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Savaitės 
įvykiai

Angola užvaldė pasaulio dė
mesį. JAV yra linkusios daryti 
visa, kad ten kariaujančios šalys 
savo karius atitrauktų ir kad An
goloj būtų sudaryta visų tarp sa
vęs kovojančių išlaisvinimo są
jūdžių bendra vyriausybė.

Sov. S-gos naikintojo ir į kran
tą išsikėlimo laivo artėjimas prie 
Angolos krantų sukėlė rūpesčio 
JAV vyriausybei, nes artimiau
sieji nuo įvykio vietos JAV ka
ro laivai yra tik Viduržemio jū
roj.

Provakarietiški Angolos išlais
vinimo sąjūdžiai skubiai reika
lauja iš JAV naujų ginklų puo
limam atremti.

JAV vyriausybė galvoja, kad 
Pietų Afrika, vadovaudamasi sa
vais interesais, savo kariuomenę 
iš Angolos atitrauks.

Prez. Fordas parašė Nigeri
jos prezidentui laišką, prašyda
mas daryti visa svetimų jėgų 
kišimuisi į Angolą pašalinti, pa
skelbti paliaubas ir sudaryti koa
licinę vyriausybę, bet Nigerijos 
spauda šį kreipimąsi sutiko la
bai nedraugiškai.

Italijos min. kabinetas, ne
tekęs jį rėmusios socialistų par
tijos balsų, turėjo atsistatydinti. 
Komunistų partijos įtakos didėji
mas kelia vakaram didelio susi
rūpinimo ir bijoma, kad nerei
kėtų skelbti naujų parlamento 
rinkimų.

Paaštrėjusiuose Libano nera
mumuose pradėjo oficialiai daly
vauti ir palestiniečiai, remią ma
hometonų pusę.

Šiaurės Portugalijoj vėl prasi
dėjo dešiniųjų organizuojami 
puolimai prieš kairiųjų partijų 
įstaigas.

Madride vyksta susisiekimo 
tarnautojų streikas. Susisieki
mui palaikyti naudojama ka
riuomenė.

Šiaurės Airijoj protestantam 
nužudžius 5 katalikus, o katali
kam atsilyginant likvidavus 1Q 
protestantų, Britanijos vyriau
sybė buvo priversta papildomai 
pasiųsti batalioną karių.

Portugalijos vyriausybė, su
stiprėjusi po nepavykusio sukili
mo, perorganizavo ministerių 
kabinetą, bet kairieji stengiasi 
ją sumenkinti, ruošdami streikus 
dėl kainų kilimo.

Sov. S-gos spauda, nepaisy
dama pakartotinių prez. Fordo ir 
valst. sekr. Kissingerio raginimų 
nesikišti į Angolos reikalus, pri
mygtinai įrodinėja, kad į Ango
los reikalus kišasi tik vakarų 
imperialistai, o Sov. S-ga tik pa
dedanti patriotinėm organizaci
jom kovoti prieš kolonializmą.

Indiją valdančios kongreso 
partijos konferencija nutarė ati
dėti parlamento rinkimus, neri
botam laikui pratęsti išimties 
būklės nuostatus ir pakeisti 
konstituciją.

Britanijos Liberalų partijos 
vadas Jeremy Thorpe apkaltino 
Sov. S-gą, kad ji davė vienam 
Afrikos pareigūnui 50 mil. dol. 
kyšį, kad jo vyriausybė pripažin
tų sovietų remiamo Angolos iš
laisvinimo sąjūdžio sudarytą lai
kinę vyriausybę.

Indijos parlamento opozicijos 
partijos, nepajėgdamos pasiprie
šinti vyriausybės sugalvotom re
formom, boikotavo parlamento 
atidarymo sesiją, kurios metu 
min. pirm. Indira Gandhi savo 
pareiškimais aštriai puolė JAV.

Kambodijos tautinis kongre
sas paskelbė naują konstituciją, 
pagal kurią ši valstybė bus va
dinama demokratine Kambo- 
dija. Jos parlamentą sudarys 150 
ūkininkų, 50 darbininkų ir 50 
kareivių, renkamų 5 metam. Gy- 
veotojam suteikiama teisė prak
tikuoti religiją, jei ji neprisidės 
prie Kambodijos sužlugdymo.
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POPIEŽIUS APŽVELGĖ METŲ ĮVYKIUS
Pagal tradiciją, prieš Kalėdas 

susirenka kardinolai, vyskupai ir 
Romos kurijos tarnautojai pa
sveikinti popiežiaus švenčių 
proga ir palinkėti jam laimingų 
ateinančių metų. Šiemet į kar
dinolų kolegijos dekano kard. 
Traglia sveikinamąją kalbą po
piežius Paulius VI atsakė pla
čiai apžvelgdamas praėjusių me
tų įvykius ir Šv. Sosto veiklą. 
Jis palietė jubiliejinių metų pa
sisekimą, išreiškė liūdesį dėl 
to, kad kai kurių kraštų val
džios neleido tikintiesiem at
vykti į Romą, paminėjo perse
kiojamos Bažnyčios likimą, iš
dėstė priežastis, kodėl oficialiai 
Bažnyčia kartais tyli. Perėjęs į 
politinio ir moralinio gyvenimo 
sritis, popiežius kreipėsi į Iz
raelį, kad atsižvelgtų į palesti
niečių likimą, pakvietė Italijos 
valdžią bendru susitarimu per
žiūrėti konkordatą.

Popiežius savo kalbą pradėjo 
Šventųjų Metų paminėjimu. Esą 
“tai atmintinas įvykis, kuris liks 
svarbiausiu įvykiu religinėj mū
sų amžiaus istorijoj. Tai tikrai 
šventi metai; jie yra šventi ir to
kiais liks žmonių atminty. “O 
tačiau”, kalbėjo toliau popie
žius, “šis toks džiuginantis dva
sią įvykis neliko be skausmo, 
nes ne visi tie, kurie nuo vieno 
žemės krašto iki kito norėjo da
lyvauti, to negalėjo padaryti. Ir 
tai ne dėl kliūčių, kaip nesvei
kata, atstumas ar neturtas, eko
nominės krizės sunkenybės, 
darbo ar šeimos pareigos, bet 
dėl visiško, dažnai netiesiogi
nio, bet ne mažiau paveiklaus, 
priešiškumo tų, kurie turi ga
lią savo rankose. Esam tikri, kad 
ir tie mūsų sūnūs yra ne mažiau 
už kitus gavę palaimos ir malo
nių, užtarnautų savo aukomis ir 
maldomis visos Bažnyčios, kuri 
drauge su mumis atsimena bro
lius, kenčiančius priespaudą ir 
jų teisių apribojimą. Bažnyčia už 
juos meldėsi ir nesiliaus meldu
sis. Ir šiuo momentu jie gyvai 
ir skausmingai yra čia pat jau
čiami.”

Toliau Paulius VI ėmė aiškin
ti vadinamąją Bažnyčios tylą 
persekiojamųjų atžvilgiu. Jis 
kalbėjo: “Tik tie, kurie nežino, 
kokia širdimi mes dalyvaujame 
jų bandymuose, kokia dvasia 
stebimės jų ištikimybe, kokiu 
rūpestingumu stengiamės jiem 
padėti, veikdami kartais contra 
spem (viltimi neviltyje), — 
tiktai kas šito viso nežino, gali 
manyti, kad tai yra apdairi ir pro
tinga tyla, o ne pamiršimas arba 
dar blogiau — nesirūpinimas ir 
indiferentiškumas. Bažnyčios ir 
teisėtos tikinčiųjų, net ir ne- 
katalikų, laisvės likimas vi
suomet lieka pagrindiniu rūpes
čiu, kada Apaštalų Sostas ir mes 
asmeniškai mezgam kontaktus 
su viešojo gyvenimo ir atskirų 
tautų atsakingais asmenimis.”

“Jei kai kuriais atvejais”, dar 
pridūrė popiežius, “dialogo re-

_________________________
KIEK LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ IR KALINIŲ

Lietuvos okupantas 1960 vi
suotiniame Sovietų Sąjungos gy
ventojų surašinėjime rado, kad 
Sovietijoje už Lietuvos ribų gy
vena 158,000 lietuvių. Tik ne
aišku, ar į tą skaičių buvo į- 
traukti kaip “gyventojai” ir kon
centracijos stovyklų kaliniai. 
Tačiau Sovietijoje gyveną lietu
viai, išskiriant gal šimtą kitą 
studentų, visi yra tremtiniai, t.y. 
politiniai kaliniai. Todėl yra la
bai svarbu turėti kuo daugiau 
žinių apie juos, kad galima bū
tų jas įteikti Jungtinėm Tautom, 
kai tuo klausimu prasidės dis
kusijos. (E)

zultatai yra menki, nepakanka
mi, suvėluoti, jei kai kam atro
do, kad tai duoda pagrindo to
kius dialogus nutraukti, mes 
tačiau manom, kad tai yra mūsų 
svarbi pareiga juos tęsti tuo ke
liu, kuris yra grynai evangeliš- 
kas: pastovumu, supratimu,
meile. Aišku, kad negalim nu
tylėti to kartumo ir susirūpini
mo, kad daugelis situacijų ne
sibaigia, sunkėja, o tos situaci
jos yra priešingos Bažnyčios ar
ba žmogaus teisėm. Raginam 
nesuprasti blogai šio mūsų at
sakingo nusistatymo, tarsi jis bū
tų panašios padėties pripa
žinimas arba rezignuotas jos pri
ėmimas.”

Toliau popiežius suminėjo, 
kad kaip tik tokiomis intencijo
mis Šv. Sostas dalyvavo Helsin
kio konferencijoj, ir palinkėjo, 
kad “tiek iškilmingų nutarimų 
nebūtų nusviesta į užmarštį”. 
Nors svarbiausias Bažnyčios dė
mesys yra sukauptas į Bažny
čios tarnybą ir į religinius tau
tų interesus, tačiau tai nekliudo 
Šv. Sostui “atsidėti ne mažiau 
svarbiom įvairių žemynų tautų 
žemiškom problemom, atliekant 
meilės pareigą žmogui * jo 
visuotinėj dimensijoj, kuri yra 
dalis mūsų apaštališkosios tar
nybos”. Čia popiežius prisiminė 
Jungt. Tautų nepaprastą sesiją, 
skirtą svarstyti tarptautiniam 
bendradarbiavimui ir pažangai, (nukelta į 2 psl.)

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos mažiukai kalėdinėje mokyklos programoje 
Kultūros Židinyje. Nuotr. P. Bivainio

IR KOMUNISTAI 
NESUTARIA

Prosovietinių komunistų par
tijų Europos blokas pradėjo 
braškėti. Tokias išvadas daro 
specialus iš Paryžiaus praneši
mas, įdėtas sausio 4 The Nevv 
York Times dienrašty.

Ten rašoma, kad maždaug 
prieš du mėnesius Prancūzijos ir 
Italijos komunistų partijų ly
deriai George Marchais ir Enri- 
co Berlinger pasirašė susitarimą 
atsipalaiduoti nuo Kremliaus 
įtakos. Viena ir kita partijos 
pasisakė už demokratiškus prin
cipus.

Paskutinieji įvykiai, būtent 
nesenai Vakaruose pradėtas de
monstruoti filmas, rodantis So
vietų Sąjungos koncentracijos 
stovyklą okupuotoj Latvi
joj, sovietų reagavimas į jų disi
dentų pasitarimus su Europos 
komunistų partijomis, Sovietų 
Sąjungos nesantaika su Kinija, 
Portugalijos prosovietinės ko
munistų partijos nepasisekimai 
ir kt., dar labiau paskatino 
Prancūzijos komunistų partiją 
atsiriboti nuo Maskvos. Prancū
zijos komunistų partija nustojo 

o lygiai ir neseniai Paryžiuj vy
kusią Šiaurės-Pietų konferen
ciją.

I

Popiežius linkėjo, kad tautos 
vis labiau siektų eiti šiuo keliu, 
“palikdamos tą pavojingą ir 
morališkai apgailėtiną pramonės 
ir prekybos kelią, kuriuo dalina
ma ne tik neva gana sunkios do
vanos, bet ir visa nai kiną gink
lai”. Linkėjo, kad pasitarimai 
nusiginklavimo klausimu būtų 
sėkmingesni.

Pripažindamas “sunkias rasi
nių santykių ir kitij klausimų 
problemas, dažnai pilnas,kliū
čių, kurios atsiranda iš pavėluo
tos, o dabar paskubinamos pa
žangos, Paulius VI pasidžiaugė, 
kad “didysis Afrikos žemyno ve
žimas pagaliau išvažiavo į pilnos 
nepriklausomybės kelią”.

Suminėjęs Artimųjų Rytų kri
zę, Paulius VI karštai palinkė
jo ramybės ir taikos, kviesda
mas “vengti kraštutinių ir ne
vaisingų ekstremizmų”, o ypač 
atsisakyti teroro ir be jokio skir
tumo vykdomų represijų. Įsi
tikinęs, kad vis dėlto yra gali
mas globalinis, teisingas ir pu
siausvyra paremtas sprendimas, 
ragino “neatmesti konkrečių, 
kad ir kuklių galimybių, kurios 
veda į susitarimą ir sukūrimą 
palankios atmosferos, vedančios 
į siekiamą tikslą.

pinigais remti prosovietines 
Graikijos ir Ispanijos komunis
tų partijas. Dabar dedamos pa
stangos sušaukti Europos anti- 
sovietinių komunistų partijų 
konferenciją. Minimos Prancū
zijos, Italijos, Jugoslavijos ir 
Rumunijos komunistinės parti
jos. (Elta)

MIRĖ POETAS
BEN. RUTKŪNAS

Spaudoje buvo pasirodžiusi 
žinelė, kad mirė poetas Bene
diktas Rutkūnas. Bet nebuvo nu
rodyta data. Dabar LB Krašto 
Valdyba išaiškino ir suteikia 
smulkesnių informacijų.

Philadelphijos miesto val
džios įstaiga — šermeninė — 
Medical examination — buvo 
painformuota 1975 spalio 28, 
kad yra miręs Benediktas Rutkū
nas. Mirties tiksli data nežino
ma. Tenka spėti, kad galėjo mir
ti keletą dienų anksčiau, apie 
spalio 24. Jis gyveno vienas, tai 
kūnas greit nebuvo surastas.

Lapkričio 4 kūnas buvo ati
duotas lietuvių laidotuvių direk
toriaus žinion. Tą pačią dieną 
buvo palaidotas Philadelphijoj 
esančiose Holy Sepulchre kapi
nėse.

Vilnius
1975 birželio 25 Mindaugas 

Tamonis parašė laišką Lietuvos 
KP CK, kuriame kalba apie he- 
ostalinizmo grėsmę, reikalauja 
leisti vystyti krikščioniškąją kul
tūrą.

Birželio 27 į Tamonio darbo
vietę atvyko milicininkas ir pa
reikalavo, kad Mindaugas pri
sistatytų į Vilniaus psichiatrinę 
ligoninę. Tamonis nepakluso. 
Tos pačios dienos vakare pas 
Tamonį atvyko milicijos kapito
nas ir mašina su sanitarais, kurie
M. Tamonį nugabeno į psichiat
rinę ligoninę. Vasaros g. nr. 5.

Birželio 29 nuo infarkto mirė
M. Tamonio motina. Į laidotu
ves jis buvo išleistas paskutiniu 
momentu, kai apie jį telefonu 
buvo pasiteirauta iš vienos vaka
rų ambasados. Po laidotuvių Ta
monis vėl turėjo grįžti į ligo
ninę. Pradžioje Tamonis buvo 
laikomas vadinamoje stebėjimo 
vietoje, o vėliau perkeltas į 1-jį 
skyrių.

Viekšniai
Žibikų kaimo gyventoja Jad

vyga Grabienė 1973 buvo iš
vykusi į JAV aplankyti savo sū
naus kunigo. Būdama Romoje 
Grabienė nusipirko sau ir gimi
nėms rožančių. Tarybų Sąjungos 
pasienio muitininkai pas senutę 
Grabienę padarė smulkią kratą 
ir rastus rožančius jos akivaiz
doje sutraukė. Pareigūnai norė
jo atimti paskutinį rožančių, 
kurį Grabienė laikė suspaudusi 
rankoje.

— Niekada neatiduosiu šios 
brangenybės, —verkė senutė,— 
nors ir rankas man išsukinėsite.

Šių eilučių autoriui, prieš ke
letą metų, teko matyti rusų pa
reigūnų pogromą pasienio mui
tinėje, kaip jie grūdo į maišus 
iš žmonių atimtus rožančius, 
paveikslus, statulėles. “Kam

KETVIRTAS JAUNIMO
KONGRESAS VYKS VOKIETIJOJ
1979 LIEPOS MĖNESĮ

Taip pranešė Gabija Juoza
pavičiūtė, skaitydama trečiojo 
lietuvių jaunimo kongreso už
daryme jaunimo atstovų paruoš
tų rezoliucijų projektą. Šio kong
reso uždarymas vyko sausio 6 
vėlyvą vakarą suvažiavimų salėj 
Sao Paulo, Brazilijoj. Iš 10 vals
tybių atvykę virš 100 jaunimo at
stovų penketą dienų studijų pro
gramoj svarstė įvairias proble
mas, stiprinosi lietuviškoj dva
sioj. Tarp baigmės nutarimų 
paskelbta, kad naują Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos va
dovybę pavesta sudaryti Kana
dos lietuvių jaunimui.

III PL jaunimo kongreso pra
džioj vyko jaunimo stovykla už 
Buenos Aires miesto. Gražioj 
Argentinos gamtoj stovyklavo 
apie 350 lietuvių jaunuolių. At
viram ore pavalgę Kūčių vaka
rienę, dalyviai būrėsi Bernelių 
mišiose. Kalėdų dieną sulaukta 
svečių — ekskursantų iš Buenos 
Aires. Bendrus pietus valgė apie 
1000 lietuvių.

jums tie balvonai?”, — tyčiojo
si pareigūnai. Viena moteris pa
klausė:

— Kur jūs dedate atimtas 
šventenybes?

— Mes jas metame į šiukš
lyną, — atsakė pareigūnai.

Visų keleivių nuotaika buvo 
prislėgta, kai kurie braukė aša
ras.
Laugalial

Senelių — invalidų namų di
rektorius Striauka uždraudė ku
nigui aplankyti senelius ir aprū
pinti juos šv. sakramentais. 1975 
balandžio mėnesį seneliai para
šė Klaipėdos vykdomajam komi
tetui raštą, prašydami, kad leistų 
kunigui juos aprūpinti šv. sakra
mentais. Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Imbra- 
sas apsilankė senelių namuose 
ir pareiškė, kad senelių prašy
mo negalįs patenkinti, nes nėra 
tinkamų patalpų. Pavaduotojas, 
pamatęs prie vieno senelio lo
vos religinį paveikslą, liepė jį 
nuimti. Invalidė Riaukaitė krei
pėsi į Gargždų partijos komite
to sekretorių, prašydama, kad 
leistų apsilankyti senelių 
namuose kunigui. Riaukaitė 
buvo išbarta: “Netrukdykit 
manęs su tokiais niekais!” — 
pareiškė partijos sekretorius.
Klaipėda

1975 Didžiąją savaitę maža 
Klaipėdos bažnytėlė buvo sau
sakimšai pripildyta žmonių. 
Moksleiviai ir jaunimas visą Ve
lykų naktį adoravo prie Kristaus 
karsto. Po Velykų Klaipėdos 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Ruginis įsakė Klai
pėdos klebonui kun. J. Baikaus- 
kui pašalinti adoratores nuo al
toriaus. Klebonas, išsigandęs 
Ruginio, pasakė mergaitėms, 
kad jas Įeisiąs adoruoti tik tada, 
jei atsinešiančios Ruginio lei
dimą. Adoratorių motinos bandė 
tą leidimą gauti, tačiau atsimušė 
į kietą Ruginio “negalim!” Tė
vai nutarė nepasiduoti. Mergai
tės ir toliau adoruoja, nepaisy
damos visų draudimų.

