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PAVERGTAJAM IR 
LAISVAJAM LIETUVIUI

Savaitės 
įvykiai

K. TUMĖNAS VIS TARP KUNIGŲ ...
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 24

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
pareiškė, kad JAV, ieškodamos 
priemonių Rodezijos vyriausy
bei paspausti dėl taikingo val
džios perleidimo juodųjų dau
gumai, prašys JAV kongresą pa
naikinti vadinamąjį Byrd priedą 
prie prekybos įstatymo, pagal 
kurį JAV galėjo importuoti chro
mą iš Rodezijos.

Etiopiją valdančioj karinėj 
taryboj įvykusio susišaudymo 
metu buvo likviduotas jos pirm, 
gen. Teferi Banti ir 8 jo ša
lininkai, siekę valdžią perleisti 
civilinei vyriausybei. Laimėto

jais išėjo kraštutinių kairiųjų 
grupė, vadovaujama pik. ltn. 
Mengistu Haile Mariam ir pik. 
ltn. Atnafu Abate. Ši grupė 
areštų bangomis siekia likviduo
ti bet kokią opoziciją.

Ispanijos vyriausybė numato 
legalizuoti politinių partijų 
veiklą. Tam tikslui kiekvienai 
partijai užteks tik įregistruoti 
partijos statutą. Vyriausybei ne
sutikus partijos registruoti, pas
kutinį žodį tars Ispanijos aukšč. 
teismas.

Prez. Carter pareiškė, kad jis 
numato paskubinti susitarti su 
Sov. S-ga dėl strat. ginklų apri
bojimo, o atsiradusius nesutari
mus atidėti vėlesniam laikui. 
Jis taip pat sutiktų visai atsi
sakyti atominių sprogdinimų, jei 
Sov. S-ga sutiktų leisti JAV ste
bėtojam tikrinti jos vykdomus 
atominius sprogdinimus taikin
giem tikslam.

Ispanija atnaujino dipl. santy
kius su Sov. S-ga, Vengrija ir Če
koslovakija. Kiek anksčiau ji to
kius santykius užmezgė ir su 
Rumunija, Bulgarija, Lenkija ir 
Jugoslavija.

Čekoslovakijos vyriausybė 
prieš savo disidentus pradėjo 
naudoti įvairius varžymus, iš
jungdama telefonus, atimdama 
vairuotojų leidimus ar atleisda
ma iš darbo.

Nors Jugoslavija ir atsisakė 
leisti Sov. S-gai įsteigti karo lai
vų bazę, tačiau Viduržemio jū
roj veikią sovietų karo laivai 
lengvai gali naudotis Jugoslavi
jos uostų įrengimais savo laivam 
remontuoti.

JAV vyriausybei pavyko įti
kinti Izraelį neparduoti Ekvado- 
rui bombonešių, aprūpintų mo
derniais JAV gamybos motorais, 
bet už tai pažadėjo padidinti 
Izraeliui teikiamą pagalbą 285 
mil. dol. Šiais biudžetiniais 
metais pagalba Izraeliui sieks
1.78 bil. dol.

Juodieji partizanai užpuolė 
Rodezijoj R. katalikų misiją ir 
nužudė 2 jėzuitų kunigus, 1 bro
lį ir 4 vienuoles. Šioj misijoj 
veikė 400 mokinių mokykla ir 
100 lovų ligoninė.

Sovietų disidentas Aleksandr
L. Ginzburg, tvarkęs A. Solže
nicyno fondą politiniam kali
niam šelpti, buvo areštuotas už 
tariamą užsienio valiutos slėpi
mą. Jam buvo sudaryta krimina
linė byla, ir dėl to iki bylos 
sprendimo jis bus laikomas 
kalėjime.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
pareiškė Sov. S-gai, kad JAV su 
dideliu rūpesčiu seka A. L. 
Ginzburgo areštą ir kad jos visa
da protestuos prieš persekiojimą 
tų asmenų, kurie gina žmogaus 
teises ar siekia, kad Helsinkio 
susitarimai dėl žmogaus teisių 
būtų vykdomi.

Sovietų disidentas ir Helsin
kio susitarimų vykdymui sekti 
komiteto narys fizikas Orlov 
buvo policijos areštuotas.

Prez. Carter ČIA agentūros di
rektorium paskyrė laivyno adm. 
Stansfield Turner. Tikima, kad 
senatas jį patvirtins.

(nukelta į 4 psl.)
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kapinėse buvo palaidotas Vilka
viškio vyskupijos kancleris kun. 
Bernardas Baliukonis. Gedu
lingose pamaldose už velionį 
dalyvavo visų vyskupijų val
dytojai, Kauno ir Panevėžio vys
kupai. Prieš pat pamaldas se
minarijos rektorius kun. V. But
kus atvedė Religijų reikalų tary
bos įgaliotinį K. Tumėną ir pa
sodino į prelatų ložę.

Senesnieji kunigai prisimena, 
kad į šias ložes nepriklausomy
bės metais nesodindavo net res
publikos prezidento. Tikintieji 
mano, kad kunigam derėtų gerb
ti savo šventoves ir nekviestiem 
bedieviam pastatyti kėdę 
mažiau matomoj vietoj, kad ne
trukdytų melstis.

Autoinspekcija mieste re
guliavo judėjimą, praleisdama 
be eilės karstą lydinčias ma
šinas. Per kapines K. Tumėnas 
ėjo procesijoj su vyskupais. Ne
apsiėjo be jo ir kunigų bei vys
kupų pietūs.

Visos laidotuvės buvo taip su
režisuotos, kad be žodžių kalbė
jo: kas su bedieviais, tam vis
kas — ir dignitoriai, ir auto
inspekcija, ir valdžios palan
kumas. Palyginkime šias laido

Po koncerto vasario 12 Kultūros Židinio scenoj. Iš k. solistė Ona Pliuškonienė, rašytojas 
Aloyzas Baronas, pianistė Anelė Kaulinytė, dramos aktorius Henrikas Kačinskas, progra
mai vadovavusi Gintarė Ivaškienė, Paulius Jurkus — koncerto rengėjas ir rengimo komite
to pirmininkas Aleksandras Vakselis. (Koncerto aprašymas 7,8 psl.). Nuotr. L. Tamošaičio

MIRĖ KUN. BRONIUS

KRIŠTANAVIČIUS

Vasario 11d. 11:30 v. Centrai 
Community ligoninėj Chicagoj 
mirė kun. Bronius Krištanavi- 
čius, SJ, buvęs jėzuitų provin
cijolas ir pagrindinis Jaunimo 
Centro ir vienuolyno statytojas. 
Palaidotas vasario 14 Šv. Kazi
miero kapinėse Chicagoj.

-o-
Velionis buvo gimęs 1909 lie

pos 29 Truskavoj, Panevėžio 
apskr. Mokėsi Panevėžy, studi
javo Valkenburge, Olandijoj, 
Innsbrucke, Austrijoj, Romoj. 
Buvo įsigijęs sociologijos mokslų 
daktaro laipsnį. Kunigu įšven
tintas 1939 liepos 25.

Baigęs filosofiją, nuo 1932 
mokytojavo Jėzuitų gimnazijoj 
Kaune, redagavo Žvaigždutę, 
organizavo Eucharistijos karžy
gius.

Po karo Romoj dirbo popie
žiškoj šalpos komisijoj, daug gel
bėdamas pabėgėliam ir našlai

tuves su kun. Z. Neciunsko 
laidotuvėmis. Vienaip laido
jami, kurie vyksta į Berlyno 
vadinamas taikos konferencijas 
ir kitaip — kurie vežami į Mor- 
doviją.

Kaunas

1976 gegužės 28 Kauno kuni
gų seminarija baigė mokslo me
tus. Seminarijos rektorius dr. V. 
Butkus kalbėjo klierikam val
gykloj, kad atostogų metu klieri
kai vengtų reakcingų kunigų 
draugystės (terminus — “reak
cingas”, “chunveibinas” — 
nukala saugumiečiai ir taiko ak
tyviesiem kunigam).

Po neilgos įžangos rektorius į 
klierikų valgyklą atsivedė K. Tu
mėną, kuris pakartojo rekto
riaus mintis ir įsakė, kad semi
narijos auklėtiniai ypatingai 
vengtų dviejų kunigų: Juozo 
Zdebskio ir Alfonso Svarinsko. 
Įgaliotinio tvirtinimu šie kuni
gai daug yra nukentėję ir todėl 
neapkenčia tarybų valdžios.

Kunigam kyla klausimas: ko
kia teise seminarijos rektorius 
atsivedė įgaliotinį į klierikų val
gyklą ir leido koneveikti Bažny
čiai ištikimus kunigus?

čiam. Jis buvo vienas iš tos ko
misijos direktorių ir jam priklau
sė visa Italija nuo Romos į pie
tus. Įsteigė daug maitinimo ir 
šalpos punktų pietinėj Italijoj.

Į Ameriką atvyko 1952 ir buvo 
paskirtas lietuvių jėzuitų pro
vincijolu. Jam vadovaujant, 
buvo išplėsta jėzuitų veikla, į- 
kurti centrai Chicagoj, Montrea
ly ir Montevideo mieste, Urug
vajuj. Jo rūpesčiu pastatytas Jau
nimo Centras ir vienuolynas 
Chicagoj.

Sov. S-ga įsakė per savaitę 
išvykti AP korespondentui 
George A. Krimsky už tai, kad 
jis, mokėdamas rusų k., susitiki
nėdavo su sovietų disidentais. 
Valst. d-tas dėl to protestavo 
ir, sovietam nesutikus įsakymo 
atšaukti, įsakė iš JAV per savai
tę išvykti Tass korespondentui 
Vladimir I. Aleksejev.

Amnesty International pa
prašė JT žmogaus teisių komi
siją ištirti Ugandoj vykstančius 
žmonių kankinimus ir žudymus.

Vilnius

Lietuvos kunigų grupei vyks
tant į Eucharistinį kongresą Phi
ladelphijoj, Vilniaus aerouoste 
ją išlydėjo ir Religinių reikalų 
tarybos įgaliotinis. Su koktumu 
žmonės stebėjo, kaip dalis kuni
gų atsisveikindami bučiavosi 
su K. Tumėnu, kuris yra Trojos 
arklys Bažnyčios sunaikinimui 
Lietuvoj.

Buvęs įgaliotinis J. Rugienis 
buvo grubus, kunigus kolio- 
davo, žemindavo. Kadangi šito
kia įgaliotinio laikysena norimų 
rezultatų nedavė, valdžia buvusį 
saugumietį pakeitė mandagiu ir 
švelniu politruku.

K. Tumėnas stengiasi būti 
taktiškas, nevengia pabrėžti, kad 
jis esąs istorikas ir įgaliotinio 
pareigos jam esančios primes
tos. Jis kartais stengiasi neva 
kunigam padėti, bet skundžiasi, 
kad nieko negalįs. K. Tumėnas 
mielai lankosi klebonijose, rink
damas valdžiai reikalingą infor
maciją.

Laikas kai kuriem kunigam 
suprasti, kad draugystė su Re
ligijų reikalų tarybos įgaliotiniu 
piktina tikinčiuosius ir neša ža
lą Bažnyčiai — leidžia bedie
viam kunigų tarpe skleisti nesu
tarimus.

Indijos 4 opozicinės partijos, 
susijungusios į Janat (liaudies) 
partiją, sušaukė priešrinkiminį 
susirinkimą, kuriame dalyvavo 
70,000 žmonių ir kuriame buvo 
smerkiama vyriausybė už lais
vių suvaržymą.

Pravda įtikinėja, kad padidė
jęs Sov. S-gos ginklavimasis ne
turįs tikslo JAV pralenkti, o tik 
su jom susilyginti.

Egiptas ir Sirija sudarė jung
tinį politinį komitetą jų politikai 
derinti. Komitetą sudaro abiejų 
valstybių prezidentai, jų pava
duotojai, ministeriai pirminin
kai ir užsienio bei gynybos mi
nisteriai.

Kipro organai po 2.5 m. ap
kaltino 6 kipriečius už JAV am
basadoriaus Kiprui Rodger P. 
Davies ir jo sekretoriaus nužu
dymą. Apkaltintieji priklausė or
ganizacijai, siekiančiai Kiprą 
prijungti prie Graikijos.

JAV užuominos dėl santykių 
su Kuba atnaujinimo min. pirm. 
Fidel Castro buvo palankiai su
tiktos.

Vasario Šešioliktosios Aktas, 
1918 paskelbtas Lietuvos Tary
bos, atkūrė nepriklausomą, de
mokratiniais pamatais sutvar
kytą Lietuvos valstybę su sosti
ne Vilniuj ir tą valstybę atsky
rė nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.

Jis akivaizdžiai išreiškė lie
tuvių tautos politinę valią, įkū
nijusią Lietuvos žemėj tautų 
apsisprendimo teisę.

Jo paakinta lietuvių tauta ap
gynė savo žemę nuo priešų, 
padėjo pamatus atstatytai Lietu
vos valstybei, užgydė karo pa
darytąsias žaizdas.

Jam pakluso ir nusilenkė Lie
tuvos priešai, iš visų pusių kė- 
sinęsi į jos žemes ir daug kur ją 
puolę ir niokoję.

Jį, kaip lietuvių tautos drą
sų valstybingumo žygį, pripa
žino civilizuotasis pasaulis, 
priimdamas Lietuvą lygiateisiu 
tarptautinės bendruomenės na
riu.

Juo atkurtoji Lietuvos valsty
bė gražiai susitvarkė ir sparčiai 
pažangėjo visose gyvenimo sri
tyse (kultūroj, moksle, mene, 
ūky).

Jame glūdi šimtmečių su
kaupta valstybingumo galia, iš 
kurios stiprybę semiasi ir semsis 
lietuvių tauta, kol iš sovietinės 
priespaudos išsivaduos nepri
klausoma Lietuva.

Lietuvos nepriklausomybę 
Sovietų Sąjungai užgniaužus, 
lietuvių tautą savo įnoriam pa

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Tenykštėj spaudoj minima 

aktoriaus Antano Mackevičiaus 
(g. 1902) septyniasdešimt pen- 
kerių metų amžiaus sukaktis. 
Mokėsi J. Vaičkaus ir Kauno 
teatro dramos studijose. Nuo 
1929 vaidino Kauno valstybinia
me teatre, 1959 jam suteiktas 
nusipelniusio Lietuvos artisto 
vardas. Yra sukūręs daug ryškių 
vaidmenų lietuviškose ir versti
nėse dramose. Ypač mokėdavo 
vaidinti neigiamų bruožų 
charakterius.

— Vilniaus operos solistei 
Nijolei Ambrazaitytei “už di
delius pasiekimus vystant tary
binį muzikos meną” suteiktas 
Sovietų Sąjungos liaudies artis
tės garbės vardas. Solistė turi 
gerai išlavintą mezosoprano bal-

LEIDŽIAMA BALTŲ

DRAMOS ANTOLOGIJA

1977 pradžioj pasirodys pir
moji baltų dramos antologija 
anglų kalba “Confrontations 
With Tyranny” (Akistatos su ti
ronija). Daugiau kaip 400 pusla
pių knygoj yra šeši vaidinimai 
su įvadais: Algirdo Landsbergio 
“Penki stulpai”, Antano Škėmos 
“Pabudimas”, latvių Gunars 
Priedes ir Maitins Zivertso bei 
estų Enn Vetemaa ir Paul Eerik 
Rummo pjesės. Kaina 15 dolerių.

Jei šios antologijos bus pa
kankamai išpirkta, leidykla žada 
leisti jų visą seriją. Tokiu atve
ju, dar 1977 pasirodytų antrasis 
tomas, kurin įeitų tautosakos į- 
kvėpti dramos veikalai. Šį kul
tūrinį laimėjimą galima pasiekti 
bendromis jėgomis, antologiją iš 
anksto užsisakant ir tikinant 
savo apylinkės viešąsias ir mo
kyklines bibliotekas, kad ir jų 
pareiga ją įsigyti.

Antologijos redaktoriaus ad
resas: Dr. A. Straumanis, Thea- 
ter Dept., Southern Illinois Uni- 
versity, Carbondale, 111. Užsaky
mus siųsti leidyklai: Waveland 
Press, Ine., P.O. Box 400, Pros- 
pect Heights, 111.60070. (Elta)

Sovietinėj Georgijos respubli
koj vykęs teismas 6 teatro tar
nautojus nubaudė nuo 5 iki 8 m. 
kalėjimo už teatro padegimą 
1973.

jungusios savarankiškos pažan
gos vyksmą pristab-
džius ir pavergimui užsitęsus, 

Lietuvos žmonių lūkesčiai ir 
viltys linksta į jaunąją kartą. 
Jos priedermę savajai tautai 
prasmingai yra išsakęs. Nepri
klausomybės Akto signataras 
Steponas Kairys: “Tau, jaunime, 
noriu palinkėti, kad, kur bebū
tum pasaulyje, visada būk ištiki
mas savo kraštui, mūsų Lietu
vai ... Nepalaužiamai tikėk į 
mūsų pergalę, kad Lietuva bus 
laisva. Kovoje už mūsų ateitį 
būk ištvermingas ir nepalenkia
mas.”

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, laisvajame 
pasauly atstovaudamas lietuvių 
tautos politinei valiai ir vado
vaudamas Lietuvos laisvės dar
bui, šio tokio reikšmingo ir iš
kilaus Lietuvos valstybės įvykio 
metinės sukakties proga svei
kina tautą pavergtoj Lietuvoj, 
Sibiro tremty ir išeivijoj. Trokš
tam pavergtajam lietuviui kie
tos ištvermės pakelti nuožmią 
svetimųjų priespaudą ir kančią. 
Prašom laisvąjį lietuvį dar pa
veikiau visokeriopai remti Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pastangas. Kviečiam 
laisvąjį lietuvių jaunimą dar ryž
tingiau jungtis į Lietuvos lais
vės kovą.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

są ir yra viena pirmaeilių Lie
tuvos dainininkių. Jai suruošto
se iškilmėse, kurios vyko Vil
niaus mažojoj baroko salėj (bu
vusioj bažnyčioj), dainavo arijas 
iš G. F. Haendelio “Judas Ma- 
kabiejus” ir iš operos “Alcista”. 
Vargonais jai pritarė Leopoldas 
Digrys.

— Lietuvos nusipel
niusio meno veikėjo vardas su
teiktas dailininkui tapytojui, 
Kauno meno mokyklos 
mokytojui Mečislovui Ostraus
kui.

— Dailininkų sąjungos sekci
jų pirmininkai sausio 7-14 savo 
narių susirinkimuose darė ata
skaitinius prenešimus, aptarė 
įsipareigojimus “socializmo sta
tybai”. Scenografijos sekcijos 
pirmininke perrinkta R. Songai- 
laitė, Grafikos sekcijos pirmi
ninku perrinktas K. Ramonas, 
Skulptorių sekcijoj vietoj G. Jo- 
kūbonio išrinktas V. Vildžiūnas, 
Tapytojų sekcijoj perrinktas A. 
Stasiulevičius. Jaunųjų dailinin
kų pirmininku išrinktas S. Kuz
ma. Būdinga, kad dailininkų 
susirinkimuose dalyvavo komu
nistų centro komiteto kultūrinių 
reikalų prižiūrėtojas S. Šimkus 
ir visos Dailininkų sąjungos pir
mininkas J. Kuzminskis. Sausio 
27-28 Vilniuj buvo IX-asis Daili
ninkų sąjungos visų narių suva
žiavimas.

— Sausio 13 Kompozitorių 
namuose Vilniuj įvyko naujų 
kompozicijų perklausa (par
tinė cenzūra). Paskambinta O. 
Balakausko sonata “Medis ir 
paukštė”, L. Povilaičio tripti- 
chas fortepijonui. Iš įrašų juosto
se išklausyta L. Povilaičio Sutar
tinė liaudies instrumentų or
kestrui, V. Montvilos “Vilniaus 
poemos” simfoniniam orkestrui.

— Viename Vilniaus kino 
teatre yra atidaryta Suomijos tu
rizmo paroda. Rodoma šis tas iš 
Suomijos istorijos, miestų vaiz
dų, meno kūrinių. Rodomi ir so
vietiniai propagandiniai filmai, 
skelbią tautų “draugystę”.

— Už ištikimą tarnybą Lietu
vos pavergėjui pavergtos Lietu
vos aukščiausios tarybos 
pirmininkas Antanas
Barkauskas apdovanotas Sovietų 
Sąjungos Lenino ordinu. A. 
Barkauskui 1977 sausio 20 su
kako 60 metų.

