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Savaitės 
Įvykiai

ŽUDOMI LIETUVOS INTELEKTUALAI

Atoslūgio politika, JAV vy
riausybės vedama su Sov. S-ga, 
susilaukia vis daugiau kritikų, 
ir vyriausybė yra priversta aiš
kintis. Jai prikišama, kad ji ne
moka išnaudoti progų, kai Sov. 
S-gai prireikia javų ar modernios 
technologijos.

Jane’s VVeapons Systems tvir
tina, kad JAV ir Sov. S-ga smar
kiai lenktyniauja mirties spindu
lių pritaikyme karo reikalam. 
Atskirais atvejais laser spindu
liai jau ir dabar yra naudojami, 
bet, norint juos panaudoti plačiu 
mastu, reikia turėti milžinišką 
energijos šaltinį.

JAV vyriausybė pasiuntė į kai 
kurias draugingas Afrikos valsty
bes valst. d-to pareigūną Wil- 
liam E. Schaufele ieškoti pa
ramos Angolos politikai, pagal 
kurią svetimos kariuomenės 
turėtų būti atitrauktos iš Ango
los ir būtų sudaryta koalicinė 
visų trijų išlaisvinimo sąjūdžių 
vyria'usybė.

Sirijai ir Irakui tarpininkau
jant, Libano min. pirm. Rashid 
Karami paruošė naują paliaubų 
planą, kuris numato perorgani
zuoti politinę krašto struktūrą 
ir įtikinti palestiniečius nesikiš
ti į Libano vidaus reikalus.

Indijos min. pirm. Indira 
Gandhi numato pakeisti krašto 
konstituciją taip, kad išimties 
būklės įstatymu asmens laisvių 
suvaržymai būtų padaryti 
konstituciniais ir kad būtų apri
botos krašto teismų teisės.

Š. Vietnamo gynybos min. Vo 
Nguyen Giap pareiškė, kad ba
landžio mėn. abiejuose Vietna- 
muose įvyks bendro parlamento 
rinkimai.

Kinija nustebino visus, staiga 
grąžindama prieš 2 metus jos te
ritorijoj turėjusius nusileisti 2 
sovietų lakūnus su malūn
sparniu. Gal tai ženklas įtampai 
tarp Kinijos ir Sov. S-gos švel
ninti.

Pakistano prez. Zulfikar Ali 
Bhutto ątėmė teisę uždraustų 
partijų pąreigūnams būti renka
miems į valstybės ar provincijų 
parlamentus.

Azerbaidžane pusantrų metų 
trukusiam teisme 5 kaltinamieji 
buvo nubausti mirties bausme ir 
59 kalėjimo bausmėmis už že
mės ūky įvykdytas suktybes, su
dariusias vyriausybei 12 mil. 
dol. nuostolių.

191 JAV astronomas paprašė 
Sov. S-gos prez. Podgornį pa
leisti iš kalėjimo paskutinius 
bausmės metus atliekantį astro
nomą Kronid Liubarski, kuris 
buvo nuteistas 5 metam kalėji
mo už Dabartinių įvykių kroni
kos platinimą.

Izvestija įrodinėja, kad Vaka
rai nesupranta pagrindinių so
vietų užsienio politikos princi
pų teikti paramą įvairių kraštų 
išlaisvinimo sąjūdžiam, ypač 
kai tie kraštai nori atremti kitų 
valstybių kišimąsi į jų reikalus. 
Čia galvoj turima Angola.

Jugoslavijos vyriausybė pri
sipažino, kad ji laiko kalėjime 
praeitame rugpjūty Rumunijoj 
be žinios dingusį Belgijos pilie
tį Vladimir Dapcevic, kuris 
anksčiau, gyvendamas Jugosla
vijoj, buvo Sov. S-gos šalinin
kas.

NYT gruodžio 27 išspausdino 
Christopher S. Wren straipsnį 
apie Estijos sostinę Taliną, kur 
paliečiama Estijos okupacija, es
tų rusinimas, Talino restoranai 
ir žmonių apranga.

Indijos anglies kasyklose įvy
ko sprogimas. Po to buvo po
tvynis. Žuvo 372 žmonės. Vy
riausybė uždraudė skelbti ži
nias apie šią katastrofą.

pkupuotoje Lietuvoje lap
kričio 5 po traukiniu žuvo ta
lentingas poetas, mokslininkas 
Mindaugas Tamonis. Jį sunaiki
no paslaptinga KGB ranka.

1974 M. Tamonis buvo Pa
minklų konservavimo instituto 
cheminės laboratorijos vedėjas, 
technikos mokslų kandidatas. 
Jis atsisakė restauruoti Raudo
nosios armijos paminklą, nes ta 
armija pavergusi Lietuvą. Savo 
rašte valdžiai jis išreiškė protes
tą prieš lietuvių tautos prie
spaudą, reikalavo jai elementa
rių teisių. ,

Už šį drąsų žygį M. Tamonis 
buvo uždarytas vienoje Vilniaus 
psichiatrinėje ligoninėje ir ten 
išlaikytas 4 mėnesius.

1975 birželio 25 jis vėl laišku 
kreipėsi į Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetą, įspėda
mas dėl neostalinizmo grėsmės 
ir protestuodamas prieš lietuvių 
kultūros slopinimą. Birželio 27 
jis vėl buvo prievarta uždarytas 
į psichiatrinę ligoninę. Tuo 
metu, birželio 29, nepakėlusi to
kios sūnaus nelaimės, nuo šir
dies priepuolio mirė jo motina.

Po mėnesio M. Tamonis buvo 
išleistas iš ligoninės, tačiau 
pastaruoju metu prieš lapkričio 
5 jis vėl gavo šaukimą nuvykti 
į ligoninę, bet nenuvyko. Buvo 
ignoruojamas ir persekiojamas. 
Kaip režimui pavojingą ir kenks
mingą, KGB sugebėjo jį sulikvi- 
duoti.

-o-
Po šio įvykio grupė lietuvių 

parašė laišką Vakarų Europos ir 
Sovietų Sąjungos intelektua
lam: H. Boel, G. Grass, L. Ko- 
lakovskiui, E. Ionescu, S. Si-

JAUNIMO KONGRESAS
Trečiasis pasaulio lietuvių 

jaunimo kongresas baigėsi sau
sio 6 Sao Paulo, Brazilijoje. Jis 
prasidėjo gruodžio 20 Buenos 
Aires, Argentinoje. Kongrese 
dalyvavo lietuvių jaunimo atsto
vai iš Amerikos , Kanados, Bra
zilijos, Argentinos, Urugvajaus, 
Venecuelos, Australijos ir iš Eu
ropos.

Amerikos delegacija grįžta 
sausio 10.

Šiame kongrese dalyvavo ir 
Darbininko redaktorius Tėv. 
Kornelijus Bučmys, OFM. Kon
greso aprašymą pradėsime kita
me Darbininko numeryje.

BR. NAINYS PAS 
URUGVAJAUS MINISTERĮ
Montevideo. — Bronius Nai

nys, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, dalyvavęs 
III pasauliniam lietuvių jau
nimo kongrese, gruodžio 31 
buvo priimtas Urugvajaus užsie
nio reikalų ministerio dr. Blan- 
co. Audienciją išrūpino Lietu
vos atstovas Urugvajuje Anatoli
jus Grišonas.

Audiencijos metu Nainys pa
dėkojo Urugvajaus vyriausybei 
už Lietuvos ir kitų Baltijos kraš
tų okupacijos nepripažinimą ir į- 
teikė ministeriui trijų Lietuvos 
prezidentų medalį. Blanco pa
dėkojo Br. Nainiui ir pažadė
jo ir toliau remti Lietuvos rei
kalus, okupacijos niekada nepri
pažinti.

— The Ukrainian Review, 
trimėnesinis žurnalas anglų kal
ba, leidžiamas Londone, 1975 
rudens laidoj išspaus
dino du pasikalbėjimus 
su Simu Kudirka apie jo susiti
kimus su ukrainiečiais kaliniais, 
su kuriais jam teko būti tose pa
čiose koncentracijos stovyklose. 
(E)

Ukrainiečiui disidentui ma
tematikui Leonid I. Pliušč su 
šeima buvo leista išvykti iš Sov. 
S-gos.

niaVskiui, A. Solženicynui ir A. 
Sacharovui. Papasakoję šį įvykį, 
primena, kaip buvo sulikvidūo- 
tas jaunas talentingas dailinin
kas grafikas Arūnas Tarabilda. 
Jis mirė nukamuotas 1969 lap- 
križio 5.

1970 rudenį paslaptingomis 
aplinkybėmis žuvo jaunas moks
lininkas, kalbininkas, Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos pro
fesorius dr. J. Kazlauskas. Jis 
buvo įmestas į Nerį ir nuskan
dintas.

Savo laišką intelektualams 
grupelė baigia šia pastraipa:

“Lietuvių tauta, šimtmečiais 
turėjusi savo valstybingumą, su
kūrusi savitą kultūrą ir nemažus 
dvasios turtus, negali būti palik
ta istorijos proceso sauvalei. Ji

Vliko seime Nevv Yorke. Iš k. Augustinas Kuolas, Tautos 
Fondo atstovas Kanadoje, atvežęs seimui 25,000 dol. aukų; 
dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko pirmininkas; A. Firavičius, 
Tautos Fondo atstovas Toronte, surinkęs 17,000 dol. Jis buvo 
apdovanotas Karaliaus Mindaugo medaliu. Nuotr. L.Tamošaičio

Britai nusistatymo nepakeitė

Iš Londono Vilkui rašo:
D. Britanijos Žemuosiuose 

Parlamento Rūmuose ministeris 
pirmininkas Harold Wilson rug
piūčio 5 padarė pranešimą apie 
Helsinkio konferenciją. Savo 
kalboj jis pabrėžė, kad Helsin
ky ■ pasirašyti susitarimai nesą 
nei taikos, nei jokia kita, lega
liai rišanti, sutartis. Susitari
mas, anot Wilsono, esąs tik poli
tinis įsipareigojimas, pagal kurį 
būsią vertinami ateities veiks
mai. Jo kalboj Baltijos valstybės 
nebuvo paminėtos. Baltijos vals
tybių reikalas iškilo tiktai per 
debatus, kurie vyko po Wilsono 
kalbos.

Neaprašant plačiau tų debatų, 
reikia atkreipti dėmesį į Balti
jos valstybių de jure pripažini
mo klausimą. Šį klausimą parla
mente iškėlė Julian Amery, kon
servatorius (buv. premjero H. 
Macmillano žentas). Anot jo, 
kai kurie komentatoriai, esą, 
tvirtina, kad Helsinky pasirašy
tas aktas reiškiąs de jure pripa
žinimą Baltijos valstybių okupa
cijos ir Oder-Neisse linijos. J. 
Amery prašė vyriausybę paaiš

nori eiti kartu su gyvenimo pa
žanga, ji nori naudotis tomis tei
sėmis ir laisvėmis, kurias turi ki
tos tautos.

Gerbiami Lietuvos bičiuliai! 
Jūsų talentingi, kupini humaniz
mo kūriniai gerai žinomi ir Lie
tuvoje. Jūsų idėjos susilaukė 
karšto pritarimo ir daugelio lie
tuvių širdyse. Jūsų vardai čia ta
riami su pagarba ir meile.

Mes prašome: padėkite mums 
šventoje kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, dėl jos šviesesnių dienų, 
dėl elementarių žmogaus teisių.

Mes prašome tarti protesto žo
dį dėl mums daromų skriaudų, 
dėl mūsų inteligentijos slopini
mo ir jos rafinuoto naikinimo, 
dėl tragiško M. Tamonio ir kitų 
intelektualų likimo.” 

kinti, kaip šis reikalas faktiškai 
stovi. Ministeris R.S. G. Hatters- 
ley (Foreign Office) vyriausybės 
vardu davė tokį atsakymą: 
“Oderio-Neissės linija nebus nė 
kiek daugiau pripažinta ar lega
liai nustatyta kaip siena po 
Helsinkio viršūnių konferenci
jos, negu tai buvo anksčiau. 
Mūsų nusistatymas dėl šio 
de jure bus nepasikeitęs. Pana
šiai mes pripažįstam Baltijos 
valstybes esant Sovietų Sąjun
gos dalim tik de facto, o ne 
de jure. Šis nusistatymas taip 
pat lieka nepasikeitęs.

Tenka prisiminti, kad opozici
jos lyderė Margaret Thatcher ne 
tik pasisakė prieš Helsinkio akto 
pasirašymą, bet pasirašymo išva
karėse (liepos 26) smarkiai puo
lė Sovietų Sąjungą, apkaltin
dama ją už nepaprastą ginkla
vimosi išlaidų didinimą, už nuo
latinį karo laivyno stiprinimą, už 
tiesos ir laisvės slopinimą ir t.t. 
Anot jos, detente turi būti rea
lybė, remiama ne vien žodžiais, 
bet ir veiksmais.

Britu spauda, bendrai imant, 
Helsinkio įvykius priėmė skep
tiškai ir su rezervais.

(Elta)

Brangūs Sesės ir Broliai 
Lietuviai!

Visų senų kultūringų tautų, 
taip pat ir mūsų tautos istorijoj 
yra neužmirštamų įvykių ir as
menų. Jų įvairias sukaktis lietu
viai mini ne tik Lietuvoj, bet ir 
visam pasauly. Vienas dar ne
senas toks istorinis įvykis yra 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
įsteigimas.

Prieš nepriklausomybės atga
vimą, Lietuvai esant Rusijos 
okupacijoj, Žemaičių, Vilniaus 
ir Seinų vyskupijos nebuvo su
jungtos vienoj provincijoj, o 
kiekviena iš jų priklausė arki
vyskupijom už Lietuvos. Tik 
Lietuvai tapus nepriklausoma, 
popiežius Pijus XI savo aktu- 
bule Lituanorum gente 1926 
balandžio 4 paskelbė, kad nepri
klausomos Lietuvos teritorijoj 
steigiama Lietuvos bažnytinė 
provincija, tiesiogiai priklausan
ti Apaštalų sostui.

Iš likusių Lietuvos teritorijoj 
Žemaičių, Vilniaus ir Seinų vys
kupijų dalių buvo įsteigtos nau
jos Kauno, Kaišiadorių, Panevė
žio, Telšių, Vilkaviškio vyskupi
jos ir Klaipėdos prefektūra. Iš jų 
įsteigta viena provincija su cent- 
ru-metropolija Kaune. Vysku
pais buvo paskirti tada Lietuvoj 
žinomi lietuviai: Kaunui — arki
vyskupas metropolitas Juozapas 
Skvireckas, Kaišiadorim — 
vyskupas Juozapas Kukta, Pane
vėžiui — vysk. Kazimieras Pal
tarokas, Telšiam — vysk. Justi
nas Staugaitis, Vilkaviškiui — 
VYSK. Antanas Karosas, iki tol 
buvęs Seinų vyskupas, ir jam pa
galbininku — vysk. Mečislovas 
Reinys.

Šis įvykis buvo labai reikš
mingas ne tik religiniu, bet ir 
kultūriniu ir politiniu atžvilgiu. 
Šiais 1976 metais sukanka nuo 
to įvykio 50 metų. Labai tiktų, 
kad laisvame pasauly gyveną 
lietuviai šią sukaktį paminėtų 
pirmiausia maldomis už dabar 
kenčiančią mūsų tautą ir perse
kiojamus tikinčiuosius, už miru
sius jos kankinius. Dera paminė
ti ir kitokiais būdais, supa
žindinant mūsų jaunas kartas su 
Bažnyčios ir šio istorinio įvykio

Padėkim Lietuvai atgauti pilną 
laisvę ir nepriklausomybę

Naujų rezoliucijų žygis JAV 
kongrese Lietuvos pilnos lais
vės ir nepriklausomybės reikalu 
bus vykdomas visu galimu in
tensyvumu ir sparta. Visi lietu
viai kviečiami jungtis į šį kon
kretų darbą.

Jau 34 legislatoriai (kongres- 
manai) yra įnešę (pavieniui ar 
grupėmis) tikrai stiprias rezoliu
cijas JAV kongrese Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų pilnos lais
vės ir nepriklausomybės reika
lu. Šis JAV kongresas susirenka 
savo antrajai sesijai sausio vi
dury. Bus dedamos visos gali
mos pastangos stiprių rezoliu
cijų skaičių didinti iki aukščiau
sio laipsnio ir vieną iš tų 
įneštų rezoliucijų pravesti dar 
šiais metais. Negalim tenkintis 

tik status quo Lietuvos byloj
— teprašydami JAV vyriausybę 
ir toliau nepripažinti sovietinės 
okupacijos. Jei JAV vyriausybė 
galėjo ir gali kovoti dėl kitų 
kraštų laisvės ir nepriklausomy
bės ir išleisti bilijonus^ do
lerių bei paaukoti tūkstančius 
gyvybių (dėl Korėjos, Vietnamo, 
Izraelio ir kitų), ji gali pilniau
pasisakyti bei pajudinti Lietu

vos ir kitų Baltijos kraštų bylos 
reikalą. Jei mes patys tenkinsi- 
mės tik status quo (kong- 
resmano Derwinski rezoliucija
— tai yra geriau, negu kad nie
ko!), JAV vyriausybė tikrai nero
dys jokios iniciatyvos.

Pilnas legislatorių paspaudimas
Senatoriai ir kongresmanai 

nepagaili gražių žodžių mum 
Vasario 16-osios ir kitomis pro
gomis. Jei tik reikia jiems kiek 
konkrečiau pajudėti, įnešant 
stipresnes rezoliucijas, eilė jų 
suranda šimtus priežasčių, 
duodami miglotą ar visai neigia
mą atsakymą.

reikšme mūsų tautai, paraginant 
jaunimą stengtis išlaikyti lietu
vius ir gyvai religingais, ir vie
ningais, keliant pasauly užuo
jautą ir visokią pagalbą mūsų 
tautai. Būtų naudingiau šios su
kakties minėjimų atskirose vie
tose nesuvesti į vieną dieną; 
jie ruoštini metų būvyje įvairiu 
laiku. Tačiau svarbiausia, kad 
šiais 1976 metais kiekvienas 
nuolat gyventume tuo prisimini
mu savo maldose, kalbose ir 
santykiuose su kitataučiais.

Ta pačia proga primenam viso 
pasaulio lietuviam katalikam, 
kad 1976 rugpiūčio 1-8 įvyks 
pasaulinis Eucharistinis kong
resas Amerikoj, Philadelphijos 
mieste. Po antrojo pasaulinio ka
ro įvykusiuose šiuose kongre
suose, ypač Barcelonoj, Rio de 
Janeiro, Muenchene ir Mel
boume, lietuviai pasireiškė la
bai ryškiai ir teigiamai. Tikimės 
pasireikšti ne mažiau pras
mingai ir šį kartą.

Philadelphijoj yra lietuvių ko
mitetas, kurio tikslas yra koor
dinuoti lietuvių dalyvavimą 
kongreso bendroj programoj ir 
mūsų savuose pasireiškimuose. 
Šio komiteto adresas: 1913 Wal- 
lače St. Philadelphia, Pa. 19130.

Nutarta šio kongreso proga vi
są pasaulį plačiau painfor
muoti spausdintu žodžiu apie 
dabartinę lietuvių tautos nelai
mę, religijos persekiojimą. Šie 
leidiniai bus paskleisti nemo
kamai, tačiau paruošimas ir iš
spausdinimas pareikalaus išlai
dų. Bus ir kitokių išlaidų ry
šium su dalyvavimu kongrese. 
Todėl dera, kad viso pasaulio 
lietuviai nors simboline auka 
prisidėtų prie šių išlaidų. Tokiu 
būdu kiekvienas dalyvausim 
kongrese ne tik malda, bet ir au
ka.

Nuoširdžiai linkim kiekvie
nam lietuviui Dievo palaima 
gausių ir sėkmingų 1976 metų.

