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Prez. Carter, apžvelgdamas 
vyriausybės politiką, pabrėžė 
šiuos tikslus: įspėjo Sov. S-gą, 
kad Persijos įlankos valstybės 
sudaro JAV gyvybinių interesų 
sferą, ir dėlto bet koks Sov. 
S-gos bandymas ten įsitvirtinti 
bus atremtas prireikus net ir ka
rine jėga; pakartojo 1959 m. 
JAV įsipareigojimą ginti Pakis
tano nepriklausomybę ir integra
lumą; imtis žygių, kad, Sov. S- 
gai per vasario mėn. nepasitrau
kus iš Afganistano, Maskvoj turį 
įvykti olimpiniai žaidimai būtų- 
perkelti kitur, arba atidėti, arba 
net ir boikotuojami; ir JAV kari
nėm pąjėgom reikalingai žmo
nių atsargai sudaryti prašyti 
kongresą vėl atgaivinti jaunų 
žmonių registraciją karinės pa
reigos reikalam.

Žymiausias sovietų disiden
tas, Nobelio premijos laureatas, 
fizikas Andrėj D. Sacharovas 
buvo KGB agentų sulaikytas 
Maskvos gatvėj, apkaltintas 
slaptų žinių teigimu užsie
niečiam ir ištremtas su žmona 
Jelena Bonner į Gorki miestą, 
į kurį dėl jame esančių kari
nių įrengimų užsieniečiam drau
džiama lankytis. Iš jo taip pat 
buvo atimta socialistinio darbo 
didvyrio titulas ir trys socialis
tinio darbo ordinai.

JAV atstovų rūmai priėmė re
zoliuciją, pritariančią prezi- 
dgnto Carter nusUtetyroui dėl 
ofifhpiniv-žardfmų'Maskvoj ati
dėjimo ar perkėlimo kitur. Šiam 
nusistatymui pritarė ir senatas. 
Iš kitų valstybių pritarimą pa
reiškė Australija ir N. Zelandija.

Prancūzijos parlamento pirmi
ninkas Chaban-Delmas, protes
tuodamas dėl Sacharovo ištrėmi
mo, nutraukė savo oficialų vi
zitą Sov. S-gai ir grįžo namo.

Panama pareiškė, kad ten apsi
gyvenęs Irano šachas esąs sau
gumo organų kontrolėj, bet ne
areštuotas. Iranas buvęs paprašy
tas pristatyti oficialius kaltini
mus šachui ir kaltės įrodymus.

Amerikos mokslų akademijos 
prez. dr. Philip Handler pareiš
kė, kad, ištrėmus Sacharovą, 
mokslinis bendradarbiavimas su 
sovietų mokslininkais bus sun
kiai įmanomas.

N. Zelandija įsakė išvykti Sov. 
S-gos ambasadoriui už tai, kad jis 
pinigais parėmė vieną mažą N. 
Zelandijos opozicinę partiją.

JAV kongresas suteikė Kinijai 
didžiausio palankumo pre
kybines teises ir numato leisti 
parduoti Kinijai įvairių karinių 
reikmenų ir transporto priemo
nių, bet ne šaunamų ginklų.

JAV žvalgybos organai tvirti
na, kad Sov. S-ga Afganistane 
prieš partizanus panaudojo nuo
dingas dujas, nuo kurių žmonės 
miršta. Tokios pat dujos anksčiau 
Vietnamo buvo panaudotos prieš 
Laos gyventojus.

S. Korėjos min. pirmininkas 
Li Chong Ok pasiūlė P. Ko
rėjos vyriausybei pradėti abiejų 
pusių vyriausybių atstovų pasi
tarimus dėl abiejų Korėjų sujun
gimo. Anksčiau tokie pasitari
mai vyko tik tarp visuomenės 
grupių atstovų.

Kinija nutraukė pasitarimus su 
Sov. S-ga dėl santykių pageri
nimo dėl Sov. S-gos karinio į- 
siveržimo į Afganistaną.

Irano revoliuciniai organai Ta- 
briz mieste asreštavo kelias de
šimtis karo aviacijos karių už 
sąmokslo prieš vyriausybę ren
gimą.

Jemeno vyriausybė, kuriai 
JAV visai neseniai pardavė 
ginklų už 400 m ii. dol., pamažu 
pradėjo linkti į Sov. S-gos pusę 
ir pradėjo tartis su Pietų Je
menu dėl abiejų valstybių su
jungimo.

TEISMAS VARĖNOJE
Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 39

“LKB Kronika” 37-jame nu
meryje rašė, kad KGB ruošia Ky
bartų klebonui kun. Sigitui Tam- 
kevičiui bylą ryšium su 1978 m. 
birželio 1 d. įvykusia auto ava
rija.

1979 m. sausio 31 d. kun. S. 
Tamkevičius kreipėsi į Lietuvos 
TSR Valstybinio saugumo komi
tetą, protestuodamas, kad Šis 
Komitetas panaudojamas susi
dorojimui su kunigu (žr. “LKB 
Kronika”, Nr. 37). *

Vasario 6 d. Varėnos raj. pro
kuratūra, remdamasi Aleksandro 
Razvinavičiaus pareiškimu, iš
kėlė dėl avarijos baudžiamąją 
bylą. A. Razvinavičius kreipėsi į 
Varėnos prokuratūrą inspiruoja
mas saugumo pareigūnų.

Vasario 13 d. KGB sekretoria
to viršininkas A. Grakauskas at-

LIETUVOJ AREŠTUOTAS 
VYTAUTAS SKUODYS 
YRA GIMĘS AMERIKOJE

Naujai įsteigta Informacijos 
Tarnyba New Yorke sužinojo, 
kad Vytautas Skuodys, kuris ne
seniai buvo suareštuotas Lietu
voj, yra gimęs Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

UPI žinių agentūra sausio 14 
pranešė, kad Skuodys, geolo
gas, Vilniaus universiteto dėsty

buvo areštuotas už prisi- vios tarnybos kariflinkai bųvo nų bųyo sąmoningai atidėtas! z 
'JėjimC prie ^gabaĮdeČių pasi- areštuoti ' ~~'(Bus daugiau)
rašyto pareiškimo. Tame pareiš
kime Molotovo-Ribberitropo 
pakto 40 metų sukakties proga 
reikalaujama, kad visos svetimos 
kariuomenės paliktų Pabaltijį ir 
kad Pabaltijui būtų garantuota 
tautų apsisprendimo teisė.

Aušros Vartų parapijos Chica- 
goj metrikų knyga rodo, kad Vy
tautas Skuodys gimė 1929 kovo 
21 Chicagoj ir. buvo pakrikšty
tas Benediktu Vytautu Skodžiu. 
Dokumentai įrodo, kad Vytauto 
Skuodžio motina buvusi Eli- 
zabeth Markevičius, tėvas .— 
Peter Scott-Skodžius.

Vytautas Skuodys baigė Vil
niaus universitetą 1953. 1953- 
69 dirbo geologų Visasąjungi
niame “ Hidroprojekto” institute, 
o nuo 1969 — Vilniaus uni
versiteto dėstytojas. Jis pasižy
mėjo savo moksliniais darbais, 
tyrinėjant Dauguvos slėnio geo
logiją.

Paskutiniu laiku buvo areš
tuoti ir kiti lietuviai už pasi
rašymą 45 pabaltiečių pareiški
mo, jų tarpe — ekonomistas An
tanas Terleckas ir studentas Ju
lius Sasnauskas.

MIRĖ JONAS 
MATULIONIS

Sausio 24 d. 3 v. popiet To
ronto ligoninėje mirė Jonas Ma
tulionis, finansininkas ir visuo
menės veikėjas, sulaukęs 81 me
tų amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1898 va
sario 7 Žiugždų kaime, Krokia
laukio valsčiuje, Alytaus ap
skrityje. 1918 baigė Martyno 
Yčo gimnaziją Voroneže. Grįžęs 
Lietuvon, savanoriu stojo į Lie
tuvos kariuomenę, 1919 baigė 
karo mokyklą, gaudamas leite
nanto laipsnį.

Išėjęs iš kariuomenės į atsar
gą, studijavd Lietuvos univer
sitete, 1927 baigė ekonomijos 
mokslus, vėliau dirbo Lietuvos 
banko skyriuose Klaipėdoje, 
Mažeikiuose, Kaune. 1937-1940 
Okio banko direktorius. Tuo 
pačiu laiku aktyviai reiškėsi įvai
riose ekonominėse organi ža
rijose dr jom vadovavo.

Karo metu 1941 sudarius lai- 

siuntė kun. S. Tamkevičiui ši
tokį atsakymą:

“Į Jūsų 1979 m. sausio mėn. 
31 d. pareiškimą pranešame, 
kad autoavarijų aplinkybių tyri
mas nėra valstybinio saugumo 
organų kdmpentencijoje”.

Vasario 19 d. kun. S. Tamke
vičius kviečiamas į Varėnos mi
liciją tardymui.

Kovo 4 d. Tikinčiųjų teisių 
gynimo krikščionių Komitetas 
Maskvoje kreipėsi į Lietuvos 
TSR Saugumo komitetą, išreikš
damas protestą prieš kun. S. 
Tamkevičiaus persekiojimą.

Balandžio 18 d. kun. Tamke
vičius vėl kviečiamas į Varėnos 
miliciją parodymų patikrinimui 
įvykio vietoje.

Gegužės 21 d. tardytojas lei
džia kun. S. Tamkevičiui susipa
žinti su bylos medžiaga. Kalti
namuoju paskelbtas Aleksandras 
Razvinavičius.

Birželio 28 d. Varėnos liaudies 
teisme turėjo įvykti teismo posė
dis. Į teismą atvyko . apie 80

Sovietų karo attache Japonijoj 
pulk. Juri Kozlov netikėtai iš
vyko į Maskvą, nes spalio mėn. 
JAV politinės globos pasiprašęs 
sovietų žurnalistas Stanislav 
Levičenko atidengė Japonijoj 
veikusį sovietų šnipų tinklą. Į 
šnipinėjimą įsivėlę japonų at
sargos generolas ir du akty- 

Jonas Matulionis

kinąją vyriausybę, joje buvo fi
nansų ministeris, vėliau Lietu
vos generalinis tarėjas finansų 
reikalam.

Karas išbloškė iš Lietuvos. 
Nuo 1944 gyveno Blomberge, 
1947 išvyko į Angliją, o 1951 
atsikėlė gyventi į Kanadą. Čia 
aktyviai reiškėsi įvairiose orga
nizacijose, buvo LB Hamilto
no pirmininkas, 1952-55 Kana
dos LB pirmininkas. Paskui Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 

tikinčiųjų, daugiausia jaunimas. 
Visiems susirinkus į salę, teisė
jas paskelbė, jog kaltinamasis 
Razvinavičius sergąs ir todėl 
teismo posėdis atidedamas. Nie
kas neabejojo, kad tai apgavys
tė. KGB tikriausiai nenorėjo, 
kad teismo posėdyje dalyvautų 
daug žmonių.

Išėjus iš salės, prie teismo 
pastato (tame pačiame na
me yra milicija ir saugumas), 
jaunimas solidarumo ir užuojau
tos ženklan įteikė gėlių saugu
mo persekiojamam kunigui. Kol 
jaunimas įteikė gėles, kažkas 
minioje užgiedojo “Marija, Ma
rija ...” Ir buvo nepakartojamas 
ir neapsakomas vaizdas: gie
danti minia, apsupusi puslankiu 
kunigą, laikantį didžiausią glėbį 
gvazdikų, rožių ir kitų gėlių, 
drąsūs jaunimo veidai, o užpa
kalyje kaip siena stovintys mili
cininkai ir rūstūs, akmeniniais 
veidais saugumiečiai. Bet šis 
vaizdas truko neilgai: prasidėjo 
triukšmas — milicija pradėjo 
vaikyti žmones. Minia pamažu 
traukėsi ramiai tolyn, nors įjuos 
stipria srove pylė vandenį. Da
lis žmonių patraukė į bažnyčią.

Kun. S. Tamkevičius tuoj pat 
po teismo posėdžio nuvyko pas 
Razvinavičių į namus ir sužino
jo, kad jis esąs sveikas ir iš vaka
ro iškviestas į Šalčininkų raj. 
VRS. Taigi teismo posėdis 
milicijos arba saugumo pareigū-

pirmininkas. Teko jam pirmi
ninkauti ir Vlikui. Tai buvo 
1955-1957. Tuo metu jis gyveno 
New Yorke.

Prieš keletą metų jis išleido 
stambią prisiminimų knygą 
"Neramios dienos”, kur jis at
spausdino savo karo meto dieno
raštį.

Su Jono Matulionio mirtimi 
lietuvių tauta neteko žymaus fi
nansininko, politiko, visuo
menininko.

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad į Lietuvos Helsinkio gru
pę įsijungė du nauji nariai, Me
čislovas Jurevičius ir Algis Stat- 
kevičius. ši grupė pastaruoju 
metu buvo praretėjusi: Balys 
Gajauskas ir Viktoras Petkus bu-
vo užpernai suimti ir nuteisti į 
lagerius, kun. Karolis Garuc- 
kas mirė pernai balandžio 5, 
o Tomas Venclova emigravo į 
JAV-es. Iš grupės steigėjų Lie
tuvoj buvo likę Ona Lukauskai- 
tė-Poškienė ir Ritanas Finkel- 
šteinas. Prie jų prisijungė kun. 
Bronius-Laurinavičius.

Mečislovo Jurevičiaus pavar
dė dažnai minima Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikoj. Jis 
buvo suimtas 1950 gegužės 29 
ir nuteistas 25-eriem metam

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Ir Kaune veikia pagarsė
jęs vyrų choras Perkūnas. Jis 
susiorganizavo 1955 m'. Chore 
dainuoja 60 balsingų vyrų. 
Chorą sukūrė ir pradžioje jam 
vadovavo muzikas Benediktas 
Mačikėnas. Dabar jam vadovau
ja žinomas dirigentas Adolfas 
Krogertas. Vyriausią dirigentą 
pavaduoja taip pat gabūs diri
gentai Sigitas Serbentą, Ramū
nas Tilvikas. Koncertmeisterė 
yra Sonata Bielionytė. Choras 
rengiasi atlikti komp. Vytauto 
Klovos trijų dalių kantatą. Žo
džius parašė poetas Juozas Nek
rošius.

— Socialistinis realizmas So- 
vietijoje yra kūrybos pagrindas. 
Jo ypač reikalaujama iš rašyto
jų. Apie socialistinį realizmą 
yra parašyta ir rašoma daug 
straipsnių ir pavergtoje Lietuvo
je. Plačiausiai apie jį yra rašęs 
humanitarinių mokslų daktaras 
Jonas Lankutis. Daugelis sočia- 
listiųip realizpip^iJraĮąyfeaųyra 
Virtę rašytojams privalomomis 
dogmomis. Tačiau jau ir socia
listinio realizmo, teorininkai pa
stebėjo, kad griežtos dogmos 
stingdo literatūros kūrybą. Dėl to 
dabar jau mėginama aiškinti, kad 
socialistinis realizmas yra ne 
normatyvinių taisyklių visuma, 

""o iš dalies atvira sistema, lei
džianti tam tikrą laisvenį ryšį 
tarp teorijos ir kūrybinės prak

tikos: meniniai atradimai ple
čia, turtina, kartais net gero
kai pakeičia socialistinio realiz
mo teoriją. Taip aiškino tas pats 
J. Lankutis prieš praėjusias Ka
lėdas įvykusiame Rašytojų są
jungos literatūros mokslininkų 
ir kritikų pasitarime. Pasitarimo 
dalyviai turėjo prieš akis parti
jos reikalavimą įjungti meno kū
rybą į ideologinį politinį visuo
menės auklėjimą. Pasitarimui 
pirmininkavo V. Galinis. Disku
sijose kalbėjo: J. Lankutis, V. 
Areška, V. Daujotytė, V. Sven- 
tickas, J. Sprindytė, I. Kostkevi- 
čiūtė, E. Baliutytė, A. Kalėda, 
S. Žukas ir kiti Vilniaus uni
versiteto ir Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto darbuotojai.

