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Nelson Aldrich Rockefeller, 
buvęs JAV viceprezidentas ir 
keturis kartus išrinktas New 
Yorko valstijos gubernatorium, 
sulaukęs 70 metų amžiaus, sau
sio 26 naktį mirė nuo širdies 
smūgio. Laidotuvės įvyko sausio 
29 labai privačioj formoj, daly
vaujant tik šeimos nariam ir ar- 
timiausiem draugam.

Irano politinė būklė vis dar te
bėra miglota. Šiitų religinis va
das Ruhollah Khomeini yra pa
siryžęs grįžti į Iraną, sudaryti 
savo vyriausybę ir priversti min. 
pirm-ko Bakhtiar vyriausybę at
sistatydinti, bet ministeris pirm- 
kas nežada leistis įbauginamas, 
juo labiau, kad ir kariuome
nė pasiryžusi jį palaiky
ti. Kariuomenė keliom die
nom uždarė visus Irano aerodro
mus, kad Khomeini lėktuvas ne
galėtų nusileisti, ir dar kartą už
draudė gyventojų demonstra
cijas.

JAV vyriausybė, stengdamasi 
paremti Irano min. pirm -ko 
Bakhtiar vyriausybę ir kariuo
menę, išimties keliu pasiuntė į 
Iraną 200,000 statinių aliejaus, 
kad vyriausybės ir kariuome

nės autovežimiai galėtų veikti.
Izraelio užs. reik. min. Moshe 

Dayan pagrasino Izraelio ir oku
puotų sričių arabam, kad jie gali 
būti ištremti už aktyvų Palesti
nos išlaisvinimo org-jos rėmimą. 
Jis taip pat įspėjo, kad už kiek
vieną arabų teroristinį veiksmą 
prieš Izraelį bus atsakyta atitin
kamom priemonėm, nors tai ir 
pakenktų taikos derybom su 
Egiptu.

JAV, Prancūzijos, V. Vokieti
jos ir Britanijos vadai Gvadalu- 
pės konferencijoj nutarė gamin
ti vidutinės tolinašos atominę 
raketą, galinčią iš Europos pa
siekti Sov. S-gos taikinius.

Arabų teroristam išsprogdi
nus Jeruzalės turguj bombą, su
žeidusią 21 žmogų, Izraelio ka
riuomenės daliniai puolė pie
tiniam Libane esančias palesti
niečių bazes ir nukovė 40 žmo
nių. Dėl šių įvykių kelias die
nas tarp Libano palestiniečių ir 
Izraelio kariuomenės vyko arti
lerijos dvikova.

Kinijos min. pirm-ko pava
duotojas Li Hsien-nien atvyko 
oficialaus vizito į Pakistaną, ku
ris, Aftanistane įsigalėjus Sov. 
S-gos įtakai, pasijuto nesaugus, 
ir pažadėjo Pakistaną remti prieš 
bet kokią agresiją.

P. Korėjos prez. Park Chung 
He pasiūlė Š. Korėjai pradėti 
pasitarimus dėl abiejų Korėjų 
sujungimo.

Švedijos min. pirm-kas Ola 
Ullstein įspėjo Vietnamą, kad 
šiaurės valstybės nutrauksian
čios Vietnamui teikiamą ūkinę 
paramą, jei Vietnamas neati
trauks savo kariuomenės iš Kam
bodžos.

Italijos komunistų partijos va
das Enrico Berlinguer apkaltino 
min. pirm-ko Giulio Andretti vy
riausybę, kad ji, tvarkydama 
valstybės reikalus, nesitaria su 
komunistų partija.

Beirute iš tolo kontroliuojama 
bomba buvo nužudytas palesti
niečių teroristų juodojo rugsėjo 
grupės vadas Ali Hassan Sola- 
meh, keturi jo palydovai ir pen
ki praeiviai. Izraelis mano, kad 
jis buvo suplanavęs Izraelio at
letų sunaikinimą Muencheno 
olimpiadoj. Palestiniečiai pri
siekė jo mirtį atkeršyti.

Kambodijos reikalų ginti atvy
kęs į JT princas Norodom Si- 
hanouk nutarė pastoviai apsigy
venti vakarų pasauly.

JT saugumo taryba pratęsė 
taikos priežiūros dalinių manda
tą pietiniam Libane dar 5 mėn.
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PAVERGTIEJI SVEIKINA POPIEŽIŲ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 35
Jūsų Šventenybe!

Mes, Lietuvos kunigai, ir ti
kintieji, sveikiname Jus išrinki
mo Aukščiausiuoju Bažnyčios 
Ganytoju ir Jūsų inauguracijos 
iškilmių proga; linkime Jums 
Šv. Dvasios šviesos ir Jo mei
lės ugnies vadovaujant Bažny
čiai šiais dorovinio smukimo 
ir kovojančio ateizmo laikais.

Mes tikimės, kad Jūsų asme
nyje tiek Lietuva, tiek ir ki
tos tautos, kuriose persekioja
mas tikėjimas, sulauks stiprios 
paramos ir uolaus žmogaus ir 
tikinčiųjų teisių bei laisvių gy
nėjo, kad Kristaus Evangelija 
nevaržomai galėtų pasiekti kiek
vieną tiesos ir meilės trokštan
čią širdį. Šią mūsų viltį ypač 
sustiprina žinojimas, kad Jums 
yra labai gerai pažįstamos mū
sų sąlygos ir, kad kovodami 
už tikinčiųjų teises, esate įgiję 
didelę patirtį.

Labiausiai mes viliamės, kad 
Jūsų vadovaujama nauja Vatika

Pop. Jonas Paulius II, atvykęs į Pietų Amerikos vyskupų konferenciją Meksikoje, 
važiuoja per Pueblo miestą.

PASLAPTINGA ČIA AGENTO MIRTIS
Pasitraukęs iš tarnybos įtakin

gas ČIA pareigūnas John Arthur 
Paisley rugsėjo savaitgaly savo 
laivu Brillig išplaukė į Chesa- 
peake įlanką. Tą patį vakarą 
jo laivas su įmantriais radijo 
įrengimais ir ČIA dokumentais 
niekieno nevaldomas užplaukė 

and seklumos įlankos vakari
niam krante. Savaitei praėjus, toj 
pat įlankoj buvo rastas ir iš
purtęs lavonas su šūvio žaizda 
kairiam paausy ir dviem nardy
mo diržais per juosmenį. Polici
ja nustatė, kad tai yra to paties 
ČIA strateginių tyrimų direkto
riaus pavaduotojo Paisley lavo
nas ir leido jį krematoriume su
deginti.

Tarnaudamas ČIA, Paisley 
analizavo Sov. S-gos karinį pajė
gumą ir, pasitraukęs į poilsį, 
talkino ČIA kaip strateginių so
vietų pajėgų vertintojas.

1964 į JAV atbėgęs sovietų 
žvalgybos agentas Juri Nosenko 
buvo ilgai įtarinėjamas, kad jis 
sąmoningai sovietų buvo atsiųs

LB ATSTOVAS OFICIALIAME 
BALTŲJŲ RŪMŲ PRIĖMIME

Baltiesiem Rūmam pakvietus, 
JAV Lietuvių Bendruomenės at
stovas VVashingtone Algimantas 
Gureckas su žmona Virginija 
sausio 30 dalyvavo oficialiame 
JAV administracijos priėmime 
Kinijos Liaudies Respublikos 
vicepremjerui Teng Hsiao-ping.

JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba jau eilė metų Kinijos 
Liaudies Respublikai teikia in
formaciją apie Sovietų Sąjun
gos smurtu įvykdytą Pabaltijo 
valstybių okupaciją, Sovietų 

no diplomatinė kryptis įkvėps 
mums gilios pagarbos ir pasi
tikėjimo Apaštalų Sostu ir ne- 
stums Rytų kraštų tikinčiųjų ir 
dvasiškuos į pesimizmą bei pa
syvumą dėl daromų ateistams 
diplomatinių nuolaidų. Jūs mus 
sužavėjote 41 Eucharistiniame 
Kongrese, vadovaudamas pa
maldoms už tautas, kuriose per
sekiojamas tikėjimas. Savo drą
siu žodžiu Jūs gynėte jų tei
ses, iškeldamas ir Lietuvos ti
kinčiųjų drąsą, kovojant už Kris
tų ir Bažnyčią.

Jūs savo pirmoje kalboje kar
dinolams priminėte už tikėjimą 
kalėjimuose kenčiančius asme
nis. Juk visa eilė mūsų tautos 
sūnų ir dukrų — Petras Plum- 
pa, Nijolė Sadūnaitė, Ona Prans- 
kūnaitė, Vladas Lapienis ir kt. 
— kenčia lageriuose bei trem
tyje už Kristų.

Mus pasiekė žinios, kad jau 
savo pirmuose pareiškimuose 
pasakėte, jog Jūsų pusė širdies 

tas čia šnipinėti. Kai kurie ČIA 
tarnautojai teigia, kad Paisley jį 
tardęs ir vėliau net su juo susi
draugavęs. ČIA turėjo įtarimų, 
kad jis galįs būti dvigubas agen
tas, dirbąs ir JAV ir Sov. S- 
gos naudai. Kiekvieno ČIA tar
nautojo patikimumas yra perio
diškai tikrinamas. Paisley patiki
mumas taip pat turėjęs būti ne
trukus tikrinamas.

Tad ir kyla klausimai: ar Pais
ley galėjo būti dvigubas agentas 
ir ar numatomas jo tikrinimas ne-

NAUJAS KOMPARTIJOS 
PRIŽIŪRĖTOJAS LIETUVOJ

1978 gruodžio 11 Lietuvos ko
munistų paritjos centro komiteto 
plenumas atleido Valerijų I. 
Charazovą iš Lietuvos KP CK 
antrojo sekretoriaus ir CK biuro 
nario pareigų. Charazovas atleis
tas “ryšium su perėjimu į kitą 

vykdomus žmogaus teisių pa
žeidimus ir lietuvių tautos re
zistenciją prieš okupantą.

Pažymėtina, kad š. m. sausio 
1 Algimanto Gurecko dalyvauta 
Kinijos Liaudies Respublikos at
stovybės (ambasados) priėmime. 
Jame taip pat dalyvavo JAV 
viceprezidentas W. Mondale, 
valstybės sekretorius Vance, 
prezidentūros patarėjas dr. Z. 
Brzezinski ir kiti administraci
jos pareigūnai. 

priklauso Lietuvai. Jūs pareiš- 
kėte norą aplankyti savo Tėvy
nę Lenkiją ir Sovietų Sąjungą. 
Mes labai norėtume, kad ta pro
ga aplankytumėte ir katalikiš
kąją Lietuvą. Jūs turėsite pro
gos pamatyti lietuvių pamaldu
mą ir ištikimybę Bažnyčiai bei 
jos vyriausiam Ganytojui.

Jūsų pasakytą lietuvišką svei
kinimą mes priėmėme kaip įver
tinimą mūsų sudėtų aukų už 
Kristų. Priimdamas audiencijoje 
mūsų vyskupus, Jūs iš naujo 
parodėte tėvišką palankumą 
Lietuvos tikintiesiems.

Dievas tikrai išklausė mūsų 
maldų ir šiandien jaučiamės 
nepamiršti labiau kaip bet kada 
anksčiau. Lydėsime ir ateityje 
nuoširdžia malda Jūsų gyveni
mo bei veiklos žingsnius ir 
lauksime efektyvios paramos.

“LKB Kronika” Lietuvos 
kunigų ir tikinčiųjų vardu

vertėjo nusižudyti? O gal sovie
tų agentai, bijodami, kad jis gali 
būti išaiškintas, ji nužudė ar pa
grobė? O gal ČIA , vengdama 
galimo paslapties atidengimo ir 
iš to išplaukiančių pasekmių, 
jį bus nužudžiusi? O gal ir jis 
pats, išsiskyręs su žmona ir susi
dėjęs su kita moterim, nepajė
gė toliau begyventi?

Ši paslaptis ir liks neišaiškin
ta, nebent laikui bėgant iš ne
žinios išnirs gyvas Paisley ir pa
aiškins, kas jo laivą ir jį patį 
buvo ištikę.

darbą” (Tarybinis Mokytojas, 
78/12/13). Nerusų respubliko
se antrasis sekretorius paprastai 
yra rusas, kurio pareiga prižiū
rėti, kad vietinė partija nenu
kryptų nuo Maskvos linijos. 
Charazovas išbuvo šiose parei
gose nuo 1967.

Nauju antruoju sekretorium 
biuro narių plenumas “išrinko” 
N. K. Dybenką. Sovietskaja Lit- 
va (78/12/12) pateikia jo trum
pą biografiją. Nikolaj Kirilovič 
Dyvenko, 50 m. amžiaus, yra in
žinierius, metalurgijos specialis
tas. Jis pradėjo savo partinę 
kaijerą Novosibirske, kur 1964 
buvo paskirtas obkomo sekreto
riumi. Iš ten jis buvo perkel
tas į Sovietų Sąjungos komparti
jos CK, o pastaraisiais metais va
dovavo CK partijos organizaci
nės veiklos skyriaus Pabaltijo 
respublikų ir Gudijos sektoriui. 
Tokios yra naujojo Lietuvos 
“pilkosios eminencijos” kvalifi
kacijos. (Elta)

Lietuvoj ką tik nuslūgo žo
džių sriautas apie “tarybinės 
valdžios” Lietuvoj įsteigimą 
1918 gruodžio 16. Artėja Vasa
rio Šešioliktosios šventė. Taip 
per dviejų mėnesių erdvę kal
basi nepriklausomybės fikcija 
ir tikrovė.

Ryšium su “tarybinės val
džios” Lietuvoj įsteigimo 60- 
mečiu, V. Lazutka užpuolė “is
torijos klastotojus” Vakaruose 
(Sovietskaja Litva, 78/12/3). 
1918-1919 metų revoliucija, tei
gia jis, nebuvo “eksportuota” į 
Lietuvą iš Sovietų Rusijos, bet 
buvo pačios lietuvių liaudies at- 
siekimas. Lietuvių liaudis su
pratusi, kad “jos vienintelė išei
tis yra sukurti sovietinę valsty
bę”. Teiginys, kad “Lietuvos 
liaudis tada išvijo bolševikus”, 
yra, Lazutkos nuomone, visiškai 
“absurdiškas”. Pasak Lazutkos, 
Antanas Bimba jau 1923 “vi
siems laikams” įrodė šios teori
jos klaidingumą, “pademon
struodamas, kad Ententė ‘įsakė 
vokiečių daliniams nepasitraukti 
iš Lietuvos, kol ten nebus su
darytos buržuazinės valstyvės’ ”.

Sovietinės kompartijos centro 
komitetas, Sov. Sąjungos aukš
čiausios tarybos prezidiumas ir 
ministrų taryba pasveikino Lie
tuvos gyventojus “Lietuvos TSR 
paskelbimo ir Lietuvos Komu
nistų Partijos įkūrimo 60-ųjų 
metinių proga” (Maskvos radi
jas, 78/12/14). Centrinė ir Pa
baltijo spauda pernai skyrė ne
paprastai daug dėmesio 1918-20 
nepavykusiem bandymam im
portuoti komunistinius režimus 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją. Dvi
dešimt tikrosios nepriklausomy

SENA BREŽNEVO PLOKŠTELĖ
Sausio pradžioj Time žurnalo 

du redaktoriai ir trys korespon
dentai buvo priimti Sov. S-gos 
prezidento Brežnevo, kuris jiem 
išdėstė savo samprotavimus 
apie santykius starp JAV ir Sov. 
S-gos, jų karines pajėgas, apie 
JAV santykius su Kinija, apie 
Kambodijos agresiją, apie ato
slūgio politiką ir apie Helsinkio 
susitarimus.

Iš Brežnevo atsakymų susida
ro išvada, kad strateginių ginklų 
apribojimo derybom su JAV Sov. 
S-ga siekia strateginių ginklų 
lygybės su JAV, bet jau senai 
pradėtose derybose dėl NATO 
ir Varšuvos pakto valstybių Eu
ropoj laikomų karinių pajėgų 
apribojimo Sov. S-ga šio lygybės 
dėsnio nenori laikytis. Šiose de
rybose Vakarai reikalauja, kad 
Varšuvos pakto valstybės savo 
karines pajėgas sumažintų maž
daug tiek, kad jos prilygtų 
Vakarų turimas jėgas. Šiuo metu 
Varšuvos paktas Europoj laiko 
21,000 tankų, 10,000 artilerijos 
pabūklų ir 943,000 karių, o 
NATO valstybės — 7,000 tankų, 
2,700 artilerijos pabūklų ir 
626,000 karių. Brežnevas dar 
kartą patvirtino, kad Sov. S-ga ir 
toliau reikalauja, jog abiejų pak
tų karinės pajėgos Europoj būtų 
tik proporcingai sumažintos, bet 
nesulygintos.

Brežnevas nesiskundžia dėl 
JAV diplomatinių santykių už
mezgimo su Kinija, bet jis yra 
be galo susirūpinęs, kad diplo
matiniai santykiai gali JAV pa
skatinti plėsti su Kinija ne tik 
ūkinius santykius, bet palaips
niui aprūpint Kiniją moderniais 
ginklais ir karine technika. Kini
ją pagal Brežnevą yra viešai pa
skelbusi savo nepritarimą ato
slūgio politikai, nusiginkla
vimui ir pasaulio pastovumui, 
nes savo teritorinėm pretenzi
jom į kitų valstybių žemes ji ar
danti nusistojusią pasaulio tvar
ką. Tad pagal jį Vakarų noras 
panaudoti Kiniją savo politiniam 
uždaviniam vykdyti būtų per- 
drąsus naivumas.

Brežnevas teigia, kad jokios 
agresijos prieš Kambodiją nėra 
įvykę. Esą tik jos gyventojai su
kilę prieš nepakenčiamą režimą, 
todėl Sov. S-ga gyventojų 
teises ir remia. Esą tik Kini

jos propaganda stengiasi įrodyti, 

bės metų tuose straipsniuose 
buvo ignoruojami arba trumpai 
aprašomi kaip “fašistinio teroro 
ir smurto” bei “buržuazinės dik
tatūros” periodas.

Straipsnių ir kalbų sriaute pa
žymėtinas vienas naujas reiški
nys: labiau negu praėjusiais me
tais buvo pabrėžta, kad “Lietu
vos TSR” buvusi “nepriklauso
ma”. Tiesoj (78/12/22) rašoma: 
“Tarybų Lietuvos nepriklauso

mybės pripažinimas ryškiai pa
rodė pasauliui, kaip lenininė 
Rusijos komunistų partija gerbia 
mažų tautų suverenumą ir na
cionalines teises”. Pamiršta pa
cituoti Lenino 1918 sausio 8 pa
siūlymai taikos derybom, ku
riuose (Pasiūlymas 21) jis aiškiai 
pareiškė, kad “Rusijos socialisti
nės respublikos išsaugojimo in
teresai yra svarbesni” už “kelių 
tautų (Lenkijos, Lietuvos, 
Kurlandijos ir kitų) laisvo apsi
sprendimo teises”.

Vos devyniom dienom praėjus 
nuo “tarybinės Lietuvos” pripa
žinimo Maskvoj, Sovietų Rusijos 
oficiozas Izvestija (1918.12.15) 
atvirai paaiškino: “Estija, Latvi
ja ir Lietuva guli ant tiesiogi
nio kelio, vedančio iš Rusijos į 
Vakarų Europą, ir dėl to yra 
kliūtis mūsų revoliucijai. Ši ski
rianti siena turi būti sunaikin
ta”. Raudonosios armijos in
vazija į atsikūrusią Lietuvą bu
vo prierašas prie Izvestijų 
straipsnio.

“Nepriklausomybės” pabrėži
mas pseudoistoriniuose sovieti
niuose minėjimuose patvirtina, 
kad nepriklausomybės idėja lie
tuvių tautoj tebėra gyva ir galin
ga. (Elta) 

kad ir Vietnamo kariuomenė 
ten yra įsivėlusi.

Kalbėdamas apie atoslūgio 
politiką, Brežnevas įrodinėjo, 
kad Sov. S-ga įvairiais būdais 
tokią politiką remia visur — ir 
Afrikoj ir Art. Rytuose. Esą būtų 
neprotinga ir nerealu laukti, kad 
tų sričių gyventojai dėl atoslū
gio politikos atsisakytų savo 
teisėtos kovos už legalius reika
lavimus: panaikinti kolonializ
mą ir rasizmą bei susikurti ne
priklausomą gyvenimą ir savo 
socialinę sistemą.

Paklaustas apie Helsinkio su
sitarimų vykdymą, Brežnevas 
teigė, kad tik vienos Sov. S- 
gos konstitucija aiškiai pabrėžia 
visų šių susitarimų 10 principų, 
tvarkančių tarptautinį santy
kiavimą, vykdymą. Pagal jį nei 
vienas Helsinkio aktų dėsnis ne
suteikia kitai valstybei teisės 
kištis į kurios nors valstybės vi
daus reikalus. Esą pats ak
tas visus įpareigoja respektuoti 
kitų teises laisvai pasirinkti ir 
ugdyti savo politinę, socialinę, 
ūkinę ir kultūrinę sistemą ir tei
sę pasirinkti savo įstatymus ir 
taisykles.

Prez. Carter pasiūlė kong
resui 1980 m. 532 bil. dol. biu
džetą su 29 bil. deficitu. 39 
proc. šio biudžeto bus išleisti 
tiesioginiam mokėjimam atski
riem asmenim, 24 proc. — krašto 
gynybai, 16 proc. — miestų 
pašalpom, 9 proc. — valstybės 
skolų procentam apmokėti ir 12 

proc. — kitiem reikalam.
tranui nuo spalio mėn. nutrau

kus natūralių dujų tiekimą Sov. 
S-gai, Armėnijos, Azerbaidžano 
ir Gruzijos respublikos turėjo sa
vo įmones ir daugiabučius na
mus pritaikyti aliejaus kurui.

Prieš JAV ambasadą Maskvoj 
esančiam daugiaaukščiam pasta
te, iš kurio ambasada buvo nuo
lat bombarduojama mikroban
gom, kilęs gaisras sunaikino 
elektroninius įrengimus, ir 
bombardavimas kuriam laikui 
sumažėjo.

JAV pastangos išspręsti Ni
karagvos krizę tarptautinių or
ganų prižiūrimu gyventoju ple
biscitu nuėjo niekais, nes prez. 
Anastasio Somoza Debayle tokį 
plebiscitą atmetė.
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Lietuviai pas Pennsylvanijos gubernatorių, kuris paskelbė Lietuvos nepriklausomybės 
dieną. Iš k. Ona Roman, Eleonora Vaičaitienė, senatorius Joseph E. Gurzenda, Sta
sys Vaičaitis, Jonas Koons, gubernatorius Milton J. Shapp, Carol Grabauskienė, prel. 
Juozas Neverauskas, Elsė Kosmiskienė, Marija Koonsienė, Juozas Makalonis, Klimas Kos- 
miskas. Visi lietuviai yra Lietuvos vyčių 144 ir 146 kuopos nariai. (Nuotrauką atsiun
tė Stasys Vaičaitis).

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
DIENA PENNSYLVANIJOJ

Gubernatorius Milton J. 
Shapp sausio 10 pasirašė aktą, 
pažymintį šių metų vasario 16- 
ąją kaip Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną Pennsylvanijoj.

Šią mintį valstijos senatoriui 
Juozui Gurzendai pateikė Stasys 
Vaičaitis, Lietuvos vyčių kultū

ros pirmininkas. Senatorius 
pilnai ir nuoširdžiai pritarė su
manymui ir tuoj ėmėsi stropaus 
darbo paruošti atitinkamai

proklamacijai, kurią pasirašyti} 
gubernatorius.

Jei toji diena nebūtų bu
vusi darbo diena, būtų buvę 
galima daug gausesniam lietu
vių būriui suvažiuoti į Harris- 
burgą ir būti liudininkais pir
mosios Lietuvių dienos paskel
bimo šioj valstijoj. Vis dėlto at
vyko gražus būrelis. Prel. Juozo 
Neverausko lydimi, pribuvo šie 
Schuylkill vyčių kuopos nariai:

Marija ir Jonas Koonsai iš She- 
nandoah, Elzė ir Klimas Kuz
mickai bei Eleanora ir Stasys 
Vaičaičiai iš Frackville. Prie šio 
būrelio prisidėjo ir šie Harris- 
burgo kuopos vyčiai: Mikas Gra
bauskas, pirmininkas, Ona 
Roman, raštininkė, Carol Gra
bauskas ir Juozas Makalonis.

Senatorius Gurzenda visus at
vykusius maloniai priėmė su ka
vute savo raštinėj ir paskirtu lai
ku juos pristatė gubernatoriui jo 
kambariuose. Gubernatorius 
Shapp rankos paspaudimu nuo
širdžiai pasisveikino su svečiais 
ir su jais nusifotografavo. Savo 
proklamacijoj jis išreiškė pagar
bą tiem lietuviam, kurie sten
giasi palaikyti savo tėvų kalbą 
ir kultūrą. Kvietė visus Pennsyl
vanijos piliečius jungtis su juo, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bę. Akto pasirašyme vartotus 
šratinukus gubernatorius pa
eiliui padalino dėkingiem liudi
ninkam.

Po visų formalumų Grabaus
kas pasikvietė svečius į savo na
mus, kur mamytė buvo paden
gus stalą įvairiais lietuviškais 
užkandžiais. Pasistiprinę ir gra
žiai padėkoję Grabauskam už jų 
nuoširdų lietuvišką vaišingumą, 
visi išsiskirstė į namučius.

Kitą dieną vietinės radijo sto
tys savo žinių laidose perdavė 
ir šią lietuviam linksmą žinią.

spv

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas 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.

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

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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

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

Savaitės 
įvykiai IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 

KULTŪRINIO GYVENIMO
Kanada pateikė Sov. S-gai 6 

mil. dol. sąskaitą už į Kana
dos teritoriją nukritusio sovietų 
satelito liekanų surinkimą.

Prancūzija vėl pradėjo daly
vauti Ženevdj vykstančioj nusi
ginklavimo konferencijoj, iš ku
rios ji prieš 17 m. buvo pasi
traukusi. Dabar tik Kinija joje 
nedalyvauja.

Popiežius Jonas Paulius II, 
vykdamas į P. Amerikos vys
kupų konferenciją, pakeliui ap
lankė San Domingo katedrą Do
mininkonų respublikoj. Spė
liojama, kad popiežius galįs at
vykti ir į New Yorką, į JT se
siją.

Sov. S—gos iniciatyva popie
žius Jonas Paulius II dvi valan
das tarėsi su jos užs. reik, mi- 
nisteriu Gromyko.

Tarpamerikinė žmogaus tei
sių komisija apkaltino EI Sal
vadorą politinių kalinių kankini
mu ir žudymu.

Į V. Vokietiją atbėgus žymiam 
R. Vokietijos žvalgybos parei
gūnui, V. Vokietijos policija 
areštavo 6 žmones, įtariamus 
šnipinėjimu R. Vokietijos nau
dai, bet keliem įtariamiem pavy
ko pasislėpti.

Iš Irano pasitraukęs šachas 
Mohammed Rėza Pahlevi nuta
rė kuriam laikui apsistoti Maro
ke. Į JAV jis nenumato greit 
atvykti.

Prez. Carter nutarė pasiųsti 
į Maskvoj vykstančią mokslo ir 
technikinio bendradarbiavimo 
konferenciją 22 amerikiečius 
mokslininkus.

Sovietų rašytojų sąjungos na
riai Vasili Aksionov, Fazil Ins- 
kander, Andrei Bitov, Viktor Je- 
refejev ir Evgeni Popov išleido 
700 psl. literatūrinį oficialių ir 
pogrindinių kūrinių almanachą 
ir siekė vienoj Maskvos kavinėj 
su juo supažindinti Maskvos gy
ventojus, bet sutartą dieną kavi
nė buvo uždaryta “valymui”.

Kinijos žmogaus teisių susi
vienijimas skelbimu įspėjo Pe- 
kingo gyventojus, kad vyriausy
bės organai gali imtis priemonių 
prieš kritiškų skelbimų autorius 
ir žmogaus teisių organizacijas.

JAV revoliucinės komunistų 
partijos nariai, protestuodami 
prieš Kinijos min. pirm-ko pava
duotojo Teng Hsiao-ping vizitą, 
išdaužė jos misijos VVashingtone 
pastato langus, sienas ištepliojo 
dažais ir paliko prie durų min. 
pirm-ko pavaduotojo iškamšą. 
Visi šių veiksmų dalyviai buvo 
sulaikyti.

— Tarp okupuotoje Lietuvoje 
išleistų vertingų knygų yra kal
bininko Juozo Balčikonio 
RINKTINIAI RAŠTAI. Tai 
stamboka 408 psl. knyga, kurio
je išspausdinti iš periodinės 
spaudos surinkti beveik visi 
svarbesnieji to žymaus kalbinin
ko straipsniai. Knygoje jie sudė
ti chronologine tvarka, prade
dant 1918, baigiant 1968 metais. 
Raštus surinko kalbininkas Al
donas Pupkis. Gana išsamią J. 
Balčikonio biografiją parašė Al
donas Pupkis ir Vytautas Ma
žiulis. Redakcinėje komisijoje 
dar buvo kalbininkai A. Lyberis 
ir K. Ulvydas, komisijos pirmi
ninkas — A. Mažiulis.

J. Balčikonio straipsnių turi
nys — knygų recenzijos kalbi
niu požiūriu, kalbos netaisyk
lingumų taisymai (jų gana daug), 
žodžių rinkimo ir lietuvių kalbos 
didžiojo žodyno reikalai. Ypač 
gyva yra J. Balčikonio polemika 
su B. Sruoga, su V. Krėve, su 
J. Tumu-Vaižgantu, su jaunes
niaisiais kalbininkais P. Skar
džium ir A. Saliu, su poetu 
J. Aisčiu (tuomet J. Kossu- 
Aleksandravičium). J. Balči
konis buvo temperamentingas ir 
ambicingas profesorius. Dėl eg
zaminų komisijos sudarymo ir 
dėl fakulteto leidinių skurdžios 
kalbos jis aštriai susikirto su Hu
manitarinių mokslų fakulteto va
dovybe ir dėl to pasitraukė iš 
dėstytojų. Tie dalykai iškilo 
spaudoje. Ta polemika, nors jau 
priklauso mūsų kultūros isto
rijai, tebėra įdomi ir dabar. Ne
pasenę yra ir J. Balčikonio kal
bos klaidų taisymai. J. Balčiko
niui didžiausias kalbos srityje 
autoritetas buvo Jonas Jablons
kis. J. Jablonskio spaudoje gin
ti dažnai išeidavo ir J. Balčiko
nis. Savo įsitikinimus J. Balči
konis gindavo atkakliai ir gana 
aštriai. J. Jablonskis tuo atžvil
giu buvo nuolaidesnis. Tuo tar
pu J. Balčikonis gindavo ir ne
priimtinus kalbinius siūlymus. 
Pvz., jis siūlė vietoje karininko 
vartoti oficierių, vietoje medžia
gos — materiolą, vietoje atosto
gų — vakacijas. Pasitraukęs iš 
profesūros, J. Balčikonis visu 
rūpestingumu atsidėjo žodyno 
redagavimui. Bet, susikirtęs dėl 
rašybos su kalbininkų komisija, 
iš redaktoriaus pareigų pasitrau
kė. Ir tie dalykai atsispindėjo 
spaudos polemikoje. Drama
tinė J. Balčikonio asmenybė pa

gyvino ir jo kalbinius raštus. Dėl 
to ir šiandien tie kalbininko 
straipsniai, surinkti į vieną kny
gą, yra nenuobodūs skaityti. O 
kalbiniu atžvilgiu iš jų galima 
pasimokyti gražios, taisyklingos 
lietuvių kalbos.