Nuoširdžiai su jumis Dievo ir 
tėvynės meilėje,

Vysk. Vincentas Brizgys

Vysk. Antanas Deksnys

Neduokim savo kongresma
nam ar senatoriam ramybės, kol 
jie neįneš stiprių rezoliucijų 
Lietuvos bylos reikalu. Legisla
toriai turi paklusti savo balsuo
tojam!

t Kiekvienas ^eros valios lietu
vis kviečiamas dar šiandien pa
rašyti laiškutį savo kongresma- 
nui. Laiško pavyzdys duodamas 
žemiau. Turinį galima keisti. 
Svarbu tik, kad liktų ta pati 
mintis. (nukelta į 2 psl.)

LKB KRONIKA NR. 20
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronikos 20 numeris, pasirodęs 
praeitų metų gruodžio 6 paverg
toje Lietuvoje, jau pasiekė Va
karus ir pradedamas spausdinti 
Draugo dienraštyje. Numeris 
pirmiausia aprašo Mindaugo Ta
monio dramą ir jo nužudymą.

Gerulaitis — geriausias 
teniso žaidėjas

Norwalk, Conn., “Tennis 
Magazine” parinko geriausius 
1975 metų profesionalus teniso 
žaidėjus. Jais yra iš Čekoslova
kijos pabėgusi 19 metų amžiaus 
Marina Navratilova ir lietuvis 
Vitas Gerulaitis.

Prof. Juozo Ereto knyga “Pa
mirštieji baltai” pasirodė pran
cūzų kalba. Ją išleido Aušros 
Vartų parapija Montrealyje. Įva
dą parašė min. Stasys Lozorai
tis. Leidinio mecenatai yra dr. 
Leonas ir Irena Kriaučeliū- 
nai.

Solistė Lilija Šukytė, kuri da
bar dainuoja Bavarijos operoje 
Miunchene, antrą kartą gast
roliavo Zuericho operoje ir dai
navo Mozarto “Figaro vestuvė
se”. Opera buvo atlikta italų 
kalba. Spaudos atsiliepimai apie 
dainininkę buvo nepaprastai 
palankūs.
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įvykiai
Nevv Yorke La Guardia aero

drome teroristai išsprogdino 
bombą. Žuvo 11 ir buvo sužeis
ta per 70 žmonių. Teroristai dar 
neišaiškinti.

Britanijoj įsigaliojo įstatymai, 
sulyginą moterų teises atlygini
mo atžvilgiu su vyrais ir panai
kiną bet kokią lyčių diskrimina
ciją.

Meksikos vyriausybė pakeitė 
savo užs. reik, ministerį dėl žy
dų vykdomo Meksikos boikoto 
už tai, kad Meksika balsavo už 
sionizmą smerkiančią rezoliuci
ją-

Iš 47 Afrikos valstybių, pri
klausančių unijai, 17 pripažino 
Sov. S-gos remiamo sąjūdžio An
goloj sudarytą laikinę vyriausy
bę. JAV veikia, kad unija parei
kalautų svetimas kariuomenes 
palikti Angolą.

Alžirijos vyriausybė suteikė 
politinio azylio teises 6 teroris
tam, kurie Vienoj buvo užpuolę 
aliejų eksportuojančių valstybių 
konferenciją. Teroristai buvo 
nuskraidinti į Libiją. Manoma, 
kad jų tarpe esąs ir daugelio 
valstybių policijų ieškomas tero
ristas Carlo Martinez arba Ilič 
Ramirez Sanchez.

JAV painformavo NATO vals
tybes, kad jos priešinsis pastan
gom įtraukti į vyriausybę komu
nistų partijos narius.

Portugalijos kairiųjų užimta 
katalikų radijo stotis Radio Re- 
nascencabuvo oficialiai grąžinta 
katalikam.

Š. Vietnamas yra pasiruošęs 
grąžinti per Saigono evakuaciją 
žuvusių dviejų JAV marinų lavo
nus.

Ispanijos vidaus reik. min. 
Manuel Fraga Iribame pareiškė, 
kad vyriausybė amnestuos poli
tinius kalinius tik pirma pakei
tus bausmių kodeksą ir kai ku
riuos konstitucijos nuostatus.

Sov. S-ga leis nuo kovo 1 
užsienio žurnalistam keliauti be 
atskiro leidimo Maskvos admi
nistraciniame rajone, bet tai ne
palies užsieniečiam uždraustų 
lankyti vietų.

Prancūzija nutarė suteikti ne
priklausomybę prie Adeno į- 
lankos esančiai Afars ir Issas, 
arba Prancūzijos Somalijos, sri
čiai, bet pasiliks ten esančią 
karinę bazę.

Irano karinis tribunolas nutei
sė mirti 10 teroristų, kurie prieš 
kurį laiką buvo nužudę 3 JAV 
pulkininkus ir kelis iraniečius.

Egiptas paskelbė, kad jo ne
karinės skolos siekia 7 bil. dol. 
Sov. S-gai už karinę pagalbą jis 
skolingas 6 bil. dol.

Maskvos Pravda autoritetingu 
straipsniu paneigė tvirtinimus, 
kad Sov. S-ga nesilaiko strate
ginių ginklų apribojimo sutar
ties nuostatų.

Argentinos vyriausybė pri
vertė prez. Izabel Martinez Pe- 
ron atimti iš Ispanijoj gyvenan
čio buvusio jos patikėtinio Jo
se Lopez Rega nepaprasto pa
siuntinio titulą, o Argentinos 
teismas įsakė jį areštuoti už įsi
vėlimą į kyšininkavimą.

Libano falangistų vadas Pier- 
re Gemayel pareiškė, kad 
apie krašto politines reformas 
galima bus tartis tik pasiekus pa
liaubas.

Graikijos buvęs karo policijos 
generolas Demetrios Ioan- 
nides teismo buvo nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos už 1973 
studentų sukilimo numalšinimą, 
per kurį žuvo 40 žmonių.

JAV slaptas vyriausybės pa
tikrinimas parodė, kad gink
luotų pajėgų pasiruošimas kon
fliktam atremti P. Vietnamo ir 
Izraelio karų metu buvo gerokai 
susilpnintas.

Jugoslavijos teismas trečią 
kartą pasmerkė mirti Ustaši or
ganizacijos narį Miljenko Hrkac 
už 1968 bombų padėjimą.

Etiopijos teroristai pagrobė 
penktą amerikietį.

Sovietų karo aviacijos pramo
nė kas mėnesį pagamina 80-100 
moderniausių karo lėktuvų.

Nors JAV kongresas įsakė 
sustabdyti Diego Garcia saloj 
bazės įrengimo darbus, bet įren
gimų statyba vyksta ir toliau iš 
anksčiau tam reikalui skirtų kre
ditų.

Literatūros vakaras su Bernardu Brazdžioniu

LOS ANGELES, CALIF.

Prieš ketvirtį šimtmečio Los 
Angeles mieste ir apylinkėse ap
sigyveno daugelis lietuvių, ku
rte įkūrė įvairių organizacijų, 
turinčių specifinius tikslus. Ta
čiau Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
plėsdami savo veiklą, pastebėjo, 
kad toj veikloj esama spragų; 
todėl pasistengė jas užpildyti. 
Viena iš tokių sričių buvo lietu
vių literatūros populiarizacija; 
todėl nuo 1966 jie ėmė rengti 
literatūros vakarus. Čia, be vieti
nių dailaus žodžio menininkų, 
būdavo pakviečiami ir kitur gy
venantieji. Ir taip sudaroma pro
ga susipažinti su poetais, rašy
tojais ir jų kūryba.

Lig šiol tokiuose vakaruose su 
savo kūryba yra dalyvavę šie 
Los Angelės mieste ir 
apylinkėse gyveną dailaus 
žodžio menininkai: Alė Rūta, 
Danutė Mitkienė, Elena Tumie
nė, Bernardas Brazdžionis, Jur
gis Gliaudą, Juozas Tininis, 
Pranas Visvydas; pakviesti iš ki
tų miestų: Aloyzas Baronas, Ka
zys Bradūnas, Danguolė Sadū
naitė, Anatolijus Kairys, Jonas 
Aistis, Antanas Vaičiulaitis, 
Julija Švabaitė, Birutė Pūkelevi- 
čiūtė.

Gruodžio 6 toks literatūros 
vakaras Šv. Kazimiero parapijos 
salėj buvo jau dešimtasis — 
sukaktuvinis. Jis buvo skirtas 
plačiau supažindinti meno ger
bėjus su Bernardo Brazdžionio 
kūryba, nes 1975 metai sutapo

Bernardas Brazdžionis skaito savo kūrybą gruodžio 6 suruoštame jo garbei literatūros vakare 
šv. Kazimiero salėje Los Angeles, Calif. Nuotr. P. Jasiukonio

Padėkim Lietuvai
(atkelta iš 1 psl.)

The Honorable (kongresmano 
vardas ir pavardė)
House Office Building 
Washington, D.C. 20515

Dear Mr. (kongresmano pa
vardė):

Rep. Alphonzo Be 11 introdu- 
ced H. Con. Res. 368 on July 
30, 1975, which calls for full 
freedom and independence for 
Lithuania and the other two 
Baltic nations. Over thirty Rep- 
resentatives have already co- 
sponsored this legislation. I 
kindly ask you to do that at your 
earliest convenience. It is very 
simple to do that. Please call 
Rep. Alphonzo Bell, and he will 
do the ręst.

Needless to say, I am aware 
of the fact that the House has 
passed H. Res. 864 on Decem- 
ber 2, 1975. Hovvever, it calls 
only for status quo for the Baltic 
Statės. In other words, this 
piece of legislation is almost 
meaningless. Of course, it is bet- 
ter than nothing.

Our diplomatic representa- 
tives at the United Nations and 
elsevvhere should be prepared 
to confront the Soviet Union 
with its acts of aggression 
against the Baltic Statės when 
Soviet spokesmen raiše the cry 
of “imperialism” against our 

su jo kūrybos 50 metų sukaktim.
Vakaras buvo pradėtas LFB 

Los Angeles skyriaus pirm. P.A. 
Raulinaičio įvado žodžiu. Toliau 
apie poeto Bernardo Brazdžio
nio kūrybinius bruožus konden
suotai, bet sistemingai kalbėjo 
rašytoja Alė Rūta. Po to scenoj 
pasirodė, sutiktas auditorijos 
garsiu plojimu, pats sukaktu
vininkas. Jis skaitė savo kūry
bą, įdomiai papasakodamas apie 
savo pirmuosius poezijos bandy
mus periodinėj spaudoj, taip pat 
paliesdamas ir aplinkybes, ku
riose jo kai kurie eilėraščiai bu
vo sukurti. Tos senų laikų re
miniscencijos bei komentarai la
bai padėjo sukaupti klausytojų 
dėmesį, nes visiem buvo įdomu 
išgirsti ir sužinoti, kaip jo kūry
bą, ypač pradžioj, vertino kai 
kurie mūsų žymūs kritikai bei 
redaktoriai. Pasirodo, be teigia
mų atsiliepimų, poetas susilau
kęs ir stiprios kai kurių mora
listų reakcijos. Tad nusprendęs 
net kai ką pataisyti . . .

Be ankstesniuose leidiniuose 
išspausdintų eilėraščių, poetas 
skaitė ir savo naujausią kūry
bą, kuri dar niekur nebuvo 
spausdinta, bet šiuo metu ren
giama spaudai.

B. Brazdžionis dar žinomas 
Vytės Nemunėlio vardu, kuriuo 
yra sukūręs daug eilėraščių vai
kam. Vieną tokį eilėraštį, “Viš
tytės pasaka ”; padeklamavo Da
lia Trotmanaitė, lituanistinės 
šeštadieninės mokyklos mokinė, 
poeto dukraitė.

own country. The issue of the 
Baltic Statės’ freedom and in
dependence deserves to be 
brought up by not only the 
United Nations, būt also in 
other appropriate forams. That’s 
what Rep. Bell’s introduced 
legislation calls for.

The enslaved people of 
Lithuania and the other two 
Baltic nations are not asking for 
military or economic aid. They 
ask the United Statės only for 
its moral support in their 
struggle for national freedom 
loving American should deny 
them that.

I would greatly appreciate re- 
ceivlng Severai copies of H. 
Con. Res. 368 cosponsored (or 
introduced as your own) by you 
in the House.

Thank you.
Sincerely yours, 

(parašas)

Vardas ir pavardė
Pilnas ir tikslus adresas

Kongresmano vardą ir pavar
dę galima sužinoti — jei kartais 
nežinotumėt — paskambinant į 
vietinio amerikiečių dienraščio 

redakciją ar į savo apskrities 
(county) balsuotojų registracijos 
įstaigą (registrar of voters).

Legislatoriai jau įnešė 
rezoliucijas

Kaip jau minėta, 34 kongres- 
manai yra įnešę stiprias re
zoliucijas Lietuvos laisvės reika
lu. Jei vienas jų būtų jūsų kong-

Iš Vytės Nemunėlio poemėlės 
“Meškiuko Rudnosiuko ”, Alei 
Rūtai prižiūrint, deklamavo li
tuanistinės mokyklos mokiniai:
A. Giedraitytė, A. Jarašūnas, I. 
Nelsaitė, A. Palubinskas, B. 
Trotmanaitė, D. Venckutė, P. 
Viskanta.

Solistė Birutė Dabšienė, 
akomponuojant Raimondai 
Apeikytei, atliko B. Brazdžionio 
kūrinius: Pakelėj — kompozici
ja Giedros Gudauskienės, Mano 
protėvių žemė — B. Budriūno, 
Anapus žvaigždės — O. Metri- 
kienės.

Tolimesnėj programoj V. Jatu- 
lienė įspūdingai padeklamavo
B. Brazdžionio eilėraštį “Ąžuo
las”, o aktorė ir režisorė Dalilė 
Mackialienė, talkinant V. Ir- 
likienei, V. Jatulienei, I. Tumie- 
nei ir R. Urbanienei, su nepa
prastu, šiurpą keliančiu įsijau
timu padeklamavo eilėraštį “Ke
leivio talismanas”.

Literatūros vakarų dešimtme
čio proga buvo gauta daug svei
kinimų, kuriuos perskaitė N.Ž. 
Brinkienė ir J. Kojelis.

Baigiamąjį žodį tarė E. Ar- 
bas, LFB skyriaus vicepirminin
kas, padėkodamas programos 
dalyviam ir visiem atvykusiem į 
šį literatūros vakarą. Be to, pro
gramos dalyviai buvo apdova
noti gėlėmis.

Vakaro iškilmingumą padidi
no scenos papuošimas — 
Brazdžionio kūrybos motyvais 
Ritos Bureikienės pieštos deko
racijos.

(nukelta į 4 psl.)

resmanas, parašykite jam padė
kos laiškutį. Štai tie stiprių rezo
liucijų autoriai: J.P. Addabbo 
(D.-N.Y.), F. Annuzio (D.-Ill.), 
J. M. Ashbrook (R.-Ohio), A. 
Bell (R.-Calif.), J.J. Blanchard 
(D.-Mich.), W.M. Brodhead (D.- 
Mich.), J.A. Burke (D.-Mass.), 
N.E. D’Amours (D.-N.H.), J. 
Eilberg (D.-Pa.), H. Helstoski 
(D.-N.J.), J.J. Howard (D.-N.J.), 
J.F. Kemp (R.-N.Y.), W.M. Ket- 
chum (R.-Calif.), R.J. Lagomar- 
sino (R.-Calif.), C.D. Long (D. 
-Md.), T.H. Macdonald (D. 
-Mass.), J.Y. McCollister (R.- 
Nebr.), L. McDonald (D.-Ga.), 
D.J. Mitchell (R.-N.Y.), J.L. 
Oberstar (D.-Minn.), Mrs. S.N. 
Pettis (R.-Calif.), M. Price (D.-
III.), D.W. Riegle, Jr. (D.-Mich.), 
R.A. Roe (D.-N.J.), E.R. Roybal 
(D.-Calif.), M.A. Russo (D.-Ill.), 
R.A. Sarasin (R.-Conn.), S.J. 
Solarz (D.-N.Y.), Mrs. G.N. 
Spellman (D.-Md.), B. Traxler 
(D.-Mich.), D.C. Treen (R.-La.),
W.F. Walsh (R.-N.Y.), B. Wilson 
(R.—Calif.), G. Yatron (D.-Pa.).

Visos akcijos reikalu
Visai tai akcijai vadovauja Re

zoliucijom Remti Komitetas, tu
rįs šiame darbe daug patirties. 
Į visą šį žygį jungiasi latviai, 
estai ir kiti geros valios ameri
kiečiai. Šis vienetas šios akcijos 
reikalu yra paruošęs naujos lite
ratūros. Visos medžiagos šiai 
akcijai ir kitais klausimais rašy
ti: Rezoliucijoms Remti Komite
tas, Post Office Box 75893, Los 
Angeles, California 90075.

RRK

VIEŠBUČIAI: 

Stardust $249
Flamingo 259
Aladdin 259
Circus Circus 259
Hilton 279
Ceasar’s Palace 289
MGM Grand 299

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus Ir Daorastus.
Pilnas patarnavimasJdėdahrhaujaš dališ.~Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakinq 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.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y? 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko

las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. Ml 7-6637.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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.

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

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

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirite Wlnes & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tai. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma Į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir
sąžiningas.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines Nevv York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

GRUPINĖS KAINOS PAVIENIAMS ASMENIMS 
4 DIENŲ KELIONĖ Į

LAS VEGAS
KAINA ĮSKAITO:

Skridimai lėktuvu
Viešbutis nuo ketvirtadienio iki 
sekmadienio
Pervežimai iš aerodromo į vieš
butį ir atgal
Visi lėktuvų ir viešbučių taksai 
Bagažų nešiojimai 
Dveji pusryčiai
Sauja nikelių

Šių kelionių ir kitais kelionių reikalais 
kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
ROMAS KEZYS, SAV.

2129 Knapp St. Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. (212) 769-3300
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Amerikai 200 metų!
Besikeičiant metams, per te

levizijos stotis, per radiją buvo 
>• priminta, kad šie 1976 metai 

yra Amerikos sukaktuviniai me
tai — Amerika švenčia 200 metų 
savo nepriklausomybės sukaktį.

Tai atžymėta labai triukšmin
gai. Degančios šviesos, tautinės 
spalvos puošė orkestrų estradas. 
Kilo balionėliai su jubiliejaus 
ženklais. Tūkstančiai kepuraičių 
buvo paženklinta sukakties skai
čiais.

Bažnyčiose vyko pamaldos, 
buvo sakomi pamokslai, buvo 
meldžiamasi už Amerikos lais
vę, giedami himnai, patriotinės, 
tradicinės dainos.

-o-
Su pakilia nuotaika šis kraš

tas įžengė į sukaktuvinius me
tus. Drauge džiaugiasi ir visas 
laisvasis pasaulis, kad Amerika 
yra demokratinė šalis, rūpestin
gai išsaugojusi žmogaus laisvės 
principus.

Į Ameriką pateko pirmiausia 
žmonės, kurie patys bėgo nuo 
religinių ir politinių persekioji
mų. Amerikos kūrėjai ir panoro, 
kad šitoje šalyje žmogus ne
būtų persekiojamas. Kai tuo 
metu Europoje buvo galingi 
karaliai, kai buvo kuriamos net 
organizacijos išlaikyti absoliu
tizmui, Amerika pasuko laisvių 
principu. Ta laisvė ir išaugino 
Ameriką, sukūrė jos industriją, 
jos mokslą ir meną.

Amerika ypač išsivystė šiame 
šimtmetyje, per paskutinius 
50-70 metų. Reikia prisiminti, 
kad čia buvo padaryti patys nau
jieji išradimai, kurie visai pakei
tė pasaulio vaizdą. Pradedant 
nuo telefono, nuo lėktuvo, elekt
ros lemputės, kiek čia padaryta, 
išvystyta į sudėtingą ir galingą 
organizaciją. Amerika sukūrė 
naują gyvenimo stilių, kurį pasi
savino visas pasaulis.

Amerika atidengė atominę 
energiją ir pionieriška savo dva
sia, precizine technika bei orga
nizuotumu atliko istorinį žmoni
jos žygį į mėnulį, palikdama ten
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žmogaus pėdas ir vėliavą didžia
jai Amerikos garbei.

