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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

JAV senatorius Robert Dole 
Belgrado konferencijoj stipriai 
pasisakė dėl Pabaltijo tautų — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
okupacijos ir žmogaus teisių 
laužymo. Jam mėgino atsakyti 
Sovietų atstovas Voroncovas. 
Tada JAV delegacijos pirm. 
Arthur Goldberg dar stipriau pa
brėžė žmogaus teisių laužymą 
Pabaltijo kraštuose.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
pakvietė JAV, Sov. S-gą, Izraelį 
ir visas arabų valstybes į Kaire 
įvyksiančią konferenciją būsi
mos Ženevos konferencijos pro
cedūriniam nesutarimam iš
lyginti.

Izraelis ir JAV pritarė Kairo 
konferencijai. JAV šioj kon
ferencijoj bus atstovaujamos 
valst. sekr. pavaduotojo Art. Ry
tų reikalam Alfred L. Atherton, 
Jr. Prez. Carter paragino ir kitas 
arabų valstybes šioj konferenci
joj dalyvauti.

Sov. S-ga ir Sirija Egipto 
kvietimą dalyvauti Kairo konfe
rencijoj atmetė, kaltindamos, kad 
Egiptas ir Izraelis šia konferen
cija siekia atskiro susitarimo.

Jordanas pažadėjo dalyvauti 
Kairo konferencijoj, jei ir kitos 
arabų valstybės joj dalyvaus.

JT gen. sekr. Kurt VValdheim 
pareiškė, kad JT Kairo konferen
cijoj bus atstovaujamos. Tuo pa
čiu metu jis paskelbė šauksiąs 
atskirą JT konferenciją Art. Rytų 
reikalam svarstyti, bet JAV ir Iz
raelis šį jo kvietimą atmetė, nes 
tai sudarytų stabdį būsimai 
Ženevos konferencijai.

Antrasis tarptautinis Sacha
rovo vardo apklausinėjimas dėl 
žmogaus teisių pažeidinėjimo 
Sov. S-goj ir rytų Europos ko
munistinėse valstybėse pasi
baigė Romoj, pasmerkdamas 
Sov. S-gą ir rytų Europos valsty
bes už žmogaus teisių pažeidi
mus. Čia buvo apklausinėjami 
Sov. S-gos, Lenkijos, Bulgarijos, 
Rytų Vokietijos ir Čekoslovaki
jos ištremtieji kovotojai už žmo
gaus teises.

Rumunijoj jau trečias mėnuo 
vyksta dešimčių tūkstančių ang
lies kasyklų darbininkų streikai 
ir demonstracijos dėl sunkios 
darbininkų ūkinės būklės ir po
litinių priežasčių. Streiko pa
liestom sritim saugoti vyriausy
bė pasiuntusi 2000 karių. Strei
kininkai pasigrobė įkaitu ka
syklų min. Babulau ir užblokavo 
įėjimus į kasyklas. Streiko orga
nizatorius Dobrei su šeima bu
vo suimtas ir išgabentas. Strei
kas persimetė ir į kitas pramo
nės šakas.

Tailandas, iki šiol teikęs prie
glaudą Vietnamo pabėgėliam, 
pradėjo laivais atplaukiantiem 
Vietnamo pabėgėliam neleisti 
išlipti į krantą.

P. Afrikos parlamento rinki
mus didele dauguma laimėjo 
min. pirm. John Vorster vado
vaujama tautinė partija.

Prez. Carter numato gruodžio 
pabaigoj lankyti Lenkiją, Iraną, 
Indiją," Saudi Arabiją ir Pran
cūziją.

Grupė sovietų disidentų ap
kaltino kai kurias vakarų Euro
pos valstybes, išskyrus Olandiją, 
Daniją, Norvegiją, Švediją ir 
Belgiją, kad jos Belgrado kon
ferencijoj neišdrįso kalbėti prieš 
žmogaus teisių pažeidinėjimus 
komunistinėse valstybėse.

Somalijos partizanų puolimai 
prieš Etiopijos Ogaden provin
cijos strateginį Harar miestą 
vyksta sėkmingai. Esą kovos 
vykstančios šio miesto gatvėse.

Sov. S-ga įspėjo visas valsty
bes, kad ji gruodžio 1-10 vykdys 
raketų bandymus šiaurinėj Ra
miojo vandenyno srity.

LIETUVIŲ MOKSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJ

Populiarių visuomeninių su
važiavimų turim daug, moks
linių — žymiai mažiau. Tai su
prantama. Moksliniam suvažia
vimam reikalingas ilgesnis pasi
ruošimas, ir jie negali būti daž
ni. Anksčiau būdavo ruošiami 
kultūros kongresai, dabar jau ku
ris laikas — Katalikų Mokslo 
Akademijos, Lituanistikos Insti
tuto suvažiavimai ir simpoziu
mai.

Lapkričio 24-27 Chicagoj, Jau
nimo Centre, įvykęs simpoziu
mas yra trečias ir, galima sakyti, 
sėkmingiausias. Matyt, patirtis 
čia daug padėjo. Šiame simpo
ziume žymiai daugiau buvo skir
ta dėmesio kūrybai. Tai paliudi
ja ne tik gausios paskaitos bei 
pranešimai iš humanistinių sri
čių, bet ir literatūros vakaras — 
koncertas, Lietuvių dailininkių 
draugijos paroda, susipažinimo 
vakaras su literatūrine progra
ma, banketas su koncertine da
lim ir pagaliau pamaldos sim
poziumo dalyviam.

Šio trečiojo simpoziumo, skir

III-jo Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto pirm. dr. Kazys Ambro
zaitis (vidury) tariasi su to komiteto vicepirmininku inž. Juozu Rimkevičių (kairėj) ir 
dr. T. Remeikiu

MIRĖ DAIL. 
TELESFORAS 
VALIUS

Gruodžio 1 rytą Toronte, Ka
nadoj, po sunkios ligos mirė dai
lininkas, grafikas, Telesforas Va
lius. Prieš keletą metų jį buvo 
ištikęs širdies priepuolis. Šią va-

VĖL PORA LIETUVIŲ 
SULAUKĖ LAISVĖS
Amnesty International pa

stangomis išleista iš kalėjimų 
sąžinės kalinių — medicinos 
darbuotojų, kalintų 25-iose vals
tybėse. Sovietų Sąjunga išleido 
vienuolika, tarp jų du lietuvius 
studentus: Arvydą Čechanavi- 
čių ir Šarūną Žukauską.

Arvydas Čechanavičius gimęs 
1949 Kaune. 1973 jo bute buvo 
padaryta krata ir rastos magne
tofono juostelės su Amerikos 
Balso, Vatikano radijo ir kt. į- 
rašais. Apkaltintas už “privačią 
praktiką nebaigus Medicinos 
Instituto” ir už “antitarybinę 
agitaciją bei propagandą ’. Teis
mo sprendimu patalpintas į psi
chiatrinę ligoninę.

Šarūnas Žukauskas, gimęs 
1950, ketvirto kurso medicinos 
studentas, buvo nuteistas šeše- 
riem metam į griežto režimo 
Solikamsk, Permės srities, sto
vyklą. Kartu su kitais kaliniais 
pasirašė pareiškimą dėl politi
nių teisių. (Elta) 

to mokslui ir kūrybai, pagrin
dą sudarė JAV LB krašto valdy
ba, Amerikos lietuvių gydytojų 
sąjunga, Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjunga ir 
Lituanistikos institutas. Tos or
ganizacijos skyrė po vieną ar po 
du atstovus, iš kurių susidarė 
simpoziumo taryba.

Buvo dar du komitetai. Or
ganizaciniam komitetui pirmi
ninkavo dr. Kazys Ambrozaitis, 
mokslinės programos komitetui 
— dr. Rimvydas Šilbajoris. Jie 
abu atliko neįsivaizduojamai 
sunkų darbą.

Čia taip pat minėtinas inž. 
Juozas Rimkevičius, organizaci
nio komiteto vicepirmininkas, 
ant kurio pečių gulė daugybė 
reikalų. Jis paruošė ir simpo
ziumo leidinį — 278 psl. knygą 
su paskaitų santraukomis, pa
skaitininkų nuotraukomis ir 
įvairiausia informacija lietuvių 
bei anglų kalbom.

Simpoziume užsiregistravu
sių dalyvių pagal organizacinio 
komiteto pirmininko pranešimą 

sąrą palietė jį paralyžius. Nuo 
to laiko jis sirgo ir nepasveiko. 
Palaidotas gruodžio 5 lietuvių 
kapinėse Toronte. Paliko žmo
ną Aldoną, Lietuvoj brolius ir ki
tus gimines.

Dail. Telesforas Valius buvo 
gimęs 1914 liepos 10 Rygoj, 
Latvijoj. Užaugo Telšiuose, ten 
praleido savo jaunystę, ten 
pradėjo mokytis.

Baigęs Telšių gimnazijos 4 
klases, 1931 išvyko į Kauno Me
no mokyklą. Ją baigė 1937, bai
gė grafikos specialybę pas prof. 
Adomą Galdiką.

Dar besimokydamas meno 
mokykloj, pradėjo dirbti daili
ninku Kauno Audinių šilko fab
rike. Dirbo nuo 1934 iki 1942. 
Nuo 1942 iki 1944 buvo grafi
kos katedros vedėjas Vilniaus 
Dailės Akademijoj. 1944 buvo 
Žemaičių teatro direktoriumi ir 
dailininku Telšiuose. Karo metu 
pasitraukęs į Vokietiją, gyveno 
Freiburge, kur dėstė grafiką Tai
komosios Dailės Institute. Į Ka
nadą emigravo 1949. Apsi
gyveno Toronte.

Kaip dailininkas grafikas reiš
kėsi labai plačiai, dalyvavo 
įvairiose parodose Europos 
kraštuose ir čia Š. Amerikoj. 
Buvo daugelio dailininkų sąjun
gų narys. Iliustravo, papuošė 
daug lietuviškų leidinių. Buvo 
nuolatinis Aidtj žurnalo bendra
darbis ir dailininkas. 

buvo 1000 su viršum. Į tą mi
nią neįeina studentai ir neužsi
registravusieji. Paskaitininkų 
būta 115. Kai kurios paskaitos 
buvo ilgos, ir auditorijose jas 
prisiėjo trumpinti. Visos pasižy
mėjo turiningumu ir kruopščiu 
paruošimu. Buvo pranešta, kad 
paskaitos bus išspausdintos sim
poziumo ar Lituanistikos insti
tuto specialiame leidiny.

Simpoziumo programa
Simpoziumas atidarytas lap

kričio 24, ketvirtadienį, 2 vai. 
popiet vysk. V. Blizgio malda, 
himnais, sveikinimais ir vadovų 
— dr. K. Ambrozaičio bei dr. R. 
Šilbajorio — kalbomis.

Prieš tai — lapkričio 23 vaka
rą — buvo susipažinimo pobū
vis su vaišėmis ir svečių pri
statymu. Jį paįvairino Aloyzas 
Baronas su humoristine kūryba.

Lapkričio 24 prieš pietus vyko 
Lituanistikos instituto suva
žiavimas ir Amerikos lietuvių

(nukelta į 4 psl.)

-o-
Dail. Valius buvo reta asme

nybė — nuostabiai malonaus 
būdo, bičiuliškas ir paslaugus 
visiem, visada aplink save 
skleidė gera. Tiek Toronto lietu
viai, tiek ir visa lietuvių tauta 
neteko nuostabiai gero žmo
gaus, gero dailininko grafiko. 
Apie jo dailininko veiklą bei 
kūrybą parašysim kitą kartą.

Dail. Telesforas Valius.
Nuotr. V. Maželio

— Sovietinės premijos lietu
viam. Spalio švenčių proga są
junginės premijos paskirtos Lie
tuvos Melioracijos valdybos vir
šininko pavaduotojui Alfredui 
Kunevičiui už našių ekskavato
rių sukūrimą, Panevėžio dramos 
aktoriui Donatui Banioniui už 
vaidmenį filme “Misterio Ma- 
kinlio pabėgimas”, Akmenės ce- 
mento-šiferio kombinato maši
nistui Stanislovui Venckui už 
socialistinį lenktyniavimą, Klai
pėdos celiuliozės gamyklos bri
gadininkui rusui Anatolijui Bu- 
šujevui — socialistinio lenkty
niavimo pirmūnui, už tuos pat 
nuopelnus — Joniškio rajono 
Bariūnų kolchozo melžėjai Ie
vai Glinskienei. Premiją gavo ir 
Maskvoj dirbąs lietuvis dirigen
tas Algis Žiūraitis.

— Lietuvos operos solistė 
Aleksandra Staškevičiūtė jau 
pirmosios sovietų okupacijos 
metu palinko į tarnybą okupan
tam, karo metu buvo pasitrau
kusi į Rusiją, koncertavo rau
donarmiečiam užfrontėj. Dabar
tinėj Lietuvoj ji labai pagerb
ta — suteiktas jai nusipelniu
sios Sovietų Sąjungos solistės 
vardas (1952). Dabar Čekoslova
kijoj (ten ji yra baigusi muzi
kos konservatoriją) susuktas 
spalvotas televizijos filmas, 
vaizduojąs solistės gyvenimą ir 
pavadintas “Mano antroji tėvy
nė”.

— Lapkričio pradžioj Akade
minis Vilniaus dramos teatras 
10 dienų gastroliavo Rytų Vo
kietijoj: Veimare, Gotoj. Reper
tuare buvo J. Grušo “Cirkas”, 
A. Laurinčiuko “Neapykantos 
spalva” ir F. Dostojevskio “Ste
pančikovo dvaras”. Taip pat R. 
Vokietijoj gastroliavo ir žymusis 
smuikininkas Eugenijus Pau
lauskas, lydimas pianisto Dai
niaus Trinkūno. Koncertavo 
Drezdene, Halėj, Erfurte, Vei
mare, Leipcige, Magdeburge, 
Blankenburge. Į Lenkiją, į Balt
stogę buvo išvykęs Lietuvos Fil
harmonijos orkestras, diriguoja
mas J. Domarko ir M. Dvario
naitės. Grojo M. Musorgskio, 
P. Čaikovskio, D. Šostakovi- 
čiaus, M. K. Čiurlionio, S. Vai
niūno, E. Balsio, J. Domarko ir 
J. Juozapaičio kūrinius.

— Jono Avyžiaus Lenino pre
mija apdovanotas tendencingas 
romanas “Sodybų tuštėjimo me
tas” Sovietijoj yra labai išrekla
muotas; išverstas į daugelį kal
bų: rusų, ukrainiečių, bulgarų, 
slovakų, lenkų, latvių, estų, vo
kiečių, anglų, prancūzų. Dabar 
15,000 tiražu išleistas rumuniš
kas vertimas. Netrukus romanas 
būsiąs išleistas čekų, moldavų, 
kazakų kalbomis.

— Neseniai okupuotoj Lietu
voj Vagos leidykla išleido Lie
tuvos Mokslų akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros institu
to paruoštą Kristijono Donelai
čio raštų tomą: Kristijonas Do
nelaitis, RAŠTAI. Tai akade
minio lygio kolektyvinis darbas, 
susidedąs iš dviejų dalių: pir
moj daly yra K. Donelaičio kū
ryba, antroj — laiškai, pastabos 
bažnytinėse parapijos knygose 
ir kiti įvairūs užrašai, bylos dėl 
parapijos žemės. Grožinę kū
rybą, laiškus, įvadą ir plačius 
teksto komentarus paruošė Leo
nas Gineitis, jau anksčiau para
šęs dvi mokslines knygas apie K. 
Donelaitį ir jo epochą. Tik “Pa
vasario linksmybės” ir “Vasaros 
darbai” tėra išlikę iš paties K. 
Donelaičio rankraščių, visa kita 
jo kūryba išliko Išdagų klebono 
J. Hohlfeldo nuorašuose. Tais 
pagrindiniais šaltiniais ir naudo
josi L. Gineitis ruošdamas teks
tus. Knygoj lygiagrečiai spaus
dinami du tekstai: pirmasis iš
laiko K. Donelaičio rašybos ir 
kalbos originalumą, o antrasis 
jau duodamas dabartinė rašyba, 
kiek išlygintos ir tarmybės. K. 
Donelaičio kalbos savybes ko
mentavo ir žodynėlį paruošė 
net du kalbininkai — K. Ulvy
das ir K. Donelaičio tarmę ge
rai išstudijavęs J. Kabelka. Ant
rosios dalies archyvinę medžia
gą — K. Donelaičio rašytus ofi
cialius raštus, autobiografinius 
užrašus, įrašus bažnytinėse kny

gose — ir gausius tos srities ko
mentarus paruošė Kostas Dovei
ka. Visam redakciniam darbui 
pirmininkavo Kostas Korsakas. 
Veikalas paruoštas kruopščiai 
moksliškai, komentarai išsamūs. 
Pasigendam tik išsamesnės poe
to biografijos ir jo kūrybos ver
tinamosios analizės.

— Minėtinos ir kitos okupuo
toj Lietuvoj išleistos knygos: 
Tatjanos Rostovaitės teatro kri
tikos etiudai “Scenoje — lie
tuvių dramaturgija” (136 psl., 
4000 egz.), Marcelijaus Marti
naičio kritikos straipsnių rinki
nys “Poezija ir žodis” (248 psl., 
5000 egz.), Algimanto Bučio 
II laida knygos “Romanas ir da
bartis” (408 psl., 10,000 egz.).

.— Lietuvių Rašytojų sąjun
goj veikia “pirminė partinė or
ganizacija”. Jos uždavinys pri
žiūrėti rašytojus, kad šie savo 
kūriniuose nenutoltų nuo pilie
tinio kryptingumo, nuo mark- 
sistinės-leninistinės gyvenimo ir 
žmogaus sampratos. Spalio 
šventės proga Vilniuj buvo su
šauktas tos partinės rašytojų or
ganizacijos ataskaitinis susirin
kimas. Jam pirmininkavo poetas 
A. Baltakis. Pagrindinį praneši
mą padarė organizacijos sekre
torius R. Kašauskas. Jo prane
šimas buvo optimistiškas. Jis 
džiaugėsi, kad rašytojai aktyviai 
dalyvavo Spalio revoliucijos še
šiasdešimtmečio pasiruošime, 
svarstė naująją konstituciją, pro
pagandinius dalykus reiškė kū
ryboj. Pranešėjas džiaugėsi M. 
Sluckio, Alf. Bieliausko, brolių 
Dirgėlų, J. Požėros, G. Kanovi
čiaus, R. Lankausko, S. Šaltenio, 
J. Apučio romanais ir novelėmis, 
džiaugėsi ir gausiomis poezijos 
knygomis, kuriose buvo jaučia
mas visuomeninis pradas, pilie
tinis kryptingumas, ypač žavė
josi V. Reimerio “Vėjo vynu” 
ir Just. Marcinkevičiaus “Maž
vydu”. Džiaugėsi, kad ir kriti
kos darbuose atsispindi komu
nistų XXV suvažiavimo dvasia, 
kad kritika vadovaujasi “mark
sizmo-leninizmo mokslu, il
gamete socialistinės literatūros 
praktika”. Pranešėjas reiškė sa
vo nepasitenkinimą, kad atsi
randa poetų, kurie bando kurti 
“sterilią poeziją, nutolusią nuo 
socialinių nūdienos reikmių, 
nuklystančią į abstraktų estetiz- 
mą”. Žodžiu, ta partinė rašyto
jų organizacija atlieka laisvos 
kūrybos slopinimo vaidmenį, 
vietoj tikros nuoširdžios poezi
jos reikalauja pilietinės publi
cistikos.

— Spalio sukakčiai Lietuvoj 
išleista “pilietinės” poezijos an
tologija “Spalio žvaigždės”. An
tologijoj sudėta daugybė agitaci
nių publicistinių eilėraščių, pra
dedant J. Janonių ir baigiant V. 
Šimkum ir V. Reimeriu. Į rin
kinį pateko ir tie reti nekomu- 
nistų poetų eilėraščiai, kurie bu
vo kaip privaloma duoklė parti
jos reikalavimam: V. Mykolai
čio-Putino, B. Sruogos, J. Degu
tytės. Ir turinio, ir formos at
žvilgiu ši antologija yra menka
vertės eiliuotos publicistikos 
rinkinys.

— Belgrade, Jugoslavijoj, išsi
laisvinimo iš vokiečių okupa
cijos minėjimo proga, kasmet 
vyksta komunizmui pritariančių 
rašytojų suvažiavimai. Šiais me
tais toks suvažiavimas buvo jau 
keturioliktas. iŠ Lietuvos į su
važiavimą buvo pasiųstas lite
ratūros kritikas filologijos dakta
ras Jonas Lankutis. Jis suva
žiavime kalbėjo apie “tarybinių” 
tautų literatūrų tarpusavio są
veikas ir apie lietuvių literatū
ros ryšius su kaimyninių tautų 
literatūromis. Jo pranešimas bu
vęs paskelbtas ir vietinės televi
zijos.

Pr. N.

— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką vokiečių kalba pa
skelbė Actą Baltica žurnalas. 
Vienoj 188 psl. knygoj sudėtos 
kronikos nuo 15 iki 19 numerių, 
o kitoj — 242 psl. knygoj iš
spausdintos kronikos nuo 20 iki 
24 numerių. Abu tomai iliustruo
ti Vilniaus miesto ir jo bažny
čių nuotraukomis.
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Savaitės 
įvykiai

PAMOKO, PADRĄSINA, ĮPAREIGOJA
Dr. J. Basanavičiaus mirties 50-mečio proga

Simon VViesentahl, pagarsėjęs 
nacių nusikaltėlių medžiotojas, 
pareiškė turįs žinių, kad 1944 
Budapešte pagrobtas Švedijos 
diplomatas Raul Wallenberg dar 
1975 buvo laikomas Sov. S-gos 
psichiatrinėj ligoninėj Irkutske, 
nors Sov. S-ga buvo paskelbus, 
kad jis 1946 mirė darbo stovyk
loj.

Sov. S-ga įspėjo Japoniją, kad 
ji, pasirašydama su Kinija taikos 
ir draugingumo sutartį, galinti 
sulaukti tam tikrų represijų. Su
tartis numato, kad susitariančios 
šalys priešinsis trečiosios jėgos 
pastangom įsistiprinti šiaurės 
vakarų Ramiojo vandenyno 
srity. Sov. S-ga įžiūri, kad šis 
sutarties straipsnis yra nukreip
tas prieš ją.

Ispanijos komunistų partija 
numato iš savo programos paša
linti bet kokį leninizmo minė
jimą. Ji liks tiktai marksistinė 
partija.

Rodezijos vyriausybės ka
riuomenė, remiama aviacijos, 
puolė dvi Mozambiko teritori
joj juodųjų partizanų stovyklas 
ir sunaikino apie 1200 partizanų.

Irakas, norėdamas sutrukdyti 
būsimą Kairo konferenciją, kvie
čia Alžiro, Libijos, pietinio Je
meno ir Palestinos išlaisvinimo 
org-jos vadų konferenciją Egip
tui izoliuoti.

Pekinge sieniniai atsišauki
mai apkaltino vyriausybės ir 
partijos pareigūnus, kad jie at
skirose krautuvėse pigesnėm 
kainom gali pirktis ir kitiem gy
ventojam neparduodamų prekių.

JAV prekybos d-tas pranešė, 
kad užsienio prekybos balansas 
per spalį pasiekė 3.1 bil. dol. de
ficitą.

Rodezijos juodųjų vadai vysk. 
Abel Muzorewa, Ndabaningi 
Sithole ir Jeremiah Chiran suti
ko tartis su min. pirm. Ian D. 
Smith dėl valdžios perleidimo 
juodųjų daugumai.

Popiežius Paulius VI priėmė 
Lenkijos komunistų partijos 
pirm-ką Edward Gierek.

Prez. Carter numatytas FBI 
direktorius federalinis teisėjas 
Frank M. Johnson dėl sveikatos 
sumetimų savo kandidatūrą atsi
ėmė. Dabartinis direktorius Cla- 
rence M. Kelley sutiko pareigas 
eiti iki vasario 15.

Nepaisant prez. Carter pastan
gų apriboti ginklų pardavimą, 
Sov. S-ga š.m. parduos dvigu
bai daugiau ginklų kaip 1976 
trečiojo pasaulio valstybėm.

Britanijos valst. sekr. šiaurės 
Airijai Roy Mason pasiūlė š. 
Airijos partijom išrinkti 78 narių 
parlamentą, kuris turėtų teisę 
prižiūrėti vietos savivaldybių 
veiklą.

Rytų Vokietijoj sprogęs kelei
vinio traukinio garvešys užmušė 
8 ir sužeidė 45 keleivius.

Brazilija, Bolivija, Kolumbija, 
Ekvadoras, Guyana, Peru, Suri- 
nam ir Venecuela pradėjo dery
bas Amazonės baseino van
denim reguliuoti.

Vietname buvo pagrobtas pre
kinis laivas, kuris su 178 pabė
gėliais atvyko į Australiją.

Egipto karinis teismas nuteisė 
5 kraštutinės mahometonų sek
tos narius mirti ir kitus 36 
kalėti nuo 3 iki 25 m. už Egip
to ministerio nužudymą ir kitus 
teroristinius veiksmus.

Italijos komunistų partija sie
kia sudaryti vakarų Europos so
cialistinių partijų bloką.

81 m. senatorius John McClel- 
lan iš Arizonos mirė miegoda
mas. JAV senate jis išbuvo 39 
metus.

Seniausias žydų anarchisti
nis laikraštis Freie Arbeiter 
Stimme, negalėdamas išsiversti, 
užsidarė. Būdamas savaitraščiu, 
jis turėdavo apie 30,000 skait\ - 
tojų, o virtus mėnesiniu, jo pre
numeratorių skaičius nukrito iki 
1,700.

— Lietuvos vyčių 103 kuopa, 
suorganizavusi 1977 metų Lie
tuvos vyčių seimą Providence, 
R.I., atsiuntė Darbininkui gražų 
padėkos diplomą už seimo ruo
šoj suteiktą talką.

Iš Aušros Nr. 6 (46)
Tamsi, gūdi, beviltiška naktis 

gaubė Lietuvos padangę. Jau 
visą šimtą metų Lietuva vilko 
kietą, sunkų Maskvos jungą. Ne
sėkme baigėsi pastangos ištrūkti 
iš Rusijos imperializmo replių 
Napoleono karų metu, buvo pra
laimėti abu 1831 ir 1863 metų 
sukilimai. Bajorija visiškai pra
rado politinės nepriklausomybės 
viltį ir, susižavėjusi lenkų kalba 
ir kultūra, galutinai atskilo nuo 
liaudies. Neraštingų kaimiečių 
tauta atrodė baigianti savo eg
zistencijos dienas. Mokslininkai 
ragino nedelsiant tirti kalbą ir 
papročius, užrašyti dainas ir pa
sakas, rinkti etnografinę medžia
gą, liaudies meno kūrinius. Že
mes, turtus, archyvus, daugybę 
materialinių gėrybių jau seniai 
buvo išgrobstę ir išsidalinę poli
tikai. Mokslininkam beliko pasi
dalinti paskutinį “pomirtinį” pa
likimą — neįkainojamas dvasi
nes vertybes.

Bet štai pačioj juodžiausioj 
priešaušrio tamsoj staiga sušvin
ta pirmieji Aušros spinduliai. 
Svetimųjų marinamai tautai 
dvelktelia naujo ryto viltis. Gy
venti! Gyventi, kaip ir kitų tau
tų žmonės gyvena. Atbusti, kaip 
ir kitos tautos atbunda! “Juk ir 
mes esame tokie pat žmonės, 
kaip ir mūsų kaimynai, ir nori
me visomis teisybėmis, priklau
sančiomis visai žmonijai, lygiai 
su mūsų kaimynais naudotis.” 
Slavai jau buvo pakilę. Nuo 
Juodmarių krašto Karpatų kal
nais žengė pavasaris. Tik rusiš
ko erelio naguose dūstančioj 
Lietuvoj siautėjo žiema. Čia tau
tos sąmonė dar miegojo. Dar 
niekas nekilo į darbą, nestojo 
petys į petį kovai ... Nes ilga 
vergovė išdildė iš atminties mū
sų laimingesnio ir neverginto 
gyvenimo atsiminimus, užsimir
šom, kuo mes senovėj buvom.

Aušra ima pasakoti savo tau
tiečiam, kas jie tokie, kokia jų 
praeitis, pradeda įtikinėti, kad 
jie verti ir turi teisę gyventi, 
kaip ir kitos tautos. Ji skelbia 
vergovėj užmirštą, svetimųjų 
prislopintą tiesą, kad lietuvis yra 
lietuvis, o ne lenkas ar rusas, 
kad Lietuva jo žemė, o ne sve-

J. Basanavičiaus kapas Vil
niaus Rasų kapinėse.

timų atėjūnų. Iš piliakalnių ir 
milžinkapių, iš senų dokumentų 
ir liaudies dainų bei pasakų 
kelia tą užmirštą tiesą. Kelia, 
rodo saviem, žadina viltį . . .