SIMAS
KUDIRKA 
PARYŽIUJE

Praeitą savaitę į Paryžių buvo 
nuskridęs Simas ir Genė Ku
dirkai. Išvyko jie sausio 20, o grį
žo 27. Paryžiaus televizijoje sau
sio 22 rodė filmą iš jo gy
venimo. Filmas, pagamintas 
Amerikos televizijai ir čia susi
laukęs plataus atgarsio, dabar, 
patekęs į Prancūziją, irgi susi
laukė plataus dėmesio. Po fil
mo tuoj buvo diskusijos. Čia 
kalbėjo buvęs Amerikos amba
sadorius Jungtinėse Tautose 
Goldbergas, paskui iš visos Pran- 
cflsijos skambino žmonės ir 
klausė įvairių klausimų. Vertėju 
buvo Petras Klimas.

Iš Paryžiaus Kudirkai buvo 
nuskridę į Frankfurtą, kur aplan
kė besimokančią savo dukrą 
Lolitą. Plačiau apie jų kelionę 
ir Paryžiaus įspūdžius kitame 
Darbininko numeryje.

lagerių. 5-eriem metam jam 
buvo atimtos teisės už aktyvų 
dalyvavimą pokarinėj laisvės ko
voj. Amnestuotas 1956 birželio 
29, jis dešimt metų dirbo Šiau
liuose, Lietuvos aklųjų draugi
jos gaminių mokymo kombina-
te. 1975 sausio 10 iš darbo at
leistas. Padėjo suorganizuoti 
1976 rugpiūčio mėn. Šiluvoj 
įvykusias demonstracijas prieš 
religinių teisių laužymą.

Apie Algį Statkevičių, g. 1937, 
kol kas težinoma, kad jis buvo 
suimtas, prievarta uždarytas į 
psichiatrinę ir paleistas 1970.

Jurevičius ir Statkevičius pa
sirašė Maskvoj pernai rugpiūčio 
23 paskelbtą pareiškimą, pa
smerkiantį Molotovo-Ribben- 
tropo paktą. (Elta)

Daugiausia nusiskųsta kritika, 
kuri nepakankamai kreipianti 
dėmesio į svarbius ideologinius 
kūrybos uždavinius. Šitokių pa
sitarimų tikslas sustiprinti par
tinio botago galią.

— Poetui E. Mieželaičiui pa
skirta bulgarų Nikolos Vap- 
carovo vardo tarptautinė litera
tūros premija. Tokios pat premi
jos buvo paskirtos ir italui, len
kui, amerikiečiui ir indei. 
Valstybinė Čekoslovakijos lei
dykla premiją paskyrė Jonui 
Avyžiui už romaną “Sodybų tuš
tėjimo metas”. Toji leidykla ro
mano vertimą yra išleidusi 1978 
m.

— Prieš Kalėdas Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių an
samblis minėjo savo veiklos 
35-erių metų sukaktį- Dabar an
sambliui vadovauja gabus diri
gentas Vidas Aleksandravičius. 
Ansambliui suteiktas nusi
pelniusio kolektyvo garbės var
das. Ansamblis su pasisekimu' 
koncertavo “plačiojoje tėvy
nėje”, Prancūzijoje, Italijoje, 
Belgijoje, Suomijoje, Austrijoje, 
Turkijoje. Universitete sukaktis 
paminėta puikiu koncertu.

— Gruodžio 15 Vilniaus aka
deminiame operos ir baleto 
teatre įvyko komp. V. Ganelino 
sukurto baleto “Baltaragio malū
nas” premjera. Baletui panaudo
tas tas pats libretas, kurį nau
dojo “Velnio nuotakos” filmui 
A. Žebriūnas — pagal K Boru
tos apysaką “Baltaragio malū
nas”. Choreografiją sukūrė,ba
letmeisteris V. Brazdylis, deko
racijas — dail. V. Kalinauskas.

— Iš spaudos kartkarčiais suži
nome, kad daug Lietuvos jauni
mo dirba prie Transsibirinio ge
ležinkelio BAM statybos, Tiu- 
menės naftos įmonėse, Kalmu
kuos stepėse ir Smolensko me
lioruojamuose pelkynuose. 
Daugumas jų esą atvykę su kom
jaunimo kelialapiais. Rašoma, 
kad tos statybos esančios cha
rakterio grūdinimo mokykla. 
Ten ypač sunkiomis sąlygomis, 
dažnai plyname lauke, vyksta 
tikras dvasinių ir fizinių pajėgų 
išbandymas (Lit. ir Menas, 51 
nr.). Pridėkime, kad tokios miš
rios darbo brigados yra ir nutau
tinimo mokykla. O tuo tarpu 
į Lietuvą veža rusus — dėl taria
mos darbo jėgos trūkumo. Pr.N.

LAISVĖS ROMAI 
REIKALAUJA LAISVĖS 
ANTANUI TERLECKUI

Laisvės Rūmų (Freedom 
House) valdybos pirmininkas, 
buvęs New Jersey senatorius 
Clifford P. Case lapkričio 9 
pasiuntė Brežnevui telegramą, 
kurioj reikalaujama paleisti spa
lio 30 — lapkričio 1 suimtuo
sius Antaną Terlecką, šventiką 
Glėbą Jakuniną ir Tatjaną 
Velikanovą. Laisvės Rūmai yra 
nepartinė amerikiečių organiza
cija, siekianti “stiprinti laisvą
sias visuomenes”.

“šie asmenys”, rašoma tele
gramoj, "rėmė laisvos kultūrinės, 
religinės ir politinės išraiškos 
teises, šios teisės yra visuoti
nai pripažintos sutartyse, kurias 
pasirašė Sovietų Sąjunga.”

(Eite)
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PASIGENDAM BRAZAITIŠKŲ 
ASMENYBIŲ

Vytauto Vaitiekūno paskaita, skaityta prof. Juozo 
Brazaičio mirties penktųjų metinių proga Kultūros 

, Židiny sausio 13----------------------------------- ----------

Nepriklausomybės
Vasario 16-ją, Lietuvos nepri

klausomybės 1918 metais at
statymo deklaracijos dieną, lais
vieji- lietuviai pasirinko metine 
koncentruotų pastangų viršūne 
prarastai nepriklausomybei vėl 
atstatyti. Tačiau nepriklausomy
bės dvasios gyvastingumas liktų 
visai nesuprastas, jei jo apsi- 
reiš'kimaj būtų suvesti vien į 
Vasąrio 16-sios minėjimus. Prie
šingai, minėjimai turėtų tapti 
nuorodomis į Nepriklausomy
bės dvasios visuose pasaulio lie
tuviuose plazdenimą, pasireiš
kiantį per visas 365 metų die
nas'.

Kalbant apie Vasario 16-sios 
minėjimus, džiaugsmą kelia po
zityvūs ir kūrybingi minėjimų 
momentai, rūpestį — nepajė
gumas pakilti virš rutinos ribų, 
nuosmūkį — sektantiški išpuo
liai prieš pačią Vasario Šešio
liktosios dvasią, kada ši šventė 
turėtų būti mūsų valstybinės ir 
tautinės-kultūrinės rezistenci
jos prasmė ir įkvėpėja. O gi dar 
liūdniau, kai kilnių patriotinių 
nusiteikimų priedangoje keliami 
kivirčai, nepasitikėjimas vie
nu kitais bei piktu netiesos skel
bimu gilinama nesantaika. Kaip 
tokio iškreipto patriotizmo pa
vyzdį būtų galima priminti vie
name gausiame Vasario 16-sios 
minėjime pagrindinio kalbėtojo 
padarytą pareiškimą, kad Lie
tusių bfijįdį^męiąė dflJtfjfll) 
pinasi^vaiKų. veži^jįaųdn^^pio-* 
ni«žų stovyklas, pasoigton 
tuvon negu lituanistiniu išeivi
jos jaunimo švietimu. Kad iš
girstų šitokį neįtikėtinai grubų 
melą, išėjusį iš sektantiško pat
rioto lūpų, minėjimo dalyviai 
kalbėtojo kelionės išlaidas turė
jo padengti gražia dolerių su
ma*. Gi aukos buvo skirtos Lie
tuvos laisvinimo veiklai remti.

Nepriklausomybės ilgesio 
dvasią ir solidarumą su laisvės 
besiilginčia tauta tremties sąmo
nės nepraradusi išeivija liudija 
ne kilnių principų skelbimu, bet 
jų praktikavimu. Jei jau kas kra
tosi veiksnių sąrangoje organiza-

dvasū
cinio susiMnimo, jei kam ne
priimtina wao fondo laisvinimo 
darbams finansuoti vienybė, tai 
bent netuiitų kenkti suderintų 
darbų vienybei. Kovos dėlLietu- 
vos laisvės baruose negali būti 
konkurentp tik santalka n inkai 
ir bendradarbiai. Spardyti į 
blauzdas iipečiais kitus stumti 
iš laisvinindarbo dirvonų nėra 
nei patriotila, nei kilnu, juoba 
kad tie “kf vagą verčia giles
nę ir platesnę. Klysta ir pats 
Vliko pirininkas, laisvinimo 
lauką laikydamas savo nuosa
vybe ir pastarajame Vliko seime 
įspėdinėdaas kitus neliesti 
“jo ratelių

Talkindami tautai atgauti lais
vę, paprasti! akcentuojame lais
vo apsispretlirno principą, kurį 
Lietuvos okupantas tautai yra 
paneigęs. Iii primename pasau
liui raštais laisvųjų valstybių 
vyriausybės, prasiveržimais į 
gyvenamų, kraštų spaudą, lite
ratūra kitais kalbomis, Ame
rikos Kongese pravestomis re
zoliucijomis. Bet kaip kovą dėl 
laisvo apsisprendimo principo 
tautai gal imi s u derinti su kai ku
riuose Vasiic 16-sios minėji
muose prafarojamu draudimu 
aukotojui sro auką skirti tam 
veiksniui, bio veikląjis labiau
siai vertins Tas logiškai nepa
teisinamas anachronizmas iki 
šiol dar užtinkamas kai kuriuose

-riųO*’. r2|lta« >nedaĮiqr

organizuojamuose minėjimuose 
visada peikiama aukotojo 
valia.

Laisvose bendru ©menėse ga
lima prašytį kviesti, įtikinėti, 
bet ne įsakyti ar drausti. Pati
kimiausia moroda sąžiningam 
aukotojui, klink savo auką nu
kreipti, tuittų būti atliktų, dir
bamų ir konkrečiai planuojamų 
darbų sąnft. Lietuvių Bend
ruomenė tokią sąmatą, apiman
čią 1979 metą veiklą, yra paruo
šusi. Keturi?puslapių sąlankoje 
iš skaičiuot atlikti LB-nės dar-

Gimnazistų laikraštėliuose 
Juozas nebendradarbiavo. Ir, va, 
vėliau gyvenime pasireiškia kaip 
vienas iš labiausiai iškilių Lie
tuvos žurnalistų. Židinio ir Nau
josios Romuvos žurnalų bene ra 
darbis, XX Amžiaus dienraščio 
redakcinio kolektyvo narys ir 
kukliu Servus pseudonimu so
drių vedamųjų autorius, drau
ge su Ignu Skiupskeliu-Pedriko- 
niu suteikdamas XX Amžiaus 
dienraščiui pirmaujančią vietą 
nepriklausomos Lietuvos laik
raštinėje kultūroje. Savo žurna
listinėmis savybėmis Juozas
buvo artimai giminingas kitam į- 
žynriajam Lietuvos žurnalistui 
— Antanui Smetonai. Toks pat 
jautrumas kalbos taisyklingumui. 
Toks pat atidumas išsireiškimo 
stiliui. Toks pat žodžio sklandu
mas ir sakinio paprastumas. Toks 
pat minties aiškumas.

Gimnazijoj Juozas nei eilėraš
čių mergaitėm nerašė, nei gim
nazistų vakarėliuose nedekla
mavo, nei apskritai kokio pa
stebimo domesio dailiajam žo
džiui neskyrė. Bet, va, gyveni- 
toe pasirodė didelis poezijos 
ir apskritai dailiosios literatū
ros mėgėjas ir vertintojas. Ar 
tik nebus Juozas buvęs vienas 
pirmųjų Lietuvos dailiojo skai
tymo meno skatintojų ir* puose
lėtojų, stengdamasis šiuo menu 
sudominti teatro žmones? Hen
rikas Kačinskas labai pagarbiai 
šiokias Juozo pastangas prisi
mena. Ogi toks subti- 

bai kitataučių išformavimo sri
tyje, tarptautinėje veikloje, vyk
dant pagalbą politiniams kali
niams. Iš apyskaitos matyti LB- 
nės palaikomi gausūs ryšiai 
su JAV valdžios įstaigomis ir ki
tomis reikšmingomis organizaci
jomis. Apyskaita faktiška ir konk
reti. JAV Krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kutkus, pateik
damas šią buvusios valdybos 
darbų apyskaitą, kviečia visuo
menę su ja susipažinti ir nu
spręsti, ar kurie iš tų darbų 
“buVO nerėikabrigi ett atlikti 1d- 

’tų orgfiniįtaHj^’^yi^k^ėči^ tridV" 
. LB-nės laisvfnimd veikloje atlie
kamus darbus paremti Vasario 
16 auka. Tačiau jis čia pat, 
pagerbdamas laisvo apsispren
dimo principą, primena aukoti 
kitiems veiksniams, kurie kitų 
veiksnių darbus labiau vertina.

Jei ir kiti du veiksniai, Vil
kas ir Altą, pasirodytų su savo 
darbų apyskaitomis ir tokiu pat 
džentelmeniškumu LB-n ė s 
atžvilgiu, daug nereikalingų, o 

• dažnai ir kenksmingų, įtampų 
būtų išvengta. Tačiau, atsire
miant į liūdną patirtį, sunku to
kios geros naujienos tikėtis.

Juozas Kojelis
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lūs literatūrinio meno meistras 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis 
apie Juozo lite ratūrinįįnašą š itaip 
išsireiškia:

“Buvo jis lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojas gimnazi
joje, paskui dėstė universitete. 
Mokė ir dėstė šauniai. Mėgda
mas visus menus ir turėdamas 
šaunų tradicinį skonį, savo dar
bo lauku jis pasirįnko literatū
rų. Mėgo ją kaip pedagogas, es
tetas, dailiojo žodžio vertinto
jas ir kaip mokslininkas, tyrinė
tojas. Parašė eilę studijų. Bene 
žymiausia jo studija — apie Mai
ronį ... Istoriniu jo darbu tektų 
laikyti Donelaičio “Metų” pa
ruošimą tiesiog iš rankraščio Ka
raliaučiaus valstybiniame 
archyve.”