Vilnius
1975 liepos 6 iš Vilniaus į 

Maskvą išvyko 15 kunigų grupė, 
vadovaujama Panevėžio vysku
po R. Krikščiūno. Gavusi reikia
mų instrukcijų, kunigų-maldi- 
ninkų grupė nuvyko į Romą.

Šį kunigų-maldininkų išvyka į 
Romą buvo suorganizuota tary
binės valdžios organų propagan
diniais sumetimais — težiūri pa
saulis, kokia Lietuvoje yra tikė
jimo laisvė.

Tuo pačiu metu, kai Lietuvos 
kunigai lankė Romos bažnyčias, 
LTSR Aukščiausias Teismas pa
skyrė N. Sadūnaitei trejų metų 
griežto režimo bausmę už tai 
kad ji rašomąja mašinėle per
rašė 11 “LKB Kronikos” pusla
pių.

Oficialus jaunimo kongreso 
atidarymas vyko gruodžio 26 
Buenos Aires mieste, San Mar- 
tin teatre. Šalia kalbų buvo ir 
graži meninė dalis. Po jos laivu 
išvykstama į Montevideo, Urug
vajų. Gruodžio 27 ir ten jauni
mo pasirodymas — talentų va
karas.

Atskirom grupėm vykstama į 
Sao Paulo, Braziliją. Po Naujų 
Metų sutikimo mieste studijų 
dienos prasideda užmiesty, 
pritaikytose patalpose. Svečiai 
ir turistai susipažįsta su miestu 
ir apylinkėm. Kelios grupės at
skirai lankė Rio de Janeiro.

Po oficialaus kongreso už
darymo dar vyko jungtinė tau
tinių šokių šventė sausio 7 erd
viuose Ibirapuera gimnastikos 
rūmuose.

Vienam asmeniui visus įvy
kius apibėgti buvo neįmano
ma. Tad ir Darbininke apie 
atskirus įvykius rašys skirtingi 
stebėtojai ir dalyviai. — K.B.
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Savaitės
Įvykiai
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JAV kongreso atstovų (Milli- 
cent Fenvvick) pastangom suda
ryti nuolatinę komisiją Helsin
kio deklaracijos įsipareigojimų 
vykdymui sekti Sov. S-goj ir 
Rytų Europoj valstybės d-tas ne
pritaria.

E.J. Derwinski, Atstovų rūmų 
narys, reikalavo, kad valst. sekr. 
Kissingeris atsistatydintų.

Japonijai valdant pietinį 
Sachaliną, ji vertė korėjiečius 
vykti ten gyventi ir dirbti. Ant
rajam pasauk karui pasibaigus, 
visą Sachaliną pasiglemžė Sov. 
S-ga. Japonai buvo repatrijuoti, 
bet korėjiečius visi užmiršo. Ve
dybų keliu Japonijoj atsiradęs 
toks korėjietis Park No Hak 
pasiryžo daryti visa, kad ir kitus 
savo tautiečius iš Sachalino iš
gelbėtų. Jo pastangomis dabar 
veikia pusės milijono korėjiečių 
organizacija savo tautiečiam iš 
Sachalino išgabenti. Organiza
cija rūpinasi, kad ir Japonijoj 
vyriausybė į šį darbą įsijungtų.

Kinijos min. pirm. Chou En- 
lai, išgyvenęs visas revoliucijas 
ir sumezgęs santykius su JAV, 
mirė vėžiu, sulaukęs 78 m. am
žiaus.

Per 1975 iš Sov. S-gos į Iz
raelį emigravo tik 8518 žydų, 
tuo tarpu 1974 — 16,816, o 1973 
— net 33,477. Iš viso 1975 imi
gravo 19,700, o iš Izraelio vėl 
išvyko 19,000 žydų, kurių net 
80% atvyksta į JAV.

Artėjant JT saugumo tarybos 
svarstybom Art. rytų reikalu, 
JAV vyriausybė pareiškė, kad ji 
priešinsis ST pastangom pakeis
ti jos anksčiau tuo reikalu pri
imtas rezoliucijas, kuriose pales
tiniečiai nėra minimi, o kalba
ma tik apie pabėgėlius.

JAV vyskupų konferencija 
oficialiai paprašė JAV aukšč. 
teismą pakeisti savo 1973 spren
dimą dėl abortų liberalizavimo 
ir suteikti konstitucijos 5-to pa
pildymo įstatyminę apsaugą ir 
dar ne gimus ie m asmenim.

Belgijos min. pirm. Leo Tin- 
demans paruošė planą Europos 
rinkos valstybių unijai pasiekti, 
pagal kurį pirmiausia turėtų bū
ti suderinama ekonominė ir už
sienio politika.

15 sovietų žydų protestavo 
prieš prez. Fordo tvirtinimą, 
kad laisvesnės prekybos su Sov. 
S-ga siejimas su emigracijos pa
lengvinimu pakenkęs žydų emi
gracijai.

Rodezijos min. pirm. Ian D. 
Smith pradėjo pasitarimus su 
juodųjų nacionalistų vadu Jos- 
hua Nkomo dėl Rodezijos atei
ties.

LB SPAUDOS VAJAUS ŽINIOS

LB krašto valdyba dėkoja as
menim, sutikusiem būti spaudos 
platintojais savo apylinkių ribo
se. Jų sąrašas: R. Kronas, Jr. 
Lemont, L. Žilevičiūtė — Los 
Angeles, J. Raulinaitis — Los 
Angeles, K. Morktnas — Phoe-

nąs Richmond Hill, N.Y. Jis ne
seniai atšventė savo 90 metų 
sukaktį. Kaip jo brolis kun. An- 

nix, N. Gailaitė — Pietinė New tanas Milukas, taip ir šis garbin- 
Jersey, A. Gečytė 
delphia, J. Kojelis — Santa Mo
nica, I. Jurgėlienė — St. Peters
burg.

Spaudos vajaus garbės platin
tojas yra Matas Milukas, gyve-

Phila- gas lietuvis yra daug nusipelnęs 
lietuviškam spausdintam žo
džiui.

JAV leidžiamų lietuviškų laikraščių 
ir žurnalų sąrašas

Skautų Aidas — leidžia Skau
tų Sąjunga, 6842 S. Campbell 
Avė., Chicago, 111. 60629. Kaina 
metams $5.00.

Mūsų Vytis — leidžia Akade-į 
mikų Skautų Sąjūdis, 9207 S. 
Savvyer Avė., Evergreen Park, 
III. 60642. Kainametams $6.00.

Garsas — leidžia Romos Ka
talikų Susivienijimas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Kaina metams $2.00.

Vytis — lietuvių ir anglų kal
bomis, leidžia Amerikos Lietu
vos Vyčių Sąjunga, 2524 W. 45 
St., Chicago, III. 60632.

Karys — veteranų karių ir šau
lių žurnalas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Kaina metams $9.00.

Aidai — kultūros žurnalas, lei
džia Pranciškonų vienuolynas, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Kaina metams

Pirmieji rezultatai rodo, kad 
lapkričio mėnesį buvo gauta iš 
viso 38 naujos prenumeratos 
šiem laikfaščiam ir žurnalam: 
Pasaulio Lietuvis — 5, Akira
čiai — 5, Skautų Aidas — 4, 
Eglutė — 4, Moteris — 3, Li- 
tuanus — 3, Metmenys — 3, 
Tėviškės Žiburiai — 2, Draugas 
— 2, Darbininkas — 2, Karys — 
2, Medicina — 1, Laiškai Lietu
viam — 1, Į Lais vę — 1.

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas Išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais Ir 
pirmadieniais patarnaujama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296- 
5250. DOVANA, 80-14 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfleld Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

AN* ANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Dienraščiai
Draugas — leidžia Marijonų 

vienuolynas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629. Kaina me
tam $23.00, Chicagoje — $25.00.

Savaitiniai
Darbininkas — leidžia Pran

ciškonų vienuolynas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Kaina metams $12.00.

Dirva — leidžia Tautinė Są
junga, P.O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103. Kaina metams 
$13,00.

Keleivis — leidžia kolektyvas 
(buvusių socialdemokratų), 636 
E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
02127. Kaina metams $7.00.

Sandara — leidžia M. Vai dyla, 
840 W. 33rd St., Chicagd^ III. 
60608. Kaina metams $7.00.

Kas 2 savaitės
Laisvoji Lietuva — leidžia 

Lietuviij Atgimimo Sąjunga,
2618 W. 71st St., Chicago, III. $12.00. 
60629. Kaina metams $8.00.

Tėvynė — leidžia SLA, 307 
W. 30 St., Nevv York, N.Y. 10001. 
Kaina metams $4.00.

Mėnesiniai
Eglutė — vaikams, leidžia 

Immaculate Conception Con
vent, Putnam, Conn. 06260. Kai
na metam $7.00.

Laiškai Lietuviams — reli
ginės tautinės kultūros žurnalas, 
leidžia Jėzuitų vienuolynas, 
2345 W. 56 St., Chicago, 111. 
60636. Kaina metams $6.00.

Laivas — religijos žurnalas, 
leidžia Marijonų vienuolynas, 
4545 W. 63 St., Chicago, III. 
60629. Kaina metam $4.00.

Šv. Pranciškaus Varpelis — 
religijos žurnalas, leidžia Pran
ciškonų vienuolynas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Kaina metams $3.00.

Ateitis — leidžia ateitininkai, 
besimokančio katalikų jaunimo 
organizacija, 7235 S. Sacra- 
mento Avė., Chicago, 111. 60629. 
Kaina metams $7.00.

Lietuvių Dienos — lietuvių ir 
anglų kalbomis, iliustruotas 
kultūros ir visuomeninio gy
venimo žurnalas, leidžia A. Ski
rtus, 4364 Sunset Blvd., Holly- 
wood, Calif. 90029. Kaina me
tams $10.00.

Pasaulio Lietuvis — leidžia 
PLB valdyba, 6804 So. Maple- 
wood Avė., Chicago, 111. Kaina 
metams $4.00.

Lietuviai Amerikos Vakaruose 
— leidžia A. Skirius, Kaliforni
jos lietuvių gyvenimui aprašyti, 
4364 Sunset Blvd., Hollyvvood, 
Calif. 90029. Kaina metams 
$4.00.

Akiračiai—atviro žodžio mėn
raštis, leidžia Vievvpoint Press 
Ine., 6821 S. Maplewood Avė., 
Chicago, 111. 60629. Kaina me
tams $6.00.

Aušra Gečytė, Philadelphijos 
apylinkės platintoja, lapkričio 
mėnesį surinko prenumeratų ir 
aukų 66 dol. Pagal pereitų 
metų LB spaudos vajaus davi
nius, ši lituanistinės mokyklos 
mokinė buvo pati iškiliausia pla
tintoja.

Antanas Audronis, visuomeni
ninkas ir buvęs pirmutinis LB 
Los Angeles apylinkės pirmi
ninkas, savo vertingais patari
mais talkina krašto valdybai 
spaudos vajaus proga.

Šaunioji Lemonto apylinkė 
vajaus metu ne tik platina laik
raščius bei žurnalus, bet par
davinėja ir knygas. Pirmininkas 
K. Laukaitis praneša, kad per 
tris šeštadienius buvo surinkta 
naujų prenumeratų bei aukų 
263 dol. ir parduota knygų už 
158.85 dol. Malonu pastebėti, 
kad visą spaudos platinimo dar
bą atlieka pats susiorganizavęs 
jaunimas su apylinkės valdybos 
nariu studentu R. Kronu, Jr. 
priešakyje. Šioj jaunimo grupėj 
yra ir studentų,' ir lituanistinės 
mokyklos mokinių. Štai jie: Juo
zas Ivanauskas, Jr., Indrė Bis- 
kytė, Vytas Miliūnas, Rasa Šo- 
liūnaitė, Povilas Varnaitis, Ri
mas Kamantas, Kęstutis Lau
kaitis, Vilija Jakaitytė ir Birutė 
Navickaitė.

rč

P. Vietnamo vidurio aukštu
mose pagal komunistų spaudos 
pripažinimus tebevyksta parti
zanų veikla.

Clevelande lapkričio 29 buvo surengtas Valančiaus ir Čiur
lionio minėjimas. Nuotraukoje — rengėjai ir programos da- 
viai. Iš k. LB apylinkės pirm. J. Malskis, V. Mariūnas, 
P. Jurkus, skaitęs paskaitą apie Valančių, I. Jonaitienė, 
A. Kuprevičius, skaitęs paskaitą apie Čiurlionį ir skambi
nęs jo kūrinius, J. Žilionis ir J. Stempužis. Nuotr. V. Bacevi
čiaus

Kas 3 mėnesiai
Lituanus — anglų kalba, P.O. 

Box 9318, Chicago, III. 60690.
Technikos Žodis — leidžia 

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Chicagos 
skyrius, 7025 S. Rockwell Avė., 
Chicago, III. 60629. Kaina me
tams $6.00, studentams $2.00.

Medicina —leidžia Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga, 
10326 Kipling St., Westchester, 
III. 60153. Kainametams $10.00.

Į Laisvę — leidžia Lietuvių 
Fronto Bičiulių 
Hartcrest Dr., 
Verdes, Calif. 
metams $7.00.

Sėja — leidžia Valstiečių 
Liaudininkų politinė partija, 
2523 W. 69 St., Chicago, 
60629. Kaina metams $5.00.

i

Sąjūdis, 7034 
Rancho Palos 
90724. Kaina

III.

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 patarnavimas įdėdanTnaujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, 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 Beit Bakino Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS bv — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv 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 apsldraudusiem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. Ml 7-6637.

Publika Valančiaus ir Čiurlionio minėjime lapkričio 29 
Clevelande. Pirmoje eilėje iš k. J. Žilionis, P. Jurkus, J. 
Stempužis, kleb. kun. G. Kijauskas, SJ, LB apylinkės pirm. 
J. Malskis. Nuotr. V. Bacevičiaus

Kas 6 mėnesiai
Mūsų Sparnai — leidžia Lie

tuvių Evangelikų Reformatų 
Bažnyčia, 5230 S. Artesian 
Avė., Chicago, 111. Auka.

Švietimo Gairės — lietuvybės 
ugdymo žurnalas mokyklai ir 
šeimai, 415 Plum St., Michigan 
City, Ind. 46360. Kaina metams 
$3.00.

Plieno Sparnai — leidžia Chi
cagos Aero Klubas, 6602 So. 
Fairfield, Chicago, III. 60629. 
Kaina metams $2.00.

Naujoji Viltis — leidžia 
Korp! Neo-Lituania ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, 7150 
So. Spaulding Avė., Chicago, 111. 
60629. Kaina metams $3.00.

Tėvynės Sargas — leidžia 
Krikščionių Demokratų politinė 
partija, 1932 Beach Channel 
Dr., Apt. IA, Far Rockaway, N.Y. 
11691. Kaina metams $5.00.

Varpas — leidžia varpininkų 
filisterių draugija, 1214 N. 16th 
Avė., Melrose Park, Chicago, III. 
60160. Kaina metams $3.00.

Metmenys — jaunosios kartos 
kultūros žurnalas, leidžia ko
lektyvas, 3308 W. 62nd PI., Chi
cago, III. 60629. Kaina metams 
$3.00.

POPIEŽIUS 
APŽVELGĖ
(atkelta iš 1 psl.)

Toliau popiežius kreipėsi
Izraelio tautą tokiais žodžiais: 
“Nors mes žinom neseną žydų 
tautos tragediją, kuri vertė ieš
koti ramios ir saugios apsaugos 
savo nepriklausomoj ir suvere- 
ninėj valstybėj, tačiau norim, 
kad šios tautos sūnūs pripažin
tų teises bei teisėtas aspiracijas 
ir kitos tautos, kuri taip ilgai 
kentėjo — tai palestiniečių tau
ta.” Popiežius čia suminėjo re
liginio sugyvenimo ir toleranci
jos pavyzdį, kuris iki šiol buvo 
Libane, ir palinkėjo, kad tai ne
būtų “sunaikinta dėl tamsių mo
tyvų”. • 
t Didelę savo kalbos dalį Pau
lius VI paskyrė Italijai, kuri yra 
“Šv. Sostui ir mūsų širdžiai tokia 
artima”. Palinkėjo, kad Italija, 
vykdydama autonomiškai savo 
demokratines teises, mokėtų iš
laikyti nepaliestas civilines ir 
krikščioniškąsias vertybes, se
nas tradicijas ir taip realizuotų 
savo uždavinius teisingume, 
tvarkoj ir moralinių vertybių 
paisyme, nes tai saugoja žmo
gaus ir tautos kilnumą bei tik
ruosius interesus, kurių siekia
ma. Tokiam kely Italija visuo
met ras Šv. Sosto pagalbą, o 
ne kliūtį.

Suminėjęs Šv. Sosto ir Itali
jos 1929 pasirašytą konkordatą, 
popiežius pareiškė: “Dažnai, 
ypač pastaruoju metu, yra ke
liamas klausimas, kokie turi būti 
juridiniai santykiai tarp Vals
tybės ir Bažnyčios Italijoj. No
rim iš naujo pabrėžti, kad mes 
pripažįstam naudingu dalyku iš
laikyti italų tautos religinę tai
ką, paremtą abipuse pastovia ba
ze, pripažįstant abiejų pusių 
skirtingą veiklą ir pripažįstant 
abiejų pusių teises ir pareigas. 
Šv. Sostas yra pasirengęs peržiū
rėti ir pakeisti abipusiu susitari
mu teisėtus ir esminius abiejų 
pusių reikalavimus ir tuos punk
tus, kurie atsakytų naujai šių 
dienų situacijai.”

J. Vaišnora, MIC

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., Mountalnside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

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

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

GRUPINĖS KAINOS PAVIENIAMS ASMENIMS 
4 DIENŲ KELIONĖ Į

LASVEGAS
VIEŠBUČIAI: 

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

Šių kelionių

KAINA ĮSKAITO:

Skridimai lėktuvu 
Viešbutis nuo ketvirtadienio Iki 
sekmadienio
Pervežimai IŠ aerodromo (vieš
butį ir atgal
Visi lėktuvų ir viešbučių taksai 
Bagažų nešiojimai 
Dveji pusryčiai 
Sauja nikelių.

ir kitais kelionių reikalais 
kreiptis Į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
ROMAS KEZYS, SAV.

2129 Knapp St. Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. (212) 769^3'300
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Besirengiant Vasario 16-tai
Už mėnesio minėsime Lietu

vos nepriklausomybės šventę. 
Jau visur vyksta pasirengimai. 
Lietuviškos kolonijos vienaip ar 
kitaip paminės. Čia noris pri
minti kai ką ir atkreipti dėme
sį, kad šventė būtų geresnė ir 
prasmingesnė.

Minėdami savo tarpe, padary
kime tai, kad šventė būtų kuo 
didžiausia. Patys uoliai dalyvau
kime, atsiveskime ir jaunimą. 
Tegu ir jis pripranta prie mūsų 
tautinių tradicijų, tegu supranta, 
ką tai reiškia. Jaunimui reikia 
duoti darbo. Tegu jaunimas tvar
ko salę, vedžioja žmones į vie
tas, tegu dalija informacinę lite
ratūrą. Toks įtraukimas į darbą 
drauge yra pedagoginė priemo
nė — jaunimas įsisavina visuo
meninį darbą ir supranta aukos 
prasmę.