— Okupuotos Lietuvos lite- 
tūrinio gyvenimo centras yra 
Vilnius. Ten veikia Rašytojų 
sąjungos centro valdyba. Ten 
leidžiami žurnalai Pergalė, Kul
tūros Barai, savaitraštis Literatū
ra ir Menas. Be Vilniaus, Rašy
tojų draugijos skyriai veikia 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Kaune. 
Atrodo, kad Kauno skyrius yra 
pats gausiausias ir stipriausias. 
Iš metinio ataskaitinio skyriaus 
susirinkimo aprašymo patiriame, 
kad Kaune gyvena ir rašo Juo
zas Grušas, Aleksas Žirgulys ir 
visas būrys viduriniosios ir jau
nesniosios kartos rašytojų. 
Skyriui vadovauja atsakingasis 
sekretorius beletristas V. Mar- 
tinkus. J. Grušo drama “Unija” 
jau vaidinama Kauno teatre. 
Naujausia šio dramaturgo pjesė 
yra “Gintarinė vila”, kelianti 
šiuolaikines problemas. Rašoma, 
kad Vagos leidykla rengianti 
spaudai J. Grušo raštų penkia
tomį. Dramaturgas R. Samule- 
vičius rankraščiuose turįs tris 
pjeses: “Erškėtrožės rudenį”, 
“Laukimas” ir “Vardas ant snie
go”. Tačiau tik vieną “Lauki
mą” J. Miltinis pastatė Panevė
žio teatre. Pergalėje išspausdin
tas R. Samulevičiaus beletristi
nis kūrinys “Karalių knyga 
XXVIII perskyrimas”. Beletristi
koje reiškėsi ir kiti kauniečiai: 
M. Rakauskas su apysaka “Pa
sverk širdim sava”, V. Martinkus 
su apsakymų knyga “Vėtrungė 
šeimos šventei”. Su pirmo
siomis knygomis pasirodė I. Ja- 
nonytė ir P. Venclova. Literatū
rinių parodijų knygą “Basas Pe
gasas” išleisdino A. Dabulskis. 
Su naujais eilėraščių rinkiniais 
rodėsi R. Keturakis — “Vėluo
jančių gatvė”, A. Mikuta — 
“Švytuoklė”, P. Palilionis — 
“Akistatos”, A. Puišytė — “Kur 
meta plunksną vieversys”. A. 
Puišytės vaidinimą vaikams 
“Saulė ledo bokšte” vaidina Vil
niaus “Lėlės” teatras. Kruopš
čiai dirbo ir kauniečiai vertėjai: 
E. Viskanta, V. Drazdauskas, A. 
Žirgulys, A. Puišytė. Literatū
ros mokslo srityje minėtinas 
kauniečių įnašas: A. Žirgulio 
“Literatūros keliuose” ir L. Gu-

daičio “Platėjantys akiračiai”. Į 
skyriaus valdybą išrinkti: V. 
Martinkus (ats. sekretorius), L. 
Inis (pavaduotojas), A. Mikuta, 
P. Palilionis, M. Rakauskas.

— Gruodžio pradžioje Rašy
tojų sąjungos poetų sekcijos su
sirinkime V. Kazakevičius skaitė 
paskaitą “Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas ir jo vieta emigracinėje 
literatūroje”. E. Matuzevičius 
davė kiek atsiminimų iš studijų 
laikų. A. Nykos-Niliūno eilėraš
čių paskaitė aktorius L. Noreika. 
Dar kalbėjo A. Baltakis, A. Miš
kinis, J. Siožinys. Įdomu, kada 
kitiems išeivijos rašytojams ateis 
eilė patekti į Maskvos tarnų 
malonę.

— Muzikologė O. Narbutienė 
gruodžio pabaigoje Veimare 
skaitė paskaitą apie lietuvių 
kompozitorių muziką. Iš įrašų 
supažindino vokiečius su V. 
Bagdono, F. Bajoro, O. Bala
kausko, E. Balsio, J. Juzeliū
no, J. Juozapaičio, V. Laurušo ir 
V. Montvilos kūriniais.

— Nusipelniusio meno veikė
jo vardas suteiktas dokumenti
nių filmų režisierei Bytautei 
Pajėdienei. Nusipelniusių žur
nalistų garbės vardai suteikti 
Švyturio redakcijos darbuoto
jams Juozui Baušiui ir Tomui 
Sakalauskui.

— Spaudoje paminėta aktorės 
ir atsiminimų autorės Teofilės 
Vaičiūnienės-Dragūnaitės 70 
metų amžiaus sukaktis.

— Meno darbuotojų rūmuose 
Vilniaus studentų teatras suvai
dino J. Grušo, Just. Marcinkevi
čiaus, Jz. Marcinkevičiaus ir B. 
Sruogos veikalų ištraukas, vardu 
“Herojų pašnekesiai”.

— Su Punios piliakalniu sie
jama garsioji Margio legenda. 
Maironis yra sukūręs baladę, 
skirtą Punios piliakalniui. 
Tos baladės ištrauka yra iškalta 
akmenyje, esančiame piliakalnio 
papėdėje. Jau nuo 1969 Punios 
šilas kartu su piliakalniu pa
skelbtas botanikos-zoologijos 
draustiniu. LMA Botanikos insti
tuto mokslininkai 1970 sudarė 
tam šile augančių labai retų au
galų sąrašą. Šile globojami brie
džiai, elniai, ūdros, bebrai ir kiti 
žvėrys. Daug žalos gyvuliam 
padarė senas vilkas, kurį me
džiotojai nukovė tik po rimtų 
pastangų.

— Lietuvos spaudoje nepa
prastai džiaugiamasi dėl Vil
niaus pedagoginio instituto stu
dentės Vilmos Bardauskienės 
sportinių laimėjimų. Moldavijos 
Kišiniove sąjunginėse atletikos 

varžybose ji šuolyje į tolį 
nušoko 7 m ir 7 cm. Pasauli
nis šuolio rekordas buvo 6 m ir 
99 cm. Jį turėjo Rytų Vokieti
jos sportininkė S. Sigl.

Pr. N.

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.

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.

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public

NAUJAUSIUS 1979 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, plrmad. 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.

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
MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

1933 + l 976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Apie prakeliaujančius
Nors ir sunkios turizmo sąly

gos, bet iš pavergtos Lietuvos at
vyksta nemaža žmonių. Atvyksta 
savo giminių ir artimųjų lankyti. 
Tik retas gauna leidimą lankytis 
čia grynai turizmo tikslais, susi
pažinti su Šio krašto kultūra.

Turbūt visi turime įvairių gi
minių Lietuvoje. Kai jiem susi
darė šiokios tokios galimybės 
pajudėti, mes padėkime įvairiais 
būdais. Siųskime iškvietimo do
kumentus ir šiaip raginkime ke
liauti. Nesigailėkime čia nei lai
ko nei lėšų. Juk tokiose sąly
gose gyvenant, kiekvienam kyla 
noras kurs nors keliauti ir pama
tyti. Iš kelionių grįžti turtin
gesnis ir išmintingesnis, daugiau 
patyręs. O ką kalbėti, jei grįžti iš 
tokios Amerikos, kur taip išvys
tyta technologija, kur laisvė ir 
demokratija sukūrė nuostabius 
dalykus. Visa tai viliote vilioja 
anuos žmones. Tai ir padėkime 
jiem pajudėti, sudarykime sąly
gas atvykti į Ameriką.

Išvykti nėra taip lengva. Jie 
turi tokią sistemą, kad labai tik
rina, apžvalgo praeitį, kur buvai, 
ką darei, kam priklausei. Jei kas 
buvo kokiu būdu patekęs į Si
birą, to taip lengvai neišleidžia. 
Atmeta prašymus. Bet nereikia 
nuleisti rankų ir nustoti vilties. 
Vienam atmetė prašymą antrą 
kartą, ir tas labai užsigavo, ko
dėl jo neišleidžia. Daugiau jis 
neprašysiąs. Kitas net penkis, 
net septynis kartus prašė ir vie
ną kartą gavo ir atvažiavo pas 
savo gimines — brolius, seseris, 
net tėvus. Tad mūsų pareiga bū
tų juos paraginti, kad prašytų 
ir prašytų nenustodami, kol vie
ną kartą išleis.

Kai atvyksta giminės ar kokie 
artimieji — suprantama, lengva 
su jais apsieiti ir patarnauti. 
Šiaip pasistenkime parodyti 
kiek galima daugiau, nuvežkime 
juos į Los Angeles, San Fran- 
cisco, Chicagą, į Floridos mies
tus. Parodykime ir savo lietuviš
kas įstaigas, savo Kultūros Židi

nius, Jaunimo Centrus. Visa tai 
yra vieša , ir visi gali aplankyti.

Tokie atvykę pas gimines sa
vaime pakliūva į svečius. Ir kaip 
su tokiais elgtis? Taip norisi 
daug klausinėti, sušukti net bai
sius žodžius. Bet kas iš to?! Tai 
nieko nepadės, o svečiui gali 
būti labai nepatogu ir nemalo
nu. Tad nereikia nieko klausti, 
kas tokį svetį kompromituotų 
ar jo padėtį pasunkintų. Jis tokių 
klausimų negali atsakyti. Jis ne
gali kalbėti viešai, nes juk ir 
sienos girdi ir per uždarytas du
ris žinios plūsta į gatves.
Už tokius klausimus vėliau jis 

turės aiškintis ir gal net nu
kentėti.

Prakeliaujančių ir atvykstan
čių nevenkime susitikti. Yra to
kių žmonių, kurie mano, kad ne
reikia su jais nei pasisveikinti. 
Tai tikrai kraštutinė nuomonė. 
Ir jie lietuviai, ir jie mieli žmo- 
nąs, tad būkime humaniški — 
padėkime jiem keliauti šiame 
krašte. Jei reikia, pavežkime į 
aerodromus, iš vieno lėktuvo į 
kitą.

Tai ypač svarbu New Yorko 
lietuviam, nes iš čia išeina daug 
lėktuvų į anuos kraštus, ir iš ten 
atvyksta. Reikia laukti kitų lėk
tuvų. Tad jei susidaro sąlygos, 
suteikime jiem savo paslaugą.< 
Tegu jie išsiveži kuo geriausius 
prisiminimus, kad Amerikos lie-* 
tuviai yra vaišingi ir bičiuliški.
Tokius svečius globojant, rei

kia rasti progos ir išryškinti, ko
dėl esame Amerikoje, kokia to 
gyvenimo prasmė. Reikia tai pa
sakyti subtiliai, patogiai, kad 
svečiui nebūtų nemalonumų.

Visai kas kita, jei iš ten at
vyksta kokie pareigūnai. Jų ke
lionės kiti tikslai, kiti ir keliai. 
Jie dažniausiai ir nesusitinka su 
lietuvių mase. Pasitenkina tik 
tais, kuriuos jiem patogu lankyti. 
Specialiai jų ieškoti nereikia. 
Reikia laikytis ir atsargiai ir 
mandagiai, nes tokie pokalbiai 
reikalauja daug gudrumo, gilios 
psichologijos ir apsukrumo.

(Praeitame numeryje, aprašant 
penktąją parodą ir besidžiau
giant premijom, buvo praleisti 
parodos dalyviai. Toje penktoje 
parodoje dalyvavo:

Albina Ambraziejus, Domas 
Andruška, Eugenija Bernotienė,, 
Aldona Daukantienė-Kidolytė, 
Albinas Elskus, Paulius Gau- 
bys, Regina Ingelevičienė, Min
daugas Jankauskas, Česlovas Ja- 
nušas, Vytautas K. Jonynas, Pau
lius Jurkus, Jurgis Juodis, Anta
nas Kairys, Vytautas Kerbelis, 
Gražina Krasauskaitė-Dragū- 
nevičienė, Vida Krištolaitytė, 
Gina Kudžmienė-Ingelevičiūtė, 
Pranas Lapė, Nijolė Nedda 
Macelytė, Anna Mažeika, Irena 
Mitkutė, Antanas Mončys, Irena 
Nemickienė—Vakselytė, Myko
las Paškevičius, Ona Paškevičie- 
nė, Jadvyga Paukštienė, Teofi
lis Petraitis, Sofija Plechavičie- 
nė, Gražina Plechavičiūtė-Sulli- 
van, Eglė Reventienė-Sodaitytė, 
Jonas Rūtenis, Petras Sandanavi- 
čius, Juozas Sodaitis, Elena Ur- 
baitytė, Algis Urbelis, Valentina 
Ūselienė, Zenonas Ūselis, Regi
na Viliamienė, Aleksandra Vit- 
kauskaitė-Merker, Judita Žilius, 
Kazimieras Žoromskis, Marija 
Žukauskienė.)

Septintoji paroda
Septintoji paroda surengta 

1976 vasario 21-22 Kultūros Ži
dinyje. Paveikslam atrinkti ir su-

Vilniaus universiteto didysis kiemas. Kokia graži senoviška statyba! Aplinkui eina arkos su 
pasivaikščiojimo takais. Iš trijų pusių kiemą supa tokie rūmai, ketvirtoje pusėje — 
studentų Šv. Jono bažnyčia. Įėjimas į kiemą ir universitetą tarp Šv. Jono bažnyčios 
varpinės ir pačios bažnyčios. Tokių senoviškų kiemų universitete yra bent keletas. Uni
versitetas šiemet švenčia 400 metų sukaktį. Jis įkurtas 1579 balandžio 1.

KELIAS Į DEŠIMTĄJĄ DAILĖS
PARODAc

kabinti komisiją sudarė: Česlo
vas Janušas, Paulius Jurkus, Jo
nas Rūtenis, Aleksandras Vak- 
selis. Premijom skirti komisiją 
sudarė: Elena Kepalaitė, Albinas 
Elskus, Česlovas Janušas, 
Aleksandras Vakselis.

Šioje parodoje buvo prisimin
tas dail. Kejetonas Šklėrius ry
šium su 100 metų gimimo su
kaktimi. Parodoje buvo iškabin- 
gos 6 akvarelės. Prisimintas jis ir 
atidarymo žodyje.

7-tos parodos dalyviai
Septintoje parodoje dalyvavo 

šie asmenys:
Albina Ambraziejus, Juozas 

Bagdonas, Audronė Bružaitė, 
Aldona Daukantienė, Paulius 
Gaubys, Irena D. Griežė, Biru
tė Grincevičius, Regina Ingele
vičienė, Česlovas Janušas, Pau
lius Jurkus, Albinas A. Jurpalis, 
Vytautas Kašuba, Elena Kepalai
tė. Vytautas Kerbelis, Birutė Ki
dolienė, Vida Krištolaitytė, Re
gina Kudžmienė, Marta Legec- 
kis, Anna S. Mažeika, Giedrė 
Montvilienė, Irena Nemickienė- 
Vakselytė, Gelle Geld Palokas, 
Ona Paškevičienė, Antanas Pet- 
rikonis, Robertas Prapuolenis, 
Rolandas Rasimas, Mečys Raz- 

gaitis, Jonas Rūtenis, Vytautas 
Sakalauskas, Petras Sandanavi- 
čius, Juozas Sodaitis, Elena Ur- 
baitytė, Zenonas Ūselis, Aleks
andra Vitkauskaitė-Merker, Ju
dita Žiliūtė, Marija Žukauskienė.

Viso buvo 36 dalyviai, buvo 
išstatytas 131 darbas. Tą metą 
pirmą kartą suorganizuotas jau
nųjų skyrius, kuriame dalyvavo 
10 jaunių.

Premijos vėl buvo pergrupuo
tos. Už tautinę tematiką 100 
dol. premiją gavo skulptorius 
Vytautas Kažuba už savo skulp
tūrą Mindaugas, Mecenatas — 
LB apygardos valdyba.

Tradicinio meno 100 dol. pre
mija teko Onai Paškevičienei už 
paveikslą Naturmortas. Mecena
tė — Elena Mickeliūnienė.

Buvo paskirti trys medaliai: 
aukso, sidabro, bronzos. Aukso 
medalį ir 50 dol. priedą gavo 
Elena Urbaitytė už kolažą “Pra
rasti angelai”. Sidabro medalis 
teko Vidai Krištolaitytei už pa
veikslą “Debesys ir žemė II”. 
50 dol. priedo mecenatė — Ele
na Mickeliūnienė.

Bronzos medalis teko Irenai 
D. Griežei už pastelę “Verba”. 
Piniginio priedo nebuvo.

Garbės pažymėjimus gavo: 
Albinas A. Jurpalis už vario rai
žinį “Priešo veidas”, Regina 
Kudžmienė už keramiką “Pilka 
vaza”, Rolandas Rasimas už 
piešinį “Kunigaikštis kalakutas”, 
Zenonas Ūselis už pastelę “Iš 
gimtojo kampelio”.

Populiarumo premiją laimėjo 
V. Kašuba už “Mindaugo” 
skulptūrą.

8-toji dailės paroda
Aštuntoji dailės paroda su

rengta 1977 vasario 5-13. Pa
veikslam atrinkti ir sukabinti ko
misiją sudarė: Česlovas Janu
šas, Paulius Jurkus, Jonas Rū
tenis, pirmininkas Aleksandras 
Vakselis. Į visus rengimo dar
bus labai aktyviai buvo įsijungęs 
dr. Jonas P. Lenktaitis. Ypač jis 
daug pagelbėjo paveikslus iška
binant. Jo rūpesčiu buvo salėje 
sudėtos geležėlės prie sienos. 
Prie tų geležų paveikslai jau 
buvo gana lengvai pakabinami.

Premijom skirti komisiją suda
rė: Vitolis Dragūnevičius, Ona 
Mažeikienė, Elena Urbaitytė ir 
Aleksandras Vakselis.

Parodoje buvo pagerbtas dail.
M. Dobužinskis ryšium su jo 
100 metų gimimo ir 20 metų 
mirties sukaktimi. Buvo įrengtas 
jo skyrius, kur buvo išstatyta 
12 darbų. Programoje buvo įdė
tas jo kūrybos aprašymas.

Vėl grįžta prie savaitės laiko. 
Vasario 6 buvo surengta paskai
ta apie lietuvių liaudies meną ir 
jo įtaką plastikiniam menui. 
Skaitė P. Jurkus. Vidury savai
tės buvo surengtos technikinės 
demonstracijos. Akvarelės tech
niką demonstravo Č. Janušas. 
Vasario 12 buvo literatūros vaka
ras-koncertas. Jame dalyvavo so
listė . Ona Pliuškonienė, jos 
akompaniatorė Anelė Kaulįnytė,v 
rašytojas Aloyzas Baronas, dra
mos aktorius Henrikas Ka
činskas.

8-tos parodos dalyviai
Aštuntoje parodoje dalyvavo 

šie asmenys:
Albina Ambraziejus, Simas 

Augaitis, Marytė Brazdžiūtė, 
Kristina Butvydaitė, Bruno Bur- 
čikas, Česlovas Janušas, Paulius 
Jurkus, Dana Jurkutė, Albinas 
Jurpalis, Antanas Kairys, Vytau
tas Kerbelis, Vida Krištolaitytė, 
Regina Kudžmienė, Anna S. Ma
žeika, Irena Nemickienė-Vak- 
selytė, Anita Milda Orentienė,

(nukelta į 4 psl.)

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS
ARKLIU NEGRĮŽTA
Kelionės įspūdžiai

ANTANAS RUBŠYS 
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Mat, Sėti I bu

vo padaręs jį savo koregentu, 
jam dar vaiku esant, norėdamas 
“matyti jo iškilią didybę”. Būda
mas koregentu, Rameses II turė
jo vaidmenį valstybiniame gyve
nime ir net turtingą haremą 
jau vaiskystėj. Ir kariauti jam te
ko įgusti. Tapęs savarankišku 
faraonu ir karvedžiu, jis gynė 
Egiptą nuo hititų, neišsi
tekdami Mažojoj Azijoj, užka
binėjo kaimynus panilėj. Abū 
Simbel paminklo sienos viduj 
yra knyga, kuri hieroglifais ir 
piktgramomis aprašo Rameses 
II žygius prieš hititus.

Aštrios saulės vejamas, slenku 
paminklo vidun. Nuo slenksčio 
portale iki šventojo kambario yra 
55 metrai. Šventovė Nilo pa
kriaušės urve. Aštuonios 10 met
rų kolonos teikia prieškambariui 
galerijos nuotaiką. Ir čia prie 
kiekvienos kolonos stovi Ra
meses II. Jo nugara vis prie ko
lonų prilipus. Tiesa, viduj jis kur 
kas mažesnis.

Už prieškambario pasiekiu 
salę, kuri yra bent dvigubai pla

tesnė. Darosi vėsiau. Šviesos 
maža. Šiek tiek jos įsiveržia 
per portalą. Bet ji pajėgia su
kurti tik prieblandą. Elektrinė 
šviesa kukliai apšviečia raštus ir 
paveikslus ant sienų.

Pačiame šventovės gale mažu
tis šventasis kambarys. Čia, aslos 
vidury, stovi ketvirtainis akmuo 
dievų laiveliui padėti. Ant ak
meninio suolo, palei galinę sie
ną, dievų tarpe sėdi ne kas ki
tas, kaip Rameses II.

Dukart į metus — spalio 20 ir 
vasario 20 — tekančios saulės 
spinduliai atskuba tiesiai per 
portalą į šį šventąjį kambarį 
sėdinčių dievrj pasveikinti. Ir 
čia pajunti Rameses II dievišką 
savimonę. Tekančia saule jis da
linasi tik su dešinėj sėdinčiu 
Tėbų Amun-Re. Memphis Ptah 
ir Heliopolis Re-Harakhtis, arba 
Saulė s-Akiračio viešpats, turi 
pasitenkinti prieblanda.

Hieroglifai sienose primena, 
kad Rameses II “galinga ranka 
siekia visus kraštus, kardu parū
pindamas minias darbininkų”. 
Reljefai ir freskos rodo Rameses

II Kadeš mūšy prie Oronto upės, 
Sirijoj (1288 m. prieš Kristų). 
Reljefus lydi įrašai, kurie vaiz
džiai atpasakoja mūšio eigą. Pa
sirodo, kad Rameses II armija 
turėjo keturias divizijas su dievų 
vardais: Amun, Pre, Ptah ir Seth. 
Faraono armija žygiavo šiaurės 
link palei Oronto upę. Pagauti 
hititų žvalgai meluodami įtikino 
faraoną, kad jų pagrindinės jė
gos dar kažkur toli šiaurėj. Tuo 
tarpu jos jau ruošė pasalas prie 
Kadeš. Faranonas, norėdamas 
savo karius pailsinti, sparčiau 
pirmyn žygiavo tik su Amun 
divizija. Kitos trys iš lėto slinko 
paskui. Hititam to ir tereikėjo. 
Faraonas jų pinklėse!

Rameses II hieroglifuose di
džiuojasi savo dieviška drąsa: 
“Mano didenybė buvo vienas 
. . . Niekšas Hatti (hititų) vadas 

gi saugomas armijos . . ., tirštos, 
kaip smėlis. Po tris kareivius bu
vo ant vieno (hititų) vežimo . . ., 
jie buvo ginkluoti iki dantų. Ma
no didenybė užsivilko šarvus . . . 
ir šuoliuote įšuoliavo į priešų 
eiles . . . vienui vienas ...!” Fa
raono drąsa, atrodo, padėjo lai
mėti sunkų mūšį, Kone gyvybę 
jo drąsa jam kainavo! Užtat jis ir 
giriasi Egipto paminkluose. Įdo
mus tas Rameses Ii! Nesinori 
palikti jį šventajame kamba
ry. Čia ne tik vėsu, bet ir įdo
mu. Rodos, užmerk akis ir įsi
klausyk į istorijos bangų šnekė
jimą, lūžius, pervartas.

Rameses II nemėgo būti 
vienas. Abū Simbel vienumoj 

šalia paminklo sau pastatė pa
minklą ir savo “gražiajai drau
gei” — žmonai Nefertari. Ji bu
vo tapusi jo žmona dar prieš jam 
atsisėdant į faraono sostą. Ir pir
mąja žmona išliko haremo žmo
nų minioj. Rameses II meilė 
žmonai Nefertari, iš paminklo 
sprendžiant, bus buvusi perpus 
mažesnė negu meilė pačiam sau.

Ir čia šventovės fasade statu
los iš smiltainio akmens. Tačiau 
jos stovi, o nesėdi. Be to, dvi jų 
— Nefertari, o keturios — Ra
meses II. Kiekvieną Nefertari iš 
šonų supa po du Rameses H! 
Jos karūnos dalim yra karvės ra
gai su saulės skrituliu jų tarpe. 
Tai dieve s Hathor įvaizdis ir 
ženklas.

Simbel paminklam. Tarptautinių
Dieve Hathor — meilės ir pastangų dėka (UNESCO) jie 

gimdymo dieve. Be to, ji viešpa- buvo išgelbėti. Archeologai ir

Abu Simbel — Nefertari paminklas. Nuotr. kun. A. Rubšio

tauja laime, muzika ir šokiu. 
Kūdikiui gimus, sako egiptie
čių religija, net septynios Hathor 
susirenka prie lopšio apspręsti 
jo ateities. Hathor — daugiapras
mė: moteris, motina, žmona . . ., 
sostas. Mat, soste gimsta dievas- 
faraonas.

Nefertari šventovės gilumoj 
mane pasitinka reljefas. Dvi die- 
vės — Hathor ir Izidė — vaini
kuoja Nefertari dieviškumo vai
niku. Ant kolonų atpažįstu du, 
nuolat kartu rašomus ir neatski
riamus, vardus: Rameses II ir 
Nefertari. Paminklas meilei, 
daugiaprasmei meilei.

Technologija ir Abū Simbel
Aswan užtvanka grasino Abū 

inžinieriai paminklus iškirpo iš 
Nilo pakriaušės, sukarpė juos į 
gabalus ir perkėlė aukščiau ir 
atokiau nuo užtvankos. Rameses 
II ir Nefertari palipo 64 metrus 
ir pasivaikščiojo 180 metrų.

Nežinau, kuo gėrėtis: praeitim 
ar dabartim. Ir vienur, ir kitur 
jaučiu įsakmią žmogaus mintį ir 
ranką. Nejučiomis tari: “Kas yra 
žmogus?” Jis viešpatavo Nilo 
slėny, jis viešpatauja dabar . . . 
Rameses II ir Nefertari vėl stebi 
Saulėtekį!

Dabartis kelionėj yra labai 
įsakmi. Autobusas, kuris prieš 
trejetą valandų mane atvežė prie 
paminklų, jau vėl čia. Laikas 
grįžti į karinį Abū Simbel aero
uostą skridimui į Aswan.

Taksiu palei Nilą: 
Kom Ombo, Edfu, Luxor

Ir Aswan aerouoste dabartis 
įsakmi. Gvidas laukia su taksiu. 
Sako, pats važiuoti su tavim ne
galiu. Žinau, kad tau svarbu 
pažinti Egipto praeitį ir archeo
logiją, todėl ir parūpinau ge
resnį gvidą negu aš.

Mano gvidas kelionei palei 
Nilą yra Laila, archeologijos stu
dentė iš Kairo universiteto. Ma
lonaus veido, europietiška bliu- 
zele ir sijonuku, šiaudine skry
bėle ant galvos. Skrybėlė plati, 
net pečius dengia. Labai šneki.

Lailos šnekumas Abū Sim
bel įspūdžius priverčia trauktis į 
atminties gelmes. Artėjam į As- 
wan užtvankos riestąją nugarą.

(Bus daugiau)
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JAV LB ATREMIA SOVIETINĘ PROPAGANDĄ
Lietuvos okupacijai užsitęsus 

ilgesnį laiką, į laisvojo pasau
lio mokslinių žinių šaltinius vis 
stipriau ima skverbtis sovietinė 
propaganda. Vienu iš svarbiųjų 
LB uždavinių ir yra stengtis ati
taisyti pasitaikančius netikslu
mus Lietuvos klausimu svetimo
mis kalbomis leidžiamuose vei
kaluose. Praeity platesnio dė
mesio sulaukė LB pastangos 
reaguojant į klaidas, esančias 
Encyclopedia Britannica, Na
tional Geographic ir valstybės 
departamento leidžiamuose in
formaciniuose leidiniuose bei 
žemėlapiuose.

Prieš kurį laiką JAV LB visuo
meninių reikalų tarybai teko su
sipažinti su Londone leidžiamu, 
valdiniuose sluoksniuose pres
tižą turinčiu periodiniu 
leidiniu “The-Statesman’s Year 
Book 1977/1978“.

Minimas leidinys, leistas dar 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais, pažymėtas gan impozantiš
kai nuteikiančia 114-ąja laida. 
Deja, metam slenkant, į leidinį 
įsibrovė nemaža sovietinės pro
pagandos ir mokslinio neapdai
rumo. Tai vertė JAV LB krašto 
valdybą reaguoti MacMillan, 
Ltd. leidyklai skirtu memoran

dumu. Faktus nušviečiantį bei 
atitaisantį memorandumą pa
ruošė krašto valdybos vicepirm., 
istorikas dr. Alg. Budreckis.

Susipažinimui keletas pavyz
džių, kaip faktai klastojami, nu
tylimi ar sumaišomi, kad tiesa 
nebūtų atpažinta.

“Statesman’s Year Book“ Lie
tuvai pristatyti skirtas straipsnis 
pradedamas tokiu teigimu:

“1914-15 metais vokiečių ar
mija užėmė visą Lietuvą. Jai pa
sitraukus (1918 gruodžio mėn.), 
visuose miestuose buvo išrink
tos sovietinės valdžios, ir buvo 
paskelbta sovietinė respublika. 
1919 vasarą ji buvo nuversta

LB Krašto valdybos pirmininkas A. Gečys sausio 14 Cleve
lando visuomenei kalbėjo apie laisvinimo veiklą. Taip pat 
atsakė ir į klausimus. Sėdi iš k. J. Malskis, R. Česonis. Nuotr.
V. Bacevičiaus

■     i  ..............................   1 ...................... .. .........—■

KELIAS Į DEŠIMTĄJĄ DAILĖS PARODĄ
(atkelta iš 3 psl.)