Pr. N.
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KAZIUKO MUGĖS BELAUKIANT IR 
JAI BESIRUOŠIANT

Daugely visos Skautų Sąjun
gos vienetų vasario mėnuo bū
na pats trumpiausias — ne tik 
poros dienų jam trūksta, bet ir 
kiekvienoj dienoj trūksta bent 
dešimties valandų. Tai yra mė
nuo, kada vyksta paskutinieji 
Kaziuko mugės darbai ir pasi
ruošimas pačiai mugei.

Kai kuriose vietovėse dirbama 
kitai mugei vos dabartinę užbai
gus. Pvz. chicagiškiai turi tie
siog “fabrikus” vieno ar kito 
vadovo rūsy ar garaže, kur ren
kasi tuzinai vadovų ir vyksta 
“assembly line” tipo gamyba. 
Tačiau daugiausia reikia tenkin
tis vieneto padalinių darbo suei
gomis ir individualiais namuo
se atliekamais projektais.

Tačiau skautas niekada ne
nustoja vilties. Pernai kas nors 
nepasisekė — šiemet turi pasi
sekti! Todėl vasario mėnesį visi 
sukrunta, skuba. Daugelio na
muose drožinėjama, siuvinė
jama, deginama, dažoma ir daug 
daug sunkiai suminimų, bet bū
tinų darbų atliekama.

delį pasirinkimą jų bendraamžių 
pagamintų žaislų. Čia visuomet 
rasi skaniai, lietuvišku stilium 
pagamintus pietus, kuriuos 
mūsų darbštusis tėvų komitetas 
jau eilę metų gamina, čia pa
smaguriausi ir sumaniai keptais, 
retai ragaujamais pyragais ir ki
tokiais skanėstais, kuriuos pa
rūpina ar iškepa vyr. skautės ar 
jų mamytės.

Tad ar nuostabu, kad Kaziu
ko mugę galima drąsiai priskai- 
tyti prie populiariausių metinių 
renginių?

Todėl, kaip ir kasmet, atsilan- 
kykit visi New Yorko skautų- 
čių rengiamoj Kaziuko mugėj 
kovo 6 Kultūros Židiny. Nesi- 
gailėsit, o mes būsim visiem 
dėkingi, kad savo atsilankymu 
paremsit mūsų veiklą ir įvertin- 
sit mūsų pastangas. » K

VASARIO 16-JI SKAUTUOSE
Vasario Šešioliktąją kuo iš

kilmingiausiai mini visi laisvojo 
pasaulio lietuviai, tyliai mini pa
vergtieji pačioj tėvynėj, su ato
dūsiu prisimena ištremtieji . . .

Lietuviai skautai, tiek bend
ruose minėjimuose, tiek savo 
vienetuose, taip pat stengiasi 
kuo iškilmingiau paminėti Va
sario 16-ąją, nes tais pačiais me
tais, kada buvo paskelbta ne
priklausomybė mūsų tautai, į- 
sikūrė ir Lietuvių Skautų Sąjun
ga. Daugelis šią šventę prisime
na tokią, kokia ji buvo šven
čiama Lietuvoj. Jaunesnieji, 
kuriem įdiegta tėvynės meilė li
tuanistinėse mokyklose ir skau
tų organizacijoj, apie ją žino tik 
iš tėvų pasakojimų ir išklausytų 
kalbų viešuose minėjimuose.

Tačiau nei vieni, nei kiti jokiu 
būdu šios šventės ir jos reikš
mės nesumažina, visi su vieno
da pagarba ją švenčia.

Nebeplaka vėjas trispalvės 
Lietuvoj, tačiau ji pakeliama 
visur laisvame pasauly, kur tik 
yra bent mažiausias lietuvių tel
kinys. Nebeleidžiama giedoti 
Lietuvos himno pavergtoj tė
vynėj, tačiau jis aidi iš dauge
lio širdžių svetur. Todėl Vasario 
Šešioliktoji yra ir liks mum gyva 
ir brangi, kol mes, Lietuvos 
vaikai, nepamiršim jos reikšmės, 
kol mes, skautai, kartosim įžo
dį, kuriame pasižadam tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui!

Budėkime!
s. B. Kidolienė

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, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

NEVV YORK — Lietuvos atsimi
nimų 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. Stu- 
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

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

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

New Yorko skautai-ės (ypač 
sesės) jau kuris laikas ruošiasi. 
Tiek namuose, tiek Kultūros Ži
diny nuolat verda darbas. Už tai, 
jau dabar apsilankius vienuose 
ar kituose namuose Queense, 
matomi to darbo rezultatai. Kaip 
iš chicagiškių “fabrikų”, čia iš 
darbščių rankų, lyg iš gausybės 
rago, byra meniškai išdegintos 
dekoratyvinės lėkštės, kurias ga
mina ne vien tik kelios seniai 
tuo darbu užsiimančios vadovės, 
bet ir jaunosios sesės, kurios sa
vo darbu nė kiek neatsilieka nuo 
vyresniųjų.

Kitos, labiau įgudusios dirbti 
su adata, taip pat jau gali paro
dyti eilę puikių gaminių, tin
kančių ir namų papuošimui, ir 
patiem pasipuošti.

Židinietės, vos spėjusios už
baigti skautų bendrų kūčių ruo
šą, sukruto ir dar rankų nenu
leido poilsiui. Jos jau turi už
baigusios ar įpusėjusios eilę 
projektų, kurie laukia ar lauks
mugės lankytojų, jų dėmesio ir, 
žinoma, pirkėjų.

Todėl esam tikri, kad ir Nevv 
Yorko visuomenė, žinodama 
kasmetinį skautišką darbštu
mą, laukia Kaziuko mugės ne 
mažiau negu patys skautai. Juk 
kur kitur rasi tiek tautodailės vi
sokiose formose, kur kitur bus 
tiek pačių skautų-čių išradingu
mo įrodymų, kur tiek žmonių 
praeina per keletą trumpų va
landų, jei ne skautų ruošiamoj 
Kaziuko mugėj? Čia galima ir 
pirkti dovanų visiem artimie
siem, visiem metam, čia mažie

ji turi daugybę progų įvairiem 
žaidimam, loterijom bei di-

ANTRASIS TAUTINĖS 
STOVYKLOS KVIESLYS

Šeštosios taut. stovyklos (Aus
tralijoj) rengimo komiteto pirmi
ninkas s. H. Antanaitis rašo:

“Vl-ji tautinė stovykla įvyks 
Australijoj, Melbourno apylin
kėse, gale 1977 ir pradžioj 1978 
metų. Ši stovykla yra labai svar
bi Australijos lietuvių skąutam. 
Gyvendami diena iš dienos, mes 
kartais pritrūkstam naujų idėjų, 
o kartais ir noro siekti užsi
brėžtų uždavinių. Ruošimasis 
tautinei stovyklai sukėlė didelį 
entuziazmą skautų-čių tarpe, — 
ne vien veikiančių vienetuose, 
bet ir tų, kurie jau pradėję

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė.,
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

PRISIMINKIM SKAUTŲ 
ĮKŪRĖJĄ

Vasario 22 skautų organizaci
joj yra ypatinga, nes tą dieną 
švenčiam pasaulio skautų įkūrė
jo Lord Robert Baden-Povvell 
gimtadienį.

Jo pavyzdžiu mes ir šiandien 
einam skautiškuoju keliu, jo idė
jomis gyvenam, jo įstatų ir įsaky
mų tebesilaikom. Jo mintys daž
nai pagelbsti mum, susiduriant 
su gyvenimo problemomis, jos 
būna paskatinimu mūsų siekiam 
ir žygiam. Jo dėka mes stengia
mės auklėti ne tik save, bet ir 
jaunesniuosius — sveikus dva
sia ir kūnu.

Ir šiandien mes tebedėvim 
tokią pat kuklią, žalsvą unifor
mą, kokią dėvėjo ir Baden- 
Povvellis. Tik mūsų uniformą 
dar puošia mūsų tautos ženklai 
ir emblemos, nes, kaip įžody 
minima — Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, mes pasižadėjom tar
nauti savo tėvynei ir tautai; 
to privalom laikytis visą savo gy
venimą.

Todėl, nors Baden-Powellio 
jau seniai nebėra gyvųjų tarpe, 
jo dvasia ir pavyzdys tebėra ir 
bus gyvi mumyse, kol mes vie
ningai ir darniai žengsim atei- 
tin jo nubrėžtu keliu.

b. Lord Robert Baden-Povvell

Iš LSB JAV Atlanto rajono 
vadeivos aplinkraščio Nr. 10

Rajono Brolijos vadijos sueiga 
įvyks balandžio 22 Nevv Yorke, 
Kultūros Židiny. Būtinas daly
vavimas visiem vadijos nariam, 
t.y. skyrių vedėjam, tuntinin- 
kam, vietininkam bei atskirų 
vietovių vadovam, s. Vyt. Ki-

Šias grožybes rasite Elizabetho Kaziuko mugėj. Nuotr. A. 
Česnavičiaus

dolis jau dabar rūpinasi patal
pomis bei nakvynėmis. Smul
kesnės informacijos bei registra
cijos mokestis bus paskelbti vė
lesniuose aplinkraščiuose.

Balandžio 23 taip pat Nevv 
Yorke rajono vadas šaukia visų 
rajono vadovų-ių suvažiavimą 
bendriem rajono reikalam ap
tarti. Visas kitas instrukcijas, lie
čiančias šį suvažiavimą, gausit 
tiesiog iš ps. R. Žino.

Gegužės 15 Clevelande yra 
ruošiamas Brolijos ir Seserijos 
vadovų-vių suvažiavimas (tuntų 
bei vietininkijų vadovų). Iš 
anksto, mieli broliai, noriu pra
šyti, kad ruoštumėtės šiam su
važiavimui, darytumėt planus ir 
kad kuo gausiausiai jame daly- 
vautumėt, atstovaudami mūsų 
rajonui. Gal būt, kur nors vidury 
rajono galėtume pasamdyti au
tobusą ir visi vyktume drauge. 
Pagalvokim visi apie tai. Prašy
čiau pasiūlymų iš visų vietovių.

nutolti nuo skautiško gyvenimo. 
Yra labai džiugu matyti, kad tiek 
daug jaunų vadovų dirba su di
deliu pasiryžimu, prisidėdami 
vienu ar kitu būdu prie stovyk
los paruošiamųjų darbų.

Mes entuziastingai ruošiamės 
didžiajam įvykiui ir tikimės su
laukti 100 brolių-sesių iš užjū
rio. Dar kartą kreipiamės į Jus, 
mieli vadovai: neapvilkit mūsų, 
raginkit savus skautus ir at
siųskit galimai daugiau stovyk
lautojų. Nors mūsų skaičius nėra 
gausus, bet pasiryžimas didelis 
— stengsimės Jūsų neapvilti!

Šios stovyklos pasisekimas 
daug priklausys nuo atvykstan
čio iš užjūrio skautų-čių skai
čiaus. Tad, broliai ir sesės, mes 
labai lauksim Jūsų atvykstant 
kuo didžiausiu būriu”.

Komiteto kvieslys pateikia ir 
daugiau įvairios taut. stovyklos 
informacijos. Brolijos vadovai, 
kurie tuo domisi ar turi kokių 
klausimų, šiuo metu kreipiasi į 
VS. Stovyklos ruošos darbam 
pajudėjus sparčiau, šiam reika
lui bus paskirtas specialus pa
reigūnas.

LSB 
ADMINISTRACINIAI 

PRANEŠIMAI

Registracija
Vienetų vadovam išsiuntinėta 

po dvi registracijos formas: tun
to — vietininkijos registracija 
(žalia) ir draugoviiį registracija 
(geltona). Kiekvienos formos 
reikia paruošti po dvi kopijas, 
kurių viena (originalas su re
gistracijos mokesčiu) grąžinama 
LSB iždininkui, o antra kopija 
(originalo “zerox” ar pan.) siun
čiama atitinkamo rajono vadei
vai. Taip pat paliktinas nuo
rašas tunto — vietininkijos bylai.

Registracija ir mokestis yra už 
1977.

Gerasis darbelis
Įprasta tvarka teberenkamas ir 

kalėdinis Gerojo Darbelio mo- 
Kestis, naudojamas Brolijos sun
kiau finansiškai besiverčian- 
tiem vienetam padėti. GD mo
kesčio dydis nėra nustatytas: 
kiekvienas Brolijos narys šiam 
tikslui aukoja kiek išgali. Su
rinktos įplaukos siunčiamos 
LSB iždininkui.

Skautų Aidas
Sąjungos žurnalą SKAUTŲ 

AIDĄ privalo prenumeruoti 
kiekviena skautiška šeima. Krei
piamės į vienetų vadovus, pra
šydami, renkant registracijos 
mokestį, kartu dėti pastangas 
(raginant skautus, kreipiantis į 
skautų tėvus, skiriant tunte šiam 
tikslui specialų asmenį ir pan.), 
kad kuo daugiau asmenų užsi
prenumeruotų SKAUTŲ AIDĄ. 
Ypač visi vadovai privalo savąjį 
žurnalą prenumeruoti ir skaityti 
— tai viena iš mūsų skautiško 
darbo prievolių.

Krivūlė, Nr. 2

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsų tautinę 
gyvybę!

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

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

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

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
rni1, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

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

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

MOVĖ D TO LARGER ŲUARTERS - KORDOL FABRICS ln — 
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 
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užĮįesalai, vi 
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe 
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsi* 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spiritą Wines & 
Liųuors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais <r di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima- 

kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma Į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai,Įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės irflr- 
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 pa 
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haver 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

........................... ■ " ' ...........-   .   ——» i 
Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

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

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Žmogaus laimė Kristaus 
kančios ir mirties šviesoj

Žiūrint j tikinčių žmonių gy
venimą, pajunti, kaip daugelio 
mūsų tikėjimas yra siauras, prak
tiškai sustojus kažkur pusiau
kelėj. Kad žmogus trokšta lai
mės, tai yra natūralu. Ne tik 
mūsų troškimas, bet ir visas ap
reiškimas kalba, kad žmogaus 
aukščiausia ir galutinė paskir

tis yra jo laimė. Tačiau kaip ta 
laimė suprantama? Yra tūkstan
čiai žmonių tokio gilaus tikėji
mo, kad jie maldauja, kartais la
bai jautriai ir ištvermingai, ste
buklo. Bet kokio? Ligotieji — 
sveikatos, pametusieji kokį nors 
daiktą — kad jį surastų, kiti 
vėl — kad gautų pelningą dar
bą, ir panašiai. Koks nors iš kito 
pasaulio gyventojas, besiklau
sydamas žemės žmonių maldų, 
galėtų pamanyti, kad žemėj 
žmonių gyvenimas yra amžinas, 
kadangi jų prašymai susiveda tik 
į šiuos žemiškus reikalus. Tiesa, 
negalim paneigti, kad yra žmo
nių, prašančių sau ir kitiem dva
sinių malonių, tačiau jie nesu
daro tikinčiųjų daugumos.

Kristus, gyvendamas žemėj, 
padarė eilę ir tokios žemiškos 
srities stebuklų: vandenį pa
vertė vynu, padaugino duoną ir 
žuvį, pagydė daug ligonių, net 
mirusių atgaiyino. O tačiau iš 
Kristaus gyvenimo vertas dide
lio dėmęsio vienas epizodas, kai 
Kristus verkė, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą. Jeruzalės gyven
tojai ir to meto tautos vyres
nieji nesuprato, kas neša jiem 
taiką ir ramybę. Jie priimdavo 
tik tai, kas jiem patikdavo, o ne
turėjo tiek tyros valios, kad 
priimtų Dievo siųstus pranašus 
ir nemalonų žodį. Ir patį Kristų 
Jeruzalė, t.y. jos kunigai ir vy
resnieji, nužudė tik už tai, kad 
jis minėjo jų klaidas, netobulu
mus, kalbėjo ne taip, kaip jie 
norėjo.

Mes kiekvienas asmeniškai, 
šeimos ir visuomenė trokštam

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

būti laimingi. Asmuo siekia lai
mės ir neranda; šeima jos ne
randa; tauta, valstybė, žmonija 
taip pat jos nepasiekia — neį
stengia jos susikurti. Nerandam 
jos dėl to, kad klaidingai sie
kiam. Dievas nori mum laimės, 
bet mes to nepaisom. Žmogus 
turi labai brangią, bet ir pavo
jingą laisvės privilegiją. Dievas 
žmogaus neprievartauja. Jis 
žmogų pamokė ir moko, bet pa
lieka jam laisvę tuo sekti ar ne
sekti. Deja, šia didele privilegi
ja ne retas taip pasinaudoja, 
kad iš jo asmeninio gyvenimo, iš 
šeimos, visuomenės lieka tik 
griuvėsiai, panašiai, kaip iš Je
ruzalės po Kristaus mirties.

Yra pasauly laimingų indivi
dų, šeimų. Galėtų būti, o gal 
kada ir bus laiminga žmonija. 
Tai tie individai ir šeimos, kurie 
gyvena ne vien savo išmintim, 
užgaidom, temperamentu, o 
protu, kuris sprendžia pasi
remdamas Kristaus pamoky
mais.

Verta pasitikrinti savąjį krikš
čioniškumą. Ar nesam perdaug 
įtikėję į formalumus? Apie as
menų ar šeimų religingumą 
sprendžiam iš to, ar jie priklau
so prie parapijos, ar dalyvauja 
pamaldose, ar priima sakra
mentus. Taip, tai yra viršiniai 
ženklai žmogaus išpažįstamo 
tikėjimo. Tai yra būtina. Tačiau 
tai ne viskas. Asmenų ir šeimų 
kasdieninis gyvenimas, asmenų 
vidinis gyvenimas, jų mintys 
ir siekimai yra gal net svambes
nės reikšmės už anuos viršinius 
ženklus.

Kad Kristus gyveno žmogaus 
prigimty ir su žmonėmis, visą 
savo gyvenimą ir dėmesį 
skyrė žmonijai pamokyti, už ją 
numirė, tai pakankamai parodė, 
kaip jis nori mum laimės ir šia
me gyvenime, ir amžinybėj.

Kadangi man tenka dirbti LB 
švietimo sektoriuj, tai mano 
šis žodis, aišku, lies tik švieti
mą.

Ne paslaptis, kad lituanistinių 
mokyklų ir mokinių skaičius 
paskutiniais metais yra gerokai 
sumažėjęs. Yra daromi priekaiš
tai LB-nei, kad ji, turėdama iš 
pašaukimo rūpintis švietimo rei
kalais, paskutiniu laiku nustoju
si tais reikalais rūpintis ir visą 
savo dėmesį ir energiją skirianti 
tik politinei veiklai. Tai, žino
ma, yra visai nepagrįstas kalti
nimas, bet faktas lieka faktu, kad 
mokinių, tokiu būdu ir mokyklų, 
skaičius mažėja.

Jei LB-nei mestas kaltinimas 
yra, kaip minėjau, neteisingas, 
tai kokia gi yra tikra mokyklų 
ir mokinių skaičiaus mažėjimo 
priežastis? Priežastis yra visuo
tinio pobūdžio; ji liečia ne tik 
mus, lietuvius, bet visą Ameriką 
ir, daugiau ar mažiau, net ir ki
tus pasaulio kraštus. Tai yra 
progresyvinis gimimų skaičiaus 
mažėjimas, geriau sakant, są
moningas jų mažinimas. Mūsų 
atveju dar yra ir antra prie
žastis; tai jaunesnės kartos in
teligentijos išsikėlimas iš kom
paktiškoj masėj gyvenamų lietu
viškų kolonijų į tokias vie
tas , kur ji dirba ir kur nėra 
lituanistinių mokyklų. Be to, 
dar galima pridėti ir trečią 
trečią priežastį; tai daugelio 
nutolimas nuo lietuviškos veik

los, atsiribojimas nuo lietuviš
kos visuomenės.

Koks skaudesnis sprendimas ir 
likimas gali būti už tą, kuris 
buvo pasakytas Jeruza
lei? Tik sava išmintis ir pastan
gos jos neišgelbėjo. Tai prisime
nant, ar nereikia mūsų laiko vi
suomenei, dažniau žvelgiant į 
kryžių, prisiminti ne tik žmonių 
pasakytą, bet ir Evangelijose pa
liktą išmintį.