Vasario 16-tos proga renkamos 
aukos. Tai yra labai svarbu, nes 
tėvynės vadavimui reikia nepa
prastai daug pinigų. Duokime 
kiek galima daugiau. Niekada tų 
aukų nebus per daug. Pratinki
me aukoti ir jaunimą. Nesvarbu 
kiek, svarbu, kad jis aukotų Lie
tuvos laisvės reikalam.

Dažnai mūsų salės palieka
mos nepapuoštos. Paliekamos 
banalios ir netvarkingos. Pa
darykime taip, kad jos būtų 
nekasdieniškos, bet šventiškos, 
iškilmingos. Salėm papuošti 
lengvai galime pritaikyti lietu
viškus ornamentus. Jų yra viso
kiausių tulpių, langučių, pynu
čių. Galima paimti spalvotą po
pierių ir iškirpti. Jei būtų salė 
sunkiai papuošiama, tai papuoš- 
kime sceną. Ir čia galima panau
doti lietuviškus ornamentus, lie
tuviškus audinius. Iš karto bus 
gražiau ir šviesiau. Įtraukime į šį 
darbą jaunimą. Tokį darbą jis 
tikrai pamėgs.

O kaip kalbėtojai? Jie papras
tai iš anksto ieškomi. Sun
kiai surandami. Jei yra galimy
bės, kvieskime iš toliau. Nauji 
žmonės, naujos mintys. Labiau 
patrauks žmones.

Mėginkime pasikviesti ir mū

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

sų kaimynus — latvius, estus. 
Ši draugystė reikalinga, nes visų 
interesai tie patys. Dideli Lietu
vos draugai yra ir ukrainiečiai. 
Kur tik turime ryšių su ukrai
niečiais, pasikvieskime.

Išneškime šventę iš savo tarpo 
į amerikiečių tarpą, į jų laikraš
čius, televiziją, radiją. Visi turi
me draugų amerikiečių, primin
kime jiem apie tai, kas yra Va
sario 16 Lietuvai. Parašykime 
laiškus vietos laikraščių redakci
jom, radijo stotim pasiųskime 
plokštelių ir informacinės lite
ratūros. Prašykime, kad jie pa
grotų vasario 16-tą. O tai yra 
galima, nes radijo stotys mielai 
tokias plokšteles panaudoja.

Nepalikime ir vietos kongres- 
manų, valstybės vyrų. Tegu bū
na jie informuoti kuo tiksliau
siai. Prašykime juos, kad ir atsto
vų rūmuose prisimintų Lietuvą 
ir pasmerktų okupaciją.

Vasario 16 šiemet bus pirma
dienį. Tą dieną švenčiamas ir 
Washingtono gimtadienis. Daug 
kas nedirbs, turės progos pake
liauti. Padarykime tą dieną tikra 
namų švente. Pripildykime savo 
namus lietuviška muzika, kad 
jaunieji suprastų mūsų dainos 
?rožį ir ųiūsų polėkius. Paskai- 
tytykime ir lietuviškų knygų, 
lietuviškos poezijos. Jaunimui 
paskaitykime patriotinės poezi- 
os. Atrodo, kad tai menka, ne
prasminga, bet tai veikia ir nu
teikia jaunuosius. Būtų pras
minga tokiom dienom namus ar 
/ieną kambarį papuošti lietuviš- 
<a staltiese, rankšluosčiu, gė
lėm.

Tautinė šventė leidžia mus 
kiekvieną pamąstyti, kiek mes 
patys esame įsijungę į lietuviš
kus reikalus, į visuomenį lietu
višką darbą. Ar nesame užsida
rę savo asmeninių reikalų kiau
le, giliai užsisklendę ir nebe
kreipiame dėmesio į visa, kas 
lietuviška. Tai ir patys pagalvo
kime, patys savo lietuvišką nu- 
iiteikimą stiprinkime ir išjudin
kime savo artimuosius.
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Diplomatai
Tai buvo vyriausybės pusė. O 

kaip su diplomatais, koks san
tykis išsilaikė tarp jų pareigos 
valstybei ir jų asmeniškų įgei
džių? “Sukilimas” tuo klausimu 
turi daug medžiagos, nes auto
rius su išlikusiais diplomatais 
dirbo.

Trečiajam Reichui užpuolus 
Rusiją ir jam įsivyravus Euro
poje, Vokietija buvo likusi vie
nintelė galybė. Nenuostabu, kad 
daugelis tik joje matė išsigel
bėjimą. Net Churchillis tvirti
no: “Be masinės amerikiečių 
pagalbos Britanija niekados ne
galėtų įsiveržti į Hitlerio ‘Fest- 
ung Europa’ ” (Tute, Costello, 
Hughes, D-Day, 1974). Lietu
vai neturint nepriklausomybės 
ir vykstant baisiam karui, tautos 
nuotaikos buvo labai sumaišy
tos. Todėl ir pats K. Škirpa, kaip 
neslepiamai matome iš jo kny
gos, į Vokietiją kreipė didžiau
sią dėmesį. Tokio darbštaus, 
ryžtingo, drąsaus ir ištvermingo 
žmogaus dažnai nesutinkame. 
Jo protestai Sovietų Sąjungai, 
laikysena, rusam grobiant mūsų 
atstovybę Berlyne, kruopštu
mas, kuriant Aktyvistų Frontą, 
veikla Vokietijoje, atsišau
kimai, memorandumai gero
kai pakelia mūsų pagarbą diplo
matam. Škirpos rūpesčiais, pil
nai dokumentuotais “Sukilime”, 
kiekvienas stebėsis. Pareigose 
neatsiliko ir didesnė pusė kitų 
diplomatų. Štai skaitome: “Šio 
tikrai istorinės reikšmės atsišau
kimo (pirmojo aktyvistų Fronto 
atsišaukimo — V.V.) projekto pa
ruošime ir jo teksto sustiliza- 
vime man ypatingai ir veiksmin
gai pagelbėjo dr. A. Gerutis, mū
sų Pasiuntinybės Berne patarė
jas. Jis buvo anomis daug ža
dėjusiomis dienomis atvykęs į 
Berlyną man į talką, kaip tikras 
aktyvistas, užsidegęs ryžtu

JAV Lietuvių Bendruomenės Pietinės New Jersey apylinkės valdyba, sėkmingai 
vykdanti bendruomeninius uždavinius. Iš k.: S. Karaška, O. Šalčiūnienė, pirm. dr. 
K. Gudėnas, J. Jurskienė ir V. Volertas. Nuotr. v. Šalčiūno
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VYTAUTAS VOLERTAS
PASKAITA, SKAITYTA LFB NEW YORKO SAMBŪRIO 
SURENGTAME KNYGOS PRISTATYME 1975.XI.16.

siekti tautos idealo, tad savo žur
nalistiniu talentu ir intelek
tualiniu kapitalu man labai pa
dėjo” (37 pusi.).

Nors buvo ir tamsių taškų. 
Štai 45-47 pusi. Škirpos aprašo
ma pirmoji diplomatų konferen
cija, Lozoraičio šaukta Romoje, 
kurioje ne vienas patingėjo daly
vauti. Štai Lietuvių Tautinio Ko
miteto istorija, nedaranti garbės. 
Pagaliau nepaprastai įdomi “Ky
bartų aktų” kilmė, smulkiai per
duota “Sukilime”, kurioje mes 
visi ilgai negalėjome susi
gaudyti. Gaila, kad ant poros 
mūsų svarbių diplomatų veidų 
ji tirštai barsto dulkių. Apie 
šiuos įvykius reikėtų daug pasa
koti, bet net gausybė žodžių 
neatstotų Škirpos knygos vaiz
dų. Skaitant yra truputį gaila, 
kad vieninteliai žmonės, tada 
galėję ką nors tautai paaukoti, 
tik labai retai pamiršdavo save. 
O kiti gal niekados apie auką 
negalvojo, savo pareigas laiky
dami tik duonos kepyklėle. Kai 
giminystė su tauta baigiasi, val
gomojo stalui nutuštėjus, su
žinome, kad tuose namuose he
roizmas niekados nesisvečiavo.

Ar pasimokėme?
Didieji pasaulio sukrėtimai 

palieka įtakos keliom žmonijos 
kartom, nelaimės tautoje suarti
na jos narius. Iš tikrųjų Berly
ne Lietuvių Aktyvistų Frontas, 
kaip Škirpa pasakoja, buvo ku
riamas darniai ir visų pakraipų 
žmonių, kiekvienam reiškiant 
savo nuomonę, visiem jų pasi
klausant. Tai lyg būtų minėtos 
taisyklės patvirtinimas. Vis 

dėlto iš “Sukilimo” sužinome, 
kad buvo LAF vadą verčiančių, 
akyse jam tai pasakant. Nelaiko
me šios akcijos smerktina blogy
be, nes gal kas sąžiningai tikė
jo už Škirpą galįs geriau atlikti 
pareigas. Bet pasitaikė užnugary 
veikiančių, atsirado vokiečiam 
skundžiančių. Ir šių motyvai jau 
buvo kitokio pobūdžio: save ar 
partiją iškelti. Negražiai atrodo 
jau minėtas Lietuvių Tautinio 
Komiteto darbo trukdymas. Ne
pateisinama veikla prieš Laiki
nąją Lietuvos vyriausybę, kilus 
Vokietijos ir Rusijos karui. Štai 
citata iš “Sukilimo”: “Tokioje 
atmosferoje Gestapui nebuvo 
sunku sumedžioti keliolika ne
patenkintųjų ar šiaip politinių 
naivėlių ir liepos 9 d. (1941 m. 
— V.V.) gauti jų parašus po rašt- 
palaikiu, kur,. . . buvo siūloma 
vokiečiams Laikinosios Lietu
vos Vyriausybės nepripažinti, o 
krašto valdymą palikti vokiečių 
karinei vadovybei, kol nesugrįš 
prof. A. Voldemaras iš Sov. Rusi
jos” (440 pusi.). Panašius faktus 
randame ir Raštikio aprašytus, 
kai pora asmenų už geresnę tar
nybą vokiečiam pardavinėjo 
mūsų tuometinę valstybinę 
sistemą. Žinoma, galima pasi
guosti, kad šie atvejai yra labai 
reti, lyginant su tautos parodytu 
ryžtu, tačiau nė viena panaši 
detalė naudos nedavė, o ir šian
dien iš tų pačių žmonių grupės 
mūsų visuomenė susilaukia pai
niavų. Chroniška liga, kuria 
stengiamasi visus užkrėsti.

Lietuvą užėmus rusam, tautą 
surėmė desperacija dėl valstybi
nės bei žmogiškųjų laisvių pra

radimo ir baimė, sukelta oku
panto teroro. Juk svetimi pradė
jo siausti. Mum, svetur gyvenan
tiem, joks asmeninis pavojus ne
gresia, bet, kaip tautinį vienetą, 
įskaudino Helsinkio konferen
cija.

Prieš trisdešimt penkerius 
metus lietuvis darbe, poilsy ir 
sapne tikėjosi pagalbos iš Vaka
rų, visada pasisakiusių už tiesą 
ir žmoniškumą. Šiandien kraštui 
ir išeivijai yra be abejonės aišku, 
kad žmoniškumas, iš kurio stip
rusis nesitiki naudos, yra miręs, 
ir visos mūsų viltys spiečiasi 
tik pačioje tautoje.

Tada visas kraštas skendo ne
žinioje. Kas dedasi pasauly, ar 
yra rankų bei protų, tauta besi
rūpinančių, apie tai nebuvo jo
kios informacijos. Šiuo metu pa
dėtis okupuotoje Lietuvoje yra 
aiškesnė, o už jos ribų esantie
ji nežinome tik Kissingerio ki
šenėse sėdinčių dokumentų ir jo 
rytietiškos kilmės prote slypin
čių minčių.

Prasidėjus okupacijom, prasi
dėjo tautos kiršinimo veiksmai. 
Neapykantos mitingai prieš tau
tininkus ir visas kitas partijas; 
keršto šaukimasis buožėm ir 
stambesniem verslininkam; vai
kuose nepasitikėjimo žadini
mas tėvam. Paskutiniu dešimt
mečiu Lietuvoje jaučiamas di
delis artėjimas, o išeivijoje, pa
viršutiniškai ir pesimistiškai 
žiūrint, — kiršinimo triumfas. 
Vieni esam patriotai, kiti kola
borantai; dalis ramsto LB, dalis 
priekin stumia ALTą; kai kurie 
yra taip švariai liepsnos liežu
viais, Šv. Dvasios ar ko nors 
kito siųstais, apvalyti, kad net 
nugaros spirga; kai kurie dar 
keikiami ar jau prakeikti fronti
ninkai, kažkokios dėlės, išeivijai 
siųsta kančia. Gal čia ne tiek 
stinga darnos, kiek apstu garsia- 
žodžiavimo. Didelė dauguma į 
darbą žiūri rimtai, bet vienur ki
tur atsiranda nesuprantamais 
motyvais besivadovaujančių 
asmenų, kurie, gal prigimties 
skatinami, gal stengdamiesi 
savo gyvenimą paįvairinti, ne
žiūri išdavų, pustinėja smėlį.

(Bus daugiau)

Vytautas SUVALKIJOS ŪKININKO
ATSIMINIMAI
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Pavardės, kurias prisimenu
Iš lietuvių, kuriuos prisirpę-, 

nu, ketvirtame pontonų bata
lione tarnavo šie: K. Jakimavi
čius iš Egliniškių kaimo, V. Kon
čius ir J. Žiganevičius iš Kybar
tų, J. Bungardas ir V. Anta
navičius iš Padvarniškių, V. Bra- 
dūnas iš Šakių, V. Šeščila iš 
Klėtkininkų, J. Maknavičius, J. 
Kaminskas ir P. Alkevičius iš Pa- 
javonio, J. Vingilis ir J. Kulbo
kas iš Lankeliškių, J. Glaveckas 
iš Karklupėnų, K. Žukauskas ir 
J. Žukauskas iš Kižių, J. Ur- 
baitis ir J. Tamulevičius iš Ve
liuonos, J. Pagickas ir J. Eiduke
vičius iš Marijampolės, J. Eg- 
linskas, J. Lazauskas ir K. Pau
ža iš Sasnavos, J. Lakickas iš 
Padovinio, K. Kazlauskas iš Vai- 
natrakio, V. Vilpišauskas ir J. 
Benkauskas iš Butrimonių, J. 
Stankevičius iš Birštono, K. 
Staniukynas iš Alytaus. J. Pa
plauskas iš Kaišiadorių, J. Vilkas 
iš Vilkijos, N. Tiura iš Raseinių, 
J. Felgendregen iš Tursučių, Ž. 
Galinis iš Kybeikių, J. Riauba ir 
V. Kuncevičius nuo Kudirkos 
Naumiesčio, Evertas iš nežino
mos vietovės, V. Liesunaitis iš 
Kaupiškių.

Buvom apie 100 vyrų. Visų 
pavardžių jau neatsimenu. Bata

lionas per visą karą neprarado 
nė vieno kareivio. Bet daug lie
tuvių 1918 anksti iškeliavo į 
Lietuvą. Kai kurie pateko į Vo
kietiją ir ten mirė badu.

Tarp anksti iškeliavusiųjų į 
Lietuvą buvo ir J. Kuncevičius, 
nuo Griškabūdžio. Išvažiavo su 
pora arklių. Pateko vokiečiam į 
nagus. Mirė Vokietijoj badu ar 
buvo nužudytas. Artimieji jo 
laukė ir nesulaukė.

Nepriklausomybės pradžioj
Nutilus karo audrom. Lietuvoj 

prasidėjo normalus gyvenimas. 
Bet reikėjo daug dirbti. Lietuva 
buvo sunaikinta. Maistas ir javai 
buvo brangūs. Nebuvo me
džiagų atstatyti namam. Tik po 
metų kitų javai ir maistas pradė
jo atpigti.

Atsirado agentų, kursčiusių 
darbininkus vykti į Brazili
ją: ten darbininkam esą gera 
gyventi. Tokiu būdu į Brazili
ją išvyko daug lietuvių. Buvo to
kių, kurie, važiuodami iš Kybar
tų per sieną į Vokietiją, šau
kė: “Sudiev tau, ubagų žeme!”

Kas turėjo už ką grįžti iš Bra
zilijos, grįžo tuoj. Prisimenu, Pa- 
javony vienas žmogus turėjo ne
didelį ūkelį, jį pardavė, išvy

ko į Braziliją, bet tuoj grįžo. 
Pamiršau jo pavardę. Iš mūsų 
kaimo išvyko Juozas Ruikis su 
žmona — jauni žmonės. Į savo 
tėviškę Papečkių kaime J. Rui
kis parašė trumpą laišką: “Kas ti
kit į Dievą, gelbėkit!” Bet nie
kas negelbėjo.

1918, karui pasibaigus, tėvai 
laukė grįžtant vaikų, seserys — 
brolių, žmonos — vyrų. Tik 
daugelis veltui žvelgė į vakarus 
ir rytus, nes laukiamieji jau ne
grįžo niekada. Jų daug žuvo 
kare, bet dar daugiau Vokietijoj 
mirė badu arba buvo ten užmuš
ti. O lietuvių daug žuvo kariau
dami prieš bolševikus ir prieš 
lenkus.

Pirmiausia reikėjo atstatyti 
sunaikintą Lietuvą: daug kaimų 
ir miestų, daug brangių švento
vių, brangių tiltų. Kiek geriau
sių miškų buvo iškirsta ir iš
vežta į Vokietiją! Lietuvos miš
kais buvo atstatoma karo metu 
sunaikintoji Rytų Vokietija. O 
po 20 laisvo gyvenimo metų 
bolševikai, užgrobę Lietuvą, gy
rėsi, sakydami, kad užėmė ma
žąją Ameriką. Kokia gi būtų 
buvusi Lietuva, jei būtų pagy
venusi šimtmečius laisva, kaip 
kitos valstybės (kaip Danija, 
Belgija, Olandija)?

Kultūrinis gyvenimas
Dar vokiečiam tebebūnant 

Lietuvoj, jaunimas ėmė organi
zuotis.

1918 pavasarį, grįžęs iš Rusi
jos, radau Pajavonio parapijoj

susiorganizavusį gražų ir stiprų 
bažnytinį chorą, vargonininko 
Piesio vedamą. Apie chorą spie
tėsi vietinis jaunimas. Buvo su
ruošta ir gražių vaidinimų. O 
vargonininko darbas buvo ne
lengvas, nes nebuvo vargonų, 
ir bažnyčia buvo tik laikinė 
(mūrinė ant kalno per karą buvo 
sunaikinta ir tik vėliau atstaty
ta).

Nuo mūsų namų lig Pajavonio 
buvo tik septyni kilometrai. Tai 
beveik kiekvieną sekmadienį 
ten lankiausi. Dalyvavau ir baž- 

r nyČios statyboj, nors ir nepri- 
; klausiau prie Pajavonio para

pijos.

Teko skaityti spaudoj, kad
- Lietuva yra dainininkų šalis. 

Gal ir tiesa. Bet šioj apylinkėj 
Žymių dainininkų nebuvo. Tarp 
vietinio jaunimo buvo gražių 
balsų, kurie bendram chorui bu
vo geri.

Apie 1906 Pajavonio vargoni
ninku buvo Kalvaitis. Nors var
gonai buvo labai stiprūs, bet 
Vargonininko balsas pralenkda
vo ir jų stiprumą. Tai buvo so
listės A. Kalvaitytės tėvas. Vė
liau, dar prieš 1914 karą, var
gonininkas Kalvaitis išsikėlė 
kažkur į šiaurę.

Muštynės
Čia noriu pastebėti, kad bu

vo ir tokių parapijų, kur vie
toj kultūrinio bendradarbiavimo 
vykdavo net muštynės. Tose pa
rapijose buvo sulenkėjusių lie
tuvių.