-o- ę
Nors Lietuva ir nutolusi nuo 

šio krašto, bet ir jai teko pri
sidėti, kad Amerika augtų ir 
būtų laisva ir graži. Prisiminki
me ir tai, kai anais olandų lai
kais Nevv Yorko pirmasis moky
tojas ir gydytojas buvo lietuvis 
Aleksandras Kuršius. Ne pirk
lys, ne bankininkas, bet žmo
gus, kuris nešė šviesą ir tiesė 
pagalbos ranką sergančiam.

Amerikos laisvės karų metu 
irgi randame lietuvių. Toks 
buvo generolas Tadas Kosciuš
ka, save laikęs lietuviu. Buvo 
ir daugiau karininkų, atvykusių 
kariauti už šio krašto laisvę.

19 amžiaus antroje pusėje į šį 
kraštą pradėjo keliauti lietuviai, 
bėgdami nuo labai sunkių gyve
nimo sąlygų Lietuvoje. Carinė 
Rusija, okupavusi kraštą, jį į- 
stūmė į vargą, į skurdą, į tamsą. 
Išlipę šiame krašte, tie pras
čiokėliai įsijungė į darbus, į 
šio krašto statybą. Jie čia rado 
laisvę ir gerovę. Drauge jie su
gebėjo sukurti savas organizaci
jas, parapijas, sugebėjo didelėm 
aukom remti savo gimtąjį kraš
tą.

Kai Lietuva buvo nepriklau
soma, vyko abiejų kraštų graži 
draugystė. Žmonės laisvai kelia
vo; grįžę iš Amerikos, prisidėjo 
prie Lietuvos statymo bei ugdy
mo.

Po antrojo pasaulinio karo, kai 
čia atvyko daugybė pabėgėlių, 
Amerika juos su meile priglaudė 
ir davė visas laisves ir gerovę. 
Niekur taip gerai neįsikūrė tie 
benamiai žmonės, kaip šiame 
krašte. Iš tos naujos pabėgėlių' 
kartos išėjo eilė naujų mokslo 
vyrų, kurie įsijungė į šio kraš
to augimą. Kiek lietuvių yra fi
zikų, matematikų, kompiuterių 
specialistų, kiek jų dirba univer
sitetuose! Kiek lietuvių verčia
si laisvomis profesijomis, taip

(nukelta į 4 psl.)
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Tada nė 
vienas gerai nežinojome, kas 
vyko už mūsų nugarų. Ribben- 
tropo, Vokietijos užsienių reika
lų ministerio, pasakojimu, pasi
rašius grobuonišką Reicho ir 
SSSR paktą Maskvoje, Stalinas 
“uždėjo ranką ant žemėlapy Ru
sijai priskirtos dalies ir ją pri
statė kaip medžioklės rezervatą’ 
(Albert Speer, Inside the Third 
Reich, 1970). O Churchillis, di
delis nacionalizmo ir Hitlerio 
priešas, apie Sovietų Sąjungą pa
sakė: “Jei Hitleris įsiveržtų į tą 
pragarą, Parlamente geru žodžiu 
velnią paminėčiab" (Tute, 
Costello, Hughes, D-Day, 1974).

Dabar, “Sukilimu’ remda
miesi, pažiūrėkime, kaip šioje 
baisioje padėtyje elgėsi tauta.

Vos dešimčiai dienų praėjus 
nuo pirmos bolševikų oku
pacijos, Škirpa grįžo Lietuvon. 
Ir štai pasakoja: “Patyręs, jog at
siradau Kaune, prof. Petkevičius 
paprašė vieną savo artimųjų, bū-

ŠKIRPOS “SUKILIMAS” SMALSUMO POŽIŪRIAIS

VYTAUTAS VOLERTAS
PASKAITA, SKAITYTA LFB NEW YORKO SAMBŪRIO 
SURENGTAME KNYGOS PRISTATYME 1975.XI.16.

tent Joną Jablonskį, buvusį man 
pavestos Pasiuntinybės sek
retorių, mane kontaktuoti. 
. . . Jablonskis atskleidė man, 
jog planuojama ar net jau buvo 
siekiama sudaryti Lietuvos Vals
tybės Tarybą, kuri veiktų slapta 
pačiame kraite ir palaikytų ryšį 
per mane su likusia užsieny to
liau veikti Lietuvos diplomati
ja” (21 pusi.). “Sutarėme su 
Jablonskiu, jog stengsis nutiesti 
su manim ryšį per “žaliąją sie
ną”. Savo tą įsipareigojimą jis 
ir buvo įvykdęs. ... Po J. Ja
blonskio atsilankymo sekančią 
dieną ar vėliau buvo atsilankęs 
pas mane ir. . .generolas An
tanas Gustaitis, mūsų karo avia
cijos viršininkas, . . . generolas 
pasakė, jog galėtų, jei būtų rei

Kompozitorius-dirigentas Jeronimas ^Kačinskas kal
ba apie Vladą Jakubėną gruodžio 13 Kultūros Židinyje. 
Nuotr. V. Maželio

kalinga, atskraidinti į Vokietiją 
kandidatus į naują Lietuvos vy
riausybę. . . . Kai pareiškiau 
abejonę, ar begalės pakilti su 
lėktuvais į orą ir ar sovietai to 
nesukliudys, generolas aiški
no, jog kol kas jų kontrolė aero- 
dromupse dar nebuvo ypatingai 
griežta” (23 pusi.).

Tokia atrodė antiokupacinio 
judėjimo pradžia, kilusi iš mūsų 
tautos inteligentų tarpo. Ir pasa
koja Škirpa per šimtus puslapių, 
kaip buvo nugalima “žalioji sie
na”, kaip kaimuose ir mieste
liuose darbininkai, ūkinin
kaičiai, moksleiviai ir studen
tai platino priešsovietinę lite
ratūrą, kaimuose ir miesteliuose 
ruošėsi sukilimui, kuriame 
dalyvavo visa tauta, be luomo 
ir amžiaus skirtumo. Vaisius ži
nome iš daugelio šaltinių, o 
Škirpą cituojant, matome: “Kuo
met Kauno aktyvistų fronto vy
rams pavyko užimti tenykštę 
radijo stotį ir birželio 23 d. ry
tą (taigi parai praėjus nuo karo 
pradžios — V.V.) paskelbti oro 
bangomis atkūrimą Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės, 
su paraginimu visiems griebtis 
ginklo ją ginti, LAF organizaci
jos tinklas išsivystė į dinamiš
ką visos tautos sukilimo sąjū
dį ir ginkluotą kovą už tautos 
aukščiausiąjį laisvės idealą’ 
(288 pusi.). “Prof. Pakšto apskai
čiavimu, birželio 23 dienos su
kilime aktyviai — su ginklu ran
koje —dalyvavo apie 131,000 
kovotojų” (296 pusi.). “Bendras 
skaičius sukilimo metu žuvusių 
LAF laisvės kovotojų, kaip ži
noma, siekia 4,000 vyrų, taigi 
600-tais su viršum daugiau, 
negu žuvo vokiečių karių kovos 
žygio per Lietuvą metu, visų
4.5 armijų nuostolius paėmus 
kartu!” (297-298 pusi.).

Skaitytojas jaus, kad į pirmąjį 
klausimą atsakyti — apibūdinti 
tautą nelaimės metu — Škirpai 
buvo lengva. Lengva ir man čia 
jį perteikti, nes vaizdas yra aiš
kus, ne suterliotas.

Vyriausybė
Eisenhovveris yra prisipažinęs 

savo artimiesiem: “Kai turiu lai
ko pagalvoti, stebiuosi, kokį fan
tastinį paveikslą žmonėse sukū
rė propaganda iš paprastučių 
mano būdo savybių” (H. S. Par- 
met, Eisenhower, 1972). Jei taip 

sugeba plisti geros žinios, ką be
kalbėti apie tas, kurios pasakoja 
neigiamybes. Vienas blogas žo
dis gimdo dešimtį blogesnių. 
Todėl atsarga, prabylant apie 
kieno nors tamsias vietas, yra ne 
baikštumas, bet būtinybė. Nei
giamybes galime aptarti, tik 
jomis būdami tikri ir žinodami, 
kad tai bus naudinga visuome
nei.

Kiek tuo tragišku momentu 
turėjo išmintingos nuovokos ofi
cialūs tautos prieky esą vadovai 
— labai painių svarstymų te
ma. Dėl jos nemažai pareiški
mų Škirpos adresu atsirado 
mūsų spaudoje. “Sukilime” tuo 
klausimu medžiaga yra gausi ir 
įdomi. Bet ar ji pilna? Ar auto
rius galėjo žinoti visus faktus, 
būdamas Vokietijoje? Tiesa, jis 
kalbėjosi su pasitraukusiu prezi
dentu, ir knygoje perduotuose 
dialoguose žadina smalsumą ir 
truputį nusistebėjimo. Tačiau 
aš, jau pareiškęs savo nuomonę, 
nebandysiu prie šios temos su
stoti, nes aiškaus atsakymo netu
riu, negaliu turėti ir nenoriu 
trukdyti formuotis savo nuomo
nes tiem, kurie “Sukilimą” 
skaitys. Škirpos knyga šį klausi
mą paliečia plačiai. Man buvo 
naudinga palyginti jo ir Stasio 
Raštikio pasisakymus. Škirpa 
vyriausybės darbą stebėjo iš už
sienio, jį pasiekdavo tik nutari
mai ir instrukcijos, smulkmenų 
nežinant. Raštikis pats nutari
muose dalyvavo, tas smulkme
nas net kurdamas. Ir štai dviejų 
vyrų tvirtinimai kai kur sutinka, 
kai kur skiriasi.

Lietuvoje buvo ūkininkų, ku
rie, entuziazmo pagauti, per 
naktį spragilus iškeitė į motori
nes kūlimo mašinas, išrovė so
dus, plotus apsodindami naujo
mis vaismedžių pamainomis, 
uždengė raudonus stogus ir su
žlugo. Kiti drąsą ir pramatymą 
jungė su protinga atsarga, dau
giausia laimėdami. Treti kasmet 
kirpo menkos veislės aveles, 
džiaugėsi jų šiurkščia vilna ir, 
užkrosny šildydamiesi, su žmo
nomis barėsi dėl niekų. Mūsų 
vyriausybės pirmajai kategorijai 
nepriklausė. Ar jas skirti antron, 
trečion, pasakys dokumentai 
ateity, kurių tarpe bus ir Škir
pos “Sukilimas”.

(Bus daugiau)

Vytautas SUVALKIJOS ŪKININKO
ATSIMINIMAI
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Naktį 
gulėdami nutarėm šeimininkei 
duoti kiekvienas po dešimt rub
lių. Gavusi 50 rublių, moteriš
kė nustebo, puolė mum bučiuoti 
rankas. Kokia ji dabar laiminga 
esanti, turėdama tiek daug 
pinigų! Turbūt pats Dievas mus 
pas ją atvedęs!

Vediku prisistatė vidutinio 
amžiaus žmogus. Truputį pasi
kalbėjus su juo, ar žino, kur gy
vena vokiečiai, atsisveikinom 
su šeimininke ir patraukėm į va
karus.

Prie Kamajų perkirsdami vieš
kelį, susitikom stambų apie 60 
metų vyrą, vos paeinantį. Visas 
sutinęs nuo bado, nepanašus į 
žmogų. Vedikas mum pasakojo, 
kad visą laiką prie Kamajų bu
vo prisigrūdę vokiečių kariuo
menės. Laukai liko nesėti. O gy
vulius vokiečiai atėmė. Maža li
ko gyvų žmonių. Daugelis mirė 

, badu.
Vedikas pradėjo mus barti: 

“Jūs buvot prasti kareiviai: ati- 
davėt vokiečiam žmones ir 
viską.” Toks mūsų išbarimas bu
vo jau antras šioj kelionėj, nors 
ir apsimetėm, kad kareiviais ne
buvom.

Nuvedęs mus apie 10 kilo
metrų, vedikas toliau mus vesti 

atsisakė, nes nesą žinoma, kur 
gyvena vokiečių žandarai.

Nugalėjom Nerį ir Nemuną
Taip keliaudami, priėjom 

Nerį. Čia žmonių padėtis buvo 
žymiai geresnė. Nakvynę gau- 
davom greitai. Jau nesakė, kad 
neturi ko duoti valgyti, bet ir ne
siūlė.

Vilnių praėjom šiaurės puse.
Susiradom vyruką, kuris mus 

visus po vieną baidare perkėlė 
per Nerį. Sakėsi labai rizikuojąs. 
Jei vokiečiai pagautų, tai išga
bentų į Vokietiją. Turėjęs gerą 
luotelį, bet vokiečiai atėmę. Ta
da pasidaręs šitą, kurį lengviau 
bet kur nusinešti ir paslėpti.

Patyrėm daug baimės. Viena: 
kad nepagautų vokiečiai. Antra: 
dviem žmonėm sėdint baidarėj, 
vanduo, nešąs ledo gabalus, vos 
vos per viršų neįbėga į baidarę.

Kol po vieną buvom perkelti, 
praėjo nemaža laiko. Atsi- 
teisę su vyruku, patraukėm to
lyn į vakarus. Dar prieš tai visą 
laiką kalbėjomės, kaip nugalė- 
sim Nerį ir Nemuną. Ir štai vie
ną jau nugalėjom.

Apie pavakarę jau buvom ant 
Nemuno kranto. Kauno pusėj, 
Petrošiūnuose.

Vienas iš mūsų įėjo į pirmu
tinį namą. Tuoj iš namo išbėgo 
jaunas vyras ir prašė visus sku
biai sueiti į vidų, kad nepama
tytų vokietis. Jis papasakojo, kad 
iš kaimo surinkti visi luoteliai. 
Juos kaimo gale ant Nemuno 
kranto saugojąs vienas vokietis.

Susitarėm su tuo vyru, kad jis 
naktį mus perkels per Nemuną. 
Jo žmona pradėjo jį prašyti, kad 
jis to nedarytų. Sako: “Tu tik 
parėjai iš kalėjimo. O jei tave da
bar vokiečiai pagautų, tai tikrai 
išvežtų į Vokietiją. Tai ką aš vie
na veiksiu? Jau ir taip daug var
gau.”

Vyras žmonos paklausė ir šito 
darbo atsisakė. Jis pasiūlė kitą 
planą: “Netoli tos vietos, kur 
vokietis saugoja luotelius, yra 
dvi siuvėjos. Vokietis nueina 
pas siuvėjas ir gana ilgai išbū
na. Jūs nueisit į panemunę. Aš 
atnešiu jum irklus. Nuėjęs pa
saugosiu vokietį. Kai jis nueis 
pas siuvėjas, aš jum pranešiu. 
Tada jūs nubėgę griebkit luote
lį ir plaukit per Nemuną.” Dar 
pasakė, kad visi luoteliai yra 
kiauri. Tik tas sveikas, kuris 
stovi toliausiai nuo Nemuno, ar
čiau prie gluosnio.

Tada nuėjom prie Nemuno. 
Vyras mum atnešė keturis irk
lus. Kiekvienas jam davėm po 10 
rublių. Jis nubėgo sekti vokie
čio. Netrukus pamatėm vyrą mo
jant mum ranka. Visi bėgom, 
kiek galėjom. Tuoj pagriebėm 
valtį ir jau plaukėm.

Bet tokia mėnesiena, kad 
šviesu kaip dieną. Jei vokietis 

mus pamatytų, tai visus iššau
dytų. Plaukti greitai neina, nes 
vanduo neša didelius gabalus 
ledo. Tą ledą reikia praleisti, 
kad neapvęrstų mūsų luoto.

Labai sraunus vanduo mus 
pavandeniui toli nunešė. Pasie
kę kitą Nemuno krantą, tuoj 
šokom visi į Suvalkijos žemę. 
Luotas su irklais nuplaukė Kau
no link. >

Visi buvom linksmi ir tuoj pa
likom Nemuną.

Volaečių naguose
. Na, vyrai, jau esam namie! 

Jau Suvalkijos žemė. Visas kliū
tis nugalėjom. Bet susitarėm: 
jei dabar koks vokietis mus no
rėtų suimti, tai nepasiduosim. 
Pirmiausia siūlysim pinigų; jei 
nesutiks imti, tai panaudosim 
jėgą.

Graži mėnesiena. Trauksim, 
kol prašvis. Naktį ieškoti nakvy
nės netinka, nes nežinom, kur 
kas gyvena.

Ž. Galinis ir J. Maknavičius, 
ilgai ėję pirma mūsų, nežinoda
mi vietovės, atsimušė į Jiesios 
upę. Galėjom pasukti porą šim
tų žingsnių į kairę — Jiesios bū
tume nesiekę. Pirmieji eidami 
nematė, kad geležinkelio tiltą 
per Jiesią saugo vokietis karei
vis. Mes trys, paskui eidami, 
išgirdom vokiečio rinksmą. Ta
da skubėjom saviškiam į pa
galbą. Sargybinis patraukė vielą, 
ir iš netoli stovinčios būdelės 
išbėgo keturi ginkluoti vokie
čiai. Jie mus apsupo ir suėmė. 

Anuodu, Z.G. ir J.M., pabėgo. 
Jiesia apaugus krūmais. Mes 
trys būtume galėję daug leng
viau pabėgti, nes dar toli bu
vom nuo Jiesios.
muką. Prašėm, kad paleis- 
muką. Prašėm, kad mus paleis
tų. Sakėm, kad labai norim val
gyti. Užtepė ant duonos rieku
tės marmelado. Davė suvalgyti. 
Vienas vokietis kalbėjo lenkiš
kai. Tai susikalbėjom pakan
kamai. Visi kareiviai prašė sar
gybos viršininką, kad mus pa
leistų, bet užsispyrėlis vokietis 
mūsų nepaleido. Neturėjom jo
kių popierių, kurie įrodytų, kad 
esam rusų kareiviai. Tai perdaug 
nenusigandom.

Rytą atėjo vokietis feldfebelis 
patikrinti sargybos. Jam sargy

bos viršininkas atraportavo šios 
nakties įvykį. Feldfebelis smar
kiai išbarė sargybinį, kodėl 
anuodu paleido, kodėl ne
nušovė.

Tuoj mus nuvarė į Veiverius. 
Iš čia — pastotė. Ūkininkas nu
vežė į Marijampolę. Čia surašė 
vardus, pavardes ir gyvenamą
sias vietas Lietuvoj. Nuvedė 
prie arklių turgaus aikštės, į 
Skrinsko namus. Spygliuotų vie
lų tik likučiai. Vidury keletas lo
vų, klotų šiaudais. Vokietis pasa
kė: “Dieną galit vaikščioti po 
miestą, bet naktį turit būti šitam 
name.”

Vieną dieną, vaikščiodamas 
po miestą, susitikau savo kaimy
ną. Tas parvažiavęs pasakė apie 
mane mano artimiesiem. Jiem 

buvo didelė staigmena, kad aš 
gyvas. Vykstant pirmiesiem rusų 
ir vokiečių susirėmimam, daug 
lietuvių žuvo Kurpikų kaime. Ir 
aš buvau priskaitytas prie žuvu
siųjų. Net buvo meldžiamasi už 
mano sielą. Bet, matyti, dar ne
buvo atėjęs man laikas.

Gavus apie mane žinią, sesuo 
Onutė tuoj atvažiavo manęs ap
lankyti ir atvežė maisto.

Išgirdom iš vieno vokiečio, 
kad mus tuoj išveš į Kauną. 
Kitos dienos ankstų rytą visi trys 
patraukėm namų link.

Pakeliui turėdamas giminių, 
savo tėvų namus pasiekiau ne
greit.

Nuo tėviškės namų už pusės 
kilometro, kur anksčiau buvo 
valsčiaus raštinės namai, dabar 
gyveno du vokiečių žandarai. 
Vienas jų, Seinimanas, mokėjo 
truputį lietuviškai. Atėjęs į na
mus, mano tėvam pasakė: “Ga
vau pranešimą iš Marijampolės, 
kad suareštuočiau jūsų sūnų. Jis 
buvo Marijampolėj sulaikytas, 
bet pabėgo. Jei yra namie, tai 
tegu nesirodo, kad kaimynai jo 
nepamatytų. Pamatę tuoj ateis 
pas mane skųsti. Tada jau bus 
blogai.” 7

Apie mano sugrįžimą tuoj 
sužinojo parapijos klebonas kun. 
Ilgūnas. Jis visą reikalą sutvar
kė. Tik Teikėjo keturias dienas 
Vilkavišky atlikti karantiną, ir 
prie manęs jau niekas nebesįka
bino.