Ir nuostabus dalykas: sveti
mųjų marinama tauta, pasirodo, 
turi pakankamai gyvybinių jėgų 
ir didelį norą gyventi. Šios jė
gos netrunka pasireikšti kitais 
lietuviškais laikraščiais, knyg
nešių pasiaukojimu, savanorių 
žygiais, naujai atkurta nepriklau
soma valstybe. O kibirkštį įskė
lė, pradžią padarė tie kuklūs 
Aušros spinduliai. Vergovės 
nakty jie išpranašavo laisvės ry- 
tąL

“Kaip aušrai auštant nyksta 
ant žemės nakties tamsybė, o 
kad taip jau prašvistų ir Lietu
vos dvasia” — tokiais vilties žo
džiais baigėsi pirmojo Aušros 
numerio įžanginė prakalba. Tai 
kartu ir pranašiški žodžiai, kurių 
išsipildymą buvo lemta matyti 
jų autoriui, Aušros leidimo ini
ciatoriui ir organizatoriui dr. Jo
nui Basanavičiui. Šis paprastų 
Lietuvos valstiečių sūnus, bai
gęs Marijampolės gimnaziją, vė
liau Maskvos universitetą ir čia 
įgijęs daktaro laipsnį, susiklos
čiusių aplinkybių buvo privers
tas išvykti į užsienį. Gyven

damas Bulgarijoj, o vėliau Čeki
joj, Basanavičius turi progos su
sipažinti su slavų atgimimu, jų 
kova dėl savo krašto laisvės ir 
savarankiškumo. Čia gimsta su
manymas leisti laikraštį, ku
riame būtų galima laisvai rašy
ti visais Lietuvą liečiančiais 
klausimais. Pačioj Lietuvoj toks 
laikraštis eiti negalėjo. Juk ten, 
poeto žodžiais tariant, “nei žo
džio, nei rašto neleidžia erelis, 
suspaudęs sparnais”.

Sutelkęs bendradarbių būrelį, 
Basanavičius organizuoja Aušros 
spausdinimą Mažojoj Lietuvoj, 
Tilžėj. Iš čia spausdintas lietu
viškas žodis knygnešių gabena
mas per sieną ir, kaip brange
nybė, kaip šauklys, kaip būsi
mo laisvės gaisro kibirkštys, 
plinta po visą Lietuvą, pasiekia 
ir už jos ribų gyvenančius lietu
vių inteligentus.

“Gavau Nr. 1 Aušros. Žiū
riu, ant pirmutinio puslapio 
stovi Basanavičius. “Pranašas”, 
pamislijau tada apie Basanavičių 
jau lietuviškai. Ėmiau skubiai 
vartyti Aušrą ir . . . neprisimenu 
jau visko, kas su manim paskui 
darėsi. Tiek pamenu, kad atsi
stojau, nuleidau galvą, nedrįsda
mas pakelti akių ant sienos ma- 
mano kambarėlio. Rodos, girdė
jau Lietuvos balsą, sykiu apkal
tinantį, sykiu ir atleidžiantį: o tu, 
paklydėli, kur iki šiol buvai? 
Paskui pasidarė man taip grau
du, kad, apsikniaubęs ant stalo, 
apsiverkiau. Gaila man buvo tų 
valandų, kurios nesugrąžintinai 
išbrauktos tapo iš mano gyveni
mo, kaipo lietuvio, ir gėda, kad 
taip ilgai buvau apgailėtinu pa
gedėliu ... Po tam pripildė ma
no krūtinę rami, smagi šiluma, 
ir, rodos, naujos pajėgos pradė
jo rastis . . . Rodos, užaugau iš
syk, ir ta pasaulė jau man per 
ankšta . . . Pajutau save didžiu, 
galingu: pasijutau lietuviu
esąs ...” — taip savo atsiverti
mą aprašo kitas lietuvių tautos 
žadintojas, Basanavičiaus pra
dėto reikalo tesėjas, dr. Vincas 
Kudirka.

Aušra pažadino ne tik Kudir
ką. Ji pažadino, pagimdė pačią 
mintį kovoti, nenusileisti, reika
lauti savo teisių. Rusų valdžia 
nesirengė ką nors pasiūlyti ge
ruoju. (Bus daugiau)

PENKIOLIKA LEGISLATORIŲ įNEŠĖ REZOLIUCIJAS
Jau 55 legislatoriai yra įnešę 
stiprias rezoliucijas Lietuvos 
bylos reikalu

Los Angeles, Calif. — “Turim 
pavergtai ir kenčiančiai Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai padėti 
atgauti pilną laisvę ir nepri
klausomybę”, — taip kalbėjo 
kongresmanas Jack F. Kemp 
(R.-N.Y.), įnešdamas H. Con. 
Res. 324 rezoliuciją. Ši, kaip ir 
kitos jau įneštos rezoliucijos, yra 
stipri, detali ir reikalaujanti JAV 
vyriausybę pilnai jungtis į kovą 
dėl Pabaltijo kraštų laisvės ir ne
priklausomybės.

Kongresmanas Larry McDo- 
nald (D.-Ga.), kurio distrikte tur
būt nėra nė vieno pabaltiečio, 
H. Con. Res. 319 rezoliucijos 
vienas iš autorių, prieš keletą 
dienų vėl padarė viešą pareiš
kimą, reikalaudamas JAV vy
riausybę imtis atitinkamų žygių 
kovoj dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikų pilnos laisvės 
ir nepriklausomybės. Anot jo, tų 
kraštų laisvės reikalas turėjęs 
jau seniai būti pilnai JAV vy
riausybės pajudintas.

Kiti naujų ir stiprių rezoliucijų 
autoriai

Kongresmanas Lester L. 
Wolff (D. — N.Y.) įnešė stiprią 
H. Con. Res. 325 rezoliuciją

Kongr. Robert K. Dornan (R. 
— Calif.) ir kiti keturi legisla
toriai įnešė stiprią H. Con. Res. 
354 rezoliuciją. Štai tos rezoliu
cijos kiti koautoriai: kongr. B. 
Wilson (R. — Calif.), kongr. J. 
M. Patterson (D. — Calif.), 
kongr. Barbara A. Mikulskį (D.- 
Md.) ir kongr. A. Benjamin, Jr. 
(D. — Ind.).

Kongresmanas Larry Mc 
Donald (D.-Georgia), vienas 
iš H. Con. Res. 319 rezo
liucijos autorių

Kongresmanas Jack F. 
Kemp (R.-N.Y.), H. Con. 
Res. 324 rezoliucijos auto
rius

Kongresmanas R. K. Dornan 
ir kongresmanas Barry Gold- 
vvater, Jr. (R. — Calif.) įnešė 
H. Con. Res. 376 rezoliuciją.

Kongresmanas Guy Vander 
Jagt (R. — Mich.) įnešė stiprią 
H. Con. Res. 405 rezoliuciją.

Rezoliucijom Remti Komite
tas, kuris vadovauja šiam žygiui, 
didelės talkos sulaukia iš kongr. 
Robert K. Dornan (R. — Calif.). 
Šiomis dienomis jis “palenkė” 
mūsų reikalui vėl 7 legislato- 
rius, jis ir jie kartu įnešdami 
stiprią H. Con. Res. 406 rezo
liuciją. Tie septyni minėtos re
zoliucijos koautoriai yra; kongr. 
R. J. Lagomarsino (R. — Ca
lif.), kongr. P. M. Crane (R. — 
III.), C. J. Dodd (D. — Conn.), 
kongr. C.E. Grassley (R. — 
Iowa), kongr. L. Coughlin (R.— 
Penn.), kongr. F. Annunzio (L.

— 111.) ir kongr. W.M. Ketchum 
(R. — Calif.).

Pajudėkime mes patys

Visas tas žygis pareikalauja 
daug pastangų, laiko, darbo ir pi
nigo. Tų rezoliucijų pravedimas 
JAV kongrese yra visų geros va
lios lietuvių reikalas. Taigi pa
judėkime visi, prisidėdami dar
bu ir pinigine parama. Tų stip
rių rezoliucijų žygis tikrai artina 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai lais
vės rytą. To visi mes norim, 
trokštam ir dėl to kovojam. Vien 
tik gražiais žodžiais to neatsiek- 
sim. Visais rezoliucijų žygio rei
kalais rašyti: Rezoliucijom Rem
ti Komitetas, Post Office Box 
75893, Los Angeles, California 
90075.

RRK

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ įSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamųdalktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, N.J. 07092. Tel, 201 232-5565.

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

1977-1978 JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti gamintojo kaina. Tai 
galimybė sutaupyti iki 750dol. irdaugiau. Dėl informacijos skambinti: L. Juozapa
vičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

K.VECAS
.JONAS

I?33 + l 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEVV JERSEYIR CONNECTICUTVALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

l^asolino

A MEM0RIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — >
— GAUSI PARODŲ SALĖ

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

Vasario 5, 12, 19, 26 $659
Kovo 5 $681
Kovo 12, 19 $716
Kovo 26, bal. 2, 9, 16 $746

Dėl smulkesnių informacijų teirautis agentūroj

VYTIS
2129 KNAPP ST.

BROOKLYN, N.Y. 11229 
(212) 769-3300
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Rankraštyno reikalu
Kai gyvename emigracijoj, 

lengva yra išbarstyti savo kul
tūrinius turtus. Į svetimųjų ran
kas pereina mūsų dailininkų pa
veikslai, nes jie savo forma pri
einami visiem. Bet ir taip turim 
bent porą galerijų, kurios telkia 
lietuvių dailininkų kūrybą ate i-' 
čiai. Turim ir privačių kolekci
jų-

O kaip su rašytu žodžiu? Jis — 
lietuviškas, tad ir nepritampa 
prie šio krašto kokių instituci
jų, nes jis nesuprantamas, mažai 
reikalingas. Bet tas rašytas žo
dis labai reikalingas lietuvių 
tautai, jos lituanistiniam moks
lui.

Per Ameriką pervažiavo daug 
žymių lietuvių. Čia jie buvo su
stoję, veikė, rašė. O kur yra jų 
rankraštynas, kur jų nuotraukos, 
laiškai? Gal dalį ir turi Bronius 
Kviklys, kuris yra sutelkęs labai 
didelius rinkinius. Gal kas yra 
Pasaulio Lietuvių Archyve, Al
kos muziejuj Putname? Bet ar 
jie prieinami, ar galima jais pasi
naudoti? Ar rinkiniai papildo
mi?

Kadaise Brooklyne gyveno žy
mus ankstesnės kartos veikė
jas kun. Antanas Milukas. Jis 
ilgai buvo Maspetho lietuvių 
parapijos klebonu, o paskui 
buvo kapelionas prie vienos li
goninės ar prieglaudos. Ten jo 
butas buvo ištisas archyvas, nes 
buvo surinkęs daug brangios 
medžiagos. Jam mirus, visa bu
vo išmesta į šiukšlyną, nes sa
vininkai nesuprato, kas čia per 
popieriai, ką jie reiškia. Jie iš
valė kambarius, išmesdami 
brangų lituanistinį turtą. Pana
šiai žuvo ir rašytojo Jurgio Sa
vickio archyvas — rankraščiai, 
laiškai, nes paveldėtoja nesupra
to ir nevertino.

Mirė poetas Faustas Kirša. Iš 
jo paliktų rankraščių poetas Sta
sys Santvaras suredagavo gražų 
tomelį — Palikimą. Bet ir po to 
dar liko įvairios medžiagos, ku
rios vieta būtų tokiam rankraš
tyne. Mirė rašytojas Stasius 
Būdavas. Iš paliktų jo raštų
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dabar išleista viena knygutė, bet 
ir ten yra dar likusios įvairios 
medžiagos. Mirė feljetonistas 
Albinas Valentinas, maždaug 
baigdamas savo knygą sutelkti. 
Mirus viskas išsibarstė.

Yra ir kitų žymių žmonių, 
kurių palikimas svarbus ateičiai, 
nes tai nušvies mūsų emigraci
nę veiklą, jos kultūros istoriją. 
Tokios medžiagos neišsaugoti 
būtų tiesiog nevertinti nei savo 
praeities, neturėti pagarbos savo 
veiklai.

Čia ir norim iškelti mintį, 
kad reikia susirūpinti tuo lietu
viško žodžio palikimu, reikia ne
leisti jam žūti. Reikia steigti 
rankraštyną, kur būtų galima su
dėti visokiausią lituanistinę me
džiagą.

Tokį rankraštyną lengviau su
organizuoti nei kokią galeriją. 
Jam reikia mažiau patalpų ir iš
laidos mažesnės. Reikia tik me
talinių spintų, kurios naudoja
mos įstaigose įvairiai raštinės 
medžiagai saugoti. Tada jau ga
lima organizuoti ir telkti me
džiagą.

O kas organizuos? Kas imsis 
iniciatyvos? Atrodo, kad pir
miausia turėtų išsijudinti Lietu
vių Rašytojų Draugija. Jai pri
klauso beveik visi lietuviai ra
šytojai. Jai ir turėtų rūpėti rašy
tojų rankraščiai, laiškai, nuo
traukos.

Toliau galėtų tai organizuoti 
ir Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Valdybos Kultūros Taryba. Jie 
irgi turi lėšų, žmonių. Gali tai 
padaryti ir abi institucijos drau
ge. Svarbu, kad būtų daroma, 
kad būtų toks rankraštynas orga
nizuojamas.

Kur toks rankraštynas turėtų 
būti organizuojamas? Reikia jį 
įkurdinti prie dabar gyvų ir vei
kiančių lietuviškos kultūros 
centrų — tai Kultūros Židinys 
New Yorke, Jaunimo Centras 
Chicagoj, Putnamo seselių vie
nuolynas. Galėtų tai būti ir Ken- 
nebunkporto vienuolynas, nors 
jis kiek atokiau nuo lietuviškų
jų centrų.

Dievas išsiuntė žydus į dias
porą ir tuo išgelbėjo jų tautą nuo
visiško sunaikinimo. J'eigu žydai 
būtų likę savo žemėj, tai šian
dien jų tautos nebebūtų: jie bū
tų nuskendę arabų jūroj. Kaip 
žinom, Izraelio valstybė buvo 
atstatyta ne tų žydų, kurie buvo 
likę Palestinoj, bet tų, kurie 
buvo išmėtyti po visą pasaulį.

Dievas geroką dalį lietuvių 
padarė “Dievo paukšteliais” 
(D.P.) ir tuo į jų rankas įdavė 
mūsų tautos likimą.

Argi mes atsisakysim to už
davinio ir išnyksim kaip dūmas 
neblaškomas vėjo? Argi veltui 
mūsų sesės ir broliai lietuviai 
per ilgus amžius tiek vargo ir 
kentėjo? Negi mes leisim, kad 
jų vardo niekas ir niekada nebe
minės (plagiatas iš Maironio)?

Komunizmas, kaip maras, atėjo 
ir praeis, tačiau ne be aukų 
ir pastangų. Bet ar būsim verti 
dalyvauti jo laidotuvėse, ar iš 
gėdos turėsim sėdėti namuose 
užsitraukę langines, kai vertieji 
gatvėse, bulvaruose ir skveruose 
džiūgaus?

JAV žmonių surašinėjimo į- 
staiga neseniai pranešė, kad 
Amerika jau pasiekė nulio prie
auglį. Kai kam tai buvo džiu
ginanti naujiena, bet daugeliui 
tai kelia tikrą susirūpinimą. Kas 
neina pirmyn, tas eina atgal: 
Amerika eina į išmirimą.

Kas, kas, tik ne mes lietu
viai turėtume siekti nulio prie
auglio. Tik tos tautos išliks ir do
minuos, kurios turės daug žmo
nių.

Tautos ir valstybės išlikimas ir

Philadelphijoj lapkričio 12 įvykusio JAV LB Krašto valdybos ir VLIKo valdybos pasitarimo 
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KAS MUS PRAŽUDYS IR KAS
IŠGELBĖS?

KAZIMIERAS VAINIUS

klestėjimas tiesiogiai priklauso 
nuo šeimos narių skaičiaus.

Vieno ir dviejų vaikų šeima 
reiškia tikrą tautos išmirimą, nes 
ne visi vaikai užauga, dar kiti 
užaugę miršta katastrofose, ka
ruose ir kitur.

Trijų vaikų šeima gal išlaikys 
tautą, nes trečias balansuos tas 
šeimas, kur visai nėra vaikų 
arba yra tik vienas, ir taip pat 
kompensuos netikėtus mirimus.

Taigi tik keturių ar dau
giau vaikų šeima gali duoti 
tautai gyvybingumą ir vesti ją į 
šviesesnę ateitį.

Tobuliausias Dievo kūrinys 
yra žmogus, o didžiausias jo išra
dimas yra tas, kad jis sukūrė ir 
vis dar kuria tiek daug žmonių, 
bet nė vienas nėra toks pat. Taip 
pat kiekvienas vaikas yra kitoks, 
ir tėvai, kurie turi daugiau vai
kų, išsivysto pilnesniais žmonė
mis. Gausesnių šeimų vaikai 
nesijaučia gyvenime vieniši ir 
daugiau pasiekia.

Istorijoj yra daug pavyzdžių, 
kur garsūs mokslininkai, dva
siškiai ir politikai yra pasakę, 
kad, jei jų tėvai būtų sustoję 
prie vieno, dviejų ar trijų vaikų, 
tai jų nebūtų buvę. Benjaminas 
Franklinas, pasirašęs po Ameri
kos nepriklausomybės deklara
cija ir padaręs daugybę išra

dimų, buvo jauniausias ir septy
nioliktas vaikas savo šeimoj.

Ar kas šiandien žinotų, ką nors 
apie Lennon Sisters, jei jų būtų 
buvę tik viena ar dvi? Ar šian
dien pasaulis turėtų didžiausią 
dovaną “The Sound of Mu- 
sic”, jei Von Trapp būtų turėjęs 
tik vieną ar du vaikus? O kaip su 
“The King Family”?

Kur mūsų “Lennon Sisters”, 
kur mūsų “The Sound ofMusic”, 
kur mūsų “The King Family” ?

Kaip ilgai mes dar nežadinsim 
savo talentų, ir kaip ilgai dar tie, 
kurie turim, nešimės juos į ka
pą? Ar dėl pavydo, kad mūsų 
vaikai kartais galėtų būti gabes
ni už mus, ar kad tuo būdu liks 
daugiau pinigų puotauti ir mau
dytis menkavertėj “limelight”?

Kun. Jono Pakalniškio brolis 
Lietuvoj turi devyniolika vaikų. 
Kiek mažiau rusų dėl to galės 
tilpti Lietuvoj? O kiek čia yra 
lietuvių, kurie turi užtenkamai 
turto ir dvidešimt devyniem iš
maitinti bei išmokslinti? Tačiau, 
icaip matome, kuo mes turim 
daugiau turto ir talento, tuo ma
žiau vaikų. Nejaugi tik beturčiai 
ir “kvailiukai” turės mūsų tautą 
išlaikyti, ir todėl ateinančių kar
tų inteligentija turės kristi?

-o-
Čia peržvelgėm keletą bendrų 

faktų, kurie parodo didesnio 
prieauglio reikalingumą indi
vidui, šeimai ir tautai.

Dabar pažiūrėkim, kaip to pa
siekti.

Svarstant šeimos didumą, daž
niausiai iškyla du klausimai.

1. Ar šeimos ištekliai bus pa
kankami jai išmaitinti?

Pagal esamą gyvenimo stan
dartą niekam iš lietuvių neturė
tų ateiti į galvą mintis dėl duo
nos trūkumo apsiriboti vieno ar 
dviejų vaikų šeimomis. Tačiau 
jauniem tėvam pinigų niekada 
nėra per daug, ir susirūpinimas 
visada bus. Dėl to busimieji ir 
jau esamieji seneliai turėtų skir
ti gerą bonusą jauniesiem tė
vam už kiekvienį vaikaitį ar duk
raitę. Daugumas senelių šiek 
tiek pinigų turi ir, be to, dar 
dirba. Nesineškim tų pinigų 
į kapą.

Nelaikykim per daug tų dole
rių juodai dienai! Tos dienos 
praėjo ir niekada nebegrįš. So
cialinis draudimas, pensijos, 
“vvelfare”, primokamas ir subsi
dijuojamas gydymas visada pasi
liks ir, laikui bėgant, dar page
rės. Nelaukim, duokim dabar, 
kol tėvai dar jauni, kol daug vi
sokių išlaidų ir kol jų uždarbis 
dar ne toks didelis. Duokim 
galimybę naujom gausiom kar
tom išvysti dienos šviesą.

2. Ar vaikai nenueis vėjais?
Geriausias būdas tam išvengti 

yra vaikų priklausymas prie į- 
įvairių organizacijų arba indivi
dualūs užsiėmimai. Visi lietu
viukai turėtų priklausyti prie 
skautų, ateitininkų ar vyčių, į- 
vairių sporto šakų, tautinių šo
kių grupių ar chorų. Individua
lūs užsiėmimai gali būti muzika, 
tapyba, keramika, pašto ženklų 
rinkimas, rašinėjimas į laikraš
čius (proza ar poezija) ir daugy
bė kitų.

Mūsų aimanavimas, kad kiti 
užplūsta mūsų gyvenvietes, yra 
beprasmis, jei mes nieko prieš 
tai nedarom. Taipjau yra Dievo 
sutvarkyta: kur tik atsiranda tuš
tuma, ji bus užpildyta. Nekur- 
kim tuštumų savo rajonuose.

-o-
Tad visi bendrom jėgom dirb

kim mūsų tautos išlaikymui: vi
sos lietuvių bažnyčios, organiza
cijos ir pavieniai asmenys. Kad 
tie klausimai būtų geriau iš
ryškinti ir nušviesti, reikia juos 
gvildenti per pamokslus, rašyti 
referatus, skaityti paskaitas, 
skelbti rašinių konkursus ir taip 
pat į tą darbą įjungti poeziją, ta
pybą, skulptūrą ir kita.

Organizacijos, suprasdamos

(nukelta į 4 psl.)
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Pirmas pasirodė jaunas ber

niukas. Jis buvo apsirengęs 
maudymosi kostiumu. Tuoj vai
dila pasiėmė samtį, iš “krikš
to” vonios pasėmė vandens ir 
užpylė jam ant pakaušio. Kirpė
jas jį pasodino ant baseino 
kramto ir savo didelėm žirklėm 
apkarpė jo plaukus. Tada pa
siuntė jį maudyklėn. Du Neptū
no tarnai berniuką kelis kartus 
panardino ir iškėlė kiton pusėn.

Paskui vaidila iš savo knygos 
paskaitė kito pavardę. Iššoko 
drąsus ir miklus frantas. Užpy
lus vandens kaušą ant galvos, 
vaikiną pagriebė kirpėjas. Di
džiuliu šepečiu, kažkokiom pu
tom išmuilino jo veidą. Paskui 
griebė sieksninį medinį skus
tuvą ir ėmė jį skusti. Ant gal
vos užpylė kažkokios juodos 
dervos ir pradėjo trinti plaukus. 
Paskui stvėrė savo švirkštą ir 
ėmė kvepalus purkšti į veidą.
Frantukas vokietukas užsimer

kė. Tuo pasinaudojo kitas ir įver
tė aukštielninką į baseiną. Ten 

griebė du kipšiukai ir visaip 
murdė baseine. Kai iškėlė jį 
laukan, pirmykštis frantas, spor
tininkas vokietukas, atrodė lyg 
kačiukas, ištrauktas iš kūdros.

Viena iš pirmųjų merginų 
buvo mano bendrakeleivė lietu
vaitė. Kirpėjas ėmė ją tepti vi
sokiais tepalais, pudruoti suo

Drąsioji lietuvaitė Danutė sėdi ant baseino krašto, o visi Nep
tūno tarnai rengiasi ją išmaudyti.

džiais, paskui įkišo baseinan ir 
ten ją be galo murdė ir murdė.

Tokių laimės ieškotojų buvo 
nemaža. Kiekvieną vis kitaip 
kirpdavo, gražindavo ir maudy
davo. Iš to buvo daug juoko. 
Visas denis klegėjo.

Taip tęsėsi juokai kokias dvi 
valandas. Paskui užgrojo orkest
ras ir iškilmingai išlydėjo Nep
tūną. Išardė ir vandens basei
ną. Pavakarėj vėl buvo komiški 
žaidimai.

Balta sala
Laivas sušvilpė keletą kartų, 

duodamas ženklą, kad artinamės 
prie kažkokios salos. Viską pali
kau ir skubėjau pažiūrėti, nes 
buvau išsiilgus žemės sklypelio.

Sala atrodė labai keista. Kal
vos buvo visai baltos, lyg ko
kios cukraus galvos. Jų šonus 

plovė putojančios bangos.Aplin- 
kui skraidė išgąsdintos žuvėd
ros. Ant vienos didžiausios kal
vos stovėjo keistas namelis, lyg 
bičių avilys. Kiti spėliojo, kad tai 
esąs savotiškas jūrų švyturys. 
Laivas dar keletą kartų sušvilpė, 
lyg kviesdamas atsiliepti ten 
esančias gyvybes. Bet niekas ne
atsiliepė. Laivas ėmė tolti, ir 
ši vienuolė, liūdna okeano sala 
pamažu išnyko vandenyse.

Kaukių balius
Vakare buvo kaukių balius. 

Jaunimas iš anksto stvėrėsi dar
bo, kad pasigamintų kuo įdo
miausias kaukes, kostiumus. 
Laive buvo galima gauti įvairių 
popierinių maskių, drabužių. 
Žinoma, už tai reikėjo mokėti. 
Bet man nebuvo noro taip pasi
puošti. Apsirengiau lietuviškais 
tautiniais drabužiais ir nuėjau 
kitų išdaigų pasižiūrėti.

Čia man teko patirti staigme
ną. Salėj jau buvo keli įdomūs 
kostiumai — raudonas velniu
kas, čigonė, japonė, meškinas, 
naktis, giltinė. Žmonės būriavo
si prie staliukų, gėrė citrinų 
vandenį, alų ar ką stipresnio. 
Muzika grojo.

Kažkas pasiūlė išrinkti įdo
miausią baliaus kostiumą. 
Tvarkdarys visiem prisagstė nu
merius, ir visi balsavo, kas jam 
labiausiai patinka. Netrukus pa
skelbė ir balsavimo rezultatus.

Čia ir buvo man staigmena. 
Daugiausia balsų gavo mano 
lietuviškasis kostiumas. Kvietė 
išeiti priekin ir paimti pirmą

Šių prisiminimų autorė Petronėlė Draugelytė su tautiniais 
drabužiais, laivo kaukių baliuj laimėjo pirmą premiją.

dovaną. Jaučiausi labai nepato
giai, nejaukiai. Visi sužiuro į 
mane. O man širdis suplakė, kad 
štai mūsų audėjėlių raštai, ginta
ro karoliai ir galvos kaspinai su
žavėjo kitų tautų žmones.

Mano dovana buvo — vakari
nis siuvinėtas rankinukas. Padė
kojau už jį ir grįžau iškaitusi 
prie savo linksmųjų poniučių 
draugijos. Visos mane sveikino, 
laimėjus pirmą premiją. Aš jom 
pasakojau apie gražias lietuviš
kas dainas, šokius — suktinį, 
klumpakojį. Salėj tik apie trečią 
valandą nutilo muzika.

Kita diena — spalio 7. Sėdė
jau savo pamėgtoj vietoj, gėrė
jausi melsvu dangum ir galvo
jau, kokia brangi ši diena — 
juk tai mėnesio pirmas penkta
dienis. Mintimis nuskridau vie
non Kauno bažnyčion ir prašiau, 

kad Gailestingasis Ganytojas ne
pamirštų taip toli nuo tėvynės 
esančių ir mylinčių širdžių. Pra
šiau jį globoti ir plaukiantį lai
vą, kuris kovoja su vandenyno 
bangomis.

Gerbiamas Hitleris
Šeštadienio vakare laivo įgula 

minėjo kažkokią savo tautos 
šventę. Salė buvo išpuošta vo
kiečių didvyrių paveikslais ir di
delėm bei mažom vėliavėlėm. 
Pradžioj šventės rengėjai pasakė 
porą kalbų, kuriose kėlė Hit
lerio dorybes, kad be karo su
geba plėsti valstybės sienas. 
Paskui orkestras sugrojo vo
kiečių himną ir ėmė traukti šo
kius. Jūrininkai to ir telaukė. 
Jiem dalyvauti anksčiau reng
tuose pasilinksminimuose buvo 
uždrausta. (Bus daugiau)
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BENDRUOMENINIAI KLAUSIMAI
KRAŠTO VALDYBOS POSĖDY

JAV LB krašto valdyba po
sėdžio renkasi kartą per mėne
sį. Paskutinis posėdis vyko lap
kričio 19 svetingose Phila
delphijos Šv. Andriejaus para
pijos klebonijos patalpose.

Vienu iš svarbiausių JAV LB 
ateities uždavinių yra 1978 va
sarą Toronte įvykstančios Pa
saulio Lietuvių Dienos. Krašto 
valdybai tenka būti vienai iš 
pagrindinių jų rengėjų, JAV 
LB nešant nemažą finansinę 
atsakomybę ir dviem krašto 
valdybos nariam — J. Gailai ir 
F. Andriūnui — įeinant į svar
bius ruošos komitetus. Šiame 
posėdy daugiau akcentuota fi
nansinė PLD pusė ir įpareigo
jimas JAV lietuvių tarpe su
telkti $35,000 sumą. Vajus JAV- 
ėse bus vykdomas 1978 pavasa
rį. Vajui vadovauti yra sutikęs 
ilgametis LB ir sportininkų dar
buotojas Aleksandras Vakselis. 
Jam pavedama sudaryti vajaus 
komitetą, į jį įjungiant LB, 
ŠALFASS ir kitų visuomeninių 
organizacijų atstovus. Pagalbi
niai vajaus komitetai bus orga
nizuojami kiekvienoj lietuviškoj 
kolonijoj.