Beveik iki savo amžiaus ketu
rių dešimtmečių niekada nera
dęs mažiausios iniciatyvos būti 
pirmuoju, stovėti priešakyje, juo 
labiau valdyti jr įsakinėti, stai
ga Juozas pašaukiamas stoti Lie
tuvos sukiliminės vyriausybės 
priešakyje tokiomis aplinkybė
mis, kai abu Lietuvos didieji 
kaimynai — Sovietų Sąjunga ir 
hitlerinė Vokietija — norėtų tą 
vyriausybę skradžiai žemės pra- 
smegdinti, kad jos nė ženklo ne

Lietuvos laikinoji vyriausybė 1941 metais Kaune. Jai vadovavo prof. Juozas Brazaitis, 
pažymėtas kryželiu.

liktų, nes ji liudija iš grabo pri
sikėlusį Lietuvos valstybin
gumą. Tas prenyero pareigas ei
nant, Juozui teko, Jurgio Jan
kaus žodžiais tariant, peilio aš
menimis vaikščioti ir vis dėlto 
išlikti nesužeistam.

Arba vėl pažįstame Juozą kaip 
ramų, kuklų, švelnių manierų, 
sugebantį suprasti bei atjausti 
kitų bėdas, pajėgiantį savuosius 
sunkumus tik sau pačiam pasi
laikyti, o kitiem visada tik gerą 
nuotaiką rodyti, kitų rūpesčiais 
rūpintis. Kaune, Ugniagesių gat
vės 6 numeryje, Juozo butas bu
vo pasidaręs tarsi kokia savotiš
ka klausykla nuskriaustųjų išpa
žintim. Įvairių ideologijų bei 
nuotaikų žmonės, solistai ar 
solistės, aktoriai ar poetai, daili
ninkai ar ministrai nešė pas Juo
zą savo sielvarto naštas, žino
dami, kad bus kantriai išklau
syti, išmintingai patarti, šiltai 
suraminti. Ne visada, žinoma, 
tai būdavo vien tik dejonės. Pa
sitaikydavo ir labai linksmų isto
rijų. Pasitaikydavo taip pat, kad 
kai kuri gležnutė siela pajusda
vo ir tam tikrą reciprocitetišką 
liepsnelę Juozo švelnumui ir su
pratimui. Ir, va, šitas galima 
sakyti, samarietiškasis svetimų 
žaizdų glostytojas ir švelnintojas 
savo gyvenime bus sulaukęs

Taip atrodė prof. Juozas Bra
zaitis, baigęs Marijampolės 
gimnaziją 1922 metais. Tada 
jis vadinosi Ambrazevi
čius.

daugiau už kitą kietasprandį 
aitrios sau opozicijos, galbūt 
net priešų tikra to žodžio pras
me. Ir ne tik iš Lietuvos prie
šų ar jų ginklanešių, ir ne tik 
iš priešingos ideologijos sluoks
nių, bet ir iš savo paties ideo
loginių bendraminčių. Dar dau
giau, net iš tų, kuriem buvo bė
doje padėjęs ir gera daręs.

(Bus daugiau)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
,--------------------------------

—Antanas Rubšys, -■ . ■ 
Į Manhattan College
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autobusiukas iš Vilią Lituania 
kelionei į Fiumicino. Renkame 
ii? kitus kelionės bendrus. Kai 
kiniuos randame viešbučių tarp
duriuose, kai kuriuos prie tauti
nių kolegijų, o kitus net prie 
Vittorio Emanuele II paminklo, 
Piazza Venezia kampe. Iš viso 
23. Vienų veidai balti, kitų juo
di. Archeologų esama ir Toli- 
3uosiuose Rytuose: kinietis iš

ong Ko n g, japonas iš Kyoto 
it pilipinietis iš Quezon.
į Autobusiukas lėtai prašliaužia 

leaire puse pro Šv. Petro bazi- 
1 ką ir įsibėgėja ant Aurelia 
vieškelio Fiumicino, tarptauti- 
t io Romos aerouosto, linkui. 
J apaštalų Petro ir Pauliaus šven- 
I i Italijoje yra nedarbo dienė. 
1 jsmo mažai. Tik kavinėse žmo- 
1 iės būriuojasi, kavą gurkšnoja, 
I itbolo rungtynes televizoriaus 

< krane sekdami. Aurelia vieške- 
Es kerta Lazio provincijos lygu
mą. Ant jos kur ne kur Roma 
|gvo naujiems gyventojams sta
to užmięstines gyvenvietes. Sta
tyba Šventą dieną aprimusi. Tik 

lankose tiijiai juda galvijai, o 
laukuose javai, siūlosi piūčiai.

Tėvas Urth praneša, kad 
viešbučio Bagdade neturime. 
Teks nakvtd Knessiye Fatima 
parapijos siltje ant grindų. Esa
me Vatika® nuncijaus svečiai. 
Na, tai kasilrclieologams įpras
ta ilsėtis bbvos.

Didėjant saulė, vis labiau 
rausdama, skęsta kažkur toli Ti

Derlingojo pusmėnulio kraštų —• Artimųjų Rytų situacinis žemėlapis

rėnų jūroje. Fiumicino aerouos
tas yra tik keletas kilometrų 
nuo pajūrio. Čia pat ir Tiberis 
atkakliai girdo jūrą. O jo žioty
se kadaise būta Romos uosto 
— Ostijos. Aerouoste mūsų lau
kia dar vienas kelionės bend
ras. Jis save pristato žmogumi 
iš Ciudad Mexico — Meksikos 
miesto, vardu Gabriel Gomez. 
Pietietiškai judrus, smėlio spal
vos trumpom kelnėm ir turbanu 
ant galvos. Pasiruošęs karštai ke
lionei. Ilgi, neramūs plaukūi ir 
vešli juoda barzda jį daro tikru 
galvočium. Jis man primena En- 
kidu, kilnųjį laukinį iš Gilga- 
meš legendos.

Skridimas 054 į Bagdadą tapo 
tikrove tik vasaros vakarui įpu
sėjus. Prancūziškas Caravelle 

lėktuvas nerte nėrėsi pietryčių 
link. Keleivių, be mūsiškės gru
pės, tik keliolika. Sėdėk, kur no
ri. Tuojau pat krinta į akis 
drabužių skirtumas: arabiški ir 
europietiški. Vyrai baltuose sijo
nuose, su juoda virvute pritvir
tintu gaubtuvu, primena pingvi
nus.

Italijos pusiasalis atrodo lyg 
beformis batas su daug mirk
sinčių akučių. Ten Napoli, Bari. 
Taranto . ., Aibė miestelių ir 
kaimų. Nors žmonės ir miega, 
tačiau šviesos mirksi. Aplink be
formį batą tamsu. Tai Vidurže
mio jūra naktį. Ten nemirksi 
jokia švieselė. Lėktuve tylu. 
Tamsa lauke lyg padidina tylą. 
Daug kas snūduriuoja. Omai pi
lotas pagarsina, kad pasiekėme 
Irako erdvę.

Skridimas 054 leidžiasi Bag
dado, Tūkstančio ir vienos nak
ties pasakų miesto, aerouoste tik 
antrą valandą ryto. Nakties me
tu iš oro Bagdadas atrodo tikra 
pasakų karalystė. Upė, vardu 
Tigras, su spalvotų šviesų pa
krantėmis, jį dalina į vakarinį 
Al Monsur senamiestį ir rytinį 
naujamiestį. Įr tiltai švyti spal
votais lankais. Bent trejetą jų 
aiškiai matau. Upe plaukioja po
ra šviesomis išpuoštų pramogi
nių laivų. Be abejo, tai judan
tys naktiniai klubai, kuriuose 
moderni Šcherezadė seka Tūks
tančio ir vienos nakties pasaką.

Aerouoste keleivių nėra. Tik 
pilna policininkų, kareivių ir 
muitininkų- Visi ginkluoti.

Pasų kontrolė neįprastai 
kruopšti. Nužtenka vieno, bet 
reikia dviejų pasienio policijos 
antspaudų ant paso. Kiekvieną 
antspaudą valdo du valdininkai. 
Naktis, juos padaro grubius. Ne
sigirdi jokio žodelio. Dirba ty
lomis, vartydami pasą ir sklaidy
dami savo juodąsias knygas su 
nepageidaujamų svečių sąrašais. 
Kartkartėmis padilbomis pasi
žiūri. t

Sparčiau vyksta muitinės per
žiūra. Vienas muitinės tarnauto
jų randa progos sugėdinti iš Eu
ropos grįžtančią merginą. Ji ira- 
kietė. Pas ją pastebėjo vieną ' 
Playboy žurnalo numerį. Iš karto 
jam į akis krito. Arabų kraštai 
savo moteris dengia gaubtuvais 
ir skraistėmis, o čia .., Muiti
ninkas, pirštą ant liežuvio pa

drėkindamas, skleidžia puslapį 
po puslapio. Tuo tarpu vargšiu- 
kė irakietė nežino kur dėtis. Pa
rausta, pabąla, nuleidžia galvą 
ir atsiremia į sieną. Muitininkas 
ją pasiunčia su visu bagažu į 
kontorą.

Ateina mano eilė. Muitinin
kas rausiasi po mano lagaminė
lį. Ištraukia mano hebrajišką 
Šventraštį. “Šu hada?” (Kas gi 
čia?). “Tai mano Koranas — Bib
lija”, atsakau. Vėl paprašo paso. 
Žiūri, ar nėra kur Izraelio vi
zos ar kokio antspaudo.

— Ar buvai Izraelyje? — Ira
kiečiai Izraelio nekenčia.

— Taip,-— atsakau.
— Kodėl nėra vizos? — toliau 

kvočia.
Paaiškinu, kad Izraelis turistus 

ir maldininkus įsileidžia be vizos 
iš daugelio kraštų. Pasą grąžina.

— Kam veži šią knygą? — to
liau kamantinėja.

— Sau pačiam, — paaiškinu.
— Jūsų krašte kadaise buvo ro
jus. Si knyga jį ir aprašo. At
vykau ieškoti rojaus.

Muitininkui to pakanka. Pla
čiu šypsniu parodo savo pa
auksuotus dantis ir atsisveikina 
su **Ma’ salami!” (Sudiev!).

Pasų kontrolė ir muitinė aero
uoste yra tarpdurys į naują kraš
tą. Roma tokia prasta. Bagdadas
— Tūkstančio ir vienos nakties 
pasakų miestas — nejaukus.

Daiktus vėl murdau į lagami
nėlį ir traukiuosi nuo muiti
nė’: stalo. Veriu u tris į aero
uosto laukiamaii (Bus daigiau)
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DETROIT NEWS ir

bankroto liga. Nebuvo 
bene nuo rugsėjo pra-

CHRYSLERIO KRIZĖ 
IŠ ARTI

Nors, šį straipsnį rašydamas, 
po ranka neturiu tikslių duome
nų, spėju, kad JAV pramonės 
gigantas, kurį vadinam Chrysler 
Corporation, gyvuoja apie ar arti 
70 metų. Aš pats čia dirbu nuo 
pat atsiradimo Amerikoj, tiksliai
— nuo 1949 balandžio 5, tad 
beveik 31-erius metus. Po devy- 
nerių metų visokių “juodų” dar
bų vienoj iš daugelię Chrysle- 
rio įmonių — Plymouth Plant
— jau baigiu 22-uosius inžine
rijos centre, Chrysler Engineer- 
ing, kaip braižytojas.

Nepaprastai aktyvios medijos 
dėka apie Chryslerio agoniją 
turbūt sužinojo visas pasaulis. 
Su Kalėdų paštu ne tik mano 
draugai iš Vokietijos, bet ir viena 
giminaitė iš Lietuvos reiškė su
sirūpinimą ir užuojautą. Nors 
pramoninės Europos šalys apie 
Chryslerį visada nemažai žino, 
betlabiausiai jis buvo išgarsintas, 
kai pereitą vasarą AUTO
MOTIVE NEWS žurnalas pa
skelbė, jog jį perka vokiečių 
Volkswagen firma. Deja, Volks- 
wagenas nenupirko, krizė-gilėjo, 
katastroja artėjo. Tik 1979 prieš
kalėdinis JAV kongreso aktas 
finansinei paramai suteikti ir 
1980 sausio pradžioj prez. Carte- 
rio parašas po tuo aktu bent mi
lijonui žmonių leido ramiau at
sikvėpti.

Milijonui? Gal perdedu? 
Anaiptol! Chrysler Corporation 
(toliau trumpinsiu į CC ir 
naudosiu vyrišką giminę) yratre- 
čias didumu automobilių kon
cernas pasauly (po General Mo
tors, su pusmilijoniu darbinio-' 
kų bei tarnautojų, ir Fordo, su 
beveik ketvirčiu milijono dir
bančiųjų). Jame dirba, įskaitant 
ir ranka pasiekiamas Kanados 
(Ontario) įmones, kai gaminama 
pilnu tempu, arti '150,000 (taigi 
Šimtas ^nltio%dešimty^tūt‘stam' 
čių!) žmonių.'Mažiausiakita tiek 
darbininkų gamina CC mašinų 
dalis didelėse ir mažose įmonė
se visame krašte. Apie penki 
tūkstančiai CC mašinų parduo
tuvių (dealers, ar dealerships), 
kiekviena su keliomis dešimti
mis pardavėjų, mechanikų, pri
žiūrėtojų, sekretorių, etc., sudaro 
trečią didelę dirbančiųjų armiją. 
Kur dar CC darbininkų aprū
pintojai maistu, drabužiais, ava
lyne, buitiniais reikmenimis? 
Kur apie įmones kaip grybai su
dygę valgyklėlės ir barai? Kur 
CC egzekutyvam golfo laukai, 
masažavimo salonai ir kitokios 
paleistuvingos vietos? Taip, CC 
kritus, apie milijonas žmonių 
būtų netekę darbo. Didelė jų 
dauguma būtų stoję į eiles be
darbių šelpimo įstaigose. Vien 
federalinei valdžiai per pirmuo
sius metus būtų atsiėję apie 
pusantro bilijono (kalbu ameri
kietiškais terminais, tad nevarto
ju milijardo) dolerių bedarbių 
pašalpom. Bet kur gi tie bedar
biai dingtų po metų? Kiek gi jų į- 
sispraustų į kitas įmones? Tik
rai daugelis liktų bedarbiais ir 
kelerius metus, valgydami jau iš 
valstijų bei miestų šalpos fon
dų kišenių. Visa čia pateikta sta
tistika ne mano, o amerikiečių 
medijos. Man tos statistikos te
bėra pilnos ausys, pilna galva. 
Ir aš ja tikiu.

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS TfUNS INTERNATIONAL TOURS, LTD.

New Yorfc, N.Y. 10017

CC bankrutavus, didžiausia 
nelaimė būtų ištikusi Detroitą 
bei jo apylinkes, nes čia CC 
įmonių koncentracija. Sakoma, 
kad Detroite CC maitina gerą 
pusmilįjonį bumų. CC dirban
čiųjų tarpe nepaprastai didelis 
nuošimtis juodukų. Nors viešai 
nekalbama, bet aišku, kad kon
gresas labiausiai atsižvelgė į 
eventualią dešimčių tūkstančių 
juodųjų bedarbių masę, kai rei
kėjo balsuoti už CC finansinės 
paramos suteikimą. Abu JAV se
natoriai iš Michigano ir 18 JAV 
kongreso (atstovų rūmų) narių- 
michiganiškių CC reikalą gynė 
kaip liūtai. Tik 19-tasis, vie
nintelis, respublikonas iš vakari
nio valstijos pakraščio — St. Jo
se ph rittesto tapo renegatu. Jis 
per visus debatus darė priešin
gus CC pareiškimus ir pagaliau 

pabalsavo su priešais. Kai matėm 
jį arogantiškai kalbantį TV ekra
ne, norėjom šaudyti....