(Bus daugiau)
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KUN. PIJAUS ČĖSNOS YPATINGA SUKAKTIS kad tam turėjo savybių ir gali
mybių.

Kun. Pijus Čėsna gruodžio 23 
atšventė retą sukaktį — 60 metų 
kunigystės. Tarnauti Dievui 
prie altoriaus, būti dieviškų pa
slapčių patikėtiniu žemėj visada 
ir kiekvienam yra didelė privile
gija, išimtinė Dievo malonė. 
Bet tarnauti Dievui atliekant ku
nigiškas pareigas net 60 metų 
— tai išimtiniausia privilegija, 
tai retai kam suteikiama Die
vo malonė. Ši malonė Viešpaties 
yra suteikta kun. P. Česnai. 
Minėdami šią ypatingą sukaktį, 
dėkojam su juo Dievui, kad 
jį pašaukė būti kunigu ir kad 
jam leido ir leidžia eiti tokį 
ilgą kunigiško gyvenimo kelią.

Kun. P. Čėsna yra suvalkie
tis, kilęs iš žinomų Čėsnų-Pau- 
tienių šeimų. Jis gimė 1889 
sausio 15 Vilkaviškio parapijoj, 
kur Čėsnai turėjo didelį ūkį. 
Jo motina Pautieniūtė buvo ki
lusi iš kaimyninės Lankeliškių 
parapijos, taip pat iš turtingos 
ir aukšto kultūrinio lygio šei
mos.

Pradžios mokslą baigė gimti
nio Bardauskų kaimo mokykloj. 
Gimnaziją lankė Marijampolėj, 
kur gyveno vienas iš jo dėdžių, 
žinomas gydytojas. Iš Mari
jampolės persikėlė į Vilnių ir 
toliau tęsė gimnazijos mokslą. 
1910 atvyko į Ameriką, kur

PREL. LADAS TULABA

Kun. Pijus Čėsna

parapijoj, kur tuo metu klebona
vo jo dėdė kun. S. Pautienius.

Kunigo darbą pradėjo Tama- 
qua Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijoj, eidamas vikaro parei
gas. 1916 spalio mėn. buvo per
keltas vikaro pareigom į She
nandoah, kur klebonavo jo dė
dė. Čia išbuvo trejus metus. 
1919 buvo perkeltas Phila- 
delphijon į lietuvių Šv. Kazimie
ro parapiją. O 1920 gegužės 1 
buvo paskirtas klebonu Maha- 
noy City lietuvių Šv. Juozapo 
parapijoj, kur išklebonavo be
veik 50 metų. 1969 pavasarį, 
atšventęs 50 metų kunigystės ju
biliejų, pasitraukė iš parapijos 
ramiai praleisti senatvės. Apsi
gyveno privačiai. Tačiau ir da
bar jis vis dar noriai ir uo
liai talkina naujam klebonui pa
rapijos darbe Mahanoy City, 
Penna.

Kaip kunigas, ribojosi dau
giausia parapine veikla. Para- 
piečiam buvo geras tėvas. Para
pijai — puikus administratorius. 
Parapijoj jis nebuvo vienas iš 
visų, bet veikiau vienas virš 
visu. Ir santykiuose su kitais 
kunigais pasižymėjo gal daugiau 
individualizmu, negu socia
lumu. Mahanoy City jis lieka ir 
liks ilgam gyvas, žmonių širdy
se ir pastatuose, kuriuos jis puo
šė, kuriuose jis veikė, kuriuose 
jis paliko dalį savęs.

H

SEASONS
GREETINGS

HAPPY NEVY YEAR
ENTERMANN’S BAKERS 

FINE BAKED GOODS SINCE 1898 
1724 FIFTH AVENUE BAYSHORE, L.l. 

CALL 516-273-6000

HAPPY NEVY YEAR

EVERBEST 
Floor Scraping 

and Waxing 
CL 8-5802 

1490 EAST 35TH ST.

HAPPY NEW YEAR 
CHINA CHEF 

75-21 31 Avė. Jackson Heights, N.Y.
335-3414

HAPPY NEVY YEAR

C. GUS INGENITO 
& CO. INC.

9 ELM PLACE AMITYVILLE, N.Y.
CALL 516 264-0644

HAPPY NEVY YEAR 
COLE PICKELNY & CO.

79 Hoover Avė.
Passaic, N.J.
201 472-5900

HAPPY NEW YEAR 
COOKEY’S CYCLE CENTER 

RACING & TOURING BICYCLES COMPLETE 
8ALES REPAIRS PARTS MOTORBECANE ZEUS 
MOSSBERG BIANCHI PARIS SPORT VISTA 
GiTANE “EXCLUSIVE L.l. OEALER FOR MASI” 
"CORKY" CUSTOM BUILT RACING FRAMES 

GLEN HEAD, 15 GLEN HEAD ROAO
. (516) 676-3321

HAPPY NEVY YEAR 
MINI FLEA MARKET

30 CHURCH AVĖ.
FROM 1 TO 4:30 TABLES "AVAILABLE DAILY 

WEEKLY MONTHLY

FOR INFORMATION CALL 212 438-9108

NEW YEAR’S GREETINGS

FIRST NATIONAL BANK 
OF 

HOPE

HOPE, NEW JERSEY 
MEMBER F.D.I.C.

CALL (201) 459-4121

gyveno kitas jo dėdė — kun. S. 
Pautienius, Mahanoy City lie
tuvių Šv. Juozapo parapijos kle
bonas. Dėdės patariamas ir glo
bojamas, Pijus apsisprendė tapti 
kunigu. Philadelphijos vysku
pas P. J. Ryan, kun. S. Pau- 
tieniui rekomenduojant, Pijų 
noriai priėmė į dieceziją ir 1910 
rudenį pasiuntė mokytis į Šv. 
Cirilo ir Metodijaus, Orchard 
Lake, Mich., kunigų seminariją. 
Po penkerių metų studijų 1915 
gruodžio 23 Philadelphijos vys
kupas pagelbininkas J.J. 
McCort įšventino jį kunigu. Jau
nasis kunigas Pijus Čėsna pir
mas iškilmingas mišias aukojo 
Shenandoah lietuvių Šv. Jurgio

Kun. P. Čėsnos asmenybė yra 
turtinga ir įdomi. Gaila, kad pa
žinimo stoka neleidžia jo giliau 
bei objektyviau pristatyti visuo
menei.

Kaip lietuvis, jis buvo, yra ir 
liks anas tėvų žemės meile de
gąs ir negęstąs žiburys. Jo meilė 
Lietuvai buvo tokia didelė, kad 
jis save laikė tautininku, ne par
tinės politikos, bet tėvynės mei
lės prasme. Šia prasme save tau
tininkais laikė Tumas-Vaižgan
tas, Maironis, Laukaitis ir kt. 
Lietuvą jis gyveno, Lietuvos jis 
ilgėjosi, Lietuvai jis dirbo, Lie
tuvai jis aukojo ir paskutinius sa
vo gyvenimo žingsnius.

Jausdamas Lietuvos ir lietu
vių reikalus, jis tyliai rėmė tuos, 
kurie dirba ir aukojasi Lietuvai 
ir lietuvybei. Ir mūsų Šv. Ka
zimiero kolegija iš jubiliato pa
tyrė daug gerumo ir pagal
bos, kada jos šaukėmės, kada 
jos mum reikėjo.

Išorėj elegantiškas, bet elgi
mosi formose paprastas. Pirmuo
ju įspūdžiu atrodo griežtas ir ne
lankstus, bet giliau pažvelgus — 
jautrus ir gal net nedrąsus. Aukš
tų polėkių, bet atsargus. Užsi
mojimuose ir žodžiuose — stip
rus, bet praktiškoj veikloj — 
santūrus ir santykiuose atsar- ’ 
gus. Gal dėl to, nors būdamas 
pozityvus, neiškilo ir nepasiekė visoke^opų dangiškų dovanų.

Tegul gerasis Dievas ir toliau 
laimina mūsų brangųjį jubiliatą, 
suteikdamas jam sveikatos ir

gyvenimo viršūnių, nežiūrint,

ŽINIOS IŠ LB VEIKLOS
JAV LB krašto valdyba šio

mis dienomis gavo JAV Raudo
nojo Kryžiaus pranešimą, kad 
šios organizacijos tarptautinį 
skyrių yra pasiekęs LB įteiktas 
Sov. Sąjungos kalėjimuose esan
čių lietuvių politinių kalinių są
rašas. Kokios akcijos bus imama
si kaliniam padėti, pranešime 
nesakoma. Lietuvių Bendruo
menė kalinių klausimą kelia 
JAV kongreso narių tarpe ir de
da pastangas į paskirų kalinių 
rėmimą bei su jais susirašinėji
mą įjungti lituanistinių mokyklų 
mokinius.

Algis Rugienius, JAV LB tary
bos pirmininkas, daug pastangų 
yra įdėjęs, susisiekiant su JAV 
kongreso nariais A. Bell ir E.J. 
Denvinski įneštų rezoliucijų 
reikalu. Ypač artimi ryšiai pa
laikyti su respublikonų partijos 
mažumos vadu tarptautinių 
reikalų komisijoj kongr. Wm. S. 
Broomfield, kongr. D.W. Riegle 
ir kitais.

Daiva Kezienė, JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos narė, 
artimai bendradarbiauja su 
kongresininkės 'M. Fenwick 
įstaiga dėl jos projekto įkurti 
kongresinę komisiją, kuri prižiū
rėtų Helsinkio sutarimų vykdy
mą. Būdama Laisvės Žiburio 
radijo programos Nevv Yorke 
angliškosios dalies redaktorė, D. 
Kezienė užrekordavo su šia 
kongresininke pokalbį, kuris 
buvo perduotas kelių radijo va
landėlių ir taip pat paskelbtas 
lietuvių spaudoj. JAV LB kraš
to valdyba kviečia lietuvius 
remti kongr. Fenwick rezoliuci
ją H.R. No. 9466, siekiančią 
demaskuoti sovietinį melą.

Amerikai 200 metų!
(atkelta iš 3 psl.)

pat prisidėdami prie šio krašto 
stamantrumo ir jėgos!

-o-
Pagerbdami Amerikos sukak

tį, jos istoriją ir jos didžiuosius 
žygius, renkime šios sukakties 
minėjimus savo kolonijose, pasi
stenkime keliauti į praeitį ir iš 
ten iškelti tuos faktus, kur lietu
viai prisidėjo prie didžiųjų dar
bų. Tai stiprins ir mūsų, etni
nės grupės, pajėgumą.

Junkimės visur į bendrus mi
nėjimus, parodydami savo tau
tinės kultūros bruožus, savo pra
eitį. Drauge tada turėsime pro
gos priminti ir Lietuvos proble-

Inž. Algimantas Gečys, JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas, lapkričio 29- 
30 dalyvavo New Yorke vykusia
me Vliko seime, kur atstovavo 
PLB ir JAV LB krašto valdy
bom.

klausimu kreiptis tiesiog į prez. 
Fordą. Tenka manyti, kad ši 
intervencija nulėmė prezidento 
sprendimą esamų transliacijų nė 
viena kalba nepanaikinti.
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Aldona ir Bernardas Brazdžioniai klausosi literatūros vaka
ro įvadinio rašytojos Alės Rūtos žodžio. Viduryje Brazdžio
niu dukra Saulė. Nuotr. P. Jasiukonio

Literatūros
vakaras
su Bernardu
Brazdžioniu
(atkelta iš 2 psl.)

• j;..; i.,:..; • •: Hcpįp. -įn!

Gausūs prašymai prisiųsti 
JAV LB leidinį apie žmogaus 
teisių pažeidimus pavergtoj Lie
tuvoj kasdien pasiekia LB kraš
to valdybą. Tai sėkrrjingos akci
jos išdava, amerikiečių spaudoj 
pristatant Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikoj sukauptą 
dokumentinę medžiagą. Būdin
ga, kad prašymai ateina iš tokių 
valstijų, kur beveik nėra lietuvių 
(Texas, Maine, Dakota). Prašan
čiųjų pavardės nelietuviškos. 
Štai J. Profumo (Maine) rašo: 
“Ką gali JAV pilietis daryti, kad 
galėtų, šalia maldos, padėti 
pavergtiesiem?” Sam Mandola 
(Texas): “Ačiū jum, kad sudarot 
progą laisvajam pasauliui patirti, 
jog tikėjimo laisvė neegzistuoja 
komunistų pavergtuose kraštuo
se.” Paskutiniuoju metu straips
niai buvo išspausdinti Globė 
(Iowa) ir Catholic Telegraph 
(Ohio) laikraščiuose.

Jaunos visuomenininkės — 
Rima Mironienė (Philadelphia) 
ir Daina Kezienė (New York), 
aktyviai besireiškiaričios Lietu
vių Bendruomenėj, artimai tal
kina Simui Kudirkai rūpinantis 
atsiminimų knygos anglų kalba 
išleidimu, jį palydėdamos į val
džios įstaigas ir jam vertėjau- 
damos. Kudirkos incidento ame
rikiečiai nėra užmiršę. Hartford 
Courant neseniai išspausdino 
pokalbį su juo (D. Kezienei tar
pininkaujant ir vertėjaujant); iš
keliamas Kudirkos susirūpini
mas detentės politikos nenau
dingais vaisiais.
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JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba gyvai reagavo į gresiantį 
pavojų būti panaikintom Ameri
kos Balso transliacijom į pa- . 
vergtą Lietuvą. Skubiai buvo iš
leistas bendruomeniniam viene
tam skirtas aplinkraštis su pa
vyzdiniais anglų kalba laiškais 
kongreso nariam ir JAV prezi
dentui. Telefonu buvo susisiek
ta su eile asmenų, prašant juos, 
kad, pasinaudodami turimom 
pažintim, kreiptųsi į šiame rei
kale galinčius padėti amerikie
čius pareigūnus. Vienam LB 
krašto valdybos nariui susisie
kus su JAV senato mažumos va
du šen. Hugh Scott (resp. Pen- 

, na.), buvo gautas pažadas šiuo

LB Philadelphijos ir Pieti
nės New Jersey apylinkės jau 
pradėjo ruoštis jungtinėm jė
gomis Philadelphijoj ruošiamam 
Vasario 16-osios minėjimui. 
Minėjime, įvyksiančiam 1976 
vasario 15, pagrindiniais kalbė
tojais yra jau sutikę būti Simas 
Kudirka ir JAV atstovų rūmų 
narys kongr. Edwin B. Forsythe 
(resp. N.J.). LB Talkos Lietuvai 
komisijos narės Teresės Gečie
nės pastangomis jau yra gautas 
klasikinės muzikos radijo stoties 
vadovybės sutikimas tą pačią 
dieną perduoti 30 min. radijo 
programą apie Lietuvą.

Nors yra įprasta sakyti, jog sa
vo krašte pranašas nebūsi, ta
čiau, pasirodo, esama ir išimčių. 
Nors B. Brazdžionis Los Ange
les lietuvių kolonijoj gerai pažįs: 
tarnas, nes apie 20 metų re
dagavo Lietuvių Dienas (pasku
tiniuoju metu poetas su žmona 
apsigyvenęs Vištoj, netoli San 
Diego), tačiau šis literatūros 
vakaras sutraukė daugybę žmo
nių, kurie pripildė parapijos salę 
ir pralenkė bet kokias rengėjų 
viltis. Tai rodo, kad poetas yra 
įsigijęs didelį populiarumą ir 
pagarbą kaip sugebąs jautriai pa
liesti klausytojų širdis ir protus. 
Šis vakaras parodė, kad Braz
džionis yra pasiekęs savo kūry
binį zenitą.

BBMMI

Nors vakaras ilgokai užtruko, 
tačiau niekam nebuvo laiko nuo
bodžiauti, nes visą laiką buvo 
gyvas ryšys tarp kūrėjo ir klau
sytojų. Net ir vakarui pasibai
gus, dalyviai neskubėjo skirsty
tis. Prie vaišių stalo dalinosi į- 
spūdžiais, apžiūrinėjo poeto lei
dinių parodėlę, dailiai suorgani
zuotą bei stilizuotą architekto 
E. Arbo. Įsigijusieji Brazdžio

nio leidinių gavo jo autografus.
Ig. M.

Viltis JatulienėAktorė
Bernardo Brazdžionio litera
tūros vakare deklamuoja jo 
kūrybą. Nuotr. P. Jasiukonio

— EI Telex, Santiago ispanų 
kalba spausdinamas biuletenis, 
1975 spalio 30 numery įdėjo ži
nutę, pavadintą “Se combate en 
Lituania” (Lietuvoje kovojama). 
Pasinaudojant italų kalba lei
džiamomis Elta-Press infor
macijomis, pranešama, kad Lie
tuvoj ir kituose baltų kraštuose 
kovojama prieš okupantą. (E)

ĮP|

IEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS J LIETUVĄ IR (VAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE E XPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEVV YORK, N.Y. 10019. Tel.—581-6590; 581-7729 
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI

Campau Avenue 
Acres Rt 9 ......

Miami Beach, Fla. 33139 1201 17 St.
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street 
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ..
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. __ 701 Fillmore Avenue ..........
Chicago 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue ... 
Chicago, UI 60629 — 2608 VVest 69 Street ..........
Chicago, 111. 60609 — 1855 VVest 47 Street .....
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilwortb Avenue 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos 
Farmingdale, N. J, — Freevood
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
Hartford 6, Conn. — 122-126
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....

Nevv York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ....................
Nevv York 3, N. Y. —■ 141 Second Avenue ....................
Philadelphia 23, Pa. — 63! W. Girard Avenue ............
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.. 
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ....................
Silvei -springs, Md. — 622 Ellsworth L>r................................
South River, N. J. — 41 VVhitehead Avenue ................
Syiacuse, N. Y. 13204 —^515 Marceline Street .........
VVoodhaven, Queens, in.i. 11421 — 80-14 Jamaica Avė. .. 
L^ea, N. Y. — 963 Blecker Street ............. ..................

^•W«Ri

I

Hillslde Avenue .............  .....

305-673-8220 
.... 435-1654
..... 342-4240_
.. OJO-U090 .
..... 895-0700 
.... 486-2818 
..... 925-2787 
..... 376-6755 
..... 771-0696
..... 365-6780 
..... 363-0494 
..... 365-6740
..... 249-6216 

. 385-655C

..... 674-1540

..... 475-7430

... 769-4507
602-942-8770

381-8800
301-589-4464 |
..... 257-6320 i
..... 475-9746 g
..... 296-5250 ą
..... 732-7476 £
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Politinių studijų savaitgalis 
Los Angeles mieste

Dr. Juozas Eretas atvyksta specialiai iš 
Šveicarijos Į šį politinių studijų savaitgalį. Disku
sinėse paskaitose ir simpoziumuose bus nagri
nėjami aktualieji ir opieji lietuvių ir Lietuvos 
bylos klausimai

r

“Pagirtini esate už politinių 
studijų savaitgalių organizavimą 
ir pravedimą ten, saulėtoje Ka
lifornijoje. Kitos lietuvių bend
ruomenės visame laisvajame pa
saulyje turėtų pasekti kalifornie- 
čių pėdomis”, — rašo dr. Juozas 
Eretas iš Šveicarijos. Jis spe
cialiai atvyks iš Europos į ka- 
liforniečių politinių studijų sa
vaitgalį, įvyksiantį sausio 24 ir 
25 Los Angeles mieste, tars jame 
keletą trumpesnių žodžių, daly
vaus viename iš simpoziumų 
kaip pagrindinis pranešėjas ir 
skaitys ilgesnę paskaitą. Be dr. J. 
Ereto, programoje dalyvaus eilė 
Kalifornijos lietuvių darbuotojų.