Vištyčio parapijoj nesusiprati
mai tarp lietuvių ir lenkų tę
sėsi jau nuo senesnių laikų. 
Tikrai dabar neatsimenu, bet at
rodo, kad mano čia aprašomos 
muštynės vyko apie 1907, per 
Šv. Jurgio atlaidus.

Prasidėjus bažnyčioj pamal
dom, lietuviai pradėjo giedoti 
Pulkim ant kelių. Lenkai giedo
jo lenkiškai (iš tiesų tai nebuvo 
lenkai, o tik sulenkėję lietuviai). 
Begiedodami pradėjo muštis. 
Pirmiausia sulaužė ir sudraskė 
keturias vėliavas, kurios buvo 
sustatytos į giesmininkų suolus. 
Ir viską sudaužė, ką tik paėmė 
į rankas — kryžius ir žvakides 
nuo dviejų šoninių altorių, o 
prie didžiojo altoriaus klebonas 
Kriokininkas neleido prieiti. 
Prie didžiųjų durų net sienos 
buvo kruvinos.

Šitom muštynėm lenkai buvo 
pasiruošę iš anksto, nes buvo 

pasisamdę rusus kareivius, sau
gančius sieną. Rusai, ginkluoti 
šautuvais, pagal lenkų nurody
mą vedė lietuvius iš bažnyčios ir 
čia pat grūdo į valsčiaus kalėji
mą. Aš, stovėdamas šventoriuj, 
mačiau, kaip lenkai, iš kišenių 
išsiėmę akmenis, daužė lietu
viams galvas.

Muštynėm pasibaigus, nu
vykau pas Vaičekauskus, turėju
sius alinę. Vienas lenkas, atsive
dęs du rusus, vaišino juos alumi. 
Vienas rusas kambary ‘iššovė. 
Kulka išėjo per lubas. Laimė, 
kad neužmušė viršum gyvenu
sių žmonių.

Grįžęs namo,-viską papasako
jau tėvam. Tėvas, pakeliui pasi
ėmęs ūkininką J. Kriaučiūną, 
tuoj nuvažiavo į Vištytį. Jau rado 
atvažiavusį Vilkaviškio apskri
ties viršininką Grikietį (lietuvį) 
ir policijos vadą. Į kalėjimą len
kai su rusų pagalba buvo sugrū- 
dę 30 lietuvių. Mano tėvas ir 
Kriaučiūnas tuos lietuvius iš ka
lėjimo išlaisvino už užstatą.

Lenkai kalbėjo, kad tie suo
lai, kur giesmininkai susėda gie
doti yra jų nuosavybė. Apskri
ties viršininko paliepimu lie
tuviai išnešė suolus iš bažny
čios ir per šventoriaus mūro sie
ną pervertė į gatvę.

Dėl šito įvykio rusų sargybi
nių viršininkas vachmistras 
buvo teisiamas, o kareiviai buvo 
perkelti į kitas vietoves, pakeisti 
kitais.

Bendrai paėmus, tai buvo di
delis skandalas.

Kas parašė tą dainą?
Kai kada spaudoj rašoma, kad 

ankstesniais laikais į Ameriką 
keliaudavo tik bemoksliai lietu
viai. Bet iš tikrųjų būdavo jų 
tarpe ir mokytų. Būdavo bėgan
čių iš Lietuvos nuo rusų žan
darų persekiojimų.

Amerikos laikraščius skaitant, 
tekdavo užtikti nemaža Ameri
koj gyvenančių lietuvių sukurtų 
dainų, eilėraščių: apie rusų carų 
vergiją, apie baudžiavos laikus 

ir apie jaunų dienų pergyveni
mus savoj gimtinėj.

(Bus daugiau)
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ALĖ ROTA — SUKAKTUVININKĖ

JURGIS GLIAUDĄ

Neseniai, atidarydama litera
tūros vakarą, rašytoja Alė Rūta 
pasakė šaunų, jautrų, šiltų žo
džių kupiną įvadą.

Pertraukos metu sutikau ją iš 
vietų pakilusių žmonių minioj. 
Aukšta, liauna, gyvo žvilgsnio, 
švelnių spalvų derinio aukštai- 
tės kostiumu, ji taip sutapo su 
savo ką tik tartu žodžiu. Ji at
rodė kažin kaip šviesi. Ji sutapo 
su savo kūrybos esme, su tuo 
pasauliu, kurį man iš seno pati
ko vadinti “Alės Rūtos romanų 
pasauliu”. Nenuostabu: ką tik ji 
kalbėjo apie kūrybos pasaulį.

Vėtrungės sutampa su vėjo 
gūsių stichija. Skaitytojas gi su- 
tampa su savo mėgstamu rašy
toju. Tokioj nuotaikoj sutikau
rašytoją.

— Sveikinu! — kone iškilmin
gai sušukau, spausdamas Alės 
ranką.

— Su kuo? — ji nustebo. — 
Su kuo? — ji pakėlė antakius. 
Jos veide švytėjo džiugesys dėl 
pavykusio įvado vakarui. Juk ji 
nusileido nuo scenos smarkių 
katučių lydima.

Ne! Parengimo šurmulyje ne
drįsau tarti, kad sveikinu ją ne
dėl probėginio pasirodymo sce
noje, ne dėl žodžio, literatū
ros stichijai skirto. Spontaniško

Žvejo laivas Kuršių mariose

KLAIPĖDA,
KLAIPĖDUŽĖ!

Sausio 15 prisimeni tą kraštą, 
kur nuostabioji Neringa su smė
lio kopom, briedžiais, mažais 
žvejų kaimeliais, pušynėliais. 
Ten spindi Kuršių marios, iš 
kurių saulė teka. Anapus Nerin
gos yra Baltijos jūra, pašiurpi
nusi bangas.

Rudenį sustoja čia tūkstančiai 
paukščių, keliaudami į šiltus 
kraštus. Atrodo, kad viskas pa
virsta į natūralią gamtos stotį, 
kur paukščiai be bilietų, be lei
dimo atskrenda ir čia poilsiau
ja.

Miške čia matei ir briedžius, 
tuos vienišus karalius, kurie 
juda pamažu, iškėlę ragų vaini
kus.

Plaukia žvejų laivai. Ir kiek 
čia žuvų. Jų vardų net nežinai. 
Bet gerai pažįsti tris pagrindi
nes žuvis — silkę, plekšnę, 
menkę.

-o-
Klaipėdos kraštą drauge su 

visa Prūsija buvo užkariavęs 
kryžiuočių ordinas. Prūsai visai 

sveikinimo dingstimi buvo savo
tiškas pasąmonės, postūmis. Ir 
dingstis buvo absoliučiai teisin
ga. 1975-ieji metai yra jos jubi
liejiniai metai. Ji turinti būti 
įvykio centre. Taip susigretina 
mėnuo ir diena! Ji gimė 1915- 
aisiais metais! Sukaktis! Sukak
tis!

— Su kuo? — pakartojau jos 
klausimą. — Su geru žodžiu 
įvadui į šį vakarą.

Tegu būna kartais palaiminti 
išsisukimai. Jie pribrandina 
daugiau minčių, kurių nepa
sakytum ranką spausdamas. Alės 
Rūtos sukaktis yra stambesnis 
įvykis, kaip kad probėginis 
draugiškas rankos paspaudimas 
literatūrinio šurmulio salėje . . .

-o-
Kaip kiekvienas rašytojas, 

Alė Rūta niekad nėra viena.
“Vienišų pasaulių” autorė nie
kad negali būti vieniša. Romanų 
personažai, jų sudėtingi ir tarpu
savyje kontroversiški pasauliai 
tai palyda, kuri neatskiriama 
nuo nematomos jos aureolės. 
Ji stovi to nematomo būrio cent
re. Būrio, kuris nėra šio pasau
lio ir kuris kas akimirką šiam 
pasauliui grąžinamas.

Drąsiu, beveik vyrišku brėžiu, 
lyg skalpelis chirurgo rankoj, ji 
lukštena vizualinių tvarinių dva
sią, juos įkūnydama, paversda
ma juos realybe. Jų poelgių

išnyko. Palietė juos karai, marai, 
badas. Į jų vietas atsikėlė kolo
nistai iš Salzburgo, iš Austrijos. 
Nusikėlė dalis ir lietuvių. Lie
tuviškiausios sritys buvo apie 
Karaliaučių, Tilžę, Klaipėdos 
kraštas.

Po 500 metų vergijos kraš
tas grįžo prie Lietuvos. Tai bu
vo nepaprastai didelis įvykis, 
nes Klaipėdos uostas leido mum 
susisiekti su pasauliu. Jūra mus 
išvedė iš stagnacijos į veiklumą, 
į kūrybinį darbą.

Kadaise Lietuva buvo didelė 
valstybė, o nesuprato ir nemokė
jo įvertinti jūros, neturėjo visai 
laivininkystės. Olandai, belgai— 
taip pat mažos tautos, o kiek jos 
padarė, visada turėdamos laivus, 
visada keliaudamos vandenim. 
Jūra išugdė jų drąsą, jų polė
kius.

-o-
Tai Klaipėda, Klaipėdužė! Tie 

pajūriai ir pušynėliai mum la
bai brangūs, nes lietuvių tautai 
duoda galimybę susisiekti su pa
sauliu.

stūmiai, jų sprendimų motyvai 
neapsagstyti novelistinės ekstra
vagancijos. Kadaise, rūpestingai 
ieškodamas tikresnio jos kūrybi
nio metodo nusakymo, sustojau 
prie mumyse nenaudojamo ter
mino, prie verizmo. Gal būt5| 
tikėjau, tai arčiau precizijos. Nei 
nuogas realizmas, nei grasus na
tūralizmas. Verizmas — doktrina 
vaizduoti tikrovę be grimo ne 
tiktai tikrovei, bet ir autoriaus 
pasaulėjautai. Verizmas skamba 
(fonetiškai) melodingai: ištiki
mybė autoriniam credo.

Premijuotame romane “Trum
pa diena” autorė sukaktuvinin
kė aplinkos tikrovei sukurti nau
dojo tarmiškumą. Kitame premi
juotame romane “Kelias į kairę” 
rašytoja novatoriškai suvedė 
akistaton “senus” ir “naujus” 
lietuvius amerikiečius . . .

Lentynoje įspūdinga Alės Rū
tos knygų nugarėlių rikiuotė. 
Siužetų gausa, plati personažų 
ir laikmečių panorama. Jos polė- 
kiška vaizduotė ima ir pilia
kalnių buitį (ji pirmoji išeivijos 
rašytoja tą periodą paėmusi), ir 
didžiųjų marų ir karų sunkme
čius ir nepriklausomybinius 
šviesmečius. Ji itin sava savųjų 
bendraamžininkų tarpe.

Pro visas temas praeina mo
ters tema ir, kaip jos knygų 
leitmotyvas, neretai pasiekia 
forte, skambėdamas gaiviai- 
melancholiškai, graudžiai- 
tikroviškai, visad su trapia vilti
mi nevilty.

Visa lentyna Alės Rūtos kny
gų. Jų tituliniuose puslapiuose 
bičiuliški jos įrašai. Laikas bėga, 
o jos rankos braižas nuostabiai 
pastovus. Toks pat tvirtas, po- 
stambis, jautrus. Tai griauna 
vulgarią prielaidą, kad laikas tu
rįs mistišką galią keisti žmogų, 
lamdyti jį, triuškinti.

“Motinos rankos” ir “Prisikė
limas”. “Vieniši pasauliai”. 
“Didžiosios meilės” serija. Is
toriškieji romanai. Knygos vai
kams. Eilių rinkiniai. Savo siu
žetų diapazonu Alė Rūta panėši 
į norvegę nobelininkę Sigrid 
Undset. Gi temų potekste abi 
rašytojos visiškai skirtingos. Su
silietimas su religingumo pluoš
tais žmogaus dvasioje Alės Rū
tos interpretacijoje neturi egzal
tacijos. Meilėje dominuoja iliu
zorinė, altruistinė gaida. Atme
tama egoistiškai erotinė meilės 
prigimtis. Romanų tematiką 
Alė Rūta nuveikia konstrukty
vinio balanso ženkle. Neišven
giamo sunku išvengti. Mumyse 
ryškios patriotikos nuosėdos. 
Kai kurie rašytojai tiesiog bijo to 
akcento: esą, tai išeiviškasis 
“pilietiškumas”. Tada, atsukę 
veidą nuo šviesos šaltinio, prira
kina dėmesį prie pustonių, prie 
stilizavimo manierų.

Alė Rūta adoruoja tą didžią 
galią žmogaus prigimtyje — tė
vynės meilę, savo žemės laisvės 
ilgesį. Tos jėgos ji neapeina. 
Kai kada tai jos kūrybinio vaiz
do forte.

Alė Rūta išvertė G. Flauber- 
to klasinį romaną “Madame Bo
vary”. Tai tyro realizmo vade
mekumas (Nidos laida). Nežinia 
-- ar tas vertimas buvo jos asme
niška duoklė Roueno prozinin
ko šedevrui, ar tai buvo jos no
ras duoti lietuviui skaitytojui 
konstrukcijos, stiliaus ir psicho-

1923.1.Saulių paminklas Klaipėdoje. Ant paminklo parašyta —
po šaulių ženklu įrašyta “Trūko 500 metų vergovės pančiai”. Kairėje matyti prez. 
A. Smetona su karininkais ir ministeriais. Dešinėje — Klaipėdos žygio dalyviai — šauliai.

Rašytoja Alė Rūta-Arbienė

loginių ekskursų pavyzdį. Visais 
atvejais tai verstinės literatūros 
laimėjimas. Ir, kaip žinia, verti
mas yra savo skonio ir polinkių 
deklaracija. Ar Alė Rūta nebuvo 
paveikta floberiškų rašymo 
gundymų? Ar Roueno stebukla
darys nėra įrėžęs į jos rašymo 
manierą savo manieros, savo 
metodų? “Trumpoj dienoj”, 
“Motinos rankose” yra apsi
sprendimo siekiai. Tačiau 
“Kelias į kairę” ir “Prisikėli
mas” yra absoliutus savitumas, 
drąsi struktūra, veikalui našus 
tvarkymasis scenų atskleidime, 
intrigos įtampoje, bendros 
kompozicijos bėgyje. Prisimena
me, kad jaunas novelės meist
ras Maupassantas ilgai mokėsi 
pas Flaubertą rašymo meno. Ko
kia gi įdomi situacija: Alė Rū
ta literatės-vertėjos polėkyje 
vertė “Madame Bovary”. Tai ro
manisto universitetų universite
tas .. .

-o-
Seniai, ir kuo tiksliausiai, 

1948 balandžio 15 mano šeimai 
ir Arbų šeimai tebegyvenant 
Detroite, rašytoja atėjo pas mus, 
dovanojo knygą su įrašu (čia 
tikslios daros paslaptis!). Tai bu
vo eilių rinkinys “Be tavęs”.

Mičiganiškas pavasaris, stai
giai atsigavęs pro žvarbias šlap
dribas, džiugino trapia laime: 
beveik šiltas vėjūkštis, skaisti 
saulė plūduriavo tirštame mė
lyje, vis prasilenkdama su balto
mis debesų eldijomis.

Tada visi mes, naujakuriai, 
vaikščiojome pėstučiai. Aš paly
dėjau viešnią iki autobuso. Trys 
ilgoki kvartalai, iki Šeštosios 
Mylios auto sustojimo. Paleng

va eidama, viešnia džiaugėsi 
kaulės spindžiais. Tai buvo nau
jovė po ūkanotų dienų. Aš ne- 
nuspėjau tada, kad Alė Rūta taps 
naši, puiki romaniste. Aš galvo
jau tada: reikia laukti naujo jos 
e ilių rinkinio. Ta atkutusio pa
vasario diena mūsų šeimoj buvo 
tikras ir mielas poetės debiutas: 
danguje erdvu, ant žemės vėjas, 
dideli mičiganiški pelkiniai me
džiai (jų pora buvo prie pat mū
sų namo) ilgesingai, melancho
liškai ūžia. Ūžesys, kaip nekta
ras, stambiais lašais laša nuotai- 
kon, lenkia žmogų į bent kuklų 
ptisvajojimą . . . Toks poetiškas 
poetės debiutas mažame name-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
RUOŠIASI VASARIO 16

Artėjant 58-ajai Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai, JAV 
LB krašto valdyba ir LB visuo
meninių reikalų taryba stengiasi 
ją prideramai atžymėti. Siekia
ma laisvajam pasauliui pristaty
ti lietuvių tautos nepailstamą 
kovą prieš sovietinį pavergėją ir 
Helsinkio konferencijos sutari
mų nepalaužtą jos išeivijos 
griežtą nusistatymą siekti Lie
tuvai nepriklausomybės.

Leidinys apie tautos kančias

Penkti metai iš eilės LB rū
pesčiu laidžiamas leidinys, at
skleidžiąs žmogaus teisių pa
žeidimus pavergtoj Lietu
voj — “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania — a Report for 1975”. 
Veikalas Šiuo metu jau renkamas 
spaustuvėj ir vasario mėnesio 
pirmomis dienomis išeis 3,500 
egz. tiražu. Jame sukaupta nau
jausia, 1975 metus apimanti, 
dokumentacija apie okupanto 
priespaudą ir tautos pasiprieši
nimą. Atsispindi jame LKB Kro
nikos būdingesnieji faktai, N. 
Sadūnaitės herojiškumas, J. Ju
rašo ir S. Kudirkos liudijimai 
Kopenhagos tribunole, Helsin
kio konferencijos pasirašytų 
sutarimų beprasmiškumas bei 
klaidingumas. Veikalo autorius 
— politinių mokslų profesorius 
JAV universitete, šiais metais 
vėl panoręs likti anonimu. Visa 
dokumentinė medžiaga auto
riaus pristatoma moksliniu bū
du, su atitinkamais komentarais, 
išlaikant veikalo vientisumą.

Apie šią tradicija virtusią 
JAV LB “dovaną” Vasario 16- 
osios proga Lietuvos atstovas 
Washingtone Juozas Kajeckas 
yra išsireiškęs šiaip: “Tai nepa
prastai geras leidinys, kuriuo 
daug pasitarnaujama lietuvių 
tautos teisėm ir interesam ap
ginti. Gėriuos tuo leidiniu.”

Minimas leidinys kasmet pa- 

lyje prie Lindsay gatvės, Det
roite, už Šeštosios Mylios. Ten 
tada buvo daug didelių medžių, 
plačios aikštės, platus dangus 
ties žeme, kaip mėlynos užuo
laidos.

Rinkinyje “Be tavęs”, tarp 
kitų puikių eilėraščių, buvo vie
nas: “Šauksmas”. Jo tekstą da
bar pažįsta visa išeivija. Kom
pozitorius Bronius Budriūnas 
parašė “Šauksmui” muziką. At
rodo, niekad dar nebuvo tokios 
našios, sukrečiančios poetės ir 
muziko kūrybinės simbiozės! 
Tekstas ir melodija. Tonų aist
ra susipina su žodžių skausmu. 
Tai daro kūrinį šedevru, skirtu 
praradimo ir motiniškos meilės 
temai . . .

-o-
— Sveikinu! — aš sušukau li

teratūros vąkaro dalyvių minioj, 
spausdamas Alės Rūtos ranką.

— Su kuo? — ji nustebo.
Šis minčių ir prisiminimų 

srautas, surištas su jos jubilieji
niais metais, teatsako. Teatsako 
pilniau.

siekia visus JAV kongreso na
rius, JT priklausančias valsty
bes, aukštuosius dvasiškius, 
laisvojo pasaulio mokslo institu
cijas, spaudos atstovus. Viena 
Kalifornijos teisės mokslų mo
kykla leidinį naudoja kaip vado
vėlį. Leidinio išlaidos apmoka
mos iš Vasario 16-osios proga 
lietuvių visuomenės LB-nei 
skirtų aukų.