Kai du šimtai milijonų ameri
kiečių nuo lapkričio pradžios 
buvo pritrenkti įvykių Irane, tai 
CC dirbantieji jau keletą mė
nesių anksčiau buvo susargdinti 
galimo 
dienos 
tižios, kad abu dienraščiai, 
THE------------------------------- ’
DETROIT FREE PRESS, apie 
CC nerašytų. Metam artė£fcp*'

nemyli buriant, CC reikala£Jaū
kasdien, kartu su Iranu, būdavo sos trys automobilių kompani- 
pirmuosiuose dienraščių pusią- jos sukiša beveik vienodas bi 
piuose, o taip pat kiekvieną tfie- lįjonines sumas. Bet jeigu, salą- 
ną po kelis kartus CC’vardą gir- sim, saugumo diržų ar oro mai- 
dėdavom TV žiniose ir visų radi- Sų išvystymas bei ištobulinimas 
jo stočių pranešimuose. Retai ži- tą patį bilijoną kainavo GM, 
nios tebūdavo optimistiškps. ]“ ’ ‘
Amerikiečių mediją žino, kaip mašinų kainas pakelti tris kartus 
skaitytoją-žiūrovą-klausytoją pri
rišti. Ypač, jeigu tas nelaimin
gasis į įvykį pats įveltas ....

Iš federalinės valdžios ir kitur 
pagalbos belaukdamas, CC ėmė 
“rodyti gerą valią”. Prasidėjo į- 
monių kituose kraštuose išpar
davinėjimas. Pereito rugsėjo 
pradžioj atėjo staigus pasiūlymas 
inžinerijos bei raštinių tarnauto
jam, turintiem ne mažiau kaip 
85 taškus, kuriuos sudaro 
darbo stažo ir amžiaus metų 
bendras skaičius, eiti į pensiją. 
Mat, pensijų fonduose pinigų 
esama, o judinti juos gamybos 
reikalam nevalia. Pensija truputį 
pagerinta, tad gal per šimtą tar
nautojų pasinaudojo. Kiti, įskai
tant ir čia rašantįjį, negalėjo taip 
greit apsispręsti, nes laiko tebu
vo duota apie pora savaičių, iki 
rugsėjo 30-tosios. Kai atėjo lai
kas su UAW pasirašyti naują dar
bo sutartį trejiem metam (1979 
rugsėjo 14 senoji užsibaigė), pa
laukta, kol pasirašys, su GM ir ... rir„ri__.._n.Tr__ _
Fordu, ir tik tuomet jįfatetdį.
derybos. Sutartis miH-' ne tik ttirtiiigųjų, tiėt ir darbi- ta?pe gOmetų sėkmių
jonų dol. tiesesnė; nž^CM ninku tarpe;dėl didėsntodegalų gos darbuotės jubiliejų. ’
Fordo. Kai JAV kongresas, sutei
kęs paskolų garantijas, pareikala
vo dar nukirpti 250 milijonų, 
sutartis tapo peržiūrėta ir val
džios reikalavimai patenkinti. 
Mes, Chryslerio tarnautojai, per 
trejus metus kiekvienas atsisa
kėm maždaug 5,000 dol., kad tik 
išliktume. Kai šis reportažas ra
šomas, vyksta naujos, “pagerin
tos”, sutarties ratifikavimas. Ste
bėtina, kad šiaip labai karingi 
UAW nariai už sutartį balsuoja 
maždaug 10:1 santykiu. O bū
davo, kad ir labai gera darbo su
tartis arba tepraeidavo mažu 
balsų skirtumu, arba visai nepra
eidavo ir turėdavo būti perrašo
ma. Daugeliui (ir šių žodžių ra
šytojui) labai skaudu, kad turė
sim paaukoti ne tik 17 naujai 
pažadėtų laisvų, apmokamų die
nų, bet ir atiduoti kasmet po 
6 turėtas laisvas dienas. Toks 
35 atostoginių dienų praradimas 
tuomet, kai unijų vadai plačia 
burna kalba apie keturių darbo automobilių pramonė ir toliau 
dienų savaitę, kurią naujai duo
damos laisvos dienos buvo pra
dėję artinti. Po pusmetį atidėti 
visi trys metiniai 3% algos prie
dai. Yra ir kitų pabloginimų, 
tik nebenoriu daugiau detalių 
minėti.

bus plaunama beprotiškų val- 
'džios potvarkių bei degalų kri
zės, CC vargu ar išsilaikys ilgiau 
kaip dešimtį' metų, o gali su
bliūkšti ir po penkerių. Ne Vien 
CC, bet ir Fordas, jau rodąs vi
sus CC ligos simptomus.

Ar daugpaACC dirba lietuvių!* O ar apsimokėjo švaistyti 
Nebedaug, bent inžinierių ir mokesčių mokėtojų pinigus, rei- 
braižytojų tai tik saujelė, paly
ginus su GM ir Fordo inžineri
jos gausiais lietuviais. Kai pas 
CC prieš 31 metus pradėjau, tek
davo sutikti nemažą būrį tiek se
nųjų emigrantų, tiek čia gimusių, 
tiek naujųjų. Senieji visi išmirė. 
Naujieji, kurie pradėjo kiek vy
resnio amžiaus, jau visi pensi
ninkai. Beveik kasdien sutinku 
vieną jauną, energingą lietuviu
ką inžinierių, tik pernai mokslus 
baigusį. Ir jam, sakė, buvo bai
siai įkyrėjęs toks netikrumas. 
Kaip minėjau pradžioj, netiesio
giai CC maitina labai daug Det
roito žmonių, tad ir lietuvių, 
kai kuriem to net nežinant.

Kas gi CC privedė prie be
dugnės krašto? Visų pirma — 
bukaprotiški, arogantiški Wash- 
ingtono potvarkiai mažinti oro 
taršai ir didinti keleivių saugu
mui. Tų potvarkių vykdymui vi-

Clevelando vyrų oktetas su savo žmonomis,' atšventęs 
20 metų sukaktį. Iš k Aušra Babicldenė, Motiejūnienė, 
A. Balašaitienė, M. Aukštuolis, R. Babickas, V. Žiedonis, 
Žiedonienė, A. Gylys, R. Zylė, M. Motiejūnas, Irena Griga- 
liūnaitė, G. Motiejūnas, Motiejūnienė, V. Butkuvienė, R. 
Budrus. 

CLEVELAND, 
OHIO

Jubiliejus be ovacijų

Fordui ir CC, tai CC arba turėjo 

daugiau už G M ir du kartus dau
giau už Fordą, arba, nuo nenor
malaus kainų kėlimo atsisakyda
mas, turėjo atsisveikinti su svei
ku pelnu. Beje, ta visa diržų- 
maišų isterija VVashingtone ne 
turi logikos. Užuot bilijonų bili
jonus šiom saugumo priemonėm 
švaisčius, reikėtų kelis kartus pa
didinti vieškelių ir greitkelių 
policijos skaičių eismo pažeidė
jam tramdyti. Rezultatai būtų 
tikrai geresni. Bet “saugumo 
manija nemažėja, ir automobilių 
gamintojai smaugiami vis naujais 
potvarkiais. Paskutiniu metu la
bai susirūpinta pastatytų mašinų 
saugumu .. . nuo vagių. Reika
laujama labai komplikuotų už
raktų, kurių pritaikymas ir išvys
tymas CC vėl kainuos tris kar
tus daugiau negu GM.

Antroji didžiausia nelaimė - 
gazolino, arba benzino, krizė. 
Didieji CC automobiliai bei 
ekskursiniai šeimų autobusiukai 

J au geroka eilė metų pra
ėjo nuo naujų lietuvių emi
grantų bangos į Naujojo Pasaulio 
krantus. Didžioji mūsų patvares
nių organizacijų ir meninių vie
netų užuomazga prasidėjo pir
mojo dešimtmečio laikotarpy. 
Taigi sukaktuvių yra gausu. 
Daugelis jų praeina su tam tikru 
patosu ir triukšmu. Vieni reika
lauja ištisos grandinės minėji
mų, akademijų ir pagerbimų. 
Kiti, neieškodami kitokio dvasi-, 
nio pasitenkinimo, kaip tik gali
mybės per savo darbą nešti 
džiaugsmą kitiem, nejučiomis 
atsiduria stambios sukakties an
goj ir ją praleidžia kukliai, nesi- 
garsindami. Vienas iš tokių su
kaktuvinių vienetų yra populia
rusis Clevelando vyrų oktetas, 
kuriam jau 20 metų sėkmingai 
vadovauja Rytas Babickas.

Sausio 12 vakare Clevelando 
Lietuvių Namuose, kukliame 
repeticijų kambary, kurio vie
nintelės dekoracijos yra didžiu
lis Čiurlionio portretas, nuolat 
naudojamas fortepijonas ir pato
gus kampelis bufetui, Clevelan-

naudojimo pirkėjų neteko. Suor
ganizuoti mažų-, ekonomiškų au- < 
tomobilių gamybą ne, taip leng- turėjau nepa

prastą garbę gauti okteto pa
kvietimą į šiuos uždarus pietus.

Nuotaika buvo jauki ir šeimy
niška. Okteto vadovas Rytas 
Babickas, galutinai pasveikęs 
po sunkios operacijos, jo gerbė
jam ir bendradarbiam sukėlu- 
sios gilaus rūpesčio, pakaitomis 
su administratorium Valdu Žie- 
doniu patarnavo dalyviam ir sve
čiam maišydamas gaivinančius 
gėrimus. Okteto narių žmonos, 
kurių neįvertintas vaidmuo šį 
kartą buvo iškeltas ir atžymėtas 
dovanėlėmis, mikliai sukinėjosi

Sekusi jo darbus eilę metų, 
ne kartą savo straipsniais jį spau-

va, ypač, kai kapitalas išseko. 
Kaip tik perėjimui į mažų maši
nų gamybą CC ir buvo labiau
siai reikalingas bilijoninių pa
skolų garantijų.

Buvo dar keletas priežasčių, 
CC prie bankroto'vedusių, bet 
jos antraeilės, ir jų atskirai ne
beminėsiu.

Pabaigai dar reiktų atsakyti į 
porą klausimų. Ar, valdžiai ir pri
vačiom institucijom garantijas ir 
paskolas suteikus, CC jau tikrai 
bus išgelbėtas? Jeigu nebus iš
gelbėtas, tai ar vertėjo mo
kesčių mokėtojų pinigus į CC 
besotę gerklę kišti?

Į pirmąjį klausimą reikėtų at
sakyti neigiamai. Nepaisant nau
jojo CC prezidento Lee lacoca 
genijaus, nepaisant perėjimo į 
ekonomiškų mašinų gamybą, jei 

kia atsakyti — taip. Taip, taip, 
taip ir dar šimtą kartų taip! Visų 
pirma todėl, kad, kaip minėta 
pradžioj, vien bedarbių kompen
sacijom per pirmus metus būtų 
išleistos tos pačios sumos. 
Antra, nors ir tik penkerius me
tus CC gyvybę pratęs, kelio
lika tūkstančių mano amžiaus ir 
mano darbo stažo žmonių lai
mingai nukeliaus į pensiją. Tre
čia, net tie penkeri CC ateities 
metai, jeigu tikrai jų tik tiek be
būtų, į federalinių mokesčių iž
dinę įneš keleriopai didesnes 
sumas, negu CC gelbėjimui da
bar "iššvaistyta’*. Ketvirta ir 
svarbiausia, CC nuo bankroto 
gelbstint, bent .kuriam laikui 
Detroitas išgelbėtas nuo rasinės 
įtampos, nuo naujos Šimtatūks
tantinės bedarbių minios, nuo 
eventualaus antrojo juodųjų su
kilimo.

su foto aparatais ir nerodė savo 
nepasitenkinimo, kad dainą pa* 
milę jų vyrai jas vienas palie
ka daugelį vakarų ir savaitgalių. 
Visi okteto nariai, išskyrus vie
ną, dainuoja dar dviejuose mu
zikiniuose vienetuose (Čiurlio
nio ansambly ir šv. Jurgio pa
rapijos chore), yra aktyvūs or
ganizacijose ir sporte-

Vakarienės metu, šviečiant 
žvakėm prie dar Kalėdas prime
nančių eglėšakių dekoracijų, Ry
tas s Babickas trumpu žodžiu 
nušvietė dvidešimtį okteto dai
nos metųvdrauge duodamas šiek 
tiek įdomios statistikos. Okteto 
sudėtis per eilę metų pasikeitė, 
tačiau trys nariakjame ir šian
dieną dainuoja: pats vadovas Ry
tas Babickas, Mečys Aukštuolis 
ir Algis Gylys. Jiem buvo su
teikta garbė užpūsti žvakutes ant 
sukaktuvinio torto. Naujausias 
okteto narys yra Romas Zylė su 
trejų metų “stažu” Ilgą laiką ir 
Raimundas Butkus buvo laiko
mas “naujoku”, oktete išdaina
vęs dešimtį metų. Broliai Min
daugas ir Gytis Motiejūnai, ad
ministratorius ir vienas iš se
nesnių (ne amžium) narys Val
das Žiedonis išbaigia okteto 
drausmingą, labai muzikalią ir 
populiarią sudėtį. Oktetas di
džiuojasi ir savo žvaigžde solis
te Irena Grigaliūnai te, kuri su 
dideliu pasisekimu atlieka solo 
partijas ir savo maloniu pasiro
dymu scenoj suteikia okteto vy
riškam charakteriui išbalansuo
tą, švelnų pobūdį.

Nuo okteto pirmojo koncerto 
Clevelande 1959 spalio 13 iki 
šiai dienai oktetas gastroliavo 
JAV ir Kanados lietuvių koloni
jose su 134 koncertais, nuke
liavo arti ketvirčio milijono my
lių, buvo klausomas daugiau 
kaip 34 tūkstančių publikos. Te
ko dainuoti ir Pennsylvanijos 
angliakasiam, kurie graudinosi, 
girdėdami lietuviškas dainas, ir 
tūkstantinei publikai Draugo ju
biliejaus bei 25-osios romano 
premijos įteikimo progomis. 1973 

i gegųžės mėn ' Cle^b&ndė okte- 
ętas' suruošė dainų maratoną, ko-1 
rto irietu'dfttnavo 101’ dainą se]>' 
tynias valandas.

Oktetas drausmingai repe
tuoja 2-3 kartus per savaitę ir 
šiuo metu savo repertuare turi 
150 dainų, į kurias įeina liau
dies dainos, estradinės dainos, 
modernios populiarios muzikos 
kūriniai. Visas dainas aranžuo
ja pats vadovas Rytas Babickas, 
kuris apie tolimesnį okteto gyva
vimą kalba su dideliu entuziaz
mu ir meile. “Mes visi turim 
širdį dainai”, pabrėžė jis savo 
trumpame žody.

Valdas Žiedonis, vakaro šeimi
ninkas ir oficialus okteto admi
nistratorius, vadovą pasveikino 
ir jam įteikė dovaną. Ęuvo pasi-

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1980 

JOIN US AND FULFILL A DREAM THAT WILUHAVE ENDLESS 
" MEMORIES

DEPART RETURN COST CITIES AND NIGHTS

May 13 May 22 6848. Vilnius 5, Moscow 2, Copanhagan 1

May 27 Juna 05 9999. Vilnius 5, Moscow 2, Copanhagan 1

June 08 Juna 23 91789. Vilnius 5, Lenlngrad 2, Vlenna 2, 
Munich 2, Oberommergauri, Moscow 1

June 10 Juna 19 9099. Vilnius 5, Moscow 2, Copanhagan 1

Juna 21 ^uly 05 91249 Vilnius 5, Lanlngrad 3, Rlga 2, 
Moscow 2, Helsinki 1, Amsterdam 1

Aug 16 Aug 30 91249. * Vilnius 5, Lanlngrad 3, Rlga 2, 
Moacow 2, Helsinki 1, Amsterdam 1

Aug22 Sapt 05 91349. Vilnius 5, Romo 5, Moecow 3

Sept 08 Sapt18 9999. Vinies 5, Moecow 2, Copenhagon 1

Sept16 Sapt 25 9949. Vilnius 5, Moecow 2, Copenhagon 1

TOURSINCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND H ALF 
D A Y TRIP TO TRAKAI

ALL VISA FEES INCLUDED IN PRICE. 
AIR FARES ARE SUBJECT TO CHANGE.

