra gry
nai subjektyvus jo sauvaliavi
mas; jis turi remtis būtybėje glū
dinčiu tam tikru savumu arba 
būtybės tam tikra būsena. Toji 
būsena sudaro interpretui pa
grindą, kuriuo remdamasis, jis 
gali pagal savo įžvalgą būtybę 
interpretuoti. Tas požiūris, at
remtas į būtybėje esantį pagrin
dą, turi apimti būtybės visumą, 
į kurią yra sutelktos visos jos 
dalys. “Interpretacija, — sako A. 
Maceina, — yra kūrinio visumos 
nukreipimas į mūsų jam teikia
mą vidurkį (177). Šiam A. Ma
ceinos teiginiui geriau suvokti 
galime imtis pavyzdžių iš garsių 
filosofų būtybių apmąstymo. 
Taip antai Platonas regėjo idėją, 
kaip būtybių pagrindą, Aristote
lis — substancialinę formą, 
Dunskotas—egzistencinę įtam
pą, Kantas—grynąjį protą, K. 
Marksas — socialinę santvarką, 
G. Marcelis — meilę, M. 
Heideggeris — būties tiesą. Mi
nėtos savybės glūdi būtybėse. 
Vienas mąstytojas įžvelgia jų 
vieną, kitas — kitą ir t.t. Iš to 
kyla filosofijų įvairumas. Todėl, 
anot Jasperso: “Filosofinis mąs
tymas privalo kiekvieną kartą 
būti pradinis” (cit. A.M. 150).<

Tačiau filosofija neišsisemia 
vien būtybių interpretacija. Ji 
siekia daugiau, būtent — at
skleisti būtį. O prie būties kelias 
eina per būtybes. Tik būtybes 
apmąstant arba jas pasiklausiant, 
gali atsiskleisti ir būtis. Galu
tinis filosofijos uždavinys, — sa
ko A. Maceina, — yra, kaip sa
kyta, atskleisti būtį, pasiklau
siant būtybę” (167).

(Bus daugiau)

KARČIAMA PRIE KRYŽKELĖS

Pranas Mundeikis

9
Ta vyskupo Va

lančiaus sumanyta blaivybė pa
sidarė Abramkei tokia pikta, lyg 
tenai jau būtų matęs ir pačią 
mirtį...

Galima juoktis! Bet visi jo rei
kalai, lyg paskliundomis, tik į tą 
pusę ir riedėjo. Ypač po klebo
no Timinskio arešto ir nubau
dimo.

Nors Abramkės ir nebuvo na
mie, kada kleboną areštavo, ir 
Kauno gubernatorius lankėsi tik 
pas Komarą, bet Baisogalos žmo
nės vis labiau ir labiau sužiu
ro į Abramkės karčiamą.

Taip, Komaras uždengė apde
gusios arklidės stogą, bet pats 
Abramkė su Abramkiene ir Ab- 
ramkiukais jau dažną dieną tik 
silkę tevalgė ir jau labai rimtai 
galvojo apie tokią dieną, kada 
reikės gerais laikais susikrautus 
auksinius pajudinti... Akcizinin
kai kaip varnai karksėjo apie Ab
ramkės karčiamą, o Komaras jau 
visai rimtai pagrasino nutraukti 
nuomos sutartį.

Dar ir to turbūt reikėjo, kad 
aną dieną, ar persenęs, ar kokia 
“negera” žole apsiėdęs, nunyko 
ir jo vienintelis kuinas.

Ir po viso to nei LaurenČi- 
kas, nei Kas tuko tėvas karčiamo- 
je dar vis nesirodė. O tai Ab
ramkei ir buvo sunkiausia nu
ryti.

Jis žinojo, kad juodu nemirę, 
bet, matai, nebeateina, ir ką tu 
jiem!

Patogūs juodu visada jam bū
davo: iš jų Abramkė daugiausia 
išklausdavo. Ir dabar tikriausiai 
juodu būtų jam pasakę, kas aną
kart jo arklidę padegė, arba kas 
dabar jo arkliui “negeros” žolės 
uždavė...

Taip! Blaivybės Baisogaloje 
sulaikyti jau nė pats Kauno gu
bernatorius nebepajėgė, nors 
dažnai dabar atvažiuodavo pas 
Komarą “kortomis palošti”...

-o-
Kažkada mūsų kaime, dar vai

ku būdamas, girdėdavau, kad 
nelaimės vaikščioja krūvomis... 
Taip jos ėjo ir į Baisogalą: pir
ma pas Abramkę, o paskui ir pas 
žmones.

Po metų kitų Abramkės reika
lai ne tik aprimo, bet ir pasitai
sė. Kaip lengvo vėjo pūtimas, 
kažkoks neaiškus pažįstamų ir 
nepažįstamų žmonių judėjimas 
ėmė šiurenti abiem keliais per 

Baisogalą. Abramkės karčiama 
stovėjo tų abiejų kelių kryžke
lėje. Vis dažniau, o po to jau ir 
labai dažną dieną sustodavo 
koks tolimas prakeleivis, ogi ir 
vietinis bajorėlis su kitu tokiu 
“netyčia” susipažindavo . . .

Abramkės užvažiuojamas kie
mas vėl atgijo, o akcizininkai nu
stojo Abramkę varginę. Pasikei
tė ir Briadinas. Jis pasidarė 
mandagus ir pats mokėjo už 
kiekvieną išgėrimą. Net dau
giau! Jis vėl pasidarė Abram
kės draugas, o po trumpo laiko 
net paprašė, kad Abramkė užsi
rašytų tų pravažiuojančiųjų pa
vardes...

Abramkės žandai linksmėjo, 
apšepusi barzda vėl paraudona
vo; o liežuvis vėl nebestigo nė 
vieno žodžio.

Bet už vis didžiausia naujie
na buvo ta, kad vietoje Lauren- 
čiko ir Kastuko tėvo pats Kas- 
tukas pradėjo užeidinėti... Va, 
kad ir aną sekmadienį, tuojau po 
pamaldų net su trim iš Vabalių 
jis čia sėdėjo, kol atsirado kiti 
du: vienas iš Smilgių, o kitas iš 
Šeduvos...

Ne, Abramkė dar vis nežino
jo, kas jo arklides buvo padegęs. 
Įtarinėti jis daug ką įtarinėjo, 
labiausiai Kastuko tėvą, bet už 
rankos dar nebuvo nė vieno su
gavęs. O dabar, kai jau pats Kas- 
tukas užeina, kaip čia tą tėvą 
be įtarsi?..

Kaip ten nebūtų buvę, Abram
kė šį kartą nebesiskubino gerin
tis nei žandarui, nei žmonėms. 

Jis visiems vienodai degtinę 
pilstė ir visiems vienodai buvo 
mandagus. Laikas, atrodo, taip 
pat jau darė savo: Abramkė vėl 
pasidarė “geras žydelis”, Net 
kiečiausi brostvininkai pradėjo 
užeidinėti: tai silkių, tai žibalo, 
tai siūlų . . .

O vienam kitam Abramkė jau 
net “medžioklinio” parako parū
pino . . .

-o-
Sukilimas, sakytume, po ly

giai palietė ir Baisogalą, ir Ab
ramkės karčiamą. Kleboną Ti- 
minskį dabar sulaikė nebe trim 
savaitėm ir tūkstančiui rublių, o 
ilgesniam laikui. O Abramkės 
karčiama lūžo nuo kazokų ir pra
jojančių ulonų.

Kazokai karčiamoje negailėjo 
nei degtinės, nei caro rublių. To
kių gerų dienų Abramkė dar ne
buvo turėjęs. Po visos tos Kirši
no tilto istorijos jo pražilusi 
barzda lyg ataugo naujais plau
kais ir švietė kaip pabronzuota 
aureolė ant bizantiškos ikonos: 
tiek daug auksinių rublių Ab
ramkė dar nebuvo matęs.

Nors mielai jis vaišino ka
zokų šimtininką Jakmeną, bet 
žandarų viršininkui anuomet 
pravažiuojančių žmonių pavar
džių pasakyti nesiskubino. Gal 
dar vis prisiminė aną gaisrą, o 
gal ir sukilėliams simpatizavo; 
niekas tikrai nežinojo. Tą 
raudonai rudą barzdą atstatęs, 
Abramkė vienodai šypsojosi ir 
vieniems, ir kitiems. Kazokai 
manė, kad Abramkė jų draugas, 

o prašaliečiai tarp savęs tarėsi, 
kad jis už juos užsistoja, kol ne 
po ilgo paaiškėjo, kad Abramkė 
už šimtą rublių jau pardavė 
Briadinui vieną sukilėlį... Šitaip 
buvo sugautas Girvalakių Survi
la.

Abramkė taip pat žinojo, kad 
Kastukas vedė Baisogalos ir Va- 
latkonių sukilėlius, o Jučio Pra
nas — Vabalių ir Sidabravos... 
Kad Laurenčikas “žuvęs” ties 
Mazgaigaliu, o tebegyvena prie 
Krakių... Jis taip pat žinojo, kad 
Kastukas su Pranu dabar, persi- 
samdę už bernus, slapstosi prie 
Šeduvos pas Prano gimines...

Pirmai grėsmei praėjus ir ulo
nams iš Baisogalos pasitraukus į 
Grinkiškį, Jučio Pranas su Kas- 
tuku vėl pasirodė namuose.

Jei Abramkė pirma tik įtari
nėjo Kastuko tėvą padegus jo 
arklides, tai šį kartą jau iš tikrųjų 
jam pasisekė kaltininką surasti. 
Mat, žandarų viršininkas Briadi
nas panoro kitas šimtines už su
kilėlius sau pasilaikyti... Taigi 
ėmė ir pasakė Abramkei tiesiai į 
akis, kad jo panaktinis anąkart 
matė, kas tą naktį Abramkės 
arklides padegė: kai tik ugnelė 
pasirodė, iš arklidžių išbėgę 
Kastukas ir Jučio Pranas...

Abramkė lyg būtų to ir telau
kęs! Išpūtė akis ir, net dusda
mas, sustenėjo:

— Nu... Ar aš to nesakiau?
— Betgi tu manei, kad Kas

tuko tėvas?.. — šyptelėjo per
kreipęs ūsą Briadinas ir terkš
telėjo kardu pats sau į kulnis.

— Nu... Jei teisybė, ką sakai, 
tai... Šį kartą nei tu man duosi 
šimto rublių, nei aš tau duo
siu šimto rublių! Duok ranką. 
Kastukas — Baisogalos vadas, 
o tas Jučio Pranas — jo padė
jėjas...

Briadinas iš to džiaugsmo net 
kulnimis sumušo ir pavadino 
Abramkę kilmingu ponu.

-o-

Dar tą pačią naktį dešimt ka
zokų apsupo Kastuko grįčią, o 
kitas dešimt Vabaliuose Jučio 
trobas...Ir surišo, kaip nusikaltė
lius, ir liepė jų tėvams juodu 
nuvežti į Baisogalą.

Valatkonys tik du varstai nuo 
Baisogalos; Kastuką atsivarė pir
ma: dar saulei tekant. Apie pus
ryčius atsivarė ir Jučio Praną; 
Vabaliai nuo Baisogalos toli: 
bent trylika varstų.

Pažiūrėjo bažnyčios maršalka 
Jučys į Kastuko tėvą, o Kastuko 
tėvas į maršalką, ir abu tuo pat 
kartu palingavo galvomis. Pažiū
rėjo Kastukas į Praną, o Pranas į 
Kastuką, ir abu tuo pat kartu 
nusiminė... Suimant vieną, kitas 
nė nežinojo, kad suima kitą... 
Nors abu siuntė po pasiuntinį 
pasakyti, kad slėptųsi... Pranešė
jai, pusiaukelėje susitikę, vienas 
kitam tepasakė, kad... suima!..

Sėdėjo rinkos aikštėje tėvų 
ratuose du surišti vyrai, o Bai
sogalos žmonės dejavo: jie visi 
pažino ir Praną, ir Kastuką.

(Bus daugiau)
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ASTRONAUTAS TARP CLEVELANDO LIETUVIŲ
Amerikos Lietuvių Tarybos 

iniciatyva surengtas ir daugu
mos CIevelando lietuvių remia
mas Vasario 16-osios minėjimas 
įvyko vasario 19. Lietuvos lais
vės intencija mišios aukotos 
abiejose lietuvių katalikų bažny
čiose. Chorai, organizacijų vė
liavos ir gausus tikinčiųjų daly
vavimas pamaldose prisidėjo 
prie šios dienos pamaldų iškil
mingumo. Prie paminklo žuvu
siom už Lietuvos laisvę prie 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos lietuvių parapijos bažny 
čios prieš pamaldas iškelta Lie
tuvos trispalvė. Išvakarėse šios 
mokyklos jaunieji eilėmis ir 
kanklių muzikos fone džiugino 
savo tėvelius ir vyresniuosius 
savo ryžtu neužmiršti tėvų že
mės Lietuvos.

Minėjimo parengiamuose dar
buose nuoširdžiai talkino 
Amerikos Lietuvių Demokratų 
Klubo veikėjas Jonas Nasvytis. 
Jo pastangos daug prisidėjo prie 
Ohio senatoriaus John Glenn 
dalyvavimo minėjime.

Senatorius John Glenn buvo 
pagerbtas Demokratų Klubo su
rengtuose pietuose. Dalyva
vo septyniasdešimt su virš um at
stovų, reprezentuojančių akty
viąsias CIevelando lietuvių pa
jėgas, Taip pat latvių, estų, len
kų, airių, žydų ir kitų tautybių 
atstovai. Senatoriui ir jį lydin
čiai žmonai buvo palinkėta il
giausių metų. Savo šiltu žodžiu 
lietuviam šen. John Glenn pa
kvietė visus pakelti taurę šampa
no su troškimu širdyse, kad greit 
išauštų laisvės dienos Lietuvai. 
Šiuose pietuose dalyvavo ir Al
tos pirm. dr. K. Bobelis. Džiu
ginantį įspūdį paliko ne vien 
gausus jaunųjų lietuvių akade

mikų dalyvavimas šiame priėmi
me, bet ir aktyvus jų įsijungi
mas į pokalbius su garbės sve
čiais.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas įvyko 4 vai. 
popiet Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos salėj.

Minėjimą atidarė Altos CIeve
lando skyriaus pirm. Algis Ruk
šėnas. Įnešus Amerikos, Lietu
vos ir organizacijų vėliavas, da
lyvių plojimu pagerbti Lietuvos 
laisvės kovų bei Klaipėdos va
davimo savanoriai. Maestro Al
fonso Mikulskio vadovaujamas 
Čiurlionio ansamblis sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Šešių šimtų su viršum miniai pri
tariant, galingai nuaidėjo “Var
dan tos Lietuvos vienybė težy
di”.

Pristačius tautybių ir valdžios 
atstovus, kalbėjo Altos pirm. dr.
K. Bobelis. Jis pakartotinai ra
gino visus vieningai siekti vie
nintelio idealo — laisvos Lietu
vos. Svečias iš Chicagos ragino 
nepasiduoti nevilčiai, pesimiz

mui, kurių autorius yra mūsų 
priešas komunizmas.

Antruoju kalbėtoju buvo Ohio 
valstijos vyresnysis senatorius ir 
astronautas John Glenn. Jis ragi
no lietuvius su pasididžiavimu 
prisiminti savo tautos garbingą 
praeitį, kuri keleriopai pralenkia 
ir jo gimtąją Ameriką. Todėl, sa
kė jis, čia šiandien esame tik 
dvi grupės žmonių: vieni lietu
vių kilmės, kiti — kurie didžiuo
tųsi, jei galėtų būti lietuvių kil
mės. Savo kalboj jis užtikrino šio 
krašto nepalaužiamą ryžtą siekti 
laisvės žmogui ir tautom. Kartu 
perspėjo neįpulti pesimizman, 
jei pastangas ne visada palydi 
laukiami rezultatai.

Clevelande Lietuvos nepriklausomybės minėjime iš k. 
Vilmars Kukainis — latvių atstovas, šen. John H. Glenn, Jo
nas Nasvytis ir Andreas Traks — estų atstovas. Nuotr. A. Nespors

Clevelande po Vasario 16 minėjimo John Glenn, senatorius 
ir pirmasis astronautas, džiaugiasi gavęs lietuvišką lėkštę. 
Minėjime jis pasakė kalbą. Prie jo — žmona Anna. Kai
rėje Altos pirm. A. Rukšėnas ir K. Kuprevičiūtė. Nuotr. V. Ba
cevičiaus

Senatorius John Glenn paliko 
su Lietuvos laisvės aspiracijo
mis susipažinusio asmens įspū
dį. Jam ir jo žmonai Altą dėkin
gumo ženklan įteikė dovanėles 
— senatoriui menišką Lietuvos 
vytį, o jo žmonai lietuvišką lėlę. 
Paprastas ir simpatiškas senato
rius J. Glenn ir jo žmonos kon
taktas su lietuviais paliko malo
nų įspūdį.

Po minėjimo rengėjai gavo iš 
senatoriaus biuro šiltų atsiliepi
mų, įvertinančių šį senatoriaus 
susitikimą su lietuviais.

Minėjimo metu buvo prisi
minti gauti sveikinimai ir prokla-

CLEVELANDE:

KAI VIENA VIENYBĖ
GRIAUNA KITĄ

Ligi šiolei Clevelande vieny
bę supratome maždaug vieno
dai: esame lygūs tos pačios tau
tos vaikai, taip pat naudojamės 
tomis pačiomis teisėmis. Tad ir 
atėję į Vasario 16-osios minėji
mą, galėjome savo auką atiduoti 
tiem Lietuvos laisvinimo veiks
niam, kurie, mūsų supratimu, 
našiausiai atlieka savo darbą. 
Būdavo paremiami visi, bet dos
niausiai pati minėjimo rengėja 
— Altą. Tokia vienybe daugu
mas buvome patenkinti ir net 
džiaugėmės, kad CIevelando 
lietuviai galį būti pavyzdžiu ir 
kitiems.

Tačiau šiemet jau virto kitaip. 
Altos skyriaus valdyboj susidarė 
kitokių nuotaikų dauguma, pa
norusi Vasario 16-osios aukas 
rinkti vien sau, t.y. Altai. Taip 
pat ji ir pagrindiniu kalbėtoju 
nutarė kviesti asmenį, nenorintį 
bendradarbiauti su JAV Lietu
vių Bendruomene, o aktyviai re
miantį jos skaldytojus. Tad LB 
apylinkės valdyba ir LB tarybos 
prezidiumas į tokią naują “vie
nybę” pagrįstai pažiūrėjo kaip į 
ankstyvesnės vienybės griovimą 
ir nutarė rengti tokį Vasario 16- 
osios minėjimą, kur CIevelando 
lietuviai būtų jungiami, o ne rū
šiuojami bei skaldomi. Toks nu
tarimas, žinoma, buvo staigme
na. Žinantieji padėtį ir pritarian
tieji susigūžė. Nepritariantieji 
pasišiaušė. Bet gera valia tuojau 
rado kompromisą, ir LB AP-kės 
valdybos pirm. Jurgis Malskis 
sausio 22 per Tėvynės Garsų 
radiją CIevelando lietuviams 
pranešė: “Ligi šiol CIevelando 
lietuviai savo siekimais ir pa
stangomis čia buvo vieningi ir 
net laikomi pavyzdžiu kitiems: 
Vasario 16-ąją minėdavome visi 
kartu, nesiekdami vieniems iš- 

macijos, gautos iš įvairių val
džios įstaigų.

Meninę programą atliko Onos 
Mikulskienės paruošta kankli
ninkų grupė ir Čiurlionio an
samblio moterų choras, vado
vaujamas maestro Alfonso Mi
kulskio. Solo partijas atliko so
listė įremi Grigaliūnaitė.

Laisvės kovos veiklai remti 
Altą minėjimo metu rinko au
kas.

Iš pakilioj nuotaikoj praėjusio 
minėjimo dalyviai skirstėsi pa
sisotinę viltim, jog ateis diena, 
kai broliai ir seserys susitiks 
laisvame Vilniuje. P.R.

skirtinių privilegijų, kitų nenu- 
stumdami į antraeilių žmonių 
padėtį. Tačiau, rengiant šių me
tų Vasario 16-osios minėjimą, iš
kilo principinis klausimas — Va
sario 16-osios aukų monopoliza
vimas tik vienai organizacijai Al
tai, kas reikštų aukotojo laisvo 
apsisprendimo principo panei
gimą ir skriaustų kitus laisvini
mo veiksnius, jų tarpe ir LB. 
JAV LB CIevelando apylinkė, 
skatinama ir aktyviai remiama 
JAV LB tarybos prezidiumo, 
apsvarsčiusi šį principinį klausi
mą ir norėdama sudaryti sąly
gas minėti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 60 metų su
kaktį be skirstymosi bei skaldy
mosi tendencijų, nutarė rengti 
tokį minėjimą, kuriame būtų 
respektuojamos visų teisės ir 
visi lygiai traktuojami. Altą savo 
nusistatymą pakeitė ta prasme, 
kad jos ruošiamame Vasario 16- 
osios minėjime aukos, skiriamos 
kitoms organizacijosms, bus 
joms ir perduotos. Bendruo
menė, laikydama, kad šitaip 
laisvo apsisprendimo principas 
bus pagerbtas, atskiro Vasario 
16-osios minėjimo nerengia. Ta
čiau, norėdama su CIevelando 
visuomene pasitarti, kaip pana
šių bėdų ateity išvengti, LB CIe
velando apylinkės valdyba šau
kia visuotinį susirinkimą vasario 
12 d., sekmadienį, 12 vai. 
DMNP parapijos žemutinėje sa
lėje — kavinėje”.

Susirinkimas įvyko ir buvo 
gausus. Vadinas, įtampos do
mina ir traukia, o “ramūs van
denys” paprastai nevilioja. Pra
nešimus padarė LB tarybos pre
zidiumo pirm. Raimundas Ku- 
dukis ir apylinkės valdybos vi- 
cepirm. Viktoras Mariūnas, susi
rinkimui pirmininkavo apy
linkės valdybos pirm. Jurgis 
Malskis. Pranešėjai ryškino JAV 
LB Lietuvos laisvinimo darbo 
faktus, supažindino su jau iš
leistais ir leidžiamais šios srh 
ties leidiniais, konstatavo dėl to 
atsiradusį kai kieno nepasitenki
nimą ir “reorganizuotos bend
ruomenės” steigimą, atskleidė 
kurstomąjį bei skaldomąjį kai 
kurių Altos veikėjų, tarp jų ir pa
ties pirmininko vaidmenį ir kt. 
Diskusijose kalbėta daug ir il
gai. Per platu čia būtų viską 
kartoti, tad stabtelėjam tik prie 
kai kurių minčių. Vienybė būtų, 
jei Bendruomenė laikytųsi “su
sitarimų”: Altą — Lietuvos lais
vinimo darbui, Bendruomenė 
— kultūrai bei švietimui, Bal- 

fas — šalpai bei paramai. Ta
čiau kitų manymu tokia “vieny
bė” tebūtų išeivijos krypimas į 
politinę anemiją, nes Bend
ruomenės išjungimas iš Lietu
vos laisvinimo darbų taip pat 
reikštų netekimą daugelio pajė
gių bei aktyvių žmonių, jauni
mo ir kt. — kieno labui tai bū
tų? Arba: Altą negali Vasario 16- 
osios proga rinkti aukų kitiems. 
Į tai tie kiti: o kodėl gali rink
ti Bendruomenė savo rengia
muose Vasario 16-osios minėji
muose? Juk pinigai yra ne Bend
ruomenės, ne Altos ar Vliko, bet 
aukotojo, negi “atimsim” jam 
teisę aukoti, kam jis pats nori? 
Antra, Vasario 16-osios proga 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
dabar aukoja palyginti labai 
mažas skaičius lietuvių, ir šį 
skaičių būtina padidinti. Jei au
kotų pasirinktinai ir didesnis 
skaičius žmonių, visi proporcin
gai daugiau gautų. Deja, Bend
ruomenės pastangos dėl Altos 
monopolinių pretenzijų atsimu
ša kaip žirniai į sieną. O Bend
ruomenės surinktus pinigus Altą 
vis dėlto paima — tai va tau ir 
logika. Arba: Altą turi savo orga
nizacinę santvarką, ir jos skyriai 
savų pareigūnų negali be ato
dairos “paspirti”. Taip tai taip, 
bet Vasario 16-osios šventėse 
kalbėti kviestini asmenys, kurie 
lietuvių išeiviją jungia bei vieni
ja, ne sąmoningai skaldo — į 
kontroversijas įsivėlę veikėjai 
daro daugiau žalos, ne naudos. 
Nepriklausomybės šventei rei
kia entuziazmo, ne tarpusavio 
imtynių.