Vysk. Vincentas Brizgys

Rytinio pakraščio LB darbuotojų suvažiavimo prezidiumas. Iš k. Bostono apygardos pirm. 
Povilas Jančauskas, Connecticut apygardos pirm. Gintas Žemaitaitis, Pietryčių — dr. Jonas 
Genys, New Yorko — Aleksandras Vakselis, New Jersey — Kazys Jankūnas ir suva
žiavimo sekretorė Vaiva Vėbraitė. Nuotr. K. Čikoto

LITUANISTINĖ MOKYKLA
LIETUVIŲ VEIKLOS 
BAROMETRAS

Rytinio Atlanto pakraščio 
lituanistinių mokyklų inspek
toriaus A. Masionio žodis JAV 
LB rytinio pakraščio apygardų 
irapylinkių pirmininkų suvažia
vime Brooklyne, Kultūros Židi
ny, 1977 sausio 29

Amerikiečių mokyklose la
biau pastebimas mokyklinio am
žiaus vaikų skaičiaus mažėjimas 
prasidėjo maždaug prieš 6 me
tus, bet šių mokslo metų pra
džioj pasiekė tokius skaičius, 
kad jau pradėta atleidinėti mo
kytojus ir suglaudinti ar net už
darinėti mokyklas.

Š. m. sausio 20 didžiausias 
Bergen County dienraštis The 
Record paskelbė visos County 
mokinių skaičiaus mažėjimą 
pamečiui nuo 1970, kada mo
kinių skaičius buvo pats didžiau
sias, ir visų toj County esančių 
75 miestelių mokyklų mokinių 
skaičiaus sumažėjimą paskuti
niais metais. Visose County mo
kyklose 1970 mokėsi 180,595 
mokiniai, o šiandien, po 6 metų, 
jau tik 151,872 mokiniai. Suma
žėjo 28,723 mokiniais. Ir taip 
kas metai ėjo žemyn ir žemyn. 
Jei iš 1970 į 1971 sumažėjimas 
buvo tik 673 mokiniais, tai iš 
1975 į 1976 jau net 6095 moki
niais, vadinasi, apie 10 kartų 
daugiau. Vien tik Fair Lawn,
N.J., praėjusiais metais mokinių 
skaičius sumažėjo 358 moki
niais, ir dėl to buvo atleisti net 
29 mokytojai.

Atrodo, kad mokyklose vyks
ta dideli perversmai, bet ameri
kiečiai tokiu mokinių skaičiaus 
mažėjimu arba, kitaip sakant, 

šeimos prieauglio planavimu 
džiaugiasi. Jie yra patenkinti, 
kad reikės išlaikyti žymiai ma
žiau mokyklų, kad bus mažes
nės klasės, kad dėl to bus ga
lima vaikam duoti geresnį iš
mokslinimą.

Amerikiečiai, žinoma, gali tai 
sau leisti. Kraštas didelis, ir jo
kios katastrofos dėl to nebus. 
Pas mus visai kas kita. Mum 
yra brangus kiekvienas mokinys, 
nes tai mūsų ateitis. Tie vaikai 
ir jaunuoliai, kurie neina į lietu
višką mokyklą, nepalyginamai 
greičiau paskęs svetimųjų jūroj.

Jei amerikiečiai duoda kokią 
nors mokyklos statistiką, tai ja 
galima tikrai tikėti, nes mokslas 
yra visiem privalomas ir varto
jamos net policinės priemonės 
tai įgyvendinti. Pas mus visai 
kas kita. Mes tokių priemonių 
vartoti negalim, ir dėl to šešta
dienį pas mus gali būti dar tiek 
pat mokyklinio amžiaus vaikų 
namie, kiek jų yra tą dieną li
tuanistinėse mokyklose. Šian
dien kai kas tvirtina, kad tokių 
lituanistinių mokyklų nelankan
čių vaikų esą apie 8000. Nie
kas tų vaikų nesurašė ir tikrai 
niekas nežino tikslaus jų s kai' 
čiaus. Tas skaičius buvo labai 
apytikriai nustatytas, remian
tis 1970 visuotinio Amerikos gy
ventojų surašymo daviniais, ku
rie mokyklinio amžiaus vaikų 
skaičiaus atžvilgiu nėra tikslūs. 
Be to, nuo to laiko jau praėjo 
šešeri metai, ir mokyklinio am
žiaus vaikų skaičius vien tik dėl 
bendro gyventojų mažėjimo tu
rėjo žymiai pasikeisti.

Koks tas skaičius bebūtų, vis 
tiek mum reikėtų jį sužinoti. 
Nepavykus visokiem LB ir Švie
timo Tarybos raginimam leisti 
visus vaikus į lituanistines mo
kyklas ir atsimušus visiem tiem 
raginimam į tėvų šiame reikale 
nejautrumą, kaip žirniam į sie
ną, reikia imtis efektyvesnių 
priemonių, šitokia eile:

1. Padaryti mum patiem, t.y., 
konkrečiai sakant, LB apylinkių 
valdybom, mokyklinio amžiaus 
vaikų surašymą. Tai yra ne taip 
jau sunku, kaip iš pradžių gali 
atrodyti. Galima tai padaryti net 
nelankant visų lietuviškų šeimų 
namas nuo namo. Pasikvietus į 
valdybos posėdį dar vieną kitą 
asmenį, geriau pažįstantį apylin
kės gyventojus, reikėtų peržiū
rėti visus turimus sąrašus ir, juos 
papildžius visų dalyvaujančių 
turimomis žiniomis, nustatyti, 
kiek yra apylinkės ribose vaikų, 
kurie dar neina į mokyklą.

2. Tai padarius, apylinkės 
švietimo reikalų tvarkytojas arba 
visi valdybos nariai (galima būtų 
net kooptuoti tam reikalui įta
kingesnį apylinkėj asmenį) turė
tų pradėti reikalingą akciją, kon
taktuojant visus tų šeimų tėvus 
ar motinas, žiūrint, kuris yra 
jautresnis lietuviškiem reika
lam, ir išsiaiškinti, kokios yra 
priežastys, kad jų vaikų nėra lie
tuviškoj mokykloj. Tai daryti as
meniškai, net nevartojant telefo
no, kur tai įmanoma, ne užsi- 
puolant, ne pamokslaujant, bet 
pavartojant, kiek tik galima, di
desnį taktą.

3. Dažnai tėvai skundžiasi, 
kad neturi laiko vaikam vežioti 
į mokyklą ir laukti ten, kol pa
sibaigs pamokos. Tokiu atveju 
painformuoti tėvus apie tai, kiek 
kitų tėvų iš jų apylinkės jau ve
žioja savo vaikus į mokyklą. 
Paraginti arba net padėti jiem su 
tais tėvais susitarti, kad jie tai 
darytų pasikeisdami, kaip dau
gely vietų tai labai sėkmingai 
jau daroma. LB apylinkės dar
buotojai, vykdantieji šitą akciją, 
turėtų dirbti glaudžiam kon
takte su mokyklos vedėju ir mo
kytojais.

4. Yra vietovių, kur lituanisti
nės mokyklos mažėjo, mažėjo ir 
užsidarė, bet, kai paskaitai 
spaudoj apie tose apylinkėse 
surengtas Kalėdų eglutes ir at
liktas programas, randi, kad ten

(nukelta į 4 psl.)

(Šatrijos Ragana 

e Viktutė
Nubėgau pažiūrėti gaidų. Bu

vo ten kelios dainos, gražios, 
liūdnos — kokias mėgstu la
biausiai. Stipriai gailėjaus, kad 
nebuvau namie. Taip retai čia 
tegalima muziką išgirsti, šian
dien būčiau prisiklausiusi dai
navimo, o dabar štai tau! Kad 
Onytė žinotų mano gailestį, 
dar labiau sutvirtėtų jos nuomo
nė apie gaudymą. Bet mane ne 
tiek pats asmuo interesuoja, kiek 
muzika. Kad daktaro vietoj būtų 
kokia daktarė, vis tiek gailė- 
čiaus, negalėdama taip maloniai 
praleisti vakaro.

27 lapkričio, penktadienis.
Kai dar nebuvo pas mus dak

taro, mama davinėjo kartais pa
tarimus susirgus. Daug pacientų 
ateidavo. Dabar juos visus siun
čia pas daktarą, o pati gydo tiktai 
gyvulius. Šiandien gavau pri
sijuokti. Ateina senelis žmogus 
ir sakos norįs vaistų. Klausiu 
jį, kas serga, ar žmogus, ar gy
vulys. O jis verksmingu balsu 
sako: “Ne žmogus, panele, ne 
žmogus — boba!”

Pakvietė mane į kūmus pas 
ponus P. į Užkampius. Krikšty
nos sekmadienį. Reiks važiuoti 
ten, nes krikštys namie. Nelabai 
tenorėjau, bet sunku atsakyti.

30 lapkričio, pirmadienis.
Jau ir po krikštynų . . . Ak, gai

la! Taip buvo linksma, taip gera!
Bet reikia pradėti iš pradžios. 

Vakar, atvažiavęs iš bažnyčios, 
ponas P. prašė, kad paimtume ir 
daktarą su savim, nes ir jį pa
kvietęs, susipažinęs su juo pas 
save, kai atvažiavęs gydyti. Tė
tušis prižadėjo paimti. Pavalgę 
pietus, iškeliavome trijuose šla- 
jukuose po vieną arklį: mama su 
vežėju, aš su Alenute, trečias 
arklys buvo daktarui. Nuva
žiavome pirmiau, paskui atvyko 
daktaras. Maloni tai buvo kelio
nė: oras tylus, minkštas, kelias 
lyg sviestu pateptas, nes bu
vo mažas atlydys. Lėkė - 
me taip greitai, kaip tik arkliai 
galėjo pabėgti. Nežinau dėl ko, 
bet man buvo taip linksma, kad 
nepasėdėjau vietoje. Pasilenk
dama grobiau sniegus ir lip
džiau gniaužtas, tik, gaila, netu

rėjau į ką mėtyti. Užkampiuose 
radome jau kunigą, dar keletą 
svečių, ir tuojau prasidėjo krikš
tynos. Paskui išsiskirstė visi po 
kerčias ir ėmė šnekėtis. Prie 
manęs priėjo daktaras. Pradėjo 
tuojau gailėtis ir guostis esąs 
toks nelaimingas:

— Tiek laiko rengiaus eiti, 
prisirengiau — ir neradau tams
tų namie, — sako.

Aš irgi pareiškiau savo gailes
tį-

— Nedidelė bėda! — pridūrė 
jis. — Galima lengvai ją patai
syti.

— Prašau pataisyti kuo grei
čiausiai. Visokios rūšies muzikai 
turiu pramuštą galvą.

Daug tą vakarą kalbėjau su 
daktaru. Klausiau, kaip patinka 
vieta ir mūsų kraštas, apie prak
tiką. Jis sakės turįs daug darbo; 
daug visokių atsitikimų pasako
jo iš savo praktikos, kartais juo
kingų, kartais liūdnų. Kalba jis 
įdomiai ir sąmojingai, malonu 
klausyti. Užvis gal dėl to malo
nu, kad kiekviename jo pasakoji
me matyti tokia gili žmonių mei
lė ir noras palengvinti jų vargus.

Turįs nemaža knygų, klausė 
mane, ar nenorėčiau jomis nau
dotis.

— O gal tamsta norėtumei ar
čiau su Lietuvos istorija susipa
žinti? — paklausė. — Turiu ge
rų studijų šioje srityje. Išleistos 
jos naujai, iŠ geresnių šaltinių 
už tuos, kuriais pasirėmę, lenkai 
rašydavo apie mūsų tautą.

Atsakiau, kad, jei tik duotų, 

kur aš nenorėsiu! Viskas, kas lie
čia Lietuvą, labai man įdomu. 
Norėjau jį paklausti, ar neturi 
kokių lietuviškų knygų, bet, jam 
pačiam apie tai nepaminėjus, 
nedrįsau. Patiko jis man dar la
biau: išlavintas, protingas, links
mas. Nedaug tesveria žmoguje 
išoriniai dalykai, tačiau labai 
mėgstu visur švelnumą ir grožį: 
švelnius jausmus, gražius judėji
mus — trumpai sakant, estetiš
ką apsiėjimą. Malonu žiūrėti, 
kaip jis kiekvienam švelnus ir su 
kiekvienu meilus. Ir matai 
aiškiai, kad tas švelnumas kyla 
ne iš kodekso “comme ii faut” 
(kaip pridera), bet iš noro mąsty
ti daugiau apie kitus, nekaip 
apie save. Malonu žiūrėti ir į jį 
patį: juodai apsivilkęs, taip gra
žiai atrodė, nors tapyk. Buvo tai 
tikras muzikos vakaras: dainavo 
solo viena ponia labai daug gra
žių dainų, dainavome paskui 
choru. Daktaro balsas skyrės 
nuo kitų: minkštas toks, grynas 
tenoras. Laikas greit bėgo; ne
pajutau, kaip atėjo antra valanda 
ir reikėjo grįžti namo.

Naktis kaip pasakoje: šviesi, 
tyli . . . Visur tylu tylu ir balta . . . 
tik skamba varpelis, pririštas 
prie arklio važiuojančios prieša
kyje mamos, ir retkarčiais purkš
čia žirgeliai . . . Man ir liūdna 
rodos, ir linksma, ir gaila . . . 
Sunku buvo sėdėti ramiai . . . 
Norėjau dainuoti, svajoti, verk
ti .. . Girdėtos melodijos nedavė 
man ramumo, reikėjo jas išdai
nuoti. Pradėjau pirmiau piano, 

paskui vis crescendo, išdaina
vau visas girdėtas šį vakarą dai
nas, paskui pradėjau seniai žino
mas, net gerklę ėmė skaudėti, 
kol privažiavome miesčiuką. Ta
da nutilau. Daktaras mostelėjo 
su kepure, sušuko “labanaktis”, 
ir nulėkėme namo. Laikas buvo 
miegoti, tačiau mačiau auš
tant . . . Nežinau pati, kas man 
buvo . . . Ausyse vis skambėjo 
dainos, akyse vis stovėjo . . . dak
taras . . . Supykau ant savęs, su 
mielu noru būčiau save išpė
rus! Mano nelaimė, kad 
esu tokia, kaip ištempta styga: 
tik palytėk — kaip suskambės, 
skamba ir skamba. Pamačius ką 
gražų ar išgirdus — nėra ramu
mo ilgam laikui . . .

Šiandien jau praėjo ta “varia
cija”. Ndrimau, ištuštėjo akys ir 
ausys, dėkui Dievui. Gerai, lai
ko nėra svajoti: pabaigus pamo
kas su Kaziuku, turėjau daug 
darbo svirne su grūdais.

1 gruodžio, antradienis.
Buvau pas Kasperus. Vargingi 

žmonės! Turi savo trobelę ir dar
žo sklypelį, bet sunku iš to pra
gyventi. Pats senas jau, nebega
li sunkiai dirbti, vaikų būrys, o 
pati guli dabar serganti. Tur būt, 
džiova, nes dažnai kraujai eina 
iš burnos ir krūtinę skauda. Per 
vasarą dar laikės, bet dabar atsi
gulė. Sudžiūvo kaip lenta, kosi 
taip, kad negalima tvertis trobo
je, bet apetitą turi, kad tik bū
tų ką valgyti. Nunešiau jai geros 

duonos ir pyrago. Čia pat turi 
daktarą, o neina pas jį. Žinoma, 
žmonės neturtingi, neturi iš ko 
užsimokėti. Pasakiau, kad dakta
ras neims, tur būt, nieko, ir lie
piau jį atvesti pas ligonį. Suma
niau siųsti jai pietus kasdien; 
nuo mūsų visados palieka val
gių, galima bus patiekti pietus 
ir Kasperienei. Įsakiau seniui, 
kad kasdien ateitų pasiimti.

2 gruodžio, trečiadienis.
Vakaras šiandien tikrai rude

ninis. Tamsu, nors durk į akis, 
vėjas pučia, tarsi namus tuojau 
sugriaus, vaitoja, dejuoja, švil
pauja, ūžia visokiais balsais. Yra 
sakoma, kad svetys tokiame lai
ke visados labai mielas. Iš tikrų
jų — mūsiškis buvo labai labai 
mielas.

Mums begeriant arbatą, kažin 
kas įėjo į saloną. Žiūrime — 
daktaras su smuiku ir ryšeliu 
gaidų ir knygų. Nustebome, 
kaip drįso keliauti tokiame laike. 
O jis juokdamasis atsakė:

— Vėjas atnešė! Toks baisus 
koncertas lauke, kad vienam sė
dėti pasidarė nemalonu. Mėgs
tu, sėdėdamas šiltame kamba
ryje, klausyti tokias pūgas šėls
tant už langų ir žinoti, kad man 
jos nieko negali padaryti, bet tik 
ne vienas būdamas tarp keturių 
sienų. O ir grumtis taip su vėju 
malonu, kad ir stumdo, kad ir 
pučia, vis nieko nepadaro: eini 
sau žmogus tolyn, ir gana. Mažne 
nubloškė mane nuo tilto į Ven
tą .. .

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS DETROITE

Artėja LJS tarybos rinkimai

Taip, taip, broli lietuvi, Jung
tinių Amerikos Valstybių Lietu
vių Jaunimo Sąjunga yra gyva. 
Tai tvirtina bendras JAV ir Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gų suvažiavimas, kuris įvyko 
1976 gruodžio 29-31 Detroite. 
Užsiregistravusių dalyvių buvo 
30 — 11 kanadiečių, 19 ame
rikiečių.

Kai pagalvoji, kad JAV LJS 
taryboj yra maždaug 50 žmonių 
ir kad suvažiavimas Detroite bu
vo, tarp kitko, oficialus tarybos 
suvažiavimas, negalima per 
daug girtis jaunimo veiklumu. 
Aišku, mažas dalyvių skaičius 
nekėlė problemos prieš metus, 
kai dalis tų pačių tarybos narių 
šildėsi Pietų Amerikos saulėj. 
Be abejo, nestokosim žmonių 
už dvejų su puse metų, kai ke
liausim pro Vokietijos kalnus į 
ketvirtą jaunimo kongresą.

Detroitan suvažiavę jaunuo
liai diskutavo tą JAV LJS cikli
nę veiklumo-neveiklumo pro
blemą. Laimė, kad į automobi
lių miestą atriedėjo agresyvus, 
nors ir mažas, būrys jaunuolių. 
Tie, kurie kaltina jaunimą, jog 
jis per maža dėmesio kreipia į 
politiką, būtų buvę patenkinti 
šio suvažiavimo programa. Iš tri
jų paskaitų dvi buvo politinės.

Senas (patirtim} politinis vil
kas Algis Zaparackas gruodžio 
29 skaitė paskaitą, pavadintą* 
“Belgrado konferencija ir jauni
mo veiklos galimybės”. Sveiki
no jaunimą už jo parodytą ini
ciatyvą, gvildenant šią temą, nes 
lietuvių visuomenė per menkai 
ir per vėlai pradeda Belgrado 
konferencijai ruoštis. Reikia pa
minėti vieną Zaparacko iškeltą 
mintį, kuri tikrai originali ir su
jaudino suvažiavimo dalyvius. 
Jis siūlė, kad lietuviai pasisam
dytų tarptautinės diplomatijos 
ekspertą Lietuvos bylai Belgra
de ginti. Pasiūlius didelę sumą 
pinigų, gal ir galėtume surasti 
pasaulinio masto figūrą. Zapa
rackas dar pridūrė: samdykit 
Kissingerį! (Kaip gali Lietuvos 
pardavikas ginti Lietuvos bylą? 
— Red.}

Savaitės 
įvykiai

JAV ir Sov. S-ga lenktyniauja 
dėl spindulių pluošto pritaiky
mo erdvėj skriejančiom raketom 
sunaikinti.

JAV stačiatikių bažnyčia at
šaukė savo delegatą arkivysk. 
Valerian D. Trifa iš Pasaulio 
bažnyčių tarybos už tai, kad jis 
yra įtariamas bendradarbiavimu 
su naciais. Jo atšaukimo ypač 
reikalavo žydų org-jos.

Prez. Carter paprašė kongresą 
leisti jam savo dekretais peror
ganizuoti vyriausybės įstaigas. 
Jo dekretai galėtų būti kongre
so vetuojami.