Rytas Babickas, Clevelando 
vyrų okteto vadovas, pasi
ruošęs gastrolėms

džiaugta ir tuo faktu, kad ok
tetas išleido dvi plokšteles po 
2000 tiražo. Jos turėjo didelį 
pasisekimą. Planuojama leisti ir 
trečią, su naujausiomis daino
mis.

Rytas Babickas ta proga atsi
prašė okteto narių žmonas už il
gus vienišus vakarus ir savaitga
lius. “Bet jie tai daro ne vien 
savo malonumui. Jie neša 
džiaugsmą kitiem.” Stebėdama 
jaunų ponių veidus, supratau, 
kad jos savo vyrais didžiuojasi 
ir jiem per daug nepriekaištau
ja. O vis dėlto nieko gyvenime 
pasiekti neįmanoma, jei nepri
sideda šeima.

Okteto nariai, įvairių gyveni
mo sričių profesionalai, nuo po
licijos detektyvo iki inžinieriaus, 
stambios įmonės administrato
riaus ir banko egzekutyvinio 
viceprezidento, yra aktyvūs vi
suomenės nariai, kurie dalyvauja 
organizacijose, sporte ir t.t. 
“Naujokas” Romas Zylė yra pa
sižymėjęs krepšininkas ir čempi- 
jonas. Pats okteto vadovas Ry
tas Babickas, inžinierius, muzi
kas, yra garsiojo Čiurlionio an
samblio koncertmeisteris, Šv. 
Jurgio parapijos choro dirigen
tas,' pasižytoėJfcs sportiitinkas ir 
krepšininkų t#eniruotojaš; Tai 
vienetas, kurį jungia meilė lie
tuviškai dainai, bendri interesai 
ir per juos asmeniško lojalumo 
ir bičiulystės saitai.

Oktetas nenori poilsio. Jis. nori 
dainuoti, keliauti ir lietuviškos 
dainos garsais džiuginti savo 
tautiečius. Kukliai atšventęs 
savo dvidešimtmetį, jis pla
nuoja iškilmingiau ir triukšmin
giau atšvęsti savo “subrendimo” 
amžiaus 21-uosius metus atei
nančių metų rudenį. Oktetui 
tenka palinkėti ilgų ir sėkmin
gų darbo metų ir daug tūkstan
čių laimingai su daina nukeliau
tų mylių.

Aurelija Balašaitienė



mus ir Lietuvoj vykstantį faų

teisių &em)jti*toj

iš New Yorico.

£3®

hnm*. ką-tik- pįfaįs S' kelionės

byla už neteisėtą tele-

lyne, pereitų metų gruodžio >

Bridgeporto' JAV LB apyliite„ 
vietos Lietuvos vyčių Iobįb,

gyventi į Caltiomiją. Gyvendn-

Prieš jam išsikeliant, New Jer-

įę, ąpėe santykius su Altą ir apie 
aukas Vasario 16 proga.

galima rezervuoti pas O. Ražu-

Lietuvos vėliavų pakėlimas ir to narys ir kurį laiką piraaimn-

ro lietuvių parapijos mokyklos
vyio»1931, nuo 1934 buvo West-

žmona Steila. Velionis sausio 15 klebonas.

Lietuvos nepriklausomybės

prel. A. Norkfeą, Wilkes-Barre,

gramą JAV^ prezidentui J. Car- 
terini, prašydama, kad JAV boi-

dabartinė Sovietų agresija Af-

m, Sovietų įvykdyta Lietuvos,

7:33 vaL vak. Lietuvių Namų
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BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą rengia Bal- 
timorės Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė. 
Minėjimas prasidės mišiomis 
8:30 vai. ryto Šv. Alfonso bažny
čioj vasario 10, sekmadienį. Dai
nos choras giedos per mišias. 
1:30 vai. popiet gražioj Lietuvių 
Svetainės didžiojoj salėj bus iš
kilmingas banketas, į kurį pa
kviesti Marylando gubernato
riais Harry Hughes, senatoriai 
bei kongresmanai, Baltimorės 
■miesto burmistras ir lietuvių bi
čiulis W. Donald Schaeffer ir 
kiti žymūs asmenys. Vasario 17 
programa bus tęsiama: 2 vai. 
popiet bus paskaita ir meninė 
dalis, kurią atliks Dainos choras 
ir tautinių šokių grupės. Rengi
mo komitetas visus kviečia daly
vauti pamaldose, bankete ir pa
skaitoje.

Lietuvių Svetainėj naujai at
remontuotas Palangos kamba
rys — Ainber Room. Sausio 18 
tai gražiai aprašė Baltimore Sun. 
Svetainės valdyba nori pagarsin
ti svetainę ir pritraukti ir kita
taučius, kad lengviau būtų išlai
kyti namus. Populiarūs šokiai 
vyksta trečiadienių, ketvirta
dienių ir penktadienių vakarais. 
Groja geri orkestrai.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Šv. Vardo dr-jos vyrai. Ba
lius bus vasario 3, sekmadienį, 
U.A.W. gražioj salėj. Oldham ir 
O’Donnell gatvių sankryžoj, 
Highlandto rajone. Bilietus ga-

Šiemet sueina jau 65 metai, 
kaip leidžiamas Darbininkas. 
Pradėtas jis leisti 1915 metais 
Bostone. 1951 perkeltas į 
Brooklyną Ir sujungtas su 
Brooklyne ėjusia Amerika ir 
Pittsburghe ėjusiom Lietuvių 
Žiniom. Auka prisidėk prie Dar
bininko išlaikymo.

SUNNY HILLS, FLA.
Kuriasi nauji žmonės

Sunny Hills lietuviška kolo
nija vis sulaukia naujų žmonių. 
Lapkričio pabaigoje iš Eliza- 
betho čia atvyko Zubavičiai, o 
gruodžio 30 čia pasirodė ir mu
zikas Vincas, Mamaitis, taip 
pat iš Elizabetho. Jo žmona jau 
čia anksčiau atsikėlė, o jis buvo 
likęs Elizabethe darbo metų už
baigti.

Atvykę tuoj patenka į priė
mimų sūkurį. Rengiami jiem 
sutikimai, ir patys atvykusieji no
ri greitai visuš pasikviesti.

Iš Detroito atvyko Ona ir Juo
zas Peleckai praleisti Kalėdų 
atostogų. Jie turi čia pasistatę 
savo namus. Su jais iš Kanados 
atvyko ir Peleckienės mamytė 
Stasė Šergalienė ir du jos bro
liai Antanas ir Juozas Šergaliai. 
Antanas Šergalys nusipirko pui
kų sklypą.

Iš Kanados Kalėdų šventėm 
buvo atvykusi ir Zubavičienės 
sesuo Antanina Ručinskienė su 
sūnumi Andriumi Ručinsku. Pas 
Zubavičius pastoviai apsigyveno 
ir Zubavičienės mamytė Marce
lė Gailienė.

Šventės
Sunny Hills gyventojai ir sve

čiai drauge suvalgė bendras kū- 
čias su visomis lietuviškomis tra
dicijomis. Buvo keletas ameri
kiečių svečių, Deltonos direkto
rius Johnsonas su šeima.

Kalėdų dieną visi dalyvavo 
iškilmingose mišiose. Jų metu 
Julija Čepukienė gražiai pagie
dojo Avė Maria.

Šventėm atsilankė ir trys Be
leckų dukros su savo vaikais.

Tiesa, Kūčių dieną dviem 
poniom buvo sugiedota Ilgiau
sių metų. Jos tą dieną šventė 
savo gimtadienius. Tai buvo dvi 
Sofijos — Aleksandravičienė ir 
Kačinskienė. Vytautas ir Genutė 
Beleckai įteikė jom dovanėlę 
ir pakėlė Šampano taures.

Šventes užbaigėm pas Juozą 
ir Onutę Peleckus, kurie sukvie
tė visą lietuvišką kaimą atsisvei
kinti. Jie grįžo atgal į Detroi
tą. Čia vėl pasijodys balandžio 
mėnesį. Žada čia atvykti atosto
gauti su savo giminėm iš Kana
dos. (S.)

Įima įsigyti iš anksto kleboni
joj arba prie įėjimo. Šokiam 
gros geras orkestras. Be jautie
nos, bus ir kitų valgių. Loteri
joj bus galima laimėti gražių 
dovanų.

Keturių kapelionų pagerbimą 
vasario 3 organizuoja Ameri
kos legionierių organizacija. 
1943 vasario 3, amerikiečių lai
vą susprogdinus vokiečių povan
deninio laivo torpedai, keturi 
kapelionai atidavė kitiem savo 
gelbėjimosi švarkus ir nuskendo 
su dalimi jūreivių. Lietuvių 
posto legionieriai su kapelionu 
kun. A. Dranginiu dalyvaus mi
nėjime, kuris šiemet vyks refor
matų bažnyčioj Charles gatvėj.

Jonas Obelinis

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

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

35 dol. —r S. Plechavičius, 
Dobbs Ferry, N.Y.

22 dol. — J. Salinis, Detroit, 
Mich.

17 dol. — A. Petkevičius, No. 
VVashington, Pa.

Po 15 dol. — J. Jurkuvė- 
nas, Brooklyn, N.Y., O. Skurvy- 
dienė, Harrison, N.J.

Po 12 dol. — A. Vaičaitis, 
W. Nyack, N.Y., J. Lukas, Oran- 
ge, Conn., A. Venduras, New 
York, N.Y., K. Kalvaitis, Gaith- 
ersburg, Md., S. Kačinskas, Sun
ny Hills,- Fla., S. Marks, Lon- 
ąueuil, Que., G. Gudelis, Oak- 
land, N.J.

KENNEBUNKPORT, 
MAINE

Metinė Kennebunkporto pran
ciškonų gegužinė-suvažiavi- 
mas šią vasarą bus liepos 13. 
Planuojamos gražios bažnytinės 
pamaldos ir įvairi kultūrinė pro
grama.

Kėhnėbunkporto pfiahciškbrių ' 
vasarvifetė prasidės liepos 3 ir 
užsibaigs rugsėjo 1. Registracija 
į vasarvietę jau prasidėjo. Atro
do, kad ir šią vasarą čia vyks 
bent kelios studijų savaitės. Ne
maža šeimų ir pavienių asmenų 
į vasarvietę įsiregistravo dar pra
ėjusią vasarą. Virtuvei vadovaus 
ilgametė šeimininkė Bronė 
Chlamauskienė.

Informacijų reikalu rašyti: 
Franciscan Monastery, Kenne- 
bunkport, Maine 04046. Tel.: 
207 967-2011.

Laiškas redakcijai

ABEJOJU 
REIKALINGUMU

Perskaitęs p. Broniaus Bie- 
liuko DARBININKO sausio 18 
d. numeryje padarytą ataskaitinį 
pranešimą apie nesėkmingus po
kalbius su Vliko pirmininku dr. 
Kaziu Bobeliu, suabejojau to
kio pranešimo reikalingumu. 
Kadaise viešą abejojimą pareiš
kiau, kai Chicagoje nesėkmingų 
pastangų ataskaitą darė dr. L. 
Kriaučeliūnas, J. Jurkūnas, dr.-
J. Meškauskas ir prof. B. Vitkus. 
Privati iniciatyva, tyliai prasidė
jusi , tyliai turėtų ir užsibaig
ti. Iš B. Bieliuko pranešimo skai
tytojui niekas nepaaiškėja: nei 
konkretūs diskutuoti klausimai, 
nei dr. Bobelio užimtos pozici
jos. Kad pasitarimai vyko “iški
liuose namuose“, daug paguodos 
atnešti negali.

Pritariu, kad kalbėtis reikia, 
tačiau, kas turi vilčių susitarti, 
paties B. Bieliuko žodžiais, tą 
laikau “nepataisomu optimistu”. 
O jei įvyktų stebuklas, ir su dr.
K. Bobeliu veiksmingas susitari
mas būtų pasiektas, tokį tarpi
ninką prez. Carter turėtų tuoj 
pat pasiųsti į Teheraną.

Juozas Kojelis
Santa Monica, Calif.

BDEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnaataM, B. 8.
77-01 JAMAICA

(Gar. 77Wi Otreot) 
Woodhavan, N.Y. 11481

WB DKLJVBR 
Mlchlgaa 24130

Po 10 dol. — R. Šlepetys, 
Brick Town, N.J., L. Mockus, 
VVellesley, Mas s., K. Skobeika, 
Woodhaven, N.Y., V. Kezinaitis, 
Hamilton, Ont., M. Slavinskas, 
Siriger Island, Fla., A. Voketai- 
tis, New Haven, Conn.

Po 9 dol. — A. Pauliukonis, 
Jefferson, Mass., J. Katkus, 
Brooklyn, N.Y.

Po 7 dol. — M. Bukauskas, 
Brooklyn, N.Y., A. Butas, 
Woodhaven, N.Y., E. Wilchins- 
kaS, Brooklyn, N.Y., P. Biels- 
kus, Brooklyn, N.Y.^ M. Lisaus
kas, VVaterbury, Conn., V. Dre- 
seris, St Petersburg, Fla., S. 
Kontrimas,,Centerville, Mass.,
M. Samatas, Westfield, N.J., F. 
VMinskas, Wiscon$in Delis,

P. Povilaitis, Great Neck, 
Now York,. Kazlauslds, New 
Hyde Park, New York, P. 
Roževičius, Woodhave n.
N. Y., A. Mažeika, Treasure Is- 
land, Fla., Ch. Baltramiejūnas, 
Mansfield Center, Conn., L. 
Musteikis, Plainview, NE, B. 
Kovas, Norwood, Mass., S. Lip- 
čius, New Haven, Conn, J. Ol- 
kovikas, Manchester, N.H., A. 
Zuras, Rochester, N.Y., I. Sta- 
pulonis, Lawrence, Mass., M. 
Povilaitis, VVoodhaven, N.Y., E. 
Baltrūnas, Brooklyn, N.Y., A. 
Jankauskas, Ozone Park, N.Y., V. 
Matyckas, W.arren, N.J., A. Go- 
bužas, Maspeth, N.Y., M. Sla
vinskas, New Hyde Park, N.Y., 
A. Ramanauskas, Brockton, 
Mass., P. Baltuonis, La Šalie, 
Que., Z. Dobilas, Toronto, Ont..
A. Matulionis, Plattsburgh, N.Y..’ 
Z. Krasauskas, Chicago, 111., J. 
Beinoris, VVaterbury, Conn., V. 
Akelaitis, Cleveland, Ohio, M. 
Veliuona, Baltimore, Md.. P. 
Kuras, Waterbury, Conn.. S. 
Raudienė, Chicago, 111.

Po 5 dol. — J. Matusaitis, 
VVorcester, Mass., J. Černius, 
Brooklyn, N.Y., A. Zabela, Jer- 
sey City, N.J., V. Saimininkas, 
East Hartford, Conn., J. Zuba
vičius, Sunny Hills, Fla., J. Bo
belis, VVisconsin Delis, VViscy
B. Steponis, S e v e n Hiljs, 
Ohio, P. Marcinkus,’ VVarčester,' 
Mass., M. Priackaiia, Cktero, 111., 
J. Sisas, Glehdale, Calif.,"J. Rū- 
kaitė, Great Neck, N.Y., J. Pu
tinas Sr., Brooklyn, N.Y., G. Ri- 
midis, VVoodhaven, N.Y-, A. Pet
rauskas, Rochester, N.Y., R. 
Bielkevičius, Brockton, Mass., B. 
Škirpa, VVashington, D.C., kun. 
T. Burkauskas, Doylestovvn, Pa.