Ona Paškevičienė, Mykolas Paš
kevičius, Rolandas Rasimas, 
Banguolė Marija Raugas, Gra
žina Raugas, Mečys Razgaitis, 
Jonas Rūtenis, Vytautas Saka
lauskas, Petras Sandanavičius, 
Antanas Stelingis, Elena Ur- 
baitytė, Zenonas Ūselis, Regina 
Viliamienė, Tadas Žilius, Judita 
Žiliūtė, Marija Žukauskienė, Bi
rutė Kidolienė.

Viso buvo 33 parodos daly
viai, neskaitant V. Dobužinskio 
ir jaunųjų. Buvo išstatyta 160 
darbų.

Premijos buvo taip paskirsty
tos: Čiurlionio vardo premija 
300 dol., (mecenatė E. Micke- 
liūnienė) — teko Mykolui Paš
kevičiui už parodoje išstatytus 
paveikslus, Lietuvių Fondo 300 
dol. premija — Česlovui Janušui 
už parodoje išstatytus paveiks
lus. (Jis tuos pinigus tuoj pa
dovanojo Maironio lituanistinei 
mokyklai). Tautinės tematikos 
100 dol. premija — Jonui Rūte
niui už paveikslą “Kunigaikščių 
miestas”. Mecenatas LB apygar
da. Tradicinio meno 100 dol. 
premija — Onai Paškevičienei 
už paveikslą “Naturmortas nr. 
2”. Mecenatė E. Mickeliū- 
nienė. Modernaus meno 100 
dol. premija — Vidai Krištolai- 
tytei už paveikslą “Šiaurės 
peisažas“. Mecenatas LB apy
garda . Jaunojo dailininko 100 
dol. premija teko Dainai Jurku

lenkų, vokiečių ir lietuvių na
cionalistų pajėgų, ir įkurta de
mokratinė respublika.“

Šį teigimą atitaisydamas, dr. 
A. Budreckis memorandume 
pamini, kad lietuvių demokrati
nės jėgos, siekusios atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę, vei
kusios vokiečių okupacijos 
metu. 1917 rugsėjo 18-22 vado
vauti nepriklausomybės judėji
mui buvo išrinkta 2O-ties asme
nų Lietuvos Taryba. 1918 metų 
vasario 16 ji paskelbė Nepri
klausomybės aktą ir lapkričio 11 
suorganizavo pirmąją vyriausy
bę. 1919 metų sausio 2 Raudo
noji armija buvo įsiveržusi į ry
tinę Lietuvą ir įkūrusi mario
netinę sovietinę respubliką, ta
čiau prasilenkiama su tiesa tei
giant, kad “sovietai” veikę vi
suose Lietuvos miestuose. Po 
dvejetą metų trukusių karo 
veiksmų Maskva atsisakė bet ko
kių pretenzijų į Lietuvos terito
riją ir pripažino Lietuvos 
respubliką. Faktų patikrinimui 
A. Budreckis leidėjui nurodo 
Encyclopedia Britannica (1920- 
1975 laidas) ir tos pačios leidyk
los 1920-30 “Statesman’s Year 
Book“ laidas.

Lietuvos okupacija minėtame 
leidiny pristatoma mišrainės bū
du sugrūstais faktais:

“1939 rugsėjo 28 slaptu sovie- 
tų-vokiečių sienų sutarties pro
tokolu didesnė Lietuvos dalis 
buvo priskirta sovietų įtakos sfe
rai. 1939 spalio mėn. Sov. Są
junga priskyrė Vilniaus miestą ir 
provinciją. 1940 birželio 16 ulti
matumas privedė prie suforma
vimo Sov. Sąjungai priimtinos 
vyriausybės. Liaudies seimas, 
išrinktas liepos 14-15, paprašė 
Lietuvos priėmimo į Sov. Są
jungą liepos 22; tai Aukščiausio
jo Sovieto nutarimu buvo įvyk
dyta rugpiūčio 3.”

tei už paveikslą “Kolažas“. Me
cenatė E. Mickeliūnienė.

Paskirti ir trys medaliai. Aukso 
medalį gavo Zenonas Ūselis už 
pastelę “Pavasarėja”. Sidabro 
medalį — Albinas Jurpalis už 
bronzos skulptūrą “Be vardo”. 
Bronzos medalį — Banguolė 
Marija Raugaitė už J.F.P. portre
tą. Prie visų medalių buvo ir 
50 dol. priedas. To priedo mece
natė — E. Mickeliūnienė. (Ji 
šiai parodai paaukojo 700 dol. 
premijom).

Garbės pažymėjimai teko: A. 
Kairiui už paveikslą “Vasara Re- 
go Parke”, Kristinai Butvydaitei 
už paveikslą “Corbu“, Irenai 
Nemickienei už paveikslą 
“Upelis”.

9-toji dailės paroda

Devintoji dailės paroda buvo 
1978 vasario 25-26. Paveikslam 
atrinkti ir iškabinti komisiją su
darė: Česlovas Janušas, Paulius 
Jurkus, Jonas Rūtenis ir LB apy
gardos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis. Parodos rengimo ko
mitete, be minėtų, uoliai dirbo 
dr. Jonas P. Lenktaitis. Premi
jom skirti komisijoje buvo: Čes
lovas Janušas, Aleksandra Mer- 
ker-Vitkauskaitė, Petras Vaškys 
ir LB apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis.

Parodoje buvo pagerbtas mi
ręs dailininkas diplomatas Adal
bertas Staneika. Buvo išstatyta

A. Budreckio memorandume 
pareikšta, kad minėtu paragrafu 

leidėjai siekia nuslėpti faktą, 
jog Lietuva buvo sovietų agre
sijos ir aneksijos auka. Kodėl ne
paminimas Molotovo-Ribben- 
tropo paktas, kuriuo L e n - 
k i j a ir Rytų Europa buvo Vo- 
kietijos-Sov. Sąjungos pasidalin
ta? Kodėl nesakoma teisybė, kad 
tik ketvirtadalis Vilniaus krašto 
buvo sugrąžintas Lietuvai? Ko
dėl neiškeliama, kad 1940 birže
lio ultimatumas nesuteikė laiko 
klausimo svarstymui, už kelių 
valandų Raudonajai armijai Lie
tuvą okupuojant militariškai? 
Pagaliau, Liaudies seimas buvo 
parinktas Maskvos valdovų. Vy
kusių rinkimų rezultatai buvo 
paskelbti Londone balsavimui 
dar nepasibaigus. Liepos 22 pe
ticija priimti į Sov. Sąjungą bu
vo taip pat Maskvos padiktuota, 
o rugpiūčio 3 aneksija buvo 
tik galutinis agresijos veiksmas.

Leidiny esama ir kitų klaidų. 
Nesiorientuojančiam skaitytojui 
Vilniaus universiteto įsteigimo 
data gali atrodyti esanti 1940 
metų sausio 15. Lietuvių Mokslo 
Akademijos pradžios tenka ieš
koti ne 1941, bet 1912, kada bu
vo įsteigta Lietuvių Mokslo 
Draugija.

Būdingi ir statistiniai palygi
nimai. Aprašant Lietuvos že
mės ūkio produkciją, lyginami 
1913 ir 1975 daviniai. Kodėl ne
lyginama su 1938 nepriklauso
mos Lietuvos produkcija? Kal
bama apie 1940 ir 1947 žemės 
reformas, bet pamirštama pavyz
džiu buvusi 1922 reforma. Pa
našiai faktai maišomi pateikiant 
katalikų ir protestantų statisti
nius davinius.

Bibliografijoj nurodoma, kad 
straipsnio apie Lietuvą autorius 
naudojosi C.R. Jurgėlos “His- 
tory of Lithuania“, V. Pėterai- 
čio “Lithuanian-English Dic- 
tionary” ir G. Metelsky “Lithua
nia, Land of the Niemen”. Pas
kutinysis veikalas yra gryna so
vietinė propaganda. Jis išleistas 
Maskvoj 1959. A. Budreckis lei
dyklai pasiūlė ateity naudotis 
Encyclopedia Lituanica, T. 
Chase “Story of Lithuania” ir 
Londono Karališkojo Instituto 
“The Baltic States“ leidiniais. 
Atsakymo iš MacMillan, Ltd. lei
dyklos JAV LB krašto valdyba 
tebelaukia.

A. Gč (LB Inf.)

Pratinkite savo jaunimą prie 
lietuviškos knygos. Gimtadie
nio, vardinių ir švenčių proga 
padovanokime jam bent po vie
ną lietuvišką knygą.

jo 18 darbų. Buvo ir vaikų 
skyrius, kuriame dalyvavo 9 vai
kai su 11 darbų. Iš viso parodoje 
buvo 27 dalyviai, buvo išstatyta 
124 darbai.

Vasario 26 buvo ir literatūros 
vakaras — koncertas. Savo eiles 
skaitė poetas Stasys Santvaras, 
pianu skambino Dalia Sakaitė.

9-tos parodos dalyviai

Devintoje parodoje dalyvavo 
šie asmenys:

Albina Ambraziejus, Ilona 
Brazdžionienė, Vsevolodas Do- 
bužinskis, Albinas Elskus, Rūta 
Gasiūnas, Česlovas Janušas, 
Paulius Jurkus, Daina Jurkutė, 
Vytautas Kašuba, Birutė Kido
lienė, Vida Krištolaitytė, Darius 
Kudžma, Marlyn Matuzas-Sears, 
Anna S. Mažeika, Aleksandra 
Merker-Vitkauskaitė, Sofija Ple- 
chavičienė, Gražina Plechavi
čiūtė, Jonas Rūtenis, Gražina 
Sakalauskienė, Vytautas Saka
lauskas, Petras Sandanavičius, 
Marija R. Sleižytė, Antanas Ste
lingis, Julius Šukys, Zenonas 
Ūselis, Judita Žiliūtė, Marija Žu
kauskienė, Regina Matuzonytė- 
Ingelevičienė.

Premijos
Premijos buvo panašios, kaip 

ir 8-toje parodoje.
LB Kultūros Tarybos 300 dol.

Clevelande lankėsi LB Krašto valdybos pirmininkas A. Ge
čys ir vicepirm. R. Česonis. Nuotraukoj R. ir I. Bublių namuo
se LB veikėjai su svečiais. Pirmoje eilėje iš k. dr. A. But
kus, dr. E. Lenkauskas, pirm. A. Gečys, St. Barzdukas, kun. 
G. Kijauskas, S.J. Nuotr. V. Bacevičiaus

ROCHESTER, N.Y.

Jaunimo atstovais į IV pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą iš
rinkti: Darius Kašinskas, Pau
lius Klimas ir Dana Krokytė.

Labiausiai perkamos knygos: 
A. Rubšio “Raktas į N. Testa
mentą”, dr. jur. Martyno Anyso 
“Kova dėl Klaipėdos”, “Gen. 
Plechavičius”, V. Šlaito naujas 
poezijos rinkinys “Nesu vėjo 
malonėje”. Dar galima gauti K. 
Avižonio “Raštai”, I ir II t., ir 

A. Maceinos “Filosofija ir jos 
kilmė”. Šias ir kitas knygas 
lietuvių kalba ir plokšteles gali
ma įsigyti Šv. Jurgio liet. kat. 
parapijos spaudos kioske, kuris 
yra žemutinėj parapijos salėj; 
veikia sekmadieniais nuo 10:30 
iki 12:30 vai. popiet.

Baltas centrui pasiuntė 900 dol.
Gruodžio mėn. vykusi pinigi

nė rinkliava Balfo šalpos reika
lam davė 903.61 dol. Aukų dau
giausia surinkta vieno sekmadie
nio metu Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioj.

Vasario 16-oslos minėjimas 
— vasario 18

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas įvyks vasa
rio 18, sekmadienį.

Lietuvių pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne veikia nuo 1951 
metų. Šiemet jau yra 28 metai. 
Per tą laiką kiek ji atspausdino 
lietuviškų knygų, žurnalų. Ji pa
laikė ir pratęsė mūsų lietuvybę. 
Tad jei turi spaudos darbų, 
kreipkis į šią lietuvių pranciš
konų spaustuvę Brooklyne. Ad
resas: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Telefonas 
— 212 827-1350.

premija paskirta Vytautui Kašu
bai už jo Lietuvos kunigaikščių 
5 medalijonus, kurie iškabinti 
Židinio vestibiulyje.

M. K. Čiurlionio vardo 300 
dol. premija teko Albinui Elskui 
už parodoje išstatytus vitražų 
eskizus. Mecenatas dr. Juozas 
Kazickas.

Devintos dailės parodos 200 
dol. premija paskirta Vsevolodui 
Dobužinskiui už parodoje iš
statytus paveikslus. Mecenatas 
dr. J. Kazickas.

Tautinės tematikos 100 dol. 
premija paskirta Pauliui Jurkui 
už jo paveikslą “Lieporių pilia
kalnis”. Mecenatas LB apy
gardos valdyba.

Tradicinio meno 100 dol. pre
mija paskirta Annai S. Mažei
kai už batiką — “Pelėdos”. 
Mecenatė Elena Mickeliūnienė.

Jaunojo dailininko 100 dol. 
premija teko Vytautui Sakalaus
kui už paveikslą “Ant stalo”. 
Mecenatė Elena Mickeliū
nienė.

Garbės pažymėjimai paskirti 
R. Ingelevičienei, J. Šukiui, Z. 
Ūseliui.

Parodą uždarant, paskirta po
puliarumo premija. Ją laimėjo 
Česlovas Janušas. Jis tuoj tą pre
miją padovanojo Maironio litua
nistinei mokyklai, (p.j.)

(Bus daugiau)

11 vai. Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioj bus pamaldos, 
kuriose kviečiamos dalyvauti vi
sos lietuvių organizacijos su 
savo vėliavomis. 3 vai. popiet 
parapijos salėj — iškilmingas 
minėjimas, kurio metu prof. An
tanas Musteikis kalbės Lietuvos 
laisvės klausimu. Meninę pro
gramą atliks vietinis Bend
ruomenės choras, vadovaujamas 
Jono Adomaičio, lituanistinės 
mokyklos mokiniai, o galbūt ir 
meninis vienetas Sutartinė.

Minėjimą rengia Altos sky
riaus valdyba.

sb.-

KANDIDATAI 
Į JAV LB 
TARYBĄ

Vyriausioji JAV LB 9-osios ta
rybos rinkimų komisija savo 
posėdyje sausio 20, remdamosi 
rinkimų taisyklių 11a str., kan
didatų į LB 9-ją tarybą vėliau
sią siūlymo terminą nustatė 
1979 kovo 1. Paštu pateikiami 
siūlymai ribojami tos pat dienos 
pašto antspaudo data. Komisija 
pageidauja, kad kandidatų siū
lymas būtų pradėtas kiek galima 
anksčiau, nenudelsiant ligi pas
kutinės termino dienos.

Kazys Gimžauskas
Komisijos pirmininkas

COSMŪS 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
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ. UKRAINĄ ir Lt.
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.

GOSIMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

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

Tel. (212) 758-1150-1

Apple-Valiey, Min. 55124 
New York, N.Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610

Chicago, III. 60622 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Lexington, N.Y. 12452 
Irvington, N.J. 07111 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N.J. 07601 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N.J. 08701 
Los Angeles, Calif. 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Nevvark, N.J. 07106 
Passaic, N.J. 07055 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
VVaterbury, Conn. 06710 
Fort Wayne, Ind. 46808 
VVappingers Falls, N.Y. 12590 
Worcester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

HARTFORD, 
CONNECTICUT

Nepamirškim pavergtos 
Lietuvos

Jau daugelį metų Lietuvai 
esant pavergtai, artėja Vasario 
16-oji, mum brangiausia diena! 
Tai laisvės nešėja tėvynei. Lais
vės, kuri buvo iškovota krauju, 
už kurią ir dabar tebekovojama 
ir tebežūnama.

Šią didžiąją šventę, visi vie
non krūvon susibūrę, paminė
siu! vasario 18, sekmadienį. 9 
vai. ryto bus mišios Švč. Tre
jybės bažnyčioj. Po pietų 3 vai. 
parapijos salėj bus susiartini
mas su tėvyne ir tėvynainiais.

Minėsim šią šventę su bendra 
malda ir kalba, kurią pasakys 
šviesi, veržli ir narsi laisvės ko
votoja Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkė.

Po pagrindinės kalbos įvyks 
trumpa programėlė, kurią gra
žiai paruoš mokyklos jaunimas 
ir vyresnieji tautinių šokių šokė
jai.

Jau rašomi laiškai preziden
tui, senatoriam, kongresmanam, 
burmistrui G. Athanson ir ame
rikiečių spaudai. Tą pareigą en
tuziastiškai atlieka Genutė Stan- 
kaitytė ir dr. Jonas Zdanys.

Kviečiam organizacijas ir vi
suomenę dalyvauti minėjime. 
Tepasiekia mūsų širdis Lietuvos 
pogrindžio, laisvės kovotojų bal
sai! Tenelieka nė vieno, nepri- 
sidėjusio prie Lietuvos laisvės 
rūpesčių!

M. Petrauskienė

-o-
Pranešam, kad tautybių festi

valis įvyks vasario 9, 10 ir 11 
Civic Center — Trumbul gat
vėj, Hartforde. Bus kultūriniai 
pasirodymai ir įvairūs valgių pa
tiekalai.

Atsilankykim gausiai, kad 
glaudžiai suartėtume su Lietu
va, savuoju menu ir tautinėm 
tradicijom.

Rengėjai—LB ir organizacijos

SKYRIAI:

7626 W. 150 St.
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
389 VVest Broadvvay 
1880 Seaview Avė.

612 432-7083 
AL 4-5456 
CH 3-2583 

268-0068 
203 367-2863

2222 VVest Chicago Avė. BR 8-6966
2501 VVest 69 St. VVA 5-2737
5879 State Road 884-1738
Route 13A 518 989-6742
1082 Springfield Avė. 374-6446
636-38 Bridge St. N.W. GL 8-2256
112 Main St. 201 342-9110
518 Park St. 246-9473
241 Fourth Street FO 3-8569
960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
1329 Boulevard LO 2-1446
698 Sanford Avenue 373-8783
42 Monroe St. G R 2-6387
1214 N. 5th St. PO 3-4818
4925 Old York Rd. GL 5-9586
1307 E. Carson Street HU 1-2750
555 Cook St. 756-1668
1807 Beineke Rd. 432-5402
Hidden Hollovv Apts. 914 297-0261
144 Millbury Street SW 8-2868
309 W. Federal Street Rl 3-0440
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VAKARAS SU GLIAUDĄ 
IR PLIUŠKONIENĖ
Los Angeles, Calif.

Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles sambūrio gruodžio 2 Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėj suruoštas tradicinis literatū
ros vakaras praėjo labai sėkmin
gai; puikiai pasirodė ir solistė 
Ona Pliuškonienė, Juozės Au- 
gaitytės studentė.

Vakaro programos esminė da
lis buvo rašytojo laureato Jurgio 
Gliaudos kūryba. Jo kūrybos ap
tarime šis autorius pavadintas 
gilios filosofinės minties rašyto
ju.

Visada būna įdomiausia, kai 
savo kūrybą skaito pats autorius. 
Taip ir šį kartą. Įdomiai ir nos
talgiškai nuskambėjo ankstyvieji 
poetiniai posmai (iš “Avė Ame
rica”); dar įdomiau — įterptos 
reminiscencijos iš anų kūrybi
nių laikų, dar J. Gliaudos šei
mai tebegyvenant Šveicarijos 
tarpukalnėse. Ramiai, bet įtiki

Rašytojas laureatas Jurgis Gliaudą skaito savo kūrybą. Nuotr.
L. Kanto

MANTO AUKŠTUOLIO “MANIFESTAS
Prieš mus trisdešimt dviejų 

puslapių brošiūra. Tai “amžini 
dėsniai lietuvių tautos gyvybei 
išlaikyti”, po daug sakančiu vie
šos deklaracijos titulu “manifes
tas”. Brošiūra išleista 1972 Stam- 
forde, Mass. Autorius — M. 
Aukštuolis. Leidėjas nepažymė
tas. Autorius turi “copyright” 
teises. Tad naudinga pažinti, 
kaip “copyright” teisių autorius 
stengiasi talkinti išlaikyti tautos 
gyvybę, kada okupantas mūsų 
tautą kankina ir niekina, kada 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, jau plačiai žinoma lais
vuose užsieniuose, tapo tikra 
laisvės ir asmens teisių gynybos 
tvirtove.

Mantas Aukštuolis, kaip kiek
vienos sektos steigėjas, tvirtina, 
kad tam tikras autoritetas, čia tai 
“mano senelis, prūsų Krivaičio 
palikuonis”, suteikęs jam tautinį 
Manto vardą ir “įpareigojo grą
žinti mūsų tautai patį kilniausią 
lietuvių praeities tikėjimą”.

Laisvame krašte ir toks skelbi
mas nedaug ką nustebins. Ir 
laisvoj Lietuvoj buvo pastangų 
atsteigti “senovės lietuvių tikė
jimą”, bet nebuvo tam sumany
mui nei bazės, nei pakankamo 
idėjų arsenalo. Tai buvo tada 
kažin kokios pasakos ribose, kil
nus, keistokas galvojimas. Gyve
nimo tikrovė, nusistovėjusi tvar
ka, milžiniškas krikščioniškosios 
filosofijos palikimas ir tradicin- 
gumas — visas tai yra milži
niškas žingsnis pirmyn nuo 
primityvaus pasitikėjimo antiki
niais dievais.

Antra vertus, senovės lietuvių 
tikėjimas modernioj jo “atradė
jų” interpretacijoj tėra suvulga
rinta kitų primityvių tikėjimų 
versija. Juk neužtenka apeliuoti 
į ištikimybę savo prosenoliam 

namai autorius paskaitė ir ga
baliuką savo prozos. Jo užbai
giamasis. žodis, lyg rašytojo kū
rybinis Credo, be to, originales
ni atsiminimai iš jo 20 su vir
šum metų rašytojiško gyvenimo 
(13 premijų!) ir gausios kūry
bos laikų buvo pati įdomiausia 
šio vakaro dalis.

Jurgis Gliaudą moka viešai 
kalbėti labai šiltai, intymiai, su 
jam būdinga humoro gaidele; 
visa tai leido publikai pasigėrė
ti kūrėju ir geriau pažinti auto
rių kaip žmogų. Jo proza, kuri 
ne visuomet labai lengvai su
prantama eiliniam skaitytojui, 
tartum labiau atsiskleidė, bei iš
ryškėjo kai kurių veikalų idėjos, 
jų motyvai, ir svarbiausia — 
jų genezė.

Iš gausios Jurgio Gliaudos kū
rybos (rodos, apie 22 originalūs 
veikalai, kai kurių net pakartotos 
laidos) taip pat ryškiai ir meniš
kai paskaitė Dalila Mackialienė, 

ir jų tikėjimui: reikia įrodyti, 
kad tas tikėjimas yra grynas, ne
iškraipytas, turiningas. Mes juk 
žinom, kad senovės lietuviai ne
išpažino tokio tikėjimo, koks jis 
yra dabartinių jo išpažinėjų ver
sijoj. Dabar siūlomas “senovės 
lietuvių tikėjimas” yra patetiš
kais pareiškimais apsagstyta mo
dernaus žmogaus sugalvota fik
cija. Ir kaip dabar atrodytų žmo
nija, moderniose gyvenimo sąly
gose, grįžusi į tikrovę, kurios ne
saisto nei dekalogo per tūkstant
mečius puoselėta moralė, nei 
dekalogo imperatyvai?

Nesivargindamas savo “mani
festo” pranašumo įrodymais, au
torius rodo, kad jo atrastas ti
kėjimas įgalina jį . . . dergti 
krikščionių tikėjimą. Savo “ma
nifeste” jis taip dažnai grįžta 
prie krikščionių niekinimo, kad 
atrodo, tam reikalui ir visas ma
nifestas” sugalvotas!

“Kunigai ir vienuoliai turi 
būti išskirti iš mūsų tautos bend
ruomenės”, rašo “manifesto” 
autorius. Ir toliau: “vienuoliai ir 
kunigai yra labai žiaurūs mūsų 
tautos kenkėjai” (psl. 13).

Kaip tai gerai suderinta su 
Rugienio-Tumėno budelių už
mačiomis, skirtomis naikinti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką!

“Lietuvių tautai kryžius yra 
svetimas ir didžiausias mūsų 
kilnaus būdo pažeminimo ženk
las”, rašo M. Aukštuolis (psl. 15), 
tuo smerkdamas asmens laisvių 
kovų simbolį pavergtoj Lietuvoj, 
Kryžių kalną.

Vadindamas savo skelbiamą 
tikėjimą kilniu, autorius taip 
apibūdina savo santykį su kry
žium: “kilni lietuvių šeima ne
gali laikyti šio pasibaisėtino, 
vien nelaimę nešančio — pra- 

Saulius Matas ir Manfredas Priš- 
nantas.

Solo dainų koncertas papildė 
ir papuošė šį turiningą literatū
ros vakarą bei rašytojo, daugelį 
kartų premijuoto (pastaroji pre
mija už romaną “Perlojos res
publika” Dzūkų Draugijos 
ruoštame konkurse), pagerbimą.

Ona Pliuškonienė iš Philadel
phijos, Pa., atliko gausų, labai 
įvairų ir įdomų solo dainų reper
tuarą. Akomponavo Raimonda 
Apeikytė, Mezzosopranas Ona 
Pliuškonienė su kultūringu san
tūrumu, šiltai įsijausdama pa
dainavo eilę liaudies dainų, har
monizuotų K. V. Banaičio, S. 
Šimkaus, V. Budrevičiaus, V. 
Klovos, M. Ašlebenaitės, Br.
Budriūno. Prie jų prisidėjo ori
ginalios romantiškos dainos šių 
lietuvių kompozitorių: S. Še
rienės, seselės Marijos Bemar- 
dos, E. Stanek Laumenskienės, 
K. Brundzaitės, G. Gudaus
kienės, A. Dirvianskaitės, O. 
Metrikienės. Šios dainos ypatin
gai gerai nuskambėjo solistės šil
toje ir žaismingoje interpreta
cijoje.

Los Angeles Fronto Bičiuliai 
savo sambūrio narį, visų labai 
gerbiamą ir pamėgtą autorių 
Jurgį Gliaudą šiuo vakaru vertai 
ir tinkamai atžymėjo.

Solistė Ona Pliuškonienė — 
vertas didelio dėmesio nau
jas talentas.

“NEŽINOMAS KARAS”
Propagandinis sovietų filmas, 
klaidinąs amerikiečius

DALIA KUČĖNIENĖ

“Nežinomas karas”, sovietų 
propagandinis filmas, rodomas 
per CBS televizijos tinklą Ame
rikos rytų pakrantėj (New Yorke, 
Bostone, Massachusetts ir t.t.) 
dvidešimt penktadienių iš eilės, 
kas savaitę po valandą, pavaiz
davo Amerikos gyventojam, 
“kaip iš tikrųjų vyko kovos rytų 
fronte antrojo pasaulinio karo 
metu”.

Rodoma, kaip raudonoji armi
ja “išvadavo” Rytų Europos ir 
Pabaltijo kraštus, jų tarpe ir Lie
tuvą, kaip “išvaduotas” Kaunas 
ir Šiauliai, kaip “išvaduotojai” 
sutinkami ovacijomis bei gėlė- 

keitimo ženklo savo namuose ir 
gerbti žydų lavoną, išmestą 
žmonių patyčiai”.

Kai kur užkabindamas K. 
Marksą, lenkus ir kryžiuočius, 
sunkiausiai atakuoja autorius 
krikščionybę, Nukryžiuotąjį. 
Dėdamasis “didvyriu”, Mantas 
Aukštuolis, kovodamas su “Vati
kano juoduoju internacionalu” 
(psl. 26), skelbia, kad lietuviai 
kunigai ir vienuoliai (psl. 13) 
esą: “patys žalingiausi tautos iš
naudotojai ir kenksmingiausi 
tautos atskalūnai”.

Tariamai piršdamas tautai ne
suvokiamo, “kilnaus” senovės 
tikėjimo fikciją, M. Aukštuolis 
pačiais neestetiškiausiais pa
reiškimais griauna dabartinę lie
tuvių tautos išsilaikymo bazę, 
krikščionybę, netiesiogiai tuo 
pritardamas komunistinių oku
pantų kovai prieš krikščionybę.

Prisidengęs neva šovinistiškai 
traktuojama patriotizmo teorija, 
kiekviename savo “manifesto” 
puslapy autorius nepraleidžia 
progų niekinti krikščionybę. 
“Krikščionybė ir marksizmas 
turi būti visiškai iš mūsų tautos 
buities išguiti, ir abu negrįžta
mai sunaikinti!” (psl. 11).

Tiek “kilnumo” pasiėmė 
“prūsų Krivaičio įgaliotinis” iš 
jo interpretuoto “senovės lietu
vių tikėjimo”, kad be skrupulo 
vadina Nukryžiuotąjį “žydų pa
mestinuku” (psl. 11).

Šis “manifestas” yra šlykštus 
pamfletas prieš krikščionybę, 
prieš okupuotoj Lietuvoj lei
džiamą Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką ir dargi prieš se
novės lietuvių tikėjimą, neapy
kantos “tezėmis” visaip iškrai- 
paliotą šiame “manifeste”.

Ar Rugienis-Tumėnas padė
kos autoriui?

M. Mantautas

J. Gliaudos literatūrinės kūrybos vakare autoriaus šeima. Iš 
dešinės — sūnus dr. J. Gliaudys, Jr., Marija Gliaudienė, rašy
tojas J. Gliaudą ir Adelė Jankauskaitė, p. Gliaudienės sesuo. 
Nuotr. L. Kanto

Abiejų menininkų vakaras 
buvo didelis Los Angeles lietu
vių kultūrinis įvykis.

Alė Rūta
-o-

(Redakcijos prierašas. Vakaro 
programojebuvo ir rašytojos Alės 
Rūtos paskaita — “Jurgis Gliau
dą — prasmės ir likimo spren
dėjas”. Ši išsami Jurgio Gliau
dos kūrybos charakteristika iš
spausdinta Lietuvių Dienų žur
nalo kalėdiniame nume
ryje.) 

mis ir net kaip partizanai kovo
jo ne už Lietuvos laisvę, bet už 
jos įjungimą į “plačiąją tėvynę”.