NBC televizijos bendrovė su
tiko sumokėti Sov. S-gai 85 
mil. dol. už teisę transliuoti 1978 
Maskvoj vyksiančius olimpinius 
žaidimus. Be to, ji sumokėjo dar 
1 mil. dol. V. Vokietijos teatro 
režisoriui Lothar P. Bock už tar
pininkavimą.

Indijos vyriausybė paleido iš 
kalėjimo socialistų vadą Raj 
Narain.

Sov. S-gos paleista Sojuz ra
keta su 2 žmonių įgula susijun
gė su erdvėj skriejančia labora
torija.

Jugoslavijos disidentas Milo- 
van Djilas apeliavo į vakarų ko
munistų partijas įtaigoti prez. 
Tito, kad Jugoslavija gerbtų 
žmogaus teises. Jis mano, kad 
Jugoslavijoj yra apie 600 politi
nių kalinių.
P. Afrikos R. katalikų vyskupai 

paragino vyriausybę panaikinti 
rasinius suvaržymus.

Britanijoj prasidėjo iškilmės 
jos karalienės Elizabeth II kara
liavimo 25 m. sukaktuvėm pa
minėti. Pagrindinės iškilmės 
vyksiančios biržely.

Kitą politinę paskaitą skaitė 
JAV LJS politinis koordinatorius 
Linas Kojelis gruodžio 30. Jo te
ma — “Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenci
jos nutarimų reikšmė lietu
viam”. Rytojaus dieną Lilė Gra- 
žulienė nagrinėjo temą “Asme
niškas žvilgsnis į dabartinę 
lietuvių literatūrą”. Pastarosios 
paskaita nieko bendro neturėjo 
su LJS uždaviniais ar problemo
mis. Buvo norėta tik numalšin
ti susirinkusių kultūrinį alkį.

Atgarsiai apie visas tris pa
skaitas buvo geri. Neteko gir
dėti nė vieno nusiskundimo, 
kad “aš nesupratau, apie ką jis 
ar ji kalbėjo” arba “ta paskaita 
buvo nuobodi”.

Paskaitos sudarė tik mažą dalį 
visos suvažiavimo programos. 
Trečiadienį, gruodžio 29, be Za
paracko paskaitos, įvyko oficia
lus suvažiavimo atidarymas, 
įvairūs pranešimai, sveikini
mai bei atskiri Kanados ir JAV 
tarybų narių posėdžiai. 
Detroito Lietuvių Bendruome
nės apylinkės vardu sveikino 
valdybos iždininkas Alfonsas 
Juška. Laišku sveikino Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas Bronius Nainys ir 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos pirmininkė 
Danguolė Antanėlytė. Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dybos pranešimą padarė jos pir
mininkas Jurgis Valaitis. JAV 
LJS valdybos narė Rasa Šoliū- 
naitė skaitė pranešimą iš JAV 
LJS. Iš Toronto atvykusi Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybos parengimų vadovė 
Vaida Kuprevičiūtė pateikė lie
tuvių jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo ir talkininkų 
apsikeitimo projektą.

Gruodžio 30 programa prasi
dėjo su Gabijos Juozapavičiūtės, 
PLJS pirmininkės, detaliu pra
nešimu. Po jo vyko simpoziu
mas “Kritiškas žvilgsnis į jauni
mo sąjungą”. To simpoziumo 
dalyviai buvo Paulius Kuras, 
Milda Kupcikevičiūtė ir Petras 
Kisielius Jr. Po pietų ir Lino 
Kojelio paskaitos LJS tarybos 
nariai susirinko tęsti atskirų 
kraštų posėdžių.

Penktadienis, gruodžio 31, 
buvo skirtas jau minėtai L. Gra- 
žulienės paskaitai ir tarybų na
rių posėdžiam. Vakare suvažia
vimo dalyviai prisijungė prie 
Detroito LB ruošiamo Naujųjų 
Metų sutikimo.

Iš čia išdėstytos programos 
matyti du suvažiavimo tikslai: 
susirinkusiem pasiinformuoti ir 
pasiūlyti konkrečias veiklos gai
res. Bet kas gi nuspręsta?

Politinės veiklos srity pasiūly
tos šešios rezoliucijos. Iš jų pen
kios priimtos. Pirmoji rezoliuci
ja — nusiųsti naujajai Baltųjų 
Rūmų vadovybei sveikinimo 
laišką. Antroji įpareigojo JAV 
LJS koordinatorių susirišti su 
kongresmanais Dervvinski ir 
Fenwick bei senatorium Case, 
kad pasiinformuotų, kas daroma 
Washingtone ryšium su Helsin
kio konferencijos akto pažeidi
mais Sovietų Sąjungoj. Politinis 
koordinatorius taip pat įparei
gotas sužinoti, kaip JAV LJS 
gali prisidėti prie Sovietų Są
jungos Helsinkio akto pažeidi
mo dokumentacijos, ir, susirišęs 
su Altą, JAV LB bei vyčiais, 

Trys jaunimo sąjungos vadai, dalyvavę JAV ir Kanados LJS 
suvažiavime. Iš k. Gabija Juozapavičiūtė — PLJS pirmi
ninkė, Jurgis Valaitis — Kanados LJS pirmininkas ir Jonas 
Juozevičius, buvęs JAV LJS pirmininkas. Nuotr. v. Abaria- 
tės

patikrinti, ką jie daro tuo pačiu 
reikalu. Be to, jis įpareigotas 
raginti PLJS kreiptis į lietuvių 
politines organizacijas ir tirti 
galimybę pasamdyti plačiai ži
nomą asmenį lietuvių bylai Bel
grade atstovauti. Trečioji rezo
liucija įgaliojo politinį koordina
torių aprūpinti LJS skyrius in
formacija apie lietuvių ir žydų 
santykius antrajame pasauli
niame kare ir paruošti pavyzdi
nius laiškus redaktoriam, kurių 
laikraščiuose lietuviai šmeižia
mi kaip žydų naikintojai.

Ketvirtoji rezoliucija buvo at
mesta penkiais balsais prieš ke
turis. Ta rezoliucija būtų įparei
gojus politinį koordinatorių 
kreiptis į JAV kongresą, ragi
nant jį stipriau vesti akciją Bra
žinskų reikalu. Tarybos narių 
diskusijos šiuo klausimu buvo 
intensyvios, neprieita bendros 
nuomonės, kaip geriausiai gali
ma Bražinskam padėti.

Penktoji rezoliucija įgalioja 
politinį koordinatorių suorgani
zuoti politinių plakatų konkursą, 
o šeštoji reikalauja, kad jis su
organizuotų praktiškų politinių 
metodų kursus.

Ne visi sprendimai turėjo po
litinį atspalvį. Buvo sutarta, kad 
Jaunimo Sąjungos skyrių steigi
mas kiekvienoj kolonijoj yra vie
nas iš svarbiausių JAV LJS tary
bos ir valdybos narių uždavinių. 
JAV LJS rinkimų taisyklių pro
jektas pristatytas ir priimtas. Jo
nas Juozevičius, buvęs JAV LJS 
vicepirmininkas, įpareigotas pa
ruošti informacinius pamfletus 
apie JAV LJS lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Svarbiausius, mano manymu, 
Jaunimo Sąjungos gyvastingu
mui sprendimus palikau pabai
gai. Pirma, suvažiavimas iš
rinko Birutę Zdanytę iš Hartfor
do JAV LJS pirmininke, o Linas 
Kojelis perrinktas eiti politinio 
koordinatoriaus pareigas. Po su
važiavimo B. Zdanytė sudarė 
valdybą iš kitų rytų apygardoj 
gyvenančių jaunuolių. Į ją įeina 
šie asmenys: Danutė Šliogerytė, 
Ramunė Bernotaitė, Virginija 
Aleksandravičiūtė - Valančiū- 
nienė, Liucija Zdanytė, Sigita 
Banevičiūtė ir Paulius Bernotas. 
Antra, suvažiavimo dalyviai nu
sprendė, kad naujos JAV LJS 
tarybos rinkimai įvyks balandžio
2.

Tiek senoji JAV LJS valdyba, 
tiek ir dabartinė JAV LJS tary
ba turėjo daug potencialo, kurio 
neišvystė. Anksčiau paminėjau 
ciklinę veiklumo-neveiklumo 
problemą. Ji egzistuoja ne todėl, 
kad Jaunimo Sąjunga neturi 
prasmingų uždavinių, kuriuos ji 
galėtų atlikti, ir ne todėl, kad 
Jaunimo Sąjunga nežinotų, ko
kie jos tikslai. Problema egzis
tuoja vien dėl to, kad dabarti
nės tarybos ir buvusios valdybos 
nariai per daug tingėjo, per že
mai vertino Sąjungos reikalus. 
Jaunimo Sąjunga gali ir turi 
nuolat veikti, o ne tik šešius 
mėnesius prieš ir šešius mėne
sius po kiekvieno jaunimo kong
reso.

_ Naujoji valdyba jau yra paro
džiusi entuziazmo ir ryžto per 
trumpą veikimo laiką. Belieka 
mum, jaunimui, išsirinkti sau 
gerą tarybą. Tai galim padaryti 
tik kritiškai žvelgdami į kiekvie
ną kandidatą. Tur būt, svarbiau
sias kriterijus, renkant kandida
tus, būtų atsakingumas. Ypač 
kritiškai žiūrėkim į tuos žmo
nes, kurie dabar priklauso prie 
LJS tarybos ir vėl žada kandi
datuoti. Ankstesnė taryba pasi
žymėjo savo neatsakingumu.

Viktoras Nakas

Petras Kisielius, jr., kalba 
JAV ir Kanados LJS suva
žiavime. Jo tema — kritiš
kas žvilgsnis į Jaunimo Są-
jungą. Nuotr. Abariūtės

LITUANISTINĖ MOKYKLA
(atkelta iš 3 psl.)

yra ir deklamuotojų, ir kitokių 
programos atlikėjų kaip tik mo
kyklinio amžiaus vaikų. Todėl 
reikėtų šitokiose vietose dalyko 
neužleisti visiškai, bet surankio
ti visus tokius vaikus, nors jų 
būtų tik kokie penki, žodžiu, 
kad ir mažiau dešimties, ir mo
kyti namie, kaip kai kuriose 
vietovėse, kaip Washingtone, 
buvo sėkmingai daroma. Vieną 
šeštadienį vaikai gali rinktis į 
vienus namus, kitą — į kitus. 
Kartais ir mokytojai, kuri gali 
būti tų vaikų motina, nereikėtų 
toli važinėti, ir tėvam nereikė
tų toli vaikų vežioti. Šitoks me
todas tinka, pradedant nuo ma- 
mažiausių iki vyresnio lygio mo-

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Bendruomenės Vi

durio vakarų apygardos popie
tė Jaunimo Cėritro kavinėj įvy
ko sausio 30. Susirinko iš pla
čios apygardos apie 50 Bend
ruomenės darbuotojų: apylinkių 
pirmininkų ir valdybų narių. 
Pirmininkavo LB Vidurio vaka
rų apygardos pirm. K. Laukaitis, 
o sekretoriavo E. Radvilienė. 
Sveikino PLB pirm. Br. Nainys.

Paskaitą skaitė JAV LB kraš
to valdybos vicepirm. Balys 
Raugas. Jis susirinkusius supa
žindino su krašto valdybos pla
nais bei uždaviniais. Kalbėjo 
krašto valdybos vicepirm. M. Ja
kaitis ir Švietimo tarybos pirm. 
Br. Juodelis. Šis pareiškė, kad 
Švietimo taryba yra pajėgi leisti 
vadovėlius, skaitinių knygas ir 
mokslo priemones, tik svarbu, 
kad viskas patektų į lituanisti
nes mokyklas. Kad mokyklos iš
silaikytų, reikalinga apylinkių 
pagalba telkiant lėšas ir skati
nant tėvus, kad leistų vaikus į 
lituanistines mokyklas.

Po paskaitos ir pokalbių vyko 
apylinkių pirmininkų bei atsto
vų pranešimai. Kalbėjo Bridge- 
porto apylinkės atstovas P. Ši- 
moliūnas, Cicero — A. Vens- 
lova, East Chicago, Indiana — 
R. Nemickas, Gage Parko — I. 
Stončienė, Lemonto —V. Šoliū- 
nas. Iš Marųuette Parko Indrei- 
ka pasiguodė, kad jam tenka va
dovauti didžiausiai LB apy
linkei Amerikoj, daug darbo nu
veikta, bet ir nemalonumų te
ko nemažai patirti — iš bend
ravardžių “kaimynų” susilaukta 
visokių trukdymų ir bylų kėli
mo. “Kaimynai” visas bylas pra
laimėjo. Iš Melrose Parko — K. 
Juknelis pranešė, kad veikia dvi 
apylinkės, reorganizuotieji turi 
kelis narius ir veiklos netruk
do. Tolimesnių apylinkių pirmi
ninkai, dėl šalto oro negalėdami 
į popietę atvykti, savo praneši
mus atsiuntė raštu.

Iš pirmininkų pranešimų iš
ryškėjo, kad Vidurio vakarų apy
garda yra gyva, veikli, savo pa
tirties uždavinius ir gyvenimo 
reikalavimus atlieka. Veikia li
tuanistinės mokyklos, chorai, 
tautinių šokių grupės ir gyvai

TAUTOS FONDAS KVIEČIA
Savo Vasario Šešioliktosios 

šventės atsišaukimu Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas kviečia remti jo darbus. O jo 
darbai platūs ir dirbami be pa
liovos daugiau kaip tris dešimt
mečius. Tai jaunimo ruošimas 
politiniam Lietuvos laisvinimo 
darbui, Eltos informacijų cent
ras, Eltos biuleteniai anglų, 
prancūzų, italų, portugalų ir 

lietuvių kalbomis, dvi nuola
tinės radijo valandėlės, kalban
čios pavergtai Lietuvai, nepe
riodiniai leidiniai ir kt.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto darbus paremsit 
aukodami Tautos Fondui.

Už 25 dol. ar daugiau, auko
tojui paprašius, siuntinėjamos 
ištisus metus Eltos Informaci
jos.

Aukojusieji 100 dol. ar dau
giau tampa inkorporuoto Tautos 

kinių. Švietimo Taryba mielai 
aprūpintų tokias mokyklėles 
mokslo priemonėmis. Lituanis
tinė mokykla tai veiklos baro
metras.

5. Reikėtų taip pat apylinkių 
valdybom žinoti ir surašyti, kiek 
yra apylinkėj iš viso tokių as
menų, kurie galėtų dirbti moky
tojo darbą, jei maža 5-6 vaikų 
grupė būtų atvežta į jų namus 
arba jei jie būtų prašomi, bėdos 
reikalu, padėti dirbti reguliaroj 
mokykloj. Tai galima nesunkiai 
padaryti. Kai aš prieš pusantrų 
metų rengiau šio rytinio pakraš
čio lituanistinių mokyklų moky
tojų konferenciją, daugumas mo
kyklų man tokį sąrašą prisiuntė. 
Jis iš metų į metus keičiasi, 
todėl reikėtų jį patikslinti.

reiškiasi jaunimo organizacijos. 
Vasario 20 Jaunimo Centre ren
giamas jaunimui Vasario 16 mi
nėjimas.

Po pranešimų buvo klausimai 
ir pokalbiai. Atvyko LF pirm. dr. 
A. Razma ir V. Kamantas, kurie 
pranešė, kad LF pelno skirsty
mo komisija LB švietimo ir kul
tūros reikalam paskyrė 50,000 
dol. Pasibaigus pokalbiam, vy
ko susipažinimo bendravimas ir 
vaišės, kurias paruošė bendruo- 
menininkės Juzė Laukaitienė ir 
Birutė Navickienė.

L.Ž.S. ceptro valdyba sausio 
30 puošnioj Martinique restora
no salėj suruošė spaudos balių, 
į kurį susirinko daug iškilių 
svečių. Buvo pagerbti jaunieji 
spaudos bendradarbiai. Emilija 
Pakštaitė perskaitė protokolą 
apie paskyrimą premijų iš Dr. P. 
Daužvardžio fondo eilei jaunųjų 
spaudos darbuotojų, kuriuos re
komendavo laikraščių ir žurnalų 
redaktoriai. Petras Kisielius visų 
premijuotųjų vardu tarė padėkos 
žodį. Gavusieji premijas gyvena 
viso pasaulio įvairiuose konti
nentuose.

Praurimė Ragienė iš savo su
rengtų koncertų gautą 700 dol. 
pelną paskyrė Dr. P. Dauž
vardžio fondui — jauniesiem 
spaudos darbuotojam remti.

Vladas Būtėnas paskelbė, kad 
žurnalistikos 1000 dol. premija 
paskirta žurnalistui — Laiškai 
Lietuviams žurnalo redaktoriui 
— kun. J. Vaišniui už religinės 
minties skleidimą ir puikų va
dovavimą žurnalistų sąjungai. 
Premiją įteikė mecenatas kun. 
dr. J. Prunskis.

Meninės programos dalį atli
ko solistė P. Ragienė. Aloyzas 
Baronas paskaitė nuotaikingų 
humoristinių eilėraščių pynę. 
Tradicinę spaudos antį laimėjo 
Marija Rudienė. Šokiam grojo 
Neolituanų orkestras.

J. Kaunas

“Lietuvos aidų” radijo progra
ma nuo sausio 21 buvo prailgin
ta iki pusantros valandos. Pro
grama girdima penktadieniais 
nuo 9:30 vai. vak. iki 11 vai. iš 
WOPA stoties 1490 AM banga. 
Nuo sausio 23 pradėta kita LA 
programa sekmadienių rytais 
nuo 9:30 vai. iki 10 vai. 1230 
AM banga iš naujos WJOB sto- 

Fondo nariais su teise dalyvau
ti metiniame suvažiavime ir 
spręsti Tautos Fondo organiza
cijos reikalus. Nariais gali būti 
visi lietuviai ir visuomeninės 
bei profesinės lietuvių organi
zacijos.

Čekius prašom rašyti Tau
tos Fondo vardu ir siųsti adre
su: P.O. Box 21073, VVoodhaven 
Sta., New York 11421: galima į- 
teikti ir Vasario 16-osios minėji
mų rengėjam. Nepamirškit pri
dėti ir savo tikslų adresą.

Aukos Tautos Fondui JAV- 
bėse nurašomos nuo mokesčių.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojam.

Prel. Jonas Balkonas
Tautos Fondo tarybos 

pirmininkas

Ignas Gasiliūnas
Tautos Fondo valdybos 

pirmininkas

6. Yra šiame mūsų pakrašty 
mokyklų, kurios yra visai su- 
menkėjusios. Jose belikę tik keli 
ar keliolika mokinių, ir mokyto
jauja vien tik šio krašto litua
nistines mokyklas baigę moky
tojai, kurie nėra buvę nei jo
kioj mokytojų studijų savaitėj, 
nei mokytojų konferencijoj. 
Apylinkių valdybos turėtų įtai
goti ir tėvų komitetus, ir pačius 
mokytojus, kad jie būtinai nuva
žiuotų į studijų savaitę Daina
voj, kuri įvyks š.m. rugpiūčio 
14-21. Ten jie galėtų pabendrau
ti su kitais mokytojais, daug ko 
išmokti, atsišviežinti, atsinau
jinti, įsigyti daugiau entuziazmo, 
ir gal dėl to atsirastų mokyk
loj daugiau mokinių, ir darbas 
būtų daug našesnis ir jiem pa
tiem lengvesnis bei malonesnis.

Todėl apylinkių valdybos tu
rėtų jau dabar organizuoti to
kius mokytojus-as, kad jie būti
nai į Dainavą šią vasarą nuvyk
tų. Organizuoti dąjb^r, nes vyks
tą į studijų savaitę turės susi
tvarkyti savo atošjtdgų laiką. To
kiem mokytojam, susitarus su 
tėvų komitetais, reikėtų duoti 
ir materialinę pagalbą — apmo
kėti kelionę ar išlaikymą.

Reikia visuomet prisiminti, 
kad nuo mūsų įdėto darbo pri
klauso ne tik LB, bet ir visos iš
eivijos ateitis. Turim visą laiką 
turėti galvoj, kad praeis dar 
gal 20 metų ir daugelio iš mūsų 
čia jau nebebus. Jei nebus, kas 
užimtų mūsų vietas, nebus kalti 
vien tik tie, kurie tų vietų ne
užims, bet ir mes, kurie nepajė- 
gėm jų išauklėti, įsąmoninti ir 
tam darbui paruošti. Ir dar vie
nas, pats svarbiausias dalykas. 
Jei mes to nepadarysim, niekas 
nepadarys.