Susirinkime reikštos mintys 
čia atpasakotos, žinoma, labai 
trumpai ir daugiausia savo žo
džiais. Reikia pastebėti, kad kal
bėtojai “stygos nepertempė”, 
nors savo minčių taip pat “ne
vyniojo į vatą”. Buvo išsikalbė
ta iš abiejų pusių atvirai, Altos 
“pusei” pirmaujant ir kai kam 
net “demonstruojant” savo jaus
mus ir atitrūkstant nuo tikrovės. 
Tačiau galutinė išvada pasidary
ta bendruomeninė: Lietuvos 
laisvinimo darbams bendrai pla
nuoti, derinti ir remti šauktina 
speciali mūsų visų veiksnių

NEWARK, N.J.
Vasario 16-osios minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą suruošė LB 
Nevvarko apylinkė ir Lietuvos 
vyčių 29 kuopa bendromis jė
gomis.

Šventė buvo pradėta iškilmin
gomis pamaldomis Švč. Trejy
bės parapijos bažnyčioj, kur mi
šias aukojo ir šventei pritai
kytą pamokslą pasakė tėvas Kle
mensas Žalalis, OFM. Prieš pa
maldas buvo įneštos JAV ir Lie
tuvos vėliavos ir sugiedotas JAV 
himnas. Vėliavų įnešimui vado
vavo JAV karo veteranų posto 
pirmininkas Žilius ir moterų pa
galbinio posto vadovė Šmitienė. 
Mišių metu giedojo parapijos Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas 
muziko Klemenso Bagdonavi
čiaus. Solo giesmes atliko jauna 
dainininkė Danutė Kiaušaitė ir 
Vilijos kvarteto dalyvė Edna 
Rinkevičienė. Po pamaldų buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas, ir 
visi dalyviai susirinko Švč. Tre
jybės parapijos salėj, kur buvo 
tęsiama šventės programa toliau.

Minėjimą pradėjo LB Newar- 
ko apylinkės pirmininkas Algis 
Bražinskas Jr. trumpu įvadiniu 
žodžiu. Sudarė iš įvairių Newar- 
ke veikiančių organizacijų atsto
vų garbės prezidiumą ir pakvie
tė Lietuvos Katalikų Religinės 
Šalpos direktorių kun. Kazimie
rą Pugevičių sukalbėti invokaci- 
ją. Invokacijoj buvo kviečiami 
visi dalyviai aktyviai prisidėti 
prie lietuvių tautos tėvynėj var
gų sumažinimo ir maldauti 
Viešpatį savo darbam palaimos.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
uolus kovotojas už žmogaus ir 
religines teises, buvo pakvies
tas ir pagrindiniu kalbėtoju. Jis 
savo kalboj rėmėsi Aušros 8 nu
mery paskelbtomis ištraukomis, 
nusakančiomis lietuvių tautai 
jos pavergimo faktines aplinky
bes. Pabrėžė, kad veltui bus 
mūsų visi švenčių minėjimai, jei 
mes kiekvienas aktyviai neprisi- 
dėsim savo darbu ar auka prie

Clevelande lituanistinės mokyklos mokiniai šventė Vasario 
16 savo mokykloje. Skaito veikaliuką Miškinis, Palonas, 
Urbaitis, Kazlauskaitė ir Bankaitytė. Nuotr. V. Bacevičiaus

Per Vasario 16 minėjimą Clevelande pirmoj eilėj sėdi 
buvę Klaipėdos krašto vaduotojai ir savanoriai kūrėjai. Iš k. 
N. Mašiotas, Johansonas, Šenbergas, Čepukaitis, Lozoraitis ir 
Braziulis. Nuotr. V. Bacevičiaus

konferencija. Esamomis sąlygo
mis iniciatyvos reikėtų imtis 
Bendruomenei, nes kiti veiks
niai tokios iniciatyvos vargu ar 
terodys. Tai toks “apačių” bal
sas. Tik ar tokie geri norai, 
kaip paprastai, neliks balsu dy
kumoj? Bet kokiem geriem no
ram mūsų visuomeninė atmosfe
ra tuo tarpu per tvanki. Ir sąmo
ningai vis tirštinama. Viena vie
nybė vis griauna kitą.

St. B.

Lietuvos išlaisvinimo pagreitini
mo. Mes būsim tik veidmainiai; 
jei, tautinių švenčių proga paau
koję 5 ar daugiau dolerių, gal- 
vosim, kad savo tautinę pareigą 
esam atlikę. Auka pavergtai tė

vynei reikalauja ne tik atliekamų 
dolerių. Tik savęs išsižadėjimas 
ir pasiaukojimas gali suteikti 
gilesnę prasmę kovoj už Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą.

Prelegentas savo kalbos me
tu leido dalyviam susipažinti su 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos kelių numerių origina
lais ir fotostatinėmis nuotrauko
mis. Pabrėžė, su kokiais sunku
mais turi susidurti pogrindžio 
leidinių rašytojai ir leidėjai, ir 
kvietė visus prisidėti prie jų ko
vos ne tik atliekamu, bet net ir 
išsižadėjimo reikalaujančiu do
leriu.

Paskaitai pasibaigus, Dr. V. 
Kudirkos šeštadieninės mokyk
los mokiniai Jonas ir Allen 
Didžbaliai, Algis Bražinskas Jr., 
Rūta Gražulytė ir Antanas Mato
nis suvaidino Danguolės Didž- 
balienės paruoštą vaizdelį, kaip 
vienas vaikas, abiejų tėvų nely
giai auklėjamas, nuėjo blogais 
keliais.

Kompozitoriaus Liudo Stuko 
vadovaujamas moterų kvartetas 
Vilija per du išėjimus nuotaikin
gai padainavo Bražinsko Kur 
gimta padangė, J. Gaidelio Bar
karolė, Benjamino Gorbulskio 
Pušys kalne ir Oi motinėle, Juo
zo Stankūno Tylią naktį ir Liudo 
Stuko Laisvo brolio žodis. Pas
tarojoj dainoj solo partiją atli
ko pats kompozitorius ir kvar
teto vadovas Liudas Stukas. 
Kvartete dainuoja Loreta Stukie- 
nė, Aldona Pitkunigienė, Edna 
Rinkevičienė ir Regina Malakie- 
nė. Prieš kiekvieną dainą Loreta 
Stukienė poetiškais žodžiais 
apibūdino dainos prasmę ir turi
nį. Kvarteto dainos buvo tikrai 
atgaiva šios šventės dalyviam, 
dėl to nebuvo nuostabu, kad jos 
buvo sutiktos tokiais šiltais plo
jimais.

Kvarteto atliekamų dainų per
traukos metu Dr. Vinco Kudir-

Vasario
AIDAI

Straipsniai: Juozas Girnius — 
Antanui Maceinai 70 metų; Juo
zas L. Navickas —. Maceinos fi
losofijos samprata ir metodas; 
Kęstutis Skrupskelis — Macei
nos “Religijos filosofija”; Kęstu
tis K. Girnius — Filosofijos in
terpretacija: A. Maceinos “Filo
sofijos kilmė ir prasmė”; Paulius 
Rabikauskas — Filosofija Lietu
voje XVI-XVIII amžiais (R. 
Plečkaičio studija).

Iš grožinės literatūros: Anta
nas Jasmantas — Eilėraščiai.

Šis numeris iliustruotas prof. 
Antano Maceinos gyvenimo ir 
lietuvių liaudies meno nuotrau
komis. Viršelių 1 psl. — prof. 
Antano Maceinos portretas. Vir
šelių 4 psl. — Koplytstulpis 
(detalė).

Šis Aidų numeris skiriamas 
prof. Antanui Maceinai jo am
žiaus 70 metų proga.

Redaguoja dr. Juozas Girnius. 
27 Juliette St., Boston, MA 
02122; literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius — T. Leo- 
nnardas Andriekus, OFM, Ken- 
nebunkport, ME 04046;

administruoja T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, NY 11207; 
spausdina Pranciškonų spaustu
vė, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207.

kos šeštadieninės mokyklos mo
kiniai Linda Didžbalytė, Rūta 
Gražulytė, Gina ir Rūta Meliny- 
tės, Jonas, Juozas ir Allen Didž
baliai ir Antanas Matonis grakš
čiai pašoko Vakaruškas ir Kalve
lį. Šokius paruošė čia veikian
čios Liepsnos tautinių šokių 
grupės šokėja Rūta Didžbalytė.

Pamaldose ir minėjime daly
vavo apie 100 žmonių. Lietuvos 
laisvinimo reikalam jie suauko
jo 1,130 dolerių. Aukos buvo 
renkamos pagal aukotojų apsi
sprendimą — LB-nei, Vlikui ar 
Altai.

Minėjimui pasibaigus, daly
viai buvo pavaišinti suaukotais 
kepiniais, kava ir stipresniais 
gėrimais.

Dabartinę LB apylinkės val
dybą sudaro: Algis Bražinskas 
Jr. — pirmininkas, Vytautas Vai
tiekūnas — sekretorius ir Petras 
Mačiulaitis — iždininkas. Valdy
bą yra susirinnkimo įgaliota pa
sikviesti daugiau valdybos narių.

K.J.
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SUNORMUOTAS CHAOSAS
Lietuvių išeivijos spaudos 
bibliografijos leidiniui pasirodžius

JURGIS GLIAUDĄ

Atvykę iš okupuotos Lietuvos 
nusimaną asmenys ne be pa
grindo vadina lietuvių išeivijos 
spaudą gausia ir galinga. Juk 
vien tik savp puslapių skaičium 
mažytės išeivijos periodika pra
lenkia okupuotos Lietuvos spau
dą, kuri ten spausdinama lietu
vių kalba. Mažiau išeivijoj pasi
rodo beletristikos leidinių, 
mokslo literatūros, brošiūrų. 
Betgi išeivija tesudaro tik kelis 
lietuvių tautos nuošimčius!

Išeiviškoji periodika atneša į 
lietuvių tautos lobyną aibes pa
tvarių, išliekančių temų. Knygos, 
studijos, atspaudai—sudaro me
džiagą knygų lentynom. Ir visa 
tai, ši rašymo srovė, įgautų chao
tiško potvynio vaizdą, jei nebū
tų ji rikiuojama sumanaus biblio
grafo patvarkymais. Bibliografi
jos mokslas normuoja ir siste
matizuoja leidybos chaosą.

Toks nepalyginamas tvarkyto
jas buvo Aleksandras Ružanco- 
vas, kuris tutulavo mane “babkų 
lapininku”, nes, esą, tai sulietu
vintas “laureatas” (laurai —bab
kų lapai). Tai buvo gerasis lie
tuviškosios bibliografijos geni
jus. Net savo pinigais jis leido 
bibliografinių sąvadų sąsiuvi
nius. Kada jis mirė, ilgoką lai
ką teko stumti jo darbą paski
riem žinovam, kol pagaliau Li
tuanistikos Institutas perėmė 
lietuvių išeivijos spaudos 
bibliografijos tvarkymo funkci
jas. Lietuvių Fondas ir JAV LB 
Kultūros Taryba pradėjo talkin
ti bibliografijos darbui. Tai su
darė galimybes padaryti penke- 
rių mėtų, 1970-1974, sąva
dą, išleisdinti 300 puslapių tomą: 
Lietuvių išeivijos spaudos 
bibliografija.

Darbo pagrindu paėmus vi
suotinai priimtą Dewey klasifi
kacinę sistemą, rasta galimybių 
kuo plačiausiai įtraukti rinkinin 
lietuviškos spaudos specifiką, 
paskiras populiarias temas. Po
skyriai prie skyrių, skyreliai ir 
skiltys išsamiai apima visa tai, 
kas išeivijos spaudoj parašyta 
ryškiau ir patvariau išliekančia 

tematika per penkerius metus.
Nęnuilstantysis Povilas Gau- 

čys sutvarkė, sistematizavo 
bibliografines korteles. Buvo 
pertvarkyta 1970-1973 metų me
džiaga. Ir štai atkaklaus darbo 
ir našios iniciatyvos išdava: 
chaosas tapo sistematizuotas. 
Sukurtas tematinis, kultūrinis ir 
kūrybinis išeivijos spaudos po- 
vaizdis. Apie tai knygos įvade 
rašo Lietuvių Instituto bibliogra
fijos skyriaus vedėjas Jonas 
Dainauskas (lietuviškai) ir Calu- 
met kolegijos profesorius 
Thomas Remeikis (angliškai).

Medžiaga paimta iš 92 perio
dinių leidinių, leidžiamų už 
okupuotos Lietuvos sienų, ir iš 
knygų leidyklų derliaus. Kad 
visa medžiaga patektų į biblio
grafijos tarnybos dėmesį, ji turi 
būti gauta ir deponuota World 
Lithuanian Archive (5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636). Bibliografinės kortelės 
surašomos turint medžiagą, ne 
už akių, ne iš tarpinių šaltinių.

Medžiagos klasifikacija rodo 
nagrinėjamos knygos ar rašinio 
turinį. Skyriai ir poskyriai api
ma visą medžiagą, skirstydami ją 
taip: bendrybės, filosofija ir eti
ka, religija, psichologija, etno
grafija, visuomenė, politika, eko
nomika, švietimas ir auklėjimas, 
kalbotyra, tikslieji mokslai, me
nas, literatūra, istorija, geogra
fija.

Šiuose skyriuose su jų prie
dais sutilpo, atitinkamai sugru
pavus, 6127 vienetai, bibliogra
fijos kortelės, kuriose yra auto
riaus pavardė ir vardas, regist
ruojamojo objekto pavadinimas, 
leidinio, kur rašinys buvo iš
spausdintas, pavadinimas ir 
data.

Tokiu būdu skaitytojas gali 
matyti net mūsų spaudos dėme
sį tam tikrom temom. Toj pat 
kortelėj duoti atgarsiai į regist
ruojamą objektą (pvz. knygos 
recenzija, nurodant, kas rašė, 

kur ir kada recenzija buvo iš
spausdinta).

Imam pavyzdį. Kortelė 2106. 
Švietimo skyriaus mokyklų po
skyry įregistruota: Lietuvių 
švietimas Vokietijoje 1944-1950 
m. Priede lietuvių švietimas 
Austrijoje. Apžvalgos su žemėla
piais ir 262 nuotraukom. Reda
gavo Vincentas Li Ulevičius, 
Chicago, Kultūrai remti draugi
ja, 1969 m.

Tai daviniai apie leidinį. Taip 
pat pateikiami daviniai, kas apie 
tą leidinį rašė: Jakštas, Juozas, 
Draugas, 1970,5,29; Kalnius, A., 
Tėviškės Žiburiai, 1970.10; Mal- 
deikis, Petras, Darbininkas, 
1970.12.1; St. J. (slap.), Tėviš
kės Aidai, 1971.6.29; G.J., Aidai, 
1971 Nr. 6; Visvydas, Pranas, 
Nepriklausoma Lietuva, 1971. 
2.10.

Arba straipsnio registracijos 
pavyzdys. Kortelė 6, Dunčia, Jo
nas, Technikos terminų žodynas, 
Technikos Žodis, 1971. Nr. 1, 
psl. 24-28.

Tokiu būdu viskas, kas spau
doj turi išliekamąją vertę (bib
liografijos darbuotojų nuomone), 
registruojama, leidžiant skaityto
jui patirti, kas, kada ir kur tam 
tikra tematika rašė; kas, kada ir 
kur į tai reagavo. Kad darbas bū
tų be priekaištų, knygos leidėjai 
prašo rašyti jiem dėl pastebėtų 
praleidimų. Tai bus papildyta 
kitame tome.

Antrą knygos dalį sudaro var
dų rodyklė. Čia surašyti sure
gistruotų objektų autoriai ir tie, 
apie kuriuos rašyta. Prie kiek
vieno (jie surašyti alfabeto eile) 
pridėti kortelių numeriai; tai lei
džia skaitytojui lengvai rasti pir
moj knygos daly reikalingų deta
lių. Vardų rodyklėj yra apie 2000 
vardų-pa vardžių.

Vardyno ir kortelių skaičiai 
rodo, kiek daug reikėjo skirti 
darbo visa tai sistematizuojant, 
neužmirštant, kad kiekviena 
kortelė turi penkias definicijas- 
davinius, pagal kuriuos klasi
fikuojama, o prie dažnų pavar
džių Vardyne būna ir kelių

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Vasario 16-osios minėjimas 
vyko vasario 19. St. Petersburg 
Beach, St. John’s bažnyčioj lie
tuviam mišias aukojo ir pamoks
lą pasakė prel. J. Balkonas. Lie
tuviai sugiedojo dvi lietuviškas 
giesmes. Dalyvių buvo apie 
1500. 12:30 vai. lietuviškos pa
maldos vyko ir Holy Name baž
nyčioj, kur pamokslą pasakė 
kun. J. Gasiūnas. 2 vai. klubo sa
lėj minėjimą pradėjo pirm. Kl. 
Jurgėla. Po Tėv. T. Degučio, 
OFM, invokacijos ir Floridos 
gubernatoriaus proklamacijos 
perskaitymo kalbėjo Br. Kliorė. 
Dainavo klubo choras, vadovau
jamas muz. P. Armono. Dekla
mavo L. Jurgėlaitė. Sceną įspū
dingai papuošė dail. J. Juodis ir 
Kraujalis. Aukų surinkta Altai
1570.75 dol., L. Bendruomenei
825.75 dol. ir Vlikui 626.75 
dol. Prie sėkmingo minėjimo ša
lia klubo valdybos ir kitų ofi
cialių rengėjų ypač paminėtina 
Viktorija Jacobson, čia gimusi ir 
augusi lietuvaitė, kurios pastan
gomis išgautos iš 5 burmistrų 
proklamacijos, 7 vietovėse iškel
tos Lietuvos vėliavos ir atlaiky
tos įspūdingos pamaldos angliš
kai kalbančiai visuomenei.

Lietuvių Žinias, Floridos 
Amerikos Lietuvių Klubo biule
tenį, perėmė redaguoti nauja 
valdyba: P. Petrikienė, F. Pre- 
keris, P. Stanelis, K. Mereckis 
ir K. Urbšaitis.

Moterų sekstetas, vadovauja
mas G. Jezukaitienės, priimtas į 
klubą kaip dainos vienetas. 
Sekstete dainuoja M. Grigienė,
I. Jurgėlienė, I. Kačinskienė,
P. Seniūnienė, M. Virbickienė ir 
E. Vizbarienė.

Klubo vaidintojų grupė, va
dovaujama dr. B. Zelbienės, pa
kviesta Miami lietuvių klubo,

Maspetho 110 Lietuvos vyčių kuopos lietuviškoj parodoj kuopos pirm. Marian Skabeikis ir 
vicepirm. Jonas Adomėnas. Nuotr. W.A. Sidtis

Lietuvos vyčių 110 kuopa Maspethe surengė lietuviškų juostų, drožinių ir nuotraukų parodą.
Nuotr. W.A. Sidtis

dešimčių raštų kortelių nume
rių, jei autorius itin savo raštais 
gausus. Penkeri metai — ilgo
kas laikotarpis, daug medžiagos 
prisirinko.

Šis leidinys yra milžiniškos 
reikšmės knyga kūrybinio išeivi
jos gyvenimo prezervacijos 
srity. Tai nelyginant sarko
fagas, turįs ateičiai išsaugoti pe
riodikoj išblaškytas vertybes; 
nelyginant' muziejus, kuriame 
eksponuojami įdomybių rinki
niai.

Tai vienas iš tikrai pozityvių 
išeiviškojo lietuvių pasaulio 
nuopelnų.

vasario 5 ten pastatė vadovės 
sukurtą veikalą “Apdraudos pi
nigai”.

Jaunimo žygis į Washingtoną 
buvo parodytas filme vasario 12 
po pietų lietuvių klube.

Klubo choras, vadovaujamas 
muz. P. Armono, ruošiasi penk
tajai dainų šventei, kuri įvyks 
liepos 2 Toronte.

Balfo koncertas klubo salėj 
įvyko vasario 7. Akomponuoja- 
mas A. Brazienės, dainavo sol. 
A. Brazis. Balfo skyriui vado
vauja J. Valauskas.

Lietuvos vyčių steigiamasis 
susirinkimas įvyko sausio 28 
lietuvių pranciškonų namuose. 
Lietuvos vyčių pirmosios kuo
pos Floridoj naujon valdybon iš
rinkti: dvasios vadas kun. J. Ga
siūnas, pirm. inž. Antanas Ma
žeika, vicepirm. ir sekr. Alek
sas Kraujalis, ižd. Adolfas Palec
kis.

Lituanistinė mokykla, įkurta 
Veronikos Kulbokienės pastan
gomis, veikia Lietuvių klube 
šeštadieniais. Yra trys mokinių 
grupės. Su mokiniais dirba St. 
Vaškys, St. Vaitienė, V. Kulbo- 
kienė.

LB St. Petersburgo apylinkės 
metinis narių susirinkimas kvie
čiamas balandžio 5klubo salėj.

LB Floridos apygardos su
važiavimas kviečiamas balan
džio 12 klubo salėj. 6 vai. vak. 
rengiamas sol. Ginos Čap- 
kauskienės koncertas.

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo St. Petersburg kuopos susi
rinkime vasario 5 išrinkta nauja 
valdyba: pirm. K. Kleiva, vice
pirm. K. Vilniškis, fin. sekr. A. 
Paleckis.

Solistų Danos Stankaitytės ir 
Stasio Baro koncertas įvyko va
sario 22 Lietuvių Klubo salėj. 
Koncertą rengė LB St. Peters
burgo apylinkė. — L.Ž.K.

NEW BRITAIN, 
CONN.

Šventėm Vasario 16-tąją

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą New Bri- 
taine vasario 12 surengė LB apy
linkė ir Altos skyrius.

10:30 vai. ryto Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos bažnyčioj 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Prieš mišias tautiniais drabu
žiais apsirengusių berniukų ir 
mergaičių būrelis įnešė kryžių 
bei JAV ir Lietuvos vėliavas.

Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė parapijos klebonas kun. Jo
nas Rikteraitis. Per mišias gie
dojo parapijos mišrus choras.

2 vai. popiet parapijos salėj 
minėjimą pradėjo LB apylinkės 
pirm. Juozas Liudžius. Įne
šus JAV ir Lietuvos vėliavas; 
parapijos choras sugiedojo JAV 
ir Lietuvos himnus bei Apsau
gok, Aukščiausias.

Minėjimui vadovavo Juozas 
Raškys. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Jonas Rikteraitis.