Šios žalingos propagandos fil
mas pristatomas kaip dokumen
tinė istorija, endorsuota Valsty
bės Mokslo Sąjungos (NEA — 
National Education Association). 
Išspausdinti ir tūkstančiai pagal
binės medžiagos brošiūrų mo
kyklom. Jas rytų pakraščių isto
rijos mokytojai naudoja savo kla
sėse, aiškindami Rytų fronto ko
vas antrojo pasaulinio karo me
tu, auklėdami naująją Ameri
kos generaciją. (Panašios pagal
binės brošiūros buvo išspaus
dintos ir tada, kai buvo rodomas 
filmas apie Simą Kudirką.)

Žurnalas Review of News 
gruodžio 27 rašo, kad komunis
tų žurnalas New World Review 
pristato filmą kaip “bendradar
biavimo unikumą tarp Amerikos 
ir Sovietų filmų gamintojų”, tuo 
pačiu ragindamas visus savo 
skaitytojus “padėti išgarsinti šį 
propagandinį filmą, rašant tele
vizijos stotim, išreiškiant jom 
padėką už šią svarbią pastangą 
Amerikos-Sovietų savitarpio 
sampratai bei draugystei”.

Amerikos Mokytojų Federaci
jos (AFT) pirmininkas Albert 
Shanker New York Times dien
rašty 1978 gruodžio 10 plačiai 
aptarė šio filmo rėmimą, rody
mą, endorsavimą bei propagavi
mą ir pareiškė prieš tai protes
tą. Iškėlė klausimą ir tikrą susi
rūpinimą, kam pusantro milijo
no Amerikos Mokslo Sąjunga 
(NEA) endorsavo bei rekomen
davo šią sovietinę propagandą, 
kai tuo tarpu Amerikos Mokyto
jų Federacijos (AFT) vadovybė, 
mačiusi filmą, griežtai pasisakė 
prieš jo rėmimą bei rodymą.

Nežiūrint šių savitarpio nesu
tarimų tarp mokytojų unijų, lie
ka faktu įvykusi bei vykdoma 
žala. “Nežinomo karo” įvadą kas 
penktadienį atliko gerai žino
mas aktorius Burt Lancaster. 
Teksto autorius — Rod McKuen. 
Mecenatai — Hanover Trust ir 
Eaton Korporacija. Filmo platin
tojai — Zug, Šveicarija.

Nors šio filmo dvidešimties 
valandų serija rytų pakrantėj jau 
baigėsi, pavergtų tautų pavienė 
bei organizuota reakcija praside
da.

Antanas Adomėnas — Van 
Reenan, gyvenąs 15 Fairbanks 
St. VVorcester, Mass. 01608, Dru- 
ry aukštesniosios mokyklos 
istorijos skyriaus vedėjas, vienas 
iš pirmųjų ėmėsi griežtos kontra- 
iniciatyvos. Būdamas NEA na
rys, reikalavo raštu, kad toji są
junga atsisakytų endorsavimo 
sovietinės propagandos, kuri 

nieko bendro neturinti su do
kumentine istorija. Massachu
setts Mokytojų Sąjungos (MTA) 
reikalų vedėja direktorė Claire 
Ross atsakė, kad tai yra “So
vietų istorija iš jų akiračio” ir 
todėl Mokytojų Sąjungos endor- 
suoto filmo nestabdys.Bostono 
CBS televizijos septinto kanalo 
direktorius Mark Hamilton pa
aiškino, kad greičiausiai NEA 
ir MTA filmą patvirtino per ne
apdairumą. Su detalizuotu raštu 
apie istorijos iškraipymą filme 
buvo kreiptasi į Boston State 
House Joint Committee on Edu- 
cation direktorių Frank J. Ma- 
trango. Su ukrainiečiu dr. Boris 
Segal, sovietinės psichiatrijos 
specialistu, dirbusiu Harvardo 
universitete (Russian Research 
Center), dr. Savaly Yurkovsky ir 
dr. Simon Gurmarnik bendrai 
vėl reikalauta, kad CBS sustab
dytų sovietinę žalingą propa
gandą. CBS viceprezidentas 
VVilliam H. Hahn sutiko skirti 
jiem “rebuttal time” sausio 7. 
Tai trumpai atliko Raymond T. 
McNally, rusų istorijos profeso
rius.

Yra žinoma, žurnalas Free- ' ' 
etom at Issue š.m. kovo mėne: VOELKER IN KETTEN.
šio laidoj žada išspausdinti šios 
kontroversijos detales (Freedom 
House, 20 West 40th St., N.Y., 
N.Y. 10018). Žurnalistas Adrian 
Karatnytsky renka medžiagą 
straipsniui.

Amerikos generalinis pro
kuroras Griffin Bell ir kiti į-
vairių sričių žymūs pareigūnai 
painformuoti, kad CBS tinklu 
buvo rodomas sovietinės propa
gandos filmas, kaip dokumenti
nė istorija. Visi jie paprašyti 
rimtai atkreipti dėmesį į šį svar
bų reikalą. A.Adomėnui-Van- 
Reenan besilankant Chicagoj, 
paskambinom Tribūne dienraš
čiui, mokslo sekcijos redaktorei 
J. Beck, kuri sutiko šiame rei
kale talkinti, jei CBS stoty nu
tartų šį propagandinį filmą rody
ti vidurio Amerikos rajonuose.

Žurnalistas Tom Buckley New 
York Times dienrašty apibūdina 
šią seriją kaip “pasakų pasau
lio” versiją, pažymėdamas, kad 
tai aiški propaganda, atitolusi 
nuo istorinės tiesos. Jis pažymi, 

kad tai patvirtina ir faktas, 
jog ši necenzūruota ir nesu
trumpinta filmo versija bus ro
doma ateinančiais metais Rusi
joj, Sovietų Sąjungos televizijos 
kanalais.

Amerikos Mokytojų Federaci
jos (AFT) pirmininkas Albert 
Shanker savo straipsny “TV’s 
Unknown War Distorts History” 
primena, kad šioji televizijos se
rija, NEA endorsuota, ne tik pra
sižengia su žmogiškumo teisė
mis, bet ir su istoriniu tikslu
mu.

Įdomu, kad Amerikos rytų 
pakraščio pavergtų tautų pabė
gėliai, kartu ir lietuviai, prieš 
šią svarbią propagandinę in- 
doktrinizaciją iki šiol nereagavo.

Ir kam tada bėgo milijonai, 
ir kam išnešė mus tėvai ant ran
kų iš gresiančios vergijos, jei 
partizanai kovojo ne už Lietu
vos laisvę, bet už Lietuvos įjun
gimą į “plačiąją tėvynę”? Kam 
mes dabar veikiam, ir ką mes da
bar laisvinam, jei “dokumenti
nėj istorijoj”, rodomoj laisvoj 
Amerikoj, “išlaisvintojai” buvo 
triumfališkai sutikti su vainikais, 
ovacijomis ir gėlėmis?

Atsiųsta 
paminėti

Vladas Šlaitas — NESU VĖJO 
MALONĖJE. Išleido Ateitis 
1978. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Aplankas — Vilijos 
Eivaitės. Kietais viršeliais. 112 
psl. Kaina 5 dol. Gaunama pas 
platintojus arba užsisakant lei
dykloj šiuo adresu: Ateities 
Leid., 16349 Addison, South- 
field, Mich. 48078.

Devintoji žinomo poeto lyri
kos knyga. Ankstesniosios: 
Žmogiškos psalmės (1949), Ant
saulėgrąžos vamzdžio (1959), Be 
gimto medžio (1962), Antroje pu
sėje (1964), Širdies paguodai 
(1965), 34 eilėraščiai (1967), 
Aguonų gaisras (1969), Pro vyš
nių sodą (1973).

Autorius pasižymi patraukliu 
paprastumu. Gal dėl to jo poeti
nis išsisakymas vietomis beveik 
virsta į prozą. Eilutės — nevie
nodo ilgio, nerimuotos, nesu
skirstytos posmais. Bet ritmas jo
mis plaukte plaukia. Poetas turi 
savo veidą. Nuosaikus, ramus. 
Produktingas, bet neįvairus.

Rinkiny yra šie skyriai: Rude
nio saulės raudonas ratas, Lietu
viški debesys. Vandens žolė, 
Esu pozityvus ir praktiškas sva
jotojas.

Skyrių pavadinimai, kaip ir 
pats rinkinio pavadinimas, yra 
būdingi autoriaus veidui. Trum
pai šio rinkinio charakteristikai 
gali tikti kad ir šis trumpas jo 
eilėraštis — Monako valstybėlė:

Savo jaunystėje buvau 
imperija.

savo viduramžyje buvau 
respublika,

o dabar,
savo senatvėje,
esu mažesnis už Monako

valstybėlę, 
tačiau svajonėse esu didesnis 

už visas imperijas, 
įskaitant ir Monako valstybėlę.

Nichtrussen in der Sowjetunion. 
Redagavo Albertas Gerutis ir 
Hans Rychener. Išleido Šveica
rijos Rytų Institutas Berne. 1978. 
Spausdinta Šveicarijoj. 144 psl. 
Kaina apie 10 dol. Galima užsi
sakyti šiuo adresu: Schweizer- 
isches Ost-Institut, Jubilaeums-
strasse 4, 3005 Bem.

Šioj vertingoj knygoj vokiečių 
kalba (“Tautos grandinėse”) pa
skelbti trys pagrindiniai refera
tai (tarp jų ir dr. A. Geručio iš 
Berno) ir 14 pranešimų (tarp jų 
apie Lietuvą S. Lozoraičio Jr. iš 
Romos), skaityti 1978 sausio 13- 
15 Luzemoj vykusioj konferen
cijoj “Nerusiškų tautų priespau
da Sovietų Sąjungoj”. Konfe
renciją surengė Luzernoj vei
kianti organizacija “Europaei- 
sche Konferenz fuer Menschen- 
renchte und Selbstbestim- 
mung”. Vienas iš tos organiza
cijos steigėjų buvo dr. A. Geru
tis. Šiuo metu jis yra valdybos 
narys ypatingiem reikalam.

Pranešimuose, sudėtuose į šią 
knygą, liečiamos šios nerusiš- 
kos Sovietų Sąjungos pavergtos 
tautos: ukrainiečiai, turkestanie- 
čiai, Krymo totoriai, estai, lat
viai, lietuviai, rytų ir suomių 
karelai, šiauriniai rytų prūsai, 
gudai, azerbaidžaniečiai, gru
zinai (pranešimas prancūzų kal
ba), vokiečiai, totoriai-baškirai, 
šiauriniai kaukaziečiai.

Knygai įvadą parašė konferen
ciją surengusios organizacijos 
pirmininkas, Šveicarijos parla
mento narys dr. Edgar Oehler. 
Knygos redaktoriai savo pasta
bose nurodo Lucemoj įvykusios 
konferencijos užsibrėžtus užda
vinius, kurie atsispindi skaity
tų pranešimų turiny: atskleisti 
pasaulio viešajai nuomonei so
vietų totalitarinės sistemos tik
rovę, kurioj yra grubiai pažei
džiamos pavienių asmenų ir pa
vergtų tautų pagrindinės teisės.

Nori įsigyti lietuvišką knygą, 
skambinkįDarbininko administ
raciją — 827-1351. Prašyk, kad 
pasiųstų knygą į namus.
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r ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: į
“Ateities Aušra’’, 86-01 115 St., Richmond Hill, N.Y. 11418.
Redaguoja Rasa Razgaitienė —Tel. (212) 849-6233

LOGOLOGIJA
Gruodžio 26 susirinkom visi iš 

skirtingų JAV ir Kanados vieto
vių į Dainavą. Šią pirmą dieną 
daug ko neveikėm. Praleidom 
laiką besikalbėdami su senais 
pažįstamais ir puošdami eglę. 
Kai kurie berniukai net išėjo į 
lauką žaisti futbolo. Vakarop 
įvyko iškilmingas žiemos kursų 
atidarymas. Juos atidarė kun. S. 
Yla.

Tą vakarą po vakarienės buvo 
susipažinimas ir linksmavakaris. 
Per susipažinimą kiekvienas as
muo turėjo po žvakę, o vidury 
mūsų rato degė didesnė žvakė. 
Kiekvienas turėjo prieiti prie di
delės žvakės, uždegti savo žvakę 
ir pasisakyti vardą, iš kurio 
miesto atkeliavo ir kodėl atke
liavo į žiemos kursus. Po susi
pažinimo šokom ir linksmino
mės. Po maldos nuėjom gulti.

Trečiadienį prasidėjo kaip rei
kiant sunkus darbas su paskai
tomis ir diskusijomis. Šių metų 
tema buvo “Logologija”.

Pirma paskaita šia tema buvo 
kun. Juozo Vaišnio, mūsų dva
sios vado. Jis kalbėjo apie kal
bą. Teigė, kad kalbėjimas atsi
rado, kai žmonėm reikėjo susitar
ti arba susisiekti. Kalbėjimą su
daro ne tik garsiniai ženklai, 
bet ir mimika arba gestai.

Yra dvi teorijos, aiškinančios, 
kaip kalbėjimas prasidėjo. Pirma 
teorija sako, kad jis prasidėjo, 
kai žmogus bandė pamėgdžioti 
gamtos garsus. Mokslininkai su 
šia teorija nesutinka, kadangi 
gamtos garsų yra palyginti nja- 
žai.j Antra teorija aiškina, kad 
kalba išsivystė pamažu. Moksli
ninkai galvoja, kad kalba ne
įgimta. Mimika irgi neįgimta, 
nors yra panašių ženklų tarp tau
tų.

Iš šių teorijų sprendžiama, kad 
žmogus pradėjo komunikuoti 
gestais, paskui žodžiais ir iš 
socialinio bendravimo išsivystė 
kalba.

Sunku pasakyt, kiek kalbų yra 
pasauly, kadangi yra sunku nu-

pasitikėjimą, tai yra ir energijos 
gerai kalbai.

Baigiantis dienai, po visų pa
skaitų atsisėdome valgyti va
karienės. Po vakarienės susi- 
skirstėm į diskusijų būrelius ir 
ėmėm diskutuoti dienos temas. 
Po to turėjom atlikti pratybinius 
darbus.

To vakaro pratybinis darbas 
reikalavo suvaidinti dienos pa
skaitų temas. Buvo įdomu pa
žiūrėti, kaip skirtingi vaidinimai 
perdavė tos dienos mintis. Po 
visa ko sukalbėjom maldą ir nu
ėjom miegoti.

Ketvirtadienio pirma paskaita 
buvo dr. Mirgos Girniuvienės 
“Pokalbis ir inteligentiškumas”. 
Inteligentas yra toks žmogus, 
kuris turi savo idėjas ir savo 
pasaulėžiūrą. Neinteligentas yra 
žmogus, kuris “moka” gyventi. 
Jis gyvena pagal tėvų pažiūras 
ir neklausinėja, kodėl taip gyve
na. Kitos rūšies neinteligentas 
gyvena malonumui. Jis pasiren
ka ne tai, kas naudinga jo protui, 
bet kas jam malonu.

Yra skirtumas tarp amerikie
tiškos pasaulėžiūros ir ateitinin- 
kiškos. Amerikiečiui viskas turi 
būti įrodyta. Jis gyvena iš patir
ties. Ateitininkas gyvena pagal 
savo įsitikinimus. Jis pasirenka 
tai, kas yra vertinga ir galioja 
visiem. Amerikietis bandytų įro
dyti, kodėl vienas principas yra 
vertingesnis už kitą.

Antroji paskaita buvo apie 
klausymą. Ją skaitė Dovas Šau
lys. Klausymas yra vienas iš 
penkių išorinių pajautimų. Gali
ma pagauti garsus ir jų nere
gistruoti, kadangi tuo metu sva
jojama. Tas pats garsas gali iš
šaukti skirtingas reakcijas skir
tinguose asmenyse. Kaip garsas 
yra interpretuojamas, priklauso 
nuo aukštesnių pergyvenimų. 
Yra kūrybingas klausymo būdas. 
Kai klausai kito, reikia mąstyti, 
lyginti ir mokytis.

Klausymas turi daug svarbios 
reikšmės. Jis gali būti ir komu-

jais diskutuoja. Be žodžio nega
lima kūrybiškai galvoti.

Kai kurie žmonės, berašydami 
apie savo problemą, randa 
sprendimą. Jei norim tapti in
teligentais, tai reikia stiprinti 
žodyną. Yra žodžių, kurie turi 
daugiau negu vieną reikšmę. 
Jei žodis neveikdins, tai žmogus 
neveiks. Svarbu ne tik ką žmo
gus sako, bet ir kaip jis tas savo 
mintis išreiškia.

Niekas visos kalbos nenaudo
ja. Kiekvienas individas išsiren
ka tik tam tikrus žodžius. Čia 
yra jo šneka. Vaikas mokykloj 
išmoksta kalbą, o šneką išmoksta 
iš tėvų ir aplinkos.

Tą vakarą įvyko susikaupimo 
vakaras. Buvo skaitymai, išpa
žintis ir mišios.

Šeštadienį Aldona Zailskaitė 
skaitė paskaitą apie rašybą. 
Žmonės rašė, kad perduotų min
tis. Raštas padėjo išvystyti tradi
cijas, tautosaką ir literatūrą. Jis 
perkelia dalykus iš vienos kartos 
į kitą, skatina logišką galvojimą 
ir poeziją.

Kai raštas yra sunaikintas, tai 
ir kultūra būna sunaikinta. Ra
šymas turi svarbių motyvų: jis 
padeda save atrasti ir išreikšti. 
Kai rašymas yra naudojamas 
spaudai, jis negali būti naudoja
mas egoistiniam reikalam. Ne
galima šmeižti arba įžeisti. In
formacija turi būti tiksli.

Po pietų Loreta Radvilaitė 
kalbėjo apie žodžiavimą. Mūsų 
gyvenime žodžiai mus visaip 
veikia. Jie gali mus veikti tei
giamai ir neigiamai. Žodžiai at
siranda, kai iškyla koks nors 
naujas daiktas, kuriam reikia pa
vadinimo. Kai žodžiai keičiasi, 
tai jų reikšmė irgi pasikeičia.

Žodyne yra daugiau kaip 
milijonas žodžių, bet eilinis 
žmogus jų naudoja tiktai 30,000.

Yra dvi pagrindinės kalbos: kas
dieninė, kuri yra vartojama tėvų 
ir draugų tarpe, ir kultūrinė, ku
ri yra naudojama dramoj ir lite
ratūroj.

Kalba gali būti naudojama ge
rom ir blogom intencijom. Karo 
metu kalba naudojama išpro
vokuoti priešam. Propaganda 
naudojama, kad įtikintų žmones 
galvoti kitaip, negu kad jie dabar 
galvoja.

Sekmadienį iš ryto baigėsi pa- 
skaitinė programa vadovų pa
skaitomis. Per šias paskaitas 
buvo išreikštos skirtingos min
tys. Keli žodžiai gali nuspręsti 
ateitį. Žodis sukelia daug min
čių ir jausmų ir gali išreikšti 
idėją. Skirtingi žodžiai gali iš
šaukti tam tikrą veiklą; priklau
so nuo to, ar žodis paveikia pro
tą, ar jausmus.

Žodis yra jėga. Yra dvi jėgos: 
fizinė, kuri reiškia stiprybę, ir 
protinė, kurią naudoja išsimoks
linęs ir išsilavinęs žmogus.
Viena jėga negali gyventi be 

kitos. Žmogus negali gyventi be 
kūno, nes kūnas įgyvendina, k<j 
protas yra paruošęs.

Jei žmogus pasimetęs, tai jis 
ieško pagalbos bažnyčioj. Kai 
jam viskas gerai einasi, jis labiau 
nutolsta nuo Dievo. Svarbiau
sias dalykas yra tikėjimas tuo, 
ką darai. Neužtenka tik gražių 
žodžių. Reikia juos įgyvendinti 
ir pritaikyti savo gyvenimui.

Popietiniame susirinkime bu
vo kuopų pranešimai. Buvo pro
ga pasimokyti iš kitų kuopų 
veikimo.

Po vakarienės įvyko iškilmin
gas uždarymas. Kun. Yla oficia
liai uždarė šiuos žiemos kursus.

Tą vakarą buvo savos kūry
bos ir talentų vakaras. Kursantai 
skaitė savo rašinius arba atliko 
muzikinę programą. Po to visi 
šoko ir linksminosi. Dvyliktą va
landą visi sutikom naujus metus.

Po visų linksmumų dalyva
vom paskutinėse mišiose. Po 
mišių kai kurie pavargę nuėjo 
miegoti, o kiti visą naktį budė
jo.

Pirmadienį atsikėlę paskutinį 
kartą bendrai pusryčiavom. Iš
siskyrėm su viltim, kad gal kitais 
metais vėl sugrįšim.

Ritonė Ivaškaitė

Jaunučiai ateitininkai su vadove Egle Zikaraite mokosi šiau
dinukus gaminti. Nuotr. L. Gudelienės

Jaunučiai ateitininkai su užbaigtais šiaudinukais. Kairėje p. 
Sidienė, demonstravusi šiaudinukų gaminimą. Nuotr. L. Gude
lienės

Anglų kalba nauja virimo knyga

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

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

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

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

Jauniai ir jaunučiai Nevv Yorke

Gruodžio vidury vadovės Eg
lės Zikaraitės namuose įvyko 
kalėdinis jaunių ir jaunučių su
sirinkimas.

nom skaniais pyragaičiais bei 
gėrimais ir išsiskirstėm namo 
laukti Kalėdų.

Ateitininkė

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

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

statyti ribą tarp tarmės ir kalbos. 
Kalba keičiasi dėl to, kad žmo
nės ne visuomet kartoja žodžius 
taip pat. Šiuo būdu išsivysto 
skirtingos tarmės. Baudžiavos 
laikais Lietuvoj tarmės labai iš
plito, kadangi kiekvienas dvaras 
turėjo savo skirtingą tarmę.

Po pietų ir laisvalaikio buvo 
antra paskaita — apie iškalbą. Ją 
skaitė Petras Kisielius. Anot jo, 
iškalba yra mokslas ir menas, 
kadangi kalbėtojas turi mokėti 
perduoti savo mintis.

Iškalba turi tris pagrindines 
dalis: įžangą, dėstymą ir užbai
gimą.

Įžanga yra pradžia. Ją galima 
pradėti juoku, bendra tema ir 
paskui sutraukti į specifinę te
mą. Taip pat galima pristatyti 
dvi kontroversines idėjas ir 
paskui išvystyti vieną.

Dėstymas gali vykti dedukcija 
arba indukcija. Naudodamas de
dukciją, pristatai savo tezę, 
paskui ją išdėstai. Naudodamas 
indukciją, išdėstai medžiagą, o 
gale paskelbi tezę.

Yra skirtingų būdų paskaitai 
baigti. Galima baigti diskusi
jomis, ta pačia mintim, kaip į- 
žanga, klausimu arba visų min
čių sutraukimu.

Kalba gali būti išdėstyta trim 
būdais: etiniu, emociniu arba 
logišku. Etinio būdo žmogus 
klauso žinodamas, kokia yra kal
bėtojo socialinė pozicija. Pavyz
džiui, žmonės klauso popie
žiaus, kadangi jis turi labai įta
kingą socialinę poziciją. Emo
cinis dėstymas naudoja emoci
nius pavyzdžius, kad išjudintų 
žmonių jausmus. Logiškas dės
tymas naudoja faktus ir tikrus 
atsitikimus.

Paskaitininkas turi bandyti 
užimti klausytojus. Kai turi savy

nikavimo priemonė. Yra tam 
tikrų garsų, kurie yra labai ne
malonūs. Mūsų civilizacijoj gre
sia triukšmo pavojus. Žmo
gaus ausis gali pakelti tik tam 
tikrą kokybę triukšmo.

Po ilgos dienos paskaitų pa
valgėm vakarienę, diskutavom 
savo būreliuose, atlikom praty
binius darbus ir pavargę nuėjom 
gulti.

Penktadienio pirmoji paskaita 
buVo Vyto Maciūno. Jis kalbė
jo apie skaitybą. Pabrėžė grama
tikos reikšmę.

Pirmas dalykas, reikalingas 
raštiškai kalbai, yra raidės. Jos 
yra simboliai, kurie minty sim
bolizuoja tam tikrą garsą. Skaity
ba yra procesas, per kurį žmo
gus identifikuoja raides su gar
sais. primenančiais jam tam tikrą 
aplinką.

Skaitymas yra tas pats, kas 
klausymas, bet greitesnis. Kai 
žmogus skaito, jo protas žodį 
supranta greičiau, negu kad tas 
žodis būtų ištartas. Skaitymo 
greitis priklauso nuo supratimo 
ir sugebėjimo.

Yra trys skaitymo būdai: nere- 
ceptyvus, receptyvus ir aktyvus. 
Nereceptyvus skaitytojas svajoja, 
blaškosi ir nesigilina skaityme. 
Receptyvus skaitytojas kreipia 
dėmesį į tai, kas parašyta, bet 
viską supranta kaip tikrą teisy
bę. Aktyvus skaitytojas beskaity
damas analizuoja ir ne viską pil
nai priima.

Antrąją paskaitą skaitė kun. 
Stasys Yla. Kartu su kursantais 
kalbėjo įvairiomis temomis. 
Daug skirtingų minčių buvo iš
reikšta šioj paskaitoj.

Vaikų galvojimas būna atsili
kęs, jei tėvai su jais nekalba. 
Jų protas išsilavina, kai tėvai su

Dvylika jaunų ateitininkų su
stojo ratu aplink tradicinį stale
lį, ant kurio stovėjo kryžius, lie
tuviška vėliavėlė ir vidury de
ganti žvakė. Eglė sukalbėjo atei
tininkių maldą, o ponia Gude
lienė, mūsų globėja, paaiškino 
ant stalelio stovinčių daiktų 
reikšmę. Kryžius simbolizuoja 
Dievą, trispalvė vėliava — Lie
tuvą, o deganti žvakė — mūsų 
meilę Dievui, Lietuvai ir vie
nas kitam.

Pakartoję ateitininkų šūkį, su
sėdom visi aplink didžiulį stalą, 
prie kurio ponia Sidienė mus 
mokė, kaip daryti lietuviškus 
šiaudinukus Kalėdų eglutei. 
Nors Betliejaus žvaigždė, kurią 
bandėm daryti atrodė labai su
dėtinga, visi ryžtingai puolėm 
prie darbo. Po pusvalandžio 
visi, net patys mažiausieji, di- 
džiavomės savo darbo šiaudinu
kais.

Atidėję šiaudinukus į šalį, gro
jant kalėdinei muzikai, susėdom 
ant grindų žaisti žaidimo, kuris 
vadinamas “dovanėle”. Kiek
vienas turėjo progą laimė
ti mažą kalėdėnę dovanėlę, bet 
turėjo paaiškinti jos simbolinę 
reikšmę.

Susirinkimą baigėm prie žva
kės šviesos. Prisiminėm tikrąją 
Kalėdų prasmę ir sukalbėjom 
“Tėve mūsų”. Tada pasivaiši-

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. Ar 
juos prenumeruoji? Metuose 
išeina 10 didelių numerių. Pre
numerata tik 15 dol. metam. 
Adresas: 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

®PACKAGE EKPRESS * TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

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

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

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

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St.....................................................................................................  305 673-8220
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ............................................................      435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ...................................................................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .................................................................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ..............................................................................................  895-0700
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue ......................................................................................... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street .............................................................................................. 925-2787
Chicago, III. 60609 — 1855 VVest 47 Street ..................................................................................................376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue .........................................................................   771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................................................................................... 365-6780
Lakevvood, N.J. 08701 — 234 Second St...................................................................................................... 363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ..........................    365-6740

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ................................................................................ .385-6550
Nevv York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................   674-1540
Nevv York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St.............................................................................................................. 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St............. ................................................................... 215 VVA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hvvy.......................................................................602-942-8770
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ...................................   381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė........................................................................................ 301-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ................................................................................................  257-6320
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ....................................................................    475-9746
VVoodhaven. Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė......................................................................... 296-5250
Herkimer,N.Y. McKennan Rd.................................................................................................................... 315-866-3939
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ČIURLIONIO ŠVENTĖ
CLEVELANDE

Čiurlionio ansamblis sausio 
14 šventė 39-rių metų sukaktį 
ir dviejų naujų plokštelių sutik
tuves. Į Lietuvių namus, be 
čiurlioniečių, kurių šiuo metu 
yra 90, susirinko apie 200 ger
bėjų ir svečių.

Šventei vadovavo Čiurlionio 
ansamblio pirmininkas Vladas 

Plečkaitis. Pasveikinus visus 
susirinkusius, buvo sugiedota 
Lietuva brangi, o muzikam Al
fonsui ir Onai Mikulskiam, kaip 
padėka už ansamblio įkūrimą ir 
nepertraukiamą darbą, įteikta 
gėlės. Pirmininkas prisiminė ir 
kitus, daug ansambliui dirban
čius: Rytą Babicką, šokių vado
vus Rimą Aukštuolį ir Rūtą 
Motiejūnaitę, ansamblio solistę 
Ireną Grigaliūnaitę ir visus ak
tyvius čiurlioniečius, kurie au
koja daug laiko ansamblio dai
nom, muzikai ir šokiam.

Sukakties šventėje įdomų pra
nešimą apie Čiurlionio an
samblio dainų ir muzikos įre- 
kordavimus ir išleistas plokšte
les skaitė ilgametis čiurlionietis 
ir pirmininkas Juozas Stempu- 
žis. Kai kurių plokštelių jau ne
begalima gauti, kai kurie įre- 
kordavimai sugedę arba ir dingę. 
Ragino, kaip didelį kultūrinį tur
tą, išsaugoti ateičiai. Jis plačiau 
apžvelgė ir dvi naujas plokšte
les: Skamba, skamba kanklės ir 
Dievui ir Tėvynei. Tose naujose 
plokštelėse yra muz. Alfonso 
Mikulskio kūryba. Pirmoje 
kanklių muzika ir Irenos Gri- 
galiūnaitės įdainavimas palydint 
kanklėmis. Antros plokštelės 
vienoje pusėje yra Tautinės mi
šios už kenčiančią Lietuvą, o 
antroje pusėje Lietuva brangi ir 
Tautos himnas, taip pat palydi
mi kanklių muzikos. Kaip Juo
zas Stempužis pažymėjo, abi 
plokštelės yra didelė dovana 
mūsų tautinei kultūrai.

Skamba, skamba kanklės 
plokštelę išleisti labai daug pa
stangų dėjo kanklių mokytoja 
Ona Mikulskienė. Į talką atėjo 
geras būrys rėmėjų, kurie suau
kojo $2,250. Rėmėjam, kaip pa
dėka, šventės metu ir buvo į- 
teiktos plokštelės. Tos rūšies tai 
jau trečioji Čkurlionio ansamblio 
plokštelė. Pirmosios dvi vadino
si: Lietuvos kanklės ir Vaidilos 
kanklės. Be kanklių muzikos, 
Čiurlionio ansamblis yra išlei
dęs ir kitų plokštelių, bet par
davime, berods, tėra tik viena, 
tai albumas Čiurlionis.