Vicepirm. B. Raugas refera
vo LB sritinių suvažiavimų rei
kalą. Paprastai sritiniai suvažia
vimai ruošiami metų pradžioj 
— vienas rytuose, kitas vidurio 
vakaruose. Tačiau, dėmesin 
imant faktą, kad, minint 25-erių 
metų JAV LB sukaktį, krašto val
dybos nariai turėjo galimybę 
aplankyti didesnę dalį bendruo
meninių vienetų ir su jų veikla 
susipažinti, nutarta sritinių su
važiavimų ruošimą atidėti 1978 
pavasariui. Tada suvažiavimuo
se bus galima pateikti ir svarsty- 

LIETUVIŲ MOKSLI NINKU SUVAŽIAVIMAS 
CHICAGOJ

inžinierių ii’ architektų sąjungos 
posėdis.

Po oficialiosios atidarymo pro
gramos simpoziumo dalyviai iš
siskirstė po įvairias sales klausy
tis specialių paskaitų.

Tą popietę įvyko architektūros 
(vad. Bronė Lukštaitė-Kovienė), 
filosofijos (vad. Kęstutis Skrups- 
kelis), literatūros (vad. Bronius 
Vaškelis) ir kalbotyros (vad. An
tanas Klimas) sekcijų progra
mos—kiekviena su 3 paskaitom.

Vakaras buvo skirtas bendri
niam posėdžiui. Prelegentai: Jo
nas Jurašas, Vytautas Kavolis, 
Vytautas Vardys ir Tomas Venc
lova.

Po šios programos vėlų vakarą 
dar posėdžiavo jaunimas.

Lapkričio 25, penktadienį, bu
vo šių sričių posėdžiai: jūros 
mokslų ir hidraulikos (vad. 
Mikas Pakštys) su 4 paskaitom, 
psichologijos — pedagogikos 
(vad. Ina Užgirienė), tautotyros 
(vad. Antanas Mažiulis), chemi
jos ir medžiagų mokslo (vad.

KAS PRAŽUDYS 
IR IŠGELBĖS?
(atkelta iš 3 psl.) 
gausios šeimos vertę, turėtų 
remti neturtingas gausias šeimas 
ir skirti premijas gausiausiom 
šeimom savo vietovėse.

Kas gali žodžiais išreikšti gim
dymo nerimą ir gimimo džiaugs
mą? Kūdikio juokas, pirmas gim
tadienis, pirmi žingsniai, pirmi 
žodžiai, pirma diena vaikų dar
žely, pirma diena pradžios mo
kykloj, pirma diena gimnazijoj, 
pirma diena kolegijoj. Tai yra 
gyvybės ir gyvenimo brangak
meniai, kurių vertė yra begalinė.

Mes esam per daug linkę iš
keisti tuos brangakmenius į 
menkaverčius, bet gudriai vitri
nose apšviestus surogatus, kurie 
savy neturi jokios vertės.

Nėra didesnės dovanos sau, 
savo tautai ir kraštui, kaip išau- 
ginimas gausaus ir sveiko prie
auglio. Nepasirinkim pražūties, 
kai išsigelbėjimas yra krykštau
jąs kūdikis mūsų rankose. 

ti svarbiąsias PLD ruošos deta
les ir smulkiau aptarti finansi
nio vajaus eigą.

Susipažinus ir plačiau išdis
kutavus švietimo taryboj įvyku
sius nesusipratimus, LB krašto 
valdyba minimu klausimu pri
ėmė atitinkamą, padėtį paryški
nantį, pareiškimą. Pareiški
mas bus siunčiamas mokyklų 
vadovybėm ir bendruomeni
niam vienetam. Švietimo tary
bos pirm. Br. Juodeliui prista
čius, švietimo tarybos vicepir
mininkės pareigom buvo patvir
tinta prof. dr. Janina Reklaitie- 
nė. Su pasitenkinimu buvo pa
sitikta žinia apie tą pačią dieną 
New Yorke vykstantį ir dalyviais 
gausų rytinio pakraščio lituanis
tinių mokyklų mokytojų suva
žiavimą — konferenciją. Pa
reikšta padėka LB švietimo ta
rybos rytinio pakraščio mokyklų 
inspektoriui Ant. Masioniui, 
konferenciją suorganizavusiam, 
ir New Yorko bei Nevv Jersey 
apygardų bendruomeniniams 
vienetams, ruošos darbuose tal
kinusiems.

Philadelphijoj lapkričio 12 
įvykęs Vliko — JAV LB krašto 
valdybų pasitarimas vertintas 
teigiamai. Jame vyravo darna, 
susiklausymas, nuoširdumas ir 
atvirumas. Nutarta kviesti Flo
ridos JAV LB apygardos pir
mininką Kaz. Gimžauską atsto
vauti krašto valdybai St. Peters- 
burge vykstančiame 
seime.

Vliko

nusivy- 
atsakv-

Posėdy pareikštas 
limas nesulaukus jokio 
mo iš Amerikos Lietuvių Tary
bos į LB krašto valdybos kvie
timą abiejų institucijų atstovam 
lapkričio 19-20 susitikti Phila-

Dr. Rimvydas Šilbajoris, 
simpoziumo mokslinės pro
gramos komiteto pirmi
ninkas, kalba atidarymo po
sėdy.

Jurgis Anysas), energijos (vad. 
Romualdas Kašuba), medicinos 
(vad. Mindaugas Vygantas), me
notyros (vad. Stasys Goštautas), 
istorijos (vad. Jonas Račkauskas), 
teologijos (vad. kun. Kęstutis 
Trimakas), teisės ir sociologijos 
(vad. Domas Krivickas) — kiek
viena sekcija mažiausiai su 3 
paskaitomis.

Vakaras buvo skirtas literatū
rai ir muzikai.

Lapkričio 26, šeštadienis, taip 
pat buvo pilnas paskaitų. Tęs
ta medicinos, menotyros, litera
tūros ir tautotyros sekcijos. Pri
sidėjo dar mechanika — inžine
rija (5 paskaitos), fizinis auklė
jimas (2 paskaitos), informacija 
ir kompiuteriai, transportacija, 
biologija ir gamtos mokslai, fizi
ka ir matematika — kiekviena 
sekcija su savo vadovais ir gau
siais moksliniais pranešimais.

Paskaitos įvairiom temom vy
ko pagrečiui. Kiekvienas galėjo 
pasirinkti, ką mėgsta. Netrūko ir 
sunkumų apsisprendžiant. Tai 
buvo labai dinamiškos dienos. 
Kadangi žmonių atsilankė labai 
daug, visos sekcijos turėjo pa
kankamai klausytojų.

Literatūros-muzikos vakaras
Iš renginių pirmiausia minėti

nas literatūros — muzikos vaka
ras, įvykęs lapkričio 25 ir įne
šęs daug pakilios nuotaikos į šį 
simpoziumą.

Muzikinė dalis atlikta pra- 

delphijoj pasitarimui. Minima 
pasitarimui data raštu Altos pir
mininkui buvo pasiūlyta rugsė
jo 21 laiške; kvietimas pakarto
tas lapkričio 7 laiške. Deja, 
nesiteikta atsakyti, jog neatvyks- 
tama, ar kitą datą pasiūlyti.

Vicepirm. R. Česonis painfor
mavo apie jo turėtą pasimaty
mą su JAV tautinio saugumo 
tarybos pirmininku dr. Zbignievv 
Brzezinski. Tą pačią dieną LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkė Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr Washingtone matėsi su 

JAV ambasadorium Belgrado 
konferencijai Arthur Goldberg. 
Posėdy nutarta visais atvejais 
LB ruošiamuose memorandu
muose žmogaus teisių klausi
mais reikalauti Lietuvai nepri
klausomybės. Nepagailėta kriti
kos vienam laisvinimo veiks
niui, to nereikalaujančiam.

Pasidžiaugta JAV LB leidžia
mo anglų kalba žiniaraščio 
Bridges tobulėjimu turinio at
žvilgiu ii’ prenumeratorių prie
augliu. Išleidus septynis nume
rius, turima jau arti 1,000 pre
numeratorių. Pats leidimas kraš
to valdybai yra nuostolingas. Pa
skirta $750 suma nuostoliam su
mažinti, o redaktoriam nutarta 
pareikšti padėką.

Liečiant organizacinius klau
simus, buvo patvirtinta šios su
dėties LB Centrinės apylinkės 
valdyba: Jonas Urbonas — pirm., 
Martynas Stonys — sekr., Vyt. 
Petrulis — ižd. Ši apylinkė sieks 
į bendruomeninę šeimą jungti 
toliau nuo lietuviškų koloni
jų gyvenančius tautiečius. B. 
Raugas plačiau painformavo 
apie savo apsilankymą Ro- 
chestery, minint 25-erių metų 
sukaktį, ir ten turėtus pokalbius 
su apylinkės valdybos pirminin
ku Ant. Burkūnu ir kitais bend- 
ruomenininkais. Vidurio Vakarų

džioj. Tai Dariaus Lapinsko vei
kalas “Meilės daina mirusiam 
tėvui”. Žodžiai Kazio Bradūno. 
Dainavo Dalia Kučėnienė. Dek
lamavo Laima Rastenytė-La- 
pinskienė ir Julius Balutis. Pia
nu skambino pats kompozito
rius. Magnetofono juostas pa
ruošė Tolius Siutas. Scenos de
koratorius nepažymėtas. Veika- 

- las buvo modernus, įspūdingas, 
patriotiškas ir meniškai atliktas. 
Užtruko apie vieną valandą.

Literatūros vakaro pirmąją 
dalį užėmė trijų premijų įteiki
mas. Įteiktos šios premijos: Lie
tuvių rašytojų draugijos 1000 
dol. premija (mecenatas Lietu
vių Fondas) — Icchokui Merui, 
LB Švietimo tarybos 3000 dol. 
stipendinė premija už rašomą 
operą komp. Dariui Lapinskui, 
Lituanistikos 1000 dol. premija 
(mecenatas kun. dr. Juozas 
Prunskis) — prof. dr. Vincui Ma
ciūnui.

Literatūros vakarą atidarė ir 
laureatus apibūdino Lietuvių ra
šytojų draugijos pirmininkas 
Leonardas Andriekus. Įteikus 
premijas, padėkos žodį tarė 
kiekvienas laureatas. Icchokas 
Meras, atvykęs iš Izraelio, pri
minė savo tragišką praeitį, kai 
vokiečių okupacijos laiku buvo 
sušaudyti jo tėvai, o jis, septy- 
nerių metų amžiaus, slapta pri
glaustas vargingos lietuvių šei
mos, išsigelbėjo. Graudu buvo 
klausytis apie jo dvi motinas ir 
piemenystės metus prie tų pa- . 
čių žvyrduobių, kur palaidoti jo 
tėvai. Meras rašo lietuvių kalba, 
ir jo romanuose atsišviečia toji 
tragiška praeitis.

Antroj programos daly savo 
kūrybą skaitė šie rašytojai: Ic- 
chokas Meras, Bernardas Braz
džionis, Nijolė Jankutė — Užu- 
balienė ir Eglė Juodvalkytė. 
Tomas Venclova staiga turėjo 
išvykti į disidentų suvažiavimą 
Romon ir negalėjo dalyvauti 
programoj. Vadovavo prof. Anta
nas Klimas. Į literatūros — mu
zikos vakarą atėjo 800 žmonių.

Simpoziumo dalyviam, suva- 
žiavusiem iš įvairių vietų, susi
artinti daug padėjo ir lapkričio 
26 vaišės — banketas Beverly 
Country klube. Ten lengvą dai
nų programą atliko Nerija Lin-
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III-jo Mokslo ir kūrybos simpoziumo atidarymo dalyviai Jaunimo Centro didžiojoj 
salėj, Chicagoj
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ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

IŠ SPAUSDINAMOS
KNYGOS “RAKTAS Į 
NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ”

LB 25-erių metų sukakties mi
nėjime krašto valdybai atstovau
ja pirm. Alg. Gečys, mokslo- 
kūrybos simpoziume — vice
pirm. M. Jakaitis.

Teigiamai vertintas LB kul
tūros tarybos aplinkraštis, LB 
vienetam siūląs ruošti 75-erių 

. metų garbingos sukakties 
sulaukusių rašytojų Vytau
to Alanto ir Stasio Santvaro li
teratūros vakarus. Kultūros tary
ba iš savo iždo yra pažadėjusi 
apmokėti rašytojų kelionės išlai
das, jei per ją minimų rašy
tojų pakvietimas bus tvarko
mas.

Diskutuojant finansus, buvo 
paliesti rugsėjo — LB mėnesio 
vajaus reikalai. Eilė LB apylin
kių dar nėra atsiskaičiusios. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei buvo paskirta $2,000 para
ma, prašant ją naudoti Pasau
lio Lietuvio stiprinimui ir bend
ruomeninės veiklos Pietų Ame
rikoj rėmimui. Patvirtinta JAV 
LB įsipareigojimo dalis Lietu - 
tuvių Žmogaus Teisių Komiteto 
veiklai finansuoti.

Posėdžiui pirmininkavo kraš
to valdybos pirm. Alg. Gečys, 
sekretoriavo Br. Vaškaitis.

Dėl laiko stokos leidinių sve
timomis kalbomis leidimo reika
las atidėtas kitam posėdžiui.

An. GI. (LB Inf.)

AIDAI — vienas geriau* 
šių kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207.

kevičiūtė ir Bernardas Prapuole
nis.

Lapkričio 27, sekmadienį, lie
tuvių jėzuitų koplyčioj buvo mi
šios už mirusius mokslininkus 
bei menininkus. Mišiose daly
vavo daug simpoziumo dalyvių. 
Mišias aukojo ir pamokslą pasa
kė Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM.

-o-
Simpoziumo uždarymas pasi

žymėjo ta pačia darbingumo 
nuotaika, kaip ir jo eiga. Nebu
vo garbės prezidiumo su iški
liais svečiais už stalo. Scenon 
sukviesti tik rengimo komiteto 
įvairių organizacijų atstovai. 
Kalbėjo dr. Jurgis Gimbutas 
tema “Vilniaus universiteto 
400 m. sukakties paskata išei
vijai”. Taip pat žodį tarė sim
poziumo organizacinio komiteto 
pirm. dr. K. Ambrozaitis ir pro
gramos komiteto pirm. dr. R. Šil
bajoris, primindami simpoziu
mo ruošimo eigą. Leista pasisa
kyti ir kitiem organizacinio ko
miteto atstovam.

Nutarta IV-ąjį simpoziumą 
ruošti po trejų metų.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
buvo baigtas šis lietuvių inte
lektualų sąskrydis, parodęs 
mum, kiek daug turim moksli
nių pajėgų, neatkritusių nuo 
tautos kamieno.

Tai nauja karta, baigusi aukš
tuosius mokslus ir dirbanti uni
versitetuose, laboratorijose ir 
paskirai savo profesijose. Jų su
sitelkimas pasidalyti mokslo ži
niomis simpoziume liudija tauti
nį solidarumą. Čia, žinoma, tik 
dalelė tos naujos lietuvių inte
lektualų kartos, kurios rankose 
yra lietuvybės ateitis emigraci
joj. L. A.

Ypač 2 Laiške korintiečiams 
galima aiškiai pajusti artimus ir 
jausmingus ryšius tarp Pauliaus 
ir jo įsteigtų bendrijų. Jis susi
jaudinęs kalba: “Atverkite mums 
savo širdis! Juk mes nė vienam 
nepadarėme skriaudos” (2 Kor 
7,2). Tada vėl labai jautriai išsi- 
reiškia: “ . . .jūs esate mūsų laiš
kas, įrašytas mūsų širdyje, visų 
žmonių suprantamas ir skaito
mas” (2 Kor 3,2): Paulius jaučia 
tamprią vienybę su korintie- 
čiais: “Jeigu mes kenčiame prie
spaudą, tai jūsų paguodai ir išga
nymui; jei esame guodžiami, tai 
jūsų paguodai, kuri įdiegia jums 
ištvermę pakęsti tokius pačius 
kentėjimus, kokius mes ken
čiame” (2 Kor 1,6). Pagaliau jis 
atskleidžia savo paties patirtį — 
iškentėtas kančias ir apgalėtas 
kliūtis — paradoksų grandinėje:

“ . . . gerbiami ir žeminami, 
šmeižiami ir giriami, 
laikomi apgavikais irteisiais, 
nepažįstamais ir žinomais;
kai mirštame — ir štai vėl gy

vuojame, 
kai esame baudžiami — ir ne- 

nužudomi, 
kai liūdime — ir visą laiką 

esame linksmi, 
kai, būdami beturčiai, pra

turtiname daugelį, 
kai nieko neturime — ir viską 

turime” (2 Kor 6, 8-10).
Drąsiausias vaizdas, kuriuo 

Paulius išreiškia savo ryšius su 
žmonėmis, laimėtais Evangeli
jai, yra Laiške galatams:

“ . . .mano vaikeliai, kuriuos 
aš ir vėl su skausmu gimdau, 
kol jumyse išryškės Kristaus at
vaizdas!” (3, 19).

“Manau nesąs prastesnio už 
anuos ‘antapaštalius’!” (2 Kor 
11,5)

Pauliui teko susikirsti su ki
tais apaštalais esminiu klausi
mu: ar pagonims reikia priimti 
Mozės Įstatymą, prieš tampant 
krikščionimis? Kiti du įtampą 
kelią klausimai lietė asmenybių 
kultą ir pinigus. Korinto bendri
ja susiskaldę paskiromis grupė
mis, kurios didžiavosi savo prisi
rišimu prie kurio nors vado. 
Anot paties Pauliaus, “Chlojės 
namiškiai pranešė man apie jus, 
mano broliai, kad jūsų tarpe esa
ma kivirčių. Turiu omenyje tai, 
kad tarp jūsų yra tokių, kurie 
sako: ‘Aš esu Pauliaus’, ‘aš — 
Apolo’, ‘aš — Kefo’ (Petro), 
o aš — Kristaus’ ” (1 Kor 1, 
11-12). Apaštalų darbai tiksliau 
aprašo Apolą. Jis buvo žydas iš 
Aleksandrijos, iškalbingas ir 
puikiai išmanąs apie Raštus 
(Apd 18, 24-28). Ar 1 Kor 1-2 iš
reikštas pasaulio išminties pa
smerkimas yra nukreiptas prieš 
mokytąjį Apolą? Gaila, bet 
mums neįmanoma patikrinti 
Apaštalų darbų 18 pasakojimo 
tikslumo. 1 Kor 3 Paulius at
kreipia dėmesį į Evangelijos 
skelbėjus, kurie vadinami Die
vo bendradarbiais: “Kas gi yra 
Apolas? Kas gi yra Paulius? 
Tarnai, kurių dėka jūs įtikėjote 
ir kurie tarnavo, kiek Viešpaties 
kiekvienam buvo skirta. Aš sodi

nau, Apolas laistė, o Dievas au
gino” (1 Kor 3, 5-6). Taigi Pau
lius aiškina korintiečiams, kad 
Evangelijos skelbėjai vienas 
kitą papildo ir yra Dievo bend
radarbiai, tarnaują jų dvasiniam 
klestėjimui.

Dėl pinigų Paulius nuolat bu
vo bėdoje ir susikirsdavo su 
daugeliu. Kai kur jis buvo puo
lamas, kad neužsidirba sau pra
gyvenimo, bet verčia bendrijas 
jį išlaikyti. Tuo tarpu kiti apaš
talai keliaudavo su savo palydo
vais, priiminėdavo bendrijų pa
šalpą (1 Kor 9, 3-5), ir niekas 
dėl to nesisielojo. Bet kai Pau
lius ir Barnabas, abu bepačiai, 
pasinaudojo aukomis “dėl val
gio ir gėrimo” (1 Kor 9, 4), 
jų priešai ėmė juos kaltinti, kad 
gyvena kitų sąskaiton, — vadino 
juos veltėdžiais. Paulius Raš
tais paremia savo teisę imti pa
ramą iš bendrijų. Perkeltine 
prasme peraiškindamas Mozės 
Įstatymo nuostatą “Neužrišk 
nasrų kuliančiam jau
čiui” (Įst 25,4), Paulius sako: 
“ . . .Viešpats yra patvarkęs, kad 
Evangelijos skelbėjai gyventų iš 
Evangelijos” (1 Kor 9,14). Apgy
nęs savo teisę naudotis bendri
jų parama, Paulius toliau pa
reiškia: “Bet aš nesinaudojau jo
kiomis teisėmis” (1 Kor 9,15). 
Priešingai, jis pakentė trūku
mus, kad niekas negalėtų jo ap
kaltinti uždarbiavimu, skelbiant 
Kristaus mirtį. Tik iš 2 Kor 11 
aprašyto priverstinio pasigyri
mo, Pauliaus darbų ir vargų, 
galima suprasti tikrąją padėtį. 
Čia Paulius pareiškia, kad, ne
norėdamas duoti nė vienam Ko
rinto bendrijoje progos jį apkal
tinti išnaudojant apaštalo vaid
menį praturtėjimui, priėmė pa
ramą iš kitų bendrijų, ypač iš 
esančių Makedonijoje (2 Kor 11, 
8-11).

Pauliaus gilus dėkingumas 
Makedonijos bendrijoms, o ypač 
Filipų bendrijai, jautriai išreiš
kiamas Laiške filipiečiams (1, 
3-11; 4,10-20).Čia Paulius jų pa
ramą vadina “kvapia dovana, 
Dievui priimtina ir patinkama 
auka” (Fil 4, 18) ir prisipažįs
ta: “vis dėlto jūs gerai padarė
te, bendraudami su manimi var
ge” (Fil 4, 14). Bendrijų au
kos Pauliui nebuvo joms už
dėti sunkūs mokesčiai, bet pro
ga dalyvauti jo apaštališkame 
darbe.

Paulius gyveno įsitikinimu, 
kad esama glaudaus ryšio tarp 
prisirišimo prie Evangelijos ir 
aukojimo jos skelbimui pa
lengvinti. Tur būt, ryškiausiai 
tam liudija jo paties rūpestingi 
planai ir didžiulės pastangos 
rinkti aukas Jeruzalės bendrijai. 
Tai padaryti reikėjo daug ap
sukrumo bei takto, ypač įtiki
nant apsikrikštijusių pagonių 
bendrijas rinkti aukas ir skati
nant paskirtuosius atstovus būti 
pasiruošus vykti su kitais į Jeru
zalę (1 Kor 16, 1-4).

(Bus daugiau)



1977 gruodžio 9, Nr. 49 • DARBININKAS • 5

CLEVELANDIEČIAI IR SVEČIAI
Šį rudenį Clevelando lietuviai 

džiaugėsi kultūrinių renginių 
gausa: kas savaitę buvo bent vie
nas, o dažnai po du ar net tris 
įvairių rūšių renginius.

Parodos
Spalio 22 ir 23 korp! Gied

ra surengė Prano Baltuonio me
džių šaknų skulptūros parodą. 
Parodą atidariusi Ona Kliorytė 
prie mikrofono pakvietė Vacį 
Kavaliūną, kuris pakalbėjo apie 
žmogų ir medį. Nors skulpto
rius Baltuonis čia lankėsi jau 
kelintą kartą, clevelandiečiai pa
roda labai domėjosi ir nupirko 
16 eksponatų.

Už savaitės, spalio 29 ir 30, 
vyr. skaučių židinio pakviesta, iš 
Kanados atvyko menininkė Va
lentina Balsienė. Jos keramikos 
ir sidabro dirbinių parodą atida
rė Danutė Dundurienė, o su 
menininke lankytojus supažin
dino Nijolė Kersnauskaitė. Prie 
kainoraščio sėdinčiom skauti- 
ninkėm nuobodžiauti neteko: 
jos vos spėjo žvaigždutėmis žy
mėti parduotus eksponatus. Per 
porą valandų kelios dešimtys 
vazų, peleninių, lėkščių, ąsotė
lių ir įvairių papuošalų įgijo 
naujus savininkus.

Lietuvių dienų proga LB kas
met suteikia progą vietiniam 
menininkam ir kolekcionieriam 
parodyti savo darbus ir rinki
nius. Šios parodos vis pasižymi 
eksponatų įvairumu. Šiemet ma
tėme paveikslų, drožinių, me
džio inkrustacijų, audinių, siuvi
nių, mezginių, gintaro dirbinių, 
senų lietuviškų knygų, pašto 
ženklų rinkinių. Buvo ir iš pa
vergtos Lietuvos atvežtų pa
veikslų.

Scenoj
Keista ir liūdna, kad jau prieš 

keliolika metų mūsų tarpe su
mažėjo susidomėjimas drama — 
žmonių daugumai supranta
miausia scenos meno forma. 
Clevelandas jau kiek laiko ne

Cleveland, Ohio, Kristaus Valdovo šventėj ateitininkai ir 
kitos organizacijos eina į bažnyčią su vėliavomis. Nuotr. V. 
Bacevičiaus

LITERATŪRINE 
WASHINGTONE

Gyvenam tokius laikus, kada 
sensacingi nutikimai bei nusi
kaltimai visiškai dominuoja 
spaudoj ir kitose komunikacijos 
priemonėse. O pozityvūs reiš
kiniai ir kultūrinės bei morali
nės vertybės ignoruojami ir ne
vertinami. Yra ir mūsų tarpe 
spaudos, kuri labiau mėgsta 
savo skaitytojus maitinti užkuli
siniais gandais ir grupiniais ar 
instituciniais ginčais. Ypač šių 
pastarųjų skaičius atrodo ne tik 
nemažėja, o didėja. Netgi ban
doma organizuotis atsakinėti į 
visas spaudoj pasitaikančias 
“neteisybes”. Tuo tarpu pozity
vūs darbai ir kultūriniai bei 
visuomeniniai renginiai ne visa
da yra įvertinami, o kartais net 
palieka nepaminėti.

Tokios mintys lenda galvon, 
kai pagalvoju apie jau beveik 
prieš mėnesį (lapkričio 6) Wash- 
ingtone įvykusią literatūrinę po
pietę. Buvo tai tikrai iškilus 
renginys, o spaudoj iki šiol nė 
žodžio. Nei rengėjai, nei vieti
niai laikraščių korespondentai 
nepasirūpino jos paminėti. Tad 
nors trumpai (ir vėlokai) leiskit 
ją čia aptarti.

Popietę atidarė rengėjų, 
Washingtono ateitininkų, pirmi
ninkas J. Vaitkus, pakviesdamas 
Elvyrą Vodopalienę vadovauti 

beturi savo lietuviško dramos 
sambūrio, o ir iš kitur atvykę 
aktoriai pas mus būdavo reti 
svečiai.

Šį rudenį teatro mėgėjai ga
lėjo pasidžiaugti. “Šventojo nar
vo” premjeros įspūdžiam dar 
nespėjus išblėsti, mus palinks
minti ir prieš plauką paglostyti 
iš Chicagos atvažiavo Antras 
Kaimas, o greit po to sulaukėm 
svečių iš Kanados — Hamiltono 
Aukuro teatro, kuris, Žalgirio 
šaulių kuopos pakviestas, suvai
dino Norimo komediją “Klevų 
alėją”.

Iš tokio niekuo nepasižymin
čio veikalo ką nors padaryti 
reikėtų ypatingai gerų aktorių. 
Tačiau bent pusę svarbiųjų rolių 
vaidino dar prityrimo stokojąs 
jaunimas (I. Kudabaitė, A. Paš
kevičius, K. Kalvaitis, M. Kai
rys). Pirmajame veiksme itin 
ryškiai jautėsi jų kalbos skubo
tumas, neįsigyvenimas į vaid
menis. Antrajame veiksme jie 
visi, o ypatingai Kudabaitė, vai
dino žymiai geriau. Neblogai 
savo vaidmenis atliko D. Joni- 
kaitė, L. Stungevičienė ir A. 
Mingėla, o scenos veteranės M. 
Kalvaitienė ir režisierė E. Dau- 
guvietytė-Kudabienė vaidino 
pasigėrėtinai. Po vaidinimo 
nuoširdžiais žodžiais prabilusi į 
publiką, režisierė žiūrovam pa
dėkojo už malonų priėmimą, 
prisiminė ilgai gyvavusį Cleve
lando Vaidilos teatrą ir palinkė
jo jam vėl atgimti.