Kalbėjo Connecticut valstijos 
senatorė Nancy Johnson, New 
Britaino burmistro įgaliotas at
stovas aldermanas Brendan 
Kennedy, aldermanas Walter 
Clebowicz, kun. Jonas Rikterai
tis.

Virginija Liudžiūtė perskaitė 
gubernatorės Ella Grasso pro
klamaciją.

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
Elena Juciūtė, “Pėdos mirties 
zonoje” autorė, Sibiro kalinė. 
Pati patyrusi ne tik okupacijos, 
bet ir Sibiro kančias, prelegentė 
vaizdžiai apibūdino tikrąją pa
dėtį okupuotoj Lietuvoj ir Sibi
ro ištrėmime.

Meninėj daly parapijos miš
rus choras, diriguojamas muz. 
Roberto Kelly, padainavo: “Siū- 
bau, lingau paukštelis” — J. 
Zdaniaus, “Po aukštus kalnus”
— K. V. Banaičio, “Lietuviais 
esame mes gimę” — St. Šim
kaus, “Šiaurės pašvaistė” — St. 
Sodeikos.

Jaunimo choras, diriguojamas 
taip pat muz. R. Kelly, padai
navo: “Ant kalno klevelis” — 
K.V. Banaičio, “Kur Nemunėlis, 
Dauguva” — J.Z., “Čigonėlis”
— Juozo Gaubo.

Tautinių šokitj grupė, va
dovaujama Virginijos Liudžiū- 
tės, pašoko šiuos tautinius šo
kius: Noriu miego, Gyvataras, 
Žiogelis, Grybs, grybs, baravyks 
ir Kalvelis. Akordeonu palydėjo 
muz. Romas Butrimas.

Lietuvos laisvinimo veiklai 
aukų per minėjimą surinkta 
829.55 dol. Aukojo: 300 dol. 

Šv. Andriejaus parapija, po 25 
dol. — P. Karosas, Amber klu
bas; po 20 dol. M. Raškevi- 
čienė, J. Grikis, G. Stasiukevi- 
čius, V. Juozokas, R. Mond- 
zesky; po 15 dol. — B. Kūkalis,
J. ir A. Plečkaičiai, A. Dūda, V. 
ir L. Strazdai; po 10 dol. — Var
po klubas, S. Grušauskas, J. Pe- 
tuška, Šv. Rožančiaus d-ja, J. 
Bernotas, V. Bernotas, B. ir A. 
Semaškai, J. Arlauskas, J. Liu
džius, J. Leiberis, J. Plečkaitis,
S.L.A. 34 kuopa, J. ir N. Raš- 
kiai, J. Zdancevičius, A. Zdanys, 
V. Zdanys, J. Kelly, P. Stribys,
J. Knezėnas, V. Dalangauskas, 
dr. J. Vyšniauskas, J. Rūškys; 
po 7 dol. — V. Butrimas; po 5 
dol. — J. Balčiūnas, O. Junokas,
K. Kirtis, J.Z. Modia, T. Sli- 
vinskienė, E. ir O. Rutkauskai, 
V. Dalangauskas, R. Plucas, J. 
Čečkevičius, V. Vitkauskas, J. 
Ščiuka, V. Clebowicz, J. ir O. 
Skobeikiai, B. Vilčinskas, E. 
Link, A. Košefienė.

Jonas Bernotas

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Registracija į Šv. Alfonso mo
kyklą vyksta visą kovo mėnesį. 
Visi raginami ir kviečiami savo 
vaikus siųsti į lietuvių Šv. Alfon
so parapijos mokyklą. Tokiu bū
du išsilaikys ir pati mokykla, 
ir jaunimui bus suteiktas geras 
katalikiškas auklėjimas. Reikia 
džiaugtis tais tėvais, kurie net iš 
toli atveža savo vaikus į šią 
mokyklą, bet yra ir tokių, kurie 
gyvena visai netoli, o vaikus lei
džia į viešas mokyklas. Dabar 
registruojami vaikai ateinantiem 
mokslo metam.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
dėkoja visiem, kurie dirbo ir da
lyvavo jų jautienos kepsnių ba
liuj kovo 5.

Šv. Vardo draugijos vyrai savo 
metinius pusryčius turės sekma
dienį, kovo 12, tuoj po 8:30 
vai. mišių. Pirm. Algirdas Ve
liuona per laiškus kvietė visus 
narius kuo gausiau dalyvauti mi
šiose Šv. Alfonso bažnyčioj ir 
pusryčiuose, kuriuos pagamins 
parapijos sodalietės. Bus svečias 
kalbėtojas, ir bus aptarta ateities 
veikimo planai. Visi maloniai 
kviečiami.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, vadovaujamas naujos diri
gentės Cheryl Toboll, šiomis 
dienomis rimtai ruošiasi ne tik 
giedoti Šv. Alfonso bažnyčioj, 
bet ir koncertui, kuris planuoja
mas gegužės mėnesį. Vyrai vis

Kun. dr. Feliksas Gureckas 
— ESAME NEMARŪS. Pomir
tiniai raštai. Redagavo Vladas 
Būtėnas. 1977. Išleido Kun. Dr.
F. Gurecko Fondas. Viršelis ir 
meninė priežiūra Kazio Vesel
kos. Sielovadinius rašinius at
rinko ir rankraštį peržiūrėjo 
kun. Anicetas Tamošaitis, SJ. 
Iliustruota nuotraukomis. 
Spaudė Draugo spaustuvė, Chi
cago, III. Tiražas 1000 egz. 312 
psl. Kaina 6 dol.

Prieš pradedant skaityti šiuos 
raštus, skaitytojui rūpi susipa
žinti arba atnaujinti pažintį su 
pačiu autorium (gimusiu 1912 
birželio 18 Užpaliuose, Lietu
voj, mirusiu 1977 vasario 4 Chi
cagoj, Amerikoj). Gal todėl šioj 
knygoj pateikiami net kelių jo 
gerbėjų rašiniai (jis buvo gerbia
mas visų, nes anot Al. Barono, 
visą laiką dirbo kitiem). “Jo dar
bas nesiribojo tik viena kuria 
sritimi, net ir ne tik viena šal
pa, o skleidėsi į visas puses pla
čiai ir reikšmingai. Juk jis buvo 
redaktorius, gimnazijos kapelio
nas, pabėgėlių dvasios vadas, 
profesorius, studentų religijos 
mokytojas, pagaliau prieglaudos 
senelių ir ligonių guodėjas” 
(kun. P. Garšva).

“Ryškesni jo gyvenime para
šyti straipsniai, kurių tik rank
raščiai ar iškarpos liko, rikiuo
jami šiame veikale, pirmajame 
jo raštų rinkinyje, išleidžiamame 
jau po mirties” (Biografija). Juos 
rikiuoja šios keturių skyrių ant
raštės: Tėviškė, Austrija, V. Vo
kietija, Toliuose plačiuosiuose, 
Sielovadiniai rašiniai, Nešk 
žmonėms laimę.

A. a. kun. F. Gureckas yra 
pagarsėjęs kaip Lietuvos Duk
terų draugijos steigėjas. Besido
mintiem, kas toji draugija, jis at
sako:

“Draugija kūrėsi tuo metu 
(1959 m.), kai lietuviškoji lab-„ 
darybė buvo labai silpnai orga
nizuota (bent taip atrodė, žiū
rint iš apačios). Buvo ir tada 
daug labdarybių, bet, kai vargan 
patekęs norėjo pagalbos, jis susi
durdavo su visokiais atsikalbini- 
jimais: ‘Mes rūpinamės Sibiro 
lietuviais’..., ‘mes išlaikom sene
lių prieglaudą’..., ‘mes rūpina
mės sielos reikalais’ — kreipkis 
į Welfare (ten irgi daug kabliu
kų...).—Taigi geri žmonės buvo 
susipynę savo pačių padarytose 
taisyklėse ir pateisino savo sąži
nę, kad gyvena pagal taisykles. 
Trumpai kalbant, norėjosi turėti 
lietuviui pagalbą be ‘taisyklių’. 
Tos lietuvės moterys, kurios irgi 
panašiai galvojo, susibūrė į Lie
tuvos Dukterų draugiją.”

Knygoj yra nemaža nuotraukų 
pavaizduoti Lietuvos Dukterų 
draugijos veiklai.

A. Klajūnas — REKVUIEM. 
Filosofiniai-poeziniai atsimini
mai. 1978.. Rankraščio teisėmis. 
Multiplikuota 100 egz. 120 psl. 
Leidėjų adresas: Sietynas, P.O. 
Box 1046, Hamilton, Ont., 
Canada.

Knygos lydrašty rašoma: “Tai 
buvusio Nepriklausomybės lai
kais žymaus visuomenininko ir 
kultūrininko rankraštis (...), ku
ris buvo parašytas jam esant 
Sibiro kalėjimuose. Jis jau nesi
tikėjo iš ten gyvas išeiti ir per
žvelgė gyvenimą ir jo įvykius 
filosofo akimis ir parašė poezi- 
niu žodžiu.” 

kviečia kitus įstoti į jų gretas ir 
padėti jiem toliau tęsti tą kilnų 
darbą, kurį pradėjo prieš keletą 
metų, būtent, išlaikyti lietuviš
kas dainas ir giesmes Baltimorėj.

Verbų sekmadienį, kaip ir 
kiekvienais metais, pamaldos 
prasidės verbų šventinimu 
lauke prie bažnyčios. Verbos 
bus išdalinamos, ir visi kviečia
mi dalyvauti procesijoj į bažny
čią sekmadienį, kovo 19, 9:30 
vai. ryto. Procesijoj dalyvaus Šv. 
Alfonso mokyklos vaikai ir jie 
giedos. Tokiu būdu pradėsime 
Šventąją Savaitę. Parapijos kuni
gai kviečia visus dalyvauti viso
se Didžiosios savaitės pamaldo
se.

Jonas Obelinis
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JAUNAS ŽMOGAU!
Ar esi 16-35 metų amžiaus? 

Ar ieškai progos išreikšti kokią 
nors nuomonę ar mintį? Ar norė
tum išbandyti savo kūrybinius 
gabumus? Ar nori laimėti pini
gų? Jei taip, tai skaityk toliau!

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga skelbia pasaulinio mas
to rašinių konkursą. Jei gerai lie
tuviškai rašai, neslėpk savo ta
lentų. Mes ieškom jaunų litera
tų. Jei silpnai rašai, nenusimink! 
Mum svarbu ne tik kaip rašai, 
bet ir ką nori pasakyti. PLJS 
taip pat duodą tau pilną sava
rankiškumą rašyti kiek ir ką 
tik nori. Tad pasiskaityk taisyk
les, semkis įkvėpimo ir imk 
plunksną.

-o- 
Kas gali dalyvauti?

Šiame konkurse gali dalyvauti 
visų kraštų lietuvių jaunimas 
nuo 16 iki 35 metų amžiaus. 
Taip pat gali dalyvauti visų 
kraštų LJS valdybų nariai, išsky
rus mūsų centrinės valdybos na
rius, kurie ruošia konkursą. Kon
kursas yra padalintas į dvi dalis, 
pagal amžių: 1) jaunesniesiem 
— nuo 16 iki 24 m. amžiaus ir 
2) vyresniesiem — nuo 25 iki 35 
m.

Ką reikia rašyti?
Konkursas turi tris rašinių sri

tis.
1) Beletristika: trumpa apy

saka, feljetonas, novelė ar bet 
kokia grožinės literatūros rūšis.

2) Poezija: eilėraštis ar eilė
raščių rinkinys. Kiekvienas eilė
raštis bus įvertintas atskirai. 
Eilėraščiai, kurie sudaro tam tik
rą ciklą ar junginį, bus laikomi 
kaip vienas darbas.

NEW BRITAIN, CONN.

A. RĖKAUS SUKAKTIS
Andrius Rėkus, vienas iš anų 

laikų stiprių veikėjų šioj apylin
kėj, lapkričio 10 minėjo 82-rių 
metų sukaktį. Anais laikais And
rius Organizavo chorus ir juose 
dainavo, steigė teatrus ir juose 
vaidino, režisavo, perrašinėjo ro
les. Šiandien jis gyvena tik 
gražiais prisiminimais apie 
savo ir kitų tuo laiku nuveiktus 
darbus.

Iš Lazdijų A. Rėkus į šį 
kraštą pas savo tetą Agotą Me- 
salienę atvyko 1912 spalio 8. 
Taigi jau 65-ri metai, kaip jis 
Amerikoj.

Pirmiausia apsistojo Brook- 
lyne, bet čia gyveno tik trejus 
metus. 1915 jis atvyko į New 
Britain, Conn. Čia rado veikian
tį vyrų chorą. Tą chorą jis 
praplėtė, suorganizuodamas 
mišrų chorą. Netrukus sukūrė 
Varpo klubą, kuris rengė vaidi
nimus, koncertus. Andrius Rė
kus ne tik režisuodavęs, bet ir 
vaidindavęs. Vaidinęs 43 kartus 
įvairias roles, o vyrų ir mišria
me chore giedojęs ir dainavęs 
17 metų. Choro dirigentė buvo 
Izabelė Enkeliūnaitė, o vėliau 
— Marija Čeponytė.

1937-1943 A. Rėkus buvo lie
tuvių radijo valandos vedėju. 
Jis paruošdavo gana įdomias 

lietuviško radijo programas. Ra
dijo valanda turėjo ir orkestrą, 
kuris paįvairindavo programas. 
Prisidėdavo dar dainos, vaidini
mai ir deklamacijos.

A. Rėkus dalyvavo Lietuvos 
Laisvės bonų komitete ir atsi
kuriančiai Lietuvai rinko aukas. 
New Britaine buvo ir Vilniui 
Vaduoti sąjungos sekretorius.

Gyvendamas New Britaine, 
Vilniui Vaduoti sąjungos vardu, 
pasitaręs su hartfordiečiu Vladu 
Čekanausku (Walter Chase), 
1940 suorganizavo į JAV atvy
kusiam Lietuvos prezidentui 
Antanui Smetonai priėmimą.
Prezidentas buvo apgyvendin

tas Burrit viešbuty, o priėmimas 
buvo Stanley viešbuty. Buvo su
organizuota įdomi programa ir 
banketas. Priėmime dalyvavo 
miesto burmistras, Herald dien
raščio redaktorius ir kiti svečiai.

A. Rėkus, vadovavęs šešerius 
metus lietuvių radijo valandai, 
pririnko ir išsaugojo daug muzi
kinės medžiagos, kurią 1965 
pasiuntė Lietuvių Muzikologi
jos archyvui. Susidarė 3000 liau- 

3) Žurnalistika: reportažas, 
tikro įvykio aprašymas, aktua
laus klausimo svarstymas. Te
mos gali apimti politiką, religiją, 
sportą, meną, visuomenės reika
lus ir kt.
Temos ir ilgis

PLJS jokių specifinių temų 
nenustato. Būtų gerai, jei jauni
mas pasirinktų jaunimui aktua
lias temas, bet tai nėra reika
laujama. Taip pat nenustatomas 
rašinių ilgis. Rašyk, kiek nori ir 

kiek gali. Svarbu tik, kad rašy
tum lietuviškai. Gali, jei nori, 
rašyti daugiau negu vieną rašinį 
ar eilėraštį. Gali dalyvauti viso
se srityse — beletristinėj, poeti
nėj ir žurnalistinėj.

Kur ir kaip siųsti?
Rašiniai turi būti parašyti ma

šinėle, naudojant kas antrą eilu
tę. Ant kiekvieno lapo reikia 
pažymėti slapyvardį, o į atski
ra vokelį įdėti tikrą pavardę ir 
adresą, Jeigu rašai daugiau negu 
vieną rašinį, atsimink, kad kiek
vieną atskirą rašinį ar eilėraštį 
reikia pasirašyti skirtingu slapy
vardžiu. Pažymėk ant rašinio sa
vo amžiaus grupę.

Visus rašinius siųsti į PLJS 
būstinę ir pažymėti šitaip: PLJS 
KONKURSAS, 1573 Bloor W., 
Toronto, Ont., Canada M6P 1A6. 
Terminas

Visus rašinius pasiųsti PLJS 
valdybai iki 1978 gruodžio 1. 
Galima pradėti jau dabar siųsti. 
Vertinimo komisija

Komisiją sudaro trys akademi
kai, kurių pavardės bus paskelb
tos vėliau. Rašiniai bus įvertinti 
iki 1978 gruodžio 31.

Andrius Rėkus jaunystės 
dienose. Fotografuota apie 
1930, kada Andrius Rėkus 
buvo didžiausias darbinin
kas, suorganizavo Varpo 
chorą ir klubą. Jis vaidino, 
mokė, dainavo, režisavo.

dies melodijų gaidų rinkinys ir 
91 plokštelė. Apie 400 gaidų 
perdavė muzikui Jurgiui Petkai- 
čiui, Aido choro dirigentui. Iš 
Lietuvių Muzikologijos archyvo 
vedėjo prof. J. Žilevičiaus A. Rė
kus gavo gražų padėkos laišką. 
Po penkerių metų, L. M. Archy
vo sukakties proga, archyvo ku- 
ratorija vėl atsiuntė A. Rėkui, 
kaip rėmėjui, sveikinimą su prof. 
J. Žilevičiaus ir muz. J. Bertu
lio parašais.

A. Rėkus buvo labai apsukrus 
žmogus. Jis vasaromis per pen
kerius metus išvažiuodavo su 
savo trupe į Melfordą ir ten bu
vo įsteigęs restoraną. Vėliau tre
jus metus buvo išvažiavęs į Hart
fordą. Grįžęs į New Britain, 
su Antanu Čečkevičium ir Matu 
Grimaila buvo įkūręs pieninę. 
Po penkerių metų iš tos grupės 
išstojo ir įsigijo viešbutį ir res
toraną, kuriuos laikė šešerius 
metus.

1920 A. Rėkus vedė Sofiją 
Rašytę. Jų jungtuves palaimino 
Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos klebonas kun. Edvardas Gri
kis. Susilaukė dukters, kurią 
pakrikštijo Liudvise (Liuda). 
Dabar ji yra ištekėjusi už Kurt 
Niuhaus ir dažnai aplanko tėvą 
prieglaudoj, o motiną beveik kas 
sekmadienį atveža į Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos bažnyčią.

Paulius Bernotą, JAV LJS 
centro valdybos narys, per
žiūri sąjungos aplinkraščių 
juodraštį. Nuotr. L. Kojelio

Premijos
Iš viso bus šešios piniginės 

premijos už geriausius rašinius

GROTON, CONN.
MIRĖ JAROSLAVAS KEPENIS

Vasario 9 vakare Pfizer bend
rovės mokslinių tyrinėjimų 
centre mirė nuoširdus NevC 
Londono Lietuvių Bendruome
nės narys ir buvęs pirmininkas 
Jaroslavas Kepenis. Pasibaigus 
darbo valandom, jis pasiliko 
žaisti stalo teniso. Pažaidęs atsi
sėdo ir netrukus, ištiktas širdies 
priepuolio, mirė. Tai buvo jau 
antrasis širdies priepuolis. Pir
masis, labai stiprus, jį ištiko 
1975 gruodžio 29. Tada, ilgiau 
pagulėjęs ligoninėj ir sustiprė
jęs namie, grįžo į darbą ir, gydy
tojo leidžiamas, kartais žaisdavo 
stalo tenisą. Šį kartą, nors ir bu
vo imtasi skubiai gelbėti, širdies 
priepuolis buvo lemiamas. Ir tai 
atsitiko jo santuokos 32-ųjų me
tinių išvakarėse.

A. a. Jaroslavas Kepenis gimė 
1920 liepos 23 Obeliuose, Ro
kiškio aps., kur jo tėvai Anta
nas ir Elena Lapienytė-Kepe
niai turėjo krautuvę. Buvo bai
gęs Rokiškio gimnaziją. Karo 
audroj patekęs Vokietijon, 1946 
vasario 10 Mittenwalde, Bavari
joj, su Regina Mockūnaite sukū
rė šeimą ir užaugino du vaikus. 
Duktė Loreta šiemet baigia gim
naziją ir yra jau priimta į Man- 
chester kolegiją (Conn.), kur stu
dijuos komunikaciją. Sūnus 
Aurelijus jau vedęs, augina sūnų 
ir dukrelę, baigia elektroinžine- 
rijos studijas ir dirba savo srity 
vienoj Brooklyno, N.Y., bend
rovėj.

Kepeniai į Ameriką atvyko 
1949 rugpiūčio mėn. ir gyveno 
Brooklyn, N.Y., Paterson, N.J., 
ir Groton, Conn. Ilgiausiai a.a. 
Jaroslavas (net 18 metų) dirbo 
Pfizer bendrovėj. Pradėjo dirbti 
Brooklyne, persikėlė į May- 
wood, N.J., ir į Groton, Conn. 
Buvo laboratorijų technikas.

New Yorko ir apylinkių lietu
viai prisimins a.a. Jaroslavą kaip 
labai daug dirbusį sporto orga
nizacijų valdybose: Liet. Sporto 
Klube, Liet. Atletų Klube, Šiau
rės Amerikos Liet. Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungoj (ŠAL- 
FASS), Šiaurės Amerikos Liet. 
Atletų Unijoj. Jis buvo bent ke
lių Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių organizacinio 
komiteto pirmininkas ir Sporto 
žurnalo administratorius. Mum, 
newlondoniškiam, jis liks kaip 
rūpestingas LB pirmininkas, o 
visiem — kaip nuoširdus, mielas 
ir taurus lietuvis.

Ilgai jo liūdės, kaip anksti iš
keliavusio amžinybėn, jo brolis, 
mirusio brolio šeima ir kiti gimi
nės Lietuvoj ir Amerikoj, pasi
ges jo bičiuliai ir Liet. B-nė; 
bet didžiausias skausmas prislė
gė jo šeimą, netekusią pasišven
tusi© tėvo, vyro ir rūpintojo.

Vasario 13 velionis po mišių 
Švč. Širdies bažnyčioj buvo pa
laidotas Colonel Ledyard kapi
nėse, Grotone. Laidotuvėse da
lyvavo gražus būrelis vietos ir

Kai Andrius Rėkus pradeda 
kalbėti apie savo jaunystę ir tada 
nuveiktus darbus, tai jis, rodos, 
pajaunėja, nušvinta: lietuviški 
nuveikti darbai ji atgaivina.

Jonas Bernotas 

ir eilėraščius. Abiejose amžiaus 
grupėse bus po tris premijas 
(viena už geriausią beletristinį 
rašinį, viena už poeziją ir viena 
už žurnalistinį rašinį).
Mecenatai

Žurnalistų Sąjunga šiam tiks
lui jau yra paaukojusi $300. 
PLJS pati aukoja $250, vienam 
asmeniui apmokėdama dalį ke
lionės išlaidų į IV jaunimo kong
resą. Dar laukiam žodžio iš kitų 
mecenatų.
Brošiūra

Jei atsiras labai gerų rašinių 
ir eilėraščių, PLJS juos išspaus
dins specialioj brošiūroj, kuri 
bus platinama IV jaunimo kong
reso metu.

-o-
Taigi, jaunas žmogau, nesė

dėk ir nežiopsok! Parodyk vi
siem, kad lietuviškas jaunimas iš 
tikrųjų turi svarbių minčių ir 
kūrybinių jėgų. Šis konkursas 
yra ruošiamas tau. Pasinaudok!

Kristina Parėštytė 
PLJS

Jaroslavas Kepenis 

iš toliau atvykusių lietuvių, keli 
Pfizer bendrovės skyrių direkto
riai bei vedėjai ir kiti atstovai. 
Net du labai prasmingus pa
mokslus pasakė klebonas kun.
F.E. Moriarty. Vietoj gėlių a.a. 
Jaroslavo vardui įamžinti suau
kota Kultūros Židiniui, Brook
lyn, N.Y., 250 dol., užprašyta 
mišių, paaukota kovai su širdies 
ligomis draugijai bei kitiem rei
kalam.