Po 4 dol. — A. Andersen, 
Groton, Conn., J. Šidlauskas, 
VVaterbury, Conn., 'J. Valaitis, 
Great Neck, N.Y., G. Bučmys, 
Cleveland, Ohio, S. Markelis, 
Baltimore, Md.

Po 3 dol. — J. Narkus, Law- 
rence, Mass., E. Bielkevičienė, 
New York, N.Y., K. Dagys, Co- 
lumbus, Ohio, VV. Butkus, Sil- 
ver Springs, Md., O. Rekešie- 
nė, Butler, N.J., J. Vaičjurgis, 
Dorchester, Mass., K. Gedeika, 
Ridgewood, N.Y., T. Augulis. 
Bloomfield, N.J., Kaladis, Mas
peth, N.Y., R. Mack, Orange, 
N.J., O. Dovydaitis, Lake VVorth, 
Fla., B. Juodelis, Dovvners Gro- 
ve, 111., R. Barauskaitė, Los 
Angeles, Calif., E. Birbal, El- 
mont, N.Y.

Po 2 dol. — S. Tamulaitis, 
St. Petersburg, Fla., A. Vaitekū
nas, Providence, R.I., A. Laukai
tis, Lemont, III., P. VValles, St. 
Petersburg, Fla., J. Yerus, Ha- 
verhill, Mass., J. Klimavičius. 
Farmingdale, N.Y., H. Johnson, 
Richmond Hill, N.Y., V. Lu
kas, Newark, N.J., R. Jakas, 
Norristown, Pa., A. Griaudzė, 
Avon, Mass., P. Ambraziejus, 
West Roxbury, Mass., S. Ge- 
čiauskas, Manchester, Conn., L. 
Kasilevicz, Methuen, Mass., E. 
Paliulis, Cambridge, Mass., J. 
Asiūnąs, Hartford, Conn., V. 
Kleiza, Chicago, III., G. Eluhovv, 
Arlington, Va., M. Savinis, 
Great Neck, N.Y., L. Stakn..,, 
Keamy, N.J., A. Beafd, Forest 
Hills, N. Y., A. Vitkauskas, So. 
Boston, Mass., C. Rodžius. 
VVoodhaven, N.Y., J. Biret*a, 
Manchester, Conn., V. Vaitkus, 
VVaterbury, Conn., A. Gudaitis. 
Paterson, N.J., T. Slapšys, Belle- 
rose, N.Y., T. Staskus, Engle- 
wood, N.J., K. Urbšaitis, St. 
Petersburg, Fla., C. Bukas, New 
Hyde Park, N.Y., J. Matukas. 
Deerfield Beach, Fla., P. Do
vydaitis, Los Angeles, Calif., J. 
Gimbutas, Arlington, Mass.,

F. Egounis, Penacųok, NJJ., S. 
Silkins»<Randolph, Mass., M. Ja
nonis, Brockton, Mass., V.Tum- 
pienė,.Chicago, 111., B. Strikaitis, 
Rochester, N. Y.t A. Arminas, 
Keamy, N.J., G. Būga, Scran- 
ton, Pa., A. Kvietkauskas, Lin- 
den, N.J., C. Drazdauskas, Mos- 
cow, Pa., A. Senkus, Easton, Pa., 
J. Kuprionis, Van Nuys, Calif., Z. 
Petrauskas, Dorchester, Mass., 
A. Bortkevičienė, VVoodhaven, 
N.Y., V. Malakas, VVallington, 
N.J., L. Ulrich, Maspeth, N.Y., 
P. Gabužas, Blauvelt, N.Y., R. 
Kontrimas, Mission Viejo, Calif., 
E. Mikalauskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., J. Bemianas, Tole
do, Ohio, J. Vaitkūnas, Canton, 
\!ass., J. Narkevičius, Los An
geles, Calif., O. Jurgėla, Union- 
dąfe, N.Y., A. Radzevičius, Nor- 
\\alk, Conn., O. Keturakienė, 
Brockton, Mass.

Po 1 dol. — A. Kruška, Pitts- 
burgh, Pa., N. Kulikauskas, Ozo
ne Park, N.Y., B. Kriščiūnas, 
Hartford, Conn., M. Andrews, 
Roselle, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

SPORTAS

1980 m. Š. Amerikos 
pabaltiečių ir lietuvių 

slidinėjimo pirmenybės
1980 rp. Š A. pabaltiečių sli

dinėjimo pirmenybės įvyks va
sario 9 ir 10 Moonstone Ski 
Resort, apie 18 mylių į šiaurę 
nuo Barrie, Ont. Varžybas vykdo 
Toronto estų sporto klubas 
“KALEV”.

Pirmenybių programoje bus 
alpinistinės ir cross-country var
žybos.

Amžiaus klasifikacija — pagal 
1979 gruodžio 31.

Dalyvavimas yra atviras vi
siem pabaltiečių slidinėtojam.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių, varžybų pa
sekmių, atskirų, rungčių visai ne
vykdant. Lietuvių. pirmenybių 
programa automatiškai ta pati 
kaip pabaltiečių.

Dalyvių registracija atliekama 
iki vasario 2 adresu: Mr. Helmut 
Jaaguste, 62 Talbot Rd., Wil- 
lowdale, Ont. M2M 1R9. Tele
fonas: 416 223-6141.

Lietuvių slidinėtojų dalyvavi
mą koordinuoja ir lietuvių pir
menybių išvedimu rūpinasi 
ŠALFASS-gos slidinėjimo komi
tetas, kurio vadovas yra: Mr. Me
čys Empakeris, 6 Robin Hood 
Rd., Islington, Ont. M9A 2W7. 
Tel. 416 231-1487.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Jurgis Jankus, Kol esu čia, pa
sakojimai. 8 dol.

St. Yla, Lietuviškos šeimos 
tradicijos. 20 dol. Su persiunti
mu 21 dol. Vėl gaunama Dar
bininko administracijoj.

M. Bourdeaux, Land of Cross- 
es. 7 dol.

A.A. dail. Povilo Kaupo mono
grafija. 5 dol.

R. Spalis, Širdis iš granito, 
romanas. 10 dol.

A. Pakalniškis, Gyvenimo pa
kelės, prisiminimai,. 5 dol.

D. Jonaitis ir kiti, Postage 
Stamps of Lithuania. 15 dol.

Vi. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Su kietais 
viršeliais. Po 15 dol.

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu. 13dol.

B. Krikštopaitis, Jūrų keliais. 
10 dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.

Vysk. M. Valančius, Vaikų 
Knygelė. 3 dol.

A. Rūgytė, Zanavykija. II-ras 
tomas. 15 dol. Kietais vilkeliais 
20 dol.

Vt Vijeikis, Lietuvos istorijos 
vaizdai. Didelio formato, su gau
siom iliustracijom. Kaina 15 
dol.

Lithuanian Hcritage, spalvo
ta įvairiausių lietuviškų pirki
nių katalogas. Kaina 2 dol.

Sesuo O. Mikailaitė, Esame 
i>.evo vaikai, religiniai prati
mai. 2 dol.

Visi leidiniai gaunami Darbi- 
inko administracijoj.

Pavieniam slidinėtojam dėl 
smulkių informacijų patartina 
kreiptis į artimiausią sporto klu
bą, sporto apygardą arba tiesio
giai į Jaaguste arba M. Em- 
pakerį.

JAV gyveną slidinėtojai dar 
gali taipogi kreiptis į ŠALFASS- 
gos slidinėjimo k-to narį — Vy
tenį Čiurlionį, 19755 Upper Ter- 
race, Euclid, Ohio 44117. Tel. 
216 481-1525.

Naujas lietuvis amerikiečių 
futbole

New Yorke pas gimines lan
kėsi jaunas amerikiečių profesio
nalinio futbolo žaidėjas Kęstutis 
Bungarda. Amerikiečiai jį vadina 
Ken ir akcentuoja antrąjį skieme
nį, ištardami jo pavardę. Su 
Kęstučiu teko susipažinti pas 
jo tetą Donatą ir dėdę Gedimi
ną Grajauskus, kurie patys bu
vo žinomi sportininkai lietuvių 
tarpe.

Kęstučiui turbūt buvo lemta 
gimti sportininku, nes nuo pat 
mažens jis mėgo sportą ir pasi
rinko futbolą savo talentų iš
vystymui. Jaunasis Bungarda 
turi visus duomenis profesiona
liniam futbolui. Jis yra 23 metų, 
6’7“ aukščio ir sveria 270 sva
rų. Atrodo lyg jaunas lietuviš
kas ąžuolas — šviesiais plaukais, 
draugiška šypsena, malonaus 
būdo ir geležinių rankų. Jis 
gimė Hartforde, užaugo New 
Jersey ir dabar su tėvais bei bro
liu Skirmuntu gyvena pietinėj 
Califomijoj, Vista mieste, netoli 
San Diego. Kalba gerai lietuviš
kai ir ne tik kad nevengia, bet 
pats -ieško draugystės lietuvių 
tarpe.

Futbolą Kęstutis pradėjo žaisti 
gimnazijoj beveik prieš tėvų 
norą, nes Zenonas ir Marija 
Bungardai norėjo užsiauginti 
labiau klasinio sporto'— lau
ko teniso žaidėją. Pabaigęs 
gimnaziją, Kęstutis mokėsi ir 
žaidė futbolą Arizona Westem 
ir vėliau University of Missouri 
mokyklose. Iš universiteto buvo 
Verbuotas į“Crncinnari^o;«ėliair 
į^Tororfte fpytrfaifcaaiiBčflfitbėi-1 
lo komandas. Tenai jį pastebėjo 
kiti Amerikos futbolo lygos žval
gai ir užverbavo žaisti San Fran- 
cisco Forty Niners futbolo ko
mandoje, pasirašydami dviejų 
metų kontraktą šešių skaitmenų 
sumoje.

Kęstutis žaidžia “defensive 
end“ pozicijoj, kuri reikalauja 
ūgio, svorio ir greičio. Prie to 
dar pridėjus jauną Kęstučio am
žių, visi duomenys rodo jam ge
rą ateitį, ypač dėl to, kad ko
manda yra augimo stadijoj ir nori 
iš jaunų žaidėjų užsiauginti 
čempijonų sąstatą. Žinoma, Kęs
tučio svajonė irgi yra netolimoj 
ateity žaisti “Superbowl” rung
tynėse.

Įdomu pastebėti, kad Kęstutis 

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE,^C. 

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond HHI, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica .ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir iežtadlenlals.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In Engliah, 318 pagos, prlce 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės paraiste lletuvlikų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga au 
piaatlnlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pual. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau "Lithuanian Cookery" už 8 dol. Peraluntlmaa- 
PostegeSOc.

KAIoataa, valstija. Zlp

nei kiek nesivaržo prisipažinti 
esąs lietuvis ir jaučia, kąd tas 
jam duoda daugiau jėgų bei pa
siryžimo. Pagaliau, kodėl nebūti 
lietuviu, jei tokios futbolo 
žvaigždės*, kaip Butkus, Jonai
tis (Unitas), Barziliauskas irgi 
nebijojo būti lietuviais.

Reikia palinkėti šiam lietuviš
kam ąžuolui daug sėkmės pa-' 
sirinktoj profesijoj ir kad jo pa
vardė dar ilgai skambėtų sporto 
puslapiuose bei televizijos 
ekrane. Kai ateis kitą rudenį 
futbolo sezonas ir San Francis- 
co žaidėjų eilėse pastebėsite 
Ken Bungarda pavardę, atsimin
kite, kad tai yra jaunuolis, 
kurio širdis ir jausmai tampriai 
surišti su lietuviška sąmone ir, 
kaip jis pats sako, “aš lietuviš
kai ne tik kalbu, bet ir galvo
ju, nes tas man padeda pasiekti 
užsibrėžtą tikslą”.

Alg.§.

Bostono MET lygos tarpklubi- 
nėse So. Bostono LPD šachma
tų klubas kovoja LITHUANIAN 
vardu. Vasario 1 į So. Bostoną 
atvyksta Bostono universiteto 
komanda, ''vasario 8 — M IT, 
vasario 15 — Lithuanian at Bos
ton College, o vasario 22 pas
kutinėm I rato rungtynėm į So. 
Bostono LPD-ją atvyks Boylston 
CC. Mūsų komandoj žaidžia 
R. Grauslys, T. Atkočaitis, inž. 
Aleksas Klinovas, K. Merkis, 
Jurgis Zoza ir Bronius Skrabu- 
lis; pastarasis — komandos ka
pitonas. Pirmame rate tėra su
žaistos trejos rungtynės: laimėta 
prieš Ebony 3:2, pralaimėta 
prieš Mass. universitetą 1.5-3.5 ir 
lygiomis sužaista su Harvardo 
universitetu 2.5-2.5.

M. Blechar, New England I 
komandos kapitonas, informuoja 
savo komandos žaidėją K. Merkį, 
kad New England I komanda 

< vįįrosi gerai JAV komandinės^ 
'rWfcM15(StiSS ^A^btKė'T/’^irę 

vilčių jas laimėti, žaisdama prieš* 
Califomijos, Michigano ir kitas 
komandas. K. Merkis savo lentoj 
veda 4-1, o trys partijos dar 
nebaigtos.

12-metis Jon Litvichuk, žais
damas N. Yorko Chess Institu
te International turnyre, kurį lai-, 
mėjo dm Lev Alburt, laimėjo tris 
partijas ir keturias užbaigė ly
giomis, tapdamas jauniausiu JAV 
meisterių klasės žaidiku. 15- 
metis Joel Benjamin buvo pa
keliui gauti . tarptautinio 
meisterio titulą, bet, paskutinėj 
partijoj prileidęs “apsirikimą”, 
prarado tašką, ir išdavoj jam trū
ko pustaškio iki tarptautinio 
meisterio normos. Taigi nuosta
būs JAV jaunuoliai!
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One šalčiūnienė iš Philadel- 
phijos dainuoja Lietuvos 
nepriklausomybės Šventės 
minėjime Elizabethe, N.J.

VASARIO 16 
ELIZABETHE

Sparčiai artinasi Vasario Še
šioliktoji — ta ypatingoji diena 
mūsų istorijoj. Tą dieną mes iš
reiškianti savo norą ir pastan
gas už tautos laisvę ir savaran
kišką valstybingumą. Tas idealas 
nei okupuotoj Lietuvoj, nei išei
vijoj niekuomet neišnyks, kaip 
jis neišnyko iš lietuvių sąmonės 
kone per septynis šimtmečius, 
iki pat 1918 metų.

Elizabetho ir apylinkių lietu
viai uoliai ruošiasi šiai šven
tei. Nors apskrities vietovėse 
žmonių skaičius yra kiek suma
žėjęs, vis dėlto, atėjus Vasario 
Šešioliktajai, visi žengia į minė
jimo iškilmių salę, tarytum į ko
kius tautinius atlaidus. Įvairių 
pažiūrų skirtumai savaime 
dingsta, nes visus riša laisvės 
troškimas Lietuvai.

Kaip bus ši diena minima šie
met? Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario- 10. Pamaldos už 
Lietuvą prasidės vienuoliktą 
valandą Šv. Petro ir Pauliaus lie
tuvių bažnyčioj, 211 Ripley 
Place, Elizabethe. Tuojau po

A.A. 
MAREI PESIENEI

mirus, nuolširdžią užuojautą reiškiame vyrui Antanu i Pesiul, 
dukroms Irenai 4r Aleksandrai, žentui Vytautui Alksnlnlul, 
anūkėms Ir visiems kitiems giminėms.