Tad labai prašyčiau visus apy
linkių pirmininkus pradėti dar
bą tuoj pat. Dabar, kada moks
lo metai jau įpusėję, aišku, nau
jiem mokiniam, jei jų tuoj pat ir 
atsirastų, gal būtų sunkiau prisi
taikyti, bet nereikėtų atidėlioti, 
nes, atidėjus vienai dienai, greit 
susidarys iš to ir savaitė, o ati
dėjus savaitei, ir mėnuo ir t.t., 
ir t.t.

Būtų gražu, kad rytinio Atlan
to pakraščio LB apygardos ir 
apylinkės duotų pradžią šitokiai 
akcijai. Gerai atliktas užsimoji
mas būtų gera paskata ir kitom 
LB apygardom ir apylinkėm pa
daryti tą pat.

ties. Abiem programom vado
vauja Kazė Brazdžionytė. Pro
gramos turi aktualių skyrių.
Naujoji stotis pasiekia tolimes

nes apylinkes — Cicero, Le
monto, Gary, Michigan City ir 
kt. Stoties vadovybė yra labai 
palanki lietuviam ir daugelį kar
tų prisidėjo prie Lietuvos ne
priklausomybės minėjimų, o 
paskutiniu laiku Ervin Levinas 
davė tris apžvalgas apie Sibiro 
kalinę Nijolę Sadūnaitę. Reikia 
LA programos rėmėjų, kuriuos 
surasti prašomi klausytojai. Or
ganizacijų ir klubų pranešimai 
priimami adresu: 2646 West 71 
St., Chicago, 111. 60629.

Balys Brazdžionis
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KONCERTAS — LITERATŪROS VAKARAS

Įteiktos didžiosios premijos

8-toji dailės paroda buvo pra
plėsta lyg į kokią kultūrinę sa
kaitę. Buvo paskaita, akvarelės 
'technikos demonstracija ir vasa
rio 12, šeštadienį, surengtas 
koncertas — literatūros vaka
ras, sutraukęs publikos apie 300. 
Didžioji salė buvo taip pertvar
kyta, kad lengvai sutilpo kėdžių 
eilės. Koncertas vyko lyg kokioje 
fųtveiks’ų galerijoj.

Premijų įteikimas
Atitraukus uždangą, visi pa

matė dail. Č. Janušo papuoštą 
šceną. Ant plataus raudono sky
do, kuris buvo pastatytas scenos 
ividury, buvo paletė, smuiko rak

etas, žąsies plunksna su popie
riaus lapu. Buvo ir skaičius VIII. 
Įstrižai skydo ėjo lietuviškų raš
tų juosta, kurią padarė tas pats Č. 
Janušas (atspausdino šilko tink
leliu).

Scenoje pasirodė parodos ren
gimo komiteto pirmininkas 

J Aleksandras Vakselis. Pasvei
kinęs susirinkusius, priminė, 
kad esą nebaigtų reikalų — ne
įteiktos kelios premijos. Pir
miausia į sceną pakvietė JAV LB 
krašto valdybos pirmininką Al
gimantą Gečį ir M. K. Čiur
lionio vardo premijos mecenatę 
Eleną Mickeliūnienę.

Praeitą savaitę, kai buvo tei
kiamos premijos, dėl slidžių ke
lių ir sniego negalėjo atvykti 
dailininkai M. ir O. Paškevi- 
čiai. Ona Paškevičienė buvo lai
mėjusi tradicinio meno premi
ją. Dabar ji buvo pakviesta į 
sceną. Jai įteikta 100 dol. premi
ja. Įteikė Elena Mickeliūnienė, 
tos premijos mecenatė.

Aukso medalis buvo paskirtas 
Zenonui Ūseliui. Jis irgi nebuvo 
įteiktas. Dabar buvo pakviestas 
ir Z. Ūselis. Jam įteiktas meda
lis ir 50 dol. Pinigus įteikė E. 
Mickeliūnienė.

Tada perskaitė antrą jury ko- 
misijos protokolą, kuris liečia 
dietuv^ųTopdo 300 dol. ir M. K. 
Čiurlionio vtrdo 300 dol. premi
jų paskyrimą.

Lietuvių Fondo premija ski
riama per Liet. Bendruomenės 
Kultūros Tarybą. Ta premija 
paskirta Česlovui Janušui už pa
rodoj išstatytus paveikslus. Į 
sceną buvo pakviestas pats dai
lininkas, ir, publikai plojant, 
jam premiją įteikė A. Gečys.

M. K. Čiurlionio vardo premi
ją — 300 dol. — paskirta Myko
lai Paškevičiui už parodoj išsta- 
Aytus paveikslus. Premiją įteikė 
' Elena Mickeliūnienė.

Tada sveikinimo žodį tarė 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas Algimantas Gečys. Jis 
pasidžiaugė paroda, kurioj yra 
įvairaus amžiaus dailininkų. Jis 
pabrėžė, kad Lietuvių Bendruo
menė rūpinasi kūryba ir ją re- 

>mia. Skatino ir kitus remti lietu
vius dailininkus, o patiem dai
lininkam linkėjo ilgiausių kūry
bingų metų.

Kalbėjo ir premijas laimėję. 
Česlovas Janušas, padėkojęs už 
suteiktą garbę ir premiją, pa
skelbė, kad jis tuos pinigus —

MIRĖ KUN. DR. FELIKSAS GURECKAS

Vasario 4 vakarą Lietuvos 
Dukterų name posėdžio metu 
Staiga mirė kun. dr. Feliksas Gu- 
reckas, ištiktas širdies priepuo- 

/lio. Greitosios pagalbos buvo 
nuvežtas į Šv. Kryžiaus ligoni
nę, bet ten tik buvo konstatuo
ta mirtis. Palaidotas vasario 9 iš 
Marąuette Parko lietuvių bažny
čios Šv. Kazimiero kapinėse.

-o-
Velionis buyo gimęs 1912 bir

želio 18 Užpaliuose, Utenos ap
skrity. Mokėsi Užpaliuose, Ro
kiškio gimnazijoj ir Telšių kuni
gų seminarijoj. Kunigu įšventin
tas 1935 liepos 7.

Tuoj buvo paskirtas “Žemai
čių Prietelio” redaktoriumi, o po 
to Tauragės gimnazijos kapelio- 
ųu. Karo metais gyveno Austri
joj ir Vokietijoj ir darbavosi lie
tuvių sielovadoj. Į Ameriką 
atvyko 1950 ir apsigyveno Chi
cagoj.

300 dol. — dovanojo Maironio 
lituanistinei mokyklai, kurią 
lanko jo keturi anūkai. Triukš
mingai plojant, vokas su pinigais 
buvo perduotas mokyklos vedė
jai Gintarei Ivaškienei, kuri bu
vo netoliese.

Ir Ona Paškevičienė pa
skelbė, kad ji savo premiją — 
100 dol. — dovanoja Kultūros 
Židiniui mirusio Kazicko sūnaus 
atminimui įamžinti.

Tuo ir baigtas premijų įteiki
mas. Tolimesnei programai ves
ti pakvietė Gintarę Banaitytę- 
Ivaškienę. Čia buvo pažymėta, 
kad ji yra neprkklausomybės 
akto signataro Saliamono Banai
čio anūkė, jaunimo rašytoja, už 
savo knygą “Baltasis stumb
ras” laimėjusi premiją. Scenoje 
pasirodė tautiniais drabužiais 
pasipuošusi Gintarė Ivaškienė.

BALTIMORĘ
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimą rengia Balti
morės Lietuvių Taryba ir Lietu
vių Bendruomenė. Vasario 20 
8:30 vai. mišios bus aukojamos 
Šv. Alfonso bažnyčioj už žuvu
sius dėl Tėvynės bei kenčian
čius brolius ir seses Lietuvoj ir 
Sibire. Vyrų choras Daina gie
dos per tas pamaldas. Tą dieną 
1:30 vai. po pietų Lietuvių sve
tainės didžiojoj salėj bus iškil
mingas banketas, į kurį pakvies
ta valdžios atstovai ir kiti žymūs 
asmenys. Banketo vedėjas bus 
Antanas Gudonis. Vasario 27 
bus tęsiama minėjimo programa. 
2 vai. po pietų bus paskaita ir 
meninė dalis, kurią atliks Tauti
nių šokių grupė ir Dainos 
choras. Visi kviečiami atsilan
kyti ir dalyvauti pamaldose, 
bankete ir paskaitoj.

Lietuvos svetainės direktoriai 
ir šėrininkai ręjigia jautienos ba
lių kovo 6, sekmadienį, nuo 1 
iki 6 vai. vak. Lietuvių svetai

nės salėj ir kambariuose. Šokiam 
gros vienas iš geriausių orkest
rų Baltimorėj. Veiks loterija.

Švč. Vardo Draugijos vyrai 
dėkoja visiem, kurie dalyvavo jų 
metiniame jautienos kepsnių 
baliuj vasario 13 Maitins North
point salėj. Pelnas skiriamas Šv. 
Alfonso mokyklos naudai.

Algirdas Veliuona, energingas 
veikėjas lietuvių tarpe, šiomis 
dienomis padeda lietuviam už 
pildyti savo “Income Tax” blan
kus. Ne vienas lietuvis pasinau
doja jo geru patarnavimu.

Sodalietės išrinko naują val
dybą: pirm. Eugenija Pazneikie- 
nė, vicepirm. Judy Northup, 
rašt. Barbara Dixon, korespon
dentė Dona Bridickas ir finansų 
sekretorė Florence Bauer.

Juozas Petkus, vienas iš se
niausių pirmos kartos lietuvių, 
staiga mirė nuo širdies smūgio 
vasario 2. Juozas, kol išėjo į 
pensiją, dirbo siuvykloj ir daly
vavo lietuviškuose parengi
muose. Velionis buvo uolus pa-

Darbavosi St. Juliana parapi
joj ir drauge studijavo Šv. Tomo 
kolegijoj, River Forest. Studi
juoti jam dar teko ir Lietuvoj, 
Vytauto Didžiojo Universitete, 
Vokietijoje. Amerikoj 1960 gavo 
teologijos daktaro laipsnį. 1961- 
62 dar specializavosi Anglijos 
Oxfordo universitete.

Kelerius metus dėstė De Paul 
universitete, bet, sveikatai pa
šlijus, iš tų pareigų pasitraukė 
ir buvo Šv. Šeimos vilos ka
peliono asistentas. 1975 pabai
goj buvo ištiktas paralyžiaus.

Rūpindamasis šalpa, 1960 įkū
rė Lietuvos Dukterų draugiją, 
kurios tikslas — rūpintis palie
gusiais, vargšais ir seneliais. 
Draugija dabar yra išaugusi arti 
tūkstančio narių.

Nuo jaunystės rašinėjo spau
doj. Amerikoje bendradarbiavo 
Drauge, Darbininke, Laive irk.

Ji sumaniai vadovavo. Pirma 
perdavė Maironio lituanistinės 
mokyklos sveikinimus. Pažy
mėjo, kad paroda įtraukia ir tos 
mokyklos mokinius, kad jos ab
solventai jau dalyvauja parodose 
ir laimi premijas. *

Tada pristatė dramos aktorių 
Henriką Kačinską, kuris su visu 
savo pajėgumu ir nuostaba pa
skaitė Mykolaičio-Putino eilė
raščių ciklą Mano būstas ir Jur
gio Blekaičio — Mare nostrum 
— ilgas eilėraštis, skirtas Mairo
niui pagerbti.

Poeziją pakeitė daina. Pirmą 
kartą Kultūros Židinio scenoj 
pasirodė Ona Pliuškonienė iš 
Philadelphijos. Ir jos akompa- 
niatorė Anelė Kaulinytė taip pat 
buvo iš Philadelphijos.

Solistės pirmas pasirodymas 
scenoj buvo skirtas lietuvių liau-

(nukelta į 7 psl.)

maldų lankytojas Šv. Alfonso 
bažnyčioj. Už jo vėlę mišios 
buvo aukotos vasario 7 Šv. Al
fonso bažnyčioj. Palaidotas New 
Cathedral kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Marijona, duktė Bi
rutė, žentas Juozas Gaila, anūkė 
Nida ir daug pažįstamų.

Jonas Obelinis

ST. PETERSBURG, FLA.

Šaukiamas LB Floridos 
apygardos suvažiavimas

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Floridos apygardos valdyba ko
vo 2, trečiadienį, 2 vai. p. p. Lie
tuvių Klubo salėj, 4880 — 46th 
Avė. N. (prie 49 gatvės), St. 
Petersburg, šaukia metinį apy
gardos suvažiavimą. LB Flori
dos apygardą sudaro Floridos 
Auksinio Kranto , Palm Beach 
County ir St. Petersburg© apy
linkės.

Atlikus pagal darbotvarkę for
maliąją suvažiavimo dalį, toj pa
čioj salėj 4 vai. p.p. suvažiavimo 
atstovam ir visuomenei ren- f 
giama plačios apimties progra
ma. JAV LB krašto valdybos at
stovas skaitys paskaitą aktualiais 
Liet. B-nės klausimais. Solistas 
Ignas Malcius, pastoviai ap
sigyvenęs St. Petersburg Beach, 
pirmą kartą pasirodys su voka
line lietuvių liaudies dainų ir 
klasikine programa. LB St. Pe- 
tersburgo apylinkės moterų 
sekstetas, vadovaujamas Graži
nos Jezukaitienės, padainuos 
keletą dainų. Po programos bus 
šokiai. Veiks bufetas, ir bus pro
gos visiem pabendrauti.

Plačiosios Floridos lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti šia
me suvažiavime-parengime ir 
kartu susipažinti su gausiau
sios Floridos apylinkės lietu
viais ir Lietuvių Klubo atnaujin
tomis ir praplėstomis patalpo
mis.

Adp.

BRIDGEPORT, CONN.
Vasario 16-osios šventė

Šiais metais pirmą sykį Brid- 
geporte virš miesto savivaldy
bės rūmų vasario 16 plevėsuos 
lietuviška vėliava. Burmistras 
Mandanici savo proklamacija tą 
dieną visam miestui paskelbs 
Lietuvių diena.

Tęsiant pernai pradėtą tradici
ją, Tautos šventės minėjimas or
ganizuojamas jungtinėmis LB 
Bridgeporto apylinkės ir Lietu
vos vyčių 141 kuopos pastan
gomis.

Vasario 20 Šv. Jurgio bažny
čioj, 443 Park Avė., 11 vai. bus 
koncelebruojamos lietuviškos 
mišios už Lietuvos laisvės kovo
tojus praeity ir dabar. Tuoj po 
mišių parapijos svetainėj — 
priešpiečiai. Po jų apie 1 vai. 
prasidės iškilmingas nepriklau
somybės atkūrimo minėjimas.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Lietuvos vyčių organi
zacijos dvasios vadas kun. A. 
Jurgelaitis, OP, kuris daugeliu 
atvejų yra garsinęs ir gynęs

8-tos parodos koncerte dainuoja solistė Ona Pliuškonienė, 
prie piano Anelė Kaulinytė. Nuotr. Liudo Tamošaičio

Mūsų pareiga remti 
Maironio mokyklą

Ateinantieji penkeri metai 
bus mūsų tautinio atsparumo 
bandymas: ar išliksim ištikimi 
savo pažaduose Lietuvai. O ža
dėjom, kur bebūtume, aukoti ir 
aukotis, kad laisvoji Lietuva mū
sų nekaltintų už dabartį, kad 
į ją grįžtume iš toli su dovano
mis, su prasmingais tremties 
darbais. Toji naujo saulėtekio 
vizija mus iki šiol dar vis jun
gia, stiprina nesuklupti prie tė
viškės vartų.

Mūsų visų darbų tęsimumo 
viltis yra jaunimas, kuris bus 
nepaprastai reikalingas čia ir tė
vynėj. Šiam tautos žiedui skleis
tis yra lituanistinė mokykla. 
New Yorke tokia tautinio auklė
jimo ir švietimo antroji motina 
yra Maironio lituanistinė mo
kykla, peršokusi ketvirtį šimt
mečio, mūsiškame gyvenime į- 
sipilietinusi, turinti savo tradici
jas, išleidusi daug mokinių, gerų 
bendruomenininkų, kurie po 25 
metų šiai mokyklai vadovauja ir 
moko savo kartos tėvų vaikus.

Šiais metais mokykloj yra 148 
mokiniai. Jos metinis biudžetas 
— $15,000. Patalpos nuomo
jamos.

Šiame krašte ir kitur nė viena 
privati mokykla neišsiverčia 
vien iš tėvų mokesčių. Mokyk
los užnugary paprastai dar yra 
rėmėjai, bendraminčiai, kurie 
padeda tėvam mokyklą išlaikyti, 
gerindami mokyklos aplinką ir

Lietuvos reikalus amerikiečių 
tarpe. Jis šiuo metu profeso
riauja Providence kolegijoj, 
Rhode Island valstijoj. Kalbės 
angliškai ir po to lietuviškai. 
Meninę dalį atliks tautinių šo
kių grupė iš Waterburio — 
Ratelis. Dalyviai bus kvie
čiami pagal pageidavimą aukoti 
Lietuvos laisvinimo veiksniam.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
visus apylinkės lietuvius kuo 
gausiau minėjime dalyvauti. 

1977 M. VASARIO 16-sios PROGA
Talkindamas JAV Lietuvių Bendruomenei išlaikyti išeivijo
je tautinę gyvybę ir siekti pavergtai LIETUVAI laisvės, au
koju .......... dol. Kitiem laisvinimo veiksniam skiriu...........dol
(Įrašyti veiksnio vardą..................... )

Pavardė ir vardas ............................................................................

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

Čekius rašyti — Lithuanian American Community USA 
Ine. vardu ir siųsti: JAV LB Krašto Valdybos vicepirm. finansų 
reikalams F. Andriunas, 155 Greenvvood Avė., Wyncote, Pa. 
19095.

tokiu būdu skatindami mokinių 
entuziazmą.

Klausiantiem, ką mokykla 
mum duoda, atsakymas papras
tas ir trumpas: tai, ką mes jai 
duodam. Mūsų charakteriai iš 
dalies priklauso nuo aplinkos. 
Kiek mes lietuviški, kiek akty
vūs tautiniame bei kultūriniame 
gyvenime, tiek aktyvūs ir mūsų 
čia besimokantieji vaikai. Jei 
mes kartais užgniaužiam dole
rį savo pramogai, o ne lietuvy
bės stiprinimui, tai panašiai 
daro ir jaunoji karta.

Jei tikim dar į šviesesnę Lie
tuvos ateitį ir norim, kad tauti
nė bendruomenė būtų gyva, pa
žangi, blaiviai žiūrinti į ateitį, 
remkim visi, visaip ir visur litua
nistinę mokyklą. Vieniem tė
vam našta per sunki.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas šį mėnesį paskelbė mo
kyklai remti vajų. Būkim soli
darūs, parodykim savo tau
tinį susipratimą gyvybiniuose 
rūpesčiuose, paremkim pagal iš
gales kiekvienas savo auka Mai
ronio mokyklą.

Nenumokim ranka, bet atsi- 
liepkim širdingai į šį prašymą 
ir šią savaitę neatidėliodami pa
siųskim ar įteikim savo auką. 
Įsijungdami į Maironio mokyk
los rėmėjų eiles, prasmingai pa- 
remsim lietuviškąjį judėjimą Va
sario 16-osios proga.

Čekius rašyti: Maironis
School; siųsti šiuo adresu: V. 
Sidas, 120-21 91 Avė., Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418.

Nuoširdus ačiū!

Maironio Mokyklos Tėvų 
Komitetas

— JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba ruošia Vasa
rio 16-tosios minėjimą jaunimui 
vasario 20 Jaunimo Centre. Pa
grindinę kalbą pasakys inž. Rai
mundas Kudukis, LB VHI-tos 
tarybos prezidiumo pirmininkas.

— Bendrą komitetą ginti žmo
gaus teisėm Lietuvoj sudarė 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Amerikos Lietuvių 
Taryba. Komiteto pirmininkas
— prof. dr. D. Krivickas, vice
pirmininkas — prof. dr. J. Ge
nys.

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdyba šitaip pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — Leo
nardas Andriekus, vicepirminin
kas — Paulius Jurkus, sekreto
rius — Leonardas Žitkevičius, 
iždininkas — Jurgis Jankus, 
nariai — Antanas Vaičiulaitis ir 
Algirdas Landsbergis.

— Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisija — trys atsto
vai iš LF ir trys iš JAV LB
— iš gautų 1976 pajamų 
70,597.78 dol., remdamasi gau
tais prašymais, paskyrė pinigų 
trim meno premijom. Tuo būdu 
Lietuvių Fondas yra mecenatas: 
Čiurlionio galerijos 1977 vasario 
16 meno premijos 300 dol., JAV 
LB New Yorko 1977 vasario 16
— 300 dol. ir JAV LB Kultū
ros tarybos 1976 — 1000 dol.

— Sol. Violeta Balčiūnienė 
atliks meninės programos dalį 
Vasario 16-osios minėjime vasa
rio 20 Clevelande. Meninėj pro
gramoj dalyvauja ir Clevelando 
ramovėnų choras. Pagrindinę 
kalbą pasakys Batuno pirm.
K. Miklas iš New Yorko.

— New London, Conn., Vasa
rio 16-tos minėjimas įvyks vasa
rio 27, sekmadienį, 2 vai. 
Vauxhall Inn., 42 Vauzhall St., 
New London, Conn. Kalbės 
Aidų redaktorius dr. Juozas Gir
nius. Rengia ir visus kviečia 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdyba.

— Elta portugalų kalba. Iki 
1977 Brazilijos lietuviai, latviai 
ir estai, Vliko finansiškai ir in
formacijomis remiami, leido 
bendrą trijų tautų biul’ėtenį 
portugalų kalba. Kun. Pr. Gavė
nui pasiūlius, Brazilijoj nutarta 
leisti Eltos biuletenį. Tam rei
kalui Vliko valdyba sausio 25 
paskyrė 1,200 dolerių? (E)

— Nashua, N.H., Šv. Kazimie
ro parapijos biuleteny dažnai 
yra žinių apie lietuviškus reika
lus. Amerikiečiai parapiečiai su
pažindinami su Lietuvos K. Baž
nyčios Kronika, Alkos muziejaus 
reikalais, L. K. Mokslo Akade
mijos veikla ir leidiniais, Lietu
vos nepriklausomybės švente ir
t.t.

— Vliko valdyba suorganiza
vo lietuvio žmogaus teisių komi
siją. Jos pagrindinis uždavinys
— rinkti medžiagą apie Sovietų 
Sąjungos lietuvio žmogaus tei
sių pažeidimus Lietuvoj ir kitur, 
paruošti memorandumus ir kito
kius raštus vyriausybėm, tarp
tautinėm institucijom ir žmo
gaus teisėmis besirūpinančiom 
organizacijom ir siūlyti Vliko 
valdybai kitus būdus tai medžia
gai naudoti. (E)

— Prof. dr. D. Krivickas, Vli
ko valdybos paprašytas, sausio 
27-28 dalyvavo Washingtono 
svarstybose apie JAV ir SS po 
detentės akto, apie pavergtąsias 
tautas ir kt. Svarstybas globojo 
darbininkų unijos AFL-CIO 
vykdomasis komitetas ir 15 kitų 
organizacijų. Prof. Dobrianski 
kalbėjo apie pavergtąsias tau
tas, jų tarpe ir apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. (E)

— Pianistų Antano ir Vytau
to Smetonų piano koncertas va
sario 27 vyks Chicagoj, Jaunimo 
Centre. Koncertą rengia Margu
tis.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Bačkaitis, Detroit,
Mich., V. Gustinis, Rochester,
N.Y., L. Trilupaitis, Washington, 
D.C. Užsakė kitiem: J. Narkevi
čius — S. Narkui, abu iš Los 
Angeles, Calif. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant prenumeratą — visiem 12 
dol. metam.
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VASYLIŪNŲ KONCERTAS
Izidorius ir Vytenis Vasyliū- 

nai su savo tradiciniu koncertu 
sausio 7 pasirodė Carnegie 
Recital Hali. Man ir kitiem mu
zikos mėgėjam Vasyliūnų meti
nė viešnagė New Yorke jau tapo 
integralia muzikos sezono da
lim.

Pradedant spalio mėnesiu, kai 
atsidaro Metropolitan Opera, ir 
baigiant gegužės mėnesiu, kai 
užsidaro New Yorko Miesto 
Opera, kiekviena savaitė būna 
kupina muzikos — operų, orato
rijų, simfonijų, sonatų, neskai
čiuojant įvairių lietuviškų kon
certų. Tik spėk aplėkti! Tarp jų 
visų savo vietą jau seniai rado ir 
Vasyliūnų koncertas.

Carnegie salė pasidarė antrais 
Vasyliūnų namais. Ji, tokia maža 
ir kukli, tampa lyg kokiu grafų 
salonu, kuriame prieš kelis šim
tus metų rinktinei dvaro publi
kai grojo Haydnas ir Mozartas. 
Šį ypatingai šaltą vakarą “graži 
New Yorko dvariškių grupė” 
rinkosi sušilti intymios muzikos 
glėby. Publikoj buvo matyti keli 
lietuviam gerai žinomi dailinin
kai ir muzikai. Netrūko ir muzi
kos studentų — lietuvių ir kita
taučių, be kurių retai koks kon
certas New Yorke praeina.

Koncerto programą sudarė 
trijų skirtingų muzikos laikotar
pių kompozitoriai — klasikai, 
romantikai ir dabartiniai.

Pradžioj buvo atlikta VVolfgan g 
Amadeus Mozarto Sonata in D 
Major (K.V. No. 306), suside
danti iš trijų dalių: Allegro con 
spirito, Andantino cantabile, 
Allegretto - Allegro. Šią sonatą 
kompozitorius sukūrė būdamas 
22 metų amžiaus. Ji priklauso 
grupei šešių sonatų, kurios yra 
žinomos kaip Mannheim sona
tos. Išsiskiria iš kitų savo skaid
riu spalvingumu bei dinamišku
mu. Visos trys dalys gerai išvys
tytos; to negalima pasakyti apie 
likusias penkias.

Pirmoji šios sonatos dalis turi 
beveik orkestrinę apimtį ir labai 
gyvą ritmą. Antroji pasižymi 
savo lyriškumu ir blizgančia 
mozartine cantilena. Trečioji, 
kaip gyvas sidabras, reflektuoja 
jos kompozitoriaus šviesia nuo
taika ir didele meile gyve
nimui.

Kiekvienam muzikos kūriny, 
juo labiau Mozarto, viena svar
biausių ypatybių yra išlaikyti 
reikiamą balansą tarp atlikėjų. 
Šį kartą atrodė, kad pianino dalis 
galėjo būti truputį subtilesnė.

John Bavicchi Sonata in B 
Minor, Op. 63 buvo labiausiai 
laukiama šios programos dalis. 
Jaunas (g. 1922) muzikas, kuris 
profesoriauja Berklee muzikos 
kolegijoj, šią sonatą sukūrė spe
cialiai Izidoriui Vasyliūnui. Ji 
yra ketvirtoji sonata, jo sukurta 
pianinui ir smuikui. Įdomu, kad 
joj yra įpintos devynios lietuvių 
liaudies dainos, parinktos iš K.V. 
Banaičio 100 liaudies meliodijų. 
Trys iš tų dainų pasirodo pir
moj daly (Moderato), dvi antroj 
(Andante) ir keturios trečioj (Al
legro). Ši sonata Vasyliūnam ge
riausiai pasisekė. Jie jautė muzi
kos lietuviškumą; ji liejosi iš 
instrumentų spontaniškai (lyg 
Pavarotti dainuotų savo 
“high C” arijas). Sonatos atliki
me buvo jaučiama ilgų valandų 
repeticijos ir geras susigrojimas 
tarp tėvo ir sūnaus. Jie instink
tyviai jaučia vienas kito reikala
vimus ir vienas kitą gražiai pa-

Romantikam šiame koncerte 
atstovavo Ermanno Wolf-Ferra- 
ri. Jis yra mum daugiau žino
mas kaip operų kompozitorius. 
Parašė jų trylika, iš kurių II Seg- 
reto di Susanna, gal būt, popu
liariausia. Bet ir instrumentinėj 
muzikoj Wolf-Ferrari parodo 
daug talento. Kompozitoriaus tė
vas — vokietis, motina — italė. 
Tos tautybės ryškiai atsispindi 
jo muzikoj. Prisimena vokiečių 
poeto J.W. Goethės posmas, ku
riame sakoma, kad jis iš savo 
tėvo gavęs “dės Lebens emsten 
Fuehren”, o iš motinos—“die 
Frohnatur und Lust zu fabulie- 
ren”. Taip pat ir su mūsų kom
pozitorium. Jis turėjo savo moti
nos “širdį” — lengvą ir šiltą ita
lišką lyriškumą, o tėvo “protą” 
— šaltoką, kalkuliuojantį vokiš
ką techniškumą. Jo kompozici
jose ir pasireiškia visos šios ypa
tybės.

Sonatos atlikimas pavyko, tik 
truputį trūko kulminacijos, ku
rios romantiška muzika labai rei
kalauja.

Daug mūsų “vyresniųjų pilie
čių”, peržengę 70 metų ribą, 
ieško šiltesnės vietos ant pečiaus 
praleisti kuo patogiau likusį gy
venimą. Izidorius Vasyliūnas 
kol kas nerodo tokių ypatybių. 
Šis mūsų muzikos veteranas yra 

perdaug užimtas — perteikti 
savo turtingą žinių bagažą jauni
mui. Su pilna energija ir entu
ziazmu jis atsiduoda kiekvienam 
kūriniui. Nors pasitaiko, kad 
ne visuomet yra savo tautiečių 
tinkamai įvertinamas, vis dėlto 
jis nesustoja mėginęs savo my
limą lietuvišką kamerinę muzi
ką perduoti tautiečiam bei kita
taučiam. Tai ypač sunkus užda
vinys. Pagrindiniai šios muzikos 
bruožai yra intymumas, subtilu
mas bei trapumas. O šiame kom
piuterių ir atomų amžiuj šios 
ypatybės pražūna. Šiandien im
ponuoja griausmingos simfoni
jos, tonų poemos (a la Berlioz) 
ir pačios triukšmingiausios ope
ros, naudojančios milžiniškus 
orkestrus. Teisinga bus pasa
kius, kad kamerinė muzika yra 
beveik našlaitė muzikos pa
sauly. Joj visa drama vyksta atli
kėjo ir klausytojo širdyse. Kiek
vienas instrumentas yra idealus 
tipas, ir atlikėjo jis yra atsto
vaujamas visose savo galimybė
se. Kiekvienas yra integrali an
samblio dalis, ir visos šios da
lys turi susilieti į užbaigtą vie
netą. Dar dabar atsimenu vieno 
savo muzikos profesoriaus po
sakį, kad, “jokioj kitoj muzikos 
formoj nėra taip sunku sukurti 
šedevrą, kaip kamerinėj muzikoj. 
Muzikos audinys ir atlikėjai yra 
“nuogi”. Nė mažiausias ne
tikslumas negali būti paslėptas”.

Sutikus po koncerto mielą 
Izidorių Vasyliūną, pagalvojau, 
kad jis nesikeičia. Vis toks jud
rus ir pilnas entuziazmo gyve
nimui (lyg Mozarto sonata). At
rodo, kad Muzikos Žinios buvo 
teisingos, rašydamos, jog jis dar 
ilgai gros ir ugdys lietuvišką 
muziką. Tad tik lieka jam pa
linkėti: ad multos annos.

Dalė Bulvičiūtė

NASHUA, N.H.
Pagal tradiciją Vasario 16 mi

nėjimą Nashua ir apylinkės lie
tuviam ruošia Šv. Kazimiero p-ja 
ir vietinis Balfo skyrius. Para
pijai vadovauja klebonas kun. 
Juozas Bucevičius, o skyriui — 
pirmininkas Kazys Grauslys. 
Klebonas yra skyriaus garbės 
pirmininkas.

Minėjimą planuojama suruoš
ti sekmadienį, vasario 27, 10 
vai. ryto Šv. Kazimiero bažny
čioj bus mišios už Lietuvą ir 
kenčiančius jos žmones. Tai vie
nintelės mišios lietuvių kalba 
trijose Amerikos valstijose: Mai
ne, New Hampshire ir Vermont.

Po pietų 3 vai. bus progra
ma parapijos salėj. Inž. Kazys 
Daugėla, laimėtojas premijų 
kaip fotografas mėgėjas, yra su
daręs rinkinį skaidrių iš nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo ir 
jo penkių dienų kelionės į Lie
tuvą pereitais metais. Su jo gyvu 
paaiškinimų žodžiu ši pro
gramos dalis bus įdomi kiekvie
nam Amerikos lietuviui.

Antroj programos daly Bosto
no O. Ivaškienės tautinių šokių 
šokėjų grupė, kuri dalyvavo šo
kių šventėj Chicagoj, parodys 
senų ir naujų šokių, kurie visa
dos sukelia vietinių dėmesį ir 
palieka kalbų, kad ir Nashuoj 
būtų gražu sudaryti mūsų jauni
mo šokėjų grupę.

Po programos — pyragas ir ka
vutė. Pyragus sudovanoja pasi- 
šventusios mūsų šeimininkės.

Kor.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Dr. J. Basanavičiaus, Lietuvos 
nepriklausomybės akto pirmojo 
signataro, minėjimas vasario 27 
vyks parapijos salėj. Rengia 
Lietuvių Bendruomenė.

Pianino krikštynų koncertas 
rengiamas kovo 5 Šv. Kazimiero 
parapijos salėj. Atnaujinta salė 
bus papuošta ir nauju pianinu. 
Programoj jau sutiko dalyvauti 
solistai Florence Korsak, Anta
nas Pavasaris, Stasė Pautienie- 
nė, Birutė ir Rimtautas Dabšiai, 
Janina Čekanauskienė ir Henri
kas Paškevičius. Jiem akom- 
ponuos Raimonda Apeikytė. Ji ir 
pristatys publikai naująjį piani
ną. Koncertą praves akt. Rimtau
tas Žemaitaitis.

Kaziuko mugė, kiekvienais 
metais rengiama Los Angeles 
skautų, vyks kovo 13.

Solisto Antano Pavasario reči
talis Šv. Kazimiero parapijos 
salėj įvyks kovo 19.

Lietuvių Bendruomenės Va
karų apygardos suvažiavimas 
įvyks kovo 20.

Gintaro dirbinių paroda įvyks 
kovo 27. Ją rengia skautai.

Lietuvių rekolekcijos Šv. 
Kazimiero parapijoj šiemet vyks 
kovo 30-balandžio 3. Jom vado
vaus kun. dr. Feliksas Jucevi
čius iš Montrealio.

pildo.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės iš BOSTONO, NEW YORKO, MONTREALIO

OPERATORS
Blind Stitch Mauser & 

Button & Button Hole. Call 
SLM KNIT FASHIONS, 212 497-5846

BALANDŽIO 6—$721
BALANDŽIO 27—$735 
GEGUŽĖS 2—$829

GEGUŽĖS 7—$829
GEGUŽĖS 12—$829
RUGSĖJO 21—$815

»

Dviejų savaičių iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO, 
MONTREALIO

BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, 
LIEPOS 27, RUGPIŪČIO 10— 
iš CHICAGOS $1257 
iš NEW YORKO $1136

GEGUŽĖS 18 (su Vak. Europa)
GEGUŽĖS 25—$999 
BIRŽELIO 15—$1119

ROOFING 
BOB SACHER 

NEW AND RE-ROOFING. LEADERS AND 
GUTTERS

128 ROAD HALL ROAD JAMESBURG, N.J.
TELE: 201 521-1588
FREE ESTIMATES

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

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764 

Sav. Aldona Adomonienė

Prices based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government Approval.

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome iškvietimo 
dokumentus.

I

SPORTAS
LA Klubo susirinkimas

Visuotinis LA Klubo narių su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
vasario 25, 7:30 vai. vakaro Kul
tūros Židiny. Bus renkama nau
ja klubo valdyba. Kandidatų są
rašas jau sudarytas, bet susirin
kime jis galės būti papildytas 
arba pakeistas. Visi klubo nariai, 
o ypač sportuojančių vaikų tė
vai kviečiami dalyvauti susirin
kime, nes nuo jų priklausys to
limesnė LA Klubo veikla ir eg
zistencija.

Tuoj po susirinkimo įvyks ir 
ŠALFASS žaidynių organizaci
nio komiteto pasitarimas. Visi 
komiteto nariai prašomi daly

vauti.

nuostatus tinkami į jaunių C 
grupę. Rungtyniaudami su 
bendraamžiais priešininkais, C 
grupės jauniai gali daug stipriau 
pasirodyti, negu žaisdami prieš 
vyresnius CYO varžovus. LAK 
jaunių C komanda jau žaidė tre
jas rungtynes ir visas tris laimė
jo. Komandą treniruoja Pat Tor- 
ney. Joj šiuo metu žaidžia Ri
mas, Vytis, Ričardas ir Edvardas 
Keziai, Tadas ir Paulius Biru
čiai, Jonas Didžbalis, Juozas Mi
lukas ir Lonis Vaitkevičius.

DANA CONSTRUCTION 
No Job Too Big Or Too Small 

Ouallty Workmanship 
Call 516 741-2558

SIMONS & SONS 
TERMITE & PEŠT 

CONTROL

PHONE 201 757-3295 201 757-3921 
MR. WILLIE SIMMONS

40 VVOODBINE AVENUE 
PLAINFIELD, N.J.

FLOOR COVERINGS GRAND OPENING FEB. 14 
WHITESTONE FLOOR COVERING 

LINOLEUM, TILE & WOOD SOLD & PROFES- 
SIONALLY INSTALLED. CARPETS INSTALLED. 
FROM $6.99 SQ. YD. ALL BRAND NAMES SOLD 

153-71 CROSS ISLAND PKWY. 767-4047

CARPENTRY
Closets, Bookshelves, Cabinets, 
Windows, Dormers, Ga rages, 
Skyl ites. Call Eves. for Free Estlmates 

(516) 261-1140

IRON RAILINGS
INTERIOR & EXTERIOR GATĖS, WINDOW 
GUARDS ROOM DIVIDERS TRELLISES, PATfO 
RAILS DEAL DIRECT FROM MANUFACTURER

SUPREME RAILING CORP 
(516) 226-0039

\

\-
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Aidai
vienas geriausių 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cniises)
AUTOBUSAIS (domiu virtu 
lankymas
TRAUKIMAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GKUPĖMS
JAUMMUI
Šeimoms

Krepšinis
Šalia New Yorko LAK jaunu

čių ir jaunių, kurie dalyvauja 
CYO lygose, yra ir dar viena 
krepšinio komanda, kuri daly
vauja kitoj lygoj, labiau atitin- 
kančioj mūsų žaidėjų amžių. 
Čia susibūrę 14 metų ir jaunes
ni žaidėjai, pagal ŠALFASS

ECONOMY HOME IMPROVEMENTS. 
CARPENTRY, MASONRY, ALUMINUM 

REPAIRS OR GENERAL CONTRACTING
LIC NO. 73462 375-0625 OR 951-8309

EXP. OPERATORS ON 
SINGER MACHINES

COMPLETE GARMENT — WE SPEAK SPANISH
B & B FASHIONS 2418 BELMONT AVENUE,

BRONX 212 295-4885

ŠACHMATAI

DUDEK & PGLING 
ELECTRICAL CONTRACTORS 
COMMERCIAL, INDUSTRIAL & HOMES 

ESTIMATES GIVEN
85 FULTON STREET KEYPORT, N.J.

PHONE (201) 264-7874

fifrrfi.'
CARPENTER .

EXCELLENT W0RK 
VERY REASONABLE RATES 

CALL 212 723-4886 i
4
I

Lietuvos laisvinimo šeimon 
savo pinigine auka!

Vliko darbam remti per Tau
tos Fondą yra įsijungę: Lietu
vos Socialdemokratų Partija (per 
J. Valaitį) — 200 dolerių, Lietu
vos Atgimimo Sąjūdis (per L. 
Tamošaitį) 100, Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjunga (per J. Va- 
sį) — 100, Lietuvių Rezistenci
nė Santarvė (per A. Kuolą) — 
100, Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjunga (per G. Lazaus
ką) 100, Lietuvių Vienybės 
Sąjūdis (per A. Skiriu) — 100.