Čiurlionio ansamblį pasveiki
no šventėje dalyvavęs LB kraš
to valdybos pirm. Algimantas 
Gečys, prisiminęs tris susitiki
mus su Čiurlionio ansambliu: 
Vilniuje, turint tik 9 metus. 
Vokietijoje Hanau stovykloje ir 
Philadelphijoje Eucharistiniam 
kongrese. Šventėje dalyvavo ir 
LB krašto valdybos vicepirm. 
Rimas Česonis.

Šventės pabaigoje, kaip pirm. 
Vladas Plečkaitis pristatė, kalbė
jo pats didžiausias ansamblio 
kaltininkas muz. Alfonsas Mi
kulskis. Jis dėkojo visiem, kurie 
jam duoda jėgų dirbti, ansamb
liečiam už gražų dainos ir muzi
kos darbą. Sakėsi turįs daug kū
rybinių sumanymų, prašąs, kad 
tiem darbam įvykdyti užtektų 
laiko, o jis pats šiuo metu esąs 
gražus, jaunas ir sveikas. Svečiai 
ir čiurlioniečiai už tai ilgai pa
plojo.

Šventė buvo baigta dviem 
kanklių muzikos kūriniais, kurie 
yra naujoje plokštelėje. Mirga 
Bankaitytė paskambino Lietu
vos garsai, o Elenutė Mulioly- 
tė ir Rita Kazlauskaitė Jaunys
tės žaismas. Šventė užbaigta 
giedant Lietuva, tėvyne mūsų. 
Po to buvo vaišės.

Dabartinę Čiurlionio ansam
blio valdybą sudaro: pirm. Vla
das Plečkaitis, vicep. Raimon
das Butkus, sekret. Indrė Čepu
lienė, ižd. Vida Steponavičiūtė, 
ansamblio būstinės administ
ratoriai Vytautas Sniečkus ir Pra
nas Mašiotas, o Paulius Nasvy- 
tis plokštelių platinimo admi
nistratorius.

Čiurlionio ansamblio gimtinė 
yra Vilniuje. Įsikūrė 1940 sau
sio 15. Pirmas jų koncertas buvo 

Vilniuje tų pačių metų vasario 
16. Iš Vilniaus jų kelias ėjo per 
Vieną, Vokietiją iki Clevelando. 
Iš viso Čiurlionio ansamblis per 
39 metus atliko 1084 koncertus. 
Tai didelis skaičius. Tai daugiau 
negu treji metai kasdien koncer
tuojant.

—M.Ž.Blt.

*

Pasitraukia Lietuvių namų 
administratorius

Po daugelio metų atsakingo 
darbo iš savo pareigų pasitrau
kia Clevelando Lietuvių namų 
ir Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubo vedėjas Zenonas Dučma- 
nas. 1956 jis buvo išrinktas salės 
ir klubo direktorium, o nuo 1965 
perėmė administruoti ir klubą.

Buvo sumanus ir energingas 
administratorius, mėgstamas vy
resniosios kartos ir naujųjų atei
vių. Lietuvių namų ir klubo is
torijoj jis palieka ryškius pėdsa
kus. Eisiąs pareigas, kol bus su
rastas naujas vedėjas. Pats prisi-

PHILADELPHIA, 
PA.

Ruoša Vasario 16-jai

Viso laisvojo pasaulio lietu
viai iš anksto ruošiasi kuo iš
kilmingiau ir prasmingiau pa
minėti svarbiąją tautinę šventę 
— Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį.

Šiais metais Philadelphijos ir 
Pietinės New Jersey LB apy
linkės šventę minės pamal
domis bažnyčioj, akademija sa
lėj ir radijo bangomis.

Vasario 11, sekmadienį, 6:30 
vai. vak. per radijo stotį WFLM 
(95.7 FM) bus perduodama pu
sės valandos programa anglų 
kalba. Programą paruošė Teresė 
Gečienė JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybai. Per Bendruome
nės Balso radijo valandėlę bus 
transliuojamos dvi po 15 minu
čių trunkančios programos su 
lietuviškomis dainomis ir muzi
ka. Šiuos pranešimus Visuome
ninių reikalų tarybai paruošė 
Gabrielius ir Rima Mironai.

Iškilmingos pamaldos vyks 
vasario 18, sekmadienį, 10:30 
vai. ryto Šv. Andriejaus bažny
čioj. Mi šių metu giedos choras, 
solistės. Organizacijos dalyvaus 
su vėliavomis. Vasario 16-tosios 
minėjimo komitetas už žuvusius, 
nukankintus bei kenčiančius 
lietuvius užprašė mišias Šv. Ka
zimiero ir Šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčiose.

Iškilminga akademija įvyks 
vasario 18, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Lietuvių namuose (Lith
uanian Music Hali), 2715 E. Al- 
legheny Avė. Pagrindiniai kal
bėtojai bus kongresmanas Char
les Daugherty ir Algimantas Gu- 
reckas, JAV LB Krašto valdybos 
atstovas VVashingtone. Trumpus 
žodžius tars ir Pennsylvanijos 
gubernatorius bei Philadelphi
jos burmistro delegatai.

Meninę akademijos dalį atliks 
Vilties choras, diriguojamas po
nios Stankus, Aušrinės tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Mari
jos Radikienės ir Vinco Krėvės 
lituanistinės mokyklos deklama
toriai. Minėjimo programai va
dovauti pakviesti lietuvių jauni
mo sąjungos atstovai.

Minėjimo rengėjai kviečia 
lietuviškąją visuomenę aktyviai 
įsijungti į visas minėjimo dalis 
ir gausiai savo auka paremti 
Lietuvos laisvinimo darbus.

Kūčių vakarienė
Philadelphijos skautai ir skau

tės jau vienuoliktą kartą suruošė 
bendras kūčias, sutraukusias 
daug žmonių.

Žvarbiam vėjui pučiant, Šv. 
Andriejaus parapijos salėj kū
čios vyko gruodžio 17. Scenoj 
buvo šiaudinukais gražiai pa
puošta eglutė, o salėj — ilgi ir 
skoningai paruošti kūčių stalai. 
Svečius sutiko Jono Puodžiūno

Čiurlionio ansamblis koncerto metu. Ansamblio vadovas muzikas Alfonsas Mikulskis pas
kutinėje eilėje antras iš dešinės. Ansamblis dabar išleido dvi savo naujas plokšteles.

pažįsta, kad esąs užsipelnęs po
ilsio ir ramesnio gyvenimo. Pa
galiau nauji namai ir nauji lai
kai reikalingi ir naujų jėgų.

Z. Dučmanas pasiliks šių or
ganizacijų direktoriaus parei
gose, ir jo patirtis bei patarimai 
bus labai svarbūs namų ir klubo 
administracijai.

akordeono kalėdinių giesmių 
akordai.

Šviesom užgesus, scenoj su 
žvakėm pasirodė būrelis unifor
muotų skaučių. Viena iš jų pa
skaitė straipsnelį apie Kristaus 
didelę meilę žmogui. Vėliau jos 
uždegė ant stalų stovinčias žva
kes. Uniformuotas skautas per
skaitė evangeliją apie Marijos ir 
Juozapo kelionę į Betliejų. Kun. 
Jurgis Degutis, Šv. Andriejaus 
parapijos klebonas, sukalbėjo 
maldą ir palaimino valgius. Da
linimasis plotkelėmis priminė 
brolišką meilę.

Salei aprimus, buvo ragaujami 
gausūs kūčių tradiciniai patieka
lai. Po to skautai suvaidino dvie
jų dalių vaidinimėlį “Jonas Žais- 
ladirbys”, kuriame parodyta 
kaip geras žmogus, nors pats ir 
neturtingas būdamas, moka savo 
paskutiniu skatiku bei daiktu 
pasidalyti su nelaimėn pateku
siu.

Vaidinėmėly gražiai pasireiš
kė Danutė Pliuškonytė, Aušra 
Gečytė, Rima Pliuškonytė, Al

gimantas Česonis, Laima Surdė
naitė, Gintarė Gečytė, Audra 
Dainoraitė, Birutė Šnipaitė, 
Paulius Kazakauskas, Tauras 
Viesulas, Eugenija Sušinskas, 
Monika Jovaišaitė, Kristina Bal- 
ten, Sigutė Šnipaitė, Dana Sur
dėnaitė, Rita Ugianskytė ir Re
gina Radikaitė. Giesmes akor
deonu palydėjo J. Puodžiūnas.

Šventinei nuotaikai įsisiūba
vus, kūčių dalyviai pagiedojo 
apie 10 kalėdinių giesmių.

D. Surdėnienė, didelė skautų 
veikėja ir pasiimtų darbų gera 
organizatorė, priminė ir skautiš
kos veiklos 60 metų sukaktį.

Kūčios baigtos tradicine gies
me Ateina naktis. Vakaro progra
mai sklandžiai vadovavo Gedi
minas Dragūnas, ilgametis skau
tas ir uolus Lietuvių Bendruo
menės veikėjas.

Kūčių vakarienė kiekvienais 
metais palieka labai malonius 
įspūdžius. Žmonių susidomė
jimas kūčiomis vis didėja. Šv. 
Andriejaus parapijos salė nebe
sutalpina visų norinčių dalyvau
ti.

Ruošime didelė darbo našta 
gulė ant skautų tėvų komiteto, 
kurį sudaro Darija Dragūnienė, 
Roma Česonienė, Ieva Kazokai- 
tienė ir Leonora Balten, pečių. 
Programos paruošime daugiau
sia pasidarbavo Danutė Surdė
nienė. Jom visom talkino gražus 
skautų mamyčių būrys.

Mugės prisiminimai
Didžioji mugė Lietuvių na

muose vyko lapkričio 24-26. Lie
tuvių namų valdybos ir tary
bos vardu aukštus Philadelphi
jos miesto pareigūnus ir gausius 
svečius trumpu žodžiu penkta
dienio vakarą pasveikino Vytau
tas Maciūnas, mugei ruošti ko
miteto pirmininkas.

Miesto tarybos narys Joseph 
A. Zazyezny, augęs ir politiš-

IV PLJK PIRMININKAS 
LANKĖSI AMERIKOJ

Andrius ir Marytė Šmitai, Ka
lėdų atostogų metu viešėdami 
VVashingtone, susitiko su IV 
PLJK stovyklos komisijos 
nare Elena Bradūnaite ir aptarė 
stovyklos programą, kurioj ypa
tingas dėmesys bus kreipiamas į 
papročių puoselėjimą.

IV PLJK pirmininkas Andrius 
Šmitas, būdamas Amerikoj, 
kongreso reikalais tarėsi su įvai
riais asmenimis. Sausio 5-8 jis 
lankėsi Chicagoj. Sausio 6 PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas 
jį ir PLJS pirmininkę Gabiją 
Juozapavičiūtę nuvežė į Drau
go redakciją, kur kalbėtasi su re
daktorium kun. Pr. Garšva. Po to 
jis nuvažiavo į Margutį, kur P. 
Petrutis įrekordavo su juo po
kalbį apie kongreso ruošos dar
bus. Popiet su G. Juozapavičiū
te ir stovyklos komisijos pirmi- 

kai brendęs apylinkėj, kurioj yra 
Lietuvių namai, ragino šio pa
stato vadovybę atkurti kultūrinį 
centrą. Jis džiaugėsi ir patalpų 
atremontavimu ir jaunimo 
gausiu dalyvavimu.

Sveikinimo kalbas pasakė ir 
kiti miesto tarybos nariai: Harry 
P. Tannotti ir James T. Tayoun. 
Dar kalbėjo miesto šerifas ir keli 
Pennsylvanijos kongreso na
riai.

Mugė užėmė abi Lietuvių na
mų sales ir rūsį. Čiurlionio ga
lerijoj ant scenos buvo tauti
niais drabužiais aprengti trys 
manikenai. Kita atrakcija — T. 
Bazio medžio skulptūros, me
niškai papuoštos kėdės, kraitinė 
skrynia ir kita. Ant 14 stalų 
pardavimui ar apžiūrėjimui bu
vo išdėstyti įvairūs daiktai: kny
gos, plokštelės, medyje išdegin
tos figūros, tautiniais raštais aus
tos juostelės, takeliai, lėlės, gin
taro dirbiniai, skulptūrėlės, ka
lėdiniai papuošalai, Philadel
phijos lietuvių praeitį vaizduo
jančios nuotraukos ir kita.

Ant valgiiį stalų matėsi raguo
liai, iš Bostono atvežta lietuviš
ka duona, Andriulio sūriai ir 
kita.

Vidurinėj salėj veikė restora
nas su lietuviškais valgiais ir ba
ras. Restoranui sumaniai vado
vavo Birutė Valašinienė ir Liud
vika Norvaišienė. Vakarais vidu
rinėj salėj vyko šokiai.

Rūsy buvo įrengti visokie žai
dimai ir baras.

Mugę aplankė daug žmonių 
ir svečių knygoj buvo įrašyta 

daug palankių atsiliepimų. Šeš
tadienį mugę filmavo 10-asis te
levizijos tinklas ir vakarinių ži
nių metu buvo rodoma plačiai 
visuomenei.

Tokiu plačiu stilium lietuvių 
mugė Philadelphijoj buvo su
ruošta pirmą kartą. Įdėta daug 
darbo ir rūpesčio. Į mugės ren
gimą su dideliu entuziazmu bu
vo įsijungęs gražus būrys jauni
mo. Ruošos komitetą, ant kurio 
pečių gulė sunkioji darbo našta, 
sudarė: Vytautas Maciūnas, Alė 
Surdėnaitė, Diana Drumstas, 
Juozas Drumstas, Rimas Stirbys, 
Vytautas Bagdonavičius, Vincas 
Šalčiūnas, Vytautas Volertas, 
Gediminas Surdėnas ir Jonas 
Morkūnas.

b. v. 

ninku kun. A. Saulaičių Jauni
mo Centre aptarė stovyklos 
techninius klausimus ir progra
mą.

Vakare į Jaunimo Centrą su
sirinko registracijos komisija, 
kai kurie lėšų telkimo komisijos 
bei PLB valdybos nariai, iš viso 
24 asmenys. Buvo aptartos tech
ninės problemos, ypač liečian
čios registraciją kongresui, ir tu
ristų dalyvavimo galimybės.

Išsiaiškinta, kad kongreso at
stovais ir dalyviais, t.y. jaunuo
liais nuo 16 iki 35 m. amžiaus, 
kurie dalyvaus kongreso stovyk
loj St. Mary’s College Londone 
ir uždaryme Frankfurte/Koenig- 
steine, pilnai rūpinsis ruošos ko
mitetas. Koenigsteine jie bus ap
nakvinti “Haus der Begegnung” 
namuose, kur vyks jaunų kūrėjų 
vakaras, užbaigos aktas ir iškil
mingos pamaldos.

Turistai tiek Londone, tiek ir 
Frankfurte turės apsistoti vieš
bučiuose, už kuriuos patys turės 
apsimokėti vietoj. Bilietus į kon
certą ir atidarymo balių-šokius 
Londone bus galima gauti Lie
tuvių Namuose, o Vokietijoj bi
lietus į jaunų kūrėjų vakarą (lie
pos 27), koncertą (liepos 28) 
ir užbaigos balių (liepos 28) bus 
galima gauti prie įėjimo. Daly- 
vaujantiem organizuotose eks
kursijose viešbučiai ir bilietai į 
parengimus Vokietijoj bus re
zervuoti.

Sausio 7, sekmadienį, A. Šmi
tas dalyvavo PLB posėdy, į kurį 
taip pat buvo atvykę dr. Pau
lius, finansų komiteto pirminin
kas, A. Lauraitis, kuris rūpinasi 
skridimais į Europą, ir kt. Vėl 
trumpai aptarti techniniai klau
simai. Nutarta registracijos ter
miną skridimam iš Amerikos į 
kongresą pratęsti iki vasario 16,
t.y. suderinti su pačio kongreso 
registracijos terminu.

Taip pat aptarta kultūrinė pro
grama, į kurią nutarta įtraukti 
bent visų kontinentų jaunus lie
tuvius menininkus. Iš Kanados 
kviečiama Volungė, iš JAV Ši
lainė, o iš Pietų Amerikos bus 
stengiamasi iškviesti Žibutes 
(mergaičių oktetas iš Argen
tinos). Dar laukiami pasisa
kymai iš atskirų kraštų dėl jaunu 
kūrėjų vakaro.

Po PLB posėdžio A. Šmitas 
atskirai kalbėjosi su finansų ko
miteto iždininkais Mečiu Šilkai- 
čiu ir Šarūnu Valiuliu dėl bend
ro atsiskaitymo. Trumpai ap
lankęs taip pat Jaunimo Centre 
tuo pačiu metu posėdžiaujantį 
Vasario 16-osios gimnazijos rė
mėjų komitetą, A. Šmitas po 
pasikalbėjimo su Pasaulio Lie
tuvio redaktorium Romu Saka- 
dolskiu baigė pasitarimus ir kitą 
dieną išvyko į VVashingtoną.

Chicagoj Andrius Šmitas buvo 
apsistojęs pas dr. Kazį ir Liną 
Šidlauskus.

D.M.

Darbininko administracijoje 
galima gauti lietuviškų knygų, 
plokštelių, drožinių ir gintaro. 
Skambinti 827-1351.

! 
I

— Vysk. Kelly, Amerikos vys
kupų konferencijos generalinis 
sekretorius, išsiuntė visiem 
vyskupam laišką, prašydamas ir 
ragindamas Vasario 16-osios 
proga vasario 11, sekmadienį, 
specialiomis maldomis prisi
minti Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį ir melstis už dabar 
Lietuvoj persekiojamus dėl tau
tinių ir religinių įsitikinimų 
žmones. Laiške jis primena, kad 
tai daro prašomas Lietuvos vy
čių sąjungos, kuri rūpinasi savo 
kilmės krašto sunkiu likimu.

— Vliko taryba sausio 28 savo 
posėdy Chicagoj naujos Vliko 
valdybos vėl neišrinko. Viena iš 
priežasčių kodėl taip įvyko — iš 
Lietuvos Darbo Federacijos ir 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos atvyko dvigubi įga
liotiniai. Kitas tarybos posėdis 
valdybai rinkti pramatytas kovo 
mėn. Chicagoj. Gaila, kad tokie 
dalykai vyksta kaip tik Vasario 
16-tosios išvakarėse!

— Lake VVorth lietuvių klu
bo pirm. Vincas Dovydai
tis ir ižd. Juozas Navasaitis, 
vykdydami narių susirinkimo 
nutarimą, atsiuntė 20 dol. spau
dai paremti. Kartu palinkėjo sėk
mės sunkiame spaudos darbe. 
Nuoširdus ačiū.

— Mūsų Pastogė, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės leidžia
mas savaitraštis, paminėjo 30 
metų sukaktį. Pirmas numeris 
buvo išleistas 1949 sausio 26. 
Redaguoja V. Kazokas, talkina
mas L Jonaičio ir A. Reisgio.

— Prel. Jonas A. Kučingis, 
Los Angeles, Calif., Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas, gruodžio 23 atšventęs 70 
metų amžiaus sukaktį, lietuviš
kos spaudos mecenatas, paskyrė 
1000 dol. vienam Aidų žurnalo 
numeriui išleisti. Taip pat pa
kartotinai remdamas Darbinin
ką, vėl atsiuntė 50 dol. auką. 
Aidų žurnalo ir Darbininko ad
ministracijos nuoširdžiai dėkoja 
už spaudos sunkios būklės su
pratimą ir dosnią paramą.

— Škotijos lietuvių laikraš
čiui Išeivių Draugas sausio 
mėnesį suėjo 65 metai. Laikraš
tis dabar išeina tik kartą mėne
syje ir yra spausdinamas Šalti
nio spaustuvėj Nottinghame. Jį 
dabar redaguoja prel. Juozas 
Gutauskas.

— Algis Rukšėnas sausio 9 
Cleveland Press dienrašty at
spausdino ilgą laišką, aiškinantį, 
kaip per televiziją duodama se
rijinė “Unknown War” — antro
jo pasaulinio karo apžvalga yra 
aiški sovietinė propaganda. Gir
tina bent privati reagavimo ini
ciatyva, kai veiksniai eikvoja 
energiją pirmininkų išsirinkimo 
kombinacijom.

— LB Hot Springs apylinkė 
LB spaudos vajaus proga atsiun
tė Darbininkui 10 dol. auką. Ačiū 
labai.

— Lietuviškom radijo valan
dėlėm premijuoti sudaryta ko
misija, kurion įeina V. Kasniū- 
nas, J. Skorubskas, K. Šidlaus
kas, dr. L. Šimutis ir A. Tamo
šaitis. Premijų mecenatas yra 
kun. dr. J. Prauskis, paskyręs 
1000 dol. — keturiom progra
mom po 250 dol.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Užinskas, Villanova, Pa., 
A. Daber, Livingston, N.J., V. 
Gamziukienė, Buffalo, N.Y. Už
sakė kitiem: J. Raštikis, Dayton 
Ohio — L. Raštikytei, Dayton, 
Ohio, Sės. Liucija, Putnam, 
Conn. — A. Petraičiui, Putnam, 
Conn. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
kainuoja tik 10 dol. Atnaujinant 
Darbininko prenumerata visiem 
13 dol. metam.
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Sportiniai laiškai iš Europos (3)
GERIAUSI LIETUVOS SPORTININKAI

Dvi moterys, pasaulio rekor
dininkės, išjudino Lietuvos 
sporto mėgėjus. Vilniaus Sporto 
anketoje išrinkti geriausių Lie
tuvos sportininkų dešimtukui 
1978 dalyvavo rekordinis skaity
tojų skaičius — 8664 (1977 buvo 
tik 4144 laiškai). Tiesa, sporto 
mėgėjai buvo daugiau sukrutę 
1976, kai balsavime dalyvavo 
5541 asmuo, bet ir šis išskirti
nis skaičius nublunka prieš 1978 
rugiapiūtę.

Skaitytojai nulėmė tokį 1978 
metų Lietuvos sportininkų de
šimtuką: 1. lengvatletė Vilma 
Bardauskienė 74,802 taškai, 2. 
plaukikė Lina Kačiušytė 64,450 
tšk., 3. lengvatletis Aleksandras 
Antipovas 47,307 tšk., 4. dvirati
ninkas Algimantas Guzevičius 
36,014 tšk., 5. krepšininkas Ser
gejus Jovaiša 32,400 tšk., 6. irk
luotoja Leonora Kaminskaitė 
27,220 tšk., 7. krepšininkė An
gelė Rupšienė 24,670 tšk.,
8. boksininkas Nikolajus Jero- 
fejevas 20,300 tšk., 9. irkluotoja 
Natalija Kalašnikova 19,204 tšk., 
10. automobilininkas Stasys 
Brundza 17,475 tšk.

1978 dešimtuke vyrai ir mote
rys pasidalino po 5 vietas. Visi 
išrinktieji yra iš dviejų didžiųjų 
miestų: Vilniaus — 6 ir Kauno 
— 4. Beje, prieš metus, 1977 
dešimtuke, be Vilniaus (4) ir 

Kauno (3), buvo atstovų ir iš kitų 
miestų: po vieną iš Klaipėdos, 
Panevėžio ir Šilutės.

1978 dešimtuke yra po du at
stovu iš lengvosios atletikos, 
krepšinio ir irklavimo; be to, po 
vieną dalyvį iš automobilizmo, 
bokso, dviračių sporto ir plauki
mo.

Eilės tvarka viso dešimtuko 
niekas neišvardijo. Konkurso 
nugalėtoju pripažintas Edmun
das Viršilas iš Betygalos, kuris 
teisingai išvardijo pirmus aštuo
nis sportininkus. Jis gavo Vil
niaus Sporto redakcijos dovaną.

Vilma Bardauskienė (Vilniaus 
Dynamo), pirmoji moteris pa
sauly šuolyje į tolį peržengusi 
7 metrų ribą, geriausiąją Lietu
vos sportininke išrinkta antrieji 
metai iš eilės. Visiškai naujas 
veidas yra plaukikė Lina Kačiu
šytė (Vilniaus Žalgiris), pernai 
du kartu pagerinusi pasaulio re
kordą 200 m krūtine — 2.33,11 
ir 2.31,42 min. Krepšininkas Jo
vaiša (Kauno Žalgiris) išlaikė tą 
pačią vietą kaip ir 1977 — at
žymėtas penktuoju. Krepšininkė 
Rupšienė, 1976 buvo pirmoji 
sąraše, be to, 1975 ir 1977 
figūravo ketvirtąja. Irkluotoja 
Kaminskaitė (Kauno Žalgiris) 
jau ketveri metai iš eilės yra 
dešimtuke. Pirmą kartą iškiliųjų 
sąrašan pateko dviratininkas 
Guzevičius (Kauno Dynamo).

Ką sako Bardauskienė
Vilniaus Sporte paskelbti Vil

mos Bardauskienės atsakymai į 
skaitytojų klausimus. Kai ku
riuos iš jų čia surašome.

— Ką mieliausiai veikiate po 
treniruočių?

— Grįžus namo, visada ma
žiausiai pusvalandį pamezgu ir 
tik po to jaučiuosi galinti imtis 
kokio nors kito darbo. Nežinau, 
kaip ten būtų, jei kada nors pri
stigčiau siūlų ar kas mezginį 
paslėptų.

— Ar mokate užsienio kalbų?
— Angliškai susikalbu, nors, 

suprantama, ne Londono tar
me . . . Svajoju išmokti vokiečių 
kalbą.

— Ar mėgstate šokti? Kokius 
šokius?

— Labai. Labiausiai — tango. 
Patinka ir ritminiai šokiai.

— Ar patinka šeimininkauti?
— Taip. Turėdama laiko, vir

tuvėje su malonumu pasišvais- 
tau ir, matyt, ne visai prastai, 
jei vyras sako: “Gal galėtum 
ir dažniau laisvo laiko turėti”.

— Kaip Jums pavyksta sude
rinti sportą su šeimyniniu gyve
nimu?

— Geriau neklauskit. Vos tik 
imu į šį klausimą gilintis, pati 
kartais nebežinau — kaip? Bū
na dienų, kai, atrodo, dangus 

griūva. Pavyzdžiui: vyras ko-

Vilma Bardauskienė

mandiruotėje, Tomukas serga, o 
man reikia išvažiuoti į varžybas. 
Laimei, tos dienos, kaip ir visos 
kitos, praeina. Stengiamės 
vienas kitam padėti, vienas kitą 
suprasti. Tomukas lanko savai
tinį darželį, auga . . .

— Kokioje sporto šakoje no
rėtumėt matyti savo sūnų?

— Labiausiai norėčiau, kad jis 
augtų sveikas, savarankiškas, 
žingeidus. Apie kitką kol kas ne
galvoju. Be to, vaikai ne visada 
ir klausia, kuo juos tėvai norė
tų matyti . . .

BALTIMORĖS ŽINIOS

Metinis Lietuvių Svetainės 
susirinkimas įvyko sausio 28 
Lietuvių Svetainės kambariuo
se. Pirmininkas Bernardas Kar- 
pers Karpavičius vadovavo susi
rinkimui, kuriame buvo įteikti 
įvairūs raportai. Vytas Dūlys 
pranešė apie finansus. Išrinkti 
nauji direktoriai, kurie išrinks 
naują valdybą už kelių savai
čių. Susirinkimas baigėsi vaišė-

> / mis.
Jautienos kepsnių balių ren

gia Šv. Alfonso parapijos Šv. 
Vardo draugijos vyrai vasario 4, 
sekmadienį, gražioje United Au
to Workers salėje Oldham ir 
O’Donnell gatvėse, Highland- 
town rajone. Balius prasidės 2 
vai. popiet ir baigsis 6 vai. vak. 
Bilietus galima įsigyti klebonijoj 
ir pas draugijos narius. Be jau
tienos, bus ir kitų valgių. Šo
kiam gros Music Makers orkest
ras. Bus ir loterija, kur galima 
laimėti visokiausių premijų. 
Rengimo komitetas kviečia vi
sus gausiai dalyvauti.

Baltimorės Lietuvių Taryba ir 
Lietuvių Bendruomenė rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo sukakties minėjimą va
sario 11, sekmadienį. Maloniai 
kviečia visus gausiai dalyvauti 
8:30 vai. mišiose Šv. Alfonso 
bažnyčioje. Lietuvių Postas 154 
ir jų padėjėjos, lietuviškas jau
nimas su tautiniais drabužiais ir

BENDRUOMENINE KRONIKA
Prel. Geno Baroni, JAV 

Housing and Urban Develop- 
ment departamento pasekretoris, 
JAV LB krašto valdybai rašy
tame laiške dėkoja už jam Wash- 
ingtone suteiktą žymenį ir reiš
kia pasitenkinimą JAV LB “va
dovų atėjimu į tautinę-etninę 
areną ir jų šviežiais pasireiški
mais”. Prel. Baroni siūlo LB-nei 
visokeriopą pagalbą bei paramą 
ateities uždavinius vykdant.

Ponia Rosalynn Carter JAV 
LB krašto valdybai prisiųstame 
asmeniškame laiške džiaugiasi 
galėjusi priimti Amerikos lietu
vius Baltuosiuose Rūmuose. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoja už 
įteiktas dovanas. Pamini, kad 
duktė Amy džiaugiasi gavusi 
dail. Reginos Petrutienės pa
puošalų skrynelę ir sagutę. Laiš
ką baigia pareikšdama: “Aš no
riu jus užtikrinti, kad mes giliai 
vertiname mūsų lietuvių draugų 

nuoširdumą”.
JAV LB visuomeninių reikalų 

taryba padovanojo 100 egz. dr. T. 
Remeikio paruošto LB finansuo
to leidinio “Violations of

— Kokias sporto šakas labiau
siai mėgsta Jūsų vyras?

— Pats mėgsta žaisti krepšinį. 
Atrodo, nesigaili vedęs šuolinin- 
kę į tolį. Domisi ir kitomis spor
to šakomis. Rudenį su draugais 
vien dėl to į Taliną važiavo, 
kad pasižiūrėtų, kaip tenisą žai
džia Borgas ir Gerulaitis.

— Kada bus pagerintas Jūsų 
pasaulio rekordas?

— Labai nenorėčiau, kad jį pa
gerintų kas nors kitas, kol pati 
aktyviai sportuoju.

— Ar moteris įveiks 8 metrų 
ribą?

— Gal negąsdinkime vyrų . . . 
O rimtai kalbant, galima prisi
minti, jog prognozių specialistai 
yra paskaičiavę, kad Beamonui 
priklausantis pasaulio vyrų šuo
lio į tolį rekordas (8,90 m) 
bus pagerintas apie 2220 metus. 
Vadinasi, įveikti 8 metrų ribą 
moteris turėtų dar vėliau, nes sa
koma, kad 8 m 90 cm vyrams 
yra maždaug tas pats, kas 7 m 50 
cm moterims.