Aleksandra ir Antanas 
Masioniai

A.A. 
MAREI PESIENEI

mirus, mūsų mielus draugus Aloną Pašytą, Ireną Ir 
Vytą Alksninius, p. Antaną Pesj Ir anūkėles Liną, Rasą ir 
Sigitą giliai užjaučiame Ir kartu liūdime.

Dantenas, Mirga, Tauras ir Daina bulaičiai

A.A. 
MAREI PESIENEI

mirus, dukroms Alonai, Irenai Alksnlnlenei, žentui Vytautui, 
anūkėm UnaL Rasai, Sigitai Ir visiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

G. ir V. Dragūnevičiai
E. ir 1. Krasauskai

PALM BEACH, 
FLA.

Pagerbti mirusieji
Palm Beach, Fla., aplinkoj yra 

susibūrusi graži lietuvių grupė. 
Šioj apylinkėj jaučiama graži, 
darni bei kultūringa lietuviška 
veikla. Čia užtinkam Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę, Balfo 
skyrių, Lietuvių Fondo atstovy
bę, Lietuvos Dukterų skyrių, 
dailiojo meno puoselėtojus ir kt.

Šį kartą norisi prisiminti mū
sų tautiečius, iškeliavusius am
žinybėn. Palm Beach LB apy
linkė turi lietuviškų kapinių sky
rių. Tą sky rių įsteigė ir jam va
dovauja Jonas ir Albina Jakū- 
bauskai — šio skyriaus mecena
tai.

Šio skyriaus veiklc s išskirtinas 
pragiedrulis — mirusiųjų bend
ras paminėjimas, prisiminimas. 
Neužmirštamas solidarumas 
mirusiem buvo pademonstruo
tas sausio 6. Tą dieną mirusiem 
pagerbti buvo surengtas v įspū
dingas lietuvių sąskrydis: pamal
dos, koncertas ir bendri pietūs. 
Tai gražus paprotys.

Mišias gražioj St. Paul of the 
Cross bažnyčioj aukojo kun. A. 
Senkus. Jis pasakė ir minėjimui 
pritaikytą pamokslą. Solistė J uo- 
zė Krištolaitytė-Daugėlienė gra
žiai vadovavo kalėdinių giesmių 
giedojimui.

Po pamaldų visi susirinko į 
Holiday Inn, Singer Island, pa
talpas, kur išklausyta gražaus se
sučių Blandyčių koncerto.

Solistė Ona Jameikienė-Blan- 
dytė padainavo minėjimui pri
taikytų giesmių ir dainų: Tėve 
mūsų — J. Gruodžio, Kritusiem 
kariam — žodžiai ir m u z. A. Vai
čiūno, Per pasaulį keliauja žmo
gus — žodžiai B. Brazdžionio, 
muzika H. Kavecko, Lapai krin
ta — Žodžiai Greičiūno, muzika 
J. Dambrausko ir kt. Solistei 
akomponavo muz. E. Elkins.

Dailiojo žodžio menininkė E. 
Blandytė su pasigėrėtinu gro
žiu padeklamavo momentui pri-

Vytautas Volertas kalbės 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime Elizabethe, N.J.

pamaldų bus einama į Lietuvių 
Laisvės salę, kur 12 vai. 30 min. 
prasidės iškilmingas minėjimas. 
Atitinkamu žodžiu į mus prabils 
nepavargstantis visuomeninin
kas ir geras lietuviškos minties 
bei žodžio meistras, rašytojas 
Vytautas Volertas iš Delran, N.J. 
Meninėj daly bene pirmą kartą 
kaip solistė čia pasirodys daini
ninkė Ona šalčiūnienė, taip pat 
iš Delran, N.J. Prie fortepi
jono ją palydės Frances Stanku
tė. Eilėraščius deklamuos Dr. 
Vinco Kudirkos vardo šeštadie
ninės mokyklos mokiniai Ramu
nė ir Rasa Kligytės, Monika ir 
Tomas Šernai ir Vydas Matonis. 
Pagaliau savo vikriais šokiais 
mus pradžiugins New Jersey 
tautinių šokių grupė Liepsna, 
vadovaujant Rūtai Mickūnienei. 
Akordeono palyda — Emilijos 
Skrodytės.

Kaip matom, programa įvairi 
ir sklandi. LB Elizabetho apy
linkės valdyba nuoširdžiai kvie- 
čia visus ir visa? gausiai daly
vauti šiąme. Liętuv.°s neprikląu- , Glūda* J. Statkus, Al. Juozaitie
somybės minėjime. Data: vasario 
10. Laikas : 12 vai. 30 min. Rie
tuvių svetainėj.

x j.p.V.

taikytus Bernardo Brazdžionio 
6 eilėraščius. Po koncerto me
nininkės buvo apdovanotos gė
lių puokštėmis ir susirinkusių 
plojimais.

Pobūviui gražiai vadovavo Br. 
Aušrotas

Lietuvių kapinių skyrius yra 
Royal Palm Memorial Gardens 
kapinėse. Lietuvių kapinių sky
rius buvo įsteigtas 1975 spa
lio 25. Tada W. B. Buggett, 
Royal Palm Memorial kapinių 
direktorius, maloniai sutiko ir

ELIZABETH, N J.
Rengiama* jaunųjų talentų 

vakaras
Norėdama sudaryti progą vie

šai pasirodyti tiem mokyklinio 
amžiaus jaunuoliam, kurie greta 
tiesioginių pareigų mokyklose 
dar stengiasi ugdyti ir kurį nors 
meninį polinkį, LB N.J. apygar
dos vaidyba kovo 29, šeštadie
nį, Lithuanian Liberty Hali 
patalpose, Elizabeth, N.J., rengia 
jaunųjų talentų vakarą, kurio 
programą atliks įvairių sričių 
jaunieji menininkai. Čia išgirsi
me įvairiais muzikos instrumen
tais atliekamų meno kūrinių, dai
laus skaitymo ir deklamavimo, 
dainavimo ir tautinių šokių.

Tokių vakarų rengimo tradici
ja yra jau įsisenėjusi ir sulaukia 
nemaža atgarsio jaunųjų meni
ninkų tarpe. Ne vienas tokių 
vakarų dalyvis šiuo metu jau su
geba gražiai reikštis įvairių ap
linkinių lietuvių kolonijų rengi
niuose.

Apygardos valdyba tiki, kad ir 
šiame vakare, be jau anksčiau 
dal yvavusių jaunųjų menininkų, 
atsiras ir visa eilė dar niekur 
viešai savo sugebėjimų neturė
jusių progos parodyti. Norintieji 
šio vakaro programoj aktyviai 
Ua.yvauti jaunuolės ir jaunuo
liai prašomi registruotis pas apy
gardos valdybos mulus Kazį Jan
kūną, tai. 472-6422* ar Julių 
Veohrttį, tel. 687-4943.

KJ.

Nepriklausomybė* minėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Bostono skyriaus valdyba iš
platino jautrų atsišaukimą į Bos
tono ir apylinkių lietuvius. Visi 
kviečiami į Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėjimą, 
kuris vyks tokia tvarka:

Vasario 17, sekmadienį, 10:15 
vai. ryto šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioj, So. Bostone, iš
kilmingos pamaldos. Organizaci
jos dalyvauja su vėliavomis ir 
spalvomis.

11:15 vai. ryto vėliavų iškė
limas prie Sq. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos namų, kampas 
Broadway ir E. Street, So. Bos
tone.

2 vai. popiet įvyks iškilmin
gas minėjimas — akademija So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos trečio^aukšto salėj. Vėlia
vų įnešimui vadovaus Stepono 
Dariaus Postas. Po himnų ir in- 
vokacijų bus pagerbti žuvę už 
Lietuvos laisvę ir savanoriai. 
Po Altos skyriaus pirmininko 
žodžio kalbės kongresmanas J. 
Joseph Moakley. Prof. Domą 
Krivicką iš Washingtono prista
tys Stasys Lūšys. Perskaičius 
gubernatoriaus King prokla
maciją, sveikins tautybių atsto
jai. Rezoliucijų metu bus ren
kamos aukos laisvinimo darbam.

Po pertraukos meninę progra
mą atliks Bostono lituanistinės 

leido lietuviam vienoj vietoj 
pirkti sklypus ir užtikrino gra
žią kapinių priežiūrą. Jono ir Al
binos Jakūbauskų pastangomis 
LB Palm Beach apylinkės lietu- 
viži turi savo kapines, kuriose 
jau ilsisi amžinybėn iškeliavę 
šie lietuviai: J. Papievis, J. Zi- 
mantravičius, Sofija Dundu- 
rienė, Ant. Petraitis, Kostas

nė, VI. Stoškus, kun. Albinas 
Bielskus, Lenora Rinkin, Vaclo
vas Balčiūnas, kpt. Martynas 
Jokūbaitis ir Elžbieta Laučienė.

Tai gražus lietuvių mirusių 
kampelis. Jame bus atliekami vi
si lietuvių tradiciniai minėjimai 
kapinėse, taip pat ir lietuviški 
mirusiųjų laidojimai.

Oficialiame, Royal Palm Me
morial Gardens kapinių direk
toriaus -ir lietuvių atstovų pasi
rašytame, dokumente pirmas pa
ragrafas yra toks: “Ryal Palm 
Memorial Gardens is proud to 
establish an exclusive .perm- 
anent Lithuanian Garden to be 
used solely by member of the 
Lithuanian Community”.'

Pranas Daina

NEW BRITAI N, CONN.
Lietuvių šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties ' minėjimas 
New Britaine įvyks vasario 17, 
sekmadienį.

10:30 vai. ryto Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos bažnyčioj bus 
aukojamos lietuviškos mišios. 
Pamokslą pasakys kun. Jonas 
Rikteraitis. Jaunuoliai ir jaunuo
lės lietuviai su tautiniais drabu
žiais stovės prie JAV ir Lietu
vos vėliavų. Parapijos choras 
giedos lietuviškas giesmes ir 
himnus.

2 vai. popiet Šv. Andriejaus 
parapijos salėj, 396 Church St., 
įvyks minėjimo akademija. Para
pijos choras pasirodys su pritai
kyta programa. Tautinių šokių 
grupė pašoks lietuvių tautinių 
šokių. Pagrindinis kalbėtojas dar 
nepaskelbtas.

Minėj i man kvietimai išsiųsti 
Connecticut gubernatorei Ella 
Grasso (pereitais metais ji daly
vavo pamaldose), JAV kongreso 
atstovui Anthony Moffett, klebo
nui kun. K. Rikteraičiui, miesto 
burmistrui William McNamara, 
Conn. valstijos senatorei Nancy 
Johnson ir kitiem pareigūnam.

New Britain ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami gau
siai dalyvauti minėjime ir sujung
tam jėgdm parodyti mūsų troš
kimą išreikalauti laisvę okupuo
tai Lietuvai.

Juozas Balčiūnas

mokyklos jaunieji. Bostono dra
mos sambūris suvaidins ištrauką 
iš Kazio Inčiūros dramos Vincas 
Kudirka. Vaidina: Danielius 
Averka, Pranas Averka, Vladas 
Bajerčius, Kazys Barūnas, And
rius Dilba, Marija Gineitienė, 
Jurgis Jašinskas Rozalija Petro
nienė, Angelė Vakauzienė. Reži
suoja Aleksandra Gustaitienė.

Minėjimas baigiamas Altos 
Bostono skyriaus pirm. Alek
sandro Chapliko žodžiu.

Amerikiečiai apie Jurašą
Bostono dienraštis The Bos

ton Globė sausio 20, sekmadie
nį, išspausdino net dviejuose 
puslapiuose platų straipsnį “A 
Soviet subversive”. Šalia 
straipsnio Jono Jurašo didelė fo
tografija ir jo režisuoto vaidini
mo “The Suicide” reklama. Tas 
vaidinimas statomas Providence, 
R.I., nuo sausio 18 iki vasa
rio 17.

Pasikalbėjime su Jurašu rašo
ma, kad režisierius su žmona 
Marija ir mažamečiu sūneliu pa
liko Rusiją 1974. Trumpai gy
venęs Europoj. Amerikoj apsigy
venęs New Jersey. Čia pradėjęs 
dirbti Off Broadway ir regiona
liniame teatre. Aprašomi Jurašo 
vargai Lietuvoj, Kauno valstybi
niam teatre, kur jis buvo “artist 
director”. Straipsnio autorius — 

7 Kevin Kelly.
Providence, R.I., dienraštis 

“The Providence Sunday Jour
nal” sausio 20 apie Jurašą iš
spausdino pilną puslapį. Patei
kiamas Jono Jurašo atsišauki
mas, dvi didžiulės nuotraukos ir 
William K. Gale straipsnis “An 
artist ir search of freedom”.

Inžinierių valdyba
Bostono lietuviai inžinieriai 

išsirinko naują valdybą: pirmi
ninku — Viktorą Kubilių, iždi
ninku — Alfredą Knašą, sekre
torium — Antaną Kriščiūną.

Skyriaus veikloj reiškiasi apie 
40 narių. Metuose padaromi 4-5 
susirinkimai. Vasario mėn. susi
rinkimas skiriamas Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo minė
jimui. Ta proga Bostono inžinie
riai gausiai paaukoja laisvinimo 
darbam remti. Šių metų toks su
sirinkimas įvyks vasario 15 pas 
centro valdybos pirmininką Vy
tautą Izbicką, Westwood, Mass.

Vyčiai ruošiasi seimui
Lietuvos vyčiai Bostone akty

viai ruošiasi metiniam seimui, 
kuris įvyks rugpiūčio 6-10 

Bostone. Vyčiai nori, kad ša
lia darbo posėdžių, vakarais ir 
kitais laisvalaikiais atvykę į sei
mą susipažintų su Bostono 
įdomybėmis ir įdomiai praleistų 
laiką. Jau baigiamos sudaryti 
įvairios komisijos, kurios rūpin
sis jom numatytais reikalais ir 
programomis. Tuo reikalu vyčiai 
dažnai posėdžiauja, nors sei
mas dar yra toli. Jų noras, kad 
pasiruošimas būtų tinkamas.

Bostono 
parengimų

. — - kalendorius z . —

Lietuvos nepriklausomybės' 
Šventės minėjimas įvyks vasario 
17, sekmadienį, Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėj, So. Bosto
ne.

Kaziuko mugė, rengiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, įvyks ko
vo 2 Lietuvių Piliečių dr-jos rū
mų salėse, So. Bostone.

Tautinių šokių sambūrio vaka
ras su programa įvyks kovo 8

Vasyliūnų sonatų vakaras į- 
vyks First and Second Church 
Bostone, kovo 9.

Minkų radijo valandos 46 
metų sukakties koncertas ir iš- 

z kiliosios New England lietuvai
tės balius kovo 23.

Laisvės Varpo radijo valandos 
pavasarinis koncertas įvyks ba
landžio 13, per Atvelykį, Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.
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BIMNKAS

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
vasario 2, šeštadienį, suvežami 
paveikslai, skirti vienuoliktai 
dailės parodai. Paveikslai suve
žami į Židinio biblioteką. Va
sario 3, sekmadienį, paveikslų 
apžiūra ir atranka parodai.

Paveikslai į 11-tąją dailės pa
rodą suvežami vasario 2, šį 
šeštadienį, nuo 10 vai. ryto iki 7 
v.v. Reikia atvežti į Kultūros Ži
dinio biblioteką. Vasario 3 pa
veikslai bus apžiūrimi ir bus su
darytas parodos katalogas.