Lapkričio 6 popietės ne
kantriai laukė mažieji. Ir tikrai 
buvo ko laukti! Moterų sąjun
gos 36-osios kuopos pa
kviestas Laimos Lapins - 
kienės lėlių teatras televizijos
išpaikintus vaikus ne tik sudo
mino, bet burte užbūrė. Atidžiai 
sekę dailidės, Perkūno, velnio 
ir narsiojo Petriuko nuotykius 
lėlių scenoj, per pertrauką ma
žieji katėmis kniaukė, vilkais 
staugė, griausmais trankėsi. Ma-

POPIETE

programai. Pradžioj savo asme
niniais pergyvenimais per
sunktos poezijos paskaitė poetas 
ir aktorius Jurgis Blekaitis, ku
rio naujasis poezijos rinkinys 
neseniai atiduotas į spaudą. Po 
to girdėjom gaivalingai mūsų 
literatūron įsiliejusio Kazio Al
meno prozos ištrauką. Jis šį kar
tą paskaitė iš istorinės praei
ties, pavaizduodamas ano laiko 
vietinių kunigaikščių ir vyskupų 
dominavimo laikus. Tada poetė 
Stasė Šakytė su intensyviu įsi
jautimu paskaitė savo naujausių 
ir iš “Alkanos žemės” parinktų 
eilėraščių. Po jos laisvu mostu 
prie žvaigždžių klausytojus nu
kėlė astronominės tematikos 
mėgėjas poetas Aleksandras Ra- 
džius. Pagaliau programos pa
baigai girdėjom stiliaus meistrą 
rašytoją Antaną Vaičiulaitį, skai
tantį lyriniu lengvumu ataustą 
novelę apie tautosakos rinkėją.

Apie šimtinė publikos pro
gramos klausės su giliu susi
kaupimu, o rašytojus sutiko su 
gausiais plojimais. Nuoširdi 
nuotaika buvo pratęsta ir pro
gramai pasibaigus, prie kavutės 
ir pyragaičių.

Popietę į magnetofono juoste
lę įrašė Amerikos Balsas.

J.S. 

mytės bijojo, kad reikės gero 
pusvalandžio jiems nuraminti. 
Bet kokia staigmena — šviesom 
tik pradėjus gesti, salę apgaubė 
tokia tyla, kokios galėtų pavydė
ti ne vienas choro or orkestro 
dirigentas. Antroj daly matėm 
Raudonkepuraitę ir Lieps- 
nabarzdį. Tarp pasakų Pu
pa (pati L. Lapinskienė) kalbė
josi su visokiais gyvulėliais ir 
žvėreliais, nuo pelytės iki šu
niuko, ir su mažaisiais žiūro
vais. Pabaigoj, zuikučiui (Arui 
Lapinskui) smuikuojant gerai 
žinomą dainelę, per sceną nu
plaukė laivas, mūsų mintis nu
nešęs į Lietuvą. Visos lėlės kal
bėjo išraiškiai, aiškiai, taisyklin
ga ir gryna lietuvių kalba, be jo
kio akcento. Už tai girtina pati 
Lapinskienė ir jos jauni bendra
darbiai — Audra Aleknaitė ir 
Audrius Viktorą. Šviesos ir garso 
efektus sumaniai tvarkė Darius 
Lapinskas. Šį teatrą turėtų pa
matyti visų kolonijų lietuviūkai.

Lapkričio 12-os dienos rytą 
prie DMNP parapijos salės su
stojo du autobusai, iš Chicagos 
atvežę seniai laukiamą Daina
vos ansamblį su dirigentu komp. 
Aloyzu Jurgučiu ir “Kūlgrindos” 
libreto autore Nijole Jankute- 
Užubaliene.

Vos spėjo kelionės išvarginti 
svečiai susėsti prie pusryčių sta
lo, kai rašytojos išsivesti atsku
bėjo Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos direktorė. Kaip gi pra
leisi progą mokinius supažin
dinti su jų mėgiamųjų knygelių 
autore! Jau prieš mėnesį pa
kviesta, ji mielai sutiko mokyklą 
aplankyti ir ten praleido pusant
ros valandos, kalbėdama su mo
kiniais ir jiem į knygeles bei są
siuvinius įrašydama gražiausius 
linkėjimus.

Atsisveikinę rašytoją, beveik 
visi mokiniai žadėjo vakare vyk-, 
ti į “Kūlgrindos” spektaklį. Bet 
kur gauti bilietų? — jau dvi sa
vaitės, kaip jų nėra. Aukštesnio
sios mokyklos mokiniai ramūs: 
mokytojų paskatinti, jie jau se
niai bilietais apsirūpinę. Juos 
turi ir didelė dalis jaunesnių
jų, bet toli gražu ne visi. Juk ne 
vienas tėvas pagalvojo, kad aš- 
tuonmečiui rimtas muzikinis 
veikalas bus nesuprantamas. O 
dabar jie užsispyrę tą veikalą 
pamatyti. Ką daryti? Viena pra- 
džiokė bilietą išviliojo iš brolio 

studento. Mažieji prisiminė, 
kad ant mamytės kelių galima 
sėdėti ir be bilieto. O grupė di
desnių nusprendė, kad tykiai 
prie sienos stovinčių rengėjai iš 
salės neišvarys. Ir taip jie per 
visą spektaklį išstovėjo, ir nesi
gailėjo atvykę.

Spektakliu džiaugėsi ir vyres
nieji, kurių susirinko apie 700. 
Dauguma žavėjosi komp. Jur

gučio sukurta muzika, gėrėjosi 
orkestru (sudarytu iš 16 Cle

velando simfoninio orkestro na
rių), solistais, choru, baletu. Sce
nos apšvietimas buvo įspūdin
gas, dekoracijos gra
žios. Žodžiu, bendras įspūdis 
labai geras, nors trūkumų neiš
vengta. Blogiausia, kad scena 
per maža ir salės akustika pras
toka. Orkestras vietomis per gar
siai grojo, gale salės sėdintieji 
skundėsi, kad Audronės Simo
naitytės balso beveik nesigirdė
jo. Tačiau šį minusą beveik 
atpirko jos puiki vaidyba. Lau
mių kostiumai galėjo būti gra
žesni, pagrindiniuose veiks
muose pasigesta kiek kitoniškų 
dekoracijų. (Fonas galėjo likti 
tas pats, bet ar būtų buvę labai 
sunku pridėti kaimo pirkelę, šu
linį, ar bent pakelės kryžių? 
Kaimo vaizdas juk turėtų skirtis 
nuo laumių salos.)

Ar nebuvo galima rasti tin
kamesnės salės, su didesne sce
na? Aišku, kad galima. Bet čia 
rengėjai (LB apylinkės valdyba) 
susidūrė su kita problema: prie 
tokios salės nebūtų patalpų tra
dicinėm vaišėm ir šokiam, gro
jant Romo Strimaičio orkestrui. 
O vaišingieji clevelandiškiai juk 
norėjo su svečiais pabendrauti, 
drauge pasilinksminti . . . Gal 
reikėjo išnuomoti abi sales — 
vieną spektakliui, kitą pasilinks
minimui?

Laimos Lapinskienės lėlių teatras Clėvelande parodė 4 pasa
kas. Iš k. Audra Aleknaitė, L. Lapinskienė ir sūnelis Aras, 
Audrius Viktorą. V. Bacevičiaus

Rašytoja Nijolė Jankutė-Užubalienė (6-toji iš dešinės) Cle
velando Šv. Kazimiero aukštesniosios lituanistinės mokyklos 
mokinių tarpe. Šalia rašytojos stovi literatūros mokytojos A. 
Miškinienė ir V. Augulytė. Nuotr. V. Bacevičiaus '

ŠV. PRANCIŠKUS TELEVIZIJOJ
Amerikos katalikų spauda 

skelbia, kad šį sekmadienį, 
gruodžio 11, 5-6 vai. popiet, 
per televizijos NBC tinklo 4 
kanalą bus rodoma dokumenti
nė apybraiža apie šv. Pranciš
kų Asyžietį, pranciškonų ordino 
kūrėją ir visuotinai pripažintą 
vienu didžiųjų šventųjų.

Programa, “Francis of Assisi: 
A Search for Man and His 
Meaning”, buvo filmuota Itali
joj tose vietose, kurios daugiau
sia susijusios su jo gyvenimu 
bei darbais.

Pranciškonas Agnelius An
dre w, skotas, katalikų radijo ir 
televizijos centro direktorius 
Anglijoj, yra šios programos va
dovas ir pasakotojas. Jam taip 
pat pagelbsti filmų aktorius Lee 
Richardson.

Tėvas Agnelius apie šv. Pran
ciškų sako: “Jo veidas ir figūra 
turėjo būti pažįstami milijonam 
žmonių daugiau negu septynis 
šimtmečius, bet jo gyvenimo mi-

Paskaitos ir minėjimai
Jau kelinti metai Clevelande 

kas mėnesį įvyksta po dvi kul
tūrines vakarones. Vieną ruošia 
ateitininkai, o kitą — LB apy
linkės valdyba. Lapkričio 4 dr. 
Rimvydas Šliažas kalbėjo apie 
lietuvius Rytų Vokietijos rašyto
jo Bobrowskio kūryboj, o už sa
vaitės dr. Jolita Kavaliūnaitė 
aptarė Cinzo romaną “Brolio 
Mykolo gatvė”. Gruodžio 9 dr. 
J. Jakštas nagrinės Algirdo san
tykius su rusais ir totoriais.

Lietuvių studentų sąjungos 
suvažiavime Padėkos dienos sa
vaitgalį pagrindinę paskaitą 
skaitė JAV valstybės departa
mento pareigūnas.

Lapkričio 19 LKVS Ramovės 
Clevelando skyrius surengė 
kariuomenės šventės
minėjimą-balių, kuriame progra
mą atliko J. Kazėno vadovauja
mas Ramovėnų choras. Sekma
dienį Šv. Jurgio bažnyčioj buvo 
iškilmingos pamaldos už miru
sius ii- žuvusius Lietuvos ka
rius.

Tą pačią lapkričio 20 DMNP 
parapijoje ateitininkai ir Moterų 
sąjungos 36-oji kuopa minėjo 
Kristaus Karaliaus šventę. Po 
pamaldų, kurių metu giedojo 
studenčių choras, ateitininkai 
suruošė trumpą akademiją. - In
grida Bublienė kalbėjo apie gy
venimo džiaugsmą, o mokslei
viai ir studentai suvaidino vaiz
delį “Žvejo tinkle”. Vyresnieji 
vaizdelį vertino nevienodai: 
vieni džiaugėsi jaunimo kū
rybingumu, kiti apgailestavo vis 
stiprėjančią televizijos ir filmų 
įtaką mūsų jaunimo skoniui.

V. Augulytė 

sija dažnai buvo klaidingai su
prasta. Apie jį susidarė legen
dos, ir daugeliui jis tapo gy
vulių mylėtojų globėju. Savo gy
venime jis šaukė į varžybas ir 
visuomenę, ir Bažnyčią, kurią jis 
mylėjo. Pranciškus nenustoja tai 
daręs ir šiandien.”

Pranciškus Asyžietis buvo tur
tingo drobės pirklio sūnus. Po 
savo atsivertimo jis buvo nusi
žeminimo, meilės ir visiško ne
turto pavyzdys. Mylėjo gamtą ir 
žmogų ir visada buvo linksmas 
šventasis.

Iš esmės programa buvo nu
filmuota Italijos provincijoj — 
Umbrijoj: Asyžiuj, kur Pranciš
kus gimė ir mirė (1182-1226); 
Asyžiaus apylinkės kalnuose, 
kur jis atsivertė; Greccio, kur jis 
pirmą kartą atšventė (1223) Ka
lėdų šventes ir pavaizdavo Bet
liejaus tvartelį; Fonte Colombo, 
kur jis parašė pranciškonų ordi
nui regulą ir testamentą; vien
tulystės kalnų olose — Carceri, 
Subasio,kurjis mąstė irmeldėsi.

Dalis programos buvo nufil
muota Romoj, kur Pranciškus 
1223 keliavo pas popiežių, 
kad gautų iš jo pranciškonų 
ordino regulos patvirtinimą. —

R.B.

LIETUVIŠKAS 
SĄJŪDIS 

PENNSYLVANIJOJ

Centrinės Pennsylvanijos lie
tuviai spalio 15 vėl turėjo pro
gos didžiuotis savo lietuviška 
kilme. Anthrocite Lietuvos vy
čių 144 kuopa kartu su Hess 
Bros. didžiule krautuve surengė 
Pennsylvanijos sostinėj Harris- 
burge lietuvių dieną. Renginiui 
vadovavo Evelyn Prep ir jos vy
ras Viktoras Prep. Centrinėj gat
vėj buvo išstatyta lietuviška 
paroda su gintarais, tautiniais 
drabužiais, lietuviškais kryžiais 
bei kitokiais dirbiniais. Buvo 
demonstruojami lietuviški mar
gučiai, šiaudiniai Kalėdų eglu
tės papuošalai, pyragas ir t.t. 
Buvo rodomos skaidrės apie 
Lietuvos gamtą. Baltimorės tau
tinių šokių grupė šoko net tris 
kartus. Buvo dainuojamos lietu
viškos dainos ir tiekiamas lietu
viškas maistas. Centrinės Penn
sylvanijos lietuviai labai džiau
gėsi, turėdami progą pabendrau
ti su kitais lietuviais 
ir atsigaivinti lietuviškoj dva
sioj. Šio renginio išdavoj susi
formavo nauja Lietuvos vyčių 
kuopti Harrisburge. — VV.K.A.

Atsiųsta 
paminėti

3*
Vladas Juodeika — DIDŽIOJI 

ILIUZIJA. Marksizmas teorijoje 
ir tikrovėje. Pirmas tomas. 1978. 
Išleido autorius. Spaudė Lietu
vių Enciklopedijos spaustuvė, 
So. Boston, Mass. Iliustruota 
nuotraukomis. Kietais viršeliais. 
720 psl. Kaina 15 dol. Gaunama 
pasiunčiant Čekį “Book Fund” 
vardu knygai remti komiteto iž
dininkei: Mrs. A. Pažiūra, 1284 
Live Oak Drive, Anaheim, Calif. 
92805.

“Šio darbo tikslas yra pateik
ti mūsų tautiečiams žinių apie 
marksizmo esmę, ideologiją ir 
tikrovę. Marksizmas nėra vien 
tik ekonominė bei socialinė 
doktrina, bet ir pasaulėžiūra, o 
apie tai lietuvių kalboje bemaž 
nieko nėra parašyta. Šis bendro 
pobūdžio darbas skiriamas pla
tesnei visuomenei ir paliečia 
svarbiausias marksizmo tezes. Jį 
sudaro Portlando universitete, 
Oregone autoriaus skaitytas kur
sas apie marksizmą ir Sovietų 
Sąjungą, o taip pat ir papildo
mos studijos.”

Tai autoriaus žodžiai.
Šis pirmasis tomas — Marksiz

mas teorijoje — suskirstytas į 
aštuonis skyrius: Iš Markso gy
venimo ir veiklos, Markso ideo
loginis formavimasis, Dialekti
nis materializmas, Marksistinė 
ekonomika, Marksistinė politi
ka, Religija ir moralė marksiz
mo šviesoje, Vertybių hierarchi
jos suvulgarinimas, Socializmo 
problematika.

Autorius, ekonomistas, vyres
niajai lietuvių kartai žinomas iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų, 
Amerikoj profesoriavęs Portlan
do, Ore., universitete, šiuo savo 
kruopščiai paruoštu ir vertingu 
veikalu nespėjo pasidžiaugti: 
vos pasirodžius šiam pirmajam 
tomui (su 1978 metų data), neti
kėtai mirė 1977 lapkričio 11 Los 
Angeles, Calif., sulaukęs 77 
metų amžiaus.

Juozas Almis Jūragis — 
AKMENS IR PAUKŠČIO ME
TAS. Eilėraščiai. 1977. Išleido 
ir spaudė Minties spaustuvė, 
417 Burvvood Rd., Belmore, 
N. SAV. 2192 Australia. Tira
žas 250 egz. Kietais viršeliais. 
Aplanke autoriaus nuotrauka. 
108 psl.

Vyresniesiem skaitytojam au
torius pažįstamas iš antrojo pa
saulinio karo metu dar Lietu
vos periodikoj spausdintų savo 
eilėraščių. Šis, dabar išleistasis, 
eilėraščių rinkinys yra jo ant
rasis. Pirmasis buvo “Tolimieji 
miražai” (1964). Be to, buvo iš
leisti šie jo redaguoti leidiniai: 
“Australijos lietuvių metraštis” 
(1962), “Plunksna ir žodis” — 
Plunksnos klubo almanachas 
(1966), “Terra Australis” — Aust
ralijos lietuvių poezijos rinkinys 
(1972).

“Akmens ir paukščio metas” 
susideda iš šių skyrių: Antrasis 
užgimimas, Brėžiniai smėlyje, 
Akys ir žiedai, Monologai apie 
kasdieninius daiktus, Saulė virš 
\Varragamba slėnio.

Rinkinio aplanke autorius 
pasisako: “Esu tiktai žmogus — 
dvasia ir juodžemis, paukš
tis ir akmuo . ..” Pasisa - 
kymas dvelkia ne tiek ly
rika, kiek filosofija. Tą pasisa
kymą jaučiam ir skaitydami jo 
eilėraščius. Juo ir jo tęsiniu lyg 
ir išaiškinamas net viso rinki
nio pavadinimas — Akmens ir 
paukščio metas. Autorius, atro
do, nori skaitytoją paveikti savo 
minties gilumu. Bet jam nesise
ka. Jo filosofija virsta miglomis:

Mes gyvi paslaptim neišma
tuoto tūrio,

Mes gyvi tuo, kas buvo ir 
kas bus.

Visatos spinduliai į mūsų sielą 
žiūri,

Būtis naujas dimensijas sau 
kuria

Ir pralenkia senus, pavar
gusius stabus.

Vertingesni yra jo paprastu
čiai lyriniai posmai:

Imu gyventi ilgesiu, svajoji
mais tyliais,

Skausmu dienų nevilgysiu — 
pavasaris neleis.
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Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 
“Ateities Aušra”, 86-01 115 St., Richmond Hill, N.Y. 11418. 
Redaguoja Rasa Razgaitienė —Tel. (212) 849-6233

ATEITIES AUŠRA
natai — dr. Antanas ir Elena 
Razmai).

Antroji premija — Vitai Muso- 
nytei iš Oak Lawn, Iii. (vienerių 
metų “Ateities” prenumerata). 
Už iliustracijas

Pirmoji premija— Petrui San- 
danavičiui iš Brooklyn, N.Y. (50 
dol. mecenatė — Gajos korpora
cijos valdyba).

MES ĮVERTINAME JŪSŲ KŪRYBINIUS 
BANDYMUS

‘‘Ateities” vyr. redaktoriaus 
Kęstučio Trimako žodis jauni
mo konkurso premijų įteikimo 
iškilmėse spalio 29 d., Chica- 
goje

Šie laikai pasižymi tuo, kad 
juose nedaug kūrybos, bet daug 
gamybos. Nedaug kūrybinio 
žavėjimosi, bet daug suvartoji
mo — viskas skirta suryti, su
gerti, sudoroti; net ir laikas — 
ir tas turi būti “užmuštas” (kili 
the time). Šiem laikam charak
teringos “dorybės” — tai gamin
ti ir naudotis.

Būdami šio laiko žmonės, ir 
mes lengvai patenkam į gamy
bos ir naudojimo besisukantį 
ratą. Savo darbu prisidedam prie 
masinės gamybos; gi laisvalaiky 
gaminius smagiai sudorojam. Po

to — vėl iš naujo. Ir vėl . . .

Kurti šiais laikais sunku. Kaip 
kursi, kai tavo laikas ii' energija 
sunaudojami gamybai? Kaip 
kursi, kai smagu ir linksma var
toti, kas pagaminta? Kurti šiais 
laikais — tai eiti prieš srovę. 
Tai valandomis išjungti televizi
ją, kad ramybėj atsivertų vidiniai 
vaizdai. Tai ištisas valandas nu
stoti taukšėjus, nebesibastyti 
gatvėmis, pasitraukti iš kompa
nijos, kad viduj kažkas prabiltų, 
kad subręstų vaisius išraiškai. 
Laikas, atsidėjimas, susi
telkimas, ieškojimas žodžių, 
spalvų, garsų — visa tai aukos, 
kurios dedamos ant kūrybos au
kuro. Kurdamas žmogus ir save 
kuria: naujai pastebėti, naujai 
pajusti, patirti, išreikšti . . .

kas giliai žmogiška ... ir dar gi
liau — dieviška. Tai žody, spal
vose, garse stengtis įkūnyti savo 
mintį ir savo jausmą, o kartais 
— ir idealą.

Mielas jaunime, jūs dar dau
giau negu vyresnieji esat šių 
laikų žmonės. Tik ką pabudę 
gyvenimui, jo smagumam, leng
vai linkstate pasmaguriauti . . . 
Bet jūsų tarpe yra einančių prieš 
srovę — besistengiančių kurti.

Šiuo konkursu, šių premijų į- 
teikimu ir šiuo “Ateities” vaka
ru mes 
jai:

Mes 
gas.

Mes
nius bandymus ir jūsų daromą 
auką.

Mes žavimės jūsų darbo vai
siais.

sakom jum, jauni kūrė-

suprantam jūsų pastan-

įvertinam jūsų kurybi-

Kurti — tai patvirtinti savy,

ATEITININKŲ VEIKLOS PRAEITIS IR 
DABARTIS

Šiais metais Nevv Yorko stu
dentų ateitininkų draugovę su
daro maždaug 20 narių iš Nevv 
Yorko ir Nevv Jersey. Kartkar
čiais į susirinkimus atsilanko ir 
mūsų draugai iš Connecticut. 
Valdybą sudaro: Danutė Norvi- 
laitė — pirmininkė, Dalia Vai
čekauskaitė — sekretorė, Juo
zas Juška — išdininkas.

Šių metų veikla yra tęsinys 
pereitų metų temos, kurią vos 
buvom spėję pradėti. Ši tema 
buvo valdybos nuspręsta ir pa
dalinta į tris dalis, kurios ir tę
siasi per šiuos dvejus metus. 
Kadangi draugovė šiuo metu 
turi daug narių, kurie pirmą kar
tą dalyvauja ateitininkų veikloj, 
tikslas yra supažindinti visus su 
ageitininkų organizacijos veik
la ii’ sąlygomis nuo Lietuvos 
laikų ligi šiandienos.

Pirmąją dalį atliko K. Norvilą. 
Jis įdomiai apibūdino ateitinin
kų išsivystymą Lietuvoj ir Vo
kietijoj. Paaiškino, kaip grupės 
Europoj studijuojančių jaunuo
lių pradėjo atskiras ateitininkų 
grupes ir kaip vyko jų centrali- 
zavimasis.

Antroji dalis, kuri koncentra
vosi apie ateitininkų veiklą 
1940-50 laikotarpy, buvo atlikta 
D. Bobelienės. Ji mielai sutiko 
pasidalinti su mumis savo įspū
džiais ir pergyvenimais. Kalbėjo 
apie ateitininkų socialinę rolę ir 
organizacijos svarbą. Tiem žmo
nėm, kurie ką tik buvo atvykę 
į Ameriką, buvo nepaprastai 
svarbu turėti organizaciją, kuri 
buvo pažįstama ir kuri juos 
galėjo mielai priglausti. D. Bo-

belienė apibūdino ir pirmąjį 
ateitininkų kongresą. Veiklos 
klaidos ir pozityvieji žingsniai 
taip pat buvo diskutuojami.

Dar liko atlikti trečiąją dalį 
— apie ateitininkų dabartinę 
veiklą 1960-70 laikotarpy. Ža
dam kviesti vyresnį studentą ar 
jauną sendraugį, kuris galėtų 
mums tą laikotarpį apibūdinti.. 
Mes viliamės, kad šie pokalbiai 
suteiks mum šiek tiek informa-

cijos ir kad su šiom žiniom mū-“ 
sų darbas ir tikslai pasidarys 
aiškesni ir veikla stipresnė.

Kviečiam visus į susirinki
mus, kurie vyksta Kultūros Ži
diny penktadienio vakarais po 
tautinių šokių repeticijos. Datos 
yra iš anksto paskelbiamos Dar
bininke. Po pokalbių būna vai
šės su vynu, smagios diskusijos 
ir bendravimas su visais mūsų 
draugais.

Dalia Vaičekauskaitė

“ATEITIES” 
KONKURSO 
PREMIJOS

JAUNIMUI 19-30 METŲ 
AMŽIAUS
Už poeziją

Pirmoji premija — už laisvų 
eilių poeziją — Živilei Bilai- 
šytei iš Evanstono, III. (50 dol. 
mecenatė — Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos valdyba). Pir
moji premija už rimuotų eilių 
poeziją — Jolantai Malerytei iš 
Haifa, Izraelio (50 dol. mecena
tė — Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos valdyba).
Už prozą

Pirmoji premija — Tadui Kli
mui iš Rochesterio (50 dol. me
cenatė — Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos valdyba).
Už straipsnį

Pirmoji premija — Petrui V. 
Kisieliui iš Cicero (50 dol. me
cenatė — Ateitininkų Sendrau

gių Sąjungos valdyba).
Antroji premija — Viktorui 

Nakui iš Birmingham, MI (vie- 
nerių metų “Ateities” prenume
rata).

Už veiklos aprašymą
Pirmoji premija — Grasildai 

Reinytei, Oak Lawn, III. (50 dol. 
mecenatai — dr. Antanas ir Ele
na Razmai).

Antroji premija — Ramunei 
Kubiliūtei iš Chicagos (vienerių 
metų “Ateities” prenumerata).

Už veiklos fotografijas
Pirmoji premija — Jonui Kup

riui iš Cicero, III. (50 dol. mece-

MOKSLEIVIAM
Už poeziją

Pirmoji premija — Loretai iš 
okupuotos Lietuvos (50 dol. me
cenatas — dr. Jonas Gliaudelis).

Antroji premija — Lidijai Du- 
dėnaitei iš Chicagos (vienerių 
metų “Ateities” prenumerata). 
Už rašinį

Pirmoji premija — Vitui La- 
niauskui iš Cicero (50 dol. me
cenatas — dr. Jonas Gliaude
lis).

Antroji premija — Robertui 
Saldžiui iš Sao Paulo, Brazili
jos (vienerių metų “Ateities” 
prenumerata).
Už veiklos aprašymą

Pirmoji premija — Tomui Pa
lubinskui iš Clevelando (50 dol. 
mecenatai — Birutė, Algis ir Jo
nas Lieponiai).
Už veiklos fotografijas

Pirmoji premija — Tomui Pa
lubinskui iš Clevelando (50 dol. 
mecenatai — Birutė, Algis ir Jo
nas Lieponiai).
Už meno fotografijas

Pirmoji premija — Daivai Gri- 
gaitytei iš Northbrooko, III. (50 
dol. mecenatas —Juozas Laučka 
iš Vokietijos).

Antroji premija — Linai Gri- 
gaitytei iš Northbrooko, III. (vie
nerių metų “Ateities” prenume
rata).
Už iliustracijas

Pirmoji premija — Rimai Va
liulytei iš Chicagos (50 dol. 
mecenatai — dr. Juozas ir 
Agnė Kižiai).
Už knygos aprašymą

Speciali premija — Vidai Kup
rytei iš Cicero (25 dol. mecena
tė — Daina Kojelytė).
Už fantastinį aprašymą

Speciali premija — Viktorui 
Radvilui iš Cicero (25 dol. me
cenatė — Gajos korporacijos val
dyba).

ŽIEMOS KURSAI
Gruodžio 26 — sausio 1 Dai

navoj vyksta ideologiniai kursai 
trečio ir ketvirto gimnazijos kur
so moksleiviam. Kursuose taip 
pat gali dalyvauti pirmo ir antro 
meto studentai. Moksleiviai re
gistruojasi savo kuopų valdy
bose, o studentai pareiškia norą 
dalyvauti MAS centro valdybai. 
Registracijos blankai ir prašymai 
turi būti pasiųsti centro valdy
bai nevėliau gruodžio 11. Mo
kestis asmeniui — $55, sumo- 
komas registracijos metu Daina
voj. Šių metų kursų tema: “Ak- 
ciologija”. Kursų programą 
ruošia kun. St. Yla.

Vilnius žiemą, senas kiemas, gilumoj matosi Šv. Jono 
bažnyčios varpinė. Dail. J. Kuzminskio linoleumo rai
žinys.

DARBININKO SKAITYTOJŲ 
VAJUS

Po daugelio metų pertraukos Darbininkas vėl kviečia 
visus skaitytojus į talką surasti naujų skaitytojų. Daug 
skaitytojų iškeliavo amžinybėn ir jų vietas užimti ieško
mi bent 800 naujų skaitytojų.

Administracija prašo skaitytojų surasti bent vieną naują 
skaitytoją ar prisiųsti adresą asmens, kurs pageidautų 
skaityti Darbininką. Iki šių metų pabaigos Darbininkas bus 
siunčiamas už 1 dolerį. Per šių metų likusius mėnesius 
ir per visus 1978 metus naujiem skaitytojam Darbinin
kas bus siunčiamas tik už 10 dol. Nepagailėkit dolerio 
ir padėkit Darbininkui skleisti lietuvišką žodį.

Platintojam ir naujiem skaitytojam bus duodamos do
vanos lietuviškomis knygomis.

Laukiame Jūsų talkos ir iš anksto dėkojam.

T. Petras Baniūnas, OFM
D a r b ininko a dm i n i s t ra to r i u s

Siunčiu užsakymą naujam skaitytoju i už 1 dol., už 10 dol.

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

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

Užsakytojas .............................................................................................

ATEITIES ŽURNALUI REIKIA PARAMOS

Ateitis yra visų ateitininkų or
ganas .