-o-
Plaukikei Linai Kačiušytei 

sausio pradžioje sukako 17 metų. 
Taigi pasaulio rekordininkė yra 
pilnametė ir gaus pasą.

K. Čerkeliūnas

su savo vėliavomis dalyvaus pa
maldose. Vyrų choras Daina gie
dos per mišias. Iškilmingas ban
ketas tą dieną Lietuvių Svetai
nės didžiojoj salėj prasidės 1:30 
vai. popiet. Pažadėjo dalyvauti 
naujas Marylando gubernatorius 
Harry Hughes, senatoriai, kong- 
resmanai, geras lietuvių bičiu
lis Baltimorės miesto burmistras 
J. Donald Schaefer ir kiti žymūs 
asmenys. Vasario 18 bus tęsiama 
minėjimo programa; 2 vai. po
piet paskaitą skaitys dr. P. Vi
leišis. Meninę programą atliks 
šokių grupės, moterų choras 
Baltija ir vyrų choras Daina. 
Rengimo komitetas ragina visus 
atsilankyti į pamaldas, į banketą 
ir į minėjimą.

Morta Žakienė, pirmosios kar
tos lietuvė, dirbo siuvykloje iki 
išėjo į pensiją. Kai sveikata lei
do, su savo vyru Juozu buvo 
uoli Šv. Alfonso bažnyčios pa
maldų lankytoja. Velionė, kaip 
susipratusi lietuvė, dalyvavo lie
tuviškuose parengimuose. Ji 
mirė Šv. Agnietės ligoninėje 
sausio 21. Gedulingos mišios 
aukotos už jos sielą Šv. Alfonso 

bažnyčioje sausio 24. Palaidota 
Loudon Park kapinėse. Nuliū
dime liko vyras Juozas, su ku
riuo pereitais metais minėjo 60 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį, sūnūs Juozas ir Edvardas.

Jonas Obelinis

Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania” Lietuvos 
konsulatui Chicagoj. Šiomis die
nomis gautas JAV LB krašto 
valdyboj nuoširdus gen. konsu- 
lės Juzės Daudžvardienės laiš
kas, kuriuo dėkojama ir pažy
mima, kad naujoji laida “padės 
konsulatui patenkinti gaunamus 
gausius literatūros ir informaci
jos apie Lietuvą prašymus”.

Balys Raugas, JAV LB krašto 
valdybos vykd. vicepirmininkas, 
dabartiniu metu pagrindinį dė
mesį skiria gegužės mėnesį 
įvyksiantiem JAV LB IX-osios 
tarybos rinkimam. Jo artimai 
bendradarbiaujama su vyr. 
rinkimų komisijos pirm. Kaziu 
Gimžausku ir JAV LB tarybos 
organizacinių reikalų komisijos 
darbuotojais Aleksandru Vak- 
seliu ir Kaziu Jankūnu. Wash- 
ingtone įvykusi JAV LB tary
bos sesija rinkimų reikalu yra 
padariusi eilę reikšmingų nu
tarimų, kurie, tikimasi, sudarys 
galimybę kuo didesniam bal
suotojų skaičiui rinkimuose da
lyvauti.

Detroite gruodžio 9-10 Liet. Bendruomenės apylinkė surengė Danutės Žilevičienės su
rinktą lietuvių menininkų ir tautodailės parodą. Kairėje — Danutė Žilevičienė. Nuotr. Jono
Urbono

LIETUVĖ GYDYTOJA
AUKŠTOJ TARNYBOJ

Nashuos ir Manchesterio,
N.H., lietuvius maloniai nuteikė 
žinia apie daktarę chirurgę Ju- 
liet Vilinskas (Vilinskaitę). Ji bu
vo paskirta Manchesterio Vete
ranų Administracijos Medical 
centro štabo viršininke. Tai tre
čia moteris Amerikoj, pasiekusi 
tokią aukštą tarnybos vietą val
džios ligoninėse.

Gimusi Šakių apskrity 1938, 
ji su tėvais į Ameriką atvyko 
kaip išvietinta lietuvė. Apsigy
veno Windsor, Conn., apylinkėj, 
kur tėvas įsigijo ūkį. Vidurinę 
mokyklą lankė Hartforde. 1960 
Connecticut universitete gavo 
diplomą bakteriobiologijos, che
mijos ir zoologijos specialybė
se. Jos gabumai buvo pastebė
ti, ir ji susilaukė stipendijos 
Moterų Medical kolegijoj, Phila- 
delphijoj. Čia netrukus gavo 
pirmą laipsnį kaip studentė tyri
nėtoja ir du atžymėjimus iš 
Amerikos firmų dėl studijų pato
logijoj.

Internatą atliko George Wash- 
ington universiteto ligoninėj 
1965 su pagyrimu. Rezidencinę 
praktiką atliko Hartfordo ligo
ninėj ir Veteranų Administraci
jos ligoninėj East Orange, N.J. 
1971 buvo paskirta į Veteranų 
ligoninę Newington, Conn., ir 
įsijungė į Connecticut Medical 
School štabą profesoriaus pagal
bininke. Iš čia paskirta štabo ve

BALTIC HOLIDAYS 

COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

COST

DEPART RETURN GROUP 30 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

Dec. 22 Jan. 5 $1049.00 (APEX FARE) Vilnius 5, Warsaw 3, Leningrad 3, 
Moscovv 2

March 5 March 15 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2
March 22 March 31 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 12 April 21 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 23 May 3 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 3 May 12 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
May 14 May 24 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 24 June 2 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June14 June 23 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 04 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
July 24 Aug. 07 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Rome 5, Moscovv 3
Aug. 08 Aug. 24 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
Aug. 21 Sept. 05 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3, 

Copenhagen1
Sept. 06 Sept. 15 $849.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Sept. 20 Sept. 29 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Oct. 15 Oct. 25 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTO TRAKAI

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Tour Manager 535 Fifth Av©nue

Nevv York, N.Y. 10017 
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

dėja Veteranų ligoninėj Wilkes- 
Barre, Pa., kur dirbo iki perkė
limo į Manchester, N.H.

Sakosi norinti kur nors šioj 
valstijoj įsigyti ūkelį ir praleisti

LAKE WORTH,FLA.
Jaukios kūčios

Lietuvių Lake Worth klubas 
gruodžio 24 suruošė kūčias. At
silankė gražus būrys apylinkės 
lietuvių. Sacred Heart bažny
čioj 2 vai. popiet kun. A. Sen
kus aukojo mišias ir pasakė pa
mokslą.

Tuoj po pamaldų erdvioj Car- 
penter’s Hali salėj vyko kūčių 
vaišės, kurias paruošė 8 klubo 
narės pagal įvairių Lietuvos vie
tovių papročius. Buvo net 12 
tradicinių kūčių valgių.

Kun. A. Senkui palaiminus 
valgius, visi laužė paplotėlius 
ir linkėjo laimės bei sėkmės. 
Keletas valandų prabėgo labai 
greitai ir maloniai.

Kūčios pietinėj Floridoj skiria
si nuo kūčių Lietuvoj ar Šiau
rinėj Amerikoj. Čia užmirštama 
apie šaltį, nes oras malonus, so
dai žaliuoja, gėlės žydi, žmonės 
šildosi pajūriuose. Apie šalčio 
išdaigas tenka patirti tik iš tele
vizijos.

ten laisvalaikį. Žiemą norinti sli
dinėti New Hampshire kalny
nais. Kaip ir jos tėvas, labai 
mėgsta skaityti literatūrą abiem 
kalbom.

Apie ją buvo išspausdintas 
platus straipsnis (su nuotrauka) 
New Hampshire Sunday News 
laikrašty (š.m. sausio 14).

Vyt. Sirvydas

Klubo veikloj
Lietuvių klubo metiniam na

rių susirinkime sausio 13 išrink
ta nauja valdyba: pirm. Vincas 
Dovydaitis, pirm, pavaduotojas 
Motiejus Mažeika, sekr. Ona 
Dovydaitienė, inž. Juozas Na- 
vasaitis. Revizijos komisijon iš
rinkti Juozas Virškus, Adelė Ma
žeikienė ir Elena Mikelionienė.

Praėjusius trejus metus klubui 
vadovavo pirm. Antanas Rugys. 
Nusipirkęs namą Jupitery, Fla., 
už 30 mylių nuo Lake Worth, 
ten ir persikėlė gyventi. Klubo 
nariai, įvertindami jo nuopelnus, 
gražiai su juo atsisveikino ir įtei
kė dovaną — naują knygą “Za- 
navykija”, nes Rugys yra gimęs 
ir augęs Zanavykijoj prie Sintau
tų bažnytkaimio. A. Rugys padė
kojo už dovaną ir pažadėjo likti 
aktyviu klubo nariu.

V.D.Z.

Įvairius spaudos darbus atlie
ka lietuvių pranciškonų spaustu
vė Brooklyne. Atlieka švariai, 
gražiai ir sąžiningai. Skambinti 
— 827-1350.
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VVASHINGTONE PAGYVĖJO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

Kuri laiką, gal net porą metų, 
lietuviškų organizacijų veikloj 
Washingtone buvo jaučiamas 
kažkoks apsnūdimas. Kai kurios 
visiškai buvo nustojusios rodyti 
gyvybės žymių. Bet štai praėju
sių metų rudenį pradėjo lyg iš 
žemės kilti jauni daigai. Pirmie
ji tai iš tikrųjų jauni: Washing- 
tono Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga, kurios narių amžius yra tarp 
16 ir 35 metų. Valdybą sudaro: 
Gundis Vaitkus (pirmininkas), 
Daina Penkiūnaitė ir Joana Vai- 
čiulaitytė. Valdybos narė Daina 
Penkiūnaitė yra išrinkta atstove 
vykti į pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, ruošiamą šią vasarą 
Europoj.

Jau bemerdintis buvo 
Washingtono lietuvių moterų 
klubas, įeinąs į Lietuvių Moterų 
Klubų Federaciją, sėkmingai 
veikiančią New Yorke. Deja, 
taip jau išėjo, kad neatsirado 
klubo narių, kurios būtų nu- 
vykusios į New Yorke praeitą 
rudenį suruoštą Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos suvažiavimą. 
Tačiau reikalai pasitaisė. Susi
darė organizacinė grupelė, su
šaukė susirinkimą, ir buvo iš
rinkta trijų narių valdyba, ku
ri pareigomis pasiskirstė šitaip: 
Jūratė Micutaitė — pirmininkė, 
Genė Vasaitienė — sekretorė, 
Ramutė Aidienė — iždininnkė. 
Išrinkus valdybą, klubo narės ir 
svečiai su dideliu dėmesiu iš
klausė Galinos Sužiedėlienės 
gerai paruoštą pranešimą “Etni
nė studija Washingtono ir Balti- 
morės rajone”. Tame pranešime 
ir susirinkusiųjų iškeltuose 
paklausimuose buvo kalbama, 
kaip būtų galima pagelbėti lie
tuviam seneliam ir psichiškai 
sergantiem.

Naujai išrinktoji moterų klubo 
valdyba yra numačiusi aktyviai 
reikštis ypač kultūrinėj srity. Jau 
sausio mėnesį drauge su Wash- 
ingtono Lietuvių Bendruomene 
ruošia dailininko R. Viesulo gra
fikos darbų parodą.

Dirba, kruta Pušyno draugo
vės skautės (draugininke — D. 
Lukienė), suruošusios jaukias 
Kūčias ir besirengiančios Kaziu
ko mugei. Žada jos talkinti ir 
Washingtono šeštadieninei li
tuanistinei mokyklai, ruošian
čiai Vasario 16 minėjimą. Orga
nizuojasi ir berniukai skautai.

Į Washingtono Lietuvių Bend
ruomenės valdybą praeitą rude
nį įėjo keli veiklūs jaunesni 
asmenys. Dabartinę valdybą su
daro: dr. S.A. Naujokaitis (pirmi
ninkas), dr. J. B. Genys, tėvas 
dr. T. Žiūraitis, OP, E. Bradū-

LOS ANGELES, 
CALIF.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimo proga vasa
rio 16, penktadienį, 12 vai. die
nos prie Los Angeles miesto ro
tušės vyks vėliavų pakėlimo iš
kilmės. Vasario 18, sekmadienį, 
10:30 vai. ryto iškilmingos pa
maldos Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioj, o. 12:30 vai. 
popiet Marshall aukštesniosios 
mokyklos salėj minėjimas. Pa
skaitą skaitys Vytautas Abraitis 
iš Floridos. Ateitininkai paruošė 
montažą su paveikslais. Tauti
nius šokius šoks Spindulio an
samblis.

Korp. Neo-Lithuania 56 metų 
sukaktuvinis iškilmingas minėji
mas — balius įvyks vasario 17, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Tauti
nių namų salėj.

Užgavėnių blynų balius, ren
giamas jaunimo ansamblio Spin
dulys, įvyks vasario 24, šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. Šv, Kazimiero 
lietuvių parapijos salėj. Progra
mą atliks jaunimas. Informaci
jas teikia vadovė O. Razutienė. 
Jos telefonas 661-0041.

Dramos sambūrio premjera 
įvyks kovo 24 Thomas King Star 
J r. mokyklos salėj.

Lietuvių dienos proga birže
lio 18 vyks didžiulis koncertas, 
kurio programą atliks solistė Ge
nė Ugianskienė iš Philadelphi
jos ir studenčių ansamblis Neri
ja iš Clevelando. Lietuvių die
ną rengia Šv. Kazimiero lietuvių 
parapija. — L.Ž.K. 

naitė, R.M. Vaitkutė ir dr. V.E. 
Vengris. Washingtoniečius ap
lankė šauklys-aplinkraštis, ku
riame buvo pranešta plati ir įdo
mi Bendruomenės numatyta 
veikla, pradedant rudeniniu pik
niku. Vėlinių vakarą įspūdin
gas mirusių lietuvių kapų lanky
mas su giesmėmis, maldomis ir 
uždegtomis žvakėmis buvo su
organizuotas ir pravestas E. Bra- 
dūnaitės. Aplinkrašty buvo pa
teiktas lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų sąrašas, taip pat įdėtas 
ir raginimas užsisakyti papigin
tomis kainomis knygas.

Washingtoniečiai buvo pain
formuoti apie įvykstantį Ameri
kos Lietuvių Bendruome
nės krašto tarybos suvažiavimą 
ir banketą, kur dalyvavo daug 
lietuvių, atvykusių ir iš tolimų 
vietovių. Ta proga visuomenės 
veikėjam įvyko priėmimas Bal
tuosiuose Rūmuose, dalyvaujant 
poniai Rosalynn Carter.

Sudomino vvashingtoniečius 
pranešimas apie Renwick meno 
galerijoj vykusią vitražų parodą, 
kurioj buvo išstatyti keli Albino 
Elskaus išsiskiriamai patrauklūs 
vitražų darbai. Jis kalbėjo ir va
dovavo, demonstruodamas vitra
žų darbų meną.

Bendruomenės pastangomis 
buvo suruošta rašytojo fizikos 
profesoriaus Kazio Almeno pa
skaita, paįvairinta skaidrėmis, 
apie Suvalkų krašto lietuvių gy
venimą ir kovą turėti lietuviš
kas pamaldas Seinų katedroj. 
Ta proga buvo suredaguotas 
laiškas Seinų klebonui ir sveiki
nimas naujai išrinktam popiežiui 
Jonui Pauliui II, primenant lie
tuvių tikybinę padėtį Suvalkų 
trikampy. Susirinkusieji šiuos 
raštus pasirašė.

Sausio 20 Lietuvių Bendruo
menė suruošė solistų N. Lin
kevičiūtės ir B. Prapuolenio 
koncertą, o Vasario 16-osios mi
nėjimą suruoš vasario 18.

VASARIO MĖNESIO 
SVARBESNI ĮVYKIAI

1 d. — 1937 Žagarėje gimė 
solistas Vaclovas Daunoras, ku
ris dabar nori išvykti iš Lietu
vos ir dainuoti Vakarų Europos 
operose.

2 d. — 1896 Baibokuose, Va
balninko valsčiuje, gimė rašyto
jas Balys Sruoga. Mirė 1947.X.16 
Vilniuje.

— 1907 Stebeikiškiuose, 
Pumpėnų valsčiuje, gimė poetas 
Bernardas Brazdžionis. Dabar 
gyvena Vista, Calif.

4 d. — Motiškių kaime, Sere
džiaus valsčiuje, Kauno ap
skrityje, gimė kompozitorius 
Stasys Šimkus. Mirė 1943.X.15 
Kaune.

5 d. — 1949 Kaune mirė kom
pozitorius Juozas Tallat- 
Kelpša. Buvo gimęs 1888.1.1.

9 d.--1919 Taučiūnų laukuo
se prie Kėdainių žuvo savanoris 
Povilas Lukšys, pirmoji Lietu
vos kariuomenės kautynių auka.

10 d. — 1276 kryžiuočiai pir
mą kartą puolė Kauno pilį.

— 1876 Santakoje, Sintautų 
valsčiuje, gimė poetas Pranas 
Vaičaitis. Mirė 1901.IX.21.

11 d. — 1917 Kiršuose, Alvito 
valsčiuje, gimė poetas Kazys 
Bradūnas. Dabar dirba Draugo 
dienraščio redakcijoje.

13 d. — 1891 gimė poetas 
Faustas Kirša. Mirė 1964.1.5 
Bostone.

— 1919 Alytuje ant tilto, kau
tynėse su bolševikais žuvo 1 
pėstininkų pulko vadas Antanas 
Juozapavičius.

14 d. — 1920 prancūzai oku
pavo Klaipėdos kraštą.

16 d. — 1612 Varniuose mirė 
rašytojas kanauninkas Mika
lojus Daukša. Buvo gimęs apie 
1527 Babrėnuose.

— 1801 Nasrėnuose, Salantų 
valsčiuje, gimė vyskupas Mo
tiejus Valančius. Mirė 1875.V.17 
Kaune.

— 1918 Lietuvos Taryba Vil
niuje paskelbė Lietuvos nepri- 
klusomybės atkūrimą.

— 1927 mirė dr. Jonas Basana
vičius, lietuvių tautos patriar
chas, nepriklausomybės akto

Washingtone aktyviai reiškia
si vyčiai. Jų veiklą išvystė buvu
si pirmininkė Eva Migonytė. 
Sėkmingai darbą tęsia dabarti-
nis pirmininkas advokatas E. 
Raskauskas.

Vyčių suruoštas suvažiavimas 
turėjo dvigubą tikslą. 1) Susi
rinkta ir pasikalbėta su kun. K. 
Pugevičium apie Helsinkio ir 
Belgrado konferencijas, liečian
čias žmogaus teises. 2) Paminė
ta Šiluvos Marijos koplyčios 12- 
os metų sukaktis. Tautinėj Mari
jos šventovėj buvo aukojamos 
mišios. Ta proga atsilankė ne
maža žmonių ir iš tolimesnių 
vietovių.

Ypatingai daug dėmesio ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių vi
suomenėj susilaukė vyčių pa
stangomis Smithsonian istorijos 
ir technologijos muziejuj lietu
viškais šiaudinukais išpuošta di
džiulė eglė, labai gražioj vietoj, 
prie George Washington milži
niškos skulptūros. Tarp keleto 
tautų ir organizacijų trylikos iš
dabintų eglių, apkabinėtų žibu
čiais ar popieriniais bei kito
kiais papuošalais, lietuviška eg
lė išsiskyrė savo originalumu, 
ramiu išdidumu, be jokių bliz
gučių, gražiais lietuviškais orna
mentais. Jos viršūnėj dominavo 
iš šiaudų su varpomis padary
tas originalus kryžius. Greta len
toje buvo aprašyta lietuviškų eg
lės puošmenų istorija.

Smithsonian muziejaus leidi
ny buvo visų išstatytų eglių 
aprašymai. Lietuvių eglė buvo 
parodyta ir televizijoj, kaip 
viena iš įdomiausių.

Vyčių iniciatyva Georgetovvn 
universiteto patalpose veikia 
lietuvių kalbos kursai. Juos lan
ko keliolika vyresnės kartos lie
tuvių. Lietuvių kalbą kursuose 
dėsto S. Kundrotienė.

Sėkmingai veikia Washingto- 
no ateitininkai, organizuodami 
paskaitas ir pamaldas, į kurias 
turi progos atsilankyti daug 
vvashingtoniečių.

G. Krivickienė

signataras, Aušros leidėjas. Bu
vo gimęs 1851.XI.23.

— 1951 pradėtos Amerikos 
Balso transliacijos į Lietuvą.

18 d. — 1780 Tolminkieny- 
je mirė poetas Kristijonas Done
laitis. Buvo gimęs 1714.1. 1.

19 d. — 1938 Kaune mirė pre
latas A. Dambrauskas — Adomas 
Jakštas, poetas, publicistas, 
daugelio laikraščių redaktorius, 
mokslininkas. Buvo gimęs 1860. 
IX.8.

SKRIDIMAI Į JAUNIMO KONGRESĄ
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Seselė Jonė Laurinaitytė (viduryje), lydima sės. Augustos 
Sereikytės, buvusios vienuolyno vyresniosios, ir sės. Marga
ritos Bareikaitės, dabartinės vienuolyno vyresniosios, neša 
aukas prie altoriaus savo sidabrinio jubiliejaus šventėje sau
sio 6. Nuotr. J. Kriaučiūno

PUTNAM, CONN.

Seselės Jonės sidabrinė 
sukaktis

Jonė Laurinaitytė, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuolyno 
seselė, sausio 6 Putname, 
Conn., minėjo 25 metų vienuo
linio gyvenimo sukaktį.

Minėjimas pradėtas mišiomis 
vienuolyno koplyčioj. Mišias 
koncelebravo 5 kunigai: kun. St. 
Yla, vienuolyno kapelionas, prel. 
V. Balčiūnas, Vilią Maria namų 
kapelionas, kun. V. Zakaras, Ma
tulaičio namų kapelionas, kun. 
V. Cukuras, netoli esančios ko
legijos profesorius, ir kun. L. Za
remba, jėzuitų provincijolas. Se
selės prieš šią šventę turėjo re
kolekcijas, kurias pravedė kun.
L. Zaremba.

21 d. — 1883 išėjo Aušra, pir
masis tautinio atgimimo laikraš
tis, pasukęs visą Lietuvos gyve
nimą. Aušrą išleido dr. Jonas 
Basanavičius.

23 d. — 1930 Kaune mirė prof. 
Jonas Jablonskis—Rygiškių Jo
nas, bendrinės lietuvių kalbos 
tėvas. Buvo gimęs 1860.XII.30.

24 d. — 1877 Medingėnuose 
gimė rašytoja Marija Pečkaus- 
kaitė-Šatrijos Ragana. Mirė 1930. 
VIII.24 Židikuose.

25 d. — 1908 Petrapilyje mirė 
kalbininkas kun. Kazimieras 
Jaunius. Buvo gimęs 1849.V.6.

27 d. — 1870 Rokuose, A. 
Panemunės valsčiuje, gimė poe
tas Motiejus Gustaitis. Mirė 
1927.XII.23.

— 1885 Kutaliuose, Kaltinėnų 
valsčiuje, gimė Aleksandras 
Stulginskis, antrasis Lietuvos 
prezidentas. Mirė 1969.IX.22 
Vytėnuose prie Kauno.

Kun. Yla pamokslo metu da
lyviam priminė, kad be vienuo
lių pasaulis daug prarastų, nes 
meilė ir pasiaukojimas artimui 
labai nukentėtų. Vienuoliai 
šviečia pasauliui tikėjimo ir 
meilės šviesa, nekrauna turtų, 
kurių dabar pasauliečiai siekia 
visomis priemonėmis, ir ugdo 
paklusnumą, kai žmonės darosi 
didžiausi priešgynos. Mišių me
tu seselė Jonė pakartojo vienuo
linius įžadus.

Po pamaldų dalyviai susirin
ko bendriem pietum vienuolyno 
valgykloj. Jų metu buvo svei
kinama seselė Jonė.

Laurinaičių šeima man žino
ma iš Lietuvos. Jonė gimė Ku
dirkos Naumiesty, gausioj šei
moj, vienintelė mergaitė tarp 
kelių brolių. Ji pažino netur
tingos šeimos rūpesčius, trem
ties vargus ir įsikūrimo Ameri
koj sunkumus. Turėjo dėti pa
stangų įtikinti tėvui, kad jos gy
venimo tikslas tapti vienuole. 
Tėvas dabar gyvena Chicagoj, 
jau nekokios sveikatos.

Daugumą savo vienuolinio 
gyvenimo metų seselė Jonė pra
leido Toronte, Kanadoj, būdama 
vaikų darželio mokytoja. Ji pasi
reiškė kaip rankdarbių ir me
niškų dirbinių mokytoja dauge
ly vasaros jaunimo stovyklų. Da
bar ji pasilieka kai kuriam lai
kui Putname.

Linkim seselei Jonei Aukš
čiausiojo palaimos jos darbuose 
ir skleisti gėrį lietuviam ir vi
siem žmonėm.

Dr. J. Kriaučiūnas

Kiek knygų įsigijai praeitais 
metais? Vieną, dvi, tris? O gal 
akis uždengęs praėjai pro lietu
višką knygą, kad tik nereikėtų 
jos nusipirkti. Žinoma, tokiu bū
du lietuviškos knygos išsilaiky
mo neparemsi.

— Kun. Antanas Sadauskas, 
Pakapės (Šiaulių apskrity) kle
bonas, mirė sausio 11. Velionis 
buvo gimęs 1911, kunigu įšven
tintas Kaune 1936.

— Kun. Jonas Voveris, klebo
navęs Vievio parap., Trakų ra
jone, Kaišiadorių vyskupijoj, mi
rė sausio 16. Velionis buvo gi
męs 1911, kunigu buvo įšventin
tas 1939.

— Apie Lietuvių Bendruome
nės darbus, atliekamus Lietuvos 
laisvinimo srity, sausio 14 Cle- 
velande, Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos di
džiojoj salėj kalbėjo JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Algiman
tas Gečys ir vicepirm. Rimas 
Česonis. Susirinko apie 300 
asmenų. Pranešimai išklausyti 
su dėmesiu. Po to vyko atsaky
mai į klausimus.

— Prof. Vytautas Vardys pa
sakys pagrindinę kalbą Vasario 
16 minėjime Toronte.

— Keturi marijonai, įšventinti 
į kunigus 1939 sausio 22 Chica
goj, šiemet mini kunigystės 40 
metų sukaktį. Tie jubiliatai yra 
kun. Juozas Dambrauskas, Mari
jonų vienuolijos provincijolas, 
kun. Petras Cinikas, Šv. Kazi
miero provincijos tarybos narys 
ir Draugo spaudos administrato
rius, kun. Petras Barauskas, Ma- 
rianapolio buvęs vyresnysis ir 
dabar mokytojas, kun. Mykolas 
Jodka, misijonierius Argentinoj.

— Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa Bostone, įvertindama 
Darbininko talką ir informaciją 
apie šaulių gyvenimą, per savo 
iždininkę Joaną Bajerčienę Dar
bininkui stiprinti atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos patalpose vasario 4 
kultūrinė popietė vyks šia tema: 
“Mylėsi Lietuvą iš tolo . . .” Pro
gramą atliks rašytoja Birutė Pū- 
kelevičiūtė ir Clevelando Neri
jos ansamblis, vadovaujamas Ri
tos Čyvaitės-Kliorienės.

— Mokytojas A. Rinktinas pa
rengė spausdinti vadovėlius pa- 
gelbinėm klasėm, kur vaikai ne
moka lietuviškai. Yra parengtas 
vadovėlis, 3 darbo sąsiuviniai ir 
mokytojų vadovas. Vado - 
vėlis bus atspausdintas dar šį 
semestrą ir bus pristatytas mo
kytojų studijų savaitėje Kenne- 
bunkporte. Dalyvaus pats auto
rius ir paaiškins, kaip dirbti. Va
dovėlio parengimą parėmė Ka
nados valdžia, tik reikalauja, kad 
vadovėlis būtų spausdintas Ka
nadoje. Toronte dabar susidaro 
sunkumų, kad vadovėlis būtų 
greitai surinktas. Rinkimo dar
bai bus atlikti M. Morkūno 
spaustuvėje Chicagoje, gi patį 
spaudos darbą atliks jau Kana
dos spaustuvės.

— Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas, rengiamas Chicagos 
Brighton Parko LB apylinkės, 
įvyks vasario 18. 10 vai. mišios 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioj. 3 vai. popiet mokyk
los salėj akademinė dalis. Pa
grindinę kalbą pasakys adv. Po
vilas Žumbakis. Meninę progra
mos dalį atliks lituanistinė mo
kykla.

— Dayton, Ohio, Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas šie
met bus teatro salėj mies
to centre vasario 25. Progra
mą atliks pilnas Čiurlionio an
samblis, vadovaujamas muziko 
Al. Mikulskio, šokėjai ir kankli
ninkės, vadovaujamos O. Mi
kulskienės. Iš Clevelando į Day- 
toną atvyks 82 programos daly
viai.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba nariam sutei
kia pažymėjimus, reikalingus 
dalyvaujant žurnalistinio pobū
džio suėjimuose. Valdybos ad
resas: L.Ž.S., 6601 Densmore 
Avė., Van Nuys, Calif. 91406. 
Pasiųsti žinias: vardas, pavardė, 
adresas, gimimo data ir paso for
mos nuotrauka.
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Trumpas atsakymas
Du keliautojai sėdi traukinio 

vagone.
Po ilgesnio tylėjimo vienas 

paklausia.
— O kur tamsta važiuoji?
— Chicagon.
— O ką ten veiksit?
— Išlipsiu.

Iš amerikiečių tautosakos
Vienas beprotis sėdėjo už pie

tų stalo ir, užuot paprašęs, 
siekdavo per visą stalą toliau 
esančio patiekalo.

— Ką tu, ar liežuvio neturi?
— paklausė jį kitas beprotis.

— Liežuvį tai turiu, bet ran
kos juk ilgesnės, — atsakė pir
masis.

Brangesnis žodis
Pauliukas buvo įpratęs vartoti 

vieną negražų žodį. Mama sten
gėsi jį nuo to žodžio atpratin
ti.

— Pauliuk, — ji sakė, — te 
tau dešimtukas, jei prižadi dau
giau to žodžio nevartoti.

— Gerai, mamyte, — atsakė 
Pauliukas, — daugiau jau taip 
nesakysiu.

Paėmęs gautą dešimtuką, 
džiaugėsi. Po valandėlės tarė:

— Mamyte, aš žinau kitą žodį, 
vertą 25 centų.

Gyvulių globa
Mokytoja klausinėja mažuo

sius mokinius, kokius gerus dar
bus jie yra padarę gyvuliam. 
Po keletos širdį veriančių pasa
kojimų, mokytoja paklausė Pėt 
rinką, ar jis neturėtų ko pridėti.