Amžinos laimės Viešpaties 
globoj Tau, mielas Jaroslavai! 
Nuoširdžiausia užuojauta skaus
mo prislėgtai šeimai.

Jurg. Ežer.

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

®PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

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

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

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
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30,000 DOLERIŲ BALTŲ STUDIJOM
JAV valdžios agentūra Natio

nal Endovvment for the Human- 
ities (NEH) per savo tyrimų šal
tinių skyrių prieš porą mėnesių 
patvirtino 30,000 dol. stipendiją 
studijai apie šaltinius baltų 
mokslinių tyrimų srity. Apie 
18,000 dol. skyrė pati NEH, o li
kusią sumą pridėjo Wisconsino 
universitetas, kuris administ
ruos šį projektą.

Šios studijos direktorium yra 
Wisconsino universiteto profe
sorius Valters Nollendorfs, kuris 
šiuo metu taip pat eina Baltų 
Studijų Draugijos (AABS) pirmi
ninko pareigas. Prof. Vytautas S. 
Vardys (Univ. of Oklahoma) ir 
prof. Ilse Lehiste (Ohio State 
Univ.) yra šios studijos vicedi
rektoriau Numatyta sutelkti ko- 
respondencinę specialistų tary
bą. Ją sudarys parinkti estų, lat
vių ir lietuvių specialistai iš įvai
rių humanitarinių mokslų sričių.

Tyrimų šaltinius, kuriuos šios 
studijos darbuotojai registruos, 
sudaro visa baltų kraštus liečian
ti studijinė medžiaga, padedanti 
šios srities tyrinėtojam jų moks
lo darbuose. Tai būtų specialūs 
reti leidiniai, dokumentų rinki
niai, statistinė medžiaga, biblio
grafijos, enciklopedijos, žodynai, 
skaičiavimo mašinomis prieina
miausi, kuriuos reikia išversti į 
pagrindines Vakarų kalbas. Bus 
ieškoma ir rankraštinės medžia
gos, kuri padės nuspręsti geriau
sius būdus naujiem tyrimų šalti
niam kaupti ir tam darbui ieško
ti valdiškos finansinės paramos.

Studijos metu bus apklausi
nėjama apie 800 baltų srities 
mokslininkų dviem atskirom an
ketom.

Studijos direktorius Nollen
dorfs pabrėžia, kad šis šaltinių 
surašymas turi du pagrindinius 
tikslus. Pirma, padėti baltų stu
dijų mokslininkam atverti tyri
mų šaltinių prieinamumą, kuris 
turėtų paspartinti šios srities 
mokslinį darbą Vakarų kraš
tuose. Antrasis tikslas yra padė
ti NEH agentūrai nuspręsti, ku
rie šaltinių kaupimo projektai 
yra labiausiai remtini. Nollen
dorfs mano, kad ši studija padės 
baltų mokslininkam geriau for
muluoti savo tyrimų programas 
ir padės sėkmingiau rungtis 
dėl tyrimų paramos valdiškose 
agentūrose.

Prašydamas paramos šiai stu
dijai, Nollendorfs pabrėžė aiškų 
baltų studijų augimą per pasku
tinį dešimtmetį Amerikoj ir ki

MŪSŲ SKYRIAI 

tuose Vakarų kraštuose. Nors 
beveik nėra institutų ir specifi
nių programų šiai mokslo sri
čiai puoselėti, baltų studijų 
mokslininkai yra išvystę stebėti
ną aktyvumą. Daugelis konfe
rencijų ir čia, ir užsieny, eilė 
brandžių mokslo darbų ir leidi
nių rodo gyvą dėmesį šiai sri
čiai. Nollendorfs tikisi, kad ši 
studija paskatins dar didesnį 
mokslinį aktyvumą baltų te
momis.

Norėdami sulaukti kuo pla
tesnės talkos šiame studijiniame 
darbe, direktoriai kreipiasi ir į 
baltų mokslininkus ir į etnines 
bendruomenes, prašydami atsi
liepti ir tuos, kurie dar nėra tie
siogiai gavę studijos apklausinė
jimo anketų. Visi, kurie galėtų 
iš savo patirties suteikti žinių 
apie bet kokius baltų studijom 
naudingus šaltinius, prašomi ra
šyti šiuo adresu: Research Tools 
in Baltic Studies, 812 Van Hise, 
1220 Linden Dr., University of 
Wisconsin, Madison, Wisc. 
53706.

K.K.

JUNO BEACH, FLA.

Užgavėnių renginys
LB Palm Beach apylinkės val

dyba, vadovaujama naujai iš
rinkto apylinkės pirmininko Z. 
Strazdo, vasario 4 Lake Park 
miesto rotušės pobūvių salėj 
suruošė šaunų Užgavėnių pobū
vį. Į jį susirinko šimtinė su vir
šum dalyvių. Tai rekordinis da
lyvių skaičius apylinkės istorijoj. 
Gausiai atsilankė tautiečiai iš 
Pompano Beach ir apylinkės.

Apylinkės pirmininkas, pa
sveikinęs svečius, supažindino 
su lietuviškais Užgavėnių papro
čiais.

Po pietų meninę programą 
atliko čia gyvenanti dailininkė 
R. Zotovienė. Ji padeklamavo 
du nuotaikingus Jono Aisčio 
eilėraščius.

Loterijai paveikslus aukojo 
dailininkai A. Petrikonis ir R. 
Zotovienė. Už parduotus bilie
tus gauta šimtas su viršum do
lerių, kurie paskirti lituanisti
niam švietimui remti.

Rengėjai dėkoja dailininkam 
už dovanas, programos dalyviam 
ir visiem svečiam, ypač LB 
Floridos Auksinio Kranto apy
linkės nariam už paramą.

A.B.
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Patersono Lietuvių Bendruo
menės apylinkė, kuriai vado
vauja Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. V. Dabušis ir val
dybos nariai J. Jackūnas — 
vykdomasis vicepirmininkas, 
inž. G. Klimas — sekretorius, 
J. Iškauskas — iždininkas, Kl. 
Praleika —r valdybos narys kul
tūriniam reikalam ir Vyt. Gružas 
— valdybos narys ir Vasario 16 
gimnazijos būrelio vadovas, Lie
tuvos valstybės 727 m. įkūrimo 
sukaktuves ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 60 meti
nes paminėjo vasario 18 ir 19.

Vasario 18, šeštadienį, visa 
apylinkės valdyba ir būrelis lie
tuvių susirinko prie miesto rotu
šės, kur burmistras Lawrence P. 
Kramer iškėlė Lietuvos trispal
vę, o susirinkusieji sugiedojo 
Lietuvos himną. Po to visi susi
rinko į burmistro įstaigą, kur jis 
pasirašė proklamaciją, skelbian
čią Lietuvių dieną. Moterys 
buvo apsirengusios tautiniais 
drabužiais.

Vasario 19, sekmadienį, 10:30 
vai. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioje vyko pamal
dos, kuriose dalyvavo ir miesto 
burmistras su žmona ir trimis 
vaikais. Mišias aukojo ir progai 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
V. Dabušis.

Vasario 16 diecezijos laikraš
tis “Beacon” įdėjo vyr. redakto
riaus Mr. Costello parašytą ilgą 
ir tikrai puikų vedamąjį ir mūsų 
jaunesniosios kartos atstovės Vi
tos Matusaitienės laišką. Klebo
nas po pąmokslo perskaitė iš
trauką iš minėto vedamojo.

Bažnyčios choras, vadovau
jant vargonininkei Ei. Williams- 
Vaičaitytei, giedojo patriotines 
giesmes,, o po pamaldų buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Mišių metu aukas prie altoriaus 
nunešė parapijos bažnyčios 
komiteto pirmininkas G. Yesęli- 
tes ir daugiau negu 20 metų 
buvęs apylinkės pirm., o dabar 
garbės pirm. — A. Rugys.

2 v. popiet patersoniečiai ir 
apylinkių lietuviai (šiemet žy
miai daugiau, negu kitais me
tais) susirinko į parapijos salę, 
kur vyko iškilmingas minėjimas. 
Minėjimą pradėjo LB apylinkės 
pirm. kun. V. Dabušis, sukalbė
damas invokaciją. Sol. G. 
Ugianskienė sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Solistė 
gyvena Philadelphijoj, Pa., bet 
jau pagarsėjo beveik visoj Ame
rikoj. Koncertavo viena ir su 
Perkūno choru, dainavo per ra
diją ir televiziją. Visur buvo la
bai šiltai sutikta ir mielai lau
kiama. Apie ją plačiau rašyta 
vasario 17 Darbininke. Baigusi 
konservatoriją, ji niekad nenu
stojo lavinti savo balso. Dabar ji 
lavinasi pas valstybinės operos 
solistę ir dainavimo mokytoją 
Juozę Augaitytę.

Tolimesnei programos daliai 
vadovauti buvo pakviesta Audro
nė Klimaitė. Trumpu žodžiu ji 
pasveikino miesto burmistrą 
Kramer, kuris minėjime dalyva
vo nuo pat pradžios iki pabai
gos, ir visus susirinkusius. Bur
mistro pirmas žodis buvo lietu
viškai “sveikinu”. Jis prisiminė, 
kad pereitais metais čia buvo 
minima ypatinga moteris (Nijolė 
Sadūnaitė). Mat, jis ir pernai iš

Patersono LB apylinkės valdyba ir būrelis lietuvių, kurie 
dalyvavo vėliavos pakėlime prie miesto rotušės vasario 18, 
susirinkę burmistro įstaigoj. Iš k. J. Iškauskas, inž. G. Kli
mas, Kl. Praleika, R. Stankaitienė, kun. V. Dabušis, A. Klimai
tė, A. Rugys, A. Stankaitienė, A. Stankaitytė-Tahinos, A. Ma
sionis, K. Jankūnas, J. Jackūnas, Betty Dowhen ir Vyt. 
Gružas. Sėdi miesto burmistras L. P. Kramer, kuris pasi
rašo lietuvių dienos proklamaciją. Nuotr. M. Rūgytės

buvo per visą minėjimą. Ta mo
teris, anot jo, buvo išsiųsta į Si
biro kalėjimą už savo krašto ir 
religijos meilę. Jis pasidžiaugė, 
kad turėjo progos kartu su visa 
šeima dalyvauti tokiose gražiose 
pamaldose. Tai reta proga, kad 
jis, būdamas tokiose pareigose, 
galėjo praleisti laiką su savo 
vaikais. Vaikam tai buvo įdomu, 
nauja. Jie daug klausinėję apie 
lietuvius. Burmistras savo kalboj 
tiesiog prašyte prašė: “Mylėkite 
savo gražią kalbą, savo turtingus 
papročius, dėvėkite visokiomis 
progomis savo gražiuosius dra
bužius. Nesiduokite būti sutirp- 
domi šio didelio ir turtingo kraš
to katile. Būkite dalis to krašto 

mozaikos, nes tik visų tautų 
gražūs papročiai puošia šį kraš
tą. Perduokite viską savo vai
kam ir vaikaičiam. Dar ir dar 
kartą prašau, neužmirškite savo 
kalbos ir papročių. Neužmirški
te savųjų už geležinės uždan
gos ir duokite progos jiem visa 
tai pajusti. Jūsų viltys išsipildys, 
ir Lietuva bus laisva.” Po to jis 
padėkojo Betty Dowhen už jam 
prisiųstą eilėraštį. Ji yra mūsų 
parapietė, ne lietuvė, bet visuo
met aktyviai padeda parapijos ir
L. B-nės darbuose.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Balys Raugas, JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas or
ganizaciniam reikalam. Pirmiau
sia jis pasidžiaugė nedidele, bet 
gyva ir veiklia Patersono LB 
apylinke. Jo kalba buvo neilga, 
gerai paruošta, daug pasakanti. 
Trumpais žodžiais paminėjo 
Lietuvos valstybės pradžią, ka
ralių Mindaugą, laisvės prara
dimą, kovos dėl nepriklausomy
bės ir nepriklausomos Lietuvos 
laikus ir vėl labai liūdną lais
vės netekimą. Ilgiau sustojo prie 
šių laikų kovos dėl Lietuvos 
laisvės ir Lietuvių Bendruome
nės tikslų bei jos nuveiktų dar
bų. Jis priminė Lietuvos disi
dentus, jų skelbiamą kovą oku- 

^.pąnjųj. Priminė ir Sjmą Kudirką.
Paminėjo, kad ir kiti laisvinimo 
veiksniai dirba gerą darbą. Bet 
visi tie darbai reikalingi pinigų. 
Prašė visus aukoti laisvinimo 
reikalam, laisvai pasirenkant, 
kam auką atiduoti.

Po paskaitos solistė Genė 
Ugianskienė paaiškino taisyk
linga anglų kalba kiekvienos 
dainos prasmę ir turinį. Pirmoj 
daly ji padainavo: Tėviškėlė —- 
Budriūno, Upelis — Stankūno, 
Štai ji, mano žemė — Kaveckd, 
Prisiminimas — Gudauskienės, 
Trys berželiai — Noviko. Solis
tės graži išvaizda, puiki laiky
sena, aiškiai tariami patriotiškų 
dainų žodžiai publiką, net ir 
mažus vaikus, visą dainavimo 
laiką laikė lyg užburtus. Bur
mistras irgi labai buvo sužavė
tas.

Po to pasirodė mažieji. Tomas 
Šaulys padeklamavo Mūsų kraš
tas — Lietuva — Jono Minelgos, 
o jo broliukas, Vincas Šaulys, 
Leonardo Žitkevičiaus eilėraštį 
— Oi, tu dangoraiži!

Stefa Kudirkaitė-Augulienė 
paskaitė du Bernardo Brazdžio
nio eilėraščius: Benamio daina 
ir Testamentas bei V. Mykolai
čio-Putino Vivos plango — Gy
vuosius apverkiu. Ir priedo Vla
do Lapienio laišką žmonai iš 
Sibiro kalėjimo.

Apsirengusi puikiais tauti
niais drabužiais, pasirinkta 

patriotine skaityba ji perkėlė 
susirinkusiuosius į tėvynę. Rei
kia paminėti, kad ji skaitė labai 
taisyklinga suvalkietiška tarme, 

lyg vakar atvykusi iš Lietuvos. 
Ji į šį kraštą atvyko būdama 
mažytė mergaitė.

Po deklamacijų vėl solistė pa
dainavo: Šlama šilko vėjas — 
Žižiūno, Mylėkime motiną bran
gią — Gorbulskio, Čia Lietuva 
— Vyt. Jurgučįo, Ramunėlė —

Gaižausko, Žemė kryžių ir 
smūtkelių — Jakubėno.

Dainuodama “Mylėkime moti
ną brangią”, ji pasikvietė ke
turis mažus vaikučius, mažiau
sią pasisodino sau ant kelių 
ir padainavo labai įspūdingai ir 
jautriai. Solistei akomponavo 
Gladys Leigh.

Pasibaigus meninei daliai, 
buvo pagerbtas ilgametis Pater
sono Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas ir uolus kitų orga
nizacijų veikėjas Antanas Rugys. 
Jis buvo pakeltas Patersono LB 
garbės pirmininku. J į pasveikino 
ir įteikė adresą LB Krašto val
dybos vicepirmininkas Balys 
Raugas. A. Rugys gražiai padėko
jo ir pasižadėjo talkinti LB apy
linkei bei kitom organizacijom 
ir toliau. Kai jis rinks aukas 
ir kas nors norės pabėgti, jis vy
sis. Kas, nenorėdamas aukoti ar 
pirkti jo platinamų knygų, išeis 
pro vienas duris, jis ras kitas du
ris.

Minėjimą užbaigė pirm. kun. 
V. Dabušis. Jis padėkojo prie šio

VLIKO NUMATO

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, atstovaudamas 
lietuvių tautos valstybinės ne
priklausomybės valiai, kalbėda
mas Sovietų Sąjungos sukausty
tos tautos vardu tarptautiniuo
se forumuose, reikalaudamas 
lietuvių tautai apsisprendimo 
teisės vykdymo ir būdamas vie
nas iš Lietuvos valstybingumo 
ramsčių, ryšis ir šiais metais 
tinkamai atlikti savo pareigas. 
Memorandumais ir raštais gins 
lietuvių tautos teises, kur tik jos 
bus pažeidinėjamos. Derins 
mūsų veiksnių veiklą, rems 
mokslininkų ir kultūrininkų dar
bus, padės jaunimui.

Jis ir šiais metais tęs šešio
mis kalbomis — lietuvių, anglų, 
prancūzų, italų, portugalų ir 
ispanų — Eltos Informacijų biu
letenių leidimą. Juose — ypač 
svetimomis kalbomis — bus 
skelbiami įvairūs dokumentai, 
bylojantieji apie mūsų tautos 
laisvės ryžtą, apie jai daromas 
okupanto skriaudas ir apie mum 
draugiškų kraštų prielankumą.

Ir šiais metais tęs savo dar
bą Lietuvių Žmogaus Teisių Ko
misija, pirmininkaujama prof. 
D. Krivicko.

Vlikas rinks žinias apie pa
vergtą tautą, ją informuos apie 
dabartinius tarptautinius įvy
kius ir stengsis aprūpinti tikra 
Lietuvos valstybės istorine me
džiaga (spausdiniais). Vliko 
mintys ir informacija tautai per
duodama radijo bangomis, nes

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
RENGIAMOS TORONTE, KANADOJ 
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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 
1011 COLLEGE ST., TORONTO, ONT. 
CANADA M6H 1A8

Patersono, N.J., LB apylinkės valdyba pas miesto burmist
rą, kai jis pasirašė lietuvių dienos proklamaciją. Iš k. inž. G. 
Klimas — sekretorius, J. Iškauskas — iždininkas, kun. V. 
Dabušis — pirmininkas, Kl. Praleika — valdybos narys kul
tūriniam reikalam, J. Jackūnas — vicepirmininkas, V. Gružas 
— valdybos narys ir Vasario 16 būrelio vadovas, Antanas 
Rugys — apylinkės garbės pirmininkas. Prie stalo sėdi Pa
tersono miesto burmistras Lavvrence P. Kramer. Nuotr. M. Rūgy
tės. •

minėjimo rengimo prisidėjusiem 
visai Patersono apylinkės valdy
bai, ypatingai Kl. Praleikai už 
suorganizavimą tokios gražios 
programos, menininkui Vyt. 
Gružui už papuošimą salės ir 
nupiešimą Mindaugo paveiks
lo, prelegentui, solistei, akom- 
paniatorei, deklamatorei ir ma
žiesiem programos dalyviam. 
Visus pakvietė vaišintis kava 
ir pyragais, kuriuos iškepė anks
tesnės emigracijos parapietė 
Marija Kemėžienė. Jos vyras 
yra mirusio prelato Kemėžio

kfl DARBAI

tauta , ypač jos jauniausia kar
ta, nori ir turi pažinti tikrą Lie
tuvos praeitį ir suprasti dabartį.

Vlikas tuoj išleis anglų ir kito
mis svetimomis kalbomis leidi
nėlį apie Lietuvą. Šių metų pa
baigoj išeis enciklopedinio po
būdžio knyga apie Lietuvą ang
lų kalba (ją baigia rašyti My
kolas Drunga). Stepas Zobars- 
kas prašytas suredaguoti dr. J. 
Pajaujo knygą apie Sovietų Są
jungos okupacijas, o Algis 
Rukšėnas — dr. D. Jasaičio kny
gą apie nacių okupacinį laiko
tarpį.

Iškilo reikalas painformuoti 
bolševikinės diktatūros paverg
tą ir rusų tautą, jos kalba, radi
jo bangom ir spaudiniais apie 
lietuvių tautos aspiracijas ir Lie
tuvos valstybės nusistatymą. Ir 
šį darbą reikėtų atlikti dar šiais 
metais.

Nei Vliko ir Tautos Fondo 
valdybų, nei tarybų nariai, nei 
Lithuanian Information Service 
bendradarbiai (kun. K. Puge
vičius ir D. Kezienė) nėra atly
ginami. Tačiau užmojai vis tiek 
pareikalaus stambių išlaidų. To
dėl Vlikas prašo išeiviją aukų 
Tautos Fondui šiais metais ne
sumažinti, bet dar jas padidinti, 
nes, Sovietų Sąjungos priespau
dai kietėjant, reikalinga mūsų 
sustiprinta veikla užsieniuose. 
Todėl vien šiais metais reikės 
sutelkti Tautos Fondui daugiau 
kaip 70,000 dolerių.

Kadangi okupacija Lietuvoj 

brolis. Prie vaišių talkino Betty 
Dowhen ir kt.

Miesto burmistras F.P. Kramer 
su žmona, programos dalyviai ir 
visa apylinkės valdyba buvo pa
vaišinti klebonijoj.

Aukų salėj surinkta per 1,000 
dol.

Į minėjimą atvyko kviesta 
“Paterson News” koresponden
tė, kuri pasikalbėjo su J. Jasu
laičiu ir A. Masioniu ir to paties 
laikraščio vasario 20 vakarinėj 
laidoj aprašė.

Barb. Paež.

dar nesibaigia ir išsilaisvinimo 
darbas tęsis dar ilgesnį laiką, 
tai Tautos Fondas Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
veiklai užtikrinti prašo testa
mentinių palikimų.

Aukos Tautos Fondui JAV at
skaitomos nuo mokesčių — IRS 
Identification arba Tax Exempt 
No. 23-7367835.

Testamentuose užrašoma 
Lithuanian National Founda
tion, Ine. (Tautos Fondas). Cer- 
tification No. 17337, State of 
New York. Adresas: 29 West 
57th Street, New York, NY 
10019. Telefonas (212) 752-0099. 
B.B.

(Elta)

Laiškas
dėl laiško

Š. m. kovo 3 d. Darbininke 
buvo paskelbtas Prano Naujokai
čio laiškas dėl Lietuvių Rašyto
jų Draugijos premijos komisijos 
atsistatydinimo.

Ryšium su tuo laišku turiu pa
reikšti, jog Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba buvo nuta
rusi, kad Jurgio Jankaus novelių, 
Danguolės Sadūnaitės ir Tomo 
Venclovos poezijos knygos, iš
ėjusios šiemet sausio mėnesį 
su 1977 metų data, privalo būti 
įjungtos į 1978 metais premi
juojamų knygų sąrašą.

Tas nutarimas, kurį man teko 
vykdyti, ir buvo LRD premijos 
komisijos atsistatydinimo prie
žastis.

Leonardas Andriekus, 
LRD pirm.

I iš visur Sj

— Draugo premijuoto romano 
“Po Damoklo kardu”, kurio au
torius yra rašyt. Anatolijus Kai
rys, premijos įteikimo iškilmės 
vyks balandžio 23 Chicagoj, Jau
nimo Centro didžiojoj salėj. Ta 
proga koncertuos sol. Dana 
Stankaitytė. Tūkstantinės me
cenatai yra Ada ir Andrius Sku
čai iš Lake Worth, Fla.

— Marijonų bendradarbių 
seimas Chicagoj įvyks kovo 12 
marijonų vienuolyne, prie Drau
go įstaigos.

— Putnamo seselių rėmėjų 
vakarienė ir koncertas Chicagoj 
įvyks kovo 19 Jaunimo Centre.

— Verdi operos Nabucco 
spektakliai, rengiami Lietuvių 
Operos, įvyks balandžio 1, 2 ir 
8 Chicagoj, Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj.