Tautos Fondo įgaliotiniai, 
rinkdami aukas, padeda įsijung
ti Lietuvos laisvinimo šeimon. 
Jie surinko: H. Idzelis, Cleve- 
land, Ohio — 629 dol., J. Šve
das, Cicero, 111. — 221, K. Bartys, 
Elizabeth, N.J. — 165, dr. K. J. 
Avižienius, Chicago, Illinois 
— 160, L. Šmulkštys, Chi
cago, III. — 50, G. Bulotie
nė, Detroit, Mich. — 95, A. Dzir- 
vonas, Chicago, 111. — 50, D. 
Grybinaitė, Belleville, 111. — 40.

Vliko darbų programa — me
tam 70,000 dolerių su viršum. 
Savo auka įsijunkim į Lietuvos 
laisvinimo šeimą. Siųskim če
kius adresu: Tautos Fondas, 
P. O. Box 21073, VVoodhaven, 
N.Y. 11421; arba įteikim savo 
auką Tautos Fondo atstovybei 
ar įgaliotiniui. Adrese neužmirš- 
kim pažymėti pašto “zip code”. 
(Elta)

Veda Kazys Merkis

Šveicarai, pasaulio preten
dentų brazilo Meckingo ir sovie
tų Polugajevskio dvikovos glo
bėjai, telegrama kvietė garsųjį 
dm Bobby Fischerį atvykti į 
tas varžybas, siūlydami jam 
$10,000 atlyginimą. Zuericho 
dienraštis išspausdino taip pat 
Bobby Fischerio telegramos iš 
Californijos tekstą, nevengiantį 
grubių žodžių tarpt, šachmatų 
federacijos (FIDE) adresu, išva
dindamas ją “grobuoniška ir me
laginga” federacija, su kuria jis 
neturįs jokių reikalų ir todėl 
malonaus pasiūlymo priimti ne
galįs; tačiau siunčia geriausius 
sveikinimus ir linkėjimus dm 
Korčnojui kovai prieš buv. pa
saulio meisterį Petrosjaną.

Vilniuj vyksta sąjunginio prof
sąjungų baigminio turnyro var
žybos, kuriose rungiasi du lietu
viai: A. Butnorius (Kauno Žal
giris) ir G. Piešina (Vilniaus 
Žalgiris).

Bostono tarpklubinėse rung
tynėse pereitą penktadienį į So. 
Bostono LPD-ją buvo atvykusi 
MIT komanda, kuri įveikė mū
sų vyrus 3.5-1.5. Vasario 18 mū
siškiai vyksta į Harvardo univer
sitetą rungtis prieš jų komandą.

Spausdiname Brazilijos dm 
Meckingo partiją, laimėtą prieš 
sovietų dm Ceškovskį.

S1CILIAN DEFENSE

CALR M. PETERSON 
CLOCKMAKER

EXPERT REPAIRS ANTIOUE CLOCKS ANY TIME 
PIECE PARTS MADE. FINE WATCH REPAIRING.

30 WHITE ST. RED BANK, N.J.
CALL 201 741-5588

STEAK PU B
246 ROUTE 303 TAPPAN, N.Y.

OPEN 7 DAYS A WEEK FINEST OF CUISINE 
BRING THE FAMILY FOR SUNDAY DINNER

CALL 914 359-2001 T ■

&-

SINGER, MERROW OPERATORS, 
BUTTONHOLES, BUTTONS AND LINING.

ALSO PRESSERS
INW00D FASHIONS 283-8265 3835 9TH AVĖ 

NYC (BETVVEEN 205-206 ST.)

PAINTING 212-FI 3-4767 
INTERIOR —EXTERIOR

VVe Speciolize in Spanish Texture 
Ceilings for Everlasting Beauty.

1
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■ ■■■■ u FURNITURE— ■

OUT OF T0WN DEALER 
Will Pov Top Cash For Used 
FURNITURE, ANTIOUES & 

Anything of Interest 
Fost Service — Fost Cosh

(212) 849-7862

J

PAINTING PAPER HANGING 
DECORATING FREE ESTIMATES 

CALL KURT MEYER RIECKS 
CALL (212) 847-2786

*

č
l

White 
Zeshkovsky

1 P-K4
2 N-KB3
3 P-O4
4 NxP
5 N-QB3
6 B-K3
7 N-B3
8 B-N5
9 P-QR4

10 B-R4
11 N-Q2
12 B-N3
13 B-QB4
14 B-N3
15 Q-K2
16 P-R3
17 0-0-0
18 B-KR2
19 PxP
20 NxN

Black 
Meking 
P-QB4 
P-Q3 
PxP 
N-KB3 
P-QR3 
P-K4 
Q-B2 
0N-Q2 
P-R3 
B-K2 
P-KN4 
N-Bl 
B-K3 
N-N3 
P-KR4 
0-0-0 
P-R5 
P-O4 
NxP 
BxN

White 
Zeshkovsky

21 K-Nl
22 BxB
23 N-N3
24 RxR
25 R-Q3
26 PxR
27 Q-K4
28 PxQ
29 K-B2
30 P-B3
31 K-B3
32 N-Bl
33 N-K2
34 P-KN3
35 PxP
36 B-Nl
37 B-B2
38 P-N4
39 Forfeit

Black 
Mekina 
P-B3 
RxB 
RxRch 
R-Q1 
RxR 
Q-B3 
q*q 
N-Bl 
N-K3 
K-B2 
P-N3 
B-B4 
K-B3 
B-Q3 
PxP 
N-N4 
NxBP 
N-N4

AL’S TRUCKING & DELIVERY 
SERVICE

OPEN 24 HOURS DAILY 7 DAYS WEEKLY ALSO 
EXTERMINATING FOR HOMES COMMERCIAL & 

INDUSTRIAL CALL 914 668-6058 212 324-3539
Gaily riding

standing instruction. 
70mounts. Beginners, 
show horses. huntėrs. 
Stable management 
Swimming, SCUBA, 

gymnastics. golf, 
tennis, $830-S9S0. out 
Iii rented. Ėst. 1913.

Accredited ACA. 
VVrite for booklet.

Mr.&Mrs JohnWalker 
Box 167-T 

Sudbury, MA 
_____ 01776 
■■■ THE 
HORSEBACKCAMPS 

IN VERMONT

i

» ..... TRUCKING i

S & L TRUCKING
- Local & Long Distance 

a! Discount Prices 
(212)937-6955

ALFAX IRON W0RK
INT. EXT. GEN’L REPAIRS STEEL PORCHES 
FENCES RAILINGS SPIRAL STAIRCASES 
WINDOW GUARDS GATĖS CELLAR DOORS 
ROOM DIVIDERS 191 GREENPOINT

BROOKLYN CALL 383-6587

C
1

EXP. MERROW MACHINE 
OPERATORS 

DESIGNS UNLIMITED 
999 Metropolitan Avė., Bklyn. 

Apply In Person

, DEXTER PARK 
PHARMACY 101

* Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DEUVER
TELEF. 296-4130

s
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. įSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

T^asolino
A HEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

19 3 3 + 1976

f
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KONCERTAS — 
LITERATŪROS VAKARAS 

I
(atkelta iš 5 psl.)

dies dainom, čia girdėjome: 
Anskti rytą atsikėliau — K. V. 
Ęanaičio, Oi tu, eglele — K.V. 
Banaičio, Pavasario dienelė — 
S. Šimkaus, Kas bernelio sumis- 
lyta — Br. Budriūno, Močiutės 
dvarely — V. Klovos, Vai au
džiau, audžiau — V. Klovos. 
Anoj pusėj marelių.

Pirmos dalies pabaigai rašyto
jas Aloyzas Baronas,iš Chicagos, 
paskaitė novelę apie jauna
vedžius, kaip į jų gyvenimą 
kišasi uošvienė ir kaip jaunoji 
žmona išbėga pas savo moti
ną. Paskaitė ryškiai, patrauk
liai, ir publika su dėmesiu iš
klausė.

Pertraukos metu publika turė
jo progos aplankyti kavinę, pasi
žvalgyti po iškabintus paveiks
iąs. Po pertraukos antroji dalis 
buvo surikiuota panašiai kaip ir 
pirmoji dalis — daina įterpta 
tarp dviejų žodžių sakytojų.

Antrąją dalį pradėjo dramos 
aktorius Henrikas Kačinskas, 
paskaitydamas įspūdingą ir 
graudų karaliaus Mindaugo mo
nologą iš Just. Marcinkevičiaus 
dramos “Mindaugas”. Karalius 
stovi prie lipdomo Lietuvos pa-

UŽDARYTA
8-TOJI
DAILĖS 
PARODA

Kaip buvo skelbta, 8-toji dai
lės paroda uždaryta vasario 13, 
sekmadienį, 8 v.v. Pusvalandį 
prieš uždarymą buvo atlikti bai
giamieji parodos reikalai — pa
skirta populiarumo premija ir 
paleistas loterijon dail. J. Pau- 
tieniaus paveikslas.

Uždarymą pravedė A. Vakse
lis, rengimo komiteto pirminin
kas. Į uždarymą buvo atvykus 
visa Raugų šeima iš Philadelphi- 
jos. Tai buvo įteiktas bronzos 
medalis ir 50 dol. Banguolei 
Raugaitei už jos paveikslą — 
portretą J.F.P. Premijų įteikimo 
vakare ji nedalyvavo ir taip 
savo premijos nebuvo pasiėmus.

Populiarumo premija
Tada buvo paskelbta populia

rumo premija. Čia pakvietė Rasą 
Milukaitę, LB apygardos valdy
bos narę. Ji paskelbė visus davi
nius, kiek kas gavo balsų.

Balsavimo dėžutėj rasta 253 
balsai. Populiarumo premiją lai
mėjo Česlovas Janušas, gavęs 
64 balsus. Antroj vietoj eina 
Ona Paškevičienė, gavusi 27 
balsus. 3 vietoj Mykolas Paške
vičius — 20 balsų, 4 vietoj — 
Irena Nemickienė su 17 balsų, 
5 vietoj — Vida Krištolaitytė — 
14 balsų.

Populiarumo premijos me
cenatai yra N.Y. apylinkės. Pre
miją įteikė A. Vakselis.

Toliau buvo laimėjimam lei
džiamas dail. J. Pautienaus pa
veikslas, kurį apygardai dovano
jo A. Vileniškis. Bilieto ištraukti 
buvo pakviestas jauniausias 
Raugas, Balio Raugo anūkas. 
Tas mažas berniukas ištraukė bi
lietą, ir taip loterijos būdu pa
veikslas atiteko Vytautui Radzi- 
Vanui, kuris ir vadovavo visai 
šiai loterijai.

Po loterijos pirmininkas pa
skelbė, kad paroda uždaryta. Tą 
patį vakarą paveikslai buvo nuo 
sienų nuimti, visi įrengimai iš
montuoti.

Į uždarymą buvo atsilankę 
apie 50 žmonių. Visi dar turėjo 
progos pasisvečiuoti, išgerti ka
vos, nes veikė kavinė. Kavinėj 
per visą parodos savaitę šeimi
ninkavo Elena Mickeliūnienė 
su savo talkininkėm, (p.j.)

veikslo ir filosofuoja apie savo 
laimę, savo likimą ir Lietuvą, 
kurią jis labiausiai myli ir kuriai 
skyrė savo gyvenimą. Monolo
gas sunkus, supintas iš įvairių 
nuotaikų. Ir tas nuotaikas dra
mos aktorius Henrikas Kačins
kas visame gilume atskleidė 
klausytojui.

Dabar vėl scenoj pasirodė so
listė Ona Pliuškonienė. Ji padai
navo tris A. Raudonikio sukur
tas dainas. Dainos estradinio po
būdžio, bet mielos, su lengva 
melancholija. Čia buvo atlikta — 
Vakaras šile, Tau, mama, Prisi
mink.

Publikai plojant, ji bisui 
dviem išėjimais padainavo Ryto 
auksas — Barausko ir Plaukia 
sau laivelis — St. Šimkaus.

Ona Pliuškonienė turi sodrų 
ir gražios spalvos balsą, mėgs
ta labiau liūdnas, raudojančias 
dainas ir ten ji suranda širdį 
veriančių interpretacijos gel
mių, pvz., daina, kur mergaitė

PASKAITA

Ryšium su 8-tąja dailės paro
da vasario 6, sekmadienį, Kul
tūros Židinio didžiojoj salėj bu
vo surengta paskaita, kurią skai
tė Paulius Jurkus. Tema — lie
tuvių liaudies menas ir jo įtaka 
moderniajam menui. Čia trum
pai buvo apžvelgta, kaip pradėta 
domėtis lietuvių liaudies menu, 
kaip nepriklausomos Lietuvos 
laikais kilo sąjūdis, kuris moder
niojo meno laimėjimus norėjo 
sujungti su lietuvių liaudies 
menu. Prisiminta ir dabarties 
menas Lietuvoj. Parodyta apie 
200 skaidrių, kurios vaizdavo 
įvairų lietuvių liaudies meną 
ir kaip tas menas veikė naujuo
sius dailininkus.

Vaizdas iš praeitų metų kaukių baliaus. Nuotr. P. ĄžuoloNEVVARK, N.J.

Prel. Jonas J. Scharnus, Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos 
klebonas, praneša, kad vasario 
27, sekmadienį, bus specialios 
pamaldos 10:30 vai. ryto. Mišios 
bus aukojamos už visus kunigus, 
kurie dirbo Švč. Trejybės pa
rapijoj per 75 metus. Šv. Cecili
jos choras, vadovaujamas Kle
menso Bagdonavičiaus, giedos 
mišių metu. Prieš mišias bažny
čios prieangy bus atidėngta ir 
pašventinta speciali lenta, kurioj 
bus surašyti visi šioj parapijoj 
dirbę kunigai. Šis įvykis jungia
mas prie parapijos 75 metų ju
biliejaus.

Metinė šv. Juozapo novena 
Švč. Trejybės parapijoj vyks 
kovo 11-19. Pamaldos bus 5:15 
ir 7 vai. vak. Novenai vadovaus 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
— F.V.

Lietuvių delegacija pas Mass. gubernatorių. Iš k. D. Averka, 
O. Ivaškienė, pirm. Al. Chaplik, gubern. Michel S. Dukakis, 
R. Grauslys, inž. Br. Galinis ir sekretorius A. Keturakis.

atsisveikina su rūtom. Visos jos 
atliktos dainos sudarė kilnią, 
gal net aristokratišką nuotaiką.

Pianistė Anelė Kaulinytė, 
kruopšti ir jautri muzikai, savo 
vaidmenį atliko su visa rimti
mi, palydėdama solistės daina
vimą.

Pabaigai Aloyzas Baronas pa
skaitė pluoštą humoristinių ei
lių, kurios buvo paimtos iš da
barties gyvenimo aktualijų, pa
sišaipyta iš žmogiškųjų silpny
bių.

Pabaigoj scenoj vii pasirodė 
pirmininkas A. Vakselis. Buvo 
iškviesti visi programos daly
viai, solistei ir pianistei įteikta 
gėlių. Pirmininkas padėkojo vi
siem, kurie prisidėjo prie šio va
karo surengimo. Į sceną buvo 
pakviestas ir Paulius Jurkus, 
kuriam komitetas buvo pavedęs 
šį vakarą — koncertą suorgani
zuoti.

Visas koncertas — vakaras 
buvo sutelktas tik ties lietuviš

BUDELIS OLD WORLD TOUR 
APLANKYS LIETUVĄ

Gegužės 12
iš Baltimorės-VVashingtono pro Helsinkį skrisime į Maskvą. 
Ten pernakvojus, išvyksim šešių dienų pasisvečiavimui į

LIETUVĄ — VILNIŲ IR KAUNĄ.

Aplankius tėvų ir protėvių žemę, grįšim į Maskvą vienai 
dienai. Gegužės 20 skrisim į Baltimorę-VVashingtoną.

Kaina $1038.00. Iš kitų miestų mažiau, prisijungiant 
New Yorke.

Vadovauja THOMAS COOK, INC.

Dėl rezervacijų ir informacijų kreiptis:

ALBERT J. JUŠKUS 
4515 WILMSLOW RD. 
BALTIMORE, MD. 21210

Tel. (301) 396-5798 arba *
(po 6 vai. vak.) 366-4515

ka kūryba, ir jis savaip papuošė 
parodą ir ją papildė. Tos paro
dos aplinkoj klausytis lietuviško 
koncerto ir lietuviško rašytojų 
žodžio buvo savotiškai kilnu. 
Tai buvo tikra šventė.

Programai pasibaigus, visi tu
rėjo progos dar pasivaišinti ka
va, pasikalbėti, pavaikščioti 
abiejose salėse ir pažiūrėti pa
veikslų.

Posėdžių menėj programos 
dalyviam ir LB apygardos sve
čiam buvo surengtos vaišės. 
(p.jJ

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

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

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas, rengiamas 
Bostono Altos skyriaus, vyks 
vasario 20, 10 vai. ryto Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioj 
iškilmingos pamaldos su pritai
kytu pamokslu. Tuoj po pa
maldų prie So. Bostono lietuvių 
Piliečių D-gos patalpų pakelia
mos JAV ir Lietuvos vėliavos.
2 vai. po pietų So. Bostono Pi
liečių D-jos 3-čio aukšto salėj 
iškilmingas minėjimas. Kalbės 
SLA pirm. P. Dargis. Meninę 
programą atliks Brocktono lietu
vių parapijos choras, vadovauja
mas komp. J. Gaidelio ir Bosto
no lietuvių mokyklos mokiniai. 
Pamaldose ir minėjime organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis. Minėjime bus ren
kamos aukos. Lietuvos laisvi
nimo reikalam. Automobilius 
bus galima palikti prie So. Bos
ton Savings Banko esančiam 
sklype, kuris sekmadieniais yra 
tuščias.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės 25 metų sukak
tis minima kovo 13, sekmadienį,
3 vai. po pietų Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj. Dalyvaus JAV 
LB tarybos pirm. R. Kudukis ir 
Krašto valdybos pirm. A. Ge
čys. Meninę programą atliks so
listė Genė Ugianskienė, smui
kininkė Brigita Pumpolytė ir 
pianistas Saulius Cibas. LB Bos
tono apylinkė lietuviškoj veik
loj išvarė gilią vagą, ir dabar 
dirba tokius lietuviškus darbus, 
kurių niekas kitas nesiima.

JAV 200 metų sukakties minė
jimas, kuris tęsėsi 22 mėnesius, 
pasibaigė. Išleista specialus 143 
puslapių leidinėlis. Apie lietu
vius gražų straipsnį parašė Al
girdas Budreckis. Leidiny buvo 
kiekvienos tautybės žymiausio 
bostoniškio fotografijos. Lietu
viam atstovauja Enciklopedijų 
leidėjas Juozas kapočius.

Skautų Kaziuko mugė šiais 
metais įvyks kovę. &

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP. HARTFORD, CONN.
persiuntimo agentūros savininkė ADA USTJANAUSKIENĖ 
praneša, kad jos vedama agentūra atidara kasdien 
9:30-6 vai. vakaro.

Kaip ir anksčiau, yra sudaromi drabužių ir maisto 
siuntiniai iš klijentų atneštų bei agentūroj esamo dide
lio pasirinkimo prekių, labiausiai tinkamų šiuo metu siunti
niam.

Taip pat sutvarkomi visi formalumai atsikviesti gimi
nes į JAV, tvarkomos ir kelionės pavieniam arba norintiem 
važiuoti su grupe.

Agentūros adresas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
518 Park St. Hartford, Ct. 06106
Tel. (203) 246-9473

New Yorko ALTa 

prašo
BRANGŪS LIETUVIAI,

Lietuvos nepriklausomybės ir 
valstybės atstatymo sukaktį šie
met New Yorke minėsime vasa
rio 20, sekmadienį. Maloniai 
prašome visus dalyvauti su šei
momis ir draugais.

Šiais metais sukanka penkias
dešimt devyneri metai nuo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dienos. Nors lietu
vių tauta jau trisdešimt septin
tus metus neša žiaurios okupa
cijos naštą, bet mes esame tvir
tai įsitikinę, kad Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma. Tėvynė

(čia atkirpti)

TO: American Lithuanian Council of New York
P. O. Box 1201
VVoodhaven Station, N.Y. 11421

Lietuvos laisvinimo reikalams siunčiu auka $ ................

Aukotojas .................................................... .....................................

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

Data ....................................................................................................