Lietuva ir JAV 
“Bicentennial”

Neplanuotu sutapimu vasario 
mėnesio pabaigoj žymioji ameri
kiečių Oceana leidykla JAV 200 
metų nepriklausomybės sukak
ties proga išleidžia 180 pusla
pių, kietais viršeliais veikalą 
apie JAV lietuvius. Leidinio pa
vadinimas — “The Lithuanians 
in America — a Chronology and 
Fact Book”. Veikalo autorium 
yra jaunosios kartos istorikas ir 
publicistas dr. Algirdas Budrec- 
kis. Šiame veikale chronolo
gine tvarka pateikiami faktai, 
pradedant lietuvių atvykimu į 
Ameriką ir baigiant 1975 metais. 
Ypač akcentuojamos JAV 
lietuvių pastangos kovojant dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Nemažą dalį leidinio apima įvai
ri dokumentinė medžiaga, lie
čianti JAV lietuvius bei jų or
ganizacijas. Dedami įdomesnie
ji amerikiečių autorių pasisaky
mai apie lietuvius, jų charakte- 
jizavimas, JAV administracijos 
pareiškimai, Lietuvių Charta, 
statistika apie lietuvius, patei
kiama bibliografija esamų leidi
nių anglų kalba.

Minimas leidinys yra LB pa
stangų vaisius, sėkmingai sudo
minus tuo reikalu Oceana lei
dyklą. Veikalo paruošimo ir iš
leidimo išlaidas apmokėjo lei
dykla, LB apmokant technikines 
išlaidas ir sutinkant nupirkti 250 
veikalo egzempliorių. Tai dar 
vienas įrodymas, kad, tinkamai 
priėjus prie leidyklos vadovų, 
galima sulaukti finansinės para
mos lietuviškos tematikos veika
lam.

Radijo programos angliškai

Nepriklausomybės sukakčiai 
atžymėti JAV LB krašto valdyba 
yra paruošusi dvi radijo progra
mas anglų kalba. Programų ilgis 
yra 30 minučių. Jos pirmiausia 
skirtos amerikietiškajai publikai. 
Jose pristatomos ne tik pagrin
dinės žinios apie Lietuvą, jos 
žmonių kančias, bet ir lietuvių 
tautos muzikinis lobis. Pirmoji 
programa yra populiaresnio 
pobūdžio, antroji — daugiau 
skirta klasikinę muziką trans- 
liuojančiom stotim.

Informacija amerikiečiam

LB informacinės tarnybos 
vadovė Aušra Mačiulaitytė-Zerr 
bendruomeniniam vienetam yra 
paruošusi pavyzdinę medžiagą 
kontaktavimui Lietuvos rei
kalu JAV prezidento, valstybės 
sekretoriaus, kongreso narių ir 
amerikiečių spaudos darbuoto
jų. Pateikti laiškų pavyzdžiai' 
nurodo, kaip kreiptis į politinio 
gyvenimo vairuotojus, prašant 
vedamųjų straipsnių, kaip para
šyti laišką redakcijai ar paruošti 
komunikatą spaudai minėjimų 
reikalu. Taip pat yra paruoštas 
minėjimų rezoliucijų pavyzdys 
ir straipsnis, skatinąs JAV admi
nistraciją iš Sov. Sąjungos reika
lauti Helsinkio konferencijos 
sutarimų vykdymo, tinkąs būti 
panaudotas kaip vedamasis ar 
kaip kongreso narių pareiški
mas. Lietuviai, galį talkinti ame
rikiečių kontaktavime, minėtą 
medžiagą gaus kreipdamiesi 
šiuo adresu: 708 Custis Rd., 
Glenside, Pa. 19038.

Vasario 16 proga JAV LB in
tensyvina veiklą pravesti kong
rese esančiom Lietuvos klausi
mu rezoliucijom. Ypatingas dė
mesys kreipiamas į šen. C.T. 
Curtis, kongr. A. Bell ir kongr.
M. Fenwick įneštas rezoliucijas.

LB Inf.
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GERIAUSI LIETUVOS 
SPORTININKAI 1975

Vilniuje leidžiamas Sportas 
jau dvidešimtąjį kartą pravedė 
dešimties geriausių Lietuvos 
sportininkų metinius rinkimus. 
Skaitytojai balsavo už 10 iškilių
jų (10 taškų už pirmą vietą, 1 
taškas už 10 vietą). 1975 gruo
dyje atsiliepė 2237 skaitytojai, 
daug mažiau nei 1974* kai bal
suoti išjudėjo 3872 asmenys.

Lapkričio pabaigoj laikraštis 
buvo paskelbęs 30 sportininkų 
apybraižas su nuotraukomis — 
jie garsino Lietuvos sportą 1975. 
Pateiktas trisdešimtukas skai
tytojo nevaržė — į dešimties 
geriausiųjų sąrašą galėjo įrašyti 
bet /kurį Lietuvos sporti
ninką, kuris, anketos dalyvio 
nuomone, vertas būti dešimtuke.

Sausio 1 laidoj Vilniaus Spor
tas paskelbė rinkimų duome
nis. Dėl pirmosios vietos at
kakliai kovojo irkluotojas Vladas 
Česiūnas (geriausias Lietuvos 
sportininkas 1973 ir 1974) ir sa
vigynos (judo) imtyninkas Čes
lovas Jazerskas. Iš pradžių de
šimtuko priekyje žengė Jazers
kas, vėliau jį buvo aplenkęs 
Česiūnas, betgi galutinė pergalė 
Jazersko, kuris surinko 20,840 
taškų, o Česiūnas gavo 20,447 
taškus.

Tolesnė rikiuotė: 3. irkluoto
ja Genovaitė Ramoškienė su 
14,355 tšk. ,4. krepšininkė Angelė 
Jankūnaitė-Rupšienė su 14,337 
tšk., 5. irkluotojas Vytautas But
kus su 11,890 tšk., 6. irkluotoja 
Eleonora Kaminskaitė su 7,721 
tšk., 7. irkluotojas Antanas Čiko- 
tas su 5,111 tšk., 8. sunkumų 
kilnotojas Bronius Mačernis su 
5,093 tšk., 9. automobilininkas 
Stasys Brundza su 4,068 tšk.,
10. automobilininkas Kastytis 
Girdauskas su 3,805 tšk.

Visų dešimties geriausių spor
tininkų pagal eilę neišvardino 
nė vienas anketos dalyvis. Anke
tos nugalėtoju pripažintas vil
nietis S. Sukaitis, kuris vienin
telis išvardino dešimtuke visus į 
jį patekusius sportininkus, o pir
muosius aštuonis — eilės tvarka. 
Jis gavo Sporto redakcijos dova
ną ir dešimties garsiausių spor
tininkų nuotraukas su autogra
fais.

Kaip ir 1974, išrinktųjų tarpe 7 
vyrai ir 3 moterys (1972 ir 1973 
buvo po 4 moteris). Pagal 
sporto šakas, vėl pirmauja irkla
vimas — 5 atstovai (1974 bu
vo 3), toliau: automobilizmas— 
2, krepšinis — 1, imtynės — 1, 
sunkioji atletika — 1. Nėra nė 
vieno žymūno iš lengvosios atle
tikos, plaukimo, stalo teniso ar 
šaudymo.

Iš 1974 dešimtuko liko 4 spor
tininkai: Jazerskas, buvęs tre-
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Česlovas Jazerskas

čiuoju, Česiūnas, buvęs pirmuo
ju Ramoškienė, buvusi penktąja, 
ir Brundza, buvęs šeštuoju.

Kuo jie pasižymėjo
Kaunietis Jazerskas 1975 tre

čią kartą iš eilės pasaulio meis
teris savigynos (judo) imtynių 
pirmenybėse.

Vilnietis Česiūnas taip pat 
aukštybėse — ketverius metus iš 
eilės pasaulio meisteris — dvi
vietė kanoja (canoe).

Vilnietė Ramoškienė — bron
zos medalis pasaulio pirmeny
bėse — akademinė vienvietė.

Vilnietė Jankūnaitė-Rupšienė 
— 1975 jau antrą kartą padėjo 
SS moterų rinktinei laimėti pa

saulio krepšinio pirmenybes.
Kaunietis Butkus laimėjo si

dabro medalį pasaulio irklavimo 
pirmenybėse — akademinės ke
turvietės yrininkas.

Kaunietė Kaminskaitė laimėjo 
bronzos medalį pasaulio irkla
vimo pirmenybėse — akademi
nė keturvietė.

Kaunietis Čikotas (akademinė 
aštuonvietė) — sidabro medalis 
pasaulio irklavimo pirmenybėse.

Šilutietis Mačernis — SS tau
tų spartakiados meisteris sun
kumų kilnojime (II pussunkis 
svoris).

Automobilininkai: vilnietis
Brundza ir kaunietis Kastytis 
Girdauskas yra laimėję SS tautų 
spartakiados pirmenybes. Beje, 
Kastyčio brolis Arvydas Gir
dauskas taip pat iškilus vairuoto
jas, kaip ir Vikis Oleka (abu SS 
tautų spartakiados nugalėtojai), 
ir jie visi buvo įtraukti į siūlo
mų 30 sportininkų sąrašą.

O dabar pabūkime su geriau
siu Lietuvos sportininku Jazers- 
ku Naujųjų metų išvakarėse 
(iš V. Saulio reportažo “Šito 
vakaro žavumas” Vilniaus Spor
te).

Taip laukiamas tas vienintelis 
vakaras. Visose šeimose. Namų 
šiluma traukia į būrį brolius ir 
seseris, anūkus ir senelius. Toli
moje pamiškės trobelėje ar mo
derniame didmiesčio bute nuo
taika ta pati — naujametinė. 
Malonu tėvams, kai atvyksta jų 
Vienintelis ar vienintelė, bet dar 
smagiau, kai sueina sūnūs kaip 
ąžuolai, dukros kaip liepos.

Gerbiamos tradicijos ir Jazers- 
kų šeimoje. Ir šiemet čia Nau
juosius metus sutiko visi. Tėvai 
neslėpė džiaugsmo: gražūs vai
kai suaugo . . . Patys jauniausi 
dvynukai Laima ir Valdas —jau 
abiturientai. Vaclovas sukūrė 
šeimą, o vyriausias Česlovas jau 
ir savo atžalas augina. Gražūs 
anūkėliai — baltaplaukis 
Dainius, dvynukės Greta ir 
Jurgita smalsios, vikrios, drąsios. 
Senelių numylėtinės — čia joms 
viskas leidžiama, jos čia jaučiasi 
didesnės šeimininkės, nei savo 
namuose.

Dainiu Šešeri metai, ir jis taip 
sako apie savo tėvą: “Man labai 
patinka, kai su tėveliu einame 
imčių . .. Bet aš dar pagalvosiu, 
ar būti imtynininku . Krepšinin
kus dažniau rodo per televizi
ją-"

Česlovo motinai Elenai visi 
vaikai — kaip pirštai, vienodai 
brangūs, vienodai skauda širdį 
dėl jų: “Nenorėjau, kad jis lan
kytų imtynes. Man tai atrodė 
baisus sportas: dar išsukinės 
rankas, nulauš kojas. O dabar pa
tenkinta, kad ir Vaclovas nuėjo 
paskui Česlovą. Abu užsiėmę, 
nelieka laiko dykinėti, blogiems 
sumanymams. O juk ne vienas 
jaunas vaikinas nuo dyko buvi
mo nuėjo klystkeliais. Ir dar 
džiaugiuosi, kad maniškiai 
mėgsta muziką, dainuoja . . .”

Tėvas Jonas daug nekalba: 
“Tvirti užaugo sūnūs — ir savęs 
neleis skriausti, ir už kitą už
sistos. Ir geros širdies . . . Kiek
vienam tėvui malonu, kai sūnus 
išgarsina pavardę po visą pasau
lį-"

Česlovo žmona Roma pasakė, 
kad ji nieko negali pridurti, gal 
tik tai, kad galėtų rečiau važi
nėti, o tai vaikai dažniau mato 
tėvą nuotraukose nei namuose.

Jazerskų bute tradicinė šventė 
— sutinkami Naujieji metai. At
sipalaidavęs nuo rūpesčių (gruo
džio pabaigoj grįžo į Kauną iš 
varžybų Vengrijoj), geriausias 
Lietuvos sportininkas kilnoja į 
viršų dukreles, pasakoja sūnui 
apie savo keliones, dainuoja su 
namiškiais, groja gitara. Šypsosi 
tėvai, broliai ir sesuo, džiaugia
si žmona ir vaikai — jei Česlo
vas namuose — bus linksma, 
šventė nesibaigs ilgai. Toks įsi
mintinas, žavus vakaras.

K. Čerkeliūnas

Baltimorės žinios
Šv. Vardo draugijos 50 vyrų 

ir jaunuolių sausio 11 per 8:30 
v. mišias buvo apdovanoti išti
kimybės dovanom. Mišias auko
jo draugijos dvasios vadas kun. 
A. Dranginis, dovanas įteikė 
prel. L. Mendelis.

Gordonas ir Eleonora Matu- 
lioniai, gimę ir augę Baltimorė- 
je, sausio 2 grįžo iš atostogų, 
kurias praleido Floridoje. Jie 
abu dalyvauja lietuviškame 
gyvenime ir parengimuose. Gor
donas dainuoja bosu vyrų chore. 
Savo draugam choristam jis pa
sakojo apie kelionės įspūdžius ir 
apie žuvavimą.

Lietuvių melodijos radijo va
landos metinis vakaras bus sau
sio 17, šeštadienį, Lietuvių sve
tainės salėje. Pradžia 8 v.v. 
Veiks bufetas su gėrimais ir val
giais. Šokiams gros geras or
kestras. Lietuvių melodijos va
landėlei suėjo 27 metai, kai ji 
Baltimorės lietuviam teikia lie
tuviško gyvenimo žinias. Valan
dėlei vadovauja A. Juškus ir K. 
Laskauskas. Dalyvaudami šiame 
vakare, paremsime pačią valan
dėlę ir paskatinsime vedėjus 
tęsti šį gražų darbą. Bilietų 
bus galima gauti prie durų.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
metinis susirinkimas bus sausio 
25, sekmadienį, lietuvių svetai
nės kambariuose. Visi nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Bus 
padaryti apyskaitiniai praneši
mai, renkami direktoriai ir apta
riami veiklos planai.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Šv. Vardo draugijos vyrai. 
Balius bus vasario 8 Šv. Alfon
so salėje. Be jautienos bus ir ki
tų valgių. Loterijoje bus įvai
riausių laimėjimų. Šokiams gros 
Music Makers orkestras. Pradžia 
1 vai. popiet, baigsis 6 v.v. 
Bilietus prašom įsigyti iš anksto. 
Jų galima gauti klebonijoje ir 
pas draugijos narius. Prie durų 
bilietų nebus galima įsigyti. Pel
nas skiriamas Šv. Alfonso mo
kyklos naudai.

Jonas Obelinis

DUNDALK, MD.
Malūnas kalėdiniam festivaly
Baltimorės priemiesty Dun- 

dalk gruodžio 6 ir 7 įvyko į- 
vairių tautybių kalėdinis festiva
lis. Lietuviai ten irgi buvo at
stovaujami. Buvo šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė, pa
dengtas kūčių stalas, gintaro ir 
tautinio meno paroda. Be to, E. 
Okienė demonstravo juostų au
dimą, o K. Česonienė rodė, kaip 
ant medžio lentelės išdeginami 
tautiniai raštai.

Programą atliko tautinių šokių 
grupės. Šeštadienį, gruodžio 6, 
šoko mažųjų grupė Ratelis, o

Sao Paulo lietuvių ansamblis Nemunas dalyvavo japonų 
kultūros draugijos tarptautinėj vakarienėj. Ansamblis buvo ap
dovanotas taure, nes folkloro šventėj, kurioj dalyvavo 10 
tautų, lietuviai laimėjo pirmą vietą.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
DARBAI PRADEDA ĮSIBĖGĖTI

Iki penktosios tautinių šokių 
šventės dar beveik metai, tačiau 
plačios sudėties šventei ruošti 
komitetas, vadovaujamas Br. 
Juodelio, pradėjo darbą visa 
plotme. Jau sudarytos įvairios 
komisijos, vykdančios paruošia
muosius darbus.

Paskutiniame komiteto posė
dy buvo aptarta eilė klausimų 
ir darbų, kurie vykdytini jau da
bar.

Komiteto pirmininkas pasi
džiaugė tautinių šokių kursų 
Dainavoj sėkme, pažymėdamas 
jų didelę naudą grupių vado
vam. Kursus ruošė Tautinių Šo
kių Institutas. Dalyvavo 90 as
menų, jų tarpe ir viena atstovė 
iš Venecuelos.

Dail. J. Daugvila informavo 
apie salės dekoravimą ir paža
dėjo gruodžio mėn. pateikti iš
laidų samatą. Komitetas nutarė 
paruošti visom tautinių šokių 
grupėm vienodus plakatus; tuo 
pasirūpinti paprašytas dail. J. 
Daugvila.

Tautinių šokių šventės metu 
numatomas iškilmingas Mc 
Cormick Place banketas, kurio 
metu bus pagerbti tautinių šokių 
mokytojai ir jiem bus įteikti 
specialūs diplomai-pažymėji- 
mai.

Šventės programoj tautinius 
šokius palydės Z. Lapino an
samblis, kuris atvyks iš Kanados. 
Pirmininkas pateikė ansamblio 
vadovo kelionės išlaidų samatą 
— 2,400 dol. kurią komitetas 
provizoriškai priėmė.

Registracijos komisijos pirmi
ninkė J. Krutulienė pažymėjo, 
kad registracijos komisija darbus 
pradės tuoj po jaunimo kongre
so, atseit ateinančių metų pra
džioj.

Bilietų paruošimo ir platinimo 
komisijai vadovauja V. Šilas. 
Nutarta bilietų platinimą pra
dėti iš anksto, kovo ar gegužės 
mėn.

Labai svarbus ir atsakingas 
lėšų telkimo komisijos darbas. 
Visų tautinių šokių švenčių 
metu būdavo telkiamos lėšos, 
renkant aukas ar ruošiant tam 
tikslui specialius renginius^ 
Nuo tų sunkumų nėra laisva ir 
penktoji tautinių šokių šventė. 
Lėšų telkimo komisijai vadovau-( 
ja dr. D. Giedraitis. Posėdy jis 
painformavo, kad ateinančių 
metų gegužės 1 Beverly 
Country Club ’ bus ruošiamas 
specialus lėšom telkti banketas. 
Už lėkštę vienam asmeniui — 
50 dol. Gal kai kas sakys, kad 
tai didelė suma. Bet komisija 
tikisi sulaukti svečių iš įvairių 
profesijų.

Šventę norima išpopuliarint 
ir amerikiečių tarpe. Juo labiau, 

sekmadienį — Baltimorės- 
Washingtono grupė Malūnas. 
Pastaroji , atliko šiuos šokius: 
Ūsauninką, Kepurinę, Pakelt- 
kojį, Mergaičių audėjėlę; savo 
programą baigė visų mėgstamu 
Malūnu. Tai buvo paskutinis 
grupės tų metų pasirodymas.

Įdomus buvo festivalio pro
gramos pranešėjas latvis Peter 
Alumans. Jis gražiai išaiškino 
žiūrovam lietuvių meną, šokius 
ir jų prasmę.

Festivalio lietuvių skyrių 
suorganizavo lietuvių komitetas, 
kurį sudaro Kęstutis Cesonis, 
Algis Grintalis, Kristina Česo
nienė ir Elena Okienė.