— Anita Pakalniškytė, jauna 
solistė, gyvenanti Hamiltone, 
Kanadoj, atliks meninės progra
mos dalį Californijos Lietuvių 
Dienoj, šiemet jau 25-toj, ren
giamoj Los Angeles Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos. 
Šventė įvyks birželio 18. Progra
moj taip pat dainuos ir Bosto
no lietuvių sekstetas, vadovauja
mas komp. Juliaus Gaidelio.

— Kun. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, nuo kovo 7 išvyksta iš Wa- 
shingtono. Išvykęs bus iki kovo 
28. Pirma sustos New Jersey, 
paskui važiuos į Kanadą. Važiuo
ja vesti rekolekcijų ir patarnauti 
pastoraciniame darbe.

— Neringos stovykla Vermon- 
te praneša, kad šiemet bus sto
vyklaujama tokia tvarka: nuo 
birželio 25 iki liepos 8 stovy
klauja, lietuviškai nekalbą vai
kai; nuo iepos 9 iki liepos 29 
— mergaičių stovykla; nuo lie
pos 30 iki rugpiūčio 12 — ber
niukų stovykla. . ; č. ■ •

— Antanas Adomėnas, LB Va
karų apygardos valdybos iž
dininkas, ir šiais metais paauko
jo Lietuvių Bendruomenės veik
lai remti 1000 dol. Jis taip pat 
yra LB aukų rinkimo vajaus 
vadovas Californijoj. Jo rodo
mas dosnumas paremti Lietuvos 
laisvinimo pastangas džiugina 
daugelį.

— Varpas, Toronto lietuvių 
choras, balandžio 15 koncertuo
ja Montrealy.

— Rašytojo Jurgio Gliaudos 
novelę “Dėdulė” 1977 gruodžio 
15 paskelbė Paryžiuj leidžiamas, 
plačiausiai Europoj skaitomas 
rusų savaitraštis “Russkaja 
Mysl”.

— Solistas Ričardas Daunoras 
atvyksta į Ameriką rugsėjo pra
džioj ir čia pasiliks iki spalio 
galo. Jau žinoma, kad jis kon
certuos St. Petersburge ir Mont
realy. Jo koncertų pelnas skiria
mas ketvirto jaunimo kongreso 
ruošai. Tas kongresas įvyks 1979 
Europoj.

— V. Grundmanio vadovauja
ma latvių The Free Press ži
nių agentūra, 3116 N. Pennsyl- 
vania St., Indianapolis, Ind. 
46205, šiomis dienomis pa
skelbė prieš sovietinius okupan
tus nukreiptą rašinį “Almost 
Own Will” ir išsiuntinėjo įvai
riem laikraščiam. Taip pat iš
leido eilę naujų ženklelių — li- 
pinukų, kuriuose minimi Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos vardai 
bei atitinkamais šūkiais reika
laujama Pabaltijo valstybėm 
laisvės.

— Grandinėlės, Clevelando 
lietuvių tautinių šokių ansamb
lio, 25 metų sukakties pokylis 
su muzika ir šokiais įvyks ba
landžio 8 Slovėnų salėj.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: A. Rudžiauskienė, Mont- 
real, Que., A. Anderson, Groton, 
Conn. Užsakė kitiem: K. Norvi
lą, Brooklyn, N.Y. — D. Nor- 
vilaitei, Marlboro, Vt., L Dvorak, 
Richmond Hill, N.Y. — T. Las- 
kui, Los Angeles, Calif. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Darbininko 
prenumerata pirmiem metam 
naujiem skaitytojam tik 10 dol. 
Atnaujinant Darbininko prenu
merata visiem 13 dol.
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PHILADELPHIA, 
PA.

Vasario 16-oji

Vinco Krėvės mokykloj
Philadelphijos ir Pietinės 

New Jersey Vinco Krėvės lietu
viškos mokyklos Vasario 16-osios 
minėjimas įvyko vasario 18 Šv. 
Andriejaus parapijos salėj.

Prieš minėjimą tėvų komitetas 
pavaišino mokinius dešrelėmis, 
pyragu ir soda. Mokyklos ve
dėja Teresė Gečienė pakvietė 
mokinius ir tėvus, kurie atvyko į 
minėjimą, susėsti. Ji paaiškino, 
kad ant lietuviškai papuošto sta
lo salės prieky yra dovana iš pa
vergtos Lietuvos. Prieš kelerius 
metus vienas asmuo iš Lietuvos 
lankė gimines Philadelphijoj ir 
buvo atvykęs į vieną mokyklos 
parengimą. Tas parengimas jam 
taip patiko, kad, grįžęs į Lietu
vą, atsiuntė mūsų mokyklai la
bai gražią juostą ir jai pakabinti 
rankšluostinę. Po šio paaiškini
mo mokyklos vedėja pakvietė 
X skyriaus mokinius vadovauti 
minėjimo programai.

Minėjimą atidarė Paulius Dai

Audrė Mironaitė atneša savo klasės aukas Lietuvos išlais
vinimo reikalam. Arūnas Česonis praveda aukų atnešimą. 
Nuotr. Gintaro Dragūno

nora. Amerikos ir Lietuvos vė
liavas įnešė Paulius Kazakaus- 
kas ir Eugenijus Sušinskas, o 
juos palydėjo Audra Dainoraitė, 
Lisa Kailytė, Aldona Botyriūtė ir 
Regina lacono. Toliau progra
mai vadovavo Jonas Zerr.

Buvo uždegtos žvakės. Jų už
degimas mūsų minėjimuose yra 
tradicija. Kiekvienais metais jas 
uždega kas nors kitas. Geltona 
žvakė simbolizuoja vyresniąją 
kartą, kuri mus moko apie mūsų 
tėvynę ir mum perduos savo 
darbus. Šią žvakę uždegė klebo
nas kun. J. Degutis. Žalia žva
kė simbolizuoja mokinius, kurie 
ateity turės perimti vyresniųjų 
darbus. Šią žvakę uždegė moki
nys Raimundas Radikas. Pas
kutinė žvakė, raudona, simboli
zuoja mokytojus, kurie mus 
moko, auklėja ir ruošia ateities 
darbam. Ją uždegė mokytoja 
Surdėnienė, buvusi mūsų mo
kyklos vedėja.

Paulius Dainora pristatė kun. 
K. Sakalauską, kuris sukalbėjo 
maldą, ir Daną Surdėnaitę, kuri 
paskaitė posmelį iš B. Brazdžio
nio poezijos.

Arūnas Česonis visus pa
kvietė sustoti Lietuvos himno 

giedojimui. Po to vėliavos buvo 
sustatytos į stovus, ir sargyba 
nuėjo. Po šių ceremonijų moki
niai atnešė savo aukas Lietuvos 
laisvės darbam. Arūnas pakvietė 
visų skyrių atstovus sudėti savo 
aukas į specialiai paruoštą krep
šelį. Darželis surinko $6, pirmas 
skyrius — $4.50, antras ir tre
čias $3.50, ketvirtas ir penktas
— $2.50, septintas — $2, aštun
tas — $4, dešimtas — $6, o pa
galbinis — $7. Iš viso $33.50.

Aušra Gečytė pristatė antrą
ją programos dalį.

Prieš kelerius metus Vincas 
Šalčiūnas lankėsi pavergtoj Lie
tuvoj ir, ten nufotografavęs 
daug vaizdų, padarė skaidres. 
Šiame minėjime jis tas skaidres 
parodė ir paaiškino. Su juo vi
siem buvo proga “nuvykti” į 
Lietuvą ir pamatyti, kaip ji atro
do.

Gintaras Dragūnas padėkojo 
V. Šalčiūnui, tėvų komitetui, 
kun. J. Degučiui ir visiem tėve
liam, kurie atvyko į mokyklos 
minėjimą. Tada visi sustojo į 
vieną didelį ratą ir, susijungę 
rankomis, sudainavo “Lietuva 
brangi”.

Minėjimui pasibaigus, visi dar 
pasivaišino kava ir pyragais.

Aušra Gečytė 
-o-

Balandžio 9, sekmadienį, Vin
co Krėvės mokyklos tėvų komi
tetas rengia Inos Nenortienės 
darbų parodą. Jos atidarymas
— tuoj po lietuviškų mišių (apie 
12 vai.). Bus galima ją lankyti 
iki 3 vai. p.p. Vieta — Šv. And
riejaus parapijos salė, 19-ta ir 
Wallace gatvės. Parodoj bus iš
statyti emalio ir keramikos dar
bai. Menininkė Nenortienė 
pirmą kartą atvyksta iš Bostono 
į Philadelphiją. Visuomenė 
kviečiama aplankyti parodą, įsi
gyti menininkės darbų ir tuo pa
čiu paremti lietuvišką mokyklą.

Paskaita
Teisininkė dr. Elena Arma- 

nienė kovo 12 atvyks į Phila-

Mokytoja Danutė Surdėnienė uždega raudoną žvakę tradi
ciniame žvakių uždegime, kurį praveda Jonas Zerr. Nuotr. 
Gintaro Dragūno

delphiją ir Sv. Andriejaus lietu
vių parapijos salėj skaitys pa
skaitą apie testamentų sudary
mą ir atsakinės į klausimus.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Philadelphijos klubo val
dyba maloniai kviečia visuome
nę šioj naudingoj paskaitoj gau
siai dalyvauti. Pradžia su užkan
džiais 12 vai., tuoj po lietuviš
kų mišių. — Sn.

Choras ruošiasi
Jau gerokas laikas, kaip Vil

ties choras, diriguojamas 
gabios muzikės Anelės Kauli- 

nytės, intensyviai ruošiasi Lietu
vių Dienų metu įvyksiančiai 
dainų šventei. Pagelbinis komi
tetas, susidedąs iš Marytės bei 
Vytauto Sušinskų ir Valerijos 
Makarauskienės, rūpinasi ke
lionei į Torontą lėšų telkimu. 
Tam tikslui sausio 15 Šv. And
riejaus parapijos salėj buvo su- 
suruošti pietūs su koncertine da
limi.

Mišrus choras padainavo Au
gau aš pas tėvelį — L. Aba
riaus, Siubau, lingau, paukšteli 
— J. Zdaniaus ir Šiaurės pa
švaistę — S. Sodeikos. Choras 
gerai susidainavęs, ir jo atlieka

mos dainos nuskambėjo gra
žiai.

Moterų choras, dalyvaujant 
solistėm Violetai Bendžiūtei ir 
Onai Šalčiūnienei, parengimo 
dalyvius maloniai nuteikė pa- 
dainuodamos Vaidilutę iš ope
ros Birutė — M. Petrausko ir Kur 
lygios, lygios lankos — A. Mi
kulskio.

Senokai begirdėta sol. Ona 
ŠalČiūnienė atliko Oi, ant kal
no ir Aš, anyta — J. Gruo
džio bei Dukružėlę — P. V. Sar- 
paliaus.

Sol. Violeta Bendžiūtė, pas
kutiniuoju metu vis dažniau pa
sirodanti scenoj, jautriai padai
navo Svajonių sodą — B. Gor- 
bulskio, Laimės juostą — M. 
Vaitkevičiaus, Nukritusius lapus 
— Z. Kosmos.

Dirigavo ir akomponavo A. 
Kaulinytė, nes jos tėvelis, mu
zikas Leonas Kaulinis, Vilties 
choro vadovas, yra gerokai su
negalavęs.

Programos pranešėjas buvo 
Vytautas Volertas Jr. Pietaujant 
grojo muzika, tvarkoma Algio 
Šalčiūno ir Vytauto Volerto Jr.

Br. Všk.

N0RW00D, MASS.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje vasario 19, sekmadie
nį, paminėta Lietuvos nepriklau
somybės 60 metų sukaktis. 10 
vai. klebonas kun. Albertas Ab- 
račinskas aukojo mišias už nu
kankintus lietuvius ir kenčian
čią Lietuvą, pasakė lietuvių ir 
anglų kalba tai dienai pritaikytą 
pamokslą, paliesdamas dabarti
nę padėtį Lietuvoje. Perskaitė 
ir maldą už Lietuvą. Ir per ki
tas mišias klebonas kalbėjo 
angliškai apie Lietuvą.

Choristės, vadovaujamos mu
ziko V. Kamantausko, gražiai 
giedojo lietuviškas gavėnios 
giesmes. Malonu buvo jų klau
sytis. Ankstesnės kartos lietuviai 
prisimena tuos laikus, kai Lie
tuvoj gavėnios laiku vakarais mo
terys verpdavo prie ratelių, ir 
bendrai visi giedodavo gražias 
gavėnios giesmes.

Klebonui leidus, bažnyčioje 
buvo daroma rinkliava Lietuvos 
laisvinimo reikalam. Aukas rin
ko bažnyčios kolektoriai. Po pa
maldų buvo sugiedota Marija 
Marija.

Gaila, kad ne visi lietuviai 
dalyvavo tose pamaldose, kurios 
buvo skirtos Lietuvos nepriklau
somybės šventės pagerbimui ir 
žuvusių dėl Lietuvos prisimini
mui. Vieni negalėjo dėl ligos ir 
kitų priežasčių, o kiti nenorėjo, 
kad minėjimas vyko bažnyčioje.

Klebonui kun. A. Abračinskui 
priklauso nuoširdi padėka už 
minėjimo surengimą, už mišių 
auką, pasakytą pamokslą, už lei
dimą bažnyčioje padaryti rink
liavą. Klebonas visada rūpinasi 
lietuviškais reikalais. Taip pat 
padėka priklauso choristėm ir 
muzikui V. Kamantauskui už 
gražų giedojimą. Dėkojame ir 
aukų rinkėjam ir visiem aukoju- 
siem.

Žvalgas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-ketvirtadie- 
niais 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. po
piet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pir
madienį-penktadienį nuo 9 v.r. iki 6 v.v., šeš
tadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet.

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION
24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032

Telef. 991-0001, 991-7260
54 veikimo metai (1924-1978)

• Saugi ir prieinama vieta lietuviam savo san
taupas dėti, paskolas imti ir kitus bankinius 
reikalus atlikti.

Mokami aukšti, įstatymu leidžiami dividendai: 
5 1/4 metam. Taupymo sąskaitom 6 1/2— 
(dviem metam nuo $2,500).

• Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų pri- 
skaitomi nuošimčiai.

Turtas (Assets) $14,505,751.00
• Greitas ir našus patarnavimas, vartojant 

anglų, lietuvių ir kitas kalbas.

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

Prezidento prof. dr. Jokūbo Stuko 
pažangos ir padėkos žodis

West Hudson South Bergen Chamber of Commerce 
įteikia žymenį pažangą darančiai Lietuvių Taupo- 
majai ir Skolinamajai įstaigai. Iš k. architektas John D. 
Nakrosis — įstaigos vicepirm., Robert Batson — 
Chamber of Commerce vedėjas, prof. dr. Jokūbas Stu
kas — įstaigos prezidentas, ir prekybos rūmų mi
rusio įkūrėjo Chrles Zetkaus sesuo.

Teikiuos pranešti, kad 1977 metais įstaigos veikla buvo sėkminga. Aktyvas (Assets), pa
lyginus su 1976 metais, padidėjo daugiau 18%, taupymas — 15%, paskolų (morgičių) 
išdavimas — 21%, rezervas pakilo 8%.

Be to, 1977 metais pastatyti nauji moderniški įstaigos namai, kurie pagražino 
Kearny miesto Davis Avė. vaizdą. Visa tai įvertino ir pažangos žymenį įteikė West 
Hudson-South Bergen Chamber of Commerce.

Stengsimės siekti pažangos ir ateityje. Pasitikėjimas mūsų įstaiga tiek lietuvių, tiek 
kitataučių yra didelis. Įstaigai vadovauja finansiniuose reikaluose prityrę lietuviai- 
direktoriai, o bankines operacijas pavyzdingai ir greiai atlieka įstaigos tarnautojai.

PROF. DR. JOKŪBAS STUKAS 
ĮSTAIGOS PREZIDENTAS

BALANSINIAI 1976 IR 1977 METŲ ĮSTAIGOS DUOMENYS

OFFICERS

• Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie specia
liai įrengto langelio, privažiuojant automobiliu.

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

1976 m. gruodžio mėn. 31 d.

ASSETS

Cash on Hand and in Banks ........................................ $ 273,029.
U.S. Government Securities ........................................... 425,938
Federal Home Loan Bank Stock .................................. 101,400
Mortgage Loans — Conventional .... ;........................... 9,237,556
Mortgage Loans — F.H.A................................................. 591.263
Mortgage Loans — V.A..................................................... 141,266
Government National Mortgage Loan Corp.................. 771,006
Federal Home Loan Mortgage Corp ............................ 167,095
Other Loans ................   331,928
Home Office — Land ...................................................... 65,900
Furniture and Fixtures — Net ....................................... 24,073
Other Investments ............................................................ 5,000
Other Assets ................................................................. 121,834

Totai Assets ...............................  $12,257,288

CAPITAL — LIABILITIES — RESERVES

Members Savings ............................................................$10,873,240
New Jersey Mortgage Finance Agency ...................... 427.382
Loans and Process ........................................................ 89,100
Other Liabilities ..................... :...................................... 176,160
Reserves and Surplus .................................................... 691,406

Totai ................................................$12,257,288 

EDMUND BENNET 
Chairman of the Board 

PROF. JACK J. STUKAS, Ph.D. 
President

JOHN D. NAKROSIS, A.I.A. 
Vice-President 

GEORGE KATILUS
Treasurer

JOHN A. CONDON
Secretary

LAVVRENCE G. MOSKAL 
Executive Manager 
2nd Vice President

IRENA M. BELZA
Assistant Secretary

DIRECTORS
PROF. JACK J. STUKAS, Ph. D. 

Seton Hali University, 
So. Orange, N.J.

EDMUND BENNET 
Edmund Bennett Agency, 

Harrison, N.J.
JOHN D. NAKROSIS, A.I.A. 

Kearny, N.J.
JOHN A. CONDON

Secretary
JOSEPH M. BELZA 

GEORGE J. KATILUS
Associate Director, Tax Admin.
Prudential Life Insurance Co., 

Nevvark, N.J.
STEPHEN A. MICKEVVICH, M.D. 

Bayonne, N.J.
JOHN J. SALVEST, ESO.

COUNSEL
JOHN J. SALVEST

STAFF
Alfred A. Stanish Filomena Morais

Paula T. Wall Kathryn Merk
Dorothy D. Donovan Sigitas Stupinkevičius

1977 m. gruodžio mėn. 31 d.

ASSETS

Cash on Hand and in Banks............................................ $245.999
U.S. Government Securities ................ j.......................................... 464,064
Federal Home Loan Bank Stock .................................. 108,200
Mortgage Loans — Conventional ................................ 11,368,851
Mortgage Loans — F.H.A................................................. 587,313
Mortgage Loans — V.A.................................................... 139,871
Government National Mortgage Loan Corp ................ 664.355
Federal Home Loan Mortgage Corp............................... 142,640
Ofher Loans ...................................................................... 373.813
Home Office Building — Net .. ...........   256,523
Furniture and Fixgures — Net ........................................ 65,107
Other Investments .............................................................. 5,000
Other Assets ....................................................................... 84,015

Totai Assets ..................................$14,505.751
CAPITAL — LIABILITIES — RESERVES

Members Savings...... ..................................................... $12,535.577
First National Bank & Trust Co. Kearny ....................... 500,000
New Jersey Mortgage Finance Agency .......................... 396,062
Loans i n Process ............................................................. 149,000
Other Liabilities ................................................................ 177,541
Reserve & Surplus ........................................................... 747,571

Totai ............................................... $14,505,751
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
VAKARŲ VOKIETIJOJ

60-oji Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukaktis Vokie
tijoj nebuvo paminėta kokia nors 
bendra švente. Mėginta tad ją 
paminėti atskirose vietose. Čia 
norima suminėti jų dvi: Schwe- 
tzingeną ir Kaiserslauterną.

Schvvetzingene jau nuo seno 
gyvena būrelis lietuvių vyrų, 
dirbančių prie amerikiečių ka
riuomenės. Jų darbdaviai ir šie
met leido Vasario 16-ąją padary
ti nedarbo diena. Šventė pradė
ta pamaldomis abiem konfesi
jom kartu, tačiau į jas susirin
ko tik labai mažas būrelis žmo
nių. Vėliau paaiškėjo ir prie
žastis — rašytuose kvietimuose 
į minėjimą apie pamaldas iš viso 
neužsiminta. Mišias aukojo kata
likų kapelionas kun. Fricas J. 
Skėrys. Pamokslas buvo sako
mas išeinant iš Šv. Rašto min
ties: “Prašykite, tai bus jums 
duota, ieškokite, tai rasite; bels
kite, tai bus jums atidaroma. Nes 
kiekvienas, kuris prašo — gau
na, kuris ieško—randa ir tam, ku
ris beldžia — atidaroma” (Lk. 
11, 9-10).

Amerikiečių teatro salėn susi
rinko apie 60 asmenų. Minėjimą 
atidarė 8591 LS kuopos vadas 
maj. Jonas K. Valiūnas ir ta pa
čia proga anglų kalba paaiški
no, ko čia susirinkta. Tada jis pa
kvietė iš Anglijos-Londono atvy
kusį dr. Aleksandrą Štromą pa
skaitai. Šis kalbėjo iš dalies 
vokiškai, iš dalies lietuviškai. Be 
kitko, pateikė siūlymą, kad Sta
sys Lozoraitis perimtų Lietuvos 
atstovavimą laisvajame pasau
ly ir sudarytų egzilinę vyriausy
bę.

Po paskaitos Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai pašoko eilę 
tautinių šokių ir padainavo ke
letą dainelių. Moksleiviam va
dovavo mokytoja M. Dambriū- 
naitė.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu.

Kaiserslauterne minėjimas 
įvyko vasario 18, šeštadienį. Ir 
čia pradėta pamaldomis, kurias 
laikė vėl kunigai Br. Liubinas ir 
Fr. Skėrys. Seselių koplyčia bu

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO VEIKLA
Ateitininkų Šalpos Fondo val

dybos pirmas šių metų posėdis 
buvo sausio 11. Dalyvavo visi 
valdybos nariai.

Pirmininkas dr. Vacys Šaulys, 
dalyvavęs Federacijos valdybos 
posėdy, pranešė apie jos užsi
brėžtus darbus ir, baigiantis jos 
kadencijai, ruošimąsi naujiem 
rinkimam. Pasidžiaugė, kad 
kongreso rezultatai ir materialiai 
yra geri, nes davė apie 8,000 dol. 
likutį. Kongreso finansų komi
sija buvo užsibrėžusi kongreso 
reikalam surinkti 15,000, bet, 
sėkmingai pasidarbavusi, su
rinko net 18,000 dol., nežiūrint 
į tai, kad “Šventojo narvo” pa

VYKSTAME DRAUGE Į JAV IR 
KANADOS DAINŲ ŠVENTĘ, 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNES IR PLB SEIMĄ
N.Y. — TORONTO — N.Y. 
lėktuvu birželio 26 — liepos 3 $208 
lėktuvu birželio 29 — liepos 3 $162 
lėktuvu liepos 1-3 $151 x 
autobusu birželio 30 — liepos 3 $74 
PHILA—TORONTO—PHILA 
lėktuvu liepos 1-3 $159 x

Į kainą įsiskaito kelionė lėktuvu ar autobusu ir visam 
laikui viešbutis (gyvenant dviem kambary). Galima 
keliauti ir be viešbučio užsakymo — kaina atitinkamai 
sumažinama.
x Įskaitoma kelionė iš aerodromo į viešbutį ir atgal. 
Registruojantis sumokama 25 dol. nevėliau gegužės 15

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 Knapp St.

Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. (212) 769-3300

vo apypilnė, nepaisant snieguo
to kelio.

8593 LS kuopoj minėjimą ati
darė Jurgis Barasas. Kalbėtoju 
buvo pakviestas iš Miuncheno 
atvykęs dr. Jonas Grinius. Jis 
pradžioj pasakė, kad kalbėsiąs 
ne apie Lietuvos praeitį, bet 
apie viltį. Kaip šeima stengiasi 
turėti savo namus, taip tauta —

AMERIKOS SEIMĄ
VVASHINGTONO KONFERENCIJOJ

Washingtono Hilton viešbuty 
vasario 4 vyko mokslininkų ir vi
suomenės veikėjų konferencija, 
kurioj buvo kalbama apie Ame
rikos šeimą. Rengėjai buvo 
Amerikos Italų Fundacija 
(American Italian Foundation).

Ryšium su 1979 gruodžio 
mėn. Baltųjų Rūmų rengiama 
šeimos konferencija Amerikos 
Italų Fundacija nori, kad būtų 
įvertintas etninių grupių įnašas 
į Amerikos šeimos supratimą. 
Konferencijos direktorius Ralph 
J. Perotta pabrėžė, jog diskutuo
ti Amerikos šeimą, nekreipiant 
dėmesio į skirtingas šeimas, 
ypač į “etnines šeimas”, jokie 
nutarimai ar nustatytos gairės 
nebus realūs. Visuomeninės gai
rės, nekreipiančios dėmesio į 
tai, kad Amerikoj yra visokių 
šeimų, ypač skirtingų etniniij 
šeimų, bus nepavykusios.

Konferenciją pasveikino Janet 
Forbush, Baltųjų Rūmų rengia
mos šeimos konferencijos vedė
ja. Ji atstovavo Joseph Califano, 
Health, Education and Welfare 
skyriaus direktoriui. J. Forbush 
užtikrino, jog, rengiant šią kon
ferenciją, bus atkreiptas dėme
sys ir į etnines grupes.

Rytinio posėdžio pagrindinis 
kalbėtojas buvo Andre w M. 
Greeley, Center for the Study of 
American Pluralism direktorių# 
iš Chicagos universiteto. Jo pa
skaita pabrėžė keturių etninių 
grupių — italų, airių, žydų, skan
dinavų — skirtumus ir panašu
mus kai kuriuose punktuose. 
Pavyzdžiui: kas šeimos galva, 
kas daro šeimoj svarbius nutari
mus, politinių nusistatymų per

statymas Chicagoj sudarė daug 
nuostolių. Prie kongreso išlaidų 
sumažinimo prisidėjo ir At-kų 
Šalpos Fondas, išleisdamas 

spaudinį “Ateitininkų keliu”.

Svarstant stipendijų prašy
mus, sprendimai buvo teigiami. 
Moksleivių ateitininkų centro 
valdybai (jos veiklai paskatinti) 
paskirta 500 dol. pirmam šių 
metų pusmečiui (tiek pat buvo 
paskirta praėjusių metų rudenį). 
Stipendijos paskirtos dviem 
teologijos studentam, kurių vie
nas jau yra diakonas, taip pat 
dviem teisės ir vienam muziko
logijos studentui.

Fondo lėšas sudaro nario mo

savo valstybę. Anot Griniaus, vi
sos imperijos žlugo, žlugs ir So-
vietų Sąjunga. Galiausiai paskai
tininkas suminėjo Simo Kudir-
kos ir Nijolės Sadūnaitės pavyz
džius. “Mūsų viltis nėra iliuzi
ja. Ji turi atramą istorijoj ir Die- 
vuje” — baigė dr. Grinius.

Po jo dar pora Vasario 16 gim
nazijos moksleivių padeklamavo 
po trumpą eilėraštuką, o pabai
gai buvo visų sugiedotas Lietu
vos himnas.

B.L.

davimas vaikam, girtuokliavi
mas tėvų ir vaikų tarpe.

Po A. Greeley paskaitos savo 
komentarus pateikė L. Williams, 
prel. G. Baroni, Mark Hutter, 
R. Vecoli ir W. D’Antonio. Prel. 
Gene Baroni, Department ot 
Housing and Urban Develop- 
ment asistentas sekretorius, yra 
didelis lietuvių draugas.

Po pietų pertraukos buvo dar 
dvi paskaitos. Pirmoji — “Ame
rikos šeima: vertybių ugdymas, 
šeimyniniai santykiai, šeimy
ninė santvarka įvairiose šeimo
se”. Pagrindinė kalbėtoja — V. 
Yans-McLaughlin, istorijos pro
fesorė iš Sarah Lavvrence kole
gijos.. Antroji paskaita — “Etni
nės šeimos žvilgsnis į Ameriką: 
įvairių šeimų šeimyninių verty
bių įvertinimas ir aplinkos, in
stitucijų bei visuomenės verty
bės”. Pagrindinė kalbėtoja —
C. Walker, Family and Child 
Services direktorė iš Howard 
universiteto. Po abiejų paskaitų 
buvo komentarai kitų kalbėtojų 
tomis temomis. Pirmosios po
pietinės paskaitos moderato
rium buvo Francis Femminella,- 
Foundation of Education profe
sorius iš State University of 
New York, o antrosios — Tonu 
Parming, profesorius iš Univer
sity of Mąryland.

Konferenciją uždarė Tonu 
Parming, Amerikos Italų Istori
nės Organizacijos viceprezi
dentas.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovėmis šioj konferencijoj 
buvo Jūra Viesulienė ir Galina 
Sužiedėlienė. Iš lietuvių taip 

kestis, aukos ir grąžinammos pa
ramos. Iždininkas prof. dr. Balys 
Paliokas pranešė, kad švenčių 
proga vieni mokėjo nario mo
kestį be jokio priminimo, o kiti 
atsiuntė aukas. Stambiausi auko
tojai: dr. Justinas Dėdinas (net 
500 dol. ir tai jau ne pirmą 
kartą), dr. Kazys Ambrozaitis, dr. 
Aldona ir Kazimieras Rimkus, Jo
nas ir Aldona Juozevičiai, dr. 
A.L. Čepulis, dr. Ignas Laba
nauskas, dr. Adolfas Baltrukė- 
nas, Alina Skrupskelienė, kun. 
Juozas Tautkus, kun. Vaclovas 
Martinkus, kun. Petras Patlaba. 
14 narių sudėjo 1,700 dol. Jiem 
visiem padėkota. Visos aukos at
skaitomos nuo federalinio pa
jamų mokesčio.

Pinigai laikomi bankuose, o 
išmokėjimai daromi čekiais. Ka
sos stovį kiekvienu metu lengva 
nustatyti. Iždininkui pavesta su
sižinoti su tais, kuriem yra duo
tos trumpalaikės paramos, dėl 
galimo jų grąžinimo; taip pat 
jam pavesta pasiruošti nario mo
kesčio vajui.

Fondas anksčiau yra suteikęs 
bent 40 studentų paramos, pa
naudodamas tam reikalui porą 
dešimčių tūkstančių dolerių. Jei 
tie , kurie jau yra pajėgūs, nors 
ir dalimis paskolą grąžintų, tai 
Fondui būtų daug lengviau 
verstis. Tiesa, vienas iš Pietų 
Amerikos, o kitas iš Afrikos grą
žino viską net su kaupu ir pasi
žadėjo Fondo ir ateity neužmirš
ti. Posėdy apgailestauta, kad 
pasitaiko ir tokių, kurie puikiai 
yra susitvarkę, bet, ką yra gavę 
iš Fondo, nebeprisimena. Tiki
masi, kad ir tokie kada nors susi
pras.

Valdyba posėdžiauja, kai atsi
randa spręstinų reikalų.

B. Vitaitis 

pat dalyvavo Elenutė Bradūnai- 
tė, Krickus ir Šimonis.

Konferencija buvo įdomi. Da
rosi vis aiškiau ir aiškiau, kad 
etninės grupės jokiu būdu nesu
tirpsta tame tirpdymo katile 
(melting pot), kurį seniai propa
guoja kai kurie amerikiečiai 
mokslininkai. Anaiptol, etninės 
grupės išlaiko savo vertybes ir 
jas perduoda sąmoningai ar ne
sąmoningai savo prieaugliui.

Taip pat pastebėta, kad kai ku
rios etninės grupės, kaip italai, 
žydai, airiai ir kiti, savo grupes 
studijuoja. Jauni mokslininkai ar 
doktorantai savo tezėm sociolo
gijoj, istorijoj ir kituose moks
luose pasirenka temas iš savo 
etninių grupių savybių, vysty
mosi JAV, santykių su kilmės 
kraštu ir t.t.

Lietuvių tarpe kol kas negir
dėti, kad kas tokiomis temomis 
domėtųsi. O ką bekalbėti apie 
stipendijų buvimą tokiom studi
jom! Yra pinigų studijuoti lietu
vių kalbai, bet turėtų būti fi
nansinis bei moralinis paskati
nimas ir lietuvių etninės grupės 

studijom. Tai būtų įdomu ne 
tik amerikiečiam, bet ir mum 
patiem, sužinant apie save. To
kios iniciatyvos turėtų imtis Lie
tuvių Bendruomenė ar Lietuvių 
Fondas.

j.n.v.

— Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjunga išsirinko naują val
dybą: pirm. Paulius Kuras, 
vicepirm. Kęstutis Vilis, sekr. 
Nijolė Gverzdytė, inf. vedėja Ri
ta Vilienė, Kanados vakarų rei
kalam Jurgis Valaitis, ižd. Vytas 
Valaitis, ryšininkė Zita Beržė- 
naitė, politinių reikalų koordi
natorius Marius Gudinskas.

— Lietuvių Šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro valdyba rūpina
si pastatyti paminklą okupuotoj 
Lietuvoj susideginusiam Romui 
Kalantai. Tariamasi dėl projekto 
ir svarstoma vieta, kur pamink
las būtų statomas.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

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

DOVANAS - SIUNTINIUS 
j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

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

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- — 770? 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seavievv Avė. 
Buft'alo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Lexington, N.Y. 12452 — Route 13 A

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

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

Kun. Vincas Andriuška sako 
pamokslą Lietuvos nepri
klausomybės šventės minė
jime St. Francis de Sales 
bažnyčioje Miami Beach, 
Fla. Nuotr. Ruth Wertalkos

MIAMI BEACH, FLA.
Rekolekcijos lietuviškai

Kovo 16-17 bus lietuviškos re
kolekcijos St. Francis de Sales 
bažnyčioje, 600 Lenox Avė., 
Miami Beach, Fla. Jom vado
vaus kun. dr. Vincas Andriuška. 
4 vai. popiet bus pamokslas, 
mišios lietuvių kalba. Kun. Ed
vardas Abromaitis klausys išpa
žinčių. Visi kviečiami.

Toje pačioje bažnyčioje vasa
rio 19 kun. dr. V. Andriuška au
kojo mišias už Lietuvą ir pasa
kė gražų pamokslą apie pavergtą 
Lietuvą, kviesdamas išlaikyti 
nesužalotą tautinę sąmonę, pasi
tikėjimą savimi. Kvietė visas jė
gas atiduoti tautai, kad sumažė
tų jos kančios ir sustiprėtų vil
tis išsilaisvinti. J.V.

Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam!

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

CH 3-2583 
268-0068 

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

WA 5-2737 
884-1738 

518 989-6742 
374-6446 

GL 8-2256 

201.342-9816 
246-9473 

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

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

PL6-6766 
432-5402 

914-297-0261 
SW 8-2868 
RI 3-0440

isvisur
— Lietuvos vyčių 65 metinis 

seimas 1978 vyks rugpiūčio 16- 
20 Syracuse, N.Y. Seimo šei
mininkais bus Lietuvos vyčių 
140 kuopa. Dėl informacijų 
kreiptis į seimo organizacinio 
komiteto pirmininką adresu: 
Frank Petrauskas, 201 Benning- 
ton Dr., Syracuse, N.Y. 13205. 
Telef. 315 492-0689.

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos naują 1978-79 val
dybą sudaro: dr. Henrikas Bra
zaitis — pirmininkas, dr. Vikto
ras Čeičys — vicepirmininkas, 
dr. Juozas Skrinska — sekreto
rius, dr. Dainius Degėsys — iž
dininkas ir dr. Roma Degėsie- 
nė — valdybos narė. Ši drau
gija turi apie 60 narių ir per pas
kutinius dvidešimt vienerius 
metus yra įteikusi 21 metinę 
kultūrinę 1000 dol. premiją kul
tūrinėj ir visuomeninėj veikloj 
pasireiškusiem asmenim at
žymėti.

— Į Lietuvių Fondą 1977 į- 
stojo 146 nauji nariai ir 1978 sau
sio 1 Lietuvių Fondo eilėse bu
vo 4416 narių.

— Detroito LB apylinkės 25 
metų sukakties minėjimas įvyks 
balandžio 2.

— Lietuvių Opera Chicagoj 
stato Verdi Nabucco. Spektak
liai vyks Chicagoj, Marijos aukš
tesniojoj mokykloj, balandžio 1, 
2 ir 8. Operą diriguos muz. 
Alvydas Vasaitis, režisierius — 
David Hicks, chormeisteriai: Al
fonsas Gečas, Emilija Sakadols- 
kienė, akompaniatorius — Arū
nas Kaminskas. Dainuoja: Dana 
Stankaitytė, Margarita Mom- 
kienė, Katerina Kogutaitė, Algir
das Brazis, Stefan Wicik, Rimas 
Strimaitis, Jonas Vaznelis, Ber
nardas Prapuolenis, Julius Sav- 
rimas, Operos choras.

— Prof. J. Žilevičius orga
nizuoja Muzikologjjos archyvo 
koncertą, kuris įvyks balandžio 
9 Chicagoj, Šaulių salėj. Progra
moj šaūlių vokalinė grupė ir 
Povilo Mieliulio vadovaujamas 
pilno sąstato simfoninis orkest
ras.

— Grandinėlė, Clevelando 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
balandžio 30 šoks Detroite.

— Pirmyn choras Chicagoj 
ruošiasi pastatyti gegužės mėne
sį “Hoffmano pasakas”. Choro 
repeticijos vyksta sekmadieniais 
Anelės Kojakienės salėj.

— Mokyt. Vyt. Karazija baigia 
ruošti Australijos lietuvių dienų 
30 minučių filmą. Šiam reikalui 
1100 dol. pašalpą paskyrė ir 
Australijos filmų institutas. Fil
mo gamybą remia Australijos 
Lietuvių Fondas, sutikęs pridėti 
trūkstamą sumą.

— Victor Shevel, vienas žy
miausių ukrainiečių tautybės so
listų Kanadoj, solistei Anitai Pa
kalniškytei davė metinę sti
pendiją dainavimui studijuoti.

— Volungė, Toronto lietuvai
čių dainos vienetas, sėkmingai 
koncertavo jau keliose lietuvių 
kolonijose. Šioj dainuojančioj 
grupėj dalyvauja R. Bukšaitytė, 
R. Giniotienė, L. Krikščiūnaitė, 
R. Radžiūnaitė, L. Underienė, 
R. Urbonaitė, R. Ulbinaitė, R. 
Vaičiūnaitė, R. Vaškevičiūtė ir 
E. Zubrickaitė. Grupės pianistė 
yra S. Freimanienė.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
centro valdyba šiemetinę poil
sio ir studijų savaitę rengia 
rugpiūčio 5-12 Dainavos stovyk
lavietėj. Jau sudarytas administ
racinis štabas, kuriam vadovaus 
komendantas Alfonsas Vėlavi- 
čius.

— Dr. Leo J. Aliliūnas, Sta
te University College, Fredonia,
N.Y., profesorius, suredagavo 
veikalą “Lithuanians in the 
United States: Selected Stu- 
dies”. Veikalo redaktorius yra 
lietuvių ateivių sūnus. Jis pasi
rinko bendradarbius ir straips
nius, gerai supažindinančius su 
lietuvių ateivių gyvenimu prieš 
pirmąjį ir prieš antrąjį karus, o 
taip pat pokarinę imigraciją.
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LAWRENCE, MASS.
Vasario 16-osios šventę Law- 

renco lietuviai šiemet atšventė 
vasario 19. Minėjimą organizavo 
ir jam vadovavo Altos skyr. pirm. 
Jonas Stundza.

11:45 vai. ryto Šv. Pranciš
kaus bažnyčioj klebonas kun. A. 
Janiūnas aukojo mišias Lietuvos 
intencija ir pasakė atitinkamą 
pamokslą.

1 vai. popiet parapijos salėj 
susirinkime sveikino naujasis 
burmistras Le Febre, o Mas- 
sachusetts valstijos senatorius 
Wall ir gubernatoriaus patarėjas

dr. Murkey išrūpino iš guberna
toriaus mūsų šventei raštišką 
proklamaciją.

Po to buvo pietūs, giedami 
JAV ir Lietuvos himnai, dainos. 
Dainavo lietuvių klubo moterų 
choras, o inž. Daugėla iš Man- 
chesterio rodė paveikslus iš Lie
tuvos. Matėm prieškarinę Lie
tuvos gamtą ir okupuotos Lietu
vos vargus.

Salėj dalyvavo apie 250 as
menų. Rinkliava nebuvo daro
ma. Kas norėjo, aukojo savano
riškai.

Albinas Jozakas, laidotuvių

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Rec ords

biuro direktorius, sulaukęs 62 
m. amžiaus, mirė ir vasario 11 
palaidotas. Šv. Pranciškaus baž
nyčioj gedulingas mišias su kle
bonu kun. A. Janiūnu koncele- 
bravo Šv. Marijos bažnyčios kle
bonas kun. J. Gallagher, Švč. 
Trejybės bažnyčios klebonas 
kun. Pekor ir Šv. Jurgio bažny
čios Haverhill klebonas kun. J. 
Svirskis. Velionis buvo švelnaus 
būdo, draugiškas, dosnus, ger
biamas lietuvių ir kitų. Nuliū
dime liko žmona Juzefina ir sū
nus Jeronimas.

Parapijos deimantinis jubi
liejus bus švenčiamas šiais me
tais. Iškilmėm ruošti komitetas 
jau darbuojasi.

O SPORTAS TORONTAS 78 DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

J. Skersys

Laima Stepaitis, lietuvių dainos ir operų arijos ....................................  7-00
Tik tau vienai, Korp. Neo Lithuania šokių muzika .............................. 6.00
Žalias vėjas, lengvos muzikos dainos .......................................     6.00
Vasaros šokis, lengvos muzikos dainos ..................................................... 6.00
Operų arijos, Sol. Stasio Baro ...................................................................... 7.00
Violeta Rakauskaitė dainuoja ..,...................................................................... 6.00
Leonas Barauskas, pasakojimai — antroji pi.................      6.00
Pupų dėdė ir dėdienė, polkos, Nr. 21 .........................   6.00
Linksmieji broliai, Juokų-šokių rinkinys ..........................................   6.00
Kokiais keliais aš keliausiu, “Baltija” kvint............................................... 6.00
Vyrai dainuoja, N.Y. Vyrų 17 dainų'........................................................... 6.00
B. Valterienės dainų rečitalis .......................................................   5.00
Aušra, VVindsoro mergaičių 15 dainų pi..................................................... 6.00
Kipro Petrausko dainos ir operų ištraukos ............................................... 6.00
O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos ....................  6.00
Yakutis, solisto dainos-arijos .......................................................................... 6.00
Šokame, 13 švelnios muzikos dainų ...............................................    6.00
Kur lygūs laukai, lengvos muzikos dainos ............................................... 6.00
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus .......    5.00
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos ....................... 6.00
Prie ugniakuro, 13 muzikos-šokių dainų .............................................   5.00
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai ...............    6.00
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių ................................. 16.00
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata ................................... 6.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ......................................................  6.00
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo .................................  6.00
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių ....................................  6.00
Lithuanian Language Record Course su tekstu ...................................... 6.00
Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ...........     6.00
Laša laiko lašai, Brocktono choras ..............................................................  6.00
Kur dangus ugnim liepsnoja, Clevelando choras ................................... 6.00
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos ............................  6.00
Su šokiu ir daina, Korp. Neo Lithuania šokių dainos .......    6.00
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ....................................   6.00
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ...................................... 6.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ........................................................... 6.00
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų ...................................... 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ............  6.00
Vilija, moterų kvarteto 15 dainų ................................................................. 6.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ......................................... 6.00
Sigųjė, pąsakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 ............ 6.00 
Dainų ir arijų rečitalis, Sol. J. Vaznelio ;.....:.7.L......................'.......i....." 6.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrioninių maršų ............ 6.00
Kove galingas, 'N.Y. Perkūnas, 13 dainų-operų chorų ............................ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ..................... ... 3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ........................  5.00
Jauna naktis, 12 lengvos muzikos dainų ..................................................  6.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės ...................................... 6.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo ......... 5.00
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) .......................... 6.00
Kalnuos dainuoja, “Baltijos” kvinteto II pi.......................   6.00
Žiburėlis, 13 lengvų šokių muzika ................................................ .... 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ............................................ 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų .............  2.00
Keliaujame su daina, Hamiltono mergaičių dainos .......      6.00
Dainų-operų rinkinys, Sol. S. Citvaro .............................     6.00
Dalia Juknevičiūtė skaito liet, kūrinius .................................................... 6.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo ................ 6.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos Ans. 17 1. dainų. Stereo .......................... 6.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 1. d. Stereo ...................... 6.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo .......... 6.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo. ....... 6.00 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ........................   6.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei .......   6.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ..............................   6.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid..........................   6.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainų................................ 6.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ..............     6.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų ................................. 6.00
A. Dvarione* šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ...........................    6.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ............................. 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, Sol. L. Juodytės ....................................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ....................  6.00
Dievui ir Tėvynei, Baltimorės vyrų giesmės-dainos ............................. 6.00
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo ... 6.00 
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) ......................................... 6.00
Jūros lopšinė, 14 šokių rinkinys ...........    6.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt. Stereo ......... 6.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ................   4.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ......   6.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ................................. 6.00
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po ......... 6.00
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo .............................................. 5.00
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo    ......... .............. 5.00
Sek pasaką, vaikam 4 pasakos ........   6.00
Zuikis puikis, įdainuotos vaikam pasakos ................................................. 6.00
Svajonių sodas, 12 lengvos muzikos kūrinių .......................................... 6.00
Dainos ir arijos, J. Armonienės ..................................   6.00
Lietuvos 60 m. minėjimo giesmės "su himnu ......................................... 6.00
Grojam Jums, Neo-Lithuanų orkestro 6 šokiai ...................................  6.00
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės .........   5.00
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 liet, dainų. Stereo ...............    6.00
Tykus buvo .vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ......................   6.00
Jūreivių keliai, 16 lengvos muzikos dainų, Stereo .......................  6.00
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos dainų duetai .................  6.00
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ......................................... 6.00
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo ...............    .v.......... 6.00
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ..................................  ............. 6.00
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo .................... 6.00
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ..........................    6.00
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių. Stereo .............    ................... 6.00
Pienės pūkas, estradinės dainės ................................................................ 6.00
Oi, toli toli...Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo .........................  6.00
Labą rytą, N.Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo .................. 6.00
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo    6.00 
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės .................   6.00
Antrasis literatūros vakara ............................................................................... 5.00
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu....................................... 6.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų .......................... 6.00

NEW LONDON, 
CONN.