Simpoziumų ir paskaitų temos
Paskaitose, simpoziumuose ir 

pranešimuose bus nagrinėjami 
patys aktualiausi ir opiausi lie
tuvių ir Lietuvos bylos klausi
mai. Štai svarbesnės paskaitų ir 
simpoziumų temos: Jaunimo ir 
jaunosios kartos pilnas įsijungi
mas į Lietuvos laisvinimo dar
bą; Lietuviškos spaudos misija 
kovoje dėl Lietuvos laisvės; Lie
tuviškoji įtampa: priežastys ir 
galimi sprendimai; Lietuviškoji 
strategija po Helsinkio konfe
rencijos; ir kitos. Iki šiol politi
nių studijų savaitgalio progra
moje yra sutikę dalyvauti šie lie
tuvių darbuotojai: E. Arbas, dr. 
N. Brinkienė, dr. Z. Brinkis, J. 
Gliaudą, dr. J. Gliaudys, Jr., dr. 
V. Juodeika, J. Kojelis, L. Koje
lis, prof. J. Kuprionis, I. Medžiu
kas, P.A. Raulinaitis, dr. G. Va
lančius ir L. Valiukas. Progra
moje bus dar keli čia nesumi
nėti dalyviai, su kuriais tariama
si. Laukiama svečių iš rytinio 
JAV pakraščio ir Kanados.

Dr. J. Ereto pagerbimas
Politinių studijų savaitgalio 

programa sausio 24 (šeštadienį)

GRUODŽIO
“AIDAI”

Straipsniai: Julius Draugelis 
— Bažnyčios padėtis Lietuvoje; 
Aleksandra Gustaitienė — Jau
nųjų Teatro atsiminimams grįž
tant; Mikalojus Ivanauskas — 
Tapytojas Jonas Rimša.

Iš grožinės literatūros: Leo
nardas Andriekus — Eilėraščiai; 
Viktorija Skrupskelytė — Neiš- 
pildžiusių troškimų poezija 
(žvilgsnis į Juozo Kėkšto kūry
bą).

Apžvalgoje: Kun. Kazimieras 
Pugevičius — Katalikų suvažia
vimas etniniais reikalais; E. Če
kienė — Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga atšventė 25 
metų sukaktį; Rima Čerkeliū- 
nienė — Vytautui Kašubai 60 
metų; Vladas Jakubėnas — Vla
dą Baltrušaitį palaidojus; J. Do
meika — Hamiltono lietuvių 
mergaičių choro “Aidas” penk
metį minint; Algis Šimkus — Iš 
Chicagos muzikinės padangės: 
A. Pakalniškytės ir V. Smetonos 
koncertas, G. Antanaitytės- 
Ugianskienės rečitalis, Dalios 
Kučėnienės rečitalis; Mūsų 
buityje.

Recenzijos: Paulius Rabikaus
kas — Lenkų katalikų enciklo
pedija; Atsiųsta paminėti.

Viršelio 1 psl.: Jonas Rimša 
“Teeva” (Tahiti 1966 m.), vir
šelio 4 psl. — Motiniška idilė 
(Bolivija 1952).

Šis numeris iliustruotas Jono 
Rimšos tapybos darbų ir jo gy
venimo nuotraukomis. Taip pat 
Jaunųjų Teatro, ALTS seimo, 
mergaičių choro “Aido” ir kitų 
nuotraukomis.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Ma. 02122, leidžia T. Pranciško
nai; leidėjų atstovas — T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Franciscan Fathers, Me. 04046; 
administruoja—T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

vyks Los Angeles Hilton vieš
butyje, o sausio 25 (sekmadie
nį) — Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. Dr. J. Eretas 
pagrindinę kalbą pasakys jo pa
gerbimo pietuose, kurie ruošia
mi sausio 24, šeštadienį, 12 vai. 
Los Angeles Hilton viešbutyje, 
Los Angeles salėje. Šie dr. J. 
Ereto pagerbimo pietūs atviri 
visiems. Bilietus į juos galima 
užsisakyti skambinant šiems 
asmenims: E. Arbui (394-1250), 
J. Kojeliui (395-8355) ir P.A. 
Raulinaičiui (842-9520).

Politinių studijų savaitgalio 
pradžia sausio 24 — 9 vai. ry
to; sausio 25 — 12 vai. (tuoj po 
sumos). Įėjimas į paskaitas, sim
poziumus bei pranešimus vi
siems laisvas ir nemokamas.

Šį politinių studijų savaitgalį, 
kaip ir kitus praeityje, orga
nizuoja ir praveda LFB Los An
geles sambūris.

Dr. Juozas Eretas planuoja pa
viešėti Kalifornijoje keletą sa
vaičių. Jis bus apsistojęs pas 
prel. J. Kučingį, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos kleboną.

LFB IT

Posėdžiavo LB vadovybė
Philadelphijoj gruodžio 3 

įvyko Lietuvių Bendruomenės 
visuomeninių reikalų tarybos 
posėdis, dalyvaujant Rimui Če
soniui, Juozui Gailai, Algi
mantui Gečiui, Antanui Novasi- 
čiui ir Aušrai Zerr.

EJr. A. Novasitis išsamiai re
feravo apie respublikonų parti
jos Santykius su Amerikos etni
nėmis grupėmis ir respublikonų 
vadovybės pastangas tuos santy
kius gerinti, siekiant balsų per 
ateinančius rinkimus. Yra nu
matytas net ir naujas postas: 
specialaus prezidento patarėjo 
etniniam reikalam. Į šį postą 
jau yra ir keli kandidatai: uk
rainietis, lenkas, vengras.

Apie demokratų partiją ir etni
nes mažumas pranešimą darė 
Rimas Česonis. Po pranešimo 
buv’o peržvelgti ligšioliniai ry
šiai su žymiausiais demokratų 
partijos prezidentiniais kandida
tais. Iš kai kurių jau yra gauti 
pageidavimai susitikti su LB 
atstovais. Daugumą susirašinė- 
jimiį su jais ir apskritai ryšių 
palaikymą atlieka R. Česonis. 
Buvo nutarta pasiųsti visiem 
žymesniem kandidatam į prezi
dentus specialius klausimus,

M. KRUPAVIČIAUS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Didžiojo kovotojo už lietuvy
bę ir valstybės bei tautos lais
vę, valstybininko, krikščionių 
demokratų politiko ir ateitinin- 
’ci pirmūno Mykolo Krupaci- 
čiaus penkerių metų mirties mi
nėjimas Clevelande bus sausio 
11, sekmadienį.

Minėjimas prasidės mišiomis 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa- 
gelbos lietuvių bažnyčioje 10 
v. Pamokslą sakys jėzuitų pro
vincijolas ir parapijos klebonas 
kun. Ged. Kijauskas, S.J. Akade
minė dalis vyks parapijos salėje 
4 v. popiet. Paskaitą apie Kru
pavičių kaip kovotoją skaitys 
Algirdas Kasulaitis. Petro Mal- 
deixio “Mykolą Krupavičių” 
pristatys ir panagrinės literatū
ros mokslų daktarė Danguolė 
Tamulionytė. Ištraukų iš Krupa
vičiaus raštų skaitys Vytas Klio- 
rys. Bus demonstruojamas kun. 
A. Kezio gamintas M. Krupa
vičiaus filmas.

Minėjimą ruošia Clevelando 
krikščionys demokratai ir ateiti- 
ninkija. Po minėjimo pabendra
vimas prie kavos ir užkandžių 
apatinėje salėje.

Visi Clevelando lietuviai ma
loniai kviečiami minėjime daly
vauti. (KDI)

Marąuette Parko lietuvių parapijos lituanistinės mokyklos choras ir jo vedėjas V. Gutaus
kas. Nuotr. Z. Degučio

PO CHICAGOS DANGUM
Kalėdų eglutė 

Marųuette Parko mokykloj

Gruodžio 21 parapijos salėj 
Marųuette Parko lituanistinė 
mokykla suruošė Kalėdų eglutę. 
Dalyvavo vaikų darželis ir visų 
skyrių mokiniai.

Pasigėrėtinai gražiai mokiniai 
suvaidino Birutės Pūkelevičiū- 
tės dviejų veiksmų veikalėlį 
“Kalėdų dovana”. Veikalėlis 
sklandžiai parašytas. Jo kalėdinę 
mintį ir nuotaiką pagyvino spal
vingos dekoracijos, spalvingi 

prašant, kad jie raštu pareikš
tų savo nusistatymą mum svar
biais klausimais, kaip diplomati
nės tarnybos tęstinumas, Ameri
kos Balso ir Laisvės radijų iš
laikymas, transliacijų lietuvių 
kalba minėtuose radijuose tę
simas ir t.t.

Aušra Zerr pranešė apie darbą 
su Philadelphijos “Bicenten- 
nial” komitetu. Žymiausi Ame
rikos 200 metų sukakties minė
jimai ateinančiais metais vyks 
Philadelphijoj. Lietuvių pasi
rodymas yra numatytas Eucha
ristinio kongreso metu, rugpiū
čio 6-7. Philadelphijos “Bicen- 
tennial” komitetas valdiškomis 
lėšomis nerems jokių religinių 
manifestacijų, tad ir lietuvių, 
nors ir dalinai kultūriniai, pasi
rodymai Eucharistiniame
kongrese negali tikėtis valdiškos 
paramos. Krašto valdyba yra pri
stačiusi minėtam komitetui pro
jektą, pagal kurį lietuvių pasiro
dymai 200 metų sukakties iškil
mėse, skyrium nuo Eucharisti
nio kongreso, turėtų susilaukti 
finansinės paramos. LB stengsis 
talkinti Eucharistinio kongreso 
lietuvių komitetui, gi Aušra Zerr 
įeina į tą komitetą ir palaiko 
ryšius su amerikiečiais. Jau visi 
Philadelphijos miesto viešbu
čiai yra užpildyti ateinantiem 
metam, ir tikimasi didelio turis
tų antplūdžio. Krašto valdybai 
pavyko užsakyti keliasdešimt 
kambarių Holiday Inn viešbuty, 
kad į Eucharistinį kongresą 
atvykę lietuvių meno vienetai ir 
dvasiškija turėtų kur apsistoti.

A. Gečys, visuomeninių reika
lų tarybos pirmininkas, trumpai 
pristatė ateities planus ryšium 
su Vasario 16-osios minėjimais. 
Lapkričio 17 apylinkėm išsiunti
nėtas aplinkraštis, kuriuo valdy
bos įpareigojamos visur ruošti 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimus, o kur tie 
minėjimai pagal nusistovėjusią 
tradiciją rengiami kitų organiza
cinių vienetų, LB darbuotojai 
yra skatinami rengimui talkinti. 
Valdybos raginamos neatsisaky
ti ir papildomų Vasario 16-osios 
minėjimų, jei galėtų juose daly
vauti daugiau tautiečių ir įsi
jungtų mūsų jaunimas. Renkant 
aukas laisvinimo reikalam, turi 
būti pagerbtu aukotojo laisvo 
apsisprendimo principas ir su
daromos sąlygos pasirinkti, ku
riam iš pagrindinių veiksnių jo 
auka skiriama.

Krašto valdyba ir šiem metam 
yra paruošusi dvi pusvalandžio 
ilgumo radijo programas anglų 
kalba. Apylinkės yra prašomos 
susisiekti su amerikiečių radijo 
stotimis ir prašyti, kad laikas 

vaidintojų drabužiai, įvairūs 
miško žvėreliai.

Kiekvieno skyriaus mokiniai 
pašoko tautinius šokius.

Pertraukos metu tėvų komite
to pirm. J. Polikaitis tarė sveiki
nimo žodį ir pristatė kleboną 
kun. A. Zakarauską, kuris pasi
džiaugė gražia programa ir 
mokytojų bei tėvų gražiu sutari
mu mokyklos darbuose. Be to, 
sveikino iš Berlyno atvykusi so
listė Vida Vaitkutė.

Po tautinių šokių ir žaidimų 
pasirodė mokyklos choras, visų 
skyrių mokiniai. Padainavo gra
žių dainų ir kalėdinių giesmių. 
Dainas ir giesmes paruošė mo- 

programai būtų duodamas kaip 
“public service”, nemokamai.

Susitarus su švietimo taryba, 
visų lituanistinių mokyklų mo
kiniam bus pasiųstas lietuvių 
politinių kalinių, kalinamų Ru
sijoj ir pavergtoj Lietuvoj, sąra
šas su turimais adresais. Moki
niai bus prašomi pasirinkti ka
linius globai, jiem rašyti laiškus 
ir pagal galimybę ir tėvų pagal
bą šelpti juos siuntiniais.

Posėdžio pabaigoj dr. A. No
vasitis papildė savo ankstesnį 
pranešimą, 
mas apie 
Philadelphijoj šaukiamą visos 
Amerikos respublikonų etninių 
grupių konvenciją. Šios kon
vencijos rengimo komiteto vice
pirmininku parinktas jis, gi Auš
ra Zerr išrinkta pirmininke kon
vencijos svečių priėmimo, susi
pažinimo ir meninių pasirody
mų reikalam.

painformuoda- 
artimoj ateity

-o-
Gruodžio 7 įvyko šio posėdžio 

tąsa — trumpas informacinis 
krašto valdybos posėdis, be mi
nėtųjų, dalyvaujant dar A. Gai- 
liušiui, P. Mitalui ir B. Raugui.

Ižd. P. Mitalas nušvietė krašto 
valdybos finansinę padėtį: tvar
kytas! taupiai, metai baigiami 
ndrs su kukliu, bet ir netuš
čių iždu.

Vicepirm. A. Gečys referavo 
apie įvykusį Vliko seimą Nevv 
Yėrke. Jis seimą sveikino Pasau
lio ir JAV LB valdybų vardu. 
Vliko valdyba nežymiai pasikei
tė. Sveikintinas dr. K. Valiū
no perrinkimas pirmininku. Rei
kia tikėtis dar geresnių santy
kių tarp Vliko ir JAV LB.

Pirm. J. Gaila pranešė apie 
savo posėdžius Chicagoj, Padė
kos dienos savaitgalį, su kul
tūros tarybos pirm. A. Kairiu, 
Lituanus administratorium J. 
Kučėnu ir fondacijos direkto
riais bei kitais LB darbuotojais.

Pabaltiečių koncertas - balius
Pabaltiečių veikla Connecti- 

cuto valstijoje yra tikrai gana 
sklandi ir sėkminga. Kasmet ne
priklausomybės minėjimo proga 
tautybių atstovai dalyvauja 
šventėse ir perduoda sveikini
mus. Nuolat pasikeičiama infor
macijom dėl bendrųjų Pabaltijo 
reikalų, ypač kur reikalingas 
skubus reagavimas. Be to, pabal- 
tiečiai ruošia kas metai bendrus 
koncertus.

Šiais metais pabaltiečių kon- 
certas-balius įvyksta sausio 24 
dieną Hartfordo Hiltono patal
pose (Terrace Room). Programą 

kytojas Vytautas Gutauskas. 
Akordeonu palydėjo Arūnas 
Polikaitis.

Vaikučiai, gražiai pasipuošę 
tautiniais drabužiais, pasirodė 
tvarkingai ir drausmingai. 
Tai lituanistinės mokyklos mo
kytojų nuopelnas.

Tėvelių ir svečių prisirinko 
pilna salė.

Kalėdų Senelis visus vaiku
čius apdovanojo.

Programai pasibaigus, mamy
tės visiem suruošė skanias vai
šes.

Kitos eglutės
Be to, Chicagoj suruošė eglu; 

tęs su gražiomis programomis ir 
kitos lituanistinės mokyklos: 
Kristijono Donelaičio, Dariaus- 
Girėno, Brighton Parko parapi
jos lituanistinė mokykla, Cicero 
ir Melrose Parko. Visur gausiai 
lankėsi tėveliai ir svečiai.

Lituanistinės mokyklos pa
sirodė, kad jos yra gyvos ir stip
rios švietimo įstaigos, teikian
čios gerų vilčių ateičiai.

J. Kaunas
Vykd. vicepirm. B. Raugas pa

informavo apie Chicagoj įvykusį 
Michigano ir V. Vakarų apygar
dą atstovų suvažiavimą ir sim
poziumą Helsinkio konferenci
jos klausimais. Simpbziumo pra- 
vedėjui dr. J. Puzinui ir prele
gentam G. Galvai, A. Gureckui 
ir dr. B. Kaslui išreikšta nuo
širdi padėka už akademinio ly
gio pranešimus ir diskusijas. Ap
skritai, visas suvažiavimas laiky
tinas pavykusiu. Jo šeimininkam 
—• V. Vakarų apygardos pirm. M. 
Jakaičiui, valdybos nariui A. 
Šimkui, Gage Parko apylinkės 
pirm. I. Stončienei ir Jaunimo 
Centrui vadovaujantiem tėvam 
jėzuitam — krašto valdyba lieka 
giliai dėkinga.

Po visų pranešimų krašto val
dyba patvirtino naujus, pirm. 
J. Gailos pristatytus, Lituanus 
fondacijos direktorius, gi Lie
tuvių Fondo pelno skirstymo 
komisijoj, be anksčiau patvirtin
tų A. Kairio ir St. Rudžio, buvo 
patvirtinta ir trečia narė — Liu
da Germanienė iš Chicagos.

j-g-
— Philadelphijos lituanisti

nės mokyklos mokiniai, atsiliep
dami į LB krašto valdybos pa
skelbtą spaudos platinimo vajų, 
pradėjo naujų prenumeratorių 
rinkimą. Pirmieji prenumerato
riai Philadelphijoj: Draugą užsi
sakė Buinienė, Lituanus — R. 
Baraitė, Tėviškės Žiburius — S. 
Jurskytė.

— LB krašto valdyba gavo iš 
W. Martišiaus (Christian Films), 
Šan Francisco, pasiūlymą su
sukti istorinį filmą apie Lietuvą. 
Pasiūlymas perduotas Lietuvių 
Fondui.

atliks latvių solistė Skaidnte 
Princis. Pradžia 6:30, pietūs 
7:30, koncertas 8:30 v.v. ir šo
kiai, grojant Radionovo orkest
rui, nuo 9 iki 1 vai. ryto.

Bendrame komitete A.L. 
Bendruomenės Conn. apygardai 
atstovauja: Ada Ustjanauskienė, 
Vita Šliogerytė ir Zigmas Straz
das. Pas juos ir reiktų kreiptis 
dėl rezervacijų iki sausio 15 
dienos.

Numatoma turėti mišrų pa
baltiečių studentų stalą. Reikia 
tikėtis, kad ir Šiais metais tas 
gražus pabaltiečių pobūvis bus 
sėkmingas. S.

Atsiųsta 
paminėti

Petras Maldeikis — MYKO
LAS KRUPAVIČIUS.. Išleido 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjunga. Spausdino Drau
go spaustuvė, Chicago, III., 1975 
Monografijos rėmėjai: a.a. kun. 
Vincentas Slavinas ir Prelato 
Mykolo Krupavičiaus Pamink
lui Statyti Komitetas. Knygos 
viršelis dail. Petro Aleksos. 
Iliustruota nuotraukomis. Įrišta į 
kietus viršelius. 496 psl. Kaina 
nenurodoma. ; .

“Plačią bei šakotą Krupavi
čiaus asmenybę nelengva su
prasti, kaip nelengva ir jam pir- 
lygti”, — tokiais žodžiais auto
rius įveda skaitytoją į šią mono
grafiją, pasisakydamas, tarp kit
ko, šiaip:

“Autorius Krupavičių jo dar
bingo gyvenimo metu pažino tik 
iš tolo. Visai iš arti jį pažino ir 
turėjo progos su juo išsikalbėti 
įvairiausiais klausimais tik per 
dvylika paskutiniųjų jo gyve
nimo metų. Tačiau tikrą Krupa
vičių — veikėją, politiką, dvasi
ninką — jis pažino ir jį daugiau 
suprato tik studijuodamas jo ar
chyve esančius dokumentus ir 
raštus. Juos bestudijuojant, jam 
atsiskleidė vis didesnė Krupavi
čiaus asmenybė, jo vaizdas darė
si vis šviesesnis, jo vaidmuo 
lietuvių tautai vis reikšmin
gesnis. Tai atskleisti autorius 
laiko šios monografijos uždavi- 
niu.