Jo administracijai grįžtant į 
Chicagą, žurnalas buvo pasken
dęs skolose. Buvo net toks mo
mentas, kad neturėta kuo apmo
kėti spausdinimo išlaidų. Iš tos 
bėdos išsisukti padėjo Ateiti
ninkų Šalpos Fondas.

Administratoriui Juozui Poli- 
kaičiui sumaniai reikalus tvar
kant, padėtis vis eina geryn. 
Bet vis tiek vien iš prenumera
tos, kaip žinom, jokiai spaudai 
nėra lengva verstis, ir vis tenka 
ieškoti papildomų lėšų iŠ šalies. 
Vieni sumoka garbės prenume
ratas, kiti užsako žurnalą ne tik 
sau, bet ir kitiem, net kituose 
kraštuose gyvenantiem, kurie 
patys nepajėgia susimokėti. 
Stipresnę paramą suteikia me
cenatai, paaukodami atskiram 
numeriui išleisti 500 dolerių. 
Tokiais buvo: prof. Balys Vit
kus, išleidžiant 1975 aštuntą nu
merį ir 1976 antrą; kun. V. Mar-

tinkus — 1976 ketvirtą nr.; Chi
cagos moksleivių at-kų kun. Lip- 
niūno kuopa — 1976 penktą 
ir šeštą; Cicero moksleivių kuo
pa — 1976 devintą; Detroito 
at-kai — 1977 trečią; At-kų Šal
pos Fondo valdybos trys nariai 
— dr. V. Šauliai, agr. Fausti
na Mackevičiai ir dr. Balys Pa
liokas — sudėtinai — 1977 ket-

. virtą numerį.
Tai tik keli pavyzdžiai. O ar 

būtų jau taip sunku toliau, ypač 
po tokio garbingo kongreso Cle
velande, tęsti mecenatų, jei ne 
pavienių, tai bent sudėtinių tra
diciją. Jei jau moksleiviai, kaip 
kun. Lipniūno ir Cicero kuo
pos, pajėgia stambiai paremti 
visų ateitininkų organą, tai ką 
PeKalbėti apie sendraugius! Ar 
nebūtų gražu, kad nė viena sen
draugių organizacija neatsiliktų 
ir tuo padėtų Ateičiai visiškai 
tvirtai atsistoti ant sveiko finan
sinio kelio.

B. Vitaitis

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS ŠALIS

KALĖDINIS 1977
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės 

medžiagos suknelei; 2,75 m. crimpleno medžiagos moteriškai eilu
tei; 1 moteriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriš
kų arba moteriškų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių 
dėžė; 40 angliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos 
su įaudimu “All wool made in England”.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaido
mis $180.00.

į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 8 svarų svorio. Gali būti 
4 m. medžiagos, 2.75 m., dirbtinio minko keilis arba kitokios 
prekės. Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Visos kai
nos yra jau su įskaičiuotu muitu.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ........
Jeans “VVrangler”, vyriškos arba moteriškos .
Nertinis, vyriškas arba moteriškas ...................
Geresnis nertinis .....................................................
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos ....
Tights ..........................................................................
Vilnonė medžiaga suknelei ..................................
Crimpleno medžiaga suknelei .............................
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui
Nailono
Nailono
Geresni
Vilnonė
Lietsargis telescopic ........................................................
Angliška vilnonė medžiaga eilutei ...............................
Geresnės rūšies medžiaga eilutei .............. .................
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei .......................
Sudarant visai naują siuntinį dar reikia pridėti 

persiuntimui.
Sudarom testamentus, administruojam nuosavybes, persiun- 

čiam palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

apatinis ... 
marškiniai 
marškiniai 
skarelė ....

$80.00 
40.00 
27.00 
32.00

3.00
3.50 

24.00 
18.00 
30.00) 
10.00 
11.00 
15.00 
15.00 
12.00 
50.00 
50.00 
75.00 

$24.00

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, ENGLAND

TEL. 01 460 2592

LIETUVOS IŠLAISVINIMOTAUTOS FONDO

RUDENS VAJUS
Mieli Lietuviai,

Lietuvos Išlaisvinimo Tautos Fondo pagrindinis uždavi
nys yra Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) 
darbų ir veiklos finansavimas.

Nėra reikalo aiškinti VLIKo reikšmės ir reikalingumo. 
Tenka priminti tik tiek, kad VLIKas šiuo metu kalba pa
vergtos tautos vardu. Nors tuo tarpu didesnių ap
čiuopiamų rezultatų dar nėra, kaip kad kai kas norėtų 
matyti, bet Lietuvos laisvės byla yra gyva ir laikas nuo 
laiko vis atnaujinama bei sustiprinama.

Lietuvos Išlaisvinimo Tautos Fondo adresų kartoteka 
1 yra nedidelė ir asmeniniais laiškais visų pasiekti negali- 
• me. Todėl tie, kurie nėra gavę asmeninio laiško, prašo- 
’ mi pasinaudoti žemiau pridėta atkarpa aukom siųsti. Tie 
! gi, kurie yra gavę asmeninius laiškus, prašomi iškirpti 

ir duoti draugui, kaimynui bei pažįstamiem.

Paaukojęs 25 dol. gauna ELTA biuletenį, jei to pa
geidauja. Paaukojęs 100 dol. tampa pilnateisiu Lietuvos 

j Išlaisvinimo Tautos Fondo nariu ir gali dalyvauti Fondo 
metiniame suvažiavime, kuriame renkama Lietuvos Išlais
vinimo Tautos Fondo Taryba ir nustatomos veiklos gairės.

Aukos yra nurašomos nuo pajamų mokesčių (Income 
tax). Gavę auką, prisiusime kvitą. Iš anksto dėkojame.

Aukas siųsti:
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073, VVoodhaven, N.Y. 11421

LIETUVOS IŠLAISVINIMO TAUTOS FONDO VALDYBA

’ LIETUVOS IŠLAISVINIMO TAUTOS FONDO VALDYBAI
Į
: VLIKo darbam ir veiklai remti siunčiu auką $.............

■ Aukotojas ...............................................................................................

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

.............................................. Zip Code .......................

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

Pastaba ..................................................................................................

t
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PHILADELPHIA,
SOLISTŲ KONCERTAS

JAV ir Kanados lietuviai yra 
laimingi, kad turi žmonių, galin
čių atlikti įvairaus žanro kon
certus, draminius pastatymus, 
reikštis literatūros vakaruose, 
palinksminti žmones humoristi
niais porinimais. Šių sričių spe
cialistai lanko mūsų kolonijas, 
paįvairina monotonišką gyveni
mą ir kelia mūsų kultūrinį lygį. 
Tai ypač svarbu mažose koloni
jose.

Lietuvių namų vadovybės ini
ciatyva Lietuvių namuose lap
kričio 5 pasirodė solistai Vaclo
vas Verikaitis iš Toronto ir 
solistė Angelė Kiaušaitė. V. Ve- 
rikaičiui akomponavo muz. Jo
nas Govėdas, o A. Kiaušaitei 
— Connie Green. Tai buvo pir
mas Verikaičio ir Kiaušaitės 
koncertas Philadelphijoj.

Vakarą trumpu žodžiu atidarė 
Vytautas Volertas, pareikšda
mas, kad jis pavaduoja Vincą 
Šalčiūną, Lietuvių namų pre
zidentą, kuris, betriūsdamas 
Lietuvių namuose, yra sunkokai 
susižeidęs ir guli ligoninėj.

Sol. V. Verikaitis koncertą pra
dėjo J. Naujalio daina — Oi, 
neverk, motušėle. Tuoj tarp so
listo ir klausytojų užsimezgė 
glaudus ryšys, kuris išsilaikė 
iki koncerto galo. Toliau padai
navo: Pabėk, bareli — K. V. Ba
naičio, Rudenio arimuos — V. 
Klovos, Ten, kur Nemunas ban
guoja ir Tinginė boba — St. 
Šimkaus.

Po to scenoj išvydom dainavi
mo mene Philadelphijoj besito
bulinančią sol. A. Kiaušaitę. Ji 
klausytojus maloniai nuteikė ke
turiomis dainomis: Mano dei
mantas — J. Žilevičiaus, Tų 
mergelių dainavimas — A. Kača
nausko, Žiburėlis —J. Stankūno, 
Humoreska.

Abu solistai padainavo Oi le
kia, lekia gulbių pulkelis — iš 
M. K. Čiurlionio preliudo, Moti
nos valsas — M. Vaitkevičiaus.

Po pertraukos sol. V. Verikai
tis padainavo Largo iš simfoni
nės poemos Naujasis pasaulis —

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso mokyklos vaiku

čiai šiais metais dėl ypatingų 
keblumų nebeturės savo meti
nės kalėdinės programos.

Lietuvių postas 154 ir jų padė
jėjos gruodžio 18 Lietuvių sve
tainės didžiojoj salėj rengia Ka
lėdų balių. Vaikučiam bus įvai
rių žaidimų, Kalėdų senelis jiem 
įteiks dovanų. Jų tėvams bus 
skanių valgių ir gėrimų. Baliaus 
pradžia 2 v. popiet.

Daina, vyrų choras, šiomis 
dienomis repetuoja naujas ir se
nas kalėdines giesmes. Vyrai 
giedos Šv. Alfonso bažnyčioj 
per lietuviškas pamaldas 
gruodžio II. Norėdami sustip
rinti savo chorą, kviečia vyrus, 
kurie mėgsta lietuvišką dainą, 
įsijungti į jų chorą. Repeticijos 
ketvirtadieniais 7:30 vai. vakaro.

Naujų Metų sutikimą rengia 
Baltimorės lietuvių sportininkų 
klubas gruodžio 31 Lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj. Sporti
ninkai maloniai kviečia visus į šį 
linksmą pobūvį. Šokiam gros ge
ras orkestras. Bus visokiausių 
gėrimų, ledų, barškuli ų, 
vaisvandenių prie kiekvieno sta
lo. Vincas Dūlys vadovauja šiam

organizavimo darbam.

Dail. Kazimieras Žoromskis kalba pabaltiečių parodos ati
daryme spalio 29 Kultūros Židiny. Jis vadovavo parodos

PA.
A. Dvorak, ariją iš operos Si
monas Juodaburnis — G. Verdi, 
Ūdrio dainą iš operos Pilėnai— 
V. Klovos, Lauksiu tavęs atei
nant — A. Raudonikio. Koncer
to klausytojai savo pasitenkini
mą išreiškė gausiais plojimais. 
Prie solisto pasisekimo prisidėjo 
ir laisva laikysena scenoj bei 
puiki vaidyba.

Vėl pasirodžiusi sol. A. Kiau
šaitė originaliose kalbose padai
navo Un bei di iš operos Ma- 
dama Butterfly — G. Puccini, 
Summertime iš operos Porgy 
and Bess — G. Gershwin, Pie- 
sen Rusalky iš operos Rusalka 
— A. Dvorak. Publikai gausiai 
plojant, padainavo dar dvi dai
nas.

Koncertą sol. V. Verikaitis 
baigė su Tavęs nebemyliu — 
G. Tosti, Gasparo ir Markizo 
arijomis iš R. Planquette Korne- 
vilio varpų.

V. Volertas, visiem koncerto 
atsikėjam pasirodžius scenoj, 
apibūdino jų pasiektus laimėji
mus. Sol. A. Kiaušaitė turi baka
lauro laipsnį muzikoj, studijas 
gilina Philadelphijoj ir ruošiasi 
operiniam dainavimui. Sol. V. 
Verikaitis vadovauja Hamiltono 
mergaičių Aido chorui, su ku
riuo neseniai gastroliavo Pietų 
Amerikoj. Jonas Govėdas turi 
bakalauro laisnį iš muzikos, To
ronte diriguoja Varpo chorui.

Gaila, kad tokio puikaus kon
certo paklausyti susirinko ne
daug žmonių. Jei panaši asmeni
nė apatija ir iniciatyvos trūku
mas pasireikš ir toliau, nebebus 
įmanomi stambesni kultūriniai 
renginiai, kurie paprastai yra su
rišti su nemažomis išlaidomis.

B. Všk.

Solistas Vaclovas Verikaitis 
iš Toronto dainavo Philadel
phijos Lietuvių Namų kon
certe lapkričio 5. Nuotr. K. 
Čikoto

HARTFORD, CONN.
L.A.P. KLUBO 

LIETUVIŲ DIENOS

Hartfordo L.A.P. klubas spalio 
1-2 surengė puikias Lietuvių 

parengimui. Bilietus galima 
gauti Lietuvių svetainėj ir pas 
narius. Reikia juos įsigyti iš 
anksto.

Šv. Alfonso kunigų kalėdiniai 
sveikinimai buvo visiem para- 
piečiam pasiųsti pereitą savaitę. 
Kas jų negavo, gali įsigyti kle
bonijoj. Gražus Kristaus gimimo 
vaizdas sveikinimo kortelėj, 
įvairios maldelės ir laiškas su 
kunigų sveikinimais bei nuošir
džiais linkėjimais.

Zofija Grigalunienė, ankstes
nės kartos lietuvė, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė lapkričio 27 
Šv. Agnietės ligoninėj. Zofija 
buvo ištikima Šv. Alfonso pa
rapijos narė. Kai sveikata leido, 
dalyvavo pamaldose. Ji buvo 
malonaus būdo moteris, dirbo ir 
veikė Altoriaus ir Rožančiaus 
draugijose. Kaip susipratusi 
lietuvė dalyvavo lietuviškuose 
parengimuose. Mišios užjos sie
lą buvo aukojamos lapkričio 30 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko sūnus Juozas ir 
dukra Eilėn, sesuo Kristina Mi- 
kolaitienė ir anūkai.

Jonas Obelinis

Jauna solistė Angelė Kiau
šaitė lapkričio 5 dainavo 
Philadelphijos Lietuvių Na
mų koncerte. Nuotr. K. Čikoto

dienas. Šeštadienį 12 vai. dieną 
atidaryme muz. Jurgis Petkaitis 
pianinu paskambino JAV himną, 
o Lietuvos himną sugiedojo visi 
dalyviai. Atidarymo kalbą lietu
viškai ir angliškai pasakė New 
Britaino Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Rikte raitis.

Alfonsas Dzikas supažindino 
su šiose dienose išstatytom me
no vertybėm.

Menininkas Antanas Kuprys 
pasirodė su savo nepaprastai 
puikia keramika, o menininkė 
Aldona Saimininkienė — su 
šiaudelių menu.

Moterų Federacijos klubo 
stalo pirmininkė buvo Ada Ust- 
janauskienė, padėjėja — Bronė 
Žilienė. Prie jų rengiamos lote
rijos dar prisidėjo Jadvyga Dap
kienė, Antanina Guntulienė ir 
Danutė Draugelienė.

Gintarų stalą prižiūrėjo Al
bina Belazarienė ir Aušra Sar- 
palienė. Amerikos Legijono pa
dėjėjų stalas irgi buvo apkrau
tas gražiais rankdarbiais. Da
nutė Grajauskienė pardavinėjo 
naujausias lietuviškas knygas ir 
plokšteles.

Pačiame kampe buvo stalas 
su kava, pyragaičiais ir duona. 
Šį stalą globojo lituanistinė mo
kykla.

Pirmame aukšte buvo išstaty
ti Simo Augaičio vario dirbi
niai — paveikslai su pakilimais 
ir įdubimais.

Antroj žemutinėj salėj Anta
nas Petrikonis buvo išstatęs 43 
dailės kūrinius.

Antrąją dieną, sekmadienį, 
apačioj ir viršuj veikiant paro
dom, 3 vai. prasidėjo banke
tas. Kalbą pasakė dr. Vaidevutis 
Maištautas, o meninę programą 
pasigėrėtinai gražiai atliko solis
tė Gertrūda Ulinskaitė iš VVater
burio.

Sklandžiai pasirodė Dalės 
Dzikienės paruoštos tautinių šo
kių grupės. Jaunieji pašoko kal
velį ir kepurinę, o “Birželio" 
grupė — suktinį, audėjėlę, .V 
kitą ir Nikitienę, blezdinginį 
jonkelį ir piemenėlį.

Abi Lietuvių dienos praėjo pa
sigėrėtinai.

Jonas Bernotas

CHICAGOJ

Vėlinės
LB Pasauliečių komitetas ir 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
sklypų savininkų dr-ja mini Vė
lines kiekvienais metais. Šiemet 
mirusių pagerbimas įvyko spalio 
30. Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės šauliai, išklausę mišias 
Brighton Parko Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioj, šimto automo
bilių virtine atvyko į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines ir ten 
lankė artimųjų kapus.

Prie kapinių steigėjų pamink
lo 12 vai. susirinko tūkstantinė 
kapų lankytojų. LB Vidurio va
karų apygardos pirm. K. Laukai
tis pradėjo iškilmių šventę. Kun. 
J. Prunskis atliko religines apei
gas ir sukalbėjo maldas. LB Pa
sauliečių komiteto pirm. Algis 
Regis tarė žodį apie gyvųjų ir 
mirusių bendravimą. Visuome
nės vardu sklypų savininkų dr- 
jos valdybos nariai Paulina Shu- 
kis ir Algis Barakauskas prie ka
pinių steigėjų paminklo padėjo 
vainiką.

Gražų įspūdį darė Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės šimtinė 
uniformuotų šaulių, kurie, išsiri
kiavę prie paminklo, stovėjo gar
bės sargyboj. Rinktinei vadova
vo pirm. VI. Išganaitis. L. Gied
raitienė įžiebė tradicinę Vėlinių 
žvakę. Nuo jos daugelis užside
gė žvakes ir nešė ant savo arti
mųjų kapų. Apeigos baigtos 
giesme Marija, Marija ir Lietu
vos himnu.

Jaunimo demonstracijos
Lietuviai studentai, talkinami 

latvių, ukrainiečių ir kitų, de
monstravo Chicagoj per visą 
naktį. Demonstracijos prasidėjo 
vidurmiesty lapkričio 4, penkta-^ 
dienį, 3 vai. po pietų ir baigė
si lapkričio 5 vidudienį. Tai 
buvo jaunimo priminimas Bel
grado konferencijai, kad dau
giau dėmesio kreiptų į žmogaus 
teises. Demonstracijose prie 
studentų prisijungė šauliai ir sa
vanoriai.

Studentai garsiakalbių pagal
ba praeiviam aiškino demonstra
cijų tikslą, o studentės praei
viam dalijo atsišaukimus, ku
riuose buvo rašoma apie Sovietų 
Sąjungos vartojamą priespaudą.

Studentai, dainuodami lietu
viškas ir latviškas dainas, su-

MOKSLO METAI
Hartfordo Švyturio lituanisti

nė mokykla naujus mokslo me
tus pradėjo rugsėjo 17. Šiemet 
mokyklai vadovauja nauja vedė
ja ir dirba nauji mokytojai, nes 
pereitų metų sąstatas atsistaty
dino.

Šiais mokslo metais lituanis
tinei mokyklai vadovauja Lio
nė Simonaitienė. Ji dėsto VIII- 
oj grupėj. Darželį tvarko Birutė 
Nenortienė, I-oj, Il-oj ir III- 
oj grupėse moko Sigita Rama
nauskienė, IV-oj ir V-oj grupė
se — Paulius Bernotas, Vl-oj 
grupėj — Danutė Grajauskienė, 
VH-oj grupėj — Irena Jalinskie- 
nė.

Tikybą dėsto kun. Vytautas 
Bitinas, o tautinius šokius moko 
Dalė Dzikienė.

Tėvų komitetą sudaro trys šei
mos: Nenortai (jaunieji), Orentai 
ir Nowakai.

Pamokos vyksta Life Sciences 
Centro pastate, Trinity College, 
Hartforde. Darbas šeštadieniais 
pradedamas 9:30 vai. ryto ir bai
giamas 12:30 vai. popiet.

Jonas Bernotas 

Po šaunaus Hartfordo LB rudens koncerto įspūdžiais kitą 
dieną dalijasi programos atlikėjai ir svečiai. Iš k.: sol. 
Bernardas Prapuolenis, sol. Nerija Linkevičiūtė, prof. Vy
tautas Marijošius, Hartfordo LB apylinkės pirm. Steponas 
Zabulis, akompaniatorius Saulius Cibas. Nuotr. A. Dziko

degino raudoną vėliavą. Niekas 
nemalonumų studentam ne
darė, praeiviai parodė dėmesį, 
o geraširdžiai lietuviai jaunimą 
vaišino kava ir pyragaičiais.

Studentai pasirūpino išsiųsti 
amerikiečių spaudai, radijui ir 
televizijai informacinius raštus 
apie sistemingą žmogaus teisių 
pažeidimą rytų Europoj. Jau
nimas reikalavo, kad JAV dele
gacija Belgrade keltų žmogaus 
teisių pažeidimo ir religijos per
sekiojimo klausimus.

Demonstracijas ruošė Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Lietuvių Fondo vakaras
Tradicinis Lietuvių Fondo 

pokylis įvyko lapkričio 5 Jauni
mo Centre. Dalyvavo 300 su vir
šum svečių, kurie sunešė 15,000 
dol. įnašų. Su tūkstantinėmis 
atėjo dr. A. ir Ei. Razmai ir Pr. ir 
Akv. Odinai. Kiti sunešė po ma
žiau.

Malonu pastebėti, kad pokyly 
dalyvavo daug jaunesnės kartos 
žmonių, kurie pradeda su įna
šais jungtis į Lietuvių Fondą. 
Marija Remienė sveikino susi
rinkusius svečius ir kvietė vai
šintis vakariene, kuri buvo labai 
gerai paruošta.

Pokylio programai vadovauti 
pakviestas dr. Jonas Račkauskas. 
Kun. Leonas Zaremba, S.J., lie
tuvių jėzuitų provincijolas, su
kalbėjo maldą. Meninę pro
gramą atliko solistė Birutė Dab- 
šienė iš Los Angeles, Calif. Jai 
akomponavo muz. A. Jurgutis. 
Abu menininkai buvo šiltai su

tikti. Solistė padainavo: Šai
pai iaus — Dukružėlę, Gaubo
— Mano rūtos, Gudauskienės
— Pirmas pasimatymas, Dvario
no — Žvaigždutę ir Vilnių, Met- 
rikienės — Gegutę. Padainavo ir 
vieną dainą priedo.

Lietuvių Fondo valdybos 
pirm. dr. A. Razma dėkojo sve
čiam už gausų atsilankymą ir 
reiškė džiaugsmą, kad fondas 
auga, su gausiais įnašais ateina 
jauni žmonės. Tikimasi, kad 
greit bus pasiektas ir antras mi
lijonas.

Lietuvių Fondo tarybos pirm, 
dr. G. Balukas sveikindamas 
dėkojo svečiam, o daugiausia M. 
Remienei, kuri nešė pokylio 
rengimo naštą. Taip pat dėkojo 
visiem, prisidėjusiem prie šio 
pokylio surengimo. M. Re
mienei įteikta rožių puokštė.

Šokiam grojo Neo Lithuania 
orkestras. Vertingų dovanų pa
skirstymą pravedė dr. J. Rač
kauskas. Svečiai linksminosi iki 
vėlumos.

J. Kaunas

MIRĖ KLEMENSASZAKIS

Bruchmuehlbach kaime labai 
staigiai spalio 25 mirė ten gy
venęs Klemensas Zakis. Jis 
buvo gimęs 1929 gegužės 2 
Sudarge. Dar jaunuolio amžiuj 
atsiradęs Vokietijoj 1944, čia su
laukė karo pabaigos, mokėsi lie
tuviškoj gimnazijoj, apsirgo 
džiova, gulėjo eilę metų sanato
rijoj, išgijo ir nuo 1957 dirbo 
prie amerikiečių kariuomenės 
Miesau vietovėj. Buvo vedęs 
Hildę Stanaitytę, buvusią Vasa
rio 16 gimnazijos mokinę. Labai 
aktyviai darbavosi lietuviška
jame gyvenime. Kurį laiką buvo 
Miesau LB apylinkės valdybos 
pirmininkas, du kartus buvo LB 
Vokietijoje rinkimų komisijoj, 
ligi pat mirties buvo apylinkės 
revizijos komisijoj.

Palaidotas spalio 28 Bruch
muehlbach kapinėse.

L.B.

— Amnesty International, 
Šveicarijos skyrius, kreipėsi į 
Vliką, teiraudamasis žinių apie 

i Oną Pranckūnaitę, kuri 1977 
, sausio mėnesį buvo suimta Pa- 
; nevėžy ryšium su Lietuvos Ka- 
I talikų Bažnyčios Kronika. Klau- 
i šia jos šeimos adreso. Tos pačios 
i organizacijos Prancūzijos grupė 

Nr. 82 ieško žinių apie lietu
vius sąžinės kalinius Henriką 
Klimašauską ir Zigmą Širvinską. 
Kas turėtų žinių apie šiuos ka
linius, prašomi pranešti: Vlikas, 
29 West 57th Street, New York, 
N.Y. 10019. (E)

— Prel. Jonas Balkūnas, Lie
tuvos Išlaisvinimo Tautos Fon
do garbės pirmininkas, ryšium 
su L. I. Tautos Fondo vykdo
mu vajum įkalbėjo radijo juos
teles, kuriose apibūdina Vliko 
darbus ir kartu kreipiasi į lie
tuvius, prašydamas šiam fon
dui aukoti. (E)

— Kun. Alfonsas Grauslys 
iš Chicagos, 111., vadovaus prieš
kalėdiniam susitelkimui gruo
džio 12-18 Prisikėlimo parapijoj 
Toronte, Kanadoj. Šiai parapijai 
vadovauja lietuviai pranciško
nai.

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės kontrolės komisiją su
daro 1973 IV-jame PLB seime 
rinkti pirmininkas Vaclovas 
Kleiza (10000 So. Bell Avė., Chi
cago, Illinois 60453) ir nariai 
dr. Kazys Ambrozaitis, Teodo
ras Blinstrubas, Vytautas Ka- 
mantas ir dr. Edmundas Len
kauskas. Komisija pradeda tik
rinti PLB institucijų knygas, nes 
1978 Toronte įvykstančiame V- 
jame PLB seime turės pateik
ti visų atliktų kontrolių praneši
mus.

— Auksinio Kranto-Pompano 
Beach LB apylinkės valdyba 
Floridoj ruošia lietuviškas kei
čias su 12 valgių patiekalais 
Chamber of Commerce erdvioj 
salėj 1601 E. Hillsboro Blvd., 
Dearfield Beach, Fla. Naujų 
Metų sutikimas ruošiamas Fort 
Lauderdale Inn restorane, 5727 
N. Federal Hwy., Fort Lauder
dale, Fla.

— Palm Beach, Fla., lietuvių 
bažnytinis komitetas ir šiais me
tais rengia bendras Kūčias gruo
džio 24 Juno Beach Metodistų 
parapijos salėj. Iš anksto regist
ruotis pas komiteto pirm. V. Bi
liūną, telef. (305) 622-4835.

— Australijos lietuvių sporto 
šventė šiemet ruošiama gruo
džio 26-31 Hobarte. Tai bus 28- 
ji sporto šventė. Joj bus atlik
tos įvairios žaidynės, varžybos, 
pravesti sportininkų pasitarimai. 
Bus ir pramoginė dalis.

— Walter (Gatės) Grigaitis, 
kompozitorius ir pianistas, su
laukęs 65 m. amžiaus, lapkričio 
20 mirė Germantown, Pa. Jo 
tėvas Walter K. Grigaitis buvo 
Philadelphijos ir Pennsylvani- 

' jos Grand Opera bendrovės diri- 
. gentas. Velionis Walter (Gatės) 

Grigaitis yra akomponavęs bei 
aranžiravęs muziką rock n roll 
ir džiazo žymiausiem solistam 
bei grupėm ir kurį laiką dirbo 

i Swan plokštelių gamybos bend- 
i rovėj.

— Worcester, Mass., Lietuvių 
Organizacijų Tarybos lietuvių 

i radijo valanda girdima trečia
dieniais nuo 8 iki 9 vai. vak., o 
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. po- 

; piet. VVICN stotis, banga 90.5 
FM. Programos direktorius — 
Edvardas V. Meilus, Jr., 23 
Shirley Rd., Shrewsbury, Mass. 
01545. Tel. 852-3665.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: C. VVilkas, Maspeth, N.Y. 
Užsakė kitiem: kun. J. Tomalo- 
nis, Nevvark, N.J. — J. Timm 
šeimai, E. Vainienė, Woodha- 

; ven, N.Y. — P. Vainiui, E. 
i Northport, N.Y., S. Poška, Ha- 
I verhill, Mass. — H. Wolejszo, 
j Georgetovvn, Mass. Sveikinam 
’ naujus skaitytojus ir dėkojam už- 
’ sakytojam. Naujiem skaitytojam 

Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau- 

i jinant Darbininko prenumerata 
' visiem 12 dol. metam.
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GIMTADIENIS

Šiandien švenčiam GIM
TADIENĮ. Visi mėgstam švęsti 
gimtadienius. Bet šiandien 
švenčiamas gimtadienis yra ypa
tingas. Jį švenčiam ne tik mes, 
gyveną Nevv Yorke, ne tik lais
vasis pasaulis; jį švenčia ir pa
vergti mūsų broliai tėvynėj bei 
Sibiro kalėjimuose. Šį gimtadie
nį švenčia ne tik žemė, bet ir 
dangus, kadangi tai yra paties 
Dievo gimtadienis; Dievo, atė
jusio į pasaulį mažyčio kūdikio 
pavidalu.