Nerimantas Radžius 

kad ateinančiais metais JAV 
mini 200 metų nepriklausomy
bės sukaktį. Tikimasi, kad į 
šventę atsilankys aukštieji JAV 

valdžios žmonės tiek iš Wash-, 
ingtono, tiek iš Illinois valstijos 
bei Chicagos. Šventės propaga
vimu amerikiečių spaudoj uoliai 
rūpinasi jaunas daktaras K. 
Jučas.

Posėdy pranešimus padarė 
salės tvarkymo komisijos pirmi
ninkas J. Paronis, pirmosios 
pagalbos komisijos pirmininkas 
dr. R. Povilaitis ir jaunimo susi
pažinimo vakaro komisijos pir
mininkė S. Bacevičienė.

Galina Gobienė, programos 
direktorė, jau dabar gyvena rū
pesčiu, kad visos užsiregistravu
sios tautinių šokių grupės gerai 
paruoštų repertuarą, ir tuo už
tikrintų šventės grožį meniniu 
atžvilgiu. Ji turi didelius suge
bėjimus atskleisti šokyje grožį ir 
grupių jungtyje šventę padaryti 
žaismingą, meniškai vertingą.

Iš komiteto nuotaikų galima 
spręsti, kad ir penktoji tautinių 
šokių šventė bus didinga ir gau
si svečių bei šokėjų skaičium.

Jurgis Janušaitis

DR. PETRAS VILEIŠIS 
IŠVYKO {AFRIKĄ 

Dr. Petras Vileišis, gyvenąs 
Waterbury, Conn., išvyko į Afri
ką, kur tyrinės industrines gali
mybes. Šią jo kelionę finansuo
ja keletas šveicarų ir amerikie
čių. Pirma važiuoja į Kamerū
ną, Vakarinę Afriką. Kelionėje 
išbus tris savaites.

Bus ieškoma, kur galima suor
ganizuoti naujus industrijos vie
netus, panaudojant Afrikos me
džiagą, Afrikos darbą ir ameri
kiečių technologiją bei įrengi
mus. Specialiai bus ieškoma ga
limybių Connecticuto valstijos 
industrijai.

Šiai kelionei jis buvo parink
tas dėl to, kad turi gerą patir
tį pravesti sunkias derybas ir 
moka dešimt kalbų.

Grįždamas sustos Romoje, Pa
ryžiuje, Londone.

Apie šią jo kelionę rašė Wa- 
terburio dienraštis ir pažymėjo, 
kad jis yra buvęs Lietuvos dip
lomatas.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

VADOVAMS
Vyriausia Vosios tautinių šokių 

šventės vadovė Galina Gobienė 
praneša, kad grupės, kurios iki 
1976 m. sausio mėn. 20 dienos 
negrąžins jai anketų, bus laiko
mos kaip nedalyvaujančios šo
kių šventėje ir joms nebus pa
skirti kvadratai. Šis paraginimas 
paskutinis. Kad būtų palengvin
tas vyr. vadovės darbas ir kad 
nebūtų kokių nesusipratimų, 
prašoma į šį paraginimą kreipti 
dėmesį.

— Prof. Juozo Brazaičio minė
jimas Detroit, Mich., įvyks sau
sio 25 Kultūros Centre. Pagrin
dinis kalbėtojas bus dr. Juozas 
Girnius. Taip pat kalbės dr. 
Adolfas Damušis. Bus rodomas 
A. Kezio, SJ, pagamintas fil
mas apie velionį. Ruošia iš or
ganizacijų atstovų sudarytas ko
mitetas.

4 ________________*

•k
— Prof. dr. Paulius Rabikaus

kas, S.J., buvęs Gregorianum 
popiežiškojo universiteto istori
jos fakulteto dekanas Romoje, 
gruodžio mėn. išrinktas to uni
versiteto vicerektorium. Verta 
pastebėti, kad tai pirmas toks 
lietuvio jėzuito poaukštis ne tik 
šiame, bet ir kituose užsienio 
universitetuose. Be to, šiais me
tais jis paskirtas to paties uni
versiteto istorijos fakulteto lei
džiamo žurnalo Archivum 
Historiae Pontificiae redakto
rium. Žurnale spausdinamos su 
popiežių istorija surištos studi
jos. Jis taip pat yra suredaga
vęs Didž. Lietuvos Kunigaikšti
jos vyskupų relacijų I-jį tomą ir 
baigia redaguoti II-jį.

— Kun. Simonas Morkūnas 
iškėlė mintį įsteigti Lietuvių 
Katalikų Akademijos Fondą ir 
sutelkti galimai daugiau lėšų, 
bent 200,000 dol. Akademija yra 
pramačiusi plėsti ALKOS mu
ziejaus patalpas ir išleisti daug 
knygų. Kun. Morkūnas siūlomą 
mintį parėmė ir 1000 dol. au
ka. Dr. Antanas Čerškus ir kun. 
dr. Paulius Ragažinskas atsiuntė 
po 500 dol. knygai “Panevėžio 
vyskupijos istorija” išleisti. •

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos dešimtasis suva
žiavimas numatytas sušaukti 
1976 lapkričio pabaigoj — Padė
kos dienos savaitgalį. Pasiruoši
mo darbui vadovauja Detroi
to L.K.M. Akademijos židinio 
pirmininkas prof. dr. Justinas 
Pikūnas, padedamas kitų to ži
dinio narių.

— Ryšium su Sergei Kovalio
vo byla, spręsta Vilniaus sovie
tų teisme, laikraščiai, radijas, 
televizija labai iškėlė Lietuvos 
vardą Italijoj. Minėdami Kova
liovo bylos perkėlimą į Vilnių, 
laikraščiai palietė ir Lietuvos 
istoriją — praeitį ir dabartį. 
Pažymėjo ir dabartinę Lietuvos 
okupaciją bei rezistencinį ju
dėjimą. Laikraščiai pabrėžia, 
kad naudojasi italų kalba lei
džiamo “Elta-Press” biuletenio 
medžiaga. Biuletenį redaguoja 
prel. V. Mincevičius Romoj. (E)

— Kun. dr. Andriaus Baltinio 
parašyta vysk. Vincento Borise- 
vičiaus monografija išspausdinta 
prieš pat Kalėdas. Po švenčių 
pradėta siuntinėti nariam ir pre
numeratoriam. Išleido Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija Ro
moj. Dabar spausdinamos šios 
knygos: Suvažiavimo darbai, IX 
tomas, L.K.M. Akademijos met
raščio VI tomas, prof. dr. A. Sa
lio raštų I tomas (redaguotas 
tas prof. dr. P. Joniko).

— “National Catholic Re- 
gister”, plačiai skaitomas JAV 
katalikų savaitraštis, sausio 11 
išspausdino gražų reportažą 
apie persekiojimus okupuotoj 
Lietuvoj ir “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką”. Katalikų ži
nių agentūrai žinias specialiai 
suteikė kun. Kazimieras Pugevi
čius, dalyvaudamas’ Fairfield, 
Conn., universiteto surengtame 

I simpoziume,, kuriame buvo 
svarstyti žmogaus teisių klausi
mai.

— Rašytojas Andrius ir Ona 
Mironai iš Los Angeles, Calif., 
persikėlė į naują buveinę ir 
sveikina Atlanto pakraščio pa
žįstamus. Jų naujas adresas: 821 
Caminito dėl Sol, Carlsbad, Ca
lif. 92008.

— Ansonia, Conn. — Vakari
nių lietuvių kalbos kursų antroji 
sesija prasidės sausio 20. Re
gistracija buvo sausio 12 ir 13 
toj pačioj gimnazijoj. Lietuvių 
kilmės amerikiečiai kviečiami 
pasinaudoti šiais kursais, ku
riuose lietuvių kalba mokoma 
lietuvių kultūros kontekste. Kur
santai supažindinami su Lietu
vos istorija, tautosaka, tautodaile 
ir einamaisiais lietuvių reika- 

. lais. Mokoma ir lietuviškų liau
dies dainų. Kaip ir praėjusiais 
metais, veiks dvi klasės, kurias 
mokys dr. E. Vaišnienė ir G. 
Ivaškienė.

— Spaudos balių rengia Lie
tuvių žurnalistų sąjungos centro 
valdyba sausio 24 Chicagoj, 
Martiniąue restorano pokylių 
salėj. Meninę programą atliks 
muz. A. Jurgučio vadovaujamas 
ansamblis.

TABL.ES
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Krepšininkai vėl laimi
Pasikeitus tvarkaraščiui, per

eitą sekmadienį New Yorko 
LAK jauniai žaidė rungtynes 
prieš Our Lady of Grace koman
dą, su kuria jau pirmam rate 
buvo rungtyniauta. Tada mū
siškiai laimėjo tik keturių taškų 
skirtumu (42:38). Šį kartą, žais
dami pilnu sąstatu, mūsų krep
šininkai turėjo lengvą pergalę. 
Pirmas ketvirtis 21:8 mūsų nau
dai, o puslaikis 33:15. Trečiam 
ketvirty mūsiškiai kiek atleido 
spaudimą, bet priešininkas ne
beįstengė pasivyti. Prieš rungty
nių galą žaidę mūsų atsarginiai 
irgi pasirodė verti ovacijų. Naro- 
niui atsisėdus pailsėti, saugas 
Gvildys perėmė vadovavimą, o 
Česnavičius ir Janušas rinko 
taškus. Vienpusiškos rungty
nės baigėsi 64:33 pasekme. Šim
kus, įmetęs keturias baudas ir 
aštuonis metimus, uždirbo 20 
taškų, Birutis 11, Matulaitis 10, 
Česnavičius 9, Naronis 8, Janu
šas 4, Lora 2 ir Gvildys 0. 
Gražus būrelis lietuvių žiūrovų 
turėjo progą su malonumu ste
bėti mūsų jaunųjų žaidėjų pa
stangas. Po šių rungtynių lietu
vių komanda, su 7:2 laimėjimų

santykiu, pretenduoja į antrą 
vietą CYO lygos pirmenybėse.

Kitos rungtynės vyksta šį ket
virtadienį, 7:30 vai. vak. K. Ži
dinyje, prieš Miraculous Medai 
komandą. Šį sekmadienį, sausio 
18, 7:15 vai. vakaro mūsiškiai 
žais Resurrection-Ascension sa
lėj, kuri yra Eliot Avė., prie pat 
VVoodhaven Blvd. Įėjimas iš 
61st Rd.

-o-
Pereitą šeštadienį kai kam te

ko stebėti college krepšinio 
rungtynes televizijoj, kai žaidė 
Providence ir Luisville koman
dos. Čia ypač gerai pasireiškė 
nevvyorkietis Misevičius. Jis 
įmetė 11 taškų ir vadovavo vi
sai Providence komandai. Už 
vispusiškai puikų žaidimą Mise
vičius buvo išrinktas “the star of 
the game” ir ta proga turėjo 
pokalbį su televizijos programos 
vedėjais. Rodos, dar visai nese
niai (1974) Misevičius su 40 
taškų finale prieš Bostoną padė
jo New Yorko LAK vyrų koman
dai laimėti lietuvių krepšinio 
meisterio titulą, o dabar jo var
das jau universiteto žaidėjų 
žvaigždžių tarpe. Mokykloj jam 
dar liko žaisti 2 metai, o po to 
Misevičiaus pavardė gal nu
skambės ir profesionalų eilė
se.

Alg. Š.

L*?* ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— 14-metė tvilisietė M. Či- 
burdanidze su 18-mete maskvie
te Achšarumova laimėjo tarptau
tinį turnyrą Tbilisyje; abi surin
ko po 8.5 taško iš 12 galimų.

— Kaunas įveikė Vilnių 27.5-
20.5. Kauno vyrai pelnė 16.5-
11.5, merginos 3.5-1.5 ir vai
kinai 5.5-4.5, tik Vilniaus mote
rys laimėjo 3-2. Vilnius pasi
džiaugė, kad jų D. Lapienis pir
moj lentoj nugalėjo Lietuvos 
čempijoną A. Butnorių.

— Lietuvos šachmatų federa- 
cijos prezidiuman išrinkti H. 
Puskunigis, A. Butnorius, V. 
Andriušaitis ir kiti.

— Bostono tarpklubinėse I 
sausio 9 Brocktono šachmatų' 
klubas įveikė So. Bostono LPD 
šachmatininkus 4-1. Tašką mum 
pelnė tik vienas Kazys Merkis, 
įveikęs savo oponentą B. Wed- 
dletoną.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

IEŠKOMI ASMENYS:

N. Y, SKAUTAMS REMTI KOMITETAS
KVIEČIA PRALEIST11976 VELYKŲ ATOSTOGAS

WALT DISNEY
WORLD FLORIDOJE

NUO BALANDŽIO 19 IKI 23 DIENOS

Į kelionės kainą Įsiskaito:
Kelionė lėktuvu, Solage viešbutyje nakvynė Ir asmenų bei bagažo 
pervežimas Iš aerodromo Į viešbutį Ir atgal.
Dvi dienos WaltDlsneyWorld parke, įskaitant 16-kos paviljonų lankymą. 
Viena diena Cypress Gardens, Įskaitant kelionę ir įėjimo mokestį.
Viena diena Cape Kennedy Space Center, Įskaitant kelionę Ir 
įėjimo mokestį.
Visi taksai Ir patarnavimo mokesčiai (tips)

1.

2.
3.
4.

5.

KAMBARYS DVIEM PO 234.50
KAMBARYS VIENAM 274.50
VAIKAI IKI 12 METŲ po 169.50

REZERVUOKITE VIETAS. SIŲSDAMI 25 
ASMENIUI. ČEKIS RAŠOMAS:

ASM.

ASM.

ASM.

DOL. KIEKVIENAM

LITHUANIAN SCOUTS ASS’N., INC.

ADRESAS: VYTAUTAS KULPA
84-01 101 St.
Richmond Hill, N.Y. 11418

Sekantis 100 dol. mokestis siunčiamas iki 1976 sausio 19 
dienos. Paskutinis kelionės mokestis turi būti gautas ne vėliau 
1976 kovo 10.

Lietuviško stiliaus paminkle i 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New 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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ. UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

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

Černiauskas, Pranas, Kazio 
sūnus, gimęs 1927 Gražuliuose, - 
1944 išvykęs Vokietijon ir 1949 
gyvenęs 3327 West LeMoyne 
St. Media, Pa.

Cyrylius, Gedmintas, Antano 
s., gimęs apie 1900, gyvenęs 
Brazilijoj nuo 1928 ir 1950 gyve
nęs Sao Paulo, Alameda Cleve
land, 265.

Daunys, Domininkas, Pranas, 
Stanislovas ir jų sesuOj kilę iš 
Zabikų km., Papilės vi., Šiaulių 
apsk., vaikai Domininko.

Diktanas, Leonas, gyvenęs 
Brooklyn, N.Y.

Jasūnas, Antanas, gyvenęs 
Worchester, Mass., Vemon gat
vėj.

Jatkauskaitė, Marytė, Juozo 
d., gimusi 1930 Brooklyn, N.Y.

Piliponis, Juozas, apie 70 m. 
amžiaus.

Pipirienė, Izabelė, po antro 
karo atvažiavusi iš Vokietijos į 
JAV, gyvenusi Chicagoj.

Šliupaitė, Antanina, Juozo 
d., gimusi 1923 Gruzdžių vai., 
gyvenusi Vokietijoj.

Stumbras, Jonas, kilęs iš Či
žiūnų km., Daugų vi., Alytaus 
apsk.

Šulskis, Kazys, gim. 1920 kovo 
15, Čyžiškių km., Užpalių vi., 
Utenos apsk., 1942 buvo paim
tas į vokiečių kariuomenę.

Ylonytė, Ona, apie 75 m. a., 
buvusi Ukmergės apsk. valdy
bos sekretorė, 1944 gyvenusi 
Vokietijoj.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

(Kelionės atsisakymai priimami iki šešių savaičių prieš išvykimą 
be pabaudos)

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamieji,

Philadelphijos ateitininkų 
sendraugių skyrius, labai ver
tindamas Darbininko reikšmę 
išeivijos lietuvybės išlaikymui 
ir suprasdamas mūsų spaudos 
nelengvą finansinę padėtį, skiria 
Darbininkui iš savo kuklių lėšų 
$10.00 auką.

Su geriausiais sėkmės linkėji
mais

Genovaitė Mačiūnienė
Philadelphijos ateitininkų 

sendraugių valdybos 
iždininkė

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja už šią auką. 
Aidai — 
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?
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• A Thing OfBeauty •
• It A Joy Fortvtr J
• . MAKE YOU* DREAM *
• HOME0QMETRUK... •
• Hoaie lrwpr©eeeteofs Sy • 
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Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

DEXTER PARK
PHARMACY Rj

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

jie

CAPITAL HOME IMPROVEMENT 
EXPERT ROOF REPAIRS GUTTERS AND 

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

212 939-0836

Bacarella General Coątractor
CARPENTRY,ALL TYPES 

FINISHED Basement, RemocM 
Storas Etc. & Repairs 
Cemenf & Sriek W»rk' 

Reasonable Rates, Lig No.;
(212)539-2907

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

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

Tel. (212) 758-1150-1

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

S UN N Y DALE HOME FOR ADULTS 
A LOVELY VACATION HOME

A beautiful Invltlng Home Away from Home for 
Senlor Cttlzena. Recreation, private rooms 
avedabte. 24 hour service. Nurse on duty. Special 
dieta. VVeekly rate or monthly rates. German , 

cooking. Licensed by N.Y. Stste
809 STUART AVĖ., MAMMARONECK, N.Y. i 

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

A. ROBERT & SON PAINTING 
Interior exterlor expert paperhanglng we aall 
wallpaper all typos fra* home ahopplng service

CALL (212) 898-7587

I

j

S K Y R I AI:
Apple-Valley, Min. 55124- —' ‘7707 147St. Tel.:
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street
So. Boston, Mass. 02127 — 389 VVest Broadvvay 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue
Chicago, III. 60622 — 2222 VVest Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 VVest 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė.
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St N.W. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard
Newark, N.J. 07106, — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street

„San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė.
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown. Ohio 44503 — 309 W. Federal Street 
frenton, N.J. 08620 — 4 Quay Court

612-432-7083 
AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
246-9473 

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

373-8783 
GR 2-6387 

345-2028 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 
FI 6-1571 
PL 6-6766 

432-5402 
441-4712 

SW 8-2868 
RI 3-0440 

609-585-4867

J

RAIŠE MONEY! IDEAL FOR FUND 
RAISERS, CLUBS, SCHOOLS REAL 

MONEY MAKER
In 13 bicentennial statos. An excellent opportuntty

to make extra money selling outatandlng bi
centennial items, Including unlque Llcenso Plato. 
Mušt heve patrlotlc mottvatlon. Coli or ivrite: 
ROOGERS CO., 29-38 Lodl St. Hackensack, NJ. 
07601.

....................

APLANKYKITE 
S C H R A G E RS

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą 
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYHOS 
GERIAUSIOS KOKYRĖS 

ŽEMŲ KAINŲ 
didelį pasirinkimą

SCHRAGER’S
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

S c H R A G E R’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.) 