DAR VEIKSIME
Vasario 26 susirinkime-minė- 

jime buvo iškeltas klausimas, ar 
vietos Liet. B-nės apylinkei ne
reikėtų įsijungti į Putnam, Hart
ford ar New Haven apylinkes, o 
čia turėti tik atstovybę. Priežas
tis — apylinkės narių skaičius 
mažėja dėl perkėlimo, persikėli
mo ar sumažinimo darbo darbo
vietėse ir kt. Susirinko tik 20 
asmenų, tarp jų trys mažame
čiai vaikai, viena moksleivė 
ir keturi pensininkai. 
Pasikalbėjus ir dvejus metus va
dovavusiai valdybai — pirm. B. 
Kondratui ir sekr.-ižd. Z. Rajec- 
kienei sutikus dar vienerius me
tus padirbėti, apylinkės veikla 
tęsiama.

Susirinkime kukliai-šeimyniš- 
kai paminėta ir Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukaktis. 
Pirm. B. Kondratas tarė trumpą, 
prasmingą žodį, pagerbti miru
sieji, tarp jų ir buv. apyl. pirm, 
a.a. J. Kepenis, paskaityta guber
natorės Grasso proklamacija, pa
deklamuotas vienas eilėraštis, o 
kitas perduotas iš okupuotoj 
Lietuvoj 
sugiedotas

PLS ŽAIDYNIŲ NAUJIENOS
Australijos lietuviai sportinin

kai su dideliu entuziazmu ruo
šiasi Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynėm. Pagal vėliausias ži
nias, 80 atletų žada atvykti į 
Torontą. Jų tarpe stipri vyrų 
krepšinio komanda, su E. Palu
binsku, Australijos valstybinės 
rinktinės žaidėju, priešaky. 1973 
ŠALFASS pirmenybėse Detroi
te Palubinskas beveik vienas su
dorojo Bostono vyrų komandą, 
įmesdamas 60 taškų! Kažin, ar 
šiemet tai pavyks prieš dabar
tinį ŠALFASS meisterį?

Australijos sportininkai po 
žaidynių tikisi aplankyti žymes
nius lietuvių sporto klubus, su
žaisti draugiškas rungtynes ir 
pasisvečiuoti pas Amerikos lie
tuvius. Tikėkimės, kad visiem 
svetingi australiečiai bus tinka
mai priimti Amerikoj. Kelionės 
plano paruošimui apsilankymo 
kvietimą iš anksto siųsti R. Si
dabrui, 17 Lucas St., Woodvil-* 
le South 5011, Australia.

Sportinių žaidynių lipinėlis, 
išleistas Pasaulio Lietuvių 
Dienų rengėjų

PADĖKA

Palm Beach Lietuvių Klubo 
susirinkime, kuriame buvo pri
siminta Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 60-ties metų 
sukaktis, aukojo: po 50 dol. — 
A. ir V. Tomkai, K. ir A. Šimu
liai, 20 dol. — J. ir J. Daugė
lai, po 15 dol. — P. ir V. Bal- 
chunas, E. ir V. Mazoliauskai, 
po 10 dol. — R. ir V. Volod- 
kai, V. Girnius, A. ir A. Sku
čai, po 5 dol. — V. Mickus, H. 
ir Pr. Šapalai, A. Papievienė, 
A. ir V. Garmai. Viso surinkta 
200 dol., padalyta lygiom dalim 
Altai ir Tautos Fondui. Aukoto
jam Palm Beach Lietuvių Klubo 
valdyba širdingai dėkoja.

Md., S. Martišauskas,

įkalbėtos juostelės,
Lietuvos himnas.

Apsieita be 
Altai ir LB 
aukų.

paskaitos. Vlikui, 
surinkta 216 dol.

JJ.

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

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 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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-

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI
Introduction to Modern

Lithuanian — 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė 

su tekstu — 8 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas

— 8 dol.
Lietuviškai angliškas žodynas

— 8 dol.
Lietuvių kalbos žodynas, pa

veiksluotas — 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova

na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas,
341 Highiand Blvd. Brooklyn, lės gaunamos Darbininko admi- 
N.Y. 11207. nistračijoj: 341 Highiand Blvd.,

Brooklyn, N.Y. 11207.

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 
sąskaitų ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, 
kurios išparduotas)

kad
pa
turi

Registruotis Pasaulio Lietu
vių Žaidynėm gali ne tik ŠAL- 
FAS Sąjungai priklausą klubai, 
bet ir pavieniai lietuvių kilmės 
sportininkai, aktyvūs mokyklose, 
universitetuose ir kituose sporto 
klubuose. Jeigu skaitytojai pa
žįsta tokius sportininkus, tai pra
šomi pakviesti ir paraginti juos 
dalyvauti lietuvių žaidynėse. 
Ypač laukiama lengvatlečių, 
plaukikų, stalo ir lauko teniso 
žaidėjų, šachmatininkų, šaudy
tojų ir golfininkų. Žiną apie 
šiuos sportininkus prašomi pra
nešti vietinių sporto klubų va
dovam arba tiesiog ŠALFASS 
pirmininkui Pranui Berneckui, 
32 Rivercrest Road, Toronto, 
Ontario M6S 4H3, Canada.

Dar kartą primenama, 
preliminarinė komandų ir 
vienių dalyvių registracija
būti atlikta iki kovo 15. Atskirų 
sporto šakų registracijos adresai 
buvo paskelbti pereitam Darbi
ninko numeryje, sporto skyriuj.

Nakvynių reikalingų sporti
ninkų sąrašus skubiai nusiųsti 
K. Budrevičiui, 519 Dovercourt 
Rd., Toronto, Ontario M6H 2W3, 
Canada. Tel. (416) 535-9755. Tik. 
iš anksto registruoti dalyviai ga
lės pasinaudoti patogiom ir pi
giom patalpom Toronto univer
siteto bendrabuty.

/ _o_

ŠALFAS Sąjungos centro val
dyba šaukia visuotinį sporto va
dovų ir darbuotojų suvažiavimą 
balandžio 1 Detroite. Bus labai 
svarbios diskusijos Toronto žai- - 
dynių galutiniam planui paruoš
ti ir nustatyti varžybų tvarka
raščiam. Labai svarbu, kad visi 
klubai, kurių sportininkai daly
vaus žaidynėse, atsiųstų savo at
stovus į suvažiavimą. Jis įvyks 
Detroito Lietuvių Namuose, 
25335 Nine Mile Rd. 
Southfield, Mich. 48034.

-o-

West,

Stalo teniso turnyras įvyks šį 
savaitgalį Kultūros Židiny. Tai 
yra USTTA organizacijos (kuriai 
priklauso ir LA Klubas) patvir
tintas turnyras su žymių žaidėjų 
sąrašu, piniginėm premijom ir 
prestižo kvalifikacijom. Šis tur
nyras yra populiarus organiza
cijos rytiniam pakrašty, nešąs 
lietuviam gerą vardą ir šiokias 
tokias pajamas.

Alg. Š.

Darbininko skaitytojai, pri- 
- siųsdami prenumeratos mokestį, 

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

25 dol. — C. Bielskis, Brock- 
ton, Mass.

14 dol. — St. Latviūnas, Wol- 
cott, Conn.

Po 12 dol. — S. Zdonis, Elm- 
hurst, Pa., M. Aukštaitė, Downs- 
viėw, Ont., J. Shukys, Chatham, 
N.J., A. Petkevičius, No. Wash- 
ington, Pa., D. Jonaitis, Wood- 
haven, N.Y., J. Simen, Scars- 
dale, N.Y.

Po 8 dol. — E. Juškevičius, 
Hot Springs, Ark., L. Gudelis, 
Hot Springs, Ark., E. Liaugau
das, Parsippany, N.J., V. Aviža, 
Brooklyn, N.Y.

Po 7 dol. — J. Tričys, Chi
cago, 111., A. Masaitis, Westfield, 
Mass., E. Gutmanas, Woodha- 
ven, N.Y., V. Sinkevičius, Chi
cago, III., A. Martinėnas, Wall~ 
ingford, Conn., L. Drangauskas; 
Woodhaven, N.Y., A. Dimas, 
Middle Village, N.Y., L. Lam- 
bertas, Pottstown, Pa., J. Blaže
vičius, Woodhaven, N.Y., L. Ba- 
laišis, La Šalie, Que.

6 dol. — J. Taoras, Pitts- 
burgh, Pa.

Po 5 dol. — The Writer’s 
Club “Trojan”, Los Angeles, 
Calif., A. Arlickas, Long Island 
City, N.Y., S. Blynas, Bridge- 
port, Conn., J. Gaila, Ellicott 
City,
Brighton, Mass.

Po 4 dol. — P. Kerdock, Brook
lyn, N.Y., K. Arlauskas, So. 
Boston, Mass., A. Skučas, Lake 
Worth, Fla.

Po 3 dol. — K. Navarauskas, 
Coventry, R. L, A. Matjoška, 
Dorchester, Mass., I. Tomas, 
Phoenix, Ariz.

Po 2 dol. — J. Vaičys, Al- 
bion, N.Y., kun. P. Čėsna, Ash
land, Pa., J. Venckus, Los An
geles, Calif., F. Dippel, No. 
Massapeąua, N.Y., K. Bačanskas, 
Dorchester, Mass., A. Jurgėla, 
Glendale, N.Y., M. Gludą, Lake 
Worth, Fla., S. Barakauskas, 
Brooklyn, N.Y., B. Užusienis, 
Chicago Ridge, 111., C. Kulas, 
Frawiew, N.J., A. Blechertaitė, 
Maspeth, N.Y., M. Mulevičius, 
Amsterdam, N.Y., P. Sidas, Oak- 
land, Calif., F. Laurinitis, Doug- 
laston, N.Y., B. Lukoševičienė, 
Richmond Hill, N.Y., V. Palo
nas, Akron, Ohio, K. Šidlauskas, 
So. Boston, Mass., M. Macke- 
vich, Pompano Beach, Fla., P. 
Simanauskas, Hartford, Conn., 
V. Karutis, Amsterdam, N.Y., M. 
Pavalkis, Elizabeth, N.J., W. 
Zlioba, Jamaica, N.Y., A. Mus
teikis, Buffalo, N.Y., J. Bružas, 
Wappingers Falls, N.Y., Kl. Jur
gėla, St. Petersburg Beach, Fla., 
A. Bacevičius, Newton, Mass., A. 
Daukantas, Santa Monica, Calif., 
Pr. Smulskis, Lima, Ohio, B. Ne- 
verauskas, Sterling Hts., Mich., 
C. Gečas, Toronto, Ont.

Po 1 dol. — V. Dapšis, Glen
dale, Calif., J. Sventickas, Det- 
roit, Mich., P. Ežerskis, Cleve- 
land, Ohio, O. Bogiel, Baltimo- 
re, Md., S. Jatulis, Garwood, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

This announcement is nelther an offer to sali nor a solicltatlon of an offer to buy any of these securities 
The offfer is mada only by the Offerlng Clrcular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securities w III be offered in statės where the Securitles Laws of such statės have been complied wlth.

DEXTER PARK
PHARMACY l|0|

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

Models
For 

Television, 
Fashion, 

Commercials,
Shows, 

Advertising 
Beginners and 
Professionals

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Suite 404) 
225 West 57th St„ 

N.Y.C.
212-586-3556
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Devintoje dailės parodoje Kultūros Židiny rengėjai, dailininkai ir svečiai. Iš k. sėdi Regina 
Budrienė, Feliksas Andriūnas, Aleksandras Vakselis, Elena Mickeliūnienė, Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, Aleksandra Merker-Vitkauskaitė, Aleksandra Kašubienė, 
Petras Vaškys, Vsevolodas Dobužinskis, stovi — Vincas Padvarietis, Česlovas Janušas, 
Stasys Santvaras, Tėv. Paulius Baltakis, OFM, Vytautas Sakalauskas, Birutė Kidolienė, 
Juozas Sodaitis, Judita Žiliūtė, Vytautas Kašuba, dr. Jonas Lenktaitis, Jonas Rūtenis, Albina 
Vence, Paulius Jurkus. Nuotr. L. Tamošaičio

DEVINTOJI DAILĖS PARODA KULTŪROS ŽIDINY
Paskirtos ir įteiktos premijos, 
dalyvavo 27 autoriai su 124 darbais

Devintoji dailės paroda vyko 
vasario 25, 26 Kultūros Židiny. 
Ji buvo suplanuota vasario 11- 
12, bet tuo metu siautė sniego 
audra, ir paroda buvo nukelta.

Paroda užėmė abi sales. Di
džiojoje salėje dar buvo pastaty
tos specialios sienos, įvairaus 
dydžio kolonos, ant kurių buvo 
sukabinti paveikslai. Taip pat ir 
apatinėje salėje stendų plokštė^- 
mis buvo uždengti šildymo apa
ratai, buvo pastatyta speciali sie
na, kurioje buvo iškabinti vaikų 
piešiniai.

Viso parodoje dalyvavo 27 
autoriai su 124 darbais. Vaikų 
buvo 9 su 11 darbų. (Jie į bend
rą skaičių neįeina. Nebuvo net 
kataloguoti.) Parodoje buvo spe
cialiai pagerbtas dail. Adalber
tas Staneika. Jo buvo išstatyta 
18 darbų. Ir jie nebuvo katalo'- 
guoti, ir jis neįeina į 27-nių 
skaičių.

Paroda skiriama
Kaip buvo skelbta spaudoje, 

paroda buvo skiriama Lietuvos 
nepriklausomybės 60 metų su
kakčiai pagerbti. Tai lietuvių 
kūrybinis vainikas šiai šventei. 
Kaip visas ankstesnes parodas, 
taip ir šią rengė LB New Yorko 
apygarda. Talkino tos apygardos 
apylinkės. Specialiems darbams 
dar buvo sudarytos komisijos,

sukviesti talkininkai. Taip prie 
parodos parengiamųjų darbų ir 
prie jos pravedimo dirbo nema
ža žmonių. Tik visų bendra tal
ka tai buvo įmanoma padaryti.

Rengiamasi atidaryti
Parodos atidarymo laikas bu

vo numatytas vasario 25, šešta
dienį, 12 vai. Tai prieš tą laiką 
visose salėse vyko gyvas judėji
mas.

Tuo metu Feliksas Andriū
nas iš Wyncote, Pa., atvežė 
dail. Adalberto Staneikos darbus 
ir juos iškabino prie scenos. 
Buvo atbaigiama skulptūrų eks
pozicija, atbaigiami ir švarinami 
visi kampai, išdėstomos kėdės, 
uždegamos lempos. Taip abi 
salės švytėjo nuo šviesų, mirgė
jo^ nuo įvairių kūrinių. Buvo 
šventiška ir pakilu.

Suvažiavo tuo laiku ir premi
jom skirti komisija, kurią sudarė 
dailininkai Aleksandra Merker- 
Vitkauskaitė, Česlovas Janušas, 
Petras Vaškys, kaip koordinato
rius ir rengėjų atstovas — LB 
apygardos pirmininkas Aleksan
dras Vakselis.

Komisijai buvo duotas sąrašas, 
kokias premijas turi paskuti. Ir 
jie vaikščiojo iš vienos salės į ki
tą, kol savo darbą atliko.

Tuo metu atėjo ir 12 valan
da — vidurdienis. Ir kas galėjo

tikėti, kad lankytojai bus tokie 
uolūs. Reikėjo skubėti pastatyti 
visas tarnybas prie durų, atnešti 
katalogus, nes jau rinkosi paro
dos lankytojai.

Iškilmingas parodos 
atidarymas

Kaip įprasta, oficialus parodos 
atidarymas būna vakare. Tai ir 
vasario 25, šeštadienį, 7 valan
dai susirinko apie 200 žmonių. 
Prie scenos buvo išstatyti dail. 
Adalberto Staneikos darbai. 
Ties viduriu stovėjo pultas, 
prie kurio vyko visos atidarymo 
kalbos. Publika sėdėjo dviem 
pusračiais iš abiejų šonų.

Atidarymo iškilmes pradėjo 
LB apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis, išryškin
damas rengėjų intencijas, ko
dėl tos parodos rengiamos, kaip 
jos sutelkiamos. Drauge pa
skelbė, kad ir kitais metais bus 
rengiama dešimtoji paroda.

Kaip įprasta, parodą atidaryti 
pakvietė Lietuvos gen. konsulą 
Anicetą Simutį- Savo trumpoje 
kalboje jis pasidžiaugė parodos 
idėja, kad visi sutelpa po vienu 
stogu, kad rūpinasi prieaugliu, 
ir paskelbė parodą atidarytą.

Trumpą sveikinimo žodį tarė 
ir Liet. Dailininkų Sąjungos pir
mininkas Jonas Rūtenis.

salę ir įteikti pirmininkaunan- 
čiam. Pirmininkaująs paėmė vo
ką ir jį atidarė, paskaitė ir pa
skelbė, kad tokia ir tokia premi
ja paskirta tam ar anam.

Pradėta nuo garbės pažymėji
mų. Tokie pažymėjimai — dip
lomai paskirti: Reginai Ingelevi- 
čienei, Jonui Šukiui, Zenonui 
Ūseliui.

Toliau ėjo šios premijos: jau
nojo dailininko 100 dol. premija 
paskirta Vytautui Sakalauskui už 
jo paveikslą — Ant stalo. Premi
jos mecenatė — Elena Mickeliū
nienė.

Tradicinio meno 100 dol. pre
mija paskirta Annai S. Mažeikai 
už jos batikos darbą — Pelė
dos. Premijos mecenatė Elena 
Mickeliūnienė.

Tautinės tematikos 100 dol. 
premija ^paskirta Pauliui Jurkui 
už jo paveikslą — Lieporių pi
liakalnis. Premijos mecenatas — 
LB New Yorko apygarda.

Devintosios dailės parodos 
200 dol. premija paskirta Vse- 
volodui Dobužinskiui už paro
doje išstatytus paveikslus. Pre
mijos mecenatas — dr. Juozas 
Kazickas.

M. K. Čiurlionio vardo 300 
dol. premija paskirta Albinui 
Elskui už parodoje išstatytus vit
ražų eskizus. Premijos mecena
tas — dr. Juozas Kazickas.

Premijom įteikti buvo pa
kviesti esą mecenatai. Kadangi 
nebuvo dr. Juozo Kazicko, tai tas 
dvi premijas įteikė Česlovas 
Janušas. Nebuvo ir Kultūros Ta
rybos pirmininko. Buvo tik vie
nas iš krašto valdybos — Felik
sas Andriūnas, pirmininko Juo
zo Gailos įgaliotinis. Jis ir įtei
kė šią Kultūros Tarybos premiją 
ir pasakė trumpą sveikinimo kal
bą. Taip pat dr. Juozo Kazicko 
vardu rengėjus ir laimėtojus pa
sveikino Česlovas Janušas.

Publika plojimais palydėjo vi
sas šias intriguojančias ceremo
nijas.

Rengėjai, pagerbdami savo 
svečius ir mecenatus, įteikė gė
lių Lietuvos gen. konsulo žmo
nai J. Simutienei ir mecenatei. 
Elenai Miclceliūnienei.
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Prisimenamas dail.
Adalbertas Staneika

Susidarė paprotys, kad tokiose 
parodose būtų pagerbtas koks 
vienas vyresnės kartos dailinin
kas. Septintoje (1976) parodoje 
buvo pagerbtas dail. Kajetonas 
Šklėrius. Aštuntoje (1977) — 
dail. M. Dobužinskis. Šiemet

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 60-ji ir Mindaugo karū
nacijos 725 m. sukaktys Bosto
ne minėtos vasario 26. 10:15 vai. 
ryto mišios aukotos Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj, So. 
Bostone. Tuoj po mišių prie Lie
tuvių Piliečių d-jos salės So. 
Bostonebuvo iškeltos vėliavos. 
Salėj minėjimą pradėjo Altos 
Bostono skyriaus š.m. pirm, 
inž. E. Cibas. Vėliavų įnešimui 
vadovavo Amerikos legijono St. 
Dariaus postas. Sugiedojus Lie
tuvos ir JAV himnus, Tėv. Kęs
tutis Butkus, OFM, sukalbėjo 
invokaciją. Pagerbti salėj daly
vavę savanoriai kūrėjai: Antanas 
Janavičius, Antanas Baltrašiū- 
nas, Juozas Liutkonis, Silvest
ras Kontautas ir Kazys Merkis. 
Ilgoj atidaromoj kalboj pirm. Ci
bas pagerbė inž. Nasvytį, kuris 
suprojektavo anglų-prancūzų 
lėktuvui Concord siurblius. Pa
gerbė ir Lietuvių Enciklopedi-

Tėvai vėliau persikėlė gyventi į 
Krokuvą.

Meną pradėjo studijuoti Kro
kuvoje, vėliau Miunchene, Pa
ryžiuje, Romoje. Romoje pasili
ko gyventi nuo 1912 metų. Pra
džioje buvo gimnazijos mokyto
jas, vėliau atsistačius Lietuvai, 
pradėjo dirbti Lietuvos pasiunti
nybėje ir buvo pasiuntiniu prie 
Italijos vyriausybės (prie Kvi- 
rinalo). 1930 grįžo į Užsienio 
reikalų ministeriją Kaune ir bu
vo patarėju. Vokiečių okupacijos 
metais vadovavo Lietuvių dai
lininkų Sąjungai ir tą sąjungą iš
saugojo, kad ji nebūtų uždaryta, 
kai tuo tarpu panašios sąjungos 
jau buvo uždarytos. Pokario me
tais buvo Ravensburge, pietų 
Vokietijoje, ir vadovavo visų pa
bėgėlių komitetui. 1949 atvyko 
į Ameriką, apsigyveno Wyncote, 
Pa., ir vertėsi tapybą. Daugiau
sia tapė portretus. Dabar jo pali
kimo globėjas Feliksas Andriū
nas organizuoja išleisti leidinį 
apie jį.

Apie Adalbertą Stanciką kal
bėjo Paulius Jurkus. Po jo kal
bos pirmininkas visus pakvietė 
susipažinti su paroda ir mažojoje 
salėje apsilankyti į kavinę.

Netrukus posėdžių menėje

jos leidėją J. Kapočių. Saulius 
Cibas perskaitė iš New York Ti
mes recenziją apie Vytauto Sme
tonos koncertą New Yorke. Pro
gramos vadovavimą perėmęs 
Mykolas Drunga pristatė 23 me
tų prelegentą Vytautą Smetoną. 
Šis aiškiai pasmerkė komuniz
mo rėmėjus. Be vakarų pagalbos 
komunizmas neegzistuotų. Va
karai, ypač Amerika, finansuoja 
Sovietus , kad už jų pinigus pa
gamintų virvę, kuria ir pakars 
tuos finansuotojus. Kalbėtojas 
davė daug statistinių, duomenų 
nuo pat komunizmo įsigalėjimo 
Rusijoj iki šių dienų. Marius 
Žiaugra perskaitė guberna
toriaus ir burmistro proklama
cijas. Sveikino latvių ir ukrai
niečių atstovai. Priimtos rezoliu
cijos. Meninėj daly Onos Ivaš- 
kienės vadovaujami patys ma
žieji tautinių šokių šokėjai pa
šoko kelis šokius. Kalvaitytė, 
Zikas ir Zikaitė padeklamavo 
po eilėraštį. Sol. B. Aleksaitė, 
akomponuojant prof. J. Kačins
kui, padainavo Našlaitės raudą, 
Mano protėvių žemę ir ariją iš 
operos Jūratė ir Kastytis. Be to, 
dar vieną dainą bisui. Berkeley 
muzikos kolegijos studentų cho
ras lietuviškai padainavo komp. 
J. Kačinsko Jau saulutė leidžias, 
Esi dangau, Beržas ir Lietuvos 
takeliai. Be pertraukos išbuvę 
salėj keturias valandas su vir
šum, baigėm minėjimą.