Švenčiant gimtadienį, centri
nę vietą užima gimtadienio py
ragas su įsmeigtomis į jį žva
kutėmis. Šiandien mes neturim 
gimtadienio pyrago, bet žva
kutės dega visur: bažnyčiose ant 
altorių, namuose ant kalėdinių 
eglučių. Namų ir gatvių papuo
šimuose šviesa sudaro pagrindi
nes dekoracijas. Šviesa geriau
siai išreiškia Kalėdų prasmę. 
Iš tikrųjų Kalėdos ir yra šviesos 
šventė.

Prieš keletą dienų, gruo
džio 21, turėjom trumpiausią 
metų dieną; dieną, kada ma
žiausiai gavom saulės šviesos. 
Nuo dabar dienos darosi ilges
nės, ilgesnį laiką džiaugiamės 
saulės šviesa. Šis šviesos pra 
ilgėjimas yra puikus simbolis 
ateinančio Kristaus, kuris Šv. 
Rašte yra vadinamas pasaulio 
šviesa, kuris mirštančius sutin
ka, kaip nuostabi, meilę ir ši
lumą skleidžianti šviesa.

Saulė mum teikia du dalykus: 
ji šviečia ir šildo. Šviesa ir ši
luma yra būtinai reikalingos 
kiekvienai gyvybei; be šviesos 
ir šilumos jokia gyvybė negali 
išsilaikyti. Tamsa yra baisus da
lykas, gąsdinanti ne tik paukšty
tę ir vilkiuką, bet neretai su
kelianti baimės ir skautui vy
čiui. Mes esam taip apsipratę 
su dirbtine elektros šviesa, kad 
mum yra sunku suprasti, ką 
reiškia tamsa.

Bet įsivaizduokim, kad vieną 
naktį sugenda elektra (kaip kad 
atsitiko praėjusią vasarą New 
Yorke). Mes atsiduriam visiš
koj tamsoj. Negalim matyti, kur 
einam ar ką darom. Mes grai
bomės aplinkui, atsimušam į 
daiktus ar sieną. Pasijuntam vie
niši, pasimetę, išsigandę.

Panašioj padėty buvo pasau
lis prieš Kristaus atėjimą. Žmo
nės buvo pasimetę ir nežinojo, 
koks yra jų gyvenimo tikslas, 
kas jų laukia po mirties. Tai 
buvo ilga, tamsi ir gąsdinanti 
naktis. Kristaus atėjimas buvo 
lyg saulės patekėjimas, išsklai
dęs nakties tamsą. Kristaus 
atneštoj šviesoj žmonės sužino
jo, kad Dievas yra juos mylįs 
Tėvas, kad mirtis nesunaikina jų 
gyvenimo, o įveda į amžiną lai
mę.

Saulė ne tik šviečia, bet ir 
šildo. Gyvenant šiltame kam
bary, mum yra sunku įsivaizduo
ti, ką reiškia šaltis. Dideliame 
šalty sustoja kiekviena gyvybė. 
Šaltį kenčiąs žmogus tegali gal
voti tik apie save. Instinktyviai 
jis susisuka į kamuolį, kad kuo 
mažiau kūno dalių būtų išstaty
ta šalčiui. Jei šaltis užsitęsia 
ilgiau, žmogus neišvengiamai 
miršta.

Kristus, kaip pasaulio šviesa,

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

Per skautybę — lietuvybei!

padėjęs pažinti mum save pa
čius ir savo ateitį, taip pat mus 
šildo savo meile. Be jo meilės 
mes negalėtume gyventi, kaip 
dera žmogui. Be jo meilės mes 
eitume per gyvenimą galvodami 
tik apie save, mylėdami tik sa
ve pačius. Kristaus meilė mus 
atidaro kitam žmogui, pakelia 
mus iš slegiančio savanaudiš
kumo. Koks žavus dalykas yra 
žinoti, kad esam Dievo mylimi, 
kad Kristuje visi esam broliai ir 
sesės!

Kalėdų švenčių tikslas ir yra 
padėti mum suprasti Kristaus 
atėjimo reikšmę. Kalėdomis mes 
švenčiam ne tik svarbų įvykį, 
atsitikusį prieš daugelį metų. 
Kalėdų šventės mum primena, 
kad Kristus ateina į pasaulį pas 
mus nuolat, kiekvieną dieną, 
ypač per mišias. Per mišias 
Kristus kalba į mus Šv. Rašto 
skaitymuose ir pamoksluose, ap
šviesdamas mūsų protus. Kristus 
ateina pas mus šv. komunijoj, 
pripildydamas mūsų širdis 
Dievo meile!

Šis gimtadienis yra ypatingas 
dar ir kitu atžvilgiu. Papras
tai mes, atsilankę svečiai, duo
dam dovanas švenčiančiam savo 
gimtadienį. Švenčiant šį gimta
dienį, Kalėdas, Kristus duoda 
mum save patį, kaip gimtadienio 
dovaną. Jis ateina pas mus su 
savo tiesos šviesa ir savo meilės 
šiluma. Plačiai atsiverkim ir 
nuoširdžiai jį priimkim.

ps. P. Baltakis, OFM

SVEIKINA
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu skautus- 

skautes, vadovus-vadoves, tėvelius, rėmėjus ir geradarius.
Te naujai užgimęs Kūdikėlis stiprina mūsų valią ir laimina 

mūsų bendrus darbus mūsų pavergtos Tėvynės labui.
Budžiu,

v.s. Lilė Milukienė 
LSS-gos Tarybos pirmininkė

-o-
Mielos Sesės,

Seserijos vadijos ir savo vardu sveikinu Kristaus gimimo šven
tėse ir linkiu geriausio sėkmės Naujuose Metuose.

Su atviromis širdimis prisiminkim angelų giesmės žodžius: 
“Taika ir Ramybė geros valios žmonėm!” Kai mūsų širdys bus 
kupinos meilės sesei ir broliui, mum užteks stiprybės įgyven
dinti savo pasižadėjimą— tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Tesuteikia mum Aukščiausias stiprybės, ir laimė telydi mus 
visus.

Budėkim!
v.s. Irena Kerelienė 

LSS-jos Vyriausia Skautininkė 
ir Seserijos vadija

-o-
Brolijos vadijos ir savo vardu sveikinu visus brolius, va

dovus, tėvus, rėmėjus ir geradarius ateinančių Kalėdų šven
čių ir Naujųjų — Jubiliejinių — Metų proga.

Kalėdų Kūdikis tepadeda mum visiem žengti mūsų pasi
rinktuoju skautiškuoju keliu.

Budžiu.
s. fil. Sigitas Miknaitis 

LSB Vyriausias Skautininkas 
ir Brolijos vadija

-o-
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija nuoiširdžiai linki sesėm 

ir broliam nuotaikingų ir šviesių Kalėdų švenčių ir sėkmingų 
bei darbingų Naujųjų Metų.

Ad Meliorem!
v.s. ftl. Vytenis Statkus 
ASS vadijos pirmininkas

-o-
Nuoširdžiai sveikinu visus Atlanto rajono brolius ir seses, 

skautų tėvelius ir rėmėjus ir šio puslapio skaitytojus ateinan
čių Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga.

Tegul Betliejaus Kūdikėlis ir toliau saugo mūsų skautiš
kojo kelio žingsnius, kad ir toliau liktume ištikimi Dievui ir Tėvy
nei ir naudingi savo Artimui.

Budėkime!
s. Birutė Kidolienė 
Skautų Pastogės red.

SKAUTĖS MALDA
(VI Tautinei Stovyklai)

Viešpatie, esi Meilė, duok man meilės, kad galėčiau jų dovanoti 
savo tėvam, draugam ir lietuvių bendruomenei, kuriai priklau
sau nuo gimimo.

Viešpatie, esi Gėris, leisk man būti geresnei kas dienų. Padėk 
man darbais, ne žodžiais, mylėti savo artimų, kaip skautės 
įžody pasižadėjau.

Viešpatie, esi Kantrumas, duok man kantrybės išklausyti kito 
žmogaus nuomonę, priimti gerus patarimus ir atkreipti dėmesį 
į rimtus perspėjimus.

Viešpatie, esi Išmintis, mokyk mane vadovautis protu, 
ne jausmais; mokyk mane atsakomybės; padėk man save pažinti 
ir save gerbti; leisk, kad tinkamai ir pilnai išnaudočiau Tavo 
dovanas; sveikatų, jaunystę, mokslų ir gabumus, kuriuos man pa
skyrei.

Viešpatie, esi Džiaugsmas, padėk man subręsti žmogum, 
kuriuo galėtų džiaugtis ir didžiuotis mano tėvai, mano sesės 
— broliai skautai ir mano bendruomenė. Amen.

Nijolė Jankutė-Užubalienė

L.S. SESERIJOS
VYR. SKAUTININKE PRANEŠA
Mielos Sesės!

Jau beliko vos mėnuo iki mū
sų kelionės į VI Tautinę Sto
vyklą Australijoj. Tikiu, kad se
sės stropiai ruošiasi laužų pasi
rodymam, talentų vakarui (tos, 
kurios pareiškė norą dalyvauti), 
kuria Šūkius; susitvarkė unifor
mas pagal nurodymus pirmame 
mano aplinkrašty.

Nepamirškim pasiimti lietpal
čių, purškalų nuo uodų, šiltų 
megztukų, šiltų pižamų stovyk
lai (sako, vakare gerokai atvės
ta). Skautė turi būti pasiruošusi 
viskam! Primenu, kad uniformi
nę suknelę ir kepuraitę įside- 
dam į skridimo krepšį ir persi- 
velkam uniformomis prieš išli
pant Sydney, Australijoj.

Pageidaujama, kad važiuojan
čios sesės atsivežtų savo tunto/ 
vietininkijos vėliavą, kurį bus 
naudojama per paradą; taip pat, 
jei turim vienetų gaireles. Vė
liavos bus laikomos kambary po 
užraktu. Prašau tuntininkes įga
lioti sesę, kuri bus atsakinga už 
tunto vėliavą, ir man pranešti.

Švarkus prie suknelių teko už
sakyti vienoj vietoj, kad būtų 
vienodi. Juos jau turim. Pra

šau visas seses juos užsisakyti. 
Tai yra tamsiai mėlyni “wind- 
breakers” su pamušalu. Švarko 
kaina — $12.00. Ant švarkelio 
kairės pusės užsiūsim LSS ženk
lelį, kuris jau yra gaminamas. Jo 
kaina $1.00. Jei jis bus padary
tas laiku, visom išsiuntinėsiu; 
kitu atveju — išdalinsiu lėktuve.

Stovykloj laikomės nustatytos 
stovyklos tvarkos. Iš stovyklos 
ne išvykstam be pastovyklės vir
šininkės žinios. Kelionėj paklūs- 
tam kelionės vadovės nurody
mam. Esam mandagios ir tvar
kingos visur ir visuomet.

Būtų gražu, kad kiekviena 
pasiimtume dovanėlių savo glo
bėjam Australijoj. Būsim jų vieš
niomis kelias dienas tik už 
“ačiū”. Taip pat įsidėkim smul
kių dovanėlių pasikeisti paskuti
nio vakaro ir laužo metu su savo 
atrastais naujais draugais, bro
liais ir sesėmis iš Australijos.

Iš stovyklos važiuodamos 
bendrose ekskursijose, vilkėsim 
darbines uniformas.

Kelionėj yra reikalinga, kad 
važiuojančios būtų suskirstytos į 
mažesnes grupes ir viena sesė 
būtų atsakinga tos grupės vado
vė. Grupinis sąrašas bus nusiųs
tas vadovėm.

Iki malonaus pasimatymo ke
lionėj !

v.s. Irena Kerelienė
Seserijos Vyriausia 
Skautininke

TRUMPAI
Šeštoji Tautinė Stovykla Ame

rikoj įvyks 1978 rugpiūčio 13- 
25, Treasure Valley, Massachu
setts valstijoj. Vienetai ir rajo
nai yra prašomi ateinančiais me
tais neruošti paskirų stovyklų, 
bet visi dalyvaukim Šeštojoj 
Tautinėj Stovykloj, Šiaurės 
Amerikoj.

-o-
VI Tautinės Stovyklos JAV 

viršininkė — LSS Tarybos pir
mininkė v.s. L. Milukienė, o Se
serijos ir Brolijos pastovyklėm 
vadovaus vyriausi skautininkai. 
Jau yra sudaromos pastovyklių 
vadovybės. Vl-oj Tautinėj Sto
vykloj taip pat bus ir Akade
minio Skautų Sąjūdžio pastovyk- 
lė; taip pat žadama turėti ir at
skirą pastovyklę skautininkam, 
nešantiem vienos ar kitos šakos 
vadijose ar pareigose.

-o-
1978 balandžio 8-9 Toronte 

yra ruošiamas Seserijos vadovių 
suvažiavimas, kurį globoja Ka
nados rajono vadeivė s. Liuda 
Gvildienė su savo vadovėmis. 
Programą ruošia LSS-jos vado
vių lavinimo skyriaus vedėja v.s. 
fil. Nijolė Kersnauskaitė. Visos 
vadovės jau dabar prašomos įsi
dėmėti šią datą, nes, artėjant Vi
jai Tautinei Stovyklai, toks va
dovių suvažiavimas bus labai 
naudingas tiek pačiom vado
vėm, tiek jų vadovaujamom se
sėm.

-o-
Malonu pranešti, kad iš Atlan

to rajono net 14 sesių važiuoja į 
Vl-ją Tautinę Stovyklą Australi
joj. Visom linkim laimingos ke
lionės, o sugrįžus nepamiršti pa
sidalinti su visais savo kelionės 
ir stovyklos įspūdžiais.

1
J

Skautiškos spaudos redaktorės pokalby Chicagoj. Iš k.: j.s. 
Irena Regienė — skautų puslapio Drauge redaktorė, v.s. 
Sofija Jelionienė — Skautų Aido redaktorė, s. Birutė Kido
lienė — skautų puslapio Darbininke redaktorė.

KONKURSAS

Atlanto Rajono Seserija nutarė 
įsigyti ženklą, kurį galima būtų 
nešioti ant sportinių bei stovyk
linių švarkų.

Sesės Gilandos Matonienės 
yra sudaryta konkurso komisija 
iš trijų sesių, kuri turės išrink
ti tinkamiausią ženklą.

Konkursas baigiasi 1978 sau
sio 20. Visus projektus siųsti 
Atlanto Rajono Vadeivei.

Konkurso laimėtojai bus skir
ta 25 dol.

PUZINAS
Tai gražiausia monografija apie dail. Povilą Puziną. Su 
anglišku tekstu. Didelio formato (11”x13”). Visos reproduk
cijos spalvotos. Atspausta brangiame kreidiniame popie
tyje. Spaudos darbus atliko speciali meno spaustuvė Ja
ponijoje. Knygos kaina — 25 dol. Geriausia dovana bet kam.

Galima gauti DARBININKO ADMINISTRACIJOJE: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207

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

Tel. (212) 758-1150-1

COSMŪS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 11.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- — 7707 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
Nevv York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seaview Avė. 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, UI. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 VVest 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
Lexington, N.Y. 12452 — Route 13 A 

Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hackensack, N.J. 07601 — 112 Main St.
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street

VVaterbury, Conn. — 06710 555 Cook St.
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVappingers Falls, N.Y. 12590—Hidden Hollovv Apts. 
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

Konkurso taisyklės:

1. Dalyvauja paukštytės, skau
tės, prit. skautės ir vyr. skautės.

2. Ženklo dydis yra 3” diamet
ro.

3. Žodžiai “ATLANTO RA
JONAS” turi būti ženklo dalis.

4. Naudoti 3 skirtingas spalvas 
(ženklo dugnas laikomas spalva).

Siųsti ne daugiau kaip po du 
projektus iš kiekvienos sesės.

Projektai, atsiųsti po sausio 
20, nebus priimti į konkursą.

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068 

203-367-2863
TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738 

518 989-6742
374-6446

GL 8-2256

201^)42-9816 
246-9473

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

373-8783
GR 2-6387
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750

PL6-6766 
432-5402 

914-297-0261
SW 8-2868

RI 3-0440
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MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 
KULTŪROS ŽIDINY

Lapkričio 19-20 Kultūros Ži
diny vyko Atlanto pakraščio li
tuanistinių mokyklų vedėjų, 
mokytojų ir švietimo darbuo
tojų konferencija. Ją organizavo 
šio rajono mokyklų inspektorius 
Antanas Masionis, įdėdamas 
gana daug triūso, surasdamas 
lektorius, kontaktuodamas pa
čias mokyklas, nustatydamas 
darbo tvarką. Jis pakvietė ir 
Švietimo Tarybos pirmininką 
Bronių Juodelį dalyvauti šioj 
konferencijoj.

Maironio mokykloj
Pirmiausia visi susirinko į 

Maironio lituanistinę mokyklą. 
Čia svečiai mokytojai lankė kla
ses, stebėjo kitų darbą. Dau
giausia dėmesio susilaukė pa
gelbinė klasė, kur mokomi tie 
vaikai, kurie nekalba lietuviškai.

Pertraukos metu tėvų komi
tetas svečius mokytojus pavaiši
no kava ir sumuštiniais. Pamo
kom pasibaigus, visi persikėlė į 
Kultūros Židinį. Tuoj visi buvo 
pavaišinti priešpiečiais. Visi 
konferencijos dalyviai gavo tris 
kartus valgyti — buvo duodami 
priešpiečiai ir pietūs šeštadienį, 
o sekmadienį, konferenciją pa
baigus, pietūs. Visus maitino 
Elena Mickeliūnienė. Maistas 
buvo nepaprastai puikus, susi
dėjęs iš įvairių patiekalų. Mo
kytojai mokėjo tik 5 dol. regist
racijos mokesčio. To tikrai neuž
teko padengti valgio išlaidom. 

į Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas, kuris rūpi
nosi visų maitinimu, surado bū
dą, kad būtų sąskaitos išlygintos.

Konferencijos atidarymas
Konferencija pradėta 3 v. po

piet. Atidarymo žodį tarė konfe

ST. PETERSBURG, FLA.
BALFO VAJUS

Balfo 143 skyriaus vedamas 
piniginis vajus eina prie galo.
Prieš kiek laiko buvo suruošta 
paskutinė Balfo rudens išvyka į 
Seminole Parką. Oras buvo ma
lonus, ir susirinko nemažai žmo
nių. Susirinkę šnekučiavosi, už
kandžiavo, o kiti ir pasišoko. Iš
vyka Balfui davė gražaus pelno.

Artinantis Padėkos dienai, 
Balfo skyriaus pirm. Jonas Va- 
lauskas sukvietė visus Balfo dar
buotojus į savo gyvenvietę, no
rėdamas jiem padėkoti. Ant 
ežero kranto padaryta nuotrauka, 
o vėliau svečiai pakviesti į vidų, 
prie paruošto stalo.

Reikšmingą maldą sukalbėjo 
prel. J. Balkonas. Prelatas taip 
pat pasakė ir kalbą, apibūdin
damas Balfo steigimąsi, prel. 
Končiaus veiklą, dabartinę Bal
fo reikšmę šelpiant vargan pate
kusius tautiečius, kurių yra ir 
Vokietijoj, ir Punske, ir kituose 
kraštuose. Po prel. J. Balkūno 
dar kalbėjo J. Jasinskas ir dr. 
Kaškelis.

Po šių kalbų Balfo skyriaus 
pirm. J. Valauskas padėkojo vi
siem Balfo darbuotojam, kurie, 
dirbo sunkų darbą lankydami 
lietuvius jų namuose ir dirbda
mi išvykos metu. O. Kindurienė 
su p. Vaškiais aplankė visus kiečių turistų lankomose vieto- 
Gulfnorto lietuvius. V. Kleivie- se.

St. Petersburgo, Fla., Balfo 143 skyriaus piniginio vajaus 
darbuotojai. Iš k. klūpo S. Vaškys, Balfo pirmininkas Jo
nas Valauskas, K. Kleiva ir Kleivienė. Stovi: dr. Kaškelis, 
J. Jasinskas, R. Plepienė, G. Jasinskienė, T. Liutkienė, 
prel. J. Balkonas, už jo J. Plepys, S. Vaškienė, A. Ma
čionis, kun. J. Gasiūnas, dr. Mačionienė, O. Galvydienė 

ir O. Kindurienė. Trūksta p. Bakučių, vicepirm. p. Mi
liauskienės ir p. Žostautų.

rencijos organizatorius, mokyk
lų inspektorius Antanas Masio
nis. Jis iškėlė klausi
mą, kodėl tokios konferencijos 
rengiamos. Ogi todėl, kad mūsų 
gyvenimo sąlygos sparčiai kinta, 
atsiranda naujų problemų, rei
kalų, kurių negalim nustumti į 
šalį. Reikia juos spręsti, nes mo
kytojų rankose yra lietuvių tau
tinio ir kultūrinio gyvenimo 
ateitis.

Švietimo Taryba organizuoja 
mokytojų studijų savaites Dai
navoj. Iš šio Atlanto rajono mo
kytojų dalyvauja gana mažai. 
Už tat ii- rengiamos tokios kon
ferencijos, kuri oš yra lyg mažy
tis Dainavos studijų savaitės pa
kaitalas.

Toliau palietė klausimą, kad 
mokyklon dabar priimami ir tie, 
kurie nemoka lietuviškai. Tai 
sudaro naują problemą, kaip 
juos geriausiai mokyti. Ir šios 
konferencijos pagrindinė tema 
ir yra, kaip prieiti prie jų, kaip 
juos atvesti į mokyklą ir kaip 
juos geriausiai mokyti.

Garbės prezidiumas
Į garbės prezidiumą pakvietė 

Lietuvos gen. konsulą A. Simutį, 
Švietimo Tarybos pirmininką 
Bronių Juodelį ir Tėvą Paulių 
Baltakį, OFM, šių namų šeimi
ninką.

Tada buvo uždegtos trys žva
kės tautinių mūsų spalvų — gel
tona, žalia, raudona. Kiekviena 
žvakė turėjo savo intenciją, už
degė skirtingi žmonės.

Mokytojų studijų savaitėj yra 
paprotys, kad programos atskiras 
dalis praveda skirtingi žmonės. 
Tas pats padaryta ir čia. Sveiki- 

nė su S. Bakučiu — Belle Vistos 
lietuvius, Rožė Plepienė —Vina 
dėl Maros lietuvius, Onutė Gal
vydi enė su Jonu Valaųsku — 
St. Petersburgo mieste ir jo apy
linkėse bei Golfo pajūry gyve
nančius lietuvius.

Išvykoj dirbusieji irgi nepa
miršti. Čia maldą sukalbėjo kun.
J. Gasiūnas, prie maisto dirbo 
vicepirmininkė A. Miliauskie
nė, J. Valauskienė, E. Bakutie- 
nė, p. Liutkienė, O. Kindurienė, 
A. Mačionis. Akordeonu grojo p. 
Kairys ir p. Aleščikas. Kasinin
ku buvo S. Bakutis. Pelningą 
loteriją suorganizavo ir pravedė 
Onutė Galvydienė ir Jonas Žos
tautas.

Svečiai iš vaišių skirstėsi su 
dėkingumu šeimininkui ir lin
kėjimais vieni kitiem sulaukti 
laimingų kitų metų ir naujo 
sėkmingo Balfo vajaus.

Dabar St. Petersburgo lietu
viai laukia Balfo labdaros kon
certo. Vasario 7 čia dainuos 
solistas A. Brazis iš Chicagos.

D.R.
-o-

Atžalynas, Toronto tautinių 
šokių grupė, atvyksta į St. 
Petersburgą tarp Kalėdų ir Nau
jųjų Metų. Kanados lietuvių jau
nimas šoks Lietuvių klube, 
Disney World ir kitose ameri-

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis atidaro N.Y. Lietuvių Sąjungos 25 metų sukaktuvinę 
parodą lapkričio 26 Kultūros Židiny. Nuotr. V. Tamošaičio

nimam pravesti pakviestas P. 
Jurkus. v. ,

Sveikinimai
Pirmasis sveikino Lietuvos 

gen. konsulas A. Simutis. Jis pri
siminė, kad mokytojai dirba tau
tos labui, kad dabar visur at
bunda lietuviškumas. Konferen
cijai palinkėjo kuo geriausios 
sėkmės.

Švietimo Tarybos pirmininkas 
Bronius Juodelis lituanistinę 
mokyklą palygino su senovės pi
limi, kuri apgynė ir išlaikė Lie
tuvą. Susirinkę mokytojai į savo 
konferencijas ar studijų savaites 
kaip tik ir kalba, kaip tą pilį iš
laikyti, sutvirtinti, kad ji būtų 
dar geresnė. Pasidžiaugė, kad 
Atlanto rajonas rengia tokias 
konferencijas.

LB New Yorko apygardos val
dybos vardu sveikino Jane Gerd- 
vilienė, linkėdama konferencijai 
sėkmės. Sveikino dar New Jer-

Kūčių vakarienę Lietuvių klu
be ruošia V. Kleivienė su tal
kininkėm. Bilietus už 4 dol. 
asmeniui ųsigyti iki gruodžio^ 
18 pas A. Kamiėnę.

Naujų metų sutikimas rengia
mas Lietuvių klube. Šokiam 
gros Neo Lithuania orkestras iš 
Chicagos. Bilietų kaina 8 dol. 
asmeniui.

Sezono atidarymas Floridos 
Amerikos Lietuvių Klube įvyko 
spalio 16, dalyvaujant 260 žmo
nių su viršum. Po dzūkų paruoš
tų pietų programą atliko klubo 
meniniai vienetai. Dramos sam
būrio vardu dail. J. Juodis skai
tė Stepo Zobarsko novelę “Lai
mingasis”. Klubo moterų okte
tas, vadovaujamas E. Rūkštelie- 
nės, nuotaikingai atliko kelias 
dainas. Dr. Zelbienė visus links
mai nuteikė savo aktualių kup
letų skaitymu. Klubo choras, va
dovaujamas P. Armono, gražiai 
sudainavo 4 dainas.

Floridos Amerikos Lietuvių 
Klubo biuletenis “Lietuvių ŽL 
nios” praneša, kad St. Peters- 
burge pasirodė naujas, privačių 
asmenų leidžiamas spaudinys 
“Floridos Lietuvių Žinios” var
du. —

A. L. Katalikių Moterų S-gos 
76 kuopos narės spalio 7 susirin
ko mišiom pranciškonų koply
čiom Mišias aukojo ir pamoks
lą pasakė Tėv. Tadas Degutis, 
OFM. Susirinkimo pradžioj 
pirm. Donna Kamm pasveikino 
susirinkusias. Įstojo dvi naujos 
narės: Leokadijai Žvynys iš Chi
cagos ir Viktorija Lukas. Apie 
VVorcestery įvykusį sąjungos sei
mą pranešė S. Stanelienė. Iš 
ateities planų: numatoma anks
tyvą pavasarį suruošti išvyką 
Seminole parke, o kovo 1, tre
čiadienį, 3 vai. popiet suruošti 
šv. Kazimiero šventę su banketu 
lietuvių klube. Kitas kuopos su- 
sįrinkimas bus sausio 8.

Inž. David Kamm iš Ft. Way- 
ne, Ind., persikėlė į Ft. Myers, 
Fla., St. Petersburgo kaimynys
tėj. Jis čia dirbs finansų in
vestavimo bendrovės vadovybėj, 
nors pirmoji jo profesija yra 
elektros inžinierius. D. Kamm 
dirbo raketų ir satelitų srity ir 
jo nuopelnai atžymėti Encyclo- 
pedia Britannica. Jis yra Donnos 
ir Antano Kamm iš Seminole, 
Fla., sūnus.

L.Ž.K.

sey LB apygardos pirmininkas
K. Jankūnas ir Tėv. Paulius Bal
takis, OFM. Jis pasidžiaugė, kad 
Ši konferencija vyksta lietuviš
kame Kultūros Židiny.

Pranešimai iš mokyklų
Toliau buvo pranešimai iš mo

kyklų. Šią programos dalį pra
vedė Maironio mokyklos moky
toja Elena Ruzgienė.

Bostono mokyklos pranešimą 
padarė mokytojas Mykolas 
Drunga. Jis perskaitė tos mokyk
los direktoriaus Antano Gustai
čio parašytą pranešimą. Iš jo 
sužinojom, kad mokykloj yra 89 
mokiniai, dirba 13 mokytojų. 
Mokykla naudojasi valdiškomis 

<patalpomis. Pranešimas buvo 
gana ilgas ir palietė daug klau
simų, pasisakė ir dėl vadovėlių 
ir dėl programos..

Elizabetho, N.J., Vinco Kudir
kos vardo mokyklos pranešimą 
padarė mokytoja Milda Kveda
rienė. Mokykla yra mažutė, turi 
tik 19 mokinių. Dirba 4 moky
tojai. Mokykla naudojasi Šv. Pet- 
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LOS ANGELES, 
CALIF.

Spaudos konferencija su

T. Venclova

Lapkričio 14 rytą spaudos ir 
televizijos - atstovai rinkosi į 
Greater Los Angeles Press Club, 
kad išgirstų vieno disidento pra
nešimą apie sovietų okupuotus 
Pabaltijo kraštus.