Monografiją sudaro šios pen
kios dalys: Savo kelio beieškant, 
Nepriklausomybės aušroje, 
Valstybininko keliu, Politikas 
atsargoje, Išeivijos kovų fronte, 
Krupavičiaus veiklos versmės. 
Pirmoji dalis prasideda skyrelių 
“Toje šeimoje gimė ir augo My
kolas Krupavičius”, paskutinioji 
baigiasi — “Jis priklausė visai 
lietuvių tautai.”

■ Vilius Bražėnas — SĄ
MOKSLAS PRIEŠ ŽMONIJĄ. 
Informacinė apžvalga. Išleido 
Laisvosios Lietuvos Knygų Lei
dykla. Chicago, III., 1975. 
Spausdino M. Morkūno spaustu
vė. Iliustruota nuotraukomis. 
110 psl. Kaina nenurodoma.

Tai rinkinys neilgų straipsnių, 
kuriais knygos pavadinime mi
nimas sąmokslas atskleidžiamas 
kaip visai realus dalykas, prieš 
kurį daugelio užsimerkiama, ne
norint jo matyti. Mum, lietu
viam, ši grėsmė žmonijai aiški 
jau nuo II-ojo pasaulinio karo 
pabaigos, kada Sovietam buvo 
leista įsiviešpatauti Europoj. 
“Detentės” politika šią grėsmę 
dar padidino, slopindama pa
vergtų tautų išsilaisvinimo viltį. 
Kaip su šiuo sąmokslu kovoti? 
Autorius atsako: “Imkimės pik
tojo medžio šaknų kirtimo.” Nes 
kažkas teisingai esąs pastebėjęs: 
“Tūkstančiai daužo šakas, o tik 
vienas kitas kerta šaknis ...”

Knygos pradžioj autorius 
trumpai apibūdinamas kaip 
“vienas iš pačių pirmųjų naujų
jų ateivių, išėjusių į amerikietiš
kąją viešumą per politinę ir 
prieškomunistinę veiklą, taipogi 
išnešusių Lietuvos bylą už mū
sų spaudos skilčių bei salių sie
nų per laiškus redakcijoms bei 
per viešas kalbas amerikiečių vi
suomenei, neaplenkdamas radi
jo ir televizijos auditorijų.”

Knyga išėjo iš spaudos pačiu 
laiku — kada sąmokslas prieš 
žmoniją milžiniškai išaugo Hel
sinkio konferencijoj. Tokį leidi
nį vertindami teigiamai, paste
bim ir jo minusą, kuris nepri
skirtinas autoriui: tai nepatrauk
liai surinktas tekstas, dešinėj pa
liekant neišlygintas eilutes.

Autorius yra ir žinomas felje
tonistas, Lietuvoj rodęsis perio
dikoj, o išeivijoj išleidęs dvi 
knygas — “Normuotos šypse
nos” ir “Kalorijos ir doleriai”.

— Penktoji Lietuvių tautinių 
šokių šventė įvyks 1976 rugsėjo 
5 Chicagoj. Šventės rengimo 
komiteto pirmininkas yra Bro
nius Juodelis.
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WORCESTER, MASS.
Pagerbtas S. Kudirka

VVorcesterio lietuviai lapkri
čio 9 sulaukė Simo Kudirkos, 
kurs atvažiavo pakviestas Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
valdybos. Simas su žmona daly
vavo Šv. Kazimiero bažnyčioj 
miSiose, kurias aukojo naujas pa
rapijos vikaras kun. B. Uždavi- 
nis, MIC. Jis pasakė ir pamoks
lą. Įspūdingai giedojo šv. Ka
zimiero parapijos choras vado
vaujamas muz. Z. Snarskio. Var
gonais palydėjo O. Keršytė, solo 
giedojo solistas V. Roževičius.

Popietėj Maironio Parke įvy
ko Simo Kudirkos pagerbimas. 
Prie Maironio Parko durų Simą 
su žmona sutiko tautinių šokių 
sambūris, Maironio Parko pirm. 
K. Adomavičius su žmona ir or
ganizacijų atstovai. Jie atlydėjo 
Simą į salę, kuri jau buvo pilna 
tautiečių.

Programai vadovavęs jaunimo

reikalų vadovas R. Jaku
bauskas pristatė LB apylinkės 
vicepirm. P. Molį. Šis lietuvių 
ir anglų kalbomis supažindino 
svečius su Simu Kudirka, jo 
drama ir kančiomis. Kun. A. Vo- 
lungiui sukalbėjus maldą, sugie
dota svečiam “Ilgiausių me
tų!”.

Pasistiprinus pietumis, pir
moji sveikino Worcesterio 
miesto vardu vicemajorė B. Sin- 
nott ir įteikė miesto raktą. LB 
valdyba jai padėkojo ir įteikė 
knygą “Day of Shame”.

Programą paįvairino tautinių 
šokių sambūris “Žaibas”. Auš
ros Vartų lituanistinės mokyklos 
mokiniai G. Valiuškytė ir V. Ba- 
zikas padeklamavo po ei
lėraštį.

-o-
Moterų Sąjungos 5-ta kuopa 

savo susirinkimų metu suformu
luoja rezoliucijas JAV senato
riam, kongresmanam, preziden
tui ir kitiem vyriausybės parei-

Kalėdų eglutė Vasario 16 gimnazijoje
Vasario 16 gimnazija gruodžio 

19 surengė savo kalėdinę eg
lutę. Šventę pradėjo kun. dia
konas Fricas Skėrys, gimnazi
jos evangelikų tikybos mokyto
jas. Jis sukalbėjo maldą. Eglutės 
žvakutes uždegė gimnazijos di
rektorius Vincas Natkevičius, 
mokinių komiteto pirmininkas 
VIII klasės mokinys Albertas 
Harneris, katalikų kapelionas 
kun. Jonas Dėdinas ir kun. F. 
Skėrys.

Visus su šventėm pasveikino 
direktorius ir pakalbėjo apie kū
čių kilmę ir prasmę. Paskui bu
vo paplotėlių laužymas ir kū
čios. Buvo pagaminta net 15 
valgių.

Pavalgius buvo meninė pro- 
.grama, kurią pradėjo žodžiu 
kun. Skėrys. III klasės mokinė

SPORTAS
LAK — Holy Child 40:33

Pereitą sekmadienį New Yor
ko jauniai krepšininkai CYO 
lygos rungtynėse supliekė šei
mininkus Holy Child parapijoj 
40:33 (16:19) pasekme. Rungty
nės nebuvo lengvos, nes prie
šininkas žaidė kietai ir pirmus 
tris ketvirčius vedė kelių taškų 
persvara. Paskutinį ketvirtį mū
siškiai sužaidė pavyzdingai, pa
siekdami užpelnytą laimėjimą. 
Daug pagelbėjo ir nemažas skai
čius lietuvių žiūrovų, kurie drą
sino mūsų jaunus krepšininkus.

Kitos rungtynės įvyks Kultū
ros Židinyje šį sekmadienį po 
jaunimo pamaldų prieš pirmau
jančią Miraculous Medai ko
mandą. Alg. Š.

Šis sporto skyrelis nori in
formuoti ne tik senuosius sporto 
mėgėjus, bet ir mūsų priaugantį 
jaunimą. Rašant apie tai, kas jau
nimui įdomu, paskatins ne vie
ną jaunuolį susidomėti ir pa
mėgti lietuvišką laikraštį. Žinia, 
kad yra jaunų skaitytojų, bet yra 
norinčių išmėginti ir rašytojo 
plunksną. O tas jau turėtų su
teikti nemažą džiaugsmą tėvam, 
lietuviškų mokyklų mokytojam 
ir spaudos darbuotojam, nes jų 
pastangos vis dėlto nenueina 
veltui.

Štai vieno jauno žiūrovo tų 
pačių krepšinio rungtynių ap
rašymas, paduotas tik su ma
žais pataisymais.

Lietuviai laimėjo 40:33 (16:
19). Iš pradžios atrodė blogai, 
bet mūsų žaidėjų šaltos galvos 

dirbo kitos komandos nenaudai. 
Nors kita komanda žaidė vik
riau, bet pirmas kėlinys buvo 
apylygis. Trečiam ketvirty mūsų 
komandai buvo tikrai blogai, bet 
priešininkai pradėjo karščiuotis 
ir ėmė gauti daug baudų. Pas
kutinį ketvirtį buvo smagu žiū
rėti. Mūsų žaidėjai valdė žaidi
mą, o priešininkai karščiavosi ir 
gavo techniškas baudas. Mūsų 
taiklus šaudymas daug padėjo, o 
kita komanda visiškai sugriuvo. 
Buvo geras pavyzdys, kaip žais
ti ramiai ir išnaudoti kitų klai
das. j

Mūsų komandoj žaidė: Birutis 
2, Česnavičius 4, Gvildys, Lora 
2, Matulaitis 10, Naronis 13 
ir Šimkus 9.

Karina Langytė padeklamavo 
eilėraštį “Sužibo žvaigždutės”. 
Toliau buvo kun. Jono Dėdino 
parašytas ir jo režisuotas vaidini
mas “Jonas Krikštytojas”. Buvo 
5 veiksmai, vaidino pirmųjų tri
jų klasių mokiniai. Prieš kiek
vieną veiksmą buvo paaiškina
ma vokiškai veikalo turinys. Po 
pii'mojo veiksmo mergaičių 
chorelis, vadovaujamas Romy 
Piedaitės, sugiedojo “Rasokite, 
dangūs”, po antrojo veiksmo 
— "Šventa naktis” ir “Šviečia 
žvaigždelė”, po trečiojo veiks
mo — “Sveikas, Jėzau” ir tri
mis kalbomis “Tyli naktis” (Stil- 
le Nacht). Po ketvirto veiksmo 
Karina Langytė padeklamavo 
vokišką kalėdinį eilėraštį. Po 
moderniai režisuoto vaidinimo 
buvo ir komiškų numerių, kurie 
visiem patiko.

Pabaigoje kun. F. Skėrys pa
dėkojo visiem už programą ir 
vaišes. Atskirai padėkojo Viliui 
Valaičiui, kuris iš lietuvių vokie
čių darbo kuopai surinko 1000 
dol. mokyklos eglutei.

Po trumpos pertraukos su do
vanomis atkeliavo Kalėdų sene
lis ir apdovanojo visus moki
nius.

Kitą dieną mokiniai išvažiavo 
į namus Kalėdų atostogom.

Evangelikų jaunimo ratelis 
gruodžio 13 surengė advento 
šventę. Tokia šventė jau rengia
ma daugelį metų. Ją organizuo
ja ir praveda kun. Fricas Skė
rys. Buvo bendros kalėdinės 
giesmės, kun. Skėrys pasakė pa
mokslą, mokiniai deklamavo 
eilėraščius, mergaičių chorelis 
pagiedojo 5 giesmes.

Petras Veršelis

gūnam pavergtos Lietuvos rei
kalu. Rugsėjo mėnesį viena 
rezoliucija buvo pasiųsta arki
vyskupui Joseph L. Bernardin, 
JAV vyskupų konferencijos pir
mininkui. Jis painformuotas 
apie Bažnyčios persekiojimą 
okupuotoj Lietuvoj. Arkivysku
pas padėkojo už informacijas ir 
pažadėjo jomis pasinaudoti 
vyskupų konferencijoj. Moterų 
Sąjungos 5-toji kuopa spalio 5 
turėjo susirinkimą Šv. Kazimie
ro parapijos svetainėj. Po susi
rinkimo suruošė arbatėlę dva
sios vadui klebonui kun. A. Mi- 
ciūnui, MIC, jo 60 metų jubilie
jaus proga.

Kun. Juozas Budzeika, MIC, 
vikaravęs Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijoj, iškeltas į naują 
vietą. Maironio Parke spalio 18 
Šv. Kazimiero lektoriai, ir ko
mentatoriai surengė atsisveiki
nimo pobūvį. Kun. Juozas buvo 
St. Šalkauskio moksleivių atei
tininkų kuopos, Šv. Pranciškaus 
trečiojo ordino ir kitų organiza
cijų dvasios vadas. Atsisveikini
me Lietuvių Meno Mėgėjų Ra
telio vardu sveikino vicepirm. 
St. Valinskas Sr. ir įteikė dova
nėlę. Worcesterio LB apylinkės 
vardu žodį tarė pirm. V. Židžiū- 
nas. Jis apibūdino kun. Juozo 
platų gyvenimo kelią. St. Šal
kauskio moksleivių ateitinin
kų kuopos vardu sveikino vice-

V.W. Englnes Perfectty Rebuilt in my 
Own Shop Englnes Guaranteed 

Satlsfaction Guaranteed and the 
Prlce Is Rlght Call 788-5910

Detroito žurnalistai su V-tosios tautinių šokių šventės šokių 
vadove Galina Gobiene. Iš k.: Antanas Grinius,Antanas 
Sukauskas, Vladas Selenis, Galina Gobienė, Alfonsas Nakas, 
Stasys Garliauskas, Pranas Gobis. Nuotr. Jono Urbono

WHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER 

GGENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
TIRES BATTERIES & ACCESSORIES STRAIGHT 
PATH OLD COUNTRY ROAD WYANDANCH, N.Y.

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

JODY’S
FRAMES, PRINTS, JEWELRY & GIFTS 

SALE 20%-50% OFFI
35-14 BELL BLVD., BAYSIDE 

(212) 225-9843
OPEN SUN. 10-4 PM

NEEDLE POINTS AND INDIAN JEWELRY

4
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QUICK MOVERS 
Household and Commerclal 

Reallstic estlmates Reasonable rates
Insured 673-5341

pirm. T.-Miliauskaitė ir įteikė 
dovanėlę. Lietuvos vyčių vardu 
sveikino A. Miner, centro valdy
bos pirmininkas. Parapijos 
choro vardu sveikino Degutis ir 
įteikė donavėlę. Altoriaus patar
nautojų vardu atsisveikino R. 
Seilius. Žodį tarė ir Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
A. Miciūnas, MIC. Lektorių ir 
komentatorių vardu gražų pa
veikslą įteikė A. Seilius, vado-

JELAINE'S SKIN & BEAUTYSALON
FACIAL TREATMENTS FOR ALL SKIN TYRE 
PROBLEMS ELECTROLYSIS MANICURES MAKE 

’ UP WAX METHOD PEDICURES COSMETICS 
BODY MASSAGE FOR WOMEN ONLY SCALP

vavęs šiai programai. Pabaigoj 
visiem padėkojo išvykstąs kun.
Juozas Budzeika, MIC. Sugie- treatments hair styling free analysis 
, T, . t , CONSULTATION BY APPT. 77-08 164 STREET

dota Ilgiausių metų! flushing, n.y.969-u84
J.M. —■>-------------------------------------------

I
' DOMESTIC HELP: Wa speclallze In rellable
i house-keeplng services. All personnel tralnad
Į and experlencad. Fui and part tlme hours avall- 

■ " able. Call for Information: COMMUNITY HOUSE-
’ HOLD CARE. 875-6122. (J1)

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
NEWARK, N.Y.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos posėdis buvo .gruodžio 6 
Švč. Trejybės parapijos salėje. Jį 
sukvietė pirmininkas Anthony 
Miner iš Worcester, Mass., mal
da pradėjo dvasios vadas kun. 
Anthony Jurgelaitis, OP, iš Pro
vidence, R.I. Posėdį globojo 
Lietuvos vyčių 29 Nevvarko kuo
pa.

Susirinkusius pasveikino 
prel. John J. Schamus, parapi
jos klebonas, kun. Joseph Bar- 
kus, O.S.B., ir 29 kuopos pirmi
ninkas Kazys Šipaila.

Be minėtų, dar posėdyje daly
vavo: kun. K. Pugevičius iš Bal
timorės, Md., Mariana ir Philip 
Skabeikis iš Richmond Hill, 
N.Y., Ann Bender iš Worces- 
ter, Mass., Mr. Mrs. A. Trainis 
iš Fairfield, Conn., Anthony 
Young, Longinas Švelnis, 
Joseph White iš Bostono, Mass., 
Anthony Mažeika 
Park, N.Y., Helen 
New Yorko, Irena 
Chicagos, Gražina
Dearborn, Mich., Aldona Ryan 
iš Dayton, Ohio, Helen Kulber 
iš Brooklyn, N.Y., Vidurio Atlan
to apskrities pirmininkas Har- 
ry Janonis iš Bronx, N.Y., Vy
ties redaktorė Loretta Stukas iš 
Mountainside, N.J., ir šių eilu
čių autorius.

Padaryti įvairūs pranešimai, 
daug kalbėta apie jaunųjų vyčių 
veiklą. Pranešta, kad šių metų 

_ ______ . • I

vyčių seimas bus rugpiūčio 25- 
29 Daytone, Ohio. Jį globos vie
tos vyčių 96 kuopa. Kun. K. Pū- 
gevičius kalbėjo apie Eucharisti
nį kongresą, kuris bus liepos 
1-8 Philadelphijoje, ir kvietė vy
čius aktyviai dalyvauti. Jis ir 
prel. J. Schamus dar papasako
jo apie Nevvarko arkivyskupijos 
katalikų vadų pasitarimą, kur 
buvo paliesti ir etniniai klausi
mai.

Kitas centro valdybos posėdis 
bus Daytone, Ohio. Tiksli data 
bus paskelbta vėliau.

Susirinkimo baigiamąją maldą 
sukalbėjo kun. A. Jurgelaitis, Po 
susirinkimo buvo vaišės.

Centro valdyba dėkoja vietos 
29 kuopai už tokį puikų priėmi
mą. F.V.

iš Ozone 
Shields iš 
Šankus iš 

Vaškelis iš

••••••••••••••••••g
• A ThiryĮ OįBeauty •
• .. MAKE

• HAWTHORNE

A TfUng OfBeauty 
hAdoyFonver 

.'3AKE YOUR ORE AM 
HOMECDMETRUE... 

Home Improvements By

DEXTER PARK
PHARMACY B

Wm. Anastasi, B. S. “
77-01 JAMAICA AVETiUE 

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

S HAPPY TALK TRAVEL INC. 
"START YOUR HONEYMOON HEREI” FOR THAT 
VERY SPECIAL OCCASION LET US MAKE YOUR 

PLANS TO ANY DESTINATION YOU WISH!
2103 BELLMORE AVĖ., BELLMORE

(516) 785-7455

A. ROBERT & SON PAINTING 
Interlor exterlor expert paperhanglng we sali 
wallpaper all types free home shopplng service

CALL (212) 898-7587

BRIDAL SALOMS 
LA COUTURE BOUTIOUE LTD. 

RESIDENT BRIDAL CONSULTANT
ONE OF OUR STORY BOOK WEDDING GOWNS 

’^VILL SEND YOU UP THE AISLE RADIANT AND 
HAPPY. YOUR ATTENDANTS AS WELL 

169 MAIN STREET COLD SPRINGS HARBOR
(1 FLIGHT UP) (516) 692-4577

RECOMMENDED ROOFING 
We Are Specialiste 

in Shingling & Flat Roofing for Homes 
Call 526-8466

CAPITAL HOME IMPROVEMENT
EXPERT ROOF REPAIRS GUTTERS AND 

LEADERS ROOFING AND SIDING FOR HOMES 
COMMERCIAL & INDUSTRIAL PLACES — CALL

212 939-0636

f XI:

IN MERRICK SEE
TRAVEL A PLENTY

“WORLD WIDE TRAVEL PLANNING”

2221 JERUSALEM AVĖ., MERRICK (516) 785-0022

Dl LORETO’S FLORIST
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS EXCLUSIVE 
DESIGNS AT MODERATE PRICES SPECIALIZING 
IN WEDDlNGS FUNERALS TROPICAL HOUSE 
PALNTS OPEN 7 DAYS GREENHOUSE ON 
PREMISE 358-1636 57-24 164TH ST., FLUSHING, 

NEW YORK
——

Bacarelld Cenernl Contractor
CARPENTRY,ALLTYPES fi

FINISHED Basement, Remodel I
Stores Etc. & Repairs 
Cement & Brick Wprk

Reasonable Rates, LIC. No. 7M535
(212)539-2907

LEARN TO SWIM 
IN 1 WEEK 

DESPITE FEAR
PARADISESWIMMING SCHOOL*SWIM CLUB
145 E. 23 ST. CALL FOR INFO. 212 OR 4-4110

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

ŠACHMATAI
— Vilniaus valstybinio uni

versiteto rinktinė dalyvavo uni
versitetų varžybose Rostove 
prie Dono. Iš 14 komandų vil
niečiai su rygiečiais dalijosi aš
tuntą vietą. Vilniečiai įveikė 
Gudijos, Kazanės, Černovicų ir 
Azerbaidžano rinktines po 3-2, 
pralaimėjo prieš Leningrado 
universitetą 2-3 IR Politechni
kos institutą 1-4.