New York City Tel.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai. 
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą) '

>

LEONARD SYLVU
VVhaling Museum Supar ShelĮ

95 Union Stroof
New Bodford, Mass. (996-9369M
We Specialize in Engine - 

Rebuilding

i

EXPERT ROOF REPAIR 
Gutters & Leaders, Aluminum Trim

Roofing & Siding CaH. 939-0636

r
V.W. Englnes Perfectly Rebullt In my 

Own Shop Engines Guaranteed 
Satisfaction Guaranteed and the 

Price is Right Call 788-5910

CAPRI AUTO SCHOOL 
239 Sand Lane 

South Beach, Staten Island 
BEGINNERS, ELDERLY & NERVOUS DRIVERS 

FREE PICK UP IN BROOKLYN & OUEENS 
AREA TELE: 212 448-6407 OR 729-6650

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

OUICK MOVERS 
Household and Commercial 

Real Ietie estlmates Reasonable rates 
Insured 673-5341

JELAINE’SSKIN & BEAUTY SALON 
I FACIAL TREATMENTS FOR ALL SKIN TYPE 

PROBLEMS ELECTROLYSIS MANICURES MAKE 
' UP WAX METHOD PEDICURE8 COSMETICS 

BODY MASSAGE FOR W0MEN ONLY SCALP 
TREATMENTS HAIR STYLING FREE ANALYSIS 

CONSULTATION BY APPT. 77-08 164 STREET 
FLUSHING, N.Y.969-1184I

‘ DOMESTIC HELP: We specialu* In rellabl* 
j houa*-k**plng services. All personnel trslned 

i and experlenced. Fui and part time hours avall- 
I able. Call for Information: COMMUNITY HOUSE- 
* HOLO CARE. 875-6122. (J1)

HAPPY TALK TRAVEL INC. 
“START YOUR HONEYMOON HERE!” FOR THAT 
VERY SPECIAL OCCASION LET US MAKE YOUR 

PLANS TO ANY DESTINATION YOU WISHI 
2103 BELLMORE AVĖ., BELLMORE

(516) 785-7455

BRIDAL SALONS 
LA COUTURE BOUTIOUE LTD.1 RESIDENT BRIDAL CONSULTANT

ONE OF OUR STORY BOOK WEDDING GOWNS 
WILL SEND YOU UP THE AISLE RAOIANT ANO 

HAPPY. YOUR ATTENDANTS AS WELL 
169 MAIN STREET COLD SPRINGS HARBOR 

(1 FLIGHT U0) (518) 692-4577

IN MERRICK SEE
TRAVEL A PLENTY

“WORLD WIDE TRAVEL PLANNING” 
2221 JERUSALEM AVĖ., MERRICK (516) 785-0022 j

Dl LORETO S FLORIST
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS EXCLUSIVE 
DESIGNS AT MODERATE PRICES SPECIALIZ1NG 
IN WEDOINGS FUNERALS TROPICAL HOUSE 
PLANTS OPEN 7 DAYS GREENHOUSE ON 
PREMISE 358-1836 57-24 164 ST. FLUSHING 

NEW YORK

RECOMMENDED ROOFING 
We Are Speciallsts 

In Sh ingling & Flat Roofing for Homes 
Call 526-8466

CONTEMPORARY INTERIORS 
MFGS. OF WINDOW & SHUTTER TREATMENTS 
SLIDING DRAPERY PAMELŠ LOUVERS HAND 

CARVING SHOP AT HOME SERVICE 
3071 CROPSEY AVĖ. BKLYN.

CALL (212) 37^-0535

f MARIO’S
I AUTO INSPECTION SERVICE

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

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

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

LOVV RATES 24 HR. SERV. 847-1300

TRUMPAI IR AIŠKIAI —
KUR LITAS GALI JUM PATARNAUTI?

Investuoj'ant, 
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., INČ.
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
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BROCKTON, MASS.

1000 dol. Balfui
Brocktone veikia daug lietu

viškų organizacijų, bet stipriau
siai konkrečiais darbais lietu
viškoj veikloj reiškiasis tik 
bendrinės: Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius, Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė ir Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
do skyrius. Kiekviena šių or
ganizacijų atlieka savo srity pa
sigėrėtinus darbus. Tai nuopel
nas daugiausia tų asmenų, kurie 
jom vadovauja.

Praėjusiais metais vykdytas 
Balfo rudens vajus čia baigtas 
gražiais rezultatais. To vajaus 
pagrindu sudarytas ir Balfo cent
rui pasiųstas tūkstantis dolerių. 
Tai vietos skyriaus įnašas 
bendriem šalpos reikalam. Į tą 
sumą neįeina nario mokestis, 
kuris siunčiamas atskirai.

Kai kitose lietuvių kolonijose 
kiekvieno vajaus pagrindą 
sudaro aukos, tai čia vajus pa
prastai atsiremia į specialų ban
ketą šalpos reikalam, o aukos yra 
lyg to banketo papildymas. Toks 
banketas surengtas lapkričio 22 
Sandaros salėj. Iš jo gryno pelno 
gauta 685 dol., o aukų — 315 
dol. Tuo būdu sudaryta minėto
ji suma, kuri pasiųsta centrui.

Banketo reikalam įvairias gė
rybes aukojo: A. Sužiedėlienė, 
J.A. Baškauskai, St. I. Eivai, 
V. Kazakaitis, O. Kašėtienė, 
Sandaros klubas, Kazimiero klu
bas. Pinigais aukas skyrė: $200— 
J. Kairys, Fitzmaurice Motoi Sa
les savininkas; $20 — V. Kaza
kaitis, Lithuanian Village savi
ninkas; po $15 — E.R. Janulai
čiai, V. Eikinas; po $10 — A. 
V. Baruliai, V.B. Sužiedėliai, 
D.W. Miles; po $5 — J. Jaku
lis, A. Griauzdė, F. Janonis, P. 
Ausiejus, E. Grize, E. Sužiedė
lis, A. Deringas.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visom minėtom organiza
cijom, verslininkam ir atskiriem 
asmenim už jų aukas gėrybėmis 
ir pinigais, o taip pat visiem 
tiem, kurie savo darbu prisidėjo 
prie banketo sėkmingumo. Ypač 
daug triūso įdėjo pagrindinės 
šeimininkės: Eikinienė, Go- 
fensienė, Jurkštienė, Juknevi
čienė. Jų ir jų talkininkių su
manumo dėka banketas praėjo 
tokiu didėliu pasisekimu. Padė
ka jom, o taip pat visiem ki
tiem banketo talkininkam^

Šiuo metu Balfo 72 skyriaus 
valdybą sudaro: M. Gofensas — 
pirmininkas, A; Sužiedėlienė — 
vicepirmininkė, M. Klimas — iž
dininkas, A. Jurkštas — sekreto
rius.

Išskirtinu Balfo darbų rėmė
ju yra J. Kairys, Fitzmaurice 
Motor Sales savininkas. Jis kas
met skiria Balfo reikalam po ke
lis šimtus dolerių. Tai gražus pa
vyzdys kitiem mūsų verslinin
kam. Savu keliu, kaip banketo 
programos vedėjas P. Viščinis 
pažymėjo, būtų gražu, kad visi 
lietuviai prisimintų J. Kairį ne 
tik tada, kai reikia aukų, bet 
taip pat ir tada, kai reikia įsigy
ti automobilį. Juk ranka maz
goja ranką.

J.K.

Maironio lituanistinės mokyklos pagelbinės klasės mokiniai (kurie mažiausiai moka lie
tuviškai) deklamuoja eiles tos mokyklos kalėdiniame vakare. Nuotr. P. Bivainio

KEARNY, N.J.
Gintaro vakare bus paminėta 

Vasario Šešioliktoji
Čia esanti vyčių 90-oji kuo

pa yra gana veikli ir ryžtinga. 
Ypač toj veikloj reiškiasi Ele
na Nakrošienė, Genevieve Ma- 
zur (parapijos vargonininkė), 
Ruth Hryszko, Dorothy Staškus, 
Eleonora Rokas, Ona Klem ir 
Stephanie Gelčius. Iš jų sudary
tas ir komitetas ruošti šieme
tiniam gintaro vakarui.

Jau eilė metų kuopa ruošia sa
vo tradicinį gintaro vakarą, bet 
šiemet jis bus įspūdingesnis ir 
tautiškesnis, susijęs su Vasario 
Šešioliktosios paminėjimu.

Vakaras įvyks vasario 15, sek
madienį.

Tą rytą bus pamaldos, vainiko 
uždėjimas ant tautinio kryžiaus, 
esančio šventoriuj, tautinės mū
sų vėliavos iškėlimas miesto 
aikštėje. Vakare Lietuvių Katali

kų Bendruomenės centro salėj 
bus akademija. Bus prisiminta 
žodžiu Lietuvos praeitis, pašokti 
tautiniai šokiai, kuriem vado
vaus E. Nakrošienė, o vargoni
ninkė G. Mazur atliks eilę lie
tuviškų dainų. Matysim ir ginta
ro dirbinius, kuriais pasipuoš, 
be abejo, mūsų lietuvės mote
rys, o gintaro dirbinių parodėlė 
nustebins ne tik lietuvį, bet ir 
kitatautį.

Po akademijos — vakarienė ir 
pasilinksminimas. Laukiama vi
sų gausiai atsilankant! J. Mėl.

VVORCESTER, 
MASS.

Kalėdų eglutė
Aušros Vartų lituanistinė mo

kykla gruodžio 28 Aušros Vartų 
parapijos salėj surengė Kalėdų 
eglutę. Atsilankė Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. A. Mi- 
ciūnas, MIC, jo asistentas kun. 
B. Uždavinis, MIC, Šv. Kazimie
ro mokyklos vedėja seselė M. 
Comelia ir seselė M. Bemice, 
šios parapijos šeimininkas, ne
mokamai duodąs mokyklai pui
kias patalpas, klebonas kun. A. 
Volungis, LB apylinkės pirm.

V. Židžiūnas su žmona, žymūs 
lietuviškų parengimų lankytojai 
ir lietuviškų reikalų rėmėjai V. 
Karrytais, mokinių tėveliai ir 
gražus būrelis kitų mūsų kolo
nijos gyventojų.

Visus susirinkusius pasveiki
no mokytoja B. Miliauskaitė ir 
pranešė, kad programą pra
dėsim vaidinimu “Gyvi žaisliu
kai”, kurį parašė V. Frankienė. 
Tai tikros kalėdinės nuotaikos ir 
lietuviškos dvasios vaidinimė
lis. Vaidino visi mokiniai, savo 
roles išmokę labai gerai. Pa
grindines roles vaidino L. Sa
vickaitė (burtininkė) ir J. Pri- 
dotkas (Kalėdų Senelis).

Po vaidinimo mokiniai, vado
vaujami mkt. A. Dabrilaitės, pa
giedojo keletą kalėdinių gies
mių.

Pabaigoj atkeliavo Kalėdų Se
nelis su labai dideliu maišu do
vanų. Jis apdovanojo ne tik mo
kinius, bet ir mokytojas, nes ži
nojo, kad jos įdėjo daug darbo ir 
kantrybės, ruošdamos šią pro
gramą.

Iždininkė dėkoja tėveliam, 
kurie sumokėjo mokestį už vai
kučius. Mokestis, palyginus su 
kitomis mokyklomis, yra labai 
žemas. Už vieną mokinį — 25 
dol., už du — 40 dol.

Dėkoja
Aušros Vartų lituanistinės mo

kyklos tėvų komitetas dėkoja už 
mokyklos išlaikymui suteiktas 
aukas.

LB Worcesterio apylinkės pir
mininkas V. Židžiūnas paaukojo 
100 dol.; Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC — 50 dol.; p.p. Karrytais 
— 15 dol. Daug gražių ir bran
gių dovanų pririnko A. Prancke- 
vičius. Jis su D. Domantiene 
pravedė tų dovanų dalinimą.

Nuoširdus lietuviškas ačiū vi
siem aukotojam ir visiem, kurie 
atsilankė sekmadienio popietės 
praleisti su mūsų lituanistinės 
mokyklos vaikučiais.

Giedojo Kalėdų giesmes
Šv. Kazimiero parapijos moki

nių choras, vadovaujamas moky
tojos seselės M. Bernice, gruo
džio 20 per lietuvių radijo va
landą giedojo Kalėdų gies
mes. Šios mokyklos mokiniai 
taip pat giedojo ir Worcesterio 
Centre, į kurį jie buvo pakviesti.

J.M.

Altos Bostono skyrius sausio 7 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos patalpose aptarė Vasa
rio 16 minėjimo ruošą. Pagrin
dinis minėjimas įvyks vasario 
15, sekmadienį. Minėjimas 
prasidės pamaldomis Sv. Petro 
bažnyčioj. 2 vai. popiet iškil
mingas susirinkimas So. Bosto
no Piliečių Dr-jos salėj trečiam 
aukšte. Kviestinis kalbėtojas bus 
Batuno pirm. Kęstutis Miklas iš 
New Yorko. Meninę programą 
atliks Onos Ivaškienės tautinių 
šokių sambūris. Masachusetts 
gubernatorius M. Dukakis pri
ims lietuvių delegaciją sausio 21 
ir paskelbs vasario 16 “Lithua
nian Independence Day in Mas- 
sachusetts”. Šventės proga lie
tuvius priims ir Bostono bur
mistras K. VVhite. Altos pirmi
ninkui pavesta sudaryti rezoliu
cijų komisiją ir paraginti Mas- 
sachusetts atstovus JAV kongre
se prabilti kapitoliuj vasario 16.

Laisvės Varpas, Lietuvių radi
jo valanda, kiekvienais metais 
surengia du kultūrinius parengi
mus, pavadintus “Pažinkime ir 
remkime savuosius talentus”. 
Šiais metais tokie renginiai bus 
balandžio 25 ir spalio 10. Visi 
iš anksto kviečiami šias dienas 
rezervuoti Laisvės Varpo kon
certam.

Bostono mokesčiai pagal bur
mistro pareiškimą šiais metais 
būsią pakelti nuo 12 iki 18 
procentų. Iki dabar buvo moka
ma 196.20 už tūkstantį dol. Ga
lima tik padėkoti teisėjui Gar- 
rity už jo priverstinį mokinių 
važinėjimą ir su tuo susidariu
sias baisias išlaidas.

Naujus Metus Bostono lie
tuviai sutiko įvairiose vietose: 
Lietuvių Piliečių Draugijos au
ditorijoj, Maironio Parke Wor- 
cestery, Chateau de Ville resto
rane Randolphe, būrys pas inž. 
Romą Bričkų, pas solistą Bene
diktą Povilavičių ir eilėj kitų 
vietų.

Jackus Sonda, Keleivio redak
torius, prieš pat Naujus Metus 

pasijuto negerai ir buvo pa
guldytas Carney ligoninėj. Buvo 
sušlubavusi jo širdis.

Lietuvos vyčių N. Anglijos ap
skritis iš Katalikų Centro gavo 
kvietimą ir 1976 metų gruodžio 
antrą sekmadienį turėti savo mi
šias televizijos 7-me kanale. Tai 
ketvirti metai iš eilės, kaip Lie
tuvos vykiam yra suteikiama 
proga per televiziją pasimelsti ir 
turėti savo mišias.

Lietuvos vyčių Naujosios Ang
lijos apskrities suvažiavime Pro- 
vidence, R.I., išrinkta nauja val
dyba 1976 metam. Kun. Albinas 
Janiūnas — dvasios vadas, Al
bertas Jaritis iš So. Bostono — 
pirmininkas, Rita Pinkus iš 
Worcester — l-oji vicepirminin
kė, Jonas Batakis iš Brocktono 
— 2-asis vicepirmininkas, Jonas 
Stoškus iš Providence — 3-asis 
vicepirmininkas, Darata Sin- 
kavičiūtė iš Worcester — kasi
ninkė, Marijona Dillytė iš 
Brocktono ir Virginia Markūnie- 
nė iš So. Bostono — sekre
torė. Bernardas Minkus ir Jokū
bas Rogers iš Westfield—trus- 
tees, Danielius Averka iš Dor 
chester — Lietuvos reikalų ko- 
misijos pirmininkas, Nellie Rau- 
galas-Ruggles iš Holyoke — 
Lietuvių kultūros kom. pirmi
ninkė, Marijona Minkus iš West- 
field ir Ona Mileraitė iš Wor- 
cester — Ritualo komisijos 
pirmininkės, Juozas Dube ir 
Maijory Dillytė iš Brocktono, 
Elena Gilytė iš Worcester su
daro Sporto komisiją Ona Ku- 
bilinskaitė iš Grafton, Mass.— 
laikraštėlio Newsletter redak
torė.
■-------------------- --------------------—.................................. ............................... 1 ... .........................— 1,1 ......... .........

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
iš

BOSTONO, MONTREALIO, NEVY YORKO
balandžio 15 — $645.00 liepos 28 — 1045.00
gegužės 20 — 725.00 rugsėjo 1 — 925.00
gegužės 26 — 899.00 rugsėjo 16 — 725.00
liepos 14 — 1045.00 gruodžio 22 — 875.00

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu 
mokesčiu, New Yorke.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Air Fares Subject to Changes and Government approval.

Norintlem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome reikalau
jamus iškvietimo dokumentus.

BALTIC HOMELAND TOURS
TO

VILNIUS 5 NIGHTS

VVARSAVV 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:
Transatlantic flights via KLM and Aeroflot within USSR 
All rail transportation to and from Warsaw and Vilnius 
All transfers to and from airports and railroad stations, plūs 

baggage handling
First-class accommodations with private bath, based on 

double occupancy
Three meals per day in Vilnius (breakfast and dinner in 

Warsaw)
Sightseeing tours in both cities
English speaking guides throughout
For Reservations Contact:

PAT KELTNER or LARRY GEMMELL
PHONE: 212 943-6995

AT
FIGARO TRAVEL INC.

17 BATTERY PLACE 
NEVV YORK, N.Y. 10004

Deposit of $100.00 will hold your reservation until 30 days 
before departure

Jasaičių vedybinio gyvenimo 
sukaktis

Dr. Stasys Jasaitis ir ponia 
Jasaitienė gruodžio 27 atšventė 
didelę šventę — 25 metų savo 
vedybinio gyvenimo jubiliejų. 
Šio įvykio paminėti jų gyve
nimo keliu pasidžiaugti į jų 
namus susirinko jų draugai.

Ponų Kubilių pastangomis di
desnė dalis draugų Jasaičius pa
sveikino su dovana — tai daili
ninkės J. Paukštienės paveiks
las “Vilniaus pasiilgimas”, 
specialiai užsakytas ir pieštas 2 
mėnesius. Paveikslo įteikime 
dalyvavo ir ponia Galinienė.

Inžinierius Mickūnas pasakė 
kalbą, pabrėždamas, kad dr. St. 
Jasaitis seniai galėjo išplaukti į 
plačiuosius vandenis ir nutrauk
ti visus ryšius su lietuviais, bet 
jis to nepadarė. Jis užaugino vai
kus — sūnų ir dukterį — ge
rais lietuviais.

Rašytojas Ant. Gustaitis pa
skaitė šiai dienai pritaikytą ra
šinį, nusakydamas, kokie yra kiti 
daktarai: jie randa pacientuose 

įvairių nebūtų ligų; dr. Jasaitis 
toks nesąs.

Trumpą padėkos žodį tarė 
pats dr. St. Jasaitis.

Dalyviai sutartine jiem palin
kėjo ilgiausių, laimingų ir 
džiaugsmingų metų. Po to prasi
dėjo bendri pašnekesiai ir vai
šės, kurios tęsėsi iki vėlyvos va
landos.

Dr. Stasys Jasaitis yra gavęs 
daktaro laipsnį čia, Amerikoj, o 
ponia Jasaitienė šalia savo tie
sioginių motinos pareigų rado 
laiko ir energijos studijom — yra 
baigusi Northeastem universi
tetą. / K.V.

DARBININKO SKAITYTOJAM

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1976 metams

Vardas Ir pavardė ........................................................... ............................

Adresas ................................................................. ...........................................

Darbininko prenumerata už 1976 12 dol. metam. Naujiem 
skaitytojam — tik 10 dol.

Siunčiu už prenumeratą $.....................
Už kalendorių $.....................

Spaudai paremti $..............
Siunčiu skolą už 1974-6 M. $.....................

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1975 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. DARB. ADM.