Pabaltijo Informacijos Komi
tetas suprato reikalą laiku infor
muoti amerikiečius ir priminti 
jiem apie komunistų suruoštos 
propagandinės parodos siekius 
bei tikslus. Ant stalo Komiteto 
paruoštoji medžiaga buvo verta 
dėmesio. Pagirtini vidurinės

LAKE WORTH, FLA.
KŪČIOS

Lietuvių Lake Worth klubas 
birželio, liepos, rugpiūčio ir rug
sėjo mėnesiais narių susirin
kimų nedaro. Atostogų metu 
daug narių išvyksta į šiaurę 
lankyti savo giminių ir pažįsta
mų.

Klubo narių susirinkimai ir 
šventės paprastai vyksta kiek
vieno mėnesio antrą šeštadienį 
Carpenters salėj, 611 Lucerne 
Avė., Lake VVorthe. Aplinkybėm 
susidėjus, pasitaiko ir pakeiti
mų, apie kuriuos pranešama 
laikrašty.

Šiais metais gruodžio mėnesio 
eilinio narių susirinkimo nebus, 
bet gruodžio 24 bus švenčiamos 
Kūčios. Lietuviškos mišios bus 
aukojamos 1 vai. popiet Sacred 
Heart bažnyčios Madonna Hali 
mažojoj salėj, kuri yra prie North 
M gatvės ir North Fifth Avenue 
kampo. Po pamaldų antrą valan
dą Carpenters salėj bus tradici
niai Kūčių pietūs. Pietų kaina 5 
dol.

Norį Kūčių pietuose dalyvau
ti prašomi ne vėliau gruodžio 
18 užsiregistruoti pas valdybos 
pirmininką A. Rugį, tel. 305 
585-4891, arba pas valdybos narę 
St. Augūnienę, tel. 305 582-5523.

Mišias aukos, Kūčių šventei 
pritaikytą pamokslą pasakys ir 
Kūčių pietų religinei daliai va
dovaus kun. Andrius Senkus.

V. Dovydaitis 

ro parapijos mokyklos patal
pomis. Mokytojui tenka kartais 
dirbti net su 3 ar keturiom 
grupėm. Didelė problema buvo 
mokytojų trūkumas. Ir tėvai ne
nori leisti vaikučių į lietuvišką 
mokyklą.

Hartfordo Švyturio mokyklos 
pranešimą padarė Galia Simo- 
naitienė, tos mokyklos vedėja. 
Mokykla turi 51 mokinį. Veikia 
8 skyriai ir viena angliškai kal
bančių grupė, vaikų darželis. 
Turi tautinių šokių grupę. Mo
kykla naudojasi vienos kolegi
jos patalpom, kur turi 6 klases. 
Klasės labai gražios, neturi lan
gų. Mokiniai suskirstyti pagal 
amžių, bet yra ir tokių, kurie 
turi 12 metų ir eina į pirmą sky
rių, nes anksčiau mokyklos ne
lankė. Angliškai kalbančių klasė 
yra grynai suaugę. Ši mokykla 
yra grynai suaugę. Ši mokykla 
yra vienintelė Connecticuto 
valstybėj, tai į ją atveža vaikus 
iš gana toli, net apie 50 mylių.

(Bus daugiau)

kartos atstovai, taip kruopščiai 
ir išsamiai anglų kalba sutvar
kę informacijos lapus, kurie 
buvo dalinami čia ateinantiem, 
o, be to, bus siunčiami ir tiem, 
kurių nebuvo. Informacijoj pri
menami rusų nevykdomi Hel
sinkio pasižadėjimai, dokumen
tuotai nurodomos jų padarytos 
skriaudos lietuviam: areštai, iš
trėmimai arba uždarymai į be
protnamius. Pateikta ir Tomo 
Venclovos biografija bei jo čia 
atsiradimo priežastys.

Tomas Venclova per vertė
ją kalbėjo trumpais sakiniais, bet 
labai išsamiai, kondensuotai. 
Pradėjo nuo Stalino laikų, kai 
1940 buvo okupuotos trys Balti
jos valstybės ir ten pamintos 
žmogaus teisės. Suminėjo ten 
dabar susidariusias grupes, ku
rios kovoja, kad būtų vykdomas 
Helsinkio susitarimas dėl žmo
gaus teisių. Pavardėmis suminė
jo tuos, kuriem dėl to gresia di
delės bausmės arba kurie jau 
nubausti. Nežiūrint to, likusie
ji grupėse veikia aktyviai ir tiki
si iš laisvojo pasaulio paramos. 
Priminė, kad, jei prezidentas 
Carteris žmogaus teisių klausi
mą judins ir toliau, reikia tikė
tis labai gerų rezultatų.

Spaudos atstovam Venclova 
priminė ir Los Angelėj vykstan
čios rusų parodos rėkiančią pro
pagandą, ypač apie religijos lais
vę. Nežiūrint, kad parodoj jie 
išstatė didelius paveikslus, ro
dančius pilnas bažnyčias, sina
gogas ir cerkves besimeldžian
čių, nežiūrint, kad didelėmis 
raidėmis rašo apie pilną religi
jos laisvę, už religiją ne vienas 
ten sėdi kalėjime. Jei tarnauto
jas ar mokytojas eina į bažny
čią, išmetamas iš darbo be teisės 
gauti jį kitur. Jei tėvai arba ku
nigai moko vaikus katekizmo, 
jie saugumo tardomi. Ir t.t.

Rusų paroda atidarymo metu 
buvo piketuojama, o ukrainie
čiai sudegino komunistinę vė
liavą ir šaukė “laisvės Ukrai
nai”. Lietuviai taip pat neatsi
liko ir protestavo. Žydai gi antra
me aukšte, tame pačiame name, 
kur vyksta rusų paroda, surengė 
savo parodą. Jie parodo, kaip 
Rusijoj persekiojami žydai 
(kodėl tik žydai?).

M.G.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės tarybos prezidiumas šiuo 
metu praveda JAV LB atstovų 
į 1978 PLB seimą rinkimus 
korespondenciniu būdu. Vykdy
damas LB tarybos nutarimus, 
prezidiumas spalio mėnesį atsi
klausė 81 JAV LB tarybos nario 
ir 68 LB apylinkių pirmininkų, 
kurie iš jų sutinka kandidatuoti 
į PLB seimo atstovus. Iki gruo
džio 15 iš kandidatų sąrašo bus 
išrinkti 45 asmenys atstovauti 
JAV Lietuvių Bendruomenei V- 
jame PLB seime. Atstovų rinki
mo teisę turi visi LB tarybos 
nariai ir visų LB apylinkių pir
mininkai.

— Dail. Adolfo Valeškos vit
ražai neseniai įstatyti Chicagos 
miesto centre, Florsheim krau
tuvės lubose. Dail. Valeška yra 
padaręs vitražinių lubų Flors- 
heimo krautuvių tinklui įvai
riuose miestuose ir valstijose. 
Pačioj Chicagoj, šalia bažnyčių, 
šventyklų, ligoninių, restoranų, 
gydytojų ir architektų kabinetų, 
dail. Valeškos sukurti vitražai 
puošia Marshall Field, Lake 
Shore Tovvers, O’Hare aerodro
mo pastatus ir nemažai privačių 
rezidencijų.

— Pianistė Raimonda Apeiky- 
tė ir solistas Antanas Pavasaris 
iš Los Angeles, Calif., lapkričio 
19 atliko koncertinę programą 
LB San Francisco apylinkės su
ruoštame metiniame renginy. 
Abu menininkai San Francisco 
lietuvių buvo entuziastiškai su
tikti.

— VI skautų tautinės stovyk
los Australijoj parodėlė jau ruo
šiama. Jos ruoša rūpinasi korp. 
Vytis senj. Alg. Žilinskas, pade
damas A. Karazijienės, J. Jarin- 
kevičiaus. Parodėlė bus įkurta 
specialioj palapinėj. Bus sutelkti 
skautiškos spaudos,z nuotraukų, 
gairelių, ir:ktt^dalykų rinkiniai.

— A. a. Sofija Bartkūnienė, 
gyvenusi Clevelande, Ohio, pa
likime tūkstantį dolerių užrašė 
Lietuvių Fondui — Sofijos ir 
Broniaus Bartkūnų atminimui. 
Pinigai gauti iš jų dukters Al
donos Juodvalkienės, gyvenan
čios Panorama City, Calif.

— Laura Kuraitytė-Andresco 
daugiau kaip 20 metų yra ver
tėja Jungtinėse Tautose. Laisvai 
vartoja ispanų, rusų, prancūzų 
ir anglų kalbas. Moka lietuviš
kai ir yra lietuvių liaudies pa
sakas išvertusi į ispanų kalbą. 
Šiuo metu yra vertėja Belgrade. 
Nuolatinė jos būstinė Genevoj, 
bet dažnai siunčiama į įvairias 
užsienio valstybes.

— Tarptautiniame dantų gy
dytojų suvažiavime Toronte da
lyvavo lietuviai ir iš Australi
jos: p. Bagdonas, V. Aleksand
ravičienė, p. Bagdonienė. Orga
nizaciniame suvažiavimo komi
tete įrašytas torontietis dantų 
gydytojas Morkis ir jo žmona.

— Du lietuviai klierikai iš Ha
miltono, Kanados, studijuoja Ro
moj, ruošdamiesi kunigystei. 
Andrius Valevičius išvyko ten 
šį rudenį, o Vytautas Gedrimas, 
vasarą praleidęs pas tėvus, išvy
ko antrų metų studijom į Šv. Ka
zimiero kolegiją.

— Solistė Adriana M. Jocytė 
spalio 22 atšventė 15-ąjį savo 
gimtadienį Berisse, Argentinoj. 
Po kun. J. Petraičio aukotų 
mišių buvo vaišės Mindaugo 
Draugijos salėj, kur susirinko 
apie 90 kviestinių svečių, gimi
naičių ir draugų. Adriana, ma
mytės lydima, pereitais metais 
lankėsi JAV ir koncertavo lietu
vių kolonijose.

— Žydų gelbėtojai dr. Petras 
Baublys, Sergiejus ir Jadvyga 
Baubliai lapkričio 9 pagerbti Je
ruzalėj Yad Vashem instituto. 
Jiem buvo išduoti specialūs pa
žymėjimai, kuriuose paminėta, 

' kad gelbėjo žydus, rizikuodami 
savo gyvybe. Į pagerbimo iškil
mes buvo atvykusi dalis minėtų 
lietuvių ir jų išgelbėtieji žydai 
su šeimomis. Ta proga Teisiųjų 
alėjoj buvo pasodinti medeliai ir 
pasakytos atitinkamos kalbos, ku
rių dalis buvo sakyta ir liętuviš- 
į kai.
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DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

50 dol. — Ona Šavelskis, 
Glendale, N.Y.

38 dol. — dr. B.S. Preikštas, 
Oakhurst, N.J.

25 dol. — M. Manomaitis, 
Boston, Mass.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Laima Stepaitis, lietuvių dainos ir operų arijos .................................
Tik tau vienai, Korp. Neo Lithuania šokių muzika ........................... 6.00
Žalias vėjas, lengvos muzikos dainos .................................................. 6.00
Vasaros šokis, lengvos muzikos dainos ............................................... 6.00
Operų arijos, Sol. Stasio Baro .............................................................. 7.00
Violeta Rakauskaitė dainuoja ................................................................ 6.00
Leonas Barauskas, pasakojimai — antroji pi......................................... 6.00
Pupų dėdė ir dėdienė, polkos, Nr. 21 ................................................ 6.00
Linksmieji broliai, Juokų-šokių rinkinys ............................................. 6.00
Kokiais keliais aš keliausiu, “Baltija” kvint.......................................... 6.00
Vyrai dainuoja, N.Y. Vyrų 17 dainų .........................  6.00
B. Valterienės dainų rečitalis ................................................................ 5.00
Aušra, Windsoro mergaičių 15 dainų pi................................................ 6.00
Kipro Petrausko dainos ir operų ištraukos ......................................... 6.00
O ramunėlę, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos ..................... 6.00
Yakutis, solisto dainos-arijos ..............   6.00
Šokame, 13 švelnios muzikos dainų .................................................... 6.00
Kur lygūs laukai, lengvos muzikos dainos .......................................... 6.00
Arijos ir dainos. Sol. B. Povilavičiaus .................................................. 5.00
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos ..................... 6.00
Prie ugniakuro, 13 muzikos-šokių dainų ............................................. 5.00
Čia. mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai ........................ 6.00
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių .............................. 16.00
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata ............................... 6.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ................................................. 6.00
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo .................................... 6.00
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių.giesmių ....................................... 6.00
Lithuanian Language Record Course su tekstu .................................. 6.00
Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ............................... 6.00
Laša laiko lašai, Brocktono choras ....................................................... 6.00
Kur dangus ugnim liepsnoja, Clevelando choras ............................... 6.00
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos ........................... 6.00
Su šokiu ir daina, Kdfp. Neo Lithuania šokių dainos ....................... 6.00
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ................................................... 6.00
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos .................................. 6.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos .................................................... 6.00
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų .................................. 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ................................. 6.00
Vilija, moterų kvarteto 15 dainų .......................................................... 6.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ..................................... 6.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 ........... 6.00
Dainų ir arijų rečitaljfrjSpį, J:)Vatznęlip ....     6.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrioninių maršų . ..i.. 6.00
Kove galingas, N.Y. Perkūnas, 13 dainų-operų chorų ......................... 6.00
Pavergtos Tėvynė? muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ..................... 3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ........................ 5.00
Jauna naktis, 12 lengvos muzikos dainų ............................................. 6.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės ..........   6.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo ....... „ 5.00
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) ....................... 6.00
Kalnuos dąinupja, “Baltijos” kvinteto II pi.......................................... 6.00
Žiburėlis, liHefigvų'šdkftį muzika ...i.............   6.00
New Yprko Liet. Vyry choro 16 liet, dainų ....................................... 2.00
Tėvynė# meilė nermtiri, A'. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..............  2.00
Keliaujame su daina, Hamiltono mergaičių dainos ...........,............... 6.00
Dainų-operų rinkinys, Sol. S. Citvaro ..........................   6.00
Dalia Juknevičiūtė skaito liet, kūrinius ............................................... 6.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo .............. 6.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos Ans. 17 1. dainų. Stereo ....................... 6.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 1. d. Stereo ...... i............ 6.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo ......... 6.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo........ 6.00
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ..................................... 6.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei ..................... 6.00
Linksmų Kalėdų,. 12 religinių giesmių ...................................   6.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid....................................... 6.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainų............................ 6.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ................................................ 6.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų ............................. 6.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ....................................... 6.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų .......................... 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, Sol. L. Juodytės ................................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ....................................... 6.00
Dievui ir Tėvynei, Baltimorės vyrų giesmės-dainos .......................... 6.00
Mes žengiame su daina, Nevv Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo ... 6.00 
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) ..................................... 6.00
Jūros lopšinė, 14 šokių rinkinys ........................................................... 6.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt. Stereo ........ 6.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .............................................. 4.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ................................................. 6.00
Lietuvos 50-tiės m. minėjimo giesmės su himnu .............................. 6.00
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po ........ 6.00
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo ......................................... 5.00
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo .................................... 5.00
Sek pasaką, vaikam 4 pasakos ......................................   6.00
Zuikis puikis, įdainuotos vaikam pasakos ............................................ 6.00
Svajonių sodas, 12 lengvos muzikos kūrinių .................................... 6.00
Dainys ir arijos, J*. Armonienės  ....... „........   6.0Q
Lietuvos 60 m. minėjimo giesmės su himnu ..................................... 6.00
Grojam Jums, Neo-Lithuanų orkestro 6 šokiai ................................... 6.00
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ......................... 5.00
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 liet, dainų. Stereo ....................... 6.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų .............................. 6.00
Jūreivių keliai, 16 lengvos muzikos dainų, Stereo ............................ 6.00
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos dainų duetai ..................... 6.00
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ..................................... 6.00
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo .............................................   6.00
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ......................;..................   6.00
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo .................. 6.00
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo .................................... 6.00
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių. Stereo ..................................................... 6.00
Pienės pūkas, estradinės dainos ......................................................... 6.00
Oi, toli toli...Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo ......................... 6.00
Labą rytą, vyrų chųro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo ................ 6.00
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ................... 6.00
Pranaše Didis, Lift|. Evangelikų choro giesmės ................................. 6.00
Antrasis literatūros vakara ...................   5.00
Baltos gėlės, .Hamiltono(.choro su V. Verikaičiu.................................. 6.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų ....................... 6.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 
sąskaitų ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, 
kurios išparduotos)

Po 13 dol. — B. Jankauskas, 
Fort Salonga, N.Y., J. Sirutis, 
Brooklyn, N.Y., S. Trojanas, St. 
James, N.Y., kun. V. Karalevi- 
čius, Nevvark, N.J., V. Inčys, 
Woodside, N.Y., C. Ramanaus
kas, Chicago, 111., kun. St. Yla, 
Putnam, Conn., U. Matus, 
Shaker Heights, Ohio, B. Rute- 
lionis, No. Miami, Fla., A. Ra- 
džius, Baltimore, Md.

Po 11 dol. — J. Vilpišauskas, 
Brooklyn, N.Y., V. Vasikauskas, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 10 dol. — V. Augulytė, 
Cleveland, Ohio, dr. R.A. Gied

raitis, Los Angeles, Calif., kun. 
V. Katarskis, Dayton Ohio.

Po 8 dol. — M. Slabok, St. 
Petersburg, Fla., prel. L. Men- 
delis, Baltimore, Md., P. Radvi
la, San Francisco, Calif., S. Ple
chavičius, Dobbs Ferry, N.Y.,
K. Masiulis, Milton, Mass., M. 
Gapsis, Elizabeth, N.J., P.A. 
Budrunas, Sarasota, Fla., J. Pau- 
liukonis, Worcester, Mass., dr. 
V. Slavinskas, Monticello, N.Y.,
B. Ramanauskas, Woodhaven,
N.Y., K. Sipaila, Hillside, N.J., 
J. Arlauskas, Chicago, III., V.A. 
Sužiedėlis, Brockton, Mass., J. 
Abazorius, VVoodhaven, N.Y., P. 
Karosas, New Britain, Conn., O. 
Pranckūnas, Willowdale, Ont., 
A. Liauba, Cincinnati, Ohio.

Po 8 dol. — V. Laugalis, 
Niantic, Conn., L. Bileris, Val- 
ley Stream, N.Y., K. Dūlys, 
Crownsville, Md., J. Jasinskas, 
Seminole, Fla., A. Vebeliūnas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Kungys, 
Clifton, N.J., M. Scharf, Crow- 
ley, Tx., J. Mikulionis, Sterling 
Hts., Mich., S. Kačinskas, Glen
dale, N.Y., kun. V. Martinkus, 
Providence, R.I., A. Gylys, 
Olympia, Wash., J. Norušis, 
Flushing, N.Y., G. Vasilkovs, 
Dayton, Ohio, A. Naujokas, Nor- 
ridge, 111.

Po 6 dol. — B. Balčiūnas, 
Nevvark, N.J., T. Swilpa, Ri- 
chardson, Tex. — J.K. Karys, 
Bridgeport, Conn., G. Žilionis, 
New York, N.Y., M. Yucis, Bal
timore, Md., J. Skudzinskas, 
Baltimore, Md., O. Piešina, 
Westwood, Mass.

z. Po 5 dol. — J. Juška, Ho- 
hokus, N.J., S. Cenkus, Howard 
Beach, N.Y., V. Janušas, Ozone 
Park, N.Y., S. Zebertavičius, 
Parlin, N.J., L.C. Eurkoos, 
VVashington, D.C., A. Balsis, Re- 
go Park, N.Y., M. Jauniškis,
E. Northport, L.I., N.Y., G. Ran- 
nit, Jamaica, N.Y., I. Banaitienė, 
Woodhaven, N,Y., J. Astas, Ha- 
milton, Ont., kun. A. Senkus, 
Lake Worth, Fla., J.H. Shatas, 
VVaterbury, Conn., C. Staniulis, 
Bloomfield, Mich., V. Ancikas, 
Yorktovvn Hts., N.Y., O. Dom, 
Corning, N.Y., A. Kantakevičius, 
Richmond Hill, N.Y., J. Rudaitis, 
Hamilton, Ont., J. Rauba, VVood
haven, N.Y., R. Giedraitis, 
Smithtovvn, N.Y., E. Baranaus
kas, Schenectady, N.Y., A. Vai
čiulaitis, Bethesda, Md., St. Ma- 
kauskis, Somerset, N.J., V. Og- 
den, Pennsboro, W. Va., A. 
Janks, Gilette, N.J., R. Valins
kas, Brooklyn, N.Y., A. Cergeles, 
Brooklyn, N.Y., J. Simutienė, E. 
Rockaway, N.Y. M. Samatienė, 
Westfield, N.J., J. P. Pacėsa, 
Brooklyn, N.Y., L. Tiškus, 
Cleanvater, Fla., P. P. Molis, 
Shrewsbury, Mass., A. Barkaus
kas, Mancheter, Conn., kun. dr. 
Z. Smilga, Middletovvn, Conn., 
dr. I. Makštutis, Palos Heights, 
111., K. Brazauskas, Hollywood, 
Calif., S. Skurvydas, Harrison, 
N.J., N.J. Sakalauskas, Enffield, 
Conn., F. Janulis, Chicago, III., 
G. Tattan, VVinchester, Mass., V. 
Saimininkas, East Hartford, 
Conn., kun. T. Palis, Pittsburg, 
Calif., A. Gudelis, Oakland, N.J., 
A. Pašukonis, Dearborn Hts., 
Mich., A. Bertulis, Hot Springs, 
Ark.

Po 4 dol. — A. Sabaitis, Brock
ton, Mass., V. Juozokas, Nevving- 
ton, Conn., M. Aleliūnas, Pitts- 
burgh, Pa. L. Jurevičius,
Linden, N.J., A. Fedronas, Nevv 
Hyde Park, N.Y., J. Žilius, E. 
VVindsor, N.J., S. Saliamonas, 
Hartford, Conn., A.B. Leonard, 
Tobyhanna, Pa., A.J. Radzevich, 
Amsterdam, N.Y..

Po 3 dol. — kun. L. Klimas, 
Shirley, N.Y., N. Polovinskas, 
Elizabeth, N.J., J. Minauskas, 
Kearny, N.J., L. Banis, Cleve
land, Ohio, J. Vaineikis, Chica
go, 111., J. Kučinskas, Miami 
Beach, Fla., P. Kiškūnas, Levvis- 
ton, Maine, A. J. Gedrimas, 
Hamilton, Ont., V.L. Minsavitch, 
Jamaica, N.Y., Hasselberg, Yon- 
kers, N.Y., E. Dubickas, Los An
geles, Calif., V. Kamaitis, Mill- 
bury, Mass., V. Gudas, Jamaica,
N. Y., Tėv. dr. T. Žiūraitis,
O. P., VVashington, D.C., Sisters 
of St. Casimir, Baltimore, Md., 
prel. J. Balkūnas, P.A., St. Pe
tersburg Beach, Fla., V. Muraš- 
ka, Philadelphia, Pa., M. 
Aleksandravičius, VVoodhaven, 
N.Y., J. Stiklorius, Wallingford

Anglų kalba nauja virimo knyga

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

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

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

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

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

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

Lane, Pa., A. Kadzis, VVood
haven, N.Y., A.B. Jansonis, Po- 
casset, Mass., J. Bagdonas Lau
cevičius, VVoodhaven, N.Y., Do- 
meica, Fairfield, Conn., S.M. 
Sližys, Ridgewood, N.Y., A. Jan- 
ce, Flushing, N.Y., A. Balsys, 
Naugatuck, Conn., J.A. Glebaus- 
kas, Norvvood, Mass., P. Pupius, 
Chicago, III., V. Palkimas, Man- 
chester, England, A. Mikolaites, 
Brooklyn, N.Y., A. Žukas, VVood
haven, N.Y., L. Krivickas, Cle
veland Hts., Ohio, M. Šaulienė, 
VVayne, N.J., B. Venckus, 
Newark, N.J., E. Vainienė, 
VVoodhaven, N.Y., A. Mažiulis, 
So. Boston, Mass., G. Stančius, 
Mount Vernon, N.Y., V. Razmi
nas, Linden, N.J., A. Jukne
vičius, Brockton, Mass., A. Kup
činskas, Detroit, Mich., H. Kir- 
kyla, Ridgevvood, N.Y., A. Kond- 
rat, Elizabeth, N.J., M. Vasienė, 
Philadelphia, Pa., J. Mikaila, 
Southfield, Mich., G. Baltrušai-, 
tis, Los Angeles, Calif., R. Ma- 
siulionis, Buffalo, N.Y., A. And- 
rilionis, Boston, Mass., N. But
kus, New Hyde Pk., N.Y., Br. 
Paliulionis, Cicero, III., S. Kli- 
gys, Catonsville, Md., J. Kana- 
navičius, Bristol, Pa., A. Petrai
tis, Hamilton, Ont., E. VVilchins- 
kas, Brooklyn, N.Y., dr. J.C. Ur- 

jbaitis, Kane, Pa., W. Ivanauskas, 
Dorchester, Mass., E. Ciočys, 
Providence, R.I., V. Kubilius, 
Vernon, Conn., V. Prižgintas, 
Los Angeles'1, Calif., A. Dabšys, 
Los Angeles, Calif., F. Misiūnas, 
Maywood, N.J., M. Molynas, 
Flushing, N.Y., M.J. Bigenis, 
Philadelphia, Pa., V. Vaičiūnas, 

Islington, Ont., J. Urbanavi
čiūtė, Spring Valley, N.Y., A. Či
žas, Coldvvater, Mich., V. Pet
rauskas, Clarks Summit, Pa., A. 
Gedmintas, Delhi, N.Y., G. 
Jurkšėnas, Cleveland, Ohio, A. 
Axtin, Lawrence, Mass., J. Ge
čas, Dayton, Ohio, R. Dalan- 
gauskas, New Britain, Conn., 
U. Matulionis, Brooklyn, N.Y., 
S. Sirutis, Hot Springs, Ark., 
A. Maskeliūnas, VVorcester, 
Mass., kun. C. Batutis, Darby, 
Pa., S. Ofrossimovv, Brookline, 
Mass.

Po 2 dol. — M. Marijošius, 
Port VVashington, N.Y., J.A. Mi
lius, Brooklyn, N.Y., M. Schvved, 
Elizabeth, N.J., Sisters of Jesus 
Crucified, Elmhurst, Pa., K. Da
gys, Columbus, Ohio, O. Kulys, 
Brooklyn, N.Y., B. Jurkevičius, 
Haverhill, Mass., K. Miklas, 
Great Neck, N.Y., A. Nakas, 
Chicago, 111., W. Židžiūnas, 
VVorcester, Mass., F. Vaškas, 
Nevvark, N.J., dr. A. Martus, Cle
veland, Ohio, A. Žežys, VVood
haven, N.Y., J.A. Jalinskas, VV. 
Hartford, Conn., J. Dapkus,

Hartford, Conn., V. Lukas, Nevv
ark, N.J., V. Vizgirda, Center- 
ville, Mass., P. Zuyus, Maspeth, 
N.Y., J.B. Spirauskas, Auburn, . 
Mass., VV. Labutis, Nevv Haven, 
Conn., A. Paleckis, St. Peters
burg, Fla., E. Kiaunis, Amster
dam, N.Y., J. Palubinskas, Bal
timore, Md., E. Birbal, Elmont,
L.I., N.Y., L. Jankauskaitė, 
Brooklyn, N.Y., V. Budrecki, 
Elizabeth, N.Y., J., F. Jankū
nas, Elizabeth, N.J.

Po 2 dol. —J. Mauragas, Nevv 
Providence, N.J., V. Labutis, 
Richmond Hill, N.Y., kun. P. 
Dagys, VVoodhaven, N.Y., G. Za- 
belskis, Flushing, N.Y., A. Kirki
lą, Nesconset, N.Y.

Po 1 dol. —. A. Maceika, 
VVoodhaven, N.Y., P. Lukoševi
čius, VVoodhaven, N.Y., V. 
Rastenis, VVoodhaven, N.Y.

Po 1 dol. — J. Bačanskas, 
Nevv Canaan, Conn., kun. P. Sa- 
bulis, VVaterbury, Conn., M. 
Franckus, Lewiston, Maine.

1.50 dol. — K. Cižiūnas, Falls 
Church, Va.

Po 1 dol. — V. Zenkus, VV. 
Bridgewater, Mass., D. Cibas, 
Vista, Calif., A. Jaritis, So. Bos
ton, Mass., P.P. Evans, Massa- 
pequa Pk., N.Y., M. Thomas, 
Morgantown, VV. Vir., L. Gude
lis, Cos Cob, Conn., E. Biel- 
kevičienė, New York, N.Y., D. 
Antanavičius, VVorcester, Mass., 
J. J. Andrevvs, Inverness, Fla., 
VV. Rusilas, Hagaman, N.Y., Ip. 
Nauragis, VVorcester, Mass., K. 