— Boston Sunday Globė XII. 
28 Šachmatų skyriuje, per abi 
skiltis, išspausdino ilgą Horald 
Dondis straipsnį apie kap. Algio 
Makaičio mirtį, pavadintą “A 
silent memory to Algis Makai- 
tis”.

— Taline P. Kereso šachmatų 
namuose Rygos rinktinė įveikė 
Taliną 5.5-4.5 ir su Vilnium su
lošė 5-5. Taliniečiai laimėjo var
žybas, nes įveikė Vilniaus rink
tinę 6.5-3.5.

— Bostono tarpklubinėse sau
sio 9 So. Bostone LPD šachma
tininkai rungiasi prieš Brockto- 
no klubą, Brocktono High 
School patalpose.

— Didmeisteris Romanas 
Arlauskas iš Australijos siunčia 
per mus sveikinimus ir linkėji
mus visiem mūsų šachmatinin
kam.

SĖKMINGŲ 1976 METŲ!

Ekskursija į Lietuvą ir Var
šuvą 1976 birželio 21 ir rug
sėjo 6. 15 dienų kiekviena. 
Informacijai kreiptis:
GINTARAS TOURS 
MR. P. LASAUSKAS
11 VVellesley St.
MAPLEWOOD, N.J. 07040 
Tel. (212) 254-8779 (NYC) 
(201) 761-5472 (namų)

l
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• CmutnacHmi Cm*.
J Specia/f'zmg In: • Bathroomj • •

• Irvino All Ll. AS w«rit fully auariirtHA!
• Lic. #1009
• CALL COLLECT Daily & Sun.

• 516 472-3664
• S«fv»c* • .»

•
....__ J

* Kitchens •Firepiaces •Basements • 
• Garages • Dormers • Siding, T 

■=*' e
e 
• 
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REDEEMTHISAD .
TOWARDS THE PURCHASE OF CONTACT Į 
LENSES INCLUDEING B&L SOFTLENS & EYE , 
GLASSES AT SOUTH SHORE OPTICIANS INC. 
GREEN ACRES SHOPPING CTR. CALL (212) 
322-8402 (516) 528-8990 SPECIAL CONSIDERA- 

TION TO READERS OF THIS PAPER

—

CONTEMPORARY INTERIORS
MFGS. OF WIND0W & SHUTTER TREATMENTS 
SLIDING DRAPERY PANELS LOUVERS HAND 

CARVING SHOP AT HOME SERVICE 
3071 CROPSEY AVĖ. BKLYN.

CALL (212) 373-0535

SUNNYDALE HOME FOR ADULTS 
A LOVELY VACATION HOME

A beautlful Invitlng Home Away from Home for 
Senlor Cltizens. Recreation, private rooms 
avallable. 24 hour service. Nurse on duty. Special 
dieta. Weekly rate or monthly rates. German 

cooking. Licensed by N.Y. Statė
809 STUART AVĖ., MAMMARONECK, N.Y. 

DAYS: 914 OW 8-2824; EVS. 914 OW 8-9472

r

I
MR. C. LOPARDO 

CONTRACTOR

Inside and Outslde Work 
Ouallty VVorkmanshlp 

Call (212) 243-2817

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus! 
GERIAUSIA RŪŠIS 

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

SCHRAGER’S
Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 

Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

New York City Tel.: TR 9-0400

Atidara kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

r

I

LEONARD SYLVIA
VVhaling Museum Super ShelĮ

95 Union StrMt
Now Bodford, Mass. (996*9369>8i7J 
We Specialize in Engine

Rebuilding į

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END W0RK ELECTRICAL WORK 

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

AUTHENTIC PAINTING
INTER.EXTER. PAPER HANGING FREE
ESTIMATE FULLY INSURED, N.Y.LIC. 692-973 

LOW RATES 24 HR. SERV. 847-1300

EXPERT ROOF REPAIR 
Gutters & Leaders, Aluminum Trim

Roofing & Siding Call. 939-0636

TRUMPAI IR AIŠKIAI —
KUR LITAS GALI JUM PATARNAUTI?

Investuojant, 
taupant, 
perkant ar parduodant namus, 
apdraudžiant, 
keliaujant, .
visuose finansiniuose reikaluose.
KUR LITAS NEGALI JUM PADĖTI? 
Dar nebuvo tokio atsitikimo, bet vienok kreip
kitės, ir mes prisipažinsime, kur ne mūsų 
sritis.

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Str., Richmond Hill, N.Y. 11418 

(212) 441-6799

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, New York 11418
Tel. (212) 846-1650

V
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Kun. Valkavičiaus 
koncertas

Kun. Valkavičius, Marlboro, 
Mass., Šv. Mato bažnyčios ad
ministratorius, surengė koncertą 
savo bažnyčioje. Prisirinko jo 
draugų, pažįstamų iš įvairių vie
tovių: Cambridge, Hudson,
VVorcester, Brockton, Connecti
cut. Koncertas buvo neįprastas ir 
todėl įdomus. Tas pats asmuo 
buvo dainininkas — baritonas 
ir smuikininkas. Vargonais jį pa
lydėjo William Nierintz, First 
Congregational bažnyčios var
gonininkas.

Koncertas buvo pradėtas G.F. 
Haendel sonata D dur ir Largo. 
Toliau ėjo Gounod Avė Maria, 
kurią kunigas Valkavičius pagro
jo ir pagiedojo. Tai yra neįpras
ta, turbūt pirmą kartą koncerto 
istorijoje buvo tokiu būdu vei
kalas atliktas. Toliau girdėjom 
Mendelsohn — Ilsėkis Viešpa
tyje, F. Schubert—Marijos him
nas, Cesar Franck — Panis 
Angelicus. B. Budriūno — Mari
ja, Motina Malonės, Sasnausko 
— Marija, Marija, ispanų, italų, 
vokiečių, lietuvių, galų melodi
jas, skirtas Marijai. Pabaigai 
Gounod arija iš Fausto operos 
Evant de guitter ir Haendelio 
iš Judas Maccabeus.

Programa buvo atspausdinta 
plati ir davė paaiškinimų apie 
kiekvieno veikalo autorių ir kas 
yra būdingesnio šiam veika
lui. Pav. apie kompozitorių Bud- 
riflną buvo pasakyta, kad tai yra 
Lietuvoje gimęs kompozitorius, 
dabar gyvenąs Los Angeles, labai 
populiarus ir sėkmingas chorų 
dirigentas. Jo giesmė Marija 
Motina Malonės išreiškia gilų 
tikėjimą į gimtojo Budriūno 
krašto išlaisvinimą — Lietuvą.

Dainos ir giesmės buvo at
liekamos originaliose kalbose ir 
kiekvienos buvo duotas angliš
kas vertimas. Tiek pastabas, tiek 
vertimus padarė pats kun. Val
kavičius.

Reikia sveikinti kunigą Valka- 
vičių ir džiaugtis, kad, gyvenda
mas toli nuo lietuvių, jis randa 
būdų ir reikalo savo veiklą plės
ti ir Lietuvos vardą kelti sve
timųjų tarpe. Gaila, kad sveti
mieji turi šį nepaprastai gabų 
kunigą, o mūsų lietuviškose 
parapijose jam nėra vietos. Savo 
neišsemima energija kunigas 
Valkavičius atstoja kelis žmo
nes.

Elena Vasyliūnienė

Maironio lituanistinės mokyklos tėvų komitetas. Iš k. R. Kumet, G. Žemaitaitis, V. Sidas V. 
Matusaitienė, V. Jankauskienė. Nuotr. p. Bivainio

Kalėdų eglutė

LAVVRENCE, MASS. 
Serga dvi darbuotojos

Stella Raznauskaitė apie 25 
metus dirbo Šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonijoje kaip šeimi
ninkė ir sąskaitininkė. Dalyvavo 
bažnytiniame chore, dažnai gie
dojo kaip solistė. Parapijos va
karienėm ir piknikam drauge su 
Petru Jaskelevičium pririnkda
vo maisto ir jį paruošdavo.

Jau daugel metų jai skauda ko
ją. Dabar gydosi Bon Secours 
ligoninėje, Lawrence, Mass. 
Guli 272 palatoje.

Ona Akstinienė, 87 metų, apie 
40 metų dirbo kaip bažnytinių 
rūbų skalbėja, švenčių metu gra
žiai gėlėmis papuošdavo alto
rius. Kai nebuvo tinkamo zakris
tijono, atlikdavo ir tą darbą. 
Prieš porą metų sunegalavo ir 
darbą perleido savo dukrai 
Onai. Dabar ji yra prieglaudoje 
Woodland, Lawrence, Mass.

J. Sk.

ELIZABETH,N.J.

Čia veikiančios Dr. V. Kudir
kos šeštadieninės mokyklos va
dovybė su tėvų komitetu gruo
džio 21 Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos salėj surengė mokinių 
Kalėdų eglutės šventę, į kurią 
buvo pakviesta ir lietuvių vi
suomenė. Tačiau ar dėl rekla
mos stokos ar dėl kitų priežas
čių į šią šventę susirinko tik 
mokinių tėvai ir keliolika nuo
latinių mokyklos pasirodymų 
lankytojų. Žinoma, labai gaila, 
kai mokykla nesirūpina inteli- 
gentinių profesijų žmonės, ku
rių čia vis dėlto yra nemažai. 
Reikia sutikti, kad mokinių pa
sirodymai stebuklais nepasi
žymi, bet, kad mokyklai reikia 
visų mūsų didesnio rūpesčio ir 
susidomėjimo, įrodinėti nerei
kėtų.

Mokiniam ir žiūrovam po 
trumpą žodį tarė mokyklos ve
dėjas Algis Eitmanas, rytinio pa
kraščio mokyklų inspektorius 
Antanas Masionis, parapijos kle
bonas kun. Petras Žemeikis ir 
LB NJ apyg. v-bos pirm. Kazys 
Jankūnas.

Tolimesnę programą perėmė 
patys mokiniai. Čia jie padaina
vo tris daineles — Gražių dai
nelių, Kur žydi gėlelės ir Laik
rodėlis — ir porą kalėdinių 
giesmių — Sveikas, Jėzau, ir 
Gul šiandieną. Dainų juos moko 
kompozitorius Juozas Stankū
nas, o pačios dainos ir giesmės 
skambėjo visai gražiai. Vėliau 
mokiniai, mokytojos Mildos 
Kvedarienės paruošti, pašoko 
Piemenėlius ir Vėdarą. Mažes
niesiem mokiniam — Ramunei 
Kligytei, Vidai Melinytei, 
Edvardui Skripatai, Kristinai 
Sruoginytei, Antanui Sruoginiui 
ir Tomui Šernui — puikiai pavy
ko suvaidinti vaizdelį “Kalėdos, 
jau Kalėdos”.

Vyresnieji mokiniai šį kartą 
susigalvojo erdvėse paskraidyti 

ir žiūrovus nukėlė į Mėnulį kur 
Marso vaikai — Jonas, Juozas ir 
Linda Didžbaliai, Rūta Kve-

daraitė, Rūta Melinytė, Laima 
Sruoginytė ir Monika Šernaitė
— susitiko su Žemės vaikais — 
Alen Didžbaliu, Rasa Eitmanai- 
te, Rita Gražulyte, Gina Meliny- 
te ir Vilium Sruoginiu. Paties 
vaizdelio vardas — Susitiki
mas Mėnulyje, tačiau ir čia pa
šnekesių tema sukosi apie Ka
lėdų šventes. Jaunieji aktoriai 
buvo, žinoma, pasipuošę ir jų 
vaidmenis atitikusiais išradin
gais kostiumais. Vaizdelio teks
tą, dekoracijas ir kostiumus 
sukūrė šios mokyklos mokytojos
— Danguolė Didžbalienė, Mil
da Kvedarienė ir Jonė Šernie- 
nė. Jom talkino komp. Juozas 
Stankūnas ir mokyklos ve
dėjas Algis Eitmanas.

Programai pasibaigus, visi bu
vo pavaišinti kava, sumuštiniais 
ir įvairiais kepiniais.

K.J.

NEW BRITAIN, CONN.

Čia yra du lietuvių klubai. 
Senesnis yra Varpo klubas, 354 
Park gatvėje. Kitas klubas yra — 
Gintaras, 90 John gatvėje.

Gintaro klubas turi mažą, bet 
gražų ir patogų namą. Ten yra 
baras, stalai. Yra salė, kur kas 
mėnesį vyksta susirinkimai. Ne
seniai salė buvo atnaujinta, ir 
dabar atrodo labai gražiai.

Klube gruodžio 11 buvo rinki
mai. Išrinkta ta pati valdyba: 
pirmininkas Juozas Brazauskas- 
Broff, vicepirmininkas Jack 
Eydenta, sekretorius Juozas Bal
čiūnas, iždininkas — Valteris 
Eydenta, sargas — Juozas Eit- 
vydas.

Kiti sargai — saugotojai yra 
Adomas Sadauskas ir Stasys Pra- 
nitis. Per metus renkamas tik 
vienas saugotojas.

Kviečiame visus lietuvius ap
lankyti Gintaro klubą. Visi būsit 
patenkinti.

Juozas Balčiūnas

Kalėdinė vakaronė ir 
pagerbimas

LMK Federacijos Bostono 
klubas gruodžio 13 Tautinės 
Sąjungos namuose surengė ka
lėdinę vakaronę ir dviejų mote
rų—adv. Zuzanos Šalnienės ir 
aktorės-režisierės Aleksandros 
Gustaitienės pagerbimą. Moterų 
pagerbimas buvo rengiamas jų 
gražaus amžiaus sukakties pro

ga.
Vakaronę pradėjo klubo pir

mininkė Aleksandra Moriarty, 
pačios vakaronės vadovė buvo 
Elena Vasyliūnienė. Advokatė 
Marija Šveikauskienė kalbėjo 
apie advokatę Zuzaną Šalnienę. 
Šalnienė esanti pirma lietuvė 
moteris, kuri Amerikoje baigė 
teisės mokslus. Ji pirmoji mote
ris advokatė Bostone. Ji pra
dėjusi kovą už moters teises.

Apie aktorę Aleksandrą Gus- 
taitienę kalbėjo Jurgis Jašinskas. 
Daugiausia jis palietė Gustaitie
nės veiklą Bostone, kokius vei
kalus pastatė. Linkėjo ir toliau 
nepalikti scenos, nes žmonės 
mėgsta vaidinimus.

-o-

Pagerbime dalyvavo ir buvę 
jos aktoriai: Marija Gineitienė, 
Jurgis Jašinskas, Jonas Valiuko- 
nis, Povilas Žičkus. Pirmieji du 
visų vardu įteikė gėlių.

Moterų klubo vardu gėlių' 
krepšį ir dovaną įteikė Irena 
Manomaitienė ir Ona Gerulie- 
nė.

Akomponuojant kompozito
riui J. Gaideliui, solistas Bene
diktas Povilavičius padainavo: 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
Dievų dievai, Mano pasaulis —

Lietuva. Bis ui padainavo Dul 
dul dūdelė.

Aktorė Aleksandra Gustaitie2 
nė padeklamavo porą eilė
raščių: Henriko Nagio Kūčių 
naktis ir Danutės Mitkienės Kū
čių vakaras. Paskaitė ir prozos, 
Stepo Zobarsko — Palaima.

Abiem sukaktuvininkėm su
giedota ilgiausių metų. Moteris 
dar sveikino LB Bostono apy
linkės pirm. A. Matjoška. Salėje 
buvo graži p. Ulpienės papuoš
ta eglutė.

Po visų sveikinimų ir skaity
mų bei dainų buvo puikios vai
šės. Svečiai pavaišinti karštu ro
mo grogu. Sugiedota ir kalėdi
nių giesmių.

Brocktono Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos choras giedojo 
per Kalėdų mišias, kurias auko
jo Bostono kardinolas Madeiros.* 
Mišios buvo transliuojamos per 

televizijos 7-tą stotį. Choras gie
dojo lietuviškas kalėdines gies
mes. Mišiom pasibaigus, prela
tas paminėjo, kad Šv. Kazimiero 
parapijos choras yra iš Brockto
no, paminėjo, kad tos parapijos 
klebonu yra kun. P. Šakalis, bet 
nepaminėjo, kad tai lietuvių pa
rapijos choras ir kad jis lietu
viškai giedojo.

Laisvės Varpo radijas kiekvie
nais metais per Kalėdų šven
tes duoda specialią kalėdinę 
programą. Eilę metų tos progra
mos mecenatais buvo Volunge- 
vičienė ir jos sūnūs iš Miltono. 
Šiais metais tuo mecenatu buvo 
pensininkas, ankstesnės kartos 
ateivis Steponas Janeliūnas. Jis 
apmokėjo visas programos išlai
das. Tai buvo gražus pavyzdys. 
Reikia pažymėti, kad ir Volun- 
gevičienė yra ankstesnės kartos 
ateivė.

Pas Aleksandrą ir Antaną Gus
taičius per Kalėdų šventes sve
čiavosi jų sūnus inž. Algimantas 
su žmona Rasa ir vaikais Ina 
ir Marium, gyveną Californijoj. 
Iš New Yorko buvo atvykę Ra
sos tėvai Veronika ir Antanas 
Arūnai.

Kun, Ą. Baltrušūnas, 7v. Petro 
lietuvių parapijos klebonas, kas
met Kalėdų švenčių proga savo 
parapijos pensininkams suruo
šia Renginį — vaišes. Šiais me
tais tokios vaišės parapijos patal
pose įvyko gruodžio 28 d. Su
sirinko apie 100 pensininkų, di
dėlė dauguma moterų. Buvo pa
giedota kalėdinių giesmelių ir 
padainuota populiarių tautinių 
dainelių. Giedant ir dainuojant, 
akordeonu pritarė muzikė A. 
Plevokaitė-Ruseckienė.

Tokiu gražiu parapijos kle
bono gestu visi buvo labai pa
tenkinti, tuo labiau, kad šventi
nėje nuotaikoje senimas laisvai, 
nemokamai turėjo progos su
sirinkti, pasilinksminti ir pasi
guosti savo buvusiais ir esamais 
rūpesčiais. K.Š.

Inž. Tadas ir Česlava Alekso- 
niai, jų dukra Astutė ir Česla- 
vos motina Kalėdų šventes pra
leido Floridoj.

Vasario 16 gimnazijai aukojo: 
Liet. Bendruomenės Bostono 
apylinkė — 25 dol.; po 15 
dol. — dr. Genė Stapulionienė,
P. Janavičius ir J. Vembrė; T. 
ir V. Laveckai P 10 dol.

Kapitono ir teisininko Algio 
Makaičio žmona Regina įdėjo į 
banką 1000 dol. savo vyro atmi
nimui. Gaunami procentai už 
tuos pinigus bus skiriami ge
riausiai baigusiam Bostono li
tuanistinę mokyklą abiturientui. 
Šioj mokykloj yra mokytojavę ir 

velionis Algis, ir jo žmona Re
gina.

BOSTON, MASS.—WLYN 1360 
ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. 
Minkus, 502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

BOSTON, VVORCESTER, 
BROCKTON, MASS. — WHIL 
1430 ir FM 107.9, sekmad. 11-12 
vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402. Tel. JU
6-7209.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai? taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, Pręsident

šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigaitis. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtaa—Assets 
virš $213,000,000. '

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai a/c — 5% % • 1 year Term Deposit, - 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Dally---------

Aidai —
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju kun. A. 