Atitaisymas. “Darbininke” 
(1977, nr. 5, p. 11). buvo rašyta, 
kad Antano Girniaus paskaita 
(1977 sausio 22 kultūriniam su- 
batvakary) “Žemės plutos judė
jimas” . . . jau buvo atspausdin
ta “Aiduose” 1976, nr. 10. Tas 
korespondento teigimas yra 
klaidingas, nes minėtame 
“Aidų” numery yra Antano Gir
niaus, straipsnis kita tema — 
“Žemės pavidalas ir dydis”.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo vadovybei, prisiuntusiai 
Darbininko paramai 50 dol., 
Darbininko administracija nuo
širdžiai dėkoja. Malonu, kai kiti 
įvertina lietuviškos spaudos 
reikšmę ir supranta leidimo sun
kumus.

BROCKTON, MASS.
Vasario 16-oji

Brocktone Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo minėji
mas įvyks vasario 27, sekma
dienį. 10 vai. ryto iškilmingos 
pamaldos Šv. Kazimiero bažny
čioj. Mišias aukos ir pritaikytą 
pamokslą pasakys klebonas kun. 
P. Šakalys. Pamaldų metu gie
dos mišrus parapijos choras.

3 vai. po pietų iškilmingas mi
nėjimas parapijos salėj. Pagrin
dinę kalbą pasakys dr. Petras Vi
leišis iš Waterbury, Conn. Meni
nėj daly dalyvaus Brocktono Šv. 
Kazimiero parapijos mišrus cho
ras, vadovaujamas komp. J. Gai
delio, solistas St. Liepas, litua
nistinės mokyklos mokiniai ir 
neseniai Brocktone įsisteigęs 
jaunimo ansamblis “Sūkurys”, 
kurį administruoja Mikas Suba
čius.

Minėjimą rengia Brocktono 
Lietuvių Taryba, kurią sudaro 8 
lietuviškos organizacijos. Ta
ryba prašo Brocktono ir apy
linkių lietuvių gausiai minėjime 
dalyvauti. Šiuo metu Tarybai 
pirmininkauja Br. Burba. — Č.

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

reikalauja iš mūsų daug darbo, 
pasiaukojimo ir materialinių iš
teklių, kurių Jūs iki šiol pagal 
išgales teikėte.

Šiandieną vėl kreipiamės į 
Jus, brangūs broliai ir sesės lie
tuviai, prašydami aukos. Savo 
aukas galėsite įteikti minėjime 
Kultūros Židiny, arba prašom 
siųsti žemiau duotu adresu, pa
naudojant pridėtą atkarpą. Bū
sime dėkingi už kiekvieną au
ką — didelę ar mažą. (Aukos 
nurašomos nuo mokesčių.J

New Yorko ALTa
Pastaba: šiais metais taupymo 

sumetimais asmeniniai laiškai 
nebus siuntinėjami. Šis atsišau
kimas bus paskelbtas vasario 3, 
10, ir 17 d. Prašom iškirpti ir 
duoti tam, kuris Darbininko ne
turi.

A.A. MICHALINOS BRASIŪNIENĖS 
vienerių metų mirties dienai prisiminti mišios bus aukoja
mos vasario 20 d. 9:30 vai. pranciškonų vienuolyno kop
lyčioj. Ta pačia proga mišios už velionę aukojamos Ro
moj, Austrijoj ir Lenkijoj. Taip pat prisimenama mirusieji 
Bronius Brasiūnas bei Juozapas ir Marija Leveckiai.

Visi draugai ir pažįstami prašomi pasimelsti už Michali
ną ir Leveckių mirusiuosius.

Leveckių šeima
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Redakcija 
Administr. 
Spaustuvė 
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(212)
(212)
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827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė minima šį sekmadienį, 
vasario 20. Pamaldos Apreiški
mo parapijos bažnyčioj 11 vai. 
Minėjimo aktas 3 v. po pietų 
Kultūros Židiny.

Kun. Juozas Čekavičius pasa
kys pamokslą Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj vasario 20, sek
madienį, 11 vai., kai bus pamal
dos Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
sukalbės invokaciją Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjime vasario 20, sekmadienį, 
3 v. Kultūros Židiny.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas, vasario 20, sek
madienį, kai bus minima Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tė, 11 vai. dalyvaus pamaldose 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
ir ten tars žodį. Taip pat kal
bą pasakys ir minėjimo aka
demijoj 3 vai. Kultūros Židiny.

Alfred Friendley, Jr., žurna
listas, iš Washingtono, dalyvau
ja Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime vasario 20 Kultūros 
Židiny ir pasakys kalbą. Jis yra 
buvęs Amerikos korespondentas 
Maskvoj ir iš ten rusų išvytas.

Algis Zaparackas iš Detroito 
pasakys pagrindinę kalbą Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjime vasario 20 Kultūros 
Židiny.

Perkūno choras, vadovauja
mas Vytauto Daugirdo, dainuo
ja Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime, kuris bus va
sario 20 Kultūros Židiny.

Gavėnia prasideda vasario 
23 trečiadienį, Pelenų die
ną. Ta proga vedamojo straips
nio vietoj spausdinam vysk. V. 
Brizgio mintis, tinkamas gavė
nios rimčiai.

Kaukių balius bus šį Šešta
dienį, vasario 19, Kultūros Ži
diny. Programą praves aktorius 
Vitalis Žukauskas, šokiam gros 
Amour orkestras. Už gražiausias 
kaukes bei kostiumus bus duo
damos 5 premijos. 100 dol. pre
mijos mecenatė yra Elena Mic- 
keliūnienė. Baliaus pradžia 8 
v.v. Rengėjai — New Yorko atei
tininkai. Šis balius yra tradici
nis, jau rengiamas eilę metų.

Maironio lituanistinėj mo
kykloj šį šeštadienį, vasario 19, 
bus paminėta Lietuvos nepri
klausomybės šventė ir dr. Jono 
Basanavičiaus 50 metų mirties 
sukaktis. Minėjimas bus pasku
tinių pamokų metu. Kitą šešta
dienį, vasario 26, dėl kuro tau
pymo pamokų nebus.

Dalia Sakaitė, pianistė, prane
ša, kad nuo vasario mėn. priims 
mokinius piano pamokom. In
formacijos reikalu skambinti 
(212) 749-1141.

New Yorko Jaunimo Sąjungos 
susirinkimas įvyks Kultūros Ži
diny vasario 20, sekmadienį, 6 
vai. vak., tuoj po Vasario 16 
minėjimo. Darbotvarkėj pra
nešimai apie artėjančius Jau
nimo Sąjungos rinkimus ir apie 
artėjančią Europos Saugumo 
Konferenciją Belgrade. Visas 
jaunimas, organizacijų atstovai 
ir pavieniai asmenys kviečiami.

Jaunimo Sąjungos tarybos rin
kimai įvyks balandžio 2. Kandi
datais gali būti lietuvių kilmės 
jaunuoliai 18-30 metų amžiaus. 
New Yorko LB apygardos ribo
se (visa New Yorko valstija, iš
skyrus Buffalo ir Rochester apy
linkes} gyveną, kurie nori kandi
datuoti, turi pranešti New Yor
ko rinkiminės komisijos pirmi
ninkui Vytautui Radzivanui, 84- 
16 llOth St., Richmond Hill, 
N.Y. 11418 (Tel. 212 441-2304), 
ne vėliau kaip vasario 28. Bal
suoti galės jaunuoliai 16-30 me
tų. Kas nori paštu gauti rinki
minę medžiagą, prašomas kreip
tis iki kovo 15. Ta pačia proga 
bus renkama New Yorko Jauni
mo Sąjungos valdyba. Norį kan
didatuoti turi pranešti rinkimi
nei komisijai iki kovo 15.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos New Yor
ko skyriaus metinis susirin
kimas įvyks kovo 6, sek - 
madienį, 3:30 vai. po pietų Kul
tūros Židiny. Bus svarstomi įdo
mūs skyriaus veiklos klausimai. 
Skyrius deda pastangas artimoj 
ateity surengti išvyką apžiūrė
ti naują įdomią susisiekimo prie
monę New Yorke. Visi nariai ir 
naujai baigę mokslus inžinie
riai kviečiami.

Lito bendrovės dovaną skau
tų veiklai paremti — dviejų 
asmenų savaitgalis Mount Plea- 
sant Lodge, N.Y. — skautam 
remti komiteto baliuj laimėjo 
Tadas Jasaitis iš Great Neck, 
N.Y.

Korp! Neo Lithuania sueiga 
bus vasario 26, šeštadienį, Con- 
gregational bažnyčios salėj, 91 
Street ir 85 Rd., Woodhaven, 
N.Y. Pradžia 8 v.v. Valdyba pra
šo visus korporantus dalyvauti 
sueigoj.

Dovana, kuri rengia keliones į 
Lietuvą, prašo registruotis, kurį 
vasaros mėnesį norite keliauti. 
Jau dabar daromi visi kelionių 
pasirengimai. Skambinti (212) 

296-5250, namų tel. (212) 
296-5359.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio susirinkimas 
buvo vasario 11, penktadienį, 
Kultūros Židiny. Valdybos pir
mininkas A. Sabalis padarė pra
nešimą apie Vliko veiklą, kalbė
ta sambūrio aktualiais reikalais.

New Yorko Užgavėnių
KAUKIŲ BALIUS

vasario 19, šeštadienį, Kultūros Židiny

Pradžia 8 vai. vak.

Programą praveda aktorius Vitalis Žukauskas 
Šokiam groja Amour orkestras
Namie gaminti užkandžiai ir karšta vakarienė su 

stipriais gėrimais
įėjimo auka — suaugusiem 12:50 dol. 
moksleiviam ir studentam — 7 dol.

Stalai ir vietos užsakoma pas šiuos asmenis:

Aloyzas Baronas, rašytojas, su 
žmona Nijole vasario 12 atvyko 
iš Chicagos ir dalyvavo literatū
ros vakare — koncerte. Rašy
tojas skaitė novelę ir humoristi
nių eilėraščių. Svečiai buvo su
stoję pas Jadvygą Lukošienę, 
Richmond Hill, N.Y., aplankė 
savo pažįstamus V. Mickeliūną, 
Živilę ir Zenoną Jurius. V. Ma
želio palydėti, apžiūrėjo New 
Yorko miestą. Į Chicagą išskrido 
vasario 14. Parodos ir koncer
to rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
Jadvygai Lukošienei už vaišingą 
svečių priėmimą.

Tryptinis, N.Y. tautinių šokių 
ansamblis, vadovaujamas Jad
vygos Matulaitienės, dalyvauja 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 20 
Kultūros Židiny.

Estų tautinių šokių grupė da
lyvauja Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime, kuris 
bus vasario 20 Kultūros Židiny.

Kaziuko mugėj vyr. skaučių 
židinys Vilija turės didelį savo 
skyrių ir pardavinės gintarus, 
audinius, įvairius medžio droži
nius. Kas turi tokių daiktų ir 
nori parduoti, prašom skambinti 
židinietėm — Danutei Svetakie- 
nei — 478-4662 arba Vidai Jan
kauskienei — 849-2260.

Kazimieras Klastauskas, žur
nalistas, jau kuris laikas sunkiai 
serga ir gydosi namie. Dabar su
sirgo ir jo žmona.

Viktorijos ir Juozo Gruodžių 
užprašytos gregorijoninės mi
šios už a.a. Aleksandrą Kęs
tutį Kazicką pradedamos laikyti 
pranciškonų vienuolyno koply
čioj vasario 16.

Maspeth, N.Y., vasario 5 
staiga mirė Marijona Povilaitie- 
nė-Šlapikaitė. Palaidota vasario 
9 iš Viešpaties Atsimainymo 
bažnyčios Šv. Karolio kapinėse. 
Nuliūdime liko vyras Petras, 
sūnus Edvardas ir du broliai — 
Vincas ir Petras Šlapikai.

Nijolei Sadūnaitei New Yorko 
kabelio televisijoj (kanalas C) 
skiriama Pro Ecclesia fundaci
jos programa vasario 19, šešta* 
dienį, 9 vai. vak. Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos reikalų ve
dėjas kun. Kazimieras Puge
vičius ir Laisvės Žiburio radijo 
programos angliškosios dalies 
vadovė Daiva Kezienė kalbės 
apie Nijolę Sadūnaitę ir jos teis
mą už Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronikos platinimą. Bus 
apžvelgta dabartinė katalikų 
Bažnyčios bei žmogaus teisių 
pažeidimo padėtis Lietuvoj, taip 
pat Batuno veikla Jungtinėse 
Tautose. Bus skaitomos ištrau
kos iš Nijolės pareiškimų teisme, 
rodomi Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikos originalai ir 
skaidrės apie Lietuvos bažny
čias. Programos moderatoriai — 
Pro Ecclesia fundacijos prez. Ti- 
mothy Mitchell ir Murray Hill 
News redaktorius Edward 
Brennan. Šią programą išrūpino 
bei techniškai paruošė Kęstutis 
K. Miklas, Batuno pirmininkas 
ir Vliko tarybos narys.

Kęstutis K. Miklas, Batuno 
pirmininkas ir Vliko bei JAV LB 
tarybų narys, bus pagrindinis 
kalbėtojas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėjime 
Clevelande vasario 20. Minėji
me rengia Clevelando Altą.

Už a.a. Motiejaus Smalesko 
vėlę sausio 25 buvo aukojamos 
mišios, kurias užprašė A. Krei
vėnienė.

Lietuvos steigiamasis seimas, 
V. Daugirdaitės-Sruogienės pa
rašyta ir Tautos Fondo perei
tais metais išleista knyga, New 
Yorko visuomenei bus pristaty
ta vasario 27, sekmadienį, 4 
vai. po; pietų Kultūros Židinio 
mažojoj salėj. Simpoziume apie 
knygą kalbės dr. Bronius Ne
mickas, dr. Algirdas Budreckis ir 
Antanas Razgaitis. Moderato
rius — Tėv. dr. Kornelijus Buč
inys, OFM.

Dail. Česlovas Janušas demonstruoja akvarelės techniką vasario 11, penktadienį, Kultūros 
Židiny. Ant sienų matosi parodos paveikslai. Nuotr. L. Tamošaičio

Kaukių baliuj, pagal taisykles, 
kurie dėvės kaukes, tų veidas tu
ri būti uždengtas. Į balių žada 
jaunimo atvykti ir iš kitų miestų. 
Jaunimo stalus tvarko Petras Tu
tinas, tel. (212) 647-1406.

Broliai Norkai (Norkus 
Brothers Ine.), kaip praneša As- 
bury Park Press laikraštis, nupir
ko dvi Foodtown krautuves Nep
tūne ir Point Pleasant vietovė
se, New Jersey. Kiekvienoj 
krautuvėj yra po 50 tarnautojų. 
Broliai Norkai taip pat yra sa
vininkai ir Freehold vietovėj 
esančios Foodtown krautuvės.

Dail. Ona Paškevičienė 
LB New Yorko apygardos VIII- 
oj dailės parodoj gautą 100 
dol. premiją už tradicinį meną 
paaukojo Kultūros Židiniui a.a. 
Aleksandrui-Kęstučiui Kazickui 
atminti. Nuoširdus ačiū.

Kultūros Židiniui po 10 dol. 
aukojo: Marija Storolienė,
Woodhaven, N.Y., Veronika Po- 
vidis, Smithtown, N.Y. Nuošir
dus ačiū.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškom plokštelėm, kny
gom ir suvenyrais Vasario 16- 
osios minėjimo proga veiks Kul
tūros Židinio patalpose. Skaity
tojai galės sumokėti savo prenu
meratą ir įsigyti lietuviškų pokš
telių ar naujausių leidinių.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės metu vasario 20 K. Židi
ny, kaip ir kas metai, veiks val
gių ir gėrimų bufetas. Valgykla 
bus atidara nuo pirmos valandos, 
prieš programos pradžią ir minė
jimui pasibaigus.

Išnuomojamas butas iš 3 kam
barių dirbančiai porai. City Line. 
Dėl sąlygų skambinti tel. TA 7- 
0645.

Ridgevvoode išnuomojamas 2 
kambarių 1 asmeniui butas prie 
gero ir patogaus susisiekimo. 
Tel. 497-5748.

Saulėtos Arizonos šiltas ir 
sausas oras pritraukia vis dau
giau ir daugiau lietuvių, beieš
kančių sveikesnio klimato. Na
mų kainos kol kas čia dar yra 
žemesnės negu kitur. D. Zaka
ras, Century 21 Realty, 8528 N. 
7th Street, Phoenix, Az. 85020.

Darbininko 1977 m. kalendo
rius skaitytojam buvo išsiuntinė
tas 1976 lapkričio mėn. Jei kas 
negavo, ar norėtų gauti daugiau 
egzempliorių, prašom prisiųsti 2 
dol. išlaidom padengti.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe- 
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

DEMONSTRAVO

AKVARELĖS

TECHNIKĄ

8-tos dailės parodos progra
moj buvo vienas vakaras, skirtas 
pačios kūrybos technikos de
monstravimui. Tas vakaras buvo 
vasario 11, penktadienį, Kultū
ros Židinio mažojoj salėj, kur 
buvo susirinkę apie 30-40 žmo
nių. Dail. Česlovas Janušas de
monstravo akvarelės techniką.

Čia buvo įsirengęs lyg savo 
studijoj, atnešęs popieriaus pa
vyzdžių, pasieniais buvo išstatęs 
visą eilę savo sukurtų akvarelių.

Pradžioj jis supažindino su ak
varelės dažais, popieriumi, jo

rūšimis, teptukais. Parodė kele
tą labai brangių teptukų ir tada 
jau demonstravo akvarelės tech
niką. Papasakojo, kad akvare
lės techniką jis yra demonstra
vęs kokią 30 kartų. Pasinaudo
jo Šlapia akvarelės technika, kur 
popierius visai sušlapinamas. 
Taip jis čia per kokią valandą 
padarė vakaro prieblandos pa
veikslą, kur pilna vandens, žo
lių, atspindžių.

Susirinkę jam bent porą kartų 
paplojo. Tą sukurtą paveikslą jis 
paaukojo rengėjam. Čia pat bu
vo platinami bilietai ir buvo pra
vesta loterija. Paveikslą laimėjo 
Jonas Klivečka.

Po šios demonstracijos pub
lika turėjo progos dar pavakaro
ti, išgerti kavos, apžiūrėti paro
dą.

LIETUVOS 
STEIGIAMASIS SEIMAS

Šią knygą paruošė prof. dr. VANDA DAUGIRDAITĖ- 
SRUOGIENĖ ir išleido Tautos Fondas.

Šios knygos PRISTATYMAS įvyks vasario 27, sekma
dienį, 4 vai. po pietų Kultūros Židiny, Brooklyne.

Apie šią knygą referuos PROF. DR. B. NEMICKAS, 
DR. A. BUDRECKIS ir A. RAZGAITIS. Moderatorius — 
TĖV. DR. K. BUČMYS, OFM.

Visi, kuriem įdomu išgirsti apie nepriklausomos 
Lietuvos valstybės kūrimosi eigą, kviečiami dalyvauti. 
Bus galima šia proga įsigyti ir pristatomą knygą, kurios 
kaina 6.50 dol.

Išlaidom padengti prie įėjimo bus renkamos laisvos 
aukos.

TAUTOS FONDO VALDYBA

Loretą Vainienę 296-6860 296 8607 
Stasę Bobelienę 647-6637
Petrą Tutiną 647-1406

New Yorko ateitininkai

Dėmesio automobilistams! 
Patogiausia vieta apsirūpinti gasolinu yra

TEXACO
pardavimo stotis. Arčiausiai Kultūros Židinio, 594 Jamaica 
Avė. — Highland PI. sankryža. Brooklyn, N.Y. 11208, 
Kainos žemesnės kaip kitose vietose Atidaryta ir sekma

dieniais nuo 8-6. Pirmadieniais-Šeštadieniais 7-7

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ
sekmadienį, vasario 20 dieną

DALYVAUKIME VISI!
11 vai. — iškilmingos pamaldos Apreiškimo 

parapijos bažnyčioje. 
Organizacijos dalyvauja su vėliavomis.

3 vai. popiet — Kultūros Židiny 
nepriklausomybės minėjimas.

Kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS
Gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS
Gub. CAREY ir burm. BEAME proklamacijos 
Žodis iš Washingtono-_ ALFRED FRIENDLEY, JR. 
ALGIS ZAPARACKAS — svečias iš Detroito 
New Yorko lietuvių nutarimai

Meninę programą atliks vyrų choras PERKŪNAS, 
tautinių šokių ansamblis TRYPTINIS, ESTŲ 
tautinių šokių grupė.

Auka — 4 dol.
Studentam — 1 dol.

N. Y. Amerikos Lietuvių Taryba
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