Matusevic, Lavvndale, Calif., J. 
Steiblys, Hamilton, Ont., J. 
Mender, Hartford Mills, N.Y., 
J. Gliaudą, Los Angeles, Calif., 
A. Petrikas, VVilton, Conn. Iz. 
Norbutas, So. Boston, Mass., B.
L. Engels, Portland, Maine, 
V.M. Twaska, Pittsburgh, Pa., 
L. Almario, Brooklyn, N.Y., 
kun. A. Petraitis, Rexford, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci- 
ja-___________

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI
Introduction to Modern 

Lithuanian — 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė 

su tekstu — 8 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas

— 8 dol.
Lietuviškai angliškas žodynas

— 8 dol.
Lietuvių kalbos žodynas, pa

veiksluotas — 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova

na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

VALDAS C. DUOBA,

lietuvis advokatas patarnauja teisės reikaluose, gina bylas 
ir dalyvauja teismuose.

357 Larkfield Rd., E. Northport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 368-3733

Skubiais atvejais namų tel. (516) 757-4296
—O—

Antradieniais nuo 2 vai. popiet iki 8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 9:30 iki 12:30 vai.
Litas patalpose: 86-01 114th St.
Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 441-2811

DEXTER PARK
PHARMACY |al

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

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

WE DEUVER
TELEF. 296-4130

BUTCHER BLOCK
BUY DIRECT FROM FACTORY

AND SAVE!

CUSTOM MADE 
VVHOLESALE & RETAIL 

BUTCHER BLOCK TABLES COUNTER 
TOPS & SINKTOPS CHOPPING BLOCKS 

METAL SPINNERS CHECKS

337 ATLANTIC AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

212 855-9539 
Ray Card

■

EGAN’S AUTO PARTS

T0WING 
“SUPPORT YOUR LOCAL JUNK YARD” 

37 COOPER FOLLY ROAD 
ATCO, N.J. 08004

HOURS 9 TO 6 (NEVER ON SUNDAY)

O’BRIEN & PAOLERCIO 
SUBURBAN HOME FOR 

FUNERALS

FORINTEGRITY —DEPENDABILITY 
AND ETHICS 

340 MAIN STREET 
WEST ORANGE, N.J. 
CALL (201) 325-1212

ORANGE PIT REATAURANT 
OPEN 7 DAYS A WEEK 

FINEST OF 
INTERNATIONAL CUISINE

14 STATĖ HIGHVVAY NO. 57 
HACKETTSTOWN, N.J. 

CALL (201) 852-7758

§

Models
For

Television, 
Fashion, 

Commercials, 
Shows,

Advertising 
Beginners and 
Professionals

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Suite 404)
22S We«t 57th St.,

N.Y.C.
212-586-3556

I 
i

i

ACE’S LIOUOR 
STORE

GIFT PACKAGES BOTTLES & BASKETS 
CREATD FOR THAT SPECIAL TIME OF THE YEAR 

1811 NORTH MERRICK AVĖ. 
MERRICK, L.l.

WE DELIVER LOCALLY 
CALL 516 FR 9-3090

i
♦
i

UNIOUE CHRISTMAS GIFTS:
L.I.’S FOREMOSTTROPHY & GIFT MANUFACTUR- 
ER! "COME SEE OUR SHOWROOM FOR OUR 
UNIOUE IDEAS!

TROPHY HUT
105 CARLOUGH RD., BOHEMIA, 516 589-3550

VILLA PIERRE OF GLEN COVE
UNDER NEVV MANAGEMENT RECOMMENDED BY 
BARBARA RAOER 3 1/2 HATS THE FINEST IN 
FRENCH CUISINE, OPEN FOR LUNCH AND 

DINNER CLOSED MON. CALL 516 671-2890

Į
i

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL W0RK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS, SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

Į 100’S OF PUPS! PUPS! PUPS!
; ALL POPULAR TYPES AVAILABLE FOR CHIL- 

DRENS’ PETS, HOUSE PETS AND WATCH DOGS. 
FROM $49.00. OPEN SATURDAY AND SUNDAY 10 
TO 5 ONLY. J.P. O’NEILL PUPPY F AR M, LOCATED

I ON U.S. HIGHVVAY NO. 1 PRINCETON, N.J.
I (2 MILĖS SOUTH OF PRINCETON HOLIDAY INN)
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pirmenybėse. Iš k. E. Staknys — turnyro di-Siaurės Amerikos lietuvių šachmatų
rektorius, I. Jankauskienė — rytų apygardos sporto pirmininkė, K. Merkis — Š. Ameri
kos lietuvių šachamatų vadovas, P. Gvildys — LAK vicepirmininkas sporto reikalam, II-oj 
eilėj A. Kulpa, V. Kulpa, A. Simonaitis, Z. Bliznikas iš Elizabetho, N.J., A. Saka-

4
■

las, R. Grauslys iš Bostono ir J. Vilpišauskas. Nuotr. L. Tamošaičio

MLPK KALĖDINĖ 
EGLUTĖ VAIKAM

Jūrų kapitonui

A.A.
ANTANUI ŠIMKUI

mirus, jo šeimai ir artimiesiem gilią užuojautą 
reiškia

J.V.S. MYKOLAS MANOMAIT1S

Maspetho Lietuvių Piliečių 
Klubas kasmet rengia kalėdinę 
eglutę vaikam su trumpa progra
mėle. Kalėdų senelis atneša di
delį maišą dovanų ir Peter, juok
darys (Pijus Kazlauskas), pa
linksmina juos su įvairiomis iš
daigomis. Šiemet kalėdinė eglu
tė bus gruodžio 18, sekmadienį, 
2 vai. popiet. Vaikų amžius — 
iki 8 metų. Prašom visus tėve
lius savo vaikus registruoti pas 
klubo prezidentą Ričardą Snolį, 
tel. 429-3387, arba pačiame klu
be, tel. 429-9866. Registruotis 
iki gruodžio 10.

Kviečiami registruotis visi iš 
anksto, kad Kalėdų senelis ži
notų, kiek dovanų vaikam at
nešti. Visos dovanos ir maistas 
vaikam nemokamai.

Prezidentas Ričardas Snolis
Sekretorius Kazimieras 

Vainius

BROCKTON, MASS.
DAIL. C. JANUSO PARODA
National Cafe salėj lapkričio 

19-20 LB Brocktono apylinkės 
valdyba surengė dail. Česlovo 
Janušo parodą. Šiuo metu LB 
Brocktono apylinkės valdybą su
daro pirm. Juozas Rentelis, vice
pirm. Mikas Subatis, sekr. Lįuda 
Šukienė, ižd. Stasė Jančauskie- 
nė, parengimų koordin. Stafani- 
ja Subatienė ir Vida Sužiedė- 
lienė. Menininką globojo S. ir 
M. Subačiui. Parodos įrengimui 
daug talkino salės savininkai 
Kazimieras ir Elena Ploniai ir 
kiti.

Lapkričio 19 vakarą parodą 
oficialiai atidarė J. Rentelis ir 
pakvietė poetą St. Santvarą su
pažindinti su dailininku. (St. 
Santvaro kalba Darbininke bus 
spausdinama ištisai. — Red.)

Parodos lankytojai nemaža 
malonumo turėjo žiūrėdami 
filmą iš dail. Č. Janušo ankstes
nių parodų bei dailės gyvenimo 
momentų. Buvo parduoti 28 pa
veikslai. Vieną paveikslą dail. 
Č. Janušas padovanojo LB apy
linkės valdybai. Šis paveikslas 
buvo išleistas loterijon, kurios 
pelnas skiriamas Brocktono lie
tuviškai mokyklai remti.

E. Ribokienė

■

Kalėdinių lietuviškų atvirukų 
dėžutė (13 atvirukų su vokais) 
su persiuntimu — 2 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joj-

A.A.
ALEKSANDRAI JUOZAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos seseris — Anelę Stepa- 
nauskienę ir Aldoną Raugalienę su šeimomis, ir kitus ve
lionės artimuosius, pasilikusius liūdesyje.

Šeštokų šeima

*

A.A.

DIPL. INŽ. KAZIMIERUI KRULIKUI 
mirus, žmonai Aldonai, sūnui Ričardui, seseriai Strimavi- 
čienei bei kitiem artimiesiem reiškia gilią užuojautą

ALT Sąjungos
I-moji skyriaus valdyba ir nariai

N

A.A. 

KAZIUI KRULIKUI 
mirus, jo žmonai Aldonai, sūnui Ričardui, visiem giminėm 
ir artimiesiem gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Liet. Inžinierių ir Architektų S-gos 
Neto Yorko skyrius

O SPORTAS 
■KP

LAK — Clarkstovvn 1:0
GrUodžio 4 LA Klubo futbo

lininkai užbaigė pirmąjį šio se
zono varžybų ratą laimėjimo 
ženkle. Žaisdami savoj aikštėj, 
jie nuvainikavo Clarkstovvn var
žovą 1:0 pasekme. Mūsiškių į- 
vartis buvo pasiektas paskutinė
se rungtynių minutėse, kai Kli- 
večkos pasuotę Žadvydas galva 
nukreipė į priešininko tinklą. 
Pirmoji komanda, laimėjusi 4, 
pralaimėjusi 3 ir lygiom sužai
dusi vienas rungtynes, rudens 
ratą baigė antroj lentelės vietoj. 
Stasys Žadvydas įmušė 5 įvar
čius, Giedris Klivečka 3, o kiti 
po mažiau. Įvarčių santykis 
13:12. Rezervinė, turėdama 
sunkumų su sąstatu, rudens 
ratą baigė, neišlošusi nei vienų 
rungtynių. Orui leidžiant, iki 
metų galo gali būti paskirtos ir 
antrojo rato rungtynės, o jeigu 
ne, tai futbolininkai grįš į aikš
tę tiktai kitų metų pavasarį.

Krepšininkai juda
N.Y. Lietuvių Atletų Klubo 

jaunių, jaunučių, mažiukų ir net 
mergaičių komandos šiemet 
dalyvauja CYO krepšinio lygo
se. Mažiukai iki šiol laimėjo vie
nas rungtynes ir pralaimėjo tris. 
Jaunučiai pralaimėjo prieš St. 
Ritą 24:77, bet iš Holy Child 
Jesus paveržė dviejų taškų 47:45 
laimėjimą. Jauniai pralaimėjo 
dvejas ir laimėjo taip pat dvejas 
rungtynes. Pas jaunius žaidžia S. 
Birutis, R. Česnavičius, P. Gvil
dys, V. Lora, J. Matulaitis, D. 
Mikulskis, R. Šimkus ir J. Vil
galys. Dėl mokyklinių įsiparei
gojimų jauniai nevisuomet gali 
pastatyti pilną komandą, bet tas 
nei kiek nesumažina jų kovos 
dvasios. Paskutinėse rungtynėse 
prieš Gate of Heaven šeiminin
kus jie pasiekė gerai iškovotą 
60:58 (20:20) laimėjimą. Koman
dos pažiba 6’7” Ričardas Šim
kus sumetė 26 taškus, St. Biru
tis 13, R. Česnavičius 10, J. 
Matulaitis 7 ir P. Gvildys 4.

Dėl informacijų apie CYO ly
gos rungtynių tvarkaraštį ir tre
niruotes kreiptis į Praną Gvildį, 
Pat Torney, Joną Matulaitį ir Vi
dą Jankauskienę.

Alg. Š.

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

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadvvay, So. 
Mass. 02127. Tel.
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas. «• '-UJtO

__  . n i I ■ ■ ■

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas lapkričio 27 pra
dėtas pamaldomis Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioj. Mi
šias aukojo ir pritaikytą pamoks
lą pasakė klebonas kun. A. 
Baltrušūnas. 3 vai. popiet Lie
tuvių Piliečių d-jos salėj minė
jimą pradėjo Juozas Vizbaras. 
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vom, vadovaujant St. Dariaus 
postui. Po Lietuvos ir JAV him
nų pagerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę. J. Vizbaras priminė, kad 
šis minėjimas yra ir 25 metų 
sukakties minėjimas, kada baigė
si okupuotoj Lietuvoj partizanų 
kovos prieš okupantą. Pagerbti 
minėjime dalyvavę savanoriai 
kūrėjai: Bartašiūnas, Jakulis, Ja
navičius, Griežė Jurgelevičius, 
Kontautas, Leveckas, Liutkonis, 
Merkis, Santvaras ir Sibiro kan
kinė Elena Juciūtė. Kalbą pasa
kė svečias Liudas Dovydėnas. 
Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas komp. Juliaus Gaide
lio, padainavo: Ramovėnų
maršas, Balnok žirgelį, Kol sau
lutė iš rytų pakyla, Aras, Nemu
nėli. Onos Ivaškienės vadovau
jami tautinių šokių šokėjai pašo
ko: našlio jonkelis ir landytinis. 
Sekstetas dar padainavo: Bar
karolė, Mergele mieloji, Rožė, 
Užpalės daina, Pienė ir porą dai
nų bisui. Programos pranešėja 
buvo Marytė Bizinkauskaitė. 
Vėliau buvo vaišės.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono Kultūros klubas lapkričio 
19 susirinkime prisiminė poetą 
ir filosofą Oskarą V. Milašių 
100 metų sukakties proga. Apie

Pirmininkė taip pat priminė, 
kad išimties keliu įvyks klubo 
susirinkimas ir gruodžio mė
nesį. Tautinės Sąjungos namuo
se gruodžio 17, šeštadienį, 7:30 
vai. kalbės svečias dr. A. Štro
mas.

,< - . ■. . • -.i

Lietuviško auklėjimo klausi
mam buvo skirtas kultūrinis su- 
batvakaris lapkričio 19. Prele
gentais buvo dr. Juozas Girnius, 
Lituanistinės mokyklos direkto
rius rašytojas Antanas Gustaitis 
ir dail. Julius Špakevičius. Pra
džioj pirm. inž. E. Cibas trum
pai supažindino su prelegentų 
biografijomis. Pirmiausia dr. J. 
Girnius giliai pažvelgė į visą 
lietuvių emigrantų auklėjimo 
problemą. Aplinka, draugai, mo
kykla atitraukia nuo lietuvybės. 
Prelegantas davė daug faktų ir 
statistikos apie jaunimo nulietu- 
vėjimą. Kalba esanti įrankis į 
tautos lobius, jos kultūrą. Kal
bą lavinti ir žinojimą platinti 
galima tik skaitant. Tėvai laukią 
stebuklų iš lituanistinių mokyk
lų. Mokykla tik talkina. Būtina 
su vaikais ir namuose kalbėti 
lietuviškai. Lituanistinės mo
kyklos direktorius rašytojas A. 
Gustaitis priminė mokyklos var
gus, ypač tinkamų vadovėlių 
trūkumą. Dail. J. Špakevičius, 
kalbėjęs kaip tėvas, kurio vaikai 
lanko lituanistinę mokyklą, irgi 
pabrėžė, kad lietuvybės pagrin
du yra šeima, kurioj su meile 
ir kantrybe bei gerais pavyz
džiais reikia sėti lietuvišką žodį. 
Po trijų prelegentų kalbų buvo 
tiek daug klausimų ir pasisaky
mų, kad šiai aktualiai temai ne
matoma skirti ir kitą subat- 
vakarį.

Kristaus Valdovo šventę lap
kričio 20 minėjo Bostono ateiti
ninkai. Per 10 vai. mišias giedo
jo sol. Benediktas Povilavičius. 
Minėjime pobažnytinėj salėj 
kalbėjo prel. Vytautas Balčiū
nas iš Putnam, Conn. Prelatas 
Evangelijos ir žmonių pavyz
džiais kalbėjo apie tikėjimą ir 
Dievą Kristų, kurio karalystėj 
visi gyvename. Ateitininkai mi
nėjimo dalyviam paruošė ir už
kandžius su kava.

v.hj Su mt cm
» • : H :> nrJiejM

O. V. Milašių kalbėjo svečias iš 
Washingtono, D. C., rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis. Po jo pa- 

Boston, skaitos klubo pirm. Beatričė Va- 
268-0489. sai‘is puikiai paskaitė iš Mila

šiaus Rugsėjo simfonijos I-mos 
dalies, o rašytojas Sta
sys Santvaras iš JI-ros dalies.

Boston,

Th is announcement Is nelther an offer to sėli nor a sol Ic itatlon of an offer to buy any of these securlties 
The offfer is made only by the Offerlng Circular

LITAS MOKA 10% DIVIDENDĄ ANT REGISTRUOTŲ 
LITO BONŲ (10% Convertible Debenture Bonds)

VISA LAIDA: $500,000
VIENAS BONAS: $500 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETI 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

1986 m. spalio 1 d. šias vertybes galima atsiimti grynais pinigais arba iškeisti į LITO 
BENDROVĖS akcijas po $2.00 už akciją.

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114TH STREET 
RICHMOND HILL, NEW YORK 11418 
(212) 441-6799

Securlties wlll be offered In statės where the Securities Laws of such statės have been complled wlth.

I_______________________________
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS iš

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai —- kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

15 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 15
1-7068 
4-3210 

259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
250-A Lark Field Rd. 516 757-0801

i
i
9

L

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 
Astorljoje: 28-28 Stelnvvay Street — AS 
Florai Park, L.l.
E. Northport, L.l.
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 * 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 
White Plains, N.Y., The Cheese Pltt —

200 Hamilton Avė. — Tel.: 914-949-0226
Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopping

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

5-2552
5-1154

Cent.,

Saddlebrook, N.J. — Saddlebrook Mali—
Tel.: 201 843-0029

Bristai, Conn., Bristai Gourmet Shop, Route 202 
Junct 229 — Tel.: 203-589-0300

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. — 
Tel.: 203-744-6857

Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus —101 Centrai St.
Tel.: 617 769-2895

Wayne, NJ.: 1234 Willowbrook Mali —
Tel.: 201-785-0542

>•..
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gruodžio 10, šeštadienį, ketvir
tadienio ir penktadienio popie
čių darbuotojų kalėdinis pobū
vis mažojoj salėj; gruodžio 11, 
sekmadienį, 4 v. popiet Vaižgan
to Kultūros Klubo popietė mažo
joj salėj. Popietė skiriama Balio 
Sruogos 30 metų mirties su
kakčiai prisiminti.

Maironio lituanistinė mokykla 
šiemet viešos Kalėdų eglutės 
neruošia. Kalėdinė programa 
bus atlikta pačioj mokykloj gruo
džio 17. Atsilankys Kalėdų se
nelis ir apdovanos visus vaikus. 
Pasirodys atskiri skyriai, giedos 
mokyklos choras, kuriam vado
vauja Nijolė Ulėnienė. Progra
ma prasidės 11:45 v. apatinėj 
salėj. Visi tėvai prašomi atsilan
kyti į šią programą ir pasi
džiaugti vaikų pastangomis ir jų 
gabumais bei darbu. Mokyklos 
viešas vakaras su vaidinimu bus 
sausio 29 Kultūros Židiny. Bus 
suvaidinta vaizdų pynė iš Lie
tuvos istorijos. Režisuoja Vida 
Jankauskienė.

L. K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pa ruošia lietuviškas kūčias 
gruodžio 18, sekmadienį, 1 vai. 
popiet Apreiškimo parapijos sa
lėj. Auka 5 dol. Programą atliks 
Apreiškimo parapijos choras.

Balfo vajus New Yorke pra
dėtas spalio 15 ir baigsis gruo
džio 31. Visi prašomi savo aukas 
siųsti Balfo 100-ojo skyriaus iž
dininkui V. Jasinskiu, 85-75 
87th Street, VVoodhaven, N.Y. 
11421.

Studentai ateitininkai ir New 
Yorko jaunimas šį penktadienį 
7 v.v. kviečiami apsilankyti sma
giai valandėlei į namelį už pran
ciškonų vienuolyno. Laukiame 
visų nuo 7 v.v., bet atvykit, 
kada galėsit.

KAS BUS VAIŽGANTO 
KULTŪROS KLUBO POPIETĖJ

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė bus gruodžio 11, šį sek
madienį, 4 v. popiet. Popietė 
skiriama Balio Sruogos 30 metų 
mirties sukakčiai paminėti. Iš 
Washingtono atvyksta režisie
rius ir dramos aktorius Jurgis 
Blekaitis ir jis skaitys paskaitą 
apie Balio Sruogos kūrybą, la
biau išryškindamas jo dra
minius veikalus. Aušra Ju
rašienė papasakos apie pas
kutines Balio Sruogos dienas 
Vilniuje. Antroj programos daly 
bus skaitomos jo raštų ištraukos. 
Skaitymui vadovauja ir pats da
lyvauja dramos aktorius Henri
kas Kačinskas, prie jo jungiasi 
Tadas Alinskas ir Irena Veblai- 
tienė. Bus paskaitytos įspūdin
gos ištraukos iš jo dramos “Mil
žino paunksmėj”. Po visos pro
gramos — kavutė, pasisvečiavi
mas kalėdinėj nuotaikoj. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Dipl. inž. Kazimieras Kruli- 
kas, gyvenęs St. Petersburg, 
Fla., mirė gruodžio 5. Jis ilgą 
laiką gyveno New Yorke, į Flo
ridą buvo išsikėlęs maždaug 
prieš metus laiko. Paliko žmoną 
Aldoną ir sūnų Ričardą, kuris 
gyvena ir dirba New Yorke.

Kun. Petras Dagys, lietuvių 
evangelikų parapijos klebonas, 
ilgai sirgęs, mirė gruodžio 1. Pa
laidotas gruodžio 3. Atsi
sveikinimas su velioniu buvo 
penktadienio vakare. Kalbas pa
sakė Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, A. Koncė — Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugijos var
du ir K. Bačauskas—LB Wood- 
haveno apylinkės vardu. Atsi
sveikinimui vadovavo M. Bra- 
kas.

Ateitininkų sendraugių New 
Yorko kuopos valdyba posėdžia
vo gruodžio 5 pirm. P. Ąžuolo 
namuose. Svarstyti veiklos, ypač 
jaunimo, klausimai, pramatytos 
rekolekcijos gavėnios metu, o 
prieš gavėnią — rengtinas tradi
cinis ateitininkų kaukių balius. 
Balius bus rengiamas vasario 4.

Algis P. Raulinaitis, Burbank, 
Calif., lietuviškos spaudos me
cenatas ir rėmėjas, mėgsta ke
liauti po įvairius pasaulio kraš
tus. Šiuo metu keliauja po Toli
muosius Rytus. Lanko Manilą, 
Singapūrą, Ceiloną,'Indiją, Kaš- 
mirą, Nepalį, Siamą ir kt. kraš
tus. Darbininkui ir New Yorke 
gyvenantiem bičiuliam atsiuntė 
sveikinimus iš Indijos.

Kalėdinė programa vaikam 
“Wizard of Oz” su kalėdine eg
lute, pritaikytais dainavimais ir 
įvairiais žaidimais bus skiriama 
visų amžių vaikam gruodžio 10, 
šeštadienį, New Yorko Centri
nės bibliotekos patalpose, 42nd 
St. ir Fifth Avenue. Iškilmių 
pradžia 10:30 vai. ryto. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas .

Madų parodą ruošia New Yor
ko Balfo 100-tasis skyrius. Pa
roda įvyks balandžio 16, sekma
dienį, Kultūros Židiny. Visos 
ponios ir panelės, kurios norėtų 
modeliuoti, prašomos kreiptis į 
Sofiją Kačinskienę. Jos telef. HY 
7-5340. Kelios modeliuotojos jau 
užsiregistravo. Laukiama dau
giau kandidačių.

A. a. Antano Šimkaus atmini
mui Kultūros Židiniui a kojo 
po 20 dol. — A.Z. Ratai, D.S. 
Biručiai, L.V. Milukai, I.T. Jasai
čiai, I.P. Gvildžiai; po 10 dol. — 
B.V. Labučiai, I.V. Alksniniai, 
V. Gerulaitis.

Velionies žmonai, sūnum ir 
artimiesiem reiškiam nuoširdžią 
užuojautą, o aukotojam — lietu
višką ačiū.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBO 
POPIETĖJ
gruodžio 11, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio mažojoj salėj 
bus prisimintas poetas - dramaturgas

BALYS SRUOGA
ryšium su jo mirties 30 metų sukaktimi

JURGIS BLEKAITIS skaitys paskaitą apie jo 
gyvenimą ir kūrybą

AUŠRA JURAŠIENĖ papasakos apie jo 
paskutines dienas

Jo raštų ištraukas skaito:
HENRIKAS KAČINSKAS, TADAS ALINSKAS, 

IRENA VEBLAITIENĖ

Po programos — kavutė

VISI KVIEČIAMI

Juozas Boley-Bulevičius lap
kričio 12 pagerbtas Dayton, 
Ohio, lietuvių Šv. Kryžiaus pa
rapijos kultūros reikalų tarybos. 
Buvo jam surengtas gražus pri
ėmimas, kur jis pats pasakė kal
bą. Buvo išstatytos ir jo parašy
tos knygos — Forty Years of 
Darkness ir Flames for Free
dom. Priėmime svečiam jis tas 
knygas autografavo. Ta proga 
Daytono laikraštis įsidėjo jo 
nuotrauką ir pažymėjo, kad jis 
yra aktorius, vaidinęs Broadvvay 
teatruose, televizijoj ir kitur.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
kūrinių paroda atidaryta lapkri
čio 27 Lafąyette kolegijoj, Eas- 
ton, Pa. Iš New Yorko į paro
dos atidarymą buvo nuvykusios 
Aldona Bogužienė ir Alina Stak- 
nienė. Į atidarymą taip pat suva
žiavo gražus Pennsylvanijos lie
tuvių būrys. Išleistas katalogas. 
Paroda tęsis iki gruodžio 23.

Suffolk County Liet. Piliečių 
klubo susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 17, šeštadienį, 2:30 v. 
popiet Church of the Resurrec- 
tion, kampas Edgevvater Avė. ir 
Mayflovver Avė., Smithtovvn. 
Bus renkama nauja valdyba. Po 
susirinkimo vaišės.

Mirus a.a. kun. P. Dagiui, 
vietoj gėlių prie jo karsto P.M. 
Paliai skiria 15 dol. auką Kul
tūros Židiniui. Velionio žmonai, 
seserim, artimiesiem ir visai 
Nevv Yorko lietuvių evangelikų 
parapijai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą, o aukotojam lietu
višką ačiū.

Kun. Pranas Raugalas, sunkiai 
susirgęs, gruodžio 4 vakare buvo 
išvežtas į Terrace Heights ligo
ninę, 87-37 Palermo Street, 
Hollis. Ligoniu rūpinasi dr. J. 
Dičpinigaitis. Parapiečiai ir visi 
artimieji linki kun. Pr. Raugalui 
greitai pasveikti.

Maironio lituanistinei mokyk
lai paremti ir jos naujam elekt
roniniam pianinui nusipirkti au
kojo: A. ir J. Pumpučiai — 25 
dol., Vytautas Vaikutis — 100 
dol., A. Bagdžiūnas — 10 dol., 
J. ir N. Ulėnai — 20 dol., Mo
terų Vienybė per savo pirmi
ninkę Eleną Andriušienę — 100 
dol. Mokyklos tėvų komitetas vi
siem už aukas nuoširdžiai dėko
ja.

Kalėdinis prekymetis, reng
tas vyr, skaučių židinio Vilija, 
gruodžio 4 į Kultūros Židinį 
sutraukė labai daug publikos. 
Žemutinė salė buvo perpildyta, 
buvo net sunku praeiti. Vyko gy
va prekyba. Buvo išstatyta įvai
rių audinių, gintarų, drožinių, 
įvairiausių rankdarbių. Taip vei
kė ir kavinė.

Darbininko spaudos kioskas 
buvo atidarytas ir prieškalėdinio 
prekymečio metu. Kioską aplan
kė daug žmonių ir įsigijo plokš
telių, knygų ir kitų lietuviškų 
suvenyrų.

Rengiama 9-toji dailės paroda
LB New Yorko apygardos val

dyba tęsia savo tradiciją ir ren
gia devintąją dailės parodą. Ji 
bus vasario 11-12 Kultūros Ži
diny. Dailininkai galės išstatyti 
daugiau darbų. Bus skiriama vi
sa eilė premijų. Drauge su pa
roda bus meno šventė, bus pri
jungtas literatūros vakaras ir 
koncertas.

Registruotis pas dail. Česlovą 
Janušą, 101-55 107 Street, Ozo
ne Park, N.Y. 11416. Telefonas 
212 738-5375. (Č. Janušas yra LB 
New Yorko apygardos vicepir
mininkas kultūros reikalams.)

Paroda rengiama ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės 
švente.

Išmokite patys gaminti tradi
cinius lietuviškus kalėdinius pa
puošalus — šiaudinukus. Gruo
džio 14, trečiadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židiny bus rodo
ma, kaip pagaminti šiuos šiau
dinukus. Demonstruos Jadvyga 
Kregždienė ir Irena Jankaus
kienė. Įėjimas nemokamas. 
Organizuoja Lietuvių Kultūros 
Fondas.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa gruodžio 18, sekmadienį, 
12:30 v. Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje rengia tradicines 
kūčias. Kuopai pirmininkauja 
Marian Skabeikis.

Skautų bendros kūčios bus 
gruodžio 17, Šeštadienį, 6:30 
v.v. Kultūros Židiny. Tai yra jų 
tradicinės kūčios, kurias rengia 
vyr. skaučių židinys Vilija, Ne
ringos ir Tauro tuntai. Kūčių 
metu atliekama kalėdinė progra
ma.

Liet. Kultūros