Račkauskui už dažną lankymą, 
sąjungietėm už mišias, Apreiški
mo parapijos chorui už linkėji
mus ir gėles. Dėkoju mane lan- 
kiusiem draugam, ypač Tėvui 
Petrui, už dovanas, gėles, už Ka
lėdų švenčių proga gautus svei
kinimus. Dėkoju Apreiškimo pa
rapijos chorui, kuris aplankė 
mane ir pagiedojo kalėdinių 
giesmių, atnešė gėlių.

Tuo tarpu mano sveikata ge
rėja. Dabar esu patalpinta Cong
ress Nursing Home, 380 Henry 
St. (arti Atlantic Avė.), Brook
lyn, N.Y. 11201.

Dar kartą visiem dėkoju.
Petronėlė Gagienė

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB‘ HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitti.ng ends, strengthening hair root growth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-ĘJue-Book. JIB Med- 
icine Uq. 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, 
Ž557 W. 69th St.; SOth Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 W. 47tK Št.Uhicago ;
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
Redaguota agronomės Izabelės Sinkevičiūtės.
Labai graži dovana Kalėdų proga draugėm ameri

kietėm. Supažindinkit su lietuviškų valgių receptais. Kny
ga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. Viso 
316 apetitą žadinančių puslapių. Kaina 7 dol. Persiunti
mui pridedama 50 c. Užsakymus siųsti adresu: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Už
sakymam naudokite šią atkarpą:

A.A.
Broliui TADUI mirus,

DR. ALFONSUI DAINIUI su šeima reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.

J. ir A. Pumpučiai

Užsakau“LithuanianCookery”......... egz.už .....dol.
Persiuntimas...............

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

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

Miestas, valstija, Zlp ............................................................

BALTIC HOMELAND TOURS
TO

VILNIUS 5 NIGHTS

WARSAW 2 NIGHTS

Eight Departures-----------------Reserve Your Date
FEBRUARY 23rd $679.00
MARCH 22nd $679.00
APRIL 12th $735.00
MAY 17th $779.00
SEPTEMBER 20th $779.00
OCTOBER 25th $745.00
NOVEMBER 15th $679.00
DECEMBER 13th $679.00
Program Includes: v r
Transatlantic flights via KLM and Ąeroflot within USSR 
All rail transportation to and from VYarsaw and Vilnius 
All transfers to and from airports and railroad stations, plūs 

baggage handling
First-class accommodations with p(rivąte bath, based on 

double occupancy ; r.f
Three meals per day in Vilnius (breakfast and dinner in 

Warsaw)
Sightseeing tours in both cities
English speaking guides throughouL. E,? 
For Reservations Contact:

PAT KELTNER or LARRY GEMMELL
PHONE: 212 943-6995

at ■
FIGARO TRAVEL INC.

17 BATTERY PLACE 
NEW YORK, N.Y.U0004

--.-rj'-

Deposit of $100.00 will hold your reservation until 30 days 
before departure
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Balfo vajaus užbaigimo proga 
sausio 24 Kultūros Židinyje ren
giamas balius. Stalus užsisakyti 
pas dr. Mariją Kregždienę, tel. 
847-6475, arba pas valdybos na
rius. Ta pačia proga valdyba 
prašo, kad neužmirštų Balfo ir 
atsiųstų savo auką arba ją atneš
tų į vajaus užbaigimo balių.

Darbininko redakcija ir admi
nistracija dėkoja už gautus svei
kinimus bei linkėjimus švenčių 
proga.

Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Lietuvos minimas šį sek
madienį, sausio 11, 2 v. popiet 
Congregational bažnyčios salė
je, 91 St. ir 85 Rd. VVoodhave
ne. Pradžioje bus ekumeninės 
pamaldos, kurias atliks kun. P. 
Dagys ir Tėv. Placidas Barius, 
OFM. 3 vai. minėjimas salėje. 
Kalbės Martynas Gelžinis.

N.Y. ramovėnai mini savo 
veiklos 25 metų sukaktį, sausio 
17, šeštadienį, Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Bus pobūvis su 
humoristine programa. Sekma
dienį, sausio 18, pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje bus pa
maldos už mirusius skyriaus ra
movėmis.

Vaižganto Kultūros Klubo se
minare sausio 13, antradienį, 
Kultūros Židinio posėdžių me
nėje bus kalbama apie jaunimo 
kongresą, kuris šia savaitę bai

giasi Sao Paulo, Brazilijoje. Pra
džia 7:30 v.v. Kas domisi tokia 
tema, prašom dalyvauti.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus šį sekmadienį, sau
sio 11 d., 12 vai. Vaišėmis 
rūpinasi skautai. Po pamaldų 
bus C.Y.O. lygos krepšinio rung
tynės.

Diskusijos apie Lietuvą, 
bus šį šeštadienį, sausio 10, 
7 v.v. Kultūros Židinio mažo
joje salėje. Kalbės Simas Ku
dirka ir Vaclovas Sevrukas. Mo- 
deruoja UBA-BATUNo vykdo
masis pirmininkas Kęstutis K. 
Miklas. Po programos vaišės.

Partizanų knyga, angliškoji jos 
laida, pristatoma šį sekmadienį, 
sausio 11 d., 5 v. popiet Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Knygą neseniai išleido Many
land Books leidykla. Simas Ku
dirka kalbės apie partizanų veik
lą Lietuvoje, dramaturgas Al
girdas Landsbergis paskaitys 
kūrybos laisvės tema. Taip pat 
bus galima įsigyti knygą. Kny
ga buvo gražiai įvertinta 
amerikiečių žurnalų, kurie reko
menduoja knygas bibliotekom.

Patikslinimas. Edvardas Baltrū
nas paaukojo Darbininkui pa
remti ne 40 dol., kaip buvo pra
nešta praeitame Darbininko nu
meryje, bet 50 dol. Ed. Baltrū
nas gyvena Brooklyne.

ST. PETERSBURG, FLA.
Išnuomojamas kambarys vie

nam ar dviem asmenim, vienas 
blokas nuo pajūrio. Skambinti 
nuo 5 iki 7 v. vakaro (813) 
345-2705.

Moterų Vienybės 1975 metų 
darbo užbaigimas ir kalėdinis 
subuvimas įvyko gruodžio 16 
d. 7:30 v.v. pirmininkės Ele
nos Andriušienės namuose. Iš
kilmingame posėdyje ir vaišėse, 
be gausiai susirinkusių narių, 
taip pat dalyvavo nemaža sve
čių, kurių tarpe buvo p. Dob- 
sonas, ilgametės narės p. Dob- 
sonienės vyras, o p. Kulbo- 
kienės brolis. Jis ta proga šven
tė savo amžiaus garbingą sukak
tį — 90 metų. Jį pagerbdamas 
ir linkėdamas geros sveikatos, 
susirinkimas triukšmingai su
giedojo ilgiausių metų. Vaišių 
metu jau įsisenėjusiu papročių 
narės ir svečiai pasikeitė kalėdi
nėmis dovanomis. Visa tai vyko 
pakilioje nuotaikoje su gražio
mis viltimis 1976 metams. (S.K.)

Dirvos 60 metų sukakčiai pa
minėti akademija rengiam;, 
vasario 1, sekmadienį, 3 v. po
piet Kultūros Židinyje. Progra
moje rašytojas Pranas Naujo
kaitis kalbės apie spaudos reikš
mę išeivijos gyvenime. Algirdas 
Budreckis kalbės apie Dirvą ir 
tautinės minties spaudą. Jonas 
Rūtenis skaitys savo poemą 
“Lietuviškasis žodis”. Akade
mijai vadovaus dailiojo žodžio 
menininkė Irena Veblaitienė. 
Akademiją rengia ALT S-gos 
pirmas ir vienuoliktas skyriai 
New Yorke.

Queens LB apylinkės valdyba 
primena ir maloniai prašo gali
mai greičiau pasiųsti solidarumo 
įnašą iždininkei Elenai Legec- 
kienei, 85-19 164 St., Jamaica, 
N.Y. 11432. Prašom pasiųsti už 
visą nemokėtą laiką. Įnašas me
tams šeimai 5 dol., vienam dir
bančiam asmeniui — 3 dol., 
pensininkui — 1 dol. Nepamirš
kite šio prašymo. Siuntinėjimas 
atskirų laiškų ir raginimas pasi
darė per brangus. Ačiū. (Val
dyba).

A. Witkus iš Dorchester, 
Mass., ilgametis Darbininko 
skaitytojas, sulaukęs 92 metų 
amžiaus, dėl susilpnėjusio regė
jimo buvo priverstas atsisakyti 
nuo laikraščio. Jojo šeima, atsi
dėkodama Darbininkui už regu
liarų laikraščio siuntinėjimą, at
siuntė 100 dol. auką spaudai pa
remti. Darbininko administraci
ja nuoširdžiai dėkoja dosniam 
aukotojam.

Kalėdų popietė 
Europos Moterų Taryboje 

Europos Moterų Taryba 
Tremtyje gruodžio 14 surengė 
Kalėdų popietę vengrų na
muose Manhattanė. Programoje 
dalyvavo bulgaras dainininkas, 
čekoslovakė pianistė, estė smui
kininkė, latvė dainininkė ir pia
nistas, lenkių skaučių grupelė, 
jugoslavės pademonstravo •filmą 
su tautiniais šokiais. Nebuvo 
albanų ir rumunų.

Lietuviškos programos dalį su 
pasisekimu atliko akordeonistė 
Rūta Raudytė.

Kaip įprasta, daug kas Naujuo
sius Metus sutinka mažose drau
gijose privačiai besišnekučiuo
dami, bejuokaudami. Tokių pri
vačių sutikimų lietuvių tarpe 
buvo labai daug.

Viešas sutikimas buvo tik vie
nas. Jį rengė Liet. Bendruome
nės N.Y. apygardos valdyba Kul
tūros Židinio didžiojoje salėje. 
Čia buvo labai gražiai papuošta 
salė, prikabinta balionų, pri
nešta tradicinių kepuraičių, bir
bynių, papuošalų. Viso publikos 
buvo 260. Buvo gražus būrys > 
jaunimo.

Šio pokylio šeimininkė buvo 
Elena Mickeliūnienė, mece
natė. Ir šį kartą ji parodė didį 
savo dosnumą — ji sumokėjo 
visas vaišių išlaidas, rengėjai 
pirko tik šampaną ir kitus gė
rimus.

Prieš pat dvyliktą, besikei
čiant metams, buvo sugiedotas 
Lfetuvos himnas, sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis. Trumpu žodžiu 
sveikino ir LB apygardos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis, 
pravedęs šias ceremonijas. Tada

Anelė Baranauskienė, gy
venusi Long Island, mirė sausio 
2, palaidota sausio 6 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios Holy 
Trinity kapinėse.

L. Jurkūnas iš Brooklyno prie 
Darbininko prenumeratos spau
dai bei pranciškonų kultūriniam 
reikalam paremti dar pridėjo 40 
dol. auką. Darbininko administ
racija nuoširdžiai dėkoja aukoto
jui už dosnumą.

Tradicinis Užgavėnių kaukių 
balius rengiamas vasario 28 Kul
tūros Židinyje. Rengia ateitinin
kai. Informacijos reikalais skam
binti Loretai Vainienei ir Rasai 
Razgaitienei.

Dail. P. Puzino monografija, 
išleista jo žmonos rūpesčiu ir 
pastangomis, jau gaunama ir 
Darbininko administracijoje. 
Monografija yra liuksusinė, 
spausdinta Japonijoje, visos 
iliustracijos spalvotos. Knygos 
kaina — 25 dol.

Ieškoma moteris prižiūrėti 7 
mėnesių vaikutį, 5 dienas savai
tėj nuo 8:30 iki 5 v. popiet. 
Smithtovvn, L.L Jei reikėtų, 
yra geros sąlygos apsigyventi 
vietoje. Informacijai skambinti 
collect (516) 724-6483.

Rūta Raudytė groja Kalėdų 
popietėje vengrų namuose. 
Nuotr. L. Tamošaičio

Moterų Vienybės Organizacija kviečia New Yorko 
ir apylinkių lietuvius dalyvauti Manyland Books 
išleistos Juozo Lukšos-Daumanto knygos

FIGHTERS FOR FRĘEDOM 
pristatyme, kuris įvyks Kultūros Židinyje sausio 
11 d. 5 v. popiet.

Simas Kudirka papasakos apie partizanų 
veiklą Lietuvoje.

Dramaturgas Algirdas Landsbergis paskaitys 
savo kūrybos kovų dėl laisvės tema.

Dalyviai galės ten pat Įsigyti knygą, kurią 
amerikiečių spauda labai teigiamai įvertino.

Po programos pabendravimas ir vaišės. 
Prie Įėjimo aukojama $3.00.

pakeltos šampano taurės, prasi
dėjo triukšmingas sveikini- 
masis, linkėjimai.

Pokylis su šokiais tęsėsi iki 
antros valandos. Prasidėjo 9 v.

-o-

Kas sėdėjo namuose, tas turė
jo progos televizijoje pasekti 
gražias programas. Iš 13 kanalo 
9 v.v. buvo transliuotas Vienos 
filharmonijos koncertas — Beet- 
hoveno 9 simfonija. Filmas pa
darytas labai puikiai, parinkti 
puikūs solistai, didžiulis cho
ras, orkestras.

Tą patį koncertą pertransliavo 
Nevv Yorko Times radijo sto
tis FM bangomis. Taip galėjai 
įsijungti televiziją bei radiją ir 
girdėti simfoniją, taip galingai 
skambant, lyg rodos, pats būtum 
koncerto salėje.

Prieš pat 12 vai. 2 kanalas 
transliavo Naujųjų Metų sutiki
mą iš Waldorf Astoria viešbu
čio, kur grojo garsus Kanados 
orkestras, diriguojamas Guy 
Lombardo. Pats sutikimas ir 
metų pasikeitimas buvo perduo
tas iš Nevv York Times aikštės. 
Tuo metu lijo, bet ir lietus ne- 
nubaidė ten susirinkusios tūks
tantinės minios.

Nusileidus šviesos kamuo
liui, vėl sugrįžta į Waldorf As- 
torijos salę, kur parodyta minios 
žaismingas triukšmas, kaip iš 
lubų nusileidžia daugybė ba
lionėlių.

13 kanalas rodė tiesiai iš Bos
tono, kaip Pops orkestras sutin
ka Naujus Metus. Dirigavo 
Arthur Fiedler, orkestro senas 
dirigentas. Prasidėjo Štrauso 
valsais, paskui orkestras grojo 
kelių dešimčių metų populia
riausius šokius ir dainas.

Prasidėjus Naujiems Metams, 
iš lubų nuleista didžiulė Ame
rikos vėliava. Visur buvo įrašų, 
kad tai Amerikos 200-sis gim
tadienis, nepriklausomybės 
metai. Nevv York Times aikštėje 
per bokštą, kur paprastai šviesos 
raštu skelbiamos žinios, vidur
naktį kartojo: Tai prasidėjo Bos
tone. Tauta atsibudo, prieš 200 
me^ų ji gimę.

Todėl ir 13 kanalas rodė tie
siai iš Bostono Naujų Metų 
sutikimą, nes Amerikos nepri
klausomybės judėjimas prasidė
jo Bostone.

Darbininko kalendorius 1976 
metam jau išsiųstas visiem skai
tytojam gruodžio 1. Prašom ta 
proga skaitytojų apmokėti pre-, 
numeratą už 1975 m. 10 dol., už 
1976 m. 12 dol. ir kartu prisiųsti 
auką kalendoriaus išlaidom pa
dengti bei spaudai paremti. Tik 
geradarių aukomis laikraštis iš
laikomas. Leidimo išlaidos labai 
padidėjusios. Kas norėtų gauti 
daugiau Darbininko kalendorių 
1976 metam, prašom apie tai 
pranešti administracijai. Taip 
pat pas mus gaunama NIDOS 
Londone išleistas dieninis ka
lendorius, kurio kaina su per
siuntimu 5 dol. Rašyti: Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

— Miami Amerikos lietuvių 
klubas, 3655 NW 34 St. Miami, 
Fla., padidėjus lankytojų skai
čiui, kiekvieną sekmadienį ren
gia pietus su šokiais ir progra
ma ir kviečia visus vietinius ir 
atvažiuojančius iš šiaurės sve
čius atsilankyti.

Išnuomojamas gražus butas 
iš 5 kambarių VVoodhavene ne
toli parko. Teirautis tel. VI 6- 
1813.

Ridgevvoode išnuomojamas 
2 kambarių butas su baldais už 
labai prieinamą kainą, prie gero 
susisiekimo. Tel. 497-5748.

Ridgevvoode išnuomojamas 
gražus butas iš 4 kambarių. 
Teirautis tel. E V 6-7661. Ga
lima apžiūrėti butą 1267 Wil- 
loughby Avė. pas Mrs. Weber.

Brooklyne ieškoma moteris 
prižiūrėti 15 mėnesių vaikutį 
penkias dienas savaitėj nuo 7:30 
vai. ryto iki 3:30 vai. Pa - 
geidaujama vidutinio amžiaus 
moteris, bent šiek tiek mokanti 
angliškai. Geras atlyginimas. 
Tel. 693-4774.

Aldona Kepalaitė skambino Vlado Jakubėno kūrinius gruo- y 
džio 13 Kultūros Židinyje, kur Vaižganto Kultūros Klubas 
buvo surengęs kompozitoriaus pagerbimą. Nuotr. V. Maželio

KVIEČIAME Į 
SEPTINTĄ DAILĖS 

PARODĄ

Septintoji dailės paroda, ski
riama Lietuvos nepriklausomy
bės šventei pagerbti, rengiama 
vasario 21-22 dienomis Kul
tūros Židinyje. Kviečiami daly
vauti dailininkai ne tik iš Nevv

Yorko, bet ir iš visos Ameri
kos.

Parodą rengia LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba. Tuoj bus su
darytos reikiamos komisijos. 
Registruotis reikia pas patį LB 
apygardos pirmininką A. Vakse- 
lį šiuo adresu: 84-20 112 St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Te
lefonas (212) 846-3246...

N.Y. RAMOVĖNŲ 25-ČIO 
MINĖJIMAS —POBŪVIS

ĮVYKSTA

Š.M. SAUSIO 17 D. 6 V.V.
KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

Programoje:
Justino Liaukaus paskaita — N.Y. ramovėn ų 25-metis 

humoristinis literatūros vakaras:

poetas Leonardas Žitkevičius, rašytojas Jonas Rūtenis

Po oficialiosios dalies—pobūvis: užkandžiai, kava, šampanas 

Išanksto stalus arvietas galima užsisakyti paskambinus441-4573 

ir pas ramovėnus
Visi kviečiami atsilankyti.

Sausio 18, sekmadienį, 10 v. r. pranciškonų vienuolyno koply- 
plyčioje pamaldos už mirusius N.Y. skyriaus ramovėnus

N.Y. RAMOVĖNAI

Pirmą kartą New Yorke! Įdomios diskusijos! 
Sausio 10, šeštadienį, 7 v.v.

Kultūros Židinio patalpose 

rengiamas 

Viešas apklausinėjimas bei diskusijos 

tarp 

SIMO KUDIRKOS ir VACLOVO SEVRUKO 

Lietuvos politiniais klausimais

Bus atsakoma ir į klausimus iš publikos

Moderatorius — UBA-BATUNo vykd. pirmininkas

Kęstutis K. Miklas

Vakaro pabaigoje bus vaišės

Įeinant aukojama

Rengia
BATUNo Lietuvių Sekcija


	1976-01-09-DARBININKAS 00001
	1976-01-09-DARBININKAS 00002
	1976-01-09-DARBININKAS 00003
	1976-01-09-DARBININKAS 00004
	1976-01-09-DARBININKAS 00005
	1976-01-09-DARBININKAS 00006
	1976-01-09-DARBININKAS 00007
	1976-01-09-DARBININKAS 00008