Vienuoliktoji dailės paroda 
rengiama vasario 9-10 Kultūros 
Židiny. Iškilmingas parodos ati
darymas bus vasario 9, šeštadie
nį, 7 v.v. Atidarymo metu bus į- 
teiktos premijos. Premijom skir
ti komisija posėdžiauja tą pačią 
dieną popiet. Visiem bus įdomu, 
kam teks šių metų premijos. Bus 
paskirta Čiurlionio vardo pre
mija, vienuoliktos parodos, tauti
nės tematikos, tradicinio meno ir 
jauno dailininko premijos. Ren
gėjai taip pat laukia teigiamo at
sakymo iš LB Kultūros Tarybos, 
kuri porą metų skyrė premijas 
Šiom parodom. Tikimasi, kad 
naujoji Kultūros Tarybos vado
vybė paskirs ir šiemet Kultūros 
Tarybos premiją.

Literatūros vakaras ir koncer
tas ryšium su vienuoliktąja- dai
lės paroda rengiamas vasario 10, 
sekmadienį. 4 v. popiet Kultū- 
;os Židiny. Muzikinėje dalyje 
bus pagerbtas kompozitorius 
Juozas Stankūnas. Apie jo kūry- 
bė kalbės kun. L. Budreckas. 
Jo kūrinius atliks jo duktė, 
solistė Irena StankūnaĮtė-Silvą. 

' Literatūrinėje dalyje dalyvaus 
rašytoja Nelė Mazalaitė ir poetė 
Audronė — Ona Balčiūnienė. 
Dalį jos kūrybos paskaitys jos 
vyras Bronius Balčiūnas. Taip 
pat bus pristatyta Vlado Vijei- 
kio knyga — Lietuvos istorijos 
vaizdai. Po literatūros vakaro 
bus populiarumo premijos pa
skelbimas ir įteikimas, parodos 
uždarymas.

Pianistas Vytautas Smetona 
vasario 1, penktadienį, nuo 11 
iki 12 priešpiet skambins New 
York Times stoties radijo 
(WQXR) Bob Scherman progra
moje.

LB Queens apylinkės susirin
kimas, įvykęs sausio 27 E. Le- 
geckienės namuose, buvo ypa
tingai gausus, atsilankė apie 40. 
Atsilankė ir Liet, generalinis 
konsulas Anicetas Simutis ir 
Liet. Bendruomenės apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vakse
lis.

Simas ir Genė Kudirkai va
sario 3, šį sekmadienį, per Lais
vės Žiburio radiją papasakos sa
vo įspūdžius iš jų pasirodymo 
Prancūzijos televizijoje.

Dramos aktoriaus Stasio Pil
kos mirties metinių proga mišios 
bus vasario 5 d. 8 v .r. pranciš
konų vienuolyno koplyčioje. Už- 

rašė dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas.

Korp. Neo Lithuania sueiga 
svarbiem reikalam aptarti šau
kiama vasario 2, šį šeštadienį, 
6 v.v. privačiame bute, 95-26 
117 St.» Richmond Hill, N.Y., 
netoli Atlantic Avė. Prašomi visi 
nariai gausiai atsilankyti.

Pranui Naujokaičiui, rašytojui 
ir literatūros istorikui, padaryta 
vidaus operacija. Dar tebėra li
goninėje, bet jau stiprėja ir grei
tai grįš namo.

Vaclovas Čižiūnas, neseniai 
paminėjęs 80 metų sukaktį, vėl 
paguldytas į ligoninę.

Aleksandra Masionienė staiga 
susirgo ir sausio 26 paguldyta 
į ligoninę.

-X •
Tradiciniame kaukių baliuje 

bus skiriamos premijos už ge
riausias kaukes ir geriausius 
kostiumus. Rengėjai į premi
jom skirti komisiją pakvietė 
šiuos žmones — muzikę Nijolę 
Ulėnienę, dailininkę Vidą Kriš- 
tolaitytę, skulptorių Mindaugą 
Jankauską. Kaukių balius bus 
vasario 16, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny, šokiam gros vi
siem lietuviam gerai žinomas ir 
visų mėgstamas Joe Thomas or
kestras. Rengėjai — New Yorko 
ateitininkai.

Anicetas Simutis, Lietuvon 
gen. konsulas, sausio 25 daly
vavo Haiti ambasadoriaus ir gen. 
konsulo suruoštame priėmime 
Jungtinių Tautų patalpose

N. Y. Liet Dailininkų Sąjun
gos metinis susirinkimas bus 
vasario 24, sekmadienį, 2 v. po
piet dailininkų Kašubų namuo
se, 43 W. 90 Street, New York 
City, N.Y., tel. 874-0354. Bus pa
daryti apyskaitiniai pranešimai, 
renkama nauja valdyba. Visi 
sąjungos nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti. Kas negalėtų dalyvau
ti, prašomas iš anksto pranešti 
dail. A. Kašubienei.

LK Moterų Sąjungos 29 kuopa 
vasario 10 rengia Užgavėnių bly
nus Apreiškimo parapijos salėje. 
Bus įvairiausių valgių — blynų, 
kugelio, spurgų. Kokteilis. Au
ka 5 dol. Pradžia 12:30 v. popiet.

sausio 26 baigė pirmąjį pusmetį. 
Mokytojų tarybos posėdis bus 
vasario 2, tuoj po pamokų, Kul
tūros Židiny. Bus įvertintas pir
mojo pusmečio darbas, pasireng
ta Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimui.

Tradicinę slidinėjimo išvyką 
rengia Maironio lituanistinė mo
kykla vasario 22, 23, kada mo
kykloje bus kuro taupymo sa
vaitgalis ir kada nebus pamokų. 
Tai jau penktoji tokia slidinėji
mo išvyka. Bus slidinėjama 
Hunter ir Gorina Valley klanuo
se. Visi sustos latvių stovykloje 
Rota. Infiūanaėijų - reikalais 
skambinti Vladui Šidui — 212 
849-8250.

Lietuvių Atletų Klubo meti
niame narių susirinkime, įvyku
siame sausio 18, buvo perrinkta 
ta pati valdyba su mažu pasi
keitimu: A. Mičiulis —- pirmi
ninkas, R. Kezys — vicepirmi
ninkas ir sporto vadovas, K. Vai
nius — vicepirmininkas kultū
riniam renginiam, J. Rauba — 
sekretorius, V. Kulpa — iždinin
kas, V. Steponis —■ finansų sek
retorius, E. Staknys — turto glo
bėjas. Valdybos kandidatai: A. 
Vakselis, A. Matulaitis. Revizi
jos komisija: S. Prapuolenis, P. 
Gvildys, V. Alksninis. Bingo va
dovas — A. Mičiulis.

Jaunimas kviečiamas daly
vauti foto parodoje, kurią rengia 
Jaunimo Sąjunga drauge su vie
nuoliktąja dailėf paroda vasario 
9-10 Kultūros Židinyje. Nuotrau
kas reikia atvežti į Kultūros Ži
dinį vasario 2, nuo 10 iki 7 v.v. 
Informacijų reikalais skambinti 
Raimundui Balsiui — 212 423- 
6595, arba Rasai Milukaitei — 
212 689-3645.

Rekolekcijos Putname gim
nazijos amžiaus jaunimui ren
giamos vasario 23 ir 24. Se
selės prašo tėvus paraginti jau
nimą rekolekcijose dalyvauti. 
Apie dalyvavimą pranešti Aldo
nai Kati ni e nei, 85-08 104
Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Tel. 212 846-1210.

Merkelis Giedraitis, tai nau
joji knyga apie Žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, ZN.Y. Kaina z7 dol.. 
kietais viršeliais 11 dol.

Išnuomojamas kambarys 
Richmond Hill apylinkėje. Pa
geidaujama dirbantis. Skambin
ti vakarais 846-1056.

Lietuvių Darbininkų Draugijos 7-osios ir SLA 38-osios kuopos nariai sausio 20 buvo susi
tikę su Simu ir Gene Kudirkais, prieš jiem išskrendant į Paryžių. Pirmoje eilėje SLA 38-tos 
kuopos pirm. Jonas Valaitis ir LDD 7 kuopos pirm. Br. Spūdienė, Simas ir Genė 
Kudirkai ir kiti to pobūvio dalyviai.

A a. Edvardo Verbos at
minimui Algis Vedeckas atsiun
tė 25 dol. auką Tautos Fondui. 
Tautos Fondo vadovybė už auką 
nuoširdžiai dėkoja.

- Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 2, šį šeštadienį, per ra
diją 2 vai. popiet New Yorko lai
ku bus transliuojama Beethove- 
no opera Fidelio. Pagrindiniai 
solistai: Behrens, Vickers, Nent- 
wig, Plishka, Malfitano, Morris. 
Diriguoja Leinsdorf. Vasario 9, 
kitą šeštadienį, 2 vai. popiet 
New Yorko laiku per radiją 
bus transliuojama Verdi opera 
Otelio. Pagrindiniai solistai: 
Zylis-Gara, Cassilly, Milnes, 
Morris, Kraft, Little. Diriguoja 
Levine.

Už I letuv Išką knygą Ir spaudą r-Į 
lietuviai tiek, daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny? 
gė stovi Irdulka ktotkųlemy-

Margarita Samatienė, Liet. 
Moterų Klubų Federacijos pir
mininkė, federacijos vfcrdu buvo 
pasiuntusi telegramą Amerikos 
prezidentui ir padėkojusi už jo 
tvirtą laikymąsi Sovietų Sąjun
gos į Afganistaną invazijos at
veju. Baltųjų Rūmų sekretorius 
prezidento korespondencijos 
reikalam M. Samatienei padėko
jo laišku už moralinę paramą 
prezidentui. Laiške užtikrina, 
kad prezidentas tikrai rūpinsis 
išsaugoti tautos interesus ir pa
saulio taiką.

Inž. Jonas Stankūnas, dir
bąs Malcolm Pimie, Ine., in
žinerijos bendrovėje, White 
Plains, N.Y., yra paminėtas “En- 
gineering News-Record”, pla
čios apimties žurnalo, kaip vie
nas iš trisdešimt inžinierių, ku
rie visoje Amerikoje daugiau
sia pasižymėjo praeitų 1979 me
tų laikotarpy. Žurnalas cituoja, 
kad J. Stankūnas, suprojektuoda
mas Clevelando miestui užteršto 
vandens vąĮymp įmonę, savo 
darbu, Clevelando miestui su
taupys apie 4 milijonus galionų 
alyvos kuro per metus.

Vincas Rastenis

VINCUI 
RASTENIUI 
75 METAI

Povilas Ivaška, gyvenąs Eli- 
zabeth, N.J., sausio 25 atšventė 
80 metų sukaktį. Ta proga į na
mus suvažiavo dukters Teresės 
Landsbergienės ir sūnaus Anta
ne šeimos. Povilas Ivaška gimė 
19 *0.1.25 Radviliškyje. Į Ameri
ką .tvyko po antrojo pasaulinio 
kai su tuometine imigrantų-pa- 
Bči ttųtarU...........

Vincas Rastenis sausio 16 su
laukė 75 metų amžiaus. Lietu
voje 1931-35 buvo Tautinin
kų, Sąjungos generaliniu sekreto
riumi, vėliau Lietuvos Aido, 
Vakarų dienraščių redaktoriumi. 
Bolševikų okupacijos laikais 
buvo patekęs į kalėjimą, ka
lintas Vilniuje ir Maskvoje. Ka
ro metai išbloškė iš tėvynės, per 
Vokietiją, per Paryžių atvyko į 
Ameriką. 1948-51 redagavo Dir
vą. Tada persikėlė į New Yor- 
ką, dirbo Laisvosios Europos 
komiteto spaudos ir organiza
cijų skyriuje. Tuo pačiu metu 
reiškėsi spaudoje, buvo Liet. 
Žurnalistų Sąjungos pirmininku 
— 1950-57, sumaniai ir kruopš
čiai redagavo Elta* biuleteni 
Šiuo metu pirmininkauja suor
ganizuotai PLB leidinių komisi
jai.nupirks.

Romas Kezys sausio 16 sulaukė 50 metų. Ta proga Laisvės 
Žiburio radijo klubas ir artimieji bičiuliai jam sausio 11 
surengė staigmenos priėmimą — vakarienę. Prie 
stalo sėdi iš k. jo motina Eugenija Kezienė, jis pats 
— Romas Kezys, jo žmona — Daiva Kezienė. Antroje 
eilėje trys sūnūs — Ričardas, Edvardas ir Vytis. Pagerbime 
nebuvo dar dviejų sūnų — Algio ir Rimo. Nuotr. Anta
ninos Reivytienės

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ BLYNŲ

Vasario 10 Kultūros Židiny

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, 
Mtad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7-8 v.V. 97.9 FM. Mualc of Lithuania, 
pirmad. 7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM 
89.5 anąhi kalba. Dr. J. J. Stukaa, 
1487 Fore* Dr., Mountalnslda, NJ. 
07092. Tai. (201) 232-5565.
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sskm. 
9-10 vai. ryto WHBI 105.9 FM R. Ko-

11384. TW. 212 229-9134.

Uoliai bendradarbiavo Lietu
vių Enciklopedijoje, buvo vienas 
iš redaktorių, kai leido anglišką 
enciklopediją. Šiuo metu gyvena 
Woodhavene, N.Y. Į savo namus 
dažnai priima prakeliaujančius 
kultūrininkus, suteikdamas 
jiems visokeriopą globą.

lietuviškas
UŽGAVĖNES

%

ruošia L. K. Moterų Sąjungos 29 kuopa
vasario 10, sekmadienį, 12:30 v. popiet Apreiškimo 
parapijos salėjo Brooklyne.
Auka — 5 dol.

LIETUVOS 
N EPRI KLAUSOM YBŠS 

ATSTATYMO MINĖJIMAS 
NEW YORKE

ĮVYKS SEKMADIENĮ, VASARIO MĖN.17D.
11 VAL.: PAMALDOS APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE,

Pradžia 7 vai. vak.

Gros populiarus Joe Thomaa orkestras

Bus gausios, namuose gsmlntos vaišės kartu su 
tradiciniais Užgavėnių blynais 
Įėjimas suaugusioms —13.99 dol.
Moksleiviams Ir studentams — 8410 dol.
Stalai M anksto užsakomi pas:
Loretą Vainienę 516 281-3780
Aušrą Saballoną 212 290-2646
S. Ir B. Bobelius 212 647-0837
Aldoną RygeUonę 201 838-4483
Petrą Tutiną 212 647-1408

(moksleiviai k studentai) 
Tradlclnj bailų rangia ir visus atsilankyti kviečia

New Yarko ateitininkai

vadovaujant Hob. kun. JONUI PAKALNIŠKIUI 
Pamokslą sakys tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M. 
Ždd| tars gert. kone. ANICETAS SIMUTIS 
Organizacijos dalyvauja su vėliavom

3 VAL. P.P. KULTŪROS ŽIDINYJE 
IŠKILMINGAS POSĖDIS — AKADEMIJA

Gen. Konsulas ANICETAS SIMUTIS;
Speclalua Stato Dopt parolgOnas 

kun. dr. JURGIS ŠARKAU8KA8;
JAV Kongreso narys SEDGWICK W. GREEN (rosp.);
Buv. rusų kalinys ukrainietis VALENTYN MOROZ; 
Jaunimo organizatorius VIKTORAS NAKAS

MENINĘ PROGRAMOS DALĮ atliks 
APREIŠKIMO CHORAS, ved. VIKTORO RALIO 
Tautinių Šoklų grupė TRYPTINIS, ved. JADVYGOS 
MATULAITIENĖS.

N.Y. ALTa viena maloniai kviečia dalyvauti minėjimo.
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