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 apianku, 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:

Užsakau “Lithuanian Cookery”.......... egz. už.........dol.
Persiuntimas..............

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

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

Miestas, valstija, Zip ............................................................
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Balfo vajaus užbaigimo balius 
bus sausio 24, šeštadienį, 7:30 
v.v. Rengia Balfo 100-sis sky
rius. Trumpą meninę programą 
atliks solistė Louise Senken ir 
Stasys Vaškys. Svečiai bus ska
niai pavaišinti. Veiks baras. Šo
kiams gros orkestras. Stalus iš 
anksto užsisakyti pas dr. M. 
Kregždienę tel. 847-6475 ar pas 
valdybos narius.

Apreiškimo parapijoje sausio 
11 tuoj po sumos parapijos salėje 
ekonomistas Vytautas Vebeliū- 
nas skaitė paskaitą ekonominiais 
klausimais, apie dabarties eko
nomines aktualijas. Po paskaitos 
buvo kavutė ir pašnekesiai. 
Žmonių atsilankė apie 50.

Dail. Vida Krištolaitytė gruo
džio gale buvo išvykusi atosto
gų į Karibų salas ir ten visą laiką 
tapė. Grįžo sausio 8. Jos nauji 
darbai bus išstatyti 7-toje dailės 
parodoje, kuri bus vasario 21- 
22 dienomis Kultūros Židinyje.

Dail. Kazimieras Žoromskis 
buvo išvykęs į Chicagą ir su 
Čiurlionio galerija susitarė dėl 
savo parodos.

New Yorko ramovėnai sausio 
17, šeštadienį, 6 v.v. Kultūros 
Židinio mažojoje salėje mini 
savo veiklos 25 metų sukaktį. 
Humoristinę programą atlieka 
poetas Leonardas Žitkevičius ir 
rašytojas Jonas Rūtenis. Apie ra
movėnų 25 metų veiklą kalba 
Justinas Liaukus. Po programos 
vaišės — šampanas, kava, už
kandžiai. Ramovėnų valdyba 
kviečia visus atsilankyti.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas šaukiamas sausio 18, 
sekmadienį, 5 v. popiet Kultū
ros Židinyje. Programoje bus 
pranešimas apie jaunimo kong
resą, diskusijos Vatikano rytų 
politikos klausimais. Susirinki
me dalyvaus ir buvęs misijonie- 
rius Kinijoje — kun. Petras Ur- 
baitis. Jis supažindins su savo 
nauja knyga apie Kiniją.

Batuno rengtos diskusijos 
sausio 10 Kultūros Židinyje su
traukė publikos apie 150. Buvo 
pilna mažoji salė. Dalyvavo Si
mas Kudirka, Vaclovas Sevru- 
kas, moderavo Batuno vykdo
masis pirmininkas Kęstutis K. 
Miklas. Buvo pateikta labai; 
daug klausimų, į kuriuos atsa
kinėjo abu diskusijų dalyviai. 
Buvo klausimų ir iš publikos. Po 
programos, kuri užsitęsė apie 3 
vai., buvo kavutė ir vaišės. (Pla
čiau kitame numeryje).

ST. PETERSBURG, FLA.
Išnuomojamas kambarys vie

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

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 Llaukaus paskaita — N.Y. ramovėnų 25-meus 

humoristinis literatūros vakaras:

poetas Leonardas Žitkevičius, rašytojas Jonas Rūtenis

Po oficialiosios dalies—pobūvis: užkandžiai, kava, šampanas 
Iš anksto stalus ar vietas galima užsisakyti paskambinus 441 -4573 

ir pas ramovėnųs
Visi kviečiami atsilankyti.

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

N.Y. RAMOVĖNAI

L.Š.S.T. Simo Kudirkos šaulių 
kuopos narių susirinkimas į- 
vyksta sausio 18, sekmadienį, 
4 v. popiel , Kultūros Židiny
je, posėdžių kambaryje. Bus 
svarstoma svarbūs kuopos rei
kalai. Valdyba prašo visus na
rius dalyvauti susirinkime. Po 
susirinkimo šauliškas pa
bendravimas — kavutė.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už ka
lendorių ar šiaip spaudą pa
rėmę:

20 dol. — Dr. A. Goeldneris, 
Flushing, N.Y.

15 dol. — G. Ugianskis, Wil- 
lingboro, N.J.

Po 10 dol. — A. Raulinaitis, 
Woodhaven, N.Y., B. Rutelonis, 
No. Miami, Fla., P. Radvila, San 
Francisco, Calif., M. Manomai- 
tis, Boston, Mass.

Po 5 dol. — L. Beleckis, E. 
Gailiūnas, E. Pavęlites, E. Ra- 
monis, Brooklyn, N.Y., Z. Rūkš- 
telė, J. Žukas, Richmond Hill,
N.Y., K. Algenis, A. Ilgutis, C.J. 
Krušinskas, A. Mileris, J. Vana
gas, Woodhaven, N.Y., E. Diet- 
rich, J. Ramas, Elizabeth, N.J., 
A. Gruzdys, M. Slabok, J. Stri- 
jauskas, St. Petersburg, Fla., V. 
Paulauskas, Plymouth, Pa., K. 
Vaitaitis, Westbrook, Conn., J. 
Seidys, Croton-on-Hudson,
N.Y., W. Achenbach, Waterbury, 
Conn., G. Rannitienė, Jamaica,
N.Y., dr. R.A. Giedraitis, Los 
Angeles, Calif.

Po 4 dol. — K. Krušinskas, 
Brooklyn, N.Y., J. Raugalis, Wa- 
terbury, Conn., R. Kondratas, 
Richmond Hill, N.Y., dr. A. 
Šmulkštys, Seattle, Wash.

Po 2 dol. — L.R. Almario, 
D. Auchunas, A. Cergeles, K. 
Norvilą, Brooklyn, N.Y., V. La
butis, E. Muske, D. Vizbaras, 
Richmond Hill, N.Y., Z. Dičpi- 
nigaitis, A. Gugas, J. Mikulskis, 
'G. Sližys, E. Treimanis, Wood- 
haven, N.Y., J. Ambrizas, V. 
Stankus, Chicago, III., B. Blium- 
feldas, Worchester, Mass., A. 
Prasauskas, Lomita, Calif., J. 
Ližaitis, Baltimore, Md., B.V. 
Sidzikauskas, Pompano Beach, 
Fla.

Po 1 dol. — M. Vaitekūnas, 
Woodhaven, N.Y., E. Bielkevi- 
čienė, New York, N.Y., D. Skre- 
butėnas, Waterbury, Conn., J. 
Silks, New Haven, Conn., E. 
Dubickienė, Los Angeles, Ca
lif., A. Mažeika, Jamaica, N.Y., 
V. Šilėnas, Erie, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Fighters for Freedom knygos 
pristatymas, rengtas Moterų 
Vienybės, buvo sausio 11, sek
madienį, Kultūros Židinyje. 
Programa vyko, kai publika sė
dėjo prie apskritų stalų. Kalbė
jo Simas Kudirka apie partiza
nus Lietuvoje, apie tai, kaip rei
kia versti knygas į svetimas kal
bas ir informuoti pasaulį apie 
Lietuvos padėtį. Algirdas 
Landsbergis paskaitė ištraukas 
iš savo dramos Penki stulpai 
turgaus aikštėje. Kalbėjo ir kny
gos leidimo organizatorė dr. Ni
jolė Bražėnaitė - Paronetto, 
knygos autoriaus Juozo Lukšos 
našlė. (Plačiau kitam Darbinin
ko numeryje).

Dail. P. Puzino monografiją, 
kuri išleista labai gražiai, galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Kaina 25 dol.

Maironio mokyklos vaidini
mas bus kovo 28. Statomas 
“Meškiukas Rudnosiukas”. Re
žisuoja Ramutė Česnavičienė, 
jai talkina Vida Jankauskienė. 
Muzika rūpinasi Nijolė Ulėnie- 

] nė, šokiais — Birutė Vaičiū
naitė. Vaidinime dalyvauja visų 
skyrių mokiniai, išskyrus vaikų 
darželį, nes ten vaikai per maži, 
ir VIII skyrius, kuris rengiasi 
egzaminam. Repeticijos prasi
dėjo sausio 10.

Maspeth-Flushing apylinkės 
pašte dingo siųstas Darbininko 
1976 metams kalendorius. Ad
ministracija sužinojusi šią savai
tę siunčia antrą kartą kalendo
rių. Jei kitose vietovėse Darbi
ninko skaitytojai nėra gavę siųs
to kalendoriaus, prašom pranešti 
administracijai.

PADĖKA
Rytinio Atlanto pakraščio li

tuanistinių mokyklų direktorių,
1 vedėjų ir mokytojų konferenci
ja, įvykusi lapkričio 22 ir 23, 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
gražioj ir darbingoj nuotaikoj. 
Yra susilaukta iš daugelio daly
vių nuoširdžių padėkų ir gra
žaus įvertinimo atsakymuose į 
anketas, kurios buvo išdalintos 
ir užpildytos prieš konferencijai 
baigiantis.

Visas šitas pasisekimas ne
buvo vieno žmogaus darbo ir as
meninių pastangų vaisius, bet 
bendro ir sutartinio darbo išda
va. Mano nuoširdi padėk pri
klauso visai eilei konferenci
jos rėmėjų ir bendradarbių, 
būtent: T. Pauliui Baltakiui, 
Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininkui ir Kultūros 
Židinio vedėjui, už be jokio at
lyginimo duotas konferencijai 
naudotis patalpas; L.B. New 
Yorko apygardos valdybai, ypač 
jos pirmininkui A. Vakseliui, už 
gražų visų konferencijos dalyvių 
pavaišinimą (šeštadienio
pietus); Maironio lituanistinės 
mokyklos direktorei Danutei 
Bobelienei, mokytojam Elenai 
Ruzgienei ir Pauliui Jurkui už 
nuolatinę pagalbą ir patarimus 
konferenciją organizuojant, jiem 
ir visiem kitiem Maironio litua
nistinės mokyklos mokytojam, 
įsileidusiem konferencijos daly
vius į savo klases ir pademonst- 
ravusiem, kaip Maironio mokyk
la šeštadieniais dirba; Maironio 
lit. mokyklos T. Komitetui, ypač 
jo pirmininkui V. Sidui ir nariam
G. Žemaitaičiui, A. Bagdžiūnui 
ir B. Kumet už techninę pagal
bą konferenciją organizuojant, 
už pagalbą registracijos metu, 
už visų dalyvių pavaišinimą mo
kykloj kava ir bandutėmis, už 
dalyvavimą konferencijoj ir už 
nuoširdų domėjimąsi lituanisti
nio švietimo reikalais; konferen-

Išnuomojamas gražus butas 
iš 5 kambarių Woodhavene ne
toli parko. Teirautis tel. VI 6- 
1613.

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

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

New Yorko skautai surengė savo kūčias ir atliko pritaikytą programą. Čia matome Betliejaus 
prakartėlės sceną. Nuotr. G. Peniko

ORGANIZUOJAMA 7-TOJI DAILĖS PARODA
Sausio 7 LB New Yorko apy

gardos pirmininko A. Vakselio 
bute įvyko pasitarimas 7-tosios 
dailės parodos reikalais. Pasita
rime dalyvavo pats pirm. A. Vak- 
selis, apygardos valdybos iždi
ninkas V. Padvarietis ir pakvies
ti parodos rengimo talkininkai:

cijos paskaitininkam Rūtai Pen- 
kiūnienei, Ritai Oniūnienei, 
Danutei Bobelienei ir Pauliui 
Jurkui, kurie tikrai sudomino 
konferencijos dalyvius savo 
praktiškomis mintimis ir įtraukė 
į gyvas diskusijas.

Mano nuoširdi padėka dar 
kartą priklauso E. Ruzgienei už 
suorganizavimą ir pravedimą 
gražių simbolinių konferencijos 
atidarymo apeigų ir už vadova
vimą šeštadienio darbo posė
džiui į D. Bobelienei ir. A. 
Samušiui už pravedimą sekma

dienio posėdžių; dėkoju G. Ivaš- 
kienei, T. Gečienei ir P. Jurkui 
už apibendrinimą viso konfe
rencijos darbo, P. Jurkui už jų 
visų vardu mūsų darbo išvadų 
susumavimą.

Dėkoju mūsų garbingiem sve
čiam: A. Simučiui, Lietuvos 
gen. konsului, J. Gailai, JAV LB 
K.V. pirmininkui, A. Vak
seliui, LB New Yorko apygar
dos pirmininkui, už atsilankymą 
į konferenciją, už pabuvimą su 
mumis ir už pareikštus sveiki
nimus; dėkoju svečiam ir vieš
niom: Liet. Tautinės S-gos pirm. 
E. Čekienei, LB New Jersey 
apygardos pirm. K. Jankūnui, 
Šviet. Tarybos narei J. Matulai
tienei, pedagogui V. Čižiūnui, 
kun. J. Pakalniškiui, I. Banai

tienei, J. Kregždienei ir visiem 
kitiem, kurie mus pagerbė savo 
atsilankymu į konferenciją.

Dėkoju L.B. Patersono apylin
kės pirm., parinkusiam aukų 
mūsų konferencijai paremti.

Dėkoju J. Kavaliūnui, PLB 
valdybos vicepirmininkui švie
timo reikalams ir St. Rudžiui, 
JAV LB Švietimo tarybos pirmi
ninkui, už gražius sveikinimus 
raštu.

Dėkoju E. Mickeliūnienei ir 
jos visom padėjėjom už skanų 
ir sotų vaišių abiem konferen
cijos dienom parengimą ir malo
nų vaišinimą.

Pagaliau pati nuoširdžiausia 
padėka priklauso Jum visiem, 
mielos mokytojos ir mokytojai, 
atvykusiem iš arti ir toli (pav., 
net iš už 450 mylių, iš Roches- 
terio) į šią konferenciją. Be jūsų 
dalyvavimo ši konferencija tik
rai nebūtų įvykusi, kad ir kokias 

pastangas mes čia New Yor
ke būtumėm dėję.

Iš visos širdies dėkoju Jum 
visiem už man įteiktą konferen
cijos pabaigoj tokią nepaprastai 
gražią dovaną. Ji simboliškai 
priklauso ne man vienam, bet 
visiem Jum, čia išvardintiem ir 
neišvardintiem konferenci
jos rengėjam, dalyviam ir 
bent kuo prisidėjusiem prie jos 
tokio gražaus pasisekimo. Dar 
kartą ačiū ir iki pasimatymo ki
toj konferencijoj.

A. Masionis,
Rytinio Atlanto pakraščio 

lituanistinių mokyklų 
inspektorius

C. Janušas, P. Jurkus, J. Rūte
nis. Apkalbėta visi parodos ren
gimo klausimai, pasidalinta dar
bais.

Kaip buvo skelbta, paroda 
vyksta vasario 21-22 Kultūros 
Židinyje. Ji apims visas sales ir 
posėdžių menę.

Paroda rengiama ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės 
švente. Nepriklausomos Lietu
vos laikais buvo įkurta Kauno 
meno mokykla, Čiurlionio gale
rija, buvo organizuojamas platus 
dailės gyvnimas. Augo ir sklei
dėsi visos meno šakos. Išaugo 
daug lietuvių dailininkų, kurie 
ir dabar sėkmingai reiškiasi pla
čia savo kūryba.

Užaugo ir nauja dailininkų 
karta, kuri mokslus baigė čia. 
Ji taip pat savo kūryba liudija 
tautos kūrybines pastangas. Vi
sos šios dailininkų kartos sutel
pa šioje parodoje ir savo kūri
niais sudaro gražiausią vainiką 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei pagerbti.

Kviečiami registruotis ne tik 
šios apylinkės dailininkai, bet ir 
visi kiti lietuviai dailininkai, ku
rie galės savo kūrinius pristaty
ti nurodyton vieton nurodytu 
laiku.

Registruotis pas pirmininką A. 
Vakselį, 84-20 112 Street, Rich
mond Hill, N.Y. 11418. Tel. 
(212) 847-3246.

Kada darbai suvežami?
Darbai suvežami vasario 7, 

šeštadienį, nuo 12 iki 6 v.v. Dar
bus reikia sunešti į Kultūros Ži
dinio biblioteką. Ten bus bu
dintis žmogus, kuris atliks re
gistraciją. Galima paveikslus 
pristatyti ir kitomis dienomis po 
vasario 7, bet reikia susitarti, 
kad darbus priimtų ir užregist
ruotų.

Parodos komplektavimas ir 
kurinių atranka bus padaryta va
sario 13, penktadienį. Premijos 
bus skiriamos vasario 13 ar 14. 
Po to visi kūriniai bus laikomi 
bibliotekoje. Paroda bus iška
binta tik vasario 20. Tą savaitę 

N.Y. BALFO 100-TOJO SKYRIAUS 
VAJAUS BAIGIMO

BALIUS

įvyksta sausio 24, šeštadienį, 7:30 v.v. Kultūros Židinyje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Meninėje programoje dalyvauja solistė Louise Senken, 
akomponuoja Algirdas Kačanauskas. Programą praves ir 
paįvairins Stasys Vaškys.

Po programos svečiai bus vaišinami šaltais ir šiltais 
valgiais, šampanu. Be to, veiks atgaiva. Šokiam gros orkestras.

Įėjimo kaina — 12.50 dol. asmeniui.
Prašom stalus iš anksto užsisakyti pas dr. M. Kregždienę, 

tel. 847-6475, ar pas valdybos narius.
Rengia ir visus maloniai kviečia

N.Y. Balfo 100-jo skyriaus valdyba

bus atspausdintas ir katalogas su 
pilna informacija.

Kiekvienas dailininkas gali 
pristatyti 6 savo kūrinius. Pa
geidaujama mažesnio formato.

Jaunimo sekcija
Šiemet pirmą kartą bus ban

doma suorganizuoti jaunimo 
sekciją. (Jaunimas iki 20 metų). 
Yra jaunuolių, kurie migsta pieš
ti, tapyti, lanko ir net specia
lias mokyklas. Lietuviškai pub
likai jie neturi progos parodyti 
savo kūrinius. Šioje parodoje ir 
bus bandoma tokius jaunuolius 
įjungti į mūsų kultūrinį gyveni
mą ir į kūrybą. Jiem taip pat nu
matomos ir premijos už geriau
sius darbus.

Premijos
LB apygardos valdyba tikisi 

gauti 1000 dol. premiją iš Lie
tuvių Fondo. Fondas pirmą pre
miją už dailę skyrė Chicagos 
Čiurlionio galerijoje vykusiai 
parodai. Antroji premija buvo 
New Yorkui (1974), trečioji vėl 
Chicagai. Chicagoje paskirtos 
premijos buvo sukėlusios šiek 
tiek triukšmo, įnešę ir nesklan
dumų. To visai nebuvo Nevv 
Yorke, kai čia buvo paskirta 
Fondo premija.

Šiemet Chicagoje tokia Vasa
rio 16 skirta paroda nerengiama. 
Nesutelpa dailininkai po vienu 
galerijos stogu. Tad tuo la
biau Liet. Fondas, norėdamas 
paremti lietuvius dailininkus, 
turėtų atkreipti dėmesį į šią 
parodą.

Rengėjų iniciatyva bus skiria
mi trys medaliai — aukso, sidab
ro ir bronzos. Medaliuose bus 
išgraviruotos premijuotų daili
ninkų pavardės.

LB apygardos valdyba skiria 
100 dol. premiją už tautinę te
matiką, Elena Mickeliūnienė 
skiria 100 dol. premiją už rea
listinį meną.

Bus duodami ir garbės pažy
mėjimai. Taip pat ir populiaru
mo premija. Parodos lankytojai 
galės balsuoti, kas jiem labiau
siai patiko, (p.j.)
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