Kultūros klubo susirinkimas, 
dėl sniego audros atidėliotas, 
įvyko vasario 25 Tautinės Sąjun
gos namuose, So. Bostone. Va
karo prelegentu buvo dail. Vik
toras Vizgirda. Klubo pirm. 
Beatričė Vasaris pranešė, kad 
kovo mėnesį susirinkimo nebus.

Internacionalinis Institutas ir 
šiemet ruošia metinį balių, kuris 
įvyks kovo 18 Park Plaza vieš
buty. Bus įvairių tautybių stalai 
su maistu, programoj bus šoka
mi tautiniai šokiai, skiriamos do
vanos už gražiausią tautinį kos
tiumą. Dalyvaus su savo stalu ir 
Moterų Federacijos klubas. Va
sario 23 Internacionalinio Insti- 
luto patalpose įvykusioj spaudos 
konferencijoj lietuviam atstova
vo L.M.K.F. Bostono klubo 
pirm. A.. Moriarty bei Lendrai- 
tienė ir-Vasyliūnienė. Mūsų klu
bo pirmininkei šiemet tenka 
garbė būti viso baliaus viršinin
ke. Lietuviai kviečiami atsilan
kyti į metinį balių, pabūti kitų 
tautybių tarpe ir paremti Inter
nacionalinį Institutą.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai gerbiamas Darbininko 

Redaktoriau,

Labai prašau, jei būtų galimy
bė, prieš Čiurlionio ansamblio 
koncertą N.Y. išspausdinti šį 
mano pasisakymą, kuriuo noriu 
atitaisyti bolševikų skelbiamą 
netiesą Čiurlionio ansamblio at
žvilgiu.

Šių metų vasario 24-tos dienos 
Darbininke, žiniose “Iš paverg
tos Lietuvos kultūrinio gyveni
mo” minimas muzikologas Rai
mundas Apanavičius. Jis, rašy
damas apie “Lietuvos” aka
deminį dainos ir šokio ansamb
lį pagal bolševikinius principus, 
skelbia netiesą, kad “Čiurlionio 
ansamblis išeivijoje yra ano-vil
niškio ansamblio atžala”. Yra pa
našiai klystančių ir išeivijos lie
tuvių. Tad noriu pataisyti, kad 
Čiurlionio ansamblis yra įsteig
tas nepriklausomybės laikais, 
kaip Vilniaus šaulių rinktinės 

vyrų choras, greta jo šaulių 
moterų kanklių orkestras ir šo
kėjų grupė. Koncertavo atskirai 
ir kartu, o Lietuvą okupavus bol

ševikam ir Šaulių Sąjungą už
darius, minėti meno vienetai su
sijungė ir pasivadino “Čiurlio
nio” vardu.

Bolševikinė vyriausybė tik 
1940 lapkričio mėnesį įsteigė 
Vilniuj filharmoniją ir tuomet 
vadintą Filharmonijos liaudies 
ansamblį. Čiurlionio ansamblis 
jau pilnai koncertavo Vilniuj 
ir provincijoj, kai Filharmonijos 
liaudies ansamblis scenoj pasi
rodė tik kitų metų pavasarį, į jį 
įjungus Čiurlionio ansamblio 
kanklių orkestrą ir šokėjų grupę. 
Po didingo Čiurlionio ansamb
lio koncerto Vilniaus teatre 1941 
vasario 15 ano ansamblio vado
vas J. Švedas už nesėkmingą 
vadovavimą gavo švietimo ko
misariato (A. Rūko) įsakymą iš 
pareigų pasitraukti, ir buvau pa
kviestas to ansamblio dirigentu, 
kurį paruošiau pasirodymam bei 
koncertam. J. Švedas buvo likęs 
to ansamblio meno vadovu.

Priimkit mano gilios pagarbos 
pareiškimą.

A. Mikulskis

įteikiamos premijos
Labiausiai intriguojantis mo

mentas buvo premijų įteikimas. 
Niekas nežinojo, kam jos paskir
tos. Komisija, baigusi savo darbą, 
surašė protokolą ir surašė visus 
aktus, kurie ir buvo čia atnešti į

pasirinktas Adalbertas Staneika, 
kuris buvo diplomatas ir daili
ninkas, miręs 1962 vasario 1 
Wyncote, Pa.

Jis turi įdomią istoriją. Jo tė
vas dalyvavo 1863 metų sukili
me. Dėl to turėjo pasitraukti iš 
Lietuvos. Tėvas pasitraukęs sto
jo į Garibaldi armiją, kuri karia
vo už Italijos išlaisvinimą ir su
jungimą. Po karo grįžo ir ap
sigyveno Galicijoje. Ten Lė
kiuose 1885 gimė Adalbertas.

parodos dalyviam ir svečiui poe
tui Santvarui pagerbti buvo su
rengtas priėmimas. Ten sveiki
nimo kalbą pasakė Česlovas Ja
nušas ir pakvietė išgerti tostą. 
Sugiedojo Ilgiausių metų.

Dabar susipažinkime su pado
ria. Apie tai kitą kartą, (p.j.)

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

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

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

NEW BRITAI N, CONN.

Mirė P. Černiauskas

Velionis buvo kilę iš Zarasų 
krašto. Baigęs vidurinę mokyklą, 
kurį laiką pasiliko tėvo ūky
je Treigeliuose. Atlikęs karinę 
prievolę, įstojo į pasienio poli
ciją, kur ištarnavo iki antrojo pa
saulinio karo. Vokiečiam užėjus, 
buvo jų pagelbinės kariuomenės 
daliniuose. Karo metu buvo nu
blokštas į Italiją. Į Ameriką jį 
atsikvietė Benišių šeima. Ap
sigyveno New Britain, Conn., 
ir dirbo įvairiose įmonėse. Bu
vo gero, ramaus būdo ir mielai 
visiem patarnaudavo. Prieš tre
jus metus susirgo inkstų nepa
gydoma liga. Tada jį globojo Z. 
ir R. Dalangauskai, kurie suren
gė ir laidotuvių vaišes.

Velionis paliko dvi seseris ir 
brolį Lietuvoje.

KAINA nuo $741.00 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas 
kovo 23 

balandžio 25 
balandžio 29

rugsėjo 22
DVIEJŲ SAVAIČIŲ: Maskva/Vilnius/Leningradas/ 

Briuselis

gegužės 4 
gegužės 9 
rugsėjo 17

gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2

liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3

gruodžio 22

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

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

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

Irena ir Adalbertas Milaševičiui 
West Palm Beach, Fla.

Petras Černiauskas, 63 metų, 
mirė kovo 1 New Britain, Conn. 
Palaidotas kovo 4 iš lietuvių Šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčios 
St. Mary’s kapinėse. Religines 
apeigas atliko kleb. kun. Jonas 
Rikteraitis, kun. Kazimieras Pu
gevičius ir buvęs velionio globė
jas Italijoje Tėv. Petras Baniū- 
nas, OFM, kuris atsisveikin
damas į karstą įbėrė iš Lietu
vos atsivežtos žemės. Buvo pa
šarvotas Venskūno šermeninėje 
New Britaine. Karstą nešė jo 
draugai.

Dail. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė dalyvauja grupinėje 
Modern Artists Guild parodoje, 
kuri vyksta nuo kovo 19 iki ba
landžio 28 Fair Lawn, N.J., 
miesto bibliotekoje. Bus išstaty
ti du jos darbai — Lapkritis ir 
Datura. Paskutinis paveikslas 
yra įdėtas į katalogo viršelį. Dai
lininkė yra - perrinkta Modern 
Artists Guild iždininke. Draugi
ja yra įsikūrusi 1960 ir turi per 
45 narius dailininkus bei skulp
torius.

Dėl GRUPINIŲ KAINŲ, galiojančių išvykimo laiku, kreip

kitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
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 doubie occupancy and are subject 
to changes and/or Government approval.
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Sutartinės choro koncertas 
Nevv Yorke,. Kultūros Židiny, 
pramatomas balandžio 30.

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopos narių susirinkimas kvie
čiamas kovo 12, sekmadienį, 12 
vai., tuoj po sumos, Angelų Ka
ralienės parapijos mažojoj salėj 
Brooklyne.

Aušros Vartų parapiečių susi
rinkimas šaukiamas kovo 12 tuoj 
po 11 valandos sumos.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje centrinėje būstinėje Man
hattane vasario 26, sekmadienį, 
3 vai. popiet paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. Ta 
proga kalbas pasakė Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
Vliko pirmininkas dr. Kęstutis 
Valiūnas. (Jie abu yra Susivie
nijimo nariai). Kalbėjo ir pats 
Susivienijimo prezidentas Povi
las Dargi s. Po minėjimo buvo 
vaišės. Kviesti svečiai jaukioje 
aplinkoje praleido keletą valan
dų.

A. a. dr. Povilui Legeckiui at
minti dr. Vytautas ir Elena Da
mijonaičiai, Poughkeepsie, N.Y., 
aukoja 20 dol. Kultūros Židi
niui. Nuoširdus ačiū.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 16 jau išverstas į 
anglų kalbą ir išspausdintas at
skira knygute lietuvių pranciš
konų spaustuvėj Brooklyne. Iš
leido Lietuvių Kunigų Vienybė.

Ieškomas butas iš 4-5 kamba
rių Woodhavene ar Richmond 
Hill, N.Y. Nuomininkės yra dvi 
seserys vidurio amžiaus. Tel. 
235-5651.

Išnuomojamas 5 kambarių 
saulėtas butas Richmond Hill, 
N.Y. Pageidaujama suaugusių 
pora. Tel, 847-4985.

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas Hawthorrie, N.J. Dėl sąlygų 
kreiptis telef. 201 423-2981.

H Redakcija
Į Administr......... (212)
Į Spaustuvė .....(212)

jf Vienuolynas ..(212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212)

(212) 827-1352
827-1351
827-1350

827-9645
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Lietuvos, vyčių Vidurio Atlan
to apskrities rengiama šv. Ka
zimiero šventė bus kovo 12. 
Mišios 12 vai. bus Šv. Jurgio 
bažnyčioje Shenandoah, Pa. Ko
munijos pusryčiai ir apskrities 
susirinkimas bus Šiluvos Mari

jos parapijos pastatuose Maize- 
ville, Pa. Pusryčių metu kalbės 
Jonas Jurašas, disidentas, buvęs 
okupuotoje Lietuvoje žymus 
teatro režisierius. Šventę globo
ja Lietuvos vyčių 144 — antra
citų kuopa iš St. Clair, Pa.

Pabaltiečių piešinių paroda 
vyks nuo balandžio 1 iki 9 (sa
vaitę anksčiau negu buvo skelb
ta) Ukrainiečių Institute, 2 E. 
79 Street, Manhattane. Meni
ninkai kviečiami dalyvauti su 
vienu ar dviem piešiniais, nedi- 
desniais kaip 30 colių pločio. 
Piešiniai turi būti įrėminti ir su 
stiklu. Darbai bus pri
imami Kultūros Židiny kovo 28, 
antradienį, nuo 4 iki 8 v.v. 
Registracijos mokestis 5 dol. 
Parodą rengia Pabaltiečių Meno 
Draugija Baltia. Informacijos rei
kalais skambinti A. Staknienei 
523-8517.

N. Y. Lietuvių Dailininkų Są
jungos susirinkimas įvyko vasa
rio 25 Kultūros Židinyje. Atei- 
nantiem dvejiem metam perrink
ta ta pati valdyba: Aleksandra 
Kašubienė, Jonas Rūtenis, Vy
tautas Sakalauskas. Pirmininkas 
Jonas Rūtenis padarė išsamų 
veiklos pranešimą ir pateikė fi
nansinę apyskaitą. Po susirinki
mo buvo kavutė.

Vera, Stasys ir Žibutė Daugė
lai, Washington, D.C., mirus a.a. 
dr. Povilui Legeckiui, jo atmini
mui pagerbti atsiuntė 50 
dol. auką Darbininkui ir tuo iš
reiškia velionio visai liūdinčiai 
šeimai nuoširdžią užuojautą. Už 
auką nuoširdžiai dėkoja Darbi
ninko administracija.

Pianistė Julija Rajauskaitė- 
Petrauskienė, gyv. Hillside, N.J., 
netoli savo namų, paslydusi, išsi
laužė koją. Gulėjo Alexian 
Brothers ligoninėj, Elizabethe,
ir turėjo operaciją. Dabar gydosi Jonyno išstatyta dvi skulptūros 
namie,-savo vyro dr. Stasio Pet
rausko priežiūroj.

Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
Nevv Yorko židinio metinis susi
rinkimas šaukiamas balandžio 9, 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Kultū
ros Židinio posėdžių.kamba- 
ryje. Paskaitą skaitys inž. A. Ry- 
gelis, pranešimą apie Baltų stu
dijų dienas Helsinky padarys 
tėv. dr. Vi. Jaskevičius, SJ. Ta 
pačia proga primenama, kad ge
gužės 7 ruošiamas neseniai mi
rusio nario akademiko moksli
ninko dr. Alfredo Senno pager
bimas.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
Maspethe kovo 1 d. susirinkimo 
proga buvo surengusi lietuviš
kų audinių, drožinių ir Lietuvos 
vaizdų parodėlę. Eksponatai 
buvo kun. J. Pakalniškio ir kuo
pos vicepirmininko J. Adomėno 
nuosavybė. Kitas kuopos susi
rinkimas įvyks balandžio 5, tre
čiadienį, 8 vai. vak. Maspetho 
lietuvių parapijos salėj. Apie 
Lietuvos vyčių istoriją kalbės 
Loreta Stukienė, Vyties žurnalo 
vyr. rekaktorė. Visi kviečiami.

» fll "■*r

Dail. V. K. Jonyno studijos 
mokinių paroda yra surengta 
Lincoln Center Court galerijoje. 
Dalyvauja 11 asmenų, išstatyta 
apie 30 darbų. Paties dail. V.K.

ir dvi akvarelės. Paroda atidary
ta kovo 2 ir tęsis dvi savaites.

A. a. dr. Povilui Legeckiui 
atminti, vietoj gėlių priėjo kars
to, 15 dol. aukojo Kultūros Ži
diniui Irena ir Adalbertas Mila- 
ševičiai, West Palm Beach, Fla.

NAUJAUSIA
PLOKŠTELĖ

LAIMA STEPAITIS, SOP
RANO., Solistė dainuoja G. Gu
dauskienės, L. Andriulio, K. Ka- 
vecko, B. Dvariono, Leoncaval- 
lo, Grieg, Massenet, Tosti dai
nas ir Rossini, Donizetti, Pucci- 
ni, Verdi ir Mozarto arijas. 
Stereo plokštelė 7 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos 

plokštelės, knygos ir suvenyrai 
gaunami Darbininko administ
racijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

Čiurlionio ansamblis iš Cle
velando atvyksta koncertuoti į 
Ncw Yorką. Jo koncertas bus ko
vo 12, sekmadienį, 3 v. popiet. 
Christ the King aukštesniojoje 
mokykloje, 68-02 Metropolitan 
Avė., Middlė Village. Šešta
dienio vakare ansamblis koncer
tuoja Bridgeporte, Conn. Į New 
Yorką jį pakvietė Laisvės Žibu
rio radijas.

Dail. Elenos Kepalaitės 
skulptūros ir piešinių paroda 
vyksta Phoenix galerijoje, 30 
West 57 Street, Manhattane. Pa
roda atidaryta vasario 25 ir tęsis 
iki kovo 16.

Kaziuko mugė, rengta New 
Yorko skautų kovo 5 Kultūros 
Židiny, sutraukė daug publikos 
ir praėjo įspūdingai. Tuo pačiu 
metu Darbininko administracija 
savo patalpose buvo surengusi 
knygų išpardavimą. Daug knygų 
buvo parduodama už 1 dol.

Adomas Jankauskas, 60 metų, 
mirė sausio 1 Chicagoje. Po ant
rojo pasaulinio karo kurį laiką 
gyveno Italijoje ir Argentinoje. 
Atvykęs į JAV, apsigyveno Chi
cagoje ir dirbo Tautinėse ka
pinėse. Italijoje gyvenę draugai 
už velionį užprašė gregorines 
mišias, gi našlei visi velionio 
draugai siunčia užuojautą.
Naujausius 1978 metų JAV ga

mybos automobilius galima įsi
gyti gamintojo kaina. Tai gali
mybė sutaupyti iki 750 dol. ir 
daugiau. Dėl informacijos skam
binti: L. Juozapavičius, 424- 
2109, arba rašyti: 60-54 70th St., 
Maspeth, N.Y. 11378.

PRANEŠIMAS
Daugelis teiraujasi mūsų įstai

goje, kokie ryšiai yra tarp mūsų 
ir Jono Adomėno, c/o Trans In
ternational Tours, Ltd., Nevv 
Yorke. Prašom atkreipti dėmesį, 
kad mes nesigiminiuojam ir nie
ko bendro neturime su Jonu 
Adomėnu, ar Trans Interna
tional Tours Ltd., New Yorke.— 
Jonas Adomonis, Trans-Atlantic 
Travel Service, Ine., 393 West 
Broadvvay, South Boston, Mass. 
02127.

Richmond Hill North parduo
damas gražiai ir moderniai į- 
rengtas 8 kambarių namas su 4 
miegamaisiais ir pustrečios vo
nios. Įrengtas rūsys, didelis kie
mas, arti krautuvių, mokyklų, 
bažnyčios, prie pat Forest parko. 
Kaina 56,000 dol. Skambinti die
nomis 9-5 vai., telef. 849-7772.

Pabaltiečių 
poezijos 
šventė

Kovo 18, šeštadienį, 3:30 v. 
popiet Ukrainiečių Institute, 2 
E. 79 St. Manhattane, prie 5 
Avė., rengiama pabaltiečių poe
zijos popietė. Kūriniai bus skai
tomi gimtąja ir anglų kalba. Ver
timus skaitys aktorius Juozas 
Boley-Bulevičius, Jan Kuuse, 
Jane Landsbergienė ir dr. J. 
Zdanys, kuris parengė lietuvių 
poezijos antologiją anglų kalbą.

Iš lietuvių poetų dalyvauja 
Tėv. Leonardas Andriekus, Jur
gis Blekaitis, Jonas Mekas, Hen
rikas Nagys ir Danguolė Sadū
naitė. Iš estų — Aleksis Rannit 
ir Urve Karuks, iš latvių Gu- 
nars Salinš ir Aina Kraujietė. 
Jų eilėraščių yra išverstų ir į 
lietuvių kalbą, vertė H. Nagys.

Popietei pasibaigus, vaišės ir 
ir atgaiva. Įėjimo auka — 4 dol., 
pensininkam ir studentam — 2 
dol. (A. Stkn.)

MADŲ PARODA

mergytės ar 
modeliuoti, 

susisiekti su

Balfo 100-asis skyrius balan
džio 16, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židiny rengia madų 
parodą. Stalus pavieniui ar 10 
asmenų jau galima užsisakyti 
pas L Nemickienę — 516-433- 
6672, E. Andriušienę — 847- 
4477, V. Padvarietį — 847-5619, 
S. Kačinskienę — 497-5340 ir J. 
Gerdvilienę — 296-0288.

Madų parodoje bus rodomi 
paskutinės mados pačių siūti, 
mėgsti ar pirkti drabužiai ir Ch. 
Jordon batai.

Motinos, kurių 
berniukai galėtų 
prašomos skubiai
Irena Nemickiene, kuri vado
vaus vaikučių drabužių modelia
vimui. L Nemickiene yra mer
gyčių madų kūrėja ir jos sukur
tas sukneles galėsit pamatyti 
ateinančioje madų parodoje. 
Modeliuotojas ir modeliuotojus 
palydės žavi Nijolės Ulėnienės 
tvarkoma muzika.

Svečiai bus pavaišinti namuo
se keptais pyragais ir kava. Įėji
mo auka — 5 dol.
- ST. PETERSBURG, FLO
DA ir apylinkėse perkant, 

.arduddant ir nuomojant nuosa
vybes, kreipkitės į - ANGELĘ 
KARNIENĘ B roke r - Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

NEW JERSEY SKAUTAI IR SKAUTĖS 
MALONIAI KVIEČIA JUS DALYVAUTI

Simas Kudirka ir Alan Arkin, atlikęs Simo vaidmenį filme 
“The Defection of Simas Kudirka”.

PABALTIEČIŲ POEZIJOS 
POPIETĖ

KAZIUKO MUGĖJE

1978 kovo 19, sekmadienį, 
Lietuvių Laisvės salėje, 

269 Second St., Elizabeth, N. J.

Pietų kaina: $4.00 suaugusiems, 12.00 vaikams
Pietūs nuo 12 vai. iki 2 vai.
Mugės atidarymas — 1 vai.
Bus skautų-čių rankdarbių; medžio drožiniai, žvakidės, 

audiniai, “macramė”, kimšti gyvuliukai ir t.t.

Loterija Kavinė Žaidimai

Praleiskite sekmadienio popietę su mumis!

ČIURLIONIS NEW YORKE jvyks

Garsusis Čiurlionio ansamblis 
iš Clevelando šį sekmadienį at
vyksta į New Yorką. Naujoj ir 
erdvioj Christ the King High 
School salėj duos pilną dainos, 
šokio ir mužikos koncertą. An
samblį sudaro 86 asmenys. Jam 
vadovauja Alfonsas Mikulskis. 
Administracinius reikalus tvar
ko Vladas Plečkaitis. Ansamblis 
iš Clevelando atvyksta dviem 
autobusais; kai kurie ansamblio 
nariai atskrenda lėktuvais. Pagal 
Laisvės Žiburio tradiciją kon
certas prasidės 3 vai. punktua
liai. (Žiūr. skelbimą.)

Koncerte dalyvaus ir žinomas 
aktorius Alan Arkin. Jis televizi
jos filme “The Defection of Si
mas Kudirka” vaidino Kudirką. 
Alan Arkin čia bus atitinkamai

pagerbtas; jam bus įteikta do
vanėlė. Dalyvaus ir Simas Ku
dirka, kurį šio koncerto metu pa
gerbsiu! už jo didelius nuopel
nus garsinant Lietuvos vardą 
Amerikos žemyne.

Tikim, kad gausus būrys mūsų 
tautiečių iš Nevv Yorko, New Jer
sey, Pennsylvanijos ir Connecti- 
out atsilankys į šią neeilinę me
no šventę, o taip pat į Arkin ir 
Kudirkos pagerbimą. Savo atsi
lankymu, be abejo, pade šit pa
dengti stambias išlaidas, susi
jusias su šio koncerto rengimu, o 
taip pat prisidėsit ir prie Laisvės 
Žiburio radijo palaikymo.

Visus kviečiam ir visų lau
kiam.

Laisvės Žiburio radijas
Romas Kezys, vedėjas

kovo 18, šeštadieni, 3:30 v. popiet 
Ukrainiečių Institute, 
2 E. 79th Street
Manhattane (prie 5tos Avė.)

(Dalyvaus: L. Andriekus, J. Blekaitis, J. Mekas, H. Nagys, 

D. Sadūnaitė

Žymūs latvių ir estų poetai: 
G. Salins, A. Rannit ir kiti

Įėjimo auka—4 dol., studentam ir pensininkam—2 dol. 
(Įskaitant vaišes ir atgaivą)

Rengia Pabaltiečių Meno Draugija

B A LTIA

IŠKILUSIS DAINOS, MUZIKOS IR ŠQKIO 
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:

NEVV YORKE A. Diržys
VI. Vasikauskas 

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

G. Kudirkienė NEVV JERSEY
Ž. Jurienė
S. Kačinskienė B. Macijauskienė
R. Kezys S.O. Skurvydas
M. Šalinskienė A. Rugys 

J. Švedas

Iš Nevv Jersey vyks autobusai. Dėl informacijų Eli- 
zabeth-Nevvark 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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