— Nagi, — atsiliepė išdidžiai 
vaikelis, — vieną kartą aš į- 
spyriau vaiką, kam jis spyrė šunį.

Metai
— Kiek metų turėtų asmuo, 

gimęs 1920 m.? — klausia mo
kytojas .

— Vyras ar moteris? — prašo 
patikslinti mokinys.

Pažymiai
— Ar tu ką nors gauni, kai 

parsineši namo gerus pažymius?
— Ne, aš gaunu tik kai par

sinešu blogus . . .

Kaip geriau
Svečiuos kartą susiginčijo: kas 

geriau — būti nuteistam iki gy
vos galvos, ar penkiolikai metų 
kalėjimo.

Ginčų klausėsi italų fizikas 
Marconi. Jis tarė:

— Aišku, geriau kalėjimas iki 
gyvos galvos.

— Kodėl? — karščiavosi sve
čiai.

— Šią bausmė atliks kiekvie- 
mas nuteistasis, gi penkiolika 
metų ne kiekvienas išsėdės, — 
atsakė Marconi.

Baimė be pagrindo
Motina, atvedusi savo sūnelį 

pas psichiatrą, sako:
— Kas nors yra negero su ma

no sūneliu. Jis viską piešia ža
liai.

Gydytojas uždeda ranką ant 
berniuko peties ir klausia:

— Ar iš tikrųjų tu pieši vis
ką žaliai? Kodėl?

— Tiesa, — atsakė berniukas.
— Pamečiau visus pieštukus, iš
skyrus žalią, bet nedrįstu apie 
tai pasakyti mamytei.

Negali to suprasti
— Kokiu būdu atsiranda elek

tra? — paklausė Petrukas fizi
kos mokytoją.

— Labai paprastai, — atsakė 
mokytojas. — Jei tu paglos
tys! katę prieš plaukus, tai pasi
rodys maži elektros reiškiniai.

— Tą aš gerai suprantu, — at
sakė Petrukas, — bet man vis- 
vien neaišku, kokiu būdu elekt
ros stotys aprūpina elektra kates.

‘KUR TAS ŠALTINĖLIS” 
PLOKŠTELIŲ PASIKLAUSIUS

Kiekviena naujai pasirodžiusi 
plokštelė įeina į mūsų kultūros 
lobyną ir kartu susilaukia dides
nio ar mažesnio įvertinimo mu
zikos meno brangintojų tarpe. 
Sakoma, kad plokštelėj padaryti 
garsų įrašai išlieka ilgiem lai
kam kaip “gyvas” kompozito
riaus, poeto ir atlikėjo pamink
las.

Šį kartą prabėgom tenka stab
telėti prie dviejų dainininkų 
— Edmundo Kuodžio ir Jono 
Girijoto — įdainuotų dviejų 
plokštelių, pavadintų “Kur tas 
šaltinėlis”. Jas išleido dr. Jokū
bas Stukas, Lietuvos Atsimini
mų radijo programos vedėjas, 
gyvenąs Mountainside, New 
Jersey; nuotrauka Romualdo Ki
sieliaus, aplanko papuošalai — 
Pauliaus Jurkaus.

Šiame dviejų ilgo grojimo 
stereofoninių plokštelių albume 
randam net dvidešimt septynias 
dainas. Rinkinys įdomus tuo, 
kad čia yra tiek populiariųjų 
estradinių, tiek harmonizuotų 
liaudies dainų. Abu šio mėgsta
mo dueto dainininkai pasižymi 
ne tik savo gražiais tembrais, 
skambiais balsais, bet ir geru 
muzikalumu bei klausytoją vei
kiančia interpretacine dvasia. 
Patrauklus repertuaras. Įdomios 
orkestruotės. Čia nuopelnas 
kompozitoriams. Kadangi daini
ninkam nėra intonacinių sunku
mų, tai suprantama, jie daug dė
mesio gali skirti dainų atliki
mui. Tą klausytojas gali nesun
kiai pajusti.

Kaip aplanko metrika rodo, 
dainos įrašytos net penkių įvai
rių palydų pagalba: pianistės Jū
ratės Šniukštaitė s-Kuodienės, 
Armonikos ansamblio, vado
vaujamo Vytauto Juozapaičio, 
Sutartinės ansamblio diriguo
jant Pranui Tamošaičiui, lengvo
sios musikos orkestro, vadovau
jamo A. Končiaus, ir Lietuvos ra
dijo ir televizijos kaimo kapelos, 
diriguojant Jurgiui Gaižauskui.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St.), VVilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBEL|, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.
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IIB —patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and
f II Europe. Itcures: DANDRUFF, FALLING HAIR, ITCHING SCALP,

SPLITTING ENDS, STRENGTHENING HAIR ROOT GROVVTH,-
• and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you will never 

be BALD or grey 100% Listed in Phar/nacy Red-Blue-Book. JIB 
Medicine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; CHICAGO: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero and 1640 W. 47th St. Chicago; 
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

1979 LIETUVA IR ROMA 1979 
specialiai planuotos kelionės jum ir jūsų šeimai 

UNION TOURS
kvalifikuoti kelionių vadovai nuo 1931

★ kaina asmeniui, dviem kambary: pagal GIT oro linijų kainas: mažiausiai 30 asmenų grupėj — 
pagal valdžios pakeitimą ar aprobavimą
★ kelionės palydovas su kiekviena grupe
4 galima vykti iš Vakarų pakraščio, Vidurio Vakarų ar Kanados
★ padedame pavieniam turistam į Lietuvą: atkviečiami g iminės į JAV: lankymosi vizos Lietuvon

IŠVYKSTAMA GRĮŽTAMA MIESTAI IR NAKTYS PILNA KAINA
gegužės 09 
birželio 13 
rugsėjo 19

gegužės 17 
birželio 21 
rugsėjo 27

Vilnius 5, Maskva 2 $ 876.00
Vilnius 5, Maskva 2 $ 926.00
Vilnius 5, Maskva 2 $ 876.00

______ Pridedama $3.00 mokesčiu
liepos 04 
rugpiūčio 15

liepos 18 
rugpiūčio 29

Vilnius 5, Maskva 2,
Vilnius 5, Maskva 2,

Roma 6 $ 1,420.00
Roma 6 $ 1,420.00

★ Liepos 4 ir rugpiūčio 15 ekskursijų keleiviai Romoje bus priimti Šv. Tėvo Jono ' 
Pauliaus II audiencijoje

Rezervacijos ir informacijos:
UNION TOURS 
6 East 36th Street 
New York, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

MES SVEIKINAME VILNIAUS UNIVERSITETĄ 400 M. SUKAKTIES PROGA

Taigi kas begalėtų norėti dau
giau įvairumo?

Puikių balsų, gero muzikalu
mo ir stropaus darbo dėka šie 
dainininkai yra tapę iškiliais 
dainos interpretatoriais. Gimti
nės dangus savo lyriniu banga
vimu atskleidžia nuostabų Lie
tuvos kraštą. Yra čia ir trankio
ji “Per Klausučių ulytėlę” ir 
daug kitų mum mielų dainų.

Atidžiau besiklausydamas 
Edmundo Kuodžio ir Jono Giri
joto dainavimo, pajunti^ kad jie 
sugeba išlaikyti nuosaikų ir 
vientisą savo balsų balansą. To
dėl jie mielai klausomi ir yra iš
vystę plačią koncertinę veiklą. 
Iš jų balsų veržiasi vidinė šilu
ma bei sugebėjimas jautriai įsi
gilinti į dainų esmę. Abu daini
ninkai yra rimtai pasiruošę pro
fesionalai. Nors Jonas Girijotas 
yra baritonas, tačiau kartais iš jo 
galingos balso “dėžės” su
skamba ir sodraus boso atgarsiai.

Dalį savo dainų įrašų daini
ninkai padarė garso studijoj 
New Yorke savo viešnagės metu 
Amerikoj 1978 vasarą.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
šiose plokštelėse klausytojas iš
girs virtinę nuotaikingų ir pa
mėgtų dainų, nes čia tikrai apstu 
įvairumo , brandumo ir širdžiai 
subtilaus švelnumo.

Šių dviejų plokštelių albumo 
kaina $13.95. Persiuntimo išlai
dom pridedamas vienas doleris. 
Užsisakoma šiuo adresu: Prof. J. 
Stukas, 1467 Force Drive, 
Mountainside, New Jersey 
07092.

Julius Veblaitis

P.S. Šios ir kitos lietuviškos 
muzikos plokštelės bei lietuviš
kos knygos gaunamos ir Darbi
ninko spaudos kioske, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Darbininkas — geriausia šven
čių dovana!

Vietos ribotos 
rezervuokite anksti

<0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Hastingso garsųjį turnyrą 
Anglijoj laimėjo švedas Ulf An- 
dersson, surinkęs 9.5 taško iš 
14 galimų; po jo ėjo anglas J. 
Spilman, sovietų E. Vasiukovas 
su J. Kočijevu ir vengras I. 
Chom, visi surinkę po 8.5 taško. 
Kaip užbaigė amerikietis Larry 
Cristiansen, kuris priešpasku
tiniam rate turėjo 7.5 tš. ir 1 
nebaigtą, žinių dar neturėjom. 
Nežinom ir kito amerikiečio, 
J. Peterso, užbaigos stovio.

Europos taurės komandinės 
pirmenybės priėjo iki pusbaig- 
mės, į kurią įsikvalifikavo Veng
rijos, Olandijos, Vak. Vokieti
jos komandos, šalių meisteriai. 
Dabar paaiškėjo ir Sovietų S- 
gos atstovas — “Burevestnik”, 
kuris įveikė Jugoslavijos meiste
rį “Partizaną” 7-5. Burevestni- 
ko komandoj žaidė: Smyslovas, 
Balašovas, Georgadzė, Bagiro- 
vas, Razuvajevas, Palatnikas. Ju
goslavijos I lentoj žaidęs dm 
Gligerič įveikė buv. pasaulio 
meisterį Smyslovą 1.5-0.5. Pir
mas rungtynes laimėjo Burevest
nik 4.5-1.5, o antras — jugosla
vai 3.5-2.5.

Dm Gligorič, žurnalistų už
klaustas apie jo kovo mėn. ma
čą su buv. pasaulio meisteriu 
Bobby Fischeriu, atsakė, kad su 
to mačo surengimu yra tiek daug 
organizacinių problemų, kad jis 
net nežino, kada mačas įvyks.

Dm Korčnojus, pasitraukęs 
iš Sovietų S-gos 1976, mano 
prašyti Izraelio pilietybės, pasi
žadėdamas žaisti už Izraelį tarp
tautiniuose turnyruose. Sovietų 
vyriausybė specialiu dekretu 
jam atėmė pilietybę, nes jis ken
kiąs Sov. S. prestižui.

Sas-van-Gente įvykusias jau
nių (iki 17 m.) pirmenybes lai
mėjo 16-mėtis skotas P. Motvani, 
surinkęs 9 tš. iš 11 galimų.
2-3. kubietis Hose Huergo su 
anglu N. Short po 8 tš.; pustaš- 
kiu žemiau baigė sovietų jau
nuolis P. Korzubovas.

Š ALFAS S Rytų apygardos 
šachmatų pirmenybės įvyks 
New Yorke, kovo 31 — balan
džio 1.

Kazys Merkis, ilgametis 
FASKo ir ŠALFASS šachmatų 
vadovas, išbuvęs tose pareigose 
daugiau kaip 20 metų, pasitrau
kė. Atėjo eilė jaunesniem imtis 
šio darbo, nes jis savo duoklę 
(darbu ir pinigu) mūsų šachma
tam yra atidavęs su kaupu. 1946 
buvo amerikiečių zonos Vokieti
joj šachmatų vadovu, 1947-48 
— Vokietijos lietuvių š. vadovu. 
Šiame krašte nuo 1957 iki šiol 
su poros metų pertrauka buvo 
FASKo ir ŠALFASS šachmatų 
vadovu. Šie metų skaitmenys 
nusako, kiek darbo ir pasišventi
mo buvo skirta mūsų šachma
tam. K. Merkio 1949 įkurtas 
So. Bostono lietuvių š. klubas 
iki šiol tebėra jo vadovaujamas. 
Nežiūrint amžiaus (74 m.), K.M.

Elmhurst, Pa.
Sukaktys

Jėzaus Nukryžiuotojo vienuo
lijos dvi seserys sausio 6 minė
jo vienuolinio gyvenimo sukak
tis: sesuo Verną Chickavage 25 
metų ir sesuo Virginija Vaitele- 
vich (Vyteli) — 50 metų.

Iškilmės vyko St. Mary’s vilo
je, Elmhurst, Pa. Padėkos mišias 
koncelebravo kun. Stanley Nor- 
butas, kun. John Galėnas ir 
kun. Klemensas Kasinskas iš Šv. 
Onos vienuolyno. Paskutinysis 
pasakė ir pamokslą.

Iškilmėse dalyvavo daug Jė
zaus Nukryžiuotojo vienuolijos 
seselių iš aplinkinių mokyklų, 
o taip pat trys atstovės iš S v. 
Kazimiero seserų kongregacijos. 
Vargonais grojo sesuo Incarnata 
iš Our Lady of Mount Carmel 
mokyklos Carbondale. Giedojo 
seserų choras.

Abi seselės sukaktuvininkės 
uoliai dirba lietuviškos kultūros 
baruose. Tad ir kun. Klemensas 
Kasinskas savo pamokslą per- 
pynė gražiais lietuviškais moty
vais. S.J.C.

aktyviai dalyvauja ŠK komandoj 
(Lithuanian vardu) Bostono 
MET lygos varžybose, varyda
mas trisdešimtuosius metus, be- 
sirungiant prieš Bostono garsiuo
sius universitetus: Harvardo, 
MIT, BU, TUFTS, Brandeis, 
Boston College ir kt. Nuo perei
tų metų pabaigos įkeltas į New 
England I komandą, šio krašto 
pirmenybėm, susirašinėjimo ke
liu. Savo laiku K. Merkis sėk
mingai žaidė US komandos eilė
se ICCF pasaulio pirmenybėse.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

Po 15 dol. —A. Sinus, Brook
lyn, N.Y., A. E. Staknys, Jamai
ca, N.Y.

Po 12 dol. — M. Petrauskie
nė, Hartford, Conn., J.A. Liū
tas, Stamford, Conn., F. Andriū- 
nas, Wyncote, Pa., J. Mikonis, 
Richmond Hts., Ohio, B. Juo
delis, Downers Grove, Ill., St. 
Pundzevičius, Great Neck, N.Y.

Po 10 dol. — J. Povilaitis, 
Omaha, Nebr., St. Latviūnas, 
Wolcott, Conn., J. Žukas, Port 
VVashington, N.Y., R. Vaičaitis, 
West Nyack, N.Y., R. Verba, St. 
Petersburg Beach, Fla.

Po 9 dol. — VI. Vasikauskas, 
Richmond Hill, N.Y., R. Peni- 
kas, East Norwick, N.Y.

Po 7 dol. — A.J. Simaitis, 
West Hartford, Conn., A. Raguc- 
kas, Baltimore, Md., P. Seniū
nas, Gulfport, Fla., J. Vigelis, 
Cherry Hill, N.J., A. Rinius, 
Springfield, III., J. Strungys, 
Waterbury, Conn., V. Karutis, 
Amsterdam, N.Y., J. Mau- 
ragas, New Providence, N.J., 
P. Narkevičius, Somerville, 
Mass., S. Radę, Melbourne, 
Fla., dr. E. Jansonas, Osterville, 
Mass., A. Liudvinaitis, Lake- 
wood, Colo.

6 dol. — V. McGinty, Edi
son, N.J.

Po 5 dol. — V. Galinis, Rich
mond Hill, N.Y., A. Noreika, 
Richmond Hill, N.Y., M. Nagys, 
Lemont, III., A. Balsis, Rego 
Park, N.Y., A. Uiski, St. Peters
burg, Fla., L. Baltrušaitienė, 
Chicago, Ill., E. Vaišnys, Mount 
Carmel, Conn., P. Kaladis, Mas
peth, N.Y.

Po 4 dol. — A. Aleksis, Wa- 
terbury, Conn., V. Vaikutis, 
Stamford, Conn., S. Mineika, 
Centerville, Mass.

Po 3 dol. — S. Gorodeckas, 
San Diego, Calif., M. Baraus
kas, Los Angeles, Calif., S. Lui- 
nis, Somerville, Mass., B. Armi
nas, Richmond Hill, N.Y., P. Ki- 
dolius, Hartford, Conn., E. Wai- 
telis, Cocoa Beach, Fla., A. 
Lawler, Westminster, Md.

Po 2 dol. — A. Garbačiaus
kas, Chicago, Ill., K. Praleika, 
Little Falls, NJ., D. Linartas, 
Elizabeth, N.J., J. Bagdonas, 
VVoodhaven, N.Y., A. Audronis, 
Glendale, Calif., A. Sabalis, 
Rochester, N.Y., A. Skrupskelis, 
Chicago, III., V. Jackūnas, S t. 
Petersburg, Fla., V. Kulbokas, 

Gulfport, Fla., P. Jurgėla, 
Uniondale, N.Y., J. Inčiūra, Chi
cago, Ill., S. Lauras, Brooklyn,
N.Y., A. Balčytis, Chicago, Ill., 
A. Virbickas, West Paterson,
N.J., F. Janonis, Brockton, Mass.,
A. Krulikas, St. Petersburg, Fla., 
E. Dambriūnas, Brentvvood, 
Md., J. Olkovikas, Manchester,
N.H., A. Arminas, Keamy, N.J.,
B. Draugelis, Brooklyn, N.Y., E. 
Bielkevičienė, New York, N.Y., 
A. Gudaitis, Richmond Hill, 
N.Y., A. Bastis, Jamaica, N.Y., M. 
Gofensas, Brockton, Mass., J. 
Semėnas, Metuchen, N.J., F. 
Dippel, No. Massapeąua, N.Y., 
V. Ardzaveck, Tunkhannock, 
Pa., M. Brakas, Sioux Falls, SD, 
J. Bulota, Littleton, Conn., J. 
Raudonis, St. Petersburg, Fla.,
T. Slapšys, Bellerose, N.Y., P. 
Vasiliauskas, VVoodhaven, N.Y., 
A. Masandas, Valley Stream, 
N.Y., A. Keblys, Montreal, Que., 
J. Narkevičius, Los Angeles, 
Calif., dr. V. Norvaiša, Miami 
Beach, Fla., J. Kanapka, VVater- 
bury, Conn., E. Lenk, New Bri
tam, Conn., B. Kaunas, Tomales, 
Calif., A. Gerčas, Venecuela, A. 
Eitmanas, VV. Paterson, N.J., O. 
Apalianskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., J. Kuprionis, Van 
Nuys, Calif., B. Oniūnas, Juno 
Beach, Fla., J. Juodvalkis, Chi
cago, III., F. Swilpa, Richard- 
son, TX, A. Kučas, Putnam, 
Conn., kun. R. Krasauskas, 
Roma, Italija, Sisters of Jesus 
Crucified, E. Hartford, Conn., J. 
Sakaitis, VVorcester, Mass., V. 
Žiaugra, Roslindale, Mass., F. 
Marcis, Brooklyn, N.Y., D. 
Aleksandravičius, Richmond 
Hill, N.Y., J. Kiškūnas, Toronto, 
Ont., St. Juodaitis, Nonvalk, 
Conn.

1.50 dol. — B. VVilkinson, 
Baltimore, Md.

Po 1 dol. — A. Gillis, Man
chester, N.H., M. Yucis, Balti
more, Md., E. Adomaitis, Rich
mond Hill, N.Y., S. Karmazinas, 
VVoodhaven, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kur tas šaltinėlis? 27 lietuviš
kos dainos dviejose plokštelėse. 
Duetus įdainavo Edmundas 
Kuodis ir Jonas Girijotas. Išlei
do prof. J. J. Stukas. Kaina su 
persiuntimu 15 dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės ir naujausios lietuviš
kos knygos gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELTVER 

TELEF. 296-4130

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Aleksandras Pakalniškis, Stu
dento dienoraštis. 284 pusi. 
Lengvo stiliaus skaitymai. Kai
na 5 dol.

Mirga Girniuvienė, Senojo 
bokšto paslaptis. 150 pusi. Skai
tymai vaikams. Iliustruota. Kai
na 4 dol.

Jonas Balys, Lietuvių kalen
dorinės šventės. Lietuvių tauto
sakos lobynas VII. Tautosakinė 
medžiaga ir aiškinimai. 160 pusi, 
ir 10 pusi, iliustracijų. Kaina 6 
dol.

V. Pietario Algimantas. Istori
nė apysaka. Pirmoji ir antroji 
dalis vienoj knygoj. 9 dol.

VI. Šlaitas, Nesu vėjo malo
nėje. Poezijos rinkinys su kie
tais viršeliais. Kaina 5 dol.

Jonas Narbutas, Sportas Ne
priklausomoje Lietuvoje. Antra 
dalis (1937-1940). 445 pusi. 
Gausiai iliustruota. Kaina 9 dol.

Giedra Gudauskas. Variations 
for piano on Lithuanian Folk 
Theme. Kaina 3 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunama Darbininko ad
ministracijoj. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
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DR. P. LEGECKĮ PRISIMINUS

Šiemet vasario 3 sueina metai, 
kaip mirė dr. Povilas Legeckis, 
gyvenęs Jamaicoje, N.Y. Pa
laidotas Chicagoje, Šv. Kazimie
ro kapinėse, kur yra Plecha
vičių kapai. Liko žmona Elena 
Legeckienė-Plechavičiūtė, sū
nus dr. Ričardas, dukra Regina 
Ošlapienė ir septyni anūkai.

-o-
Dr. P. Legeckis buvo vienas iš 

tų, kuris savo gyvenimu liudi
jo mūsų praeito amžiaus istori
ją — 1863 metų sukilimą, į 
kurį jo šeima buvo įsijungus.

Daktaro seneliai buvo žemai
čiai — Juozas Legeckis ir Ona 
Burneckaitė. Gyveno Raseinių 
apskrityje, Daugodų ar Daugolių 
dvare, Legečių valsčiuje — Le- 
geckaja volost. Tame pačiame 
valsčiuje turėjo dvarą senelio 
brolis Aleksandras, gal nuo jo 
tas valsčius taip vadinosi. Sene
lis turėjo penkis sūnus — Sta
nislovą, Joną, Povilą, Leonardą 
ir Dionizą ir tris dukteris — 
Liudviką, Mariją ir Stefaniją.

Kai krašte kilo 1863 metų su
kilimas, į jį įsijungė senelis ir jo 
vyresnieji sūnūs. Toje vietoje 
sukilėlių vadas buvo visoje Že
maitijoje pagarsėjęs “Bitis” ir 
dar dvarininkas Bagdonavičius, 
vadinamas “Niečnj”.

Sukilėliai Legečių valsčiuje 
pakorė sukilimo malšintoją rusą 
Kiijanovą.

Kaip žinome, sukilimas nepa
sisekė. Rusai žiauriai numalšino 
ir nubaudė visus sukilėlius. Pa
naikino Legečių valsčiaus vardą 
ir pavadino pakartojo ruso Kiija- 
novo vardu. Dvarai buvo sunai
kinti, gyventojai ištremti į Sibi
ro gilumą. Vieno senelio sūnaus 
žmona buvo ištremta net į Mon
goliją-

Senelis Juozas slapstėsi tai 
šen, tai ten. Vėliau apsigyveno 
pas brolio sūnų, kanauninką Pet
rą Legeckį Skauradose, Pane
vėžio apskrityje. Ten jis ir mirė, 
išvengęs ištrėmimo.

Sūnus Jonas buvo 3 klasėje 
gimnazistas. Jį tardė rusai, norė
jo išgauti, kur slapstosi sukilė
liai. Joną paskui ištrėmė į Si
birą. Po kiek laiko jis pabėgo iš 
Sibiro ir St. Petersburge (dabar
tiniame Leningrade) įstojo į ku
nigų seminariją. Kai turėjo būti 
įšventintas į kunigus, pasitraukė 
iš seminarijos ir nusikėlė į 
Maskvą. Susirado darbą vaistų 
fabrike. Taip susitvarkė, kad ga
lėjo studijuoti farmaciją. Jonas 
pasikvietė iš Kauno savo jaunes
nįjį brolį Leonardą. Abu dirbo, 
studijavo farmaciją ir vėliau 
gavo leidimą atidaryti vaistines 
Rusijos gilumoje. Jiedu įsigijo 
vaistines Tombovo gubernijoje 
gretimuose miestuose.

Leonardas jau buvo apie 30 
metų. Seserys susirūpino, kad 
jis nevestų rusaitės. Pakvietė at
vykti į Kauną, kur jam turėjo 
parinkusios sužadėtinę Heleną

Gutauskaitę, kilusią iš Baltijos 
baronų von Brigin. Viskas klo
josi, kaip seserys numatė, ir 
Leonardas grįžo į Tokarovką su 
žmona.

Jiedu susilaukė penkių dukte
rų ir vieno sūnaus. Tas sūnus ir 
buvo — dr. Povilas Legeckis. 
Jis gimė 1897 liepos 26 Tam- 
bovo gubernijoje. Tokarovkoje, 
Rusijoje.

Povilas gimnaziją baigė Bar- 
solebske 1916. Pusę metų karia
vo Baltojoje armijoje, po to Char
kove įstojo į medicinos fakulte
te. Revoliucija siautėjo, mokslą 
reikėjo nutraukti.

Šeimos vaistinės vedėja buvo 
paskirta jų tarnaitė, bet provi
zorius dar turėjo dirbti. Po po
ros mėnesių visi vaistai ištuš
tėjo, ir Povilo tėvai su dukra 
atvyko pas jį ir apsigyveno vie
name kambaryje. Povilas gauda
vo laikinų darbų, dažniausiai 
prie ligoninės.

Tokarovkoje buvo užkasę si
dabrinius pinigus. Povilas nuva
žiavo jų parsivežti. Iškasė, sudė
jo į krepšelį ir stotyje laukė trau
kinio. Staiga patikrinimas. Sura
do pinigus ir įtarė, kad juos veža 
Baltajai armijai. Buvo areštuo
tas, net grėsė sušaudymas. Areš
te teko vargti. Vieną naktį pa
kvietė tardymui, ir koks nustebi
mas, kad tardytojas buvo jo gim
nazijos draugas ir kaimynas. 
Taip jis buvo išteisintas ir pa
leistas, o pinigus konfiskavo.

Povilo tėvas Kaune turė
jo namą, Maironio gatvė 22. 
Buvo vieno aukšto mūrinis na
mas, o kieme du mediniai namu
kai. 1914 metais tėvas su Po
vilu atvažiavo į Kauną. Dar no
rėjo pastatyti namus, nes buvo 
vietos. Ten norėjo ir persikelti 
gyventi, bet jiem ten esant kilo 
karas. Tada paskubom išvyko į 
Tokarovką.

Po revoliucijos visa šeima už
siregistravo ir laukė, kada galės 
grįžti į laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą. Trys savaitės prieš išva
žiavimą staiga 1921 spalio 23 
mirė tėvas. Jis buvo gimęs 1858 
spalio 23. Palaidotas Rostove ant 
Dono. Motina pardavė brilianti
nį žiedą, kad galėtų palaidoti.

Kelionė buvo labai varginga, 
truko net tris mėnesius. Povilas 
susirgo grįžtamąja šiltine. Atva
žiavus į Obelius, jis vėl susirgo.
Motina susirgo plaučių uždegi

mu ir 1922 sausio 21 mirė. Pa
laidota Obeliuose.

1922 keturios seserys ir bro
lis grįžo į Kauną. Povilas dar 
sirgo ir jautėsi blogai. Jų namuo
se gyveno tolimi giminės ir ne
norėjo įsileisti. Po poros mėne
sių jį pakvietė giminės į kai
mą, kur jis sustiprėjo.

Jis 1923 įstojo į medicinos fa
kultetą, dar dirbo patologijos 
institute pas prof. VVintlerį. Me
dicinos mokslus baigė 1930 ba
landžio 2. Nuo 1928 iki 1931 dir-

Dr. Povilas Legeckis

bo valstybinėje psichiatrinėje li
goninėje. Ten turėjo progos 
ruoštis egzaminam. Kai gavo 
diplomą, buvo paskirtas Grin
kiškio rajono gydytoju. Ten ver
tėsi ir privačia praktika. Ten 
dirbdamas, parašė brošiūrą apie 
higieną. Brošiūrą išleido sveika
tos departamentas. Rašė Medici
nos žurnale. 1935 metų gale ir 
1936 buvo išvykęs į užsienį 
pasitobulinti tuberkuliozės sri
tyje. Grįžęs buvo paskirtas dirb
ti į Panemunės sanatoriją. 1938 
persikėlė į Panevėžį privačia 
praktika, turėjo rentgeno kabi
netą.

1927 balandžio 18 jis susituo
kė su Elena Plechavičiūte.

Pirmos okupacijos metais, 
1941 prasidėjus karui, buvo mo
bilizuotas tvarkyti sužeistuosius 
karius. Paskutinę dieną buvo 
gavęs įsakymą lydėti sužeistuo
sius karius, bet jam laimingu 
būdu pasisekė išsisukti, atsirado

kitas, kuris norėjo pabėgti su ru
sais. Jam pasisekė išsislapstyti, 
nors bolševikai Panevėžy žiau
riai nužudė tris daktarus ir vieną 
gailestingą seserį.

1944 artėjant antrai bolševikų 
okupacijai, jis su šeima pasi
traukė į Vokietiją. Pirma susto
jo dar Palangoje, kur teko net 
apkasus kasti. Ten susirgo. Sa
vaitę prieš Palangos užėmimą 
pasisekė išvažiuoti. Gyveno 
VVarren-Mueritz. Daktaras sirgo, 
buvo paguldytas net ligoninėje. 
Jie gyveno viešbutyje. Paskui 
pasisekė apsigyventi mažame 
miestelyje Lesten, gavo darbą — 
turėjo gydyti pravažiuojančius 
pabėgėlius. Kai prie Oderio pa

judėjo frontas, teko toliau ke
liauti. Sustojo prie Oldenburgo 
Elsteno apylinkėje pas ūkinin
ką. Vėliau persikėlė į DP sto
vyklą Uchtėje, iš ten — į Diep- 
holzą.

Į Ameriką atvyko 1950 balan
džio 17. Pradžioje dirbo Dela- 
ware sveikatos centre, o rudenį 
jau persikėlė į Nevv Yorką. Dir
bo Piligrim ligoninėje, nuo 1956 
iki 1965 dirbo Bayshore ligoni
nėje Long Island. Iš ten išėjo į 
pensiją.

Ligoninės direktorius savo re
komendaciniame laiške labai 
gražiai atsiliepia, iškelia jo dar
bo meilę, žmoniškumą, inteli
gentiškumą ir pabrėžia, kad jis 
yra puikus daktaras.

Būdamas pensijoje, mėgo au
ginti daržoves, lankydavo dukrą 
Reginą Ošlapienę, kuri turi 5 
vaikus. Labai džiaugėsi savo 
anūkais. Lankydavo ir sūnų, ku
ris yra jūros mokslų daktaras ir 
turi du vaikus. Nuvažiavo ir į 
Vokietiją aplankyti savo sesers.

Dr. P. Legeckis domėjosi vi
suomenine veikla, uoliai joje da
lyvavo, gražiai reiškėsi. N.Y. lie
tuvių gydytojų draugijoje , ilgą 
laiką buvo sekretoriumi, pas 
save kviesdavo daktarų susirin
kimus. Domėjosi ir lietuviška 
spauda, lietuviškomis knygo
mis. K.Ž.

Kultūrinis Subatvakaris, įvy
kęs sausio 20 Tautinės S-gos na
muose So. Bostone, buvo skirtas 
enciklopedijų pabaigtuvių filmo 
rodymui. Pirm. inž. Edmundas 
Cibas sirgo, tad vakarui vadova
vo ir filmą aiškino rašytojas 
Stasys Santvaras. Lietuviškos 
enciklopedijos 36 tomų ir litua
nistinės enciklopedijos anglų 
kalba 6 tomų pabaigtuvių iškil
mingas vakaras buvo So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos salėj 
1978 gruodžio 3. Tai buvo vie
no iš didžiųjų lietuvių išeivi
jos darbų pabaigimo iškilmės. 
Leidėją J uozą Kapočių ir redak
torius sveikino žodžiu ir raštu 
mūsų bendrinių organizacinių 
vadovybės, eilė kitų organizacijų 
ir asmenų. Pabaigtuvių vakarą 
filmavo kun. A. Kezys, SJ. Gaila, 
kad filmas negarsinis . Stasys 
Santvaras, Perkūnui Krukoniui 
rodant filmą, turėjo aiškinti. Vi-

Lietuviškas kalendorius 1979 
metam yra išleistas ir Darbinin
ko administracijos. Skaitytojam 
jis jau buvo pasiųstas. Kas norė
tų gauti daugiau egzempliorių, 
gali kreiptis į Darbininko admi
nistraciją. Pašto išlaidom pride
dama 1 dol. — Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

A.A.
VLADUI MYLIMUI,

buvusiam Telšių miesto burmistrui, mirus, jo žmonai Vilhel
minai ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Jadvyga ir Simonas Kontrimai
Cape Cod, Mass.

ELIZABETH, N.J.
Mirė Lietuvos kariuomenės 
savanoris Antanas Gurskis
Ilgokai sirgęs ir daug kančių 

pakėlęs, sausio 16 Elizabetho li
goninėj mirė Antanas Gurskis, 
gimęs 1901 birželio 6 Lyduvė
nų parapijoj.

Kuriantis nepriklausomai Lie
tuvai, nors ir būdamas per jau
nas, įstojo savanoriu į organi
zuojamą Lietuvos kariuomenę 
ir dalyvavo kovose su Lietuvos 
priešais. Kariuomenėj buvo pa
siekęs viršilos laipsnį. Išėjęs į 
atsargą, įstojo į geležinkelių tar
nybą ir iki Klaipėdos krašto ne
tekimo dirbo Klaipėdos krašto, o 
vėliau Tauratės geležinkelių 
žinyboj.

Velionis ilgesnį laiką su žmo
na Agota gyveno savo dukters 
Birutės ir žento Antano Pociaus 
šeimoj. Dalyvavo vietos lietuvių 
ir parapijos gyvenime. Lietuvoj 
priklausė prie Lietuvos Šaulių 
Sąjungos, o JAV — prie Lietu
vių Bendruomenės. Velionį su 
žmona galėjai sutikti visur — ir 
savos parapijos bažnyčioj, ir 
kiekvienam lietuvių parengime 
ar įvykių paminėjime. Buvo 
kuklus, bet pareigingas, su kiek-

vienu mokėjo rasti bendrą kalbą 
ir buvo paslaugus. Todėl nenuo
stabu, kad paskutinį kartą su juo 
atsisveikinti į laidotuvių koply
čią per abi dienas gausiai lan
kėsi Elizabetho ir apylinkių lie
tuviai.

Rožančių už jo sielą sukalbė
jo Šv. Petro ir Povilo parapijos 
kunigas Juozas Pragulbickas, o 
mišias aukojo trys kunigai — pa
rapijos klebonas kun. Petras Že- 
meikis, kun. Juozas Pragul
bickas ir svečias kun. William 
Kelly. Per mišias giedojo solistė 
Ona Zubavičienė, o jai vargo
nais pritarė muzikas Vincas Ma- 
maitis. Buvo palaidotas Šv. 
Gertrūdos kapinėse, kur pasku
tines religines apeigas atliko 
kun. Pragulbickas su muz. Ma
maičių. Nežiūrint darbo dienos, 
velionį į kapines palydėjo apie 
50 žmonių, kurie vėliau buvo 
paprašyti dalyvauti jo prisimini
mui suruoštuose pusryčiuose.

Velionis skausme paliko savo 
permainingo gyvenimo draugę 
žmoną Agotą ir dvi dukteris — 
Birutę Pocienę, Elizabeth, N.J., 
ir Reginą Alkevičienę, Detroit, 
Mich., su jų vyrais ir 4 vaikai
čiais.

K.J.

. Dipl. inžinieriui
A.A.

CEZARIUI VASILIAUSKUI
netikėtai mirus, giliame sielvarte liūdinčią žmoną Feliciją ir 
dukrą Aušrą su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Jadvyga ir Simonas Kontrimai 
Cape Cod, Mass.

Reiškiame gilią užuojautą mūsų mylimam vadovui 
ir draugui

PETRUI TUTINUI,
netekusiam tėvelio.

'Tomas Ivaška
Stasys Janušas
Paulius Gudelis
Darius Kudžma
Gintaras Vaišnys.

NEW BRITAIN, CONN.

Bus minima Vasario 16-oji

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šventė šioj kolonijoj 
bus minima vasario 11, sekma
dienį.

Šeštadienį, vasario 10, miesto 
centre bus iškelta Lietuvos vė
liava, o sekmadienį ji bus iškel
ta centriniame parke.

10:30 vai. sekmadienį Šv. 
Andriejaus bažnyčioj bus au
kojamos mišios. Tautiniais dra
bužiais apsirengę berniukai ir 
mergaitės neš prie altoriaus Lie
tuvos ir Amerikos vėliavas. Mi
šių metu giedos parapijos cho
ras. Po mišių jis sugiedos JAV 
ir Lietuvos himnus.

Tą pačią dieną 2 vai. popiet 
vyks minėjimas bažnyčios salėj, 
296 Church St. Dainuos choras. 
Jaunimas pasirodys su šokiais.

Kalbės kun. dr. Zenonas Smilga, 
Šv. Sebastijono bažnyčios 
Middletown, Conn., klebonas. 
Bus ir daugiau svečių: Connec
ticut valstijos gubernatorė E 11a 
Grasso, miesto burmistras Wil- 
liam McNamara, kun. Jonas Rik- 
teraitis, Šv. Andriejaus parapijos 
klebonas, Conn. valstijos sena
torė Nancy Johnson ir 6-osios 
kongreso apygardos atstovas 
Anthony Moffett.

Visi New Britaine ir aplink 
gyvenantieji lietuviai nuo
širdžiai kviečiami vasario 11 da
lyvauti Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjime.

Juozas Balčiūnas

Lietuviška spauda laikosi lie
tuviškas gyvenimas. Paremk 
auka lietuvišką spaudą ir pla
tink ją!

sų kalbėtojų kalbos lietuvių ra
dijo valandos Laisvės Varpas ve
dėjo Petro Viščinio yra užrašy
tos juoston. Garsus suderinus su 
filmu, būtų puikus istorinis do
kumentas, su kuriuo būtų gera 
supažindinti ir kitose vietose gy
venančius lietuvius. Tai būtų 
gražus indėlis ir išeivijos lietu
vių kultūros istorijon.

Balfo Bostono skyrius, 
kuriam dabar vadovauja Antanas 
Andriulionis, jo ir kitų to sky
riaus darbuotojų bei aukotojų 
dėka nuo 1975 spalio 10 iki 1978 
spalio 28 Balfo centrui nusiun
tė 5,025 dol. aukų.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas vyks va
sario 18, sekmadienį, 2 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėj.

Kaziuko mugė, rengiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, vyks ko
vo 4 So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėj.

Minkų radijo valandėlės 45 
m. sukakties minėjimas įvyks 
kovo 25 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėj.

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.
LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10—1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Višeinis
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

BnnKBvmmi 
Postage paid both uiays 

Fast, convenientprivate, sofejree! 
That's uihat BHIlKinC-BV-mniL isf
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- ’ Urn / .M V * ' 

mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings T / 4-W
/z,' V \ Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 

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

' traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 
mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius

glhin procentus, 
|sll^ leidžiamus įstatymų. ‘ 

Dėl lengvo taupymo bū
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE 
460 West Broadvvay 
South Boston 
9 AM to 3 30 PM- 
Monday thru Fnday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5.30 PM 
Mon . Tues . Wed & Fri. 
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12Noon

.M.\b ci'vr.ta*; •,? vii

South Boston 
Savings Bank

THE LEADEH

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

‘^njber Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas
Kovo 19 — $725.00 birželio 7 — $859.00
balandžio 11 ir 25 — $795.00 liepos 12 ir rugpiūčio 2 — $865.00
gegužės 2 ir 9 — $829.00 rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
gegužės 16 — $839.00 spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas. Koelnas, Briuselis — $1399.00

birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

liepos 12 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiūčio 2 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

MLMBER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
393 West Broadvvay, P. O. Box 116

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

Prices are based on double oecupancy and are subject to 
chang'es and/or Government approval.

Įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZICNAS.
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DARBININKAS
NEW

YORKES

Jaunimo pamaldos bus vasario 
4, sekmadienį, 12 vai. Po pa
maldų — skautų sueiga.

N.Y. Liet. Dailininkų Sąjun
gos susirinkimas bus vasario 4, 
sekmadienį, 2 v. popiet Kultū
ros Židiny. Bus padaryti meti
niai pranešimai, aptarta sąjun
gos veikla. Po susirinkimo — ka
vutė. Visi sąjungos nariai pra
šomi susirinkime dalyvauti.

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
vasario 3, šeštadienį, suvežarni 
paveikslai dešimtai dailės paro
dai. Vasario 4, sekmadienį, jau
nimo mišios, po mišių skautų 
sueiga, Liet. Atletų Klubo susi
rinkimas, N.Y. lietuvių dailinin
kų sąjungos susirinkimas.

Dešimtos dailės parodos metu 
bus pagerbti du dailininkai: Ka
zys Šimonis, miręs praeitais me
tais Kaune, ir Adomas Varnas, 
kuriam sausio 1 suėjo 100 me
tų. Bus išstatyta abiejų dailinin
kų paveikslų, apie Adomą Var
ną bus parodytas ir spalvotas fil
mas, kaip jis tapo gamtoje. Iš 
garsinės juostelės bus pademon
struotas jo sveikinimo žodis 
lietuvių visuomenei jo sukakties 

proga. Taip pat parodoje ant 
atskirų skydų lentų bus išstaty
ti abiejų dailininkų sukurti Lie
tuvos pašto ženklai.

Anicetas Simutis, Lietu
vos generalinis konsulas New 
Yorke, dalyvaus Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga ren
giamose iškilmingose pamaldo
se Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Pamaldos bus vasario 18, 
sekmadienį, 11 vai. Konsulas pa
maldų metu tars žodį.

Iš Metropolitan Operos rūmų 
New Yorke vasario 3, šį šešta
dienį, 2 vai. popiet New Yorko 
laiku bus transliuojama Mas- 
senet opera Werther. Pagrindi
niai solistai: Crespin, Kraus, 
Battle, Carlson, Foldi. Diri
guoja Bonynge.

Paroda, kurioj bus išstatyti Bi
rutės Kidolienės siuvinėti gobe
lenai, Ginos Kudžmienės ke
ramika ir Giedrės Kulpienės si
dabro bei gintaro darbai, įvyks 
kovo 11 Washington, D.C. Ren
gia Washingtono Pušyno d-vės 
skautės. Pelnas skiriamas Skau
tuos Fondui. Visos trys meni
ninkės priklauso New Yorko 
vyr. sk. židiniui Vilija.

V. Varnas, Lietuvhj Skautų S- 
gos korespondencinio suvažia
vimo pirmininkas, praneša, kad 
sąjungos vadovybės rinkimų 
balsai suskaičiuoti sausio 26 Los 
Angeles, Calif. Greitu laiku su
važiavimo biuleteny Nr. 3 bus 
paskelbti šių rinkimų rezultatai.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus vasario 5, pirmadie
nį, 7:30 v.v. pas Rimą Gudaitie
nę, 116-18 85 Avė., Richmond 
Hill, N.Y. Bus darbo sueiga, 
kad galėtų pasiruošti Kaziuko 
mugei.

Nidos leidykloj Anglijoj iš
leistas kasdien nuplėšiamas ka
lendorius gaunamas ir Darbi
ninko administracijoj. Su per
siuntimu kaina 5 dol.

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr........(212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Liet. Atletų Klubo susirinki
mas bus vasario 4, sekmadienį, 
tuoj po jaunimo pamaldų Kultū
ros Židiny. Visi klubo nariai pra
šomi dalyvauti, bus renkama 
valdyba.

Dr. Povilo Legeckio mirties 
metinių proga mišios bus vasa
rio 3, šeštadienį, 11 vai. pranciš
konų koplyčioje. Giminės, arti
mieji ir pažįstami prašomi daly
vauti pamaldose. Mišias užprašė 
našlė Elena Legeckienė.

Dail. Vladas Vijeikis iš Chi
cagos specialiai atvyksta į šią 
dešimtąją dailės parodą. Parodai 
rengti komitetas jį pakvietė būti 
premijom skirti komisijos nariu. 
Paroda vyksta vasario 10 ir 11 
Kultūros Židinyje. Iškilmingas 
atidarymas ir premijų įteiki
mas — vasario 10, šeštadienį, 
7 v.v.

A. Romanauskas, Darbininko 
skaitytojas iš Mays Landing, 
N. J., atnaujindamas savo meti
nę prenumeratą, užsakė Darbi
ninką 1979 metam trim savo 
anūkėm: D. Puzinaitei, Armins- 
ter, Pa., R. Ramonaitei, Miami, 
Fla., ir N. Ramonaitei, Nicevil- 
le, Fla. Taip pat pridėjo aukų 
spaudai stiprinti. Darbininko 
administracija nuoširdžiai dėko
ja maloniam spaudos platintojui.

Kazys Norkeliūnas, Dept. of 
Modem Languages, Marist 
College, Poughkeepsie, N.Y., 
duos lietuvių kultūros kursą 
anglų kalba vasario 10 — balan
džio 7 (9 vai. ryto — 3 vai. 
popiet). Jo rašinys apie Lietuvą 
buvo išspausdintas Pough
keepsie Journal ir susilaukė gra
žių atsiliepimų. Profesoriaus ad
resas: Kazimieras Norkeliūnas, 
Dept. of Modem Languages, 
Marist College, Poughkeepsie, 
N.Y. 12601. Telef. 914 471-3240. 
Ext. 210.

Liet. Kat. Mokslo Akademija 
1972 įsteigė ir inkorporavo 
Amerikoje Lithuanian Catholic 
Academy of Sciences. Ši organi
zacija atlieka fondo užduotį ir 
vasario 4, sekmadienį, 1:30 v. 
popiet Putnamo seserų vienuo
lyne šaukia susirinkimą. Visi 
LKM akademijos nariai prašomi 
dalyvauti.

Jaunučių ir jaunių ateitininkų 
susirinkimas bus šį šeštadienį, 
vasario 3, tuoj po lituanistinės 
mokyklos pamokų pas p. Zika
rus, 80-35 87 Road, Woodhave- 
ne.

Vyr. Moksleivių ateitininkų 
iškyla bus vasario 3, šį šešta
dienį, tuoj po lituanistinės mo
kyklos pamokų. Visi vyks į 
Flushing Meadows parką čiuož
ti. Kas nori dalyvauti, prašom 
kreiptis į Rasą Razgaitienę (212) 
849-6233.

Užgavinių kaukių blynų ba
liuje įvyks du šokių konkursai 
— valso ir disco. Šokiam groja 
Belle Terre orkestras.

VVoodhavene išnuomojamas 
butas iš dviejų kambarių su bal
dais arba be jų. Atskiras įėji
mas, galima naudotis virtuve. 
Mėnesiui 120 dol. Tel. 441-7132.

Medžiotojų ir žuvautojų klu
bo Aras susirinkimas bus vasario 
4, sekmadienį, 4 v. popiet Kul
tūros Židiny.

Vytautas Augustinas, žinomas 
fotografas, persikėlė gyventi į 
Floridą. Dabar jo adresas yra: 
510 39 Avė., St. Petersburg 
Beach, Fla. 33706.

Maironio lituanistinė mokyk
la pirmąjį pusmetį baigė sausio 
27. Tą dieną buvo mokytojų ta
rybos posėdis, kuriame buvo pa
daryti visų skyrių mokytojų pra
nešimai ir apžvelgti ateities dar
bai. Mokykla Lietuvos nepri
klausomybės šventę paminės 
vasario 17 savo patalpose pasku
tiniųjų pamokų metu. Mokslo 
metai šiemet baigiami birželio 
10 pamaldomis Kultūros Židi
ny ir iškilmingu baigimo aktu.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė New Yorke minima vasa
rio 18, sekmadienį, 3 v. popiet. 
Kalbą pasakys Vytautas Smeto
na, jaunas ir kyląs pianistas, 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos anūkas. Į minėjimą 
atvyksta lietuviam gerai žino
mas ir pažįstamas Mario Cuomo, 
kuris dabar yra išrinktas New 
Yorko valstybės gubernatoriaus 
pavaduotoju. Jis pasakys kalbą 
angliškai. Tautinius šokius šoks 
New Yorko tautinių šokių an
samblis Tryptinis, vadovauja
mas Jadvygos Matulaitienės.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje vasario 24 nebus pamo
kų. Tuo metu yra kuro taupy
mo savaitė.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija kovo 18 rengia dviejų 
knygų pristatymą. Apie kun. An
tano Rubšio knygą — Raktas į 
Naująjį Testamentą kalbės Tėv. 
Kornelijus Bučmys, OFM, Dar

bininko redaktorius autoriaus 
mokslo draugas. Antroji knyga, 
su kuria bus supažindinama tą 
popietę, bus kun. Stasio Ylos — 
Lietuvių šeimos tradicijos.

Skulptorės Elenos Kepalaitės 
darbų paroda atidaroma vasario 
3 Phoenix galerijoje, 30 VVest 57 
Street, Manhattane. Paroda tę
sis iki vasario 22. Išstatyta ne
didelio formato bronzos skulp
tūros. Paroda lankoma antradie
niais — šeštadieniais nuo 11 iki 
5:30 v. popiet. Tai yra penktoji 
skulptorės paroda šioje galerijo
je.

Patikslinimas. Praeitame Dar
bininko numeryje buvo parašy
ta, kad sausio 6 Putname, Conn., 
Matulaičio namuose mirė Vla
das 
bent kelios vietos, kur jis ėjo 
įvairias pareigas. Tarp tų vietų 
praleisti Telšiai, kur jis buvo 
miesto burmistru. Telšiškiai jį 
gerai prisimena, kaip jis su
maniai tvarkė miestą.

Woodhavene išnuomojamas 
pirmame aukšte butas iš 6 kam
barių. Skambinti po 7 vai. va
karo tel. 296-8380.

Mylimas. Ten suminėta

Įsigykime patys arba kitiem dovanokime

SIMO KUDIRKOS
FOR THOSE
STILL AT SEA
Pagal Simo Kudirkos pasakojimus knygą parašė amerikietis 
žurnalistas Larry Eichel. Čia aprašoma Simo gyvenimas, jo 
pabėgimas iš sovietų laivo į Ameriką, jo išdavimas 
sovietam, jo kančios kalėjimuose ir laimingas išvadavi
mas. Knyga turi 226 puslapius, iliustruota, su kietais vir
šeliais. Kaina tik 7.95 dol., įskaitant Ir persiuntimą.

Ją galima įsigyti betarpiškai pas autorių. Rašyti:

Mrs. Genė Kudirkienė 
85-35 117 Street 
Kew Gardens, N.Y. 11418

Karteniškiui Kaziui Valužiui 
mirus, jo atminimui Julius 
Veblaitis, Union, N.J., atsiuntė 
15 dol. auką Darbininkui pa
remti. Nuoširdus ačiū.

L.K. Moterų Sąjungos 29 kp. 
ruošia Užgavėnių blynų balių 
vasario 11, sekmadienį, 12:30 
vai. Apreiškimo parapijos salėj. 
Bus gardžių blynų ir kitokių ska
numynų. Tuo pačiu reikalu šau
kiamas susirinkimas vasario 4, 
sekmadienį, 12 vai. Apreiškimo 
rapapijos salėj. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti.

Aukuras, Hamiltono dramos 
sambūris, balandžio 8, sekma
dienį, 3 vai. popiet Kultūros 
Židiny suvaidins komediją “Po
nios Dulskienės moralė”. Ren
gia Neringos ir Tauro tuntai, 
vyr. skaučių židinys Vilija ir 
Skautam Remti Komitetas.

Skautai Vasario 16 mini va
sario 4 Kultūros Židiny, Visi da
lyvauja jaunimo mišiose 12 vai. 
Po mišių užkandžiai ir iškilmin
ga Neringos ir Tauro tuntų 
sueiga. Po sueigos vyks laužas. 
Visi skautai dalyvauja uni
formuoti.

Alina ir Edvardas Stakniai 
iš Jamaica, N.Y., atsiųsdami me
tinę Darbininko prenumeratą, 
pridėjo spaudos reikalam 15 dol. 
auką. Darbininko administracija 
rėmėjam dėkoja.

VASARIO 16 
ELIZABETHE

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 61 metų sukaktis bus 
minima sekmadienį, vasario 11. 
Minėjimą rengia LB Elizabeth 
apylinkė.

Šventė pradedama 11 vai. pa
maldomis už Lietuvos laisvę 
lietuvių Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioj. Prie bažnyčios plevė
suos Lietuvos vėliava.

Iškilmingas minėjimas įvyks 
po pamaldų 12 vai. 30 min. Lie
tuvių Laisvės svetainėj, 269 Se
cond St., Elizabeth.

Pirmą kartą šiame mieste ati
tinkamu žodžiu į mus prabils 
LB krašto valdybos visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
kė Aušra Mačiulaitytė-Zerr iš 
Philadelphijos. Tai yra veikli ir 
sumani moteris, kalbanti iš prak
tiško, dalykiško bei aktualaus 
taško.

Meninę programą atliks mūsų 
iškilioji dainininkė Irena Stan
kūnaitė, akomponuojant Daliai 
Sakaitei. Be to, dar girdėsim 
jauną pianistę Audronę Veb- 
laitytę. Kaip jau įprasta, matysim 
ir mūsų grakščiuosius Liepsnos 

tautinių šokių šokėjus, vado
vaujant Debbie Didžbalytei. Be 
to, programos įtarpuose dekla
muos jaunieji Dr. V. Kudirkos 
šeštadieninės mokyklos moki
niai.

Kaip matom, programa bus 
įvairi, bet neilga.

Lietuvių Bendruomenės Eli
zabetho apylinkės valdyba kvie
čia visus ir visas iš plačiųjų 
apylinkių atvykti į šią reikšmin
gą šventę.

j.p.v.

Radijo mėgėjas A. Samalonis prie savo trumpų bangų ra
dijo aparatų.

KOVA PRIEŠ LĖKTUVŲ
TRIUKŠMĄ
ELIZABETH, N.J.

Prieš eilę metų, kada buvo ati
darytas Nevvarko aerodromas, 
Elizabetho rytinės dalies (Eliza- 
bethport) gyventojai pradėjo 
reikšti savo nepasitenkinimus 
lėktuvų keliamu triukšmu. Buvo 
kreipiamasi į įvairius pareigū
nus, tačiau viskas liko be pasek
mių. Prieš keletą metų, šį aero
dromą padarius tarptautiniu ir 
pradėjus juo naudotis didiesiem 
sprausminiam lėktuvam, triukš
mas dar padidėjo.

Kadangi šiame Elizabetho ra
jone yra lietuvių Šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčia, o prie 
jos ir parapinė pradžios mokyk
la, tad lėktuvų keliamas triukš
mas trukdydavo bažnyčioj vyks
tančiom pamaldom ir mokykloj

SUVEŽAMI PAVEIKSLAI Į 
10-TĄ PARODĄ

Dešimtoji dailės paroda vyks
ta vasario 10-11 Kultūros Židi
nio abiejose salėse. Šiai paro
dai skirti paveikslai suvežarni 
savaitę anksčiau, nes iki parodos 
reikia parengti ir išleisti katalo
gu

Paveikslai suvežarni vasario 2, 
penktadienį, nuo 6 iki 9 v.v., 
vasario 3, šeštadienį, nuo 10 iki 
5 v. popiet. Suvežarni į Kultū
ros Židinį, kur bus vienas 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdybos atsto
vas ir paveikslus suregistruos. 
Šeštadienio vakare paveikslai 
bus peržiūrėti ir atrinkti paro
dai. Peržiūrės: Česlovas Janušas, 
Paulius Jurkus, Jonas Rūtenis ir 
Aleksandras Vakselis.

Visi dailininkai kviečiami da
lyvauti. Galima atvežti apie 10- 
15 paveikslų. Jeigu bus suvežta 
daugiau paveikslų, tai jų skai
čius bus mažinamas, kad paro
doje sutilptų. Parodos išlaidos 
susidaro gana didelės, ir dažnai 
rengėjai turi nuostolių. Norėda
mi to išvengti, rengėjai pasinau
doja amerikiečių rengėjų pavyz
džiu ir ima registracijos mokes
čio 10 dol. 

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ BLYNŲ
BALIUS
Vasario 24 Kultūros Židiny

Pradžia 8 v.v.

Gros populiarus Belle Terre orkestras

Bus gausios, namuose gamintos vaišės kartu su tradiciniais 
Užgavėnių blynais

Įėjimas Suaugusiems — 12.50 dol.
Moksleiviams ir studentams — 7.50 dol.

Stalai iš anksto užsisakomi pas:
S. Bobelienę — (212) 647-6637
J. Norvilienę (212) 827-2629 
Loretą Vainienę (516) 261-3780 
Joną Vainių (212) 847-2686

Tradicinį balių rengia ir visus atsilankyti kviečia

NEW YORKO ATEITININKAI

pamokom. Be to, nuo didelio 
triukšmo drebėdavo bažnyčios 
bokštai, ir nuo sienų bei lubų 
krisdavo tinkas. Nuo to didelio 
triukšmo daugiausia nukentė
davo bažnyčios vargonai.

Parapijos klebono kun. P. Že- 
meikio pastangomis šis reikalas 
buvo iškeltas aerodromo va
dovybėj, įtraukiant į jį miesto 
burmistrą ir valstijos pareigūnus. 
Toliau šiuo reikalu rūpintis kle
bonas pavedė tuolaikiniam pa
rapijos tarybos pirmininkui A. 
Samaloniui.

A. Samalonis, 68 m. amžiaus, 
pensininkas, jau 50 metų domisi 
trumpų bangų radijo siųstuvais. 
Savo turimu gana moderniai į- 
rengtu siųstuvu jis pradėjo klau
syti “pasikalbėjimų” tarp lėktu
vų pilotų ir aerodromų kontro
lierių. Išmokęs jų “kalbą”, įsi
gijęs specialios literatūros, daug 
valandų prasėdėjo aerodrome, 
sekdamas lėktuvų pakilimus ir 
ieškodamas progų pasikalbėji
mam su lėktuvų pilotais.

Jis pastebėjo, kad Am. Airli
nes lėktuvai, kildami skridimui, 
visuomet aplenkia Elizabeth- 
portą, tuo tarpu kitų bendrovių 
lėktuvai pakildavo tiesiai pro 
Elizabetho rytinę dalį ir gyven
tojų nepasitenkinimus ignoruo
davo. Klebonui kun. P. Žemei- 
kiui rekomendavus, A. Samalo
nis tapo nariu Master Planning 
Studies Committee of the Port 
Authority of New York and New 
Jersey ir čia vyresniuosius įti
kino, kad visiškai yra saugu ky- 
lantiem lėktuvam aplenkti Eli- 
zabethportą ir pasekti Am. Air
lines lėktuvų pavyzdžiu. Jis 
gavo patikinimą, kad per 2-3 
mėnesius, padarius aerodrome 
kai kuriuos pakeitimus, lėktuvų 
kilimo kryptis bus pakeista.

A. Samalonis yra čia gimęs 
ir augęs, tačiau gana gerai kalba 
lietuviškai, o per savo turimą 
modemų trumpų bangų radijo 
siųstuvą palaiko ryšį su viso pa
saulio radijo mėgėjais, neišski
riant ir pavergtos Lietuvos. Jis ir
H. Keturvičius šiuo metu ruo
šiasi būti diakonais mūsų Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos bažnyčioj. Tai bus pirmieji 
diakonai lietuviai Newarko arki
vyskupijoj.

V. Mamaitis

PAREMKITE JAUNIMĄ!

Šia vasarą įvyks IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas Europoje. JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos New Yor
ko skyriui atstovaus Raimundas Balsys ir Vida Šlapelytė. 
Taip pat vyks ir kiti jaunuoliai — jaunuolės iš New Yorko 
apylinkės.

Padėkite mums padengti kelionių ir IV PLJK ruošos 
darbų išlaidas. Aukas galima siųsti Raimundui Balsiui — 
240-76 67th Avė., Douglaston, N.Y. 11363; arba Rasai 
Milukaitei — 142 E. 27 St., Apt 2 E, New York, N.Y. 10016. 
Čekius rašyti PLJK vardu.

Iš anksto dėkojame už jūsų dosnumą ir paramą!
JAV LJS Neto Yorko skyriaus valdyba

Clevelando lietuvių namams ir klubui reikalingas vedė
jas, kuris turi patyrimo baro ir restorano biznyje, moka 
tvarkyti personalą ir kiekvienos dienos operacijų atskai
tomybę. Vedėjas turi kalbėti lietuvių Ir anglų kalbomis.

Suinteresuoti asmenys savo pasiūlymus prašomi at
siųsti raštu iki vasario 5 dienos šiuo adresu: Lithuanian 
Village Ine. Direkcijai, 877 East 185th Street, Cleveland, 
Ohio 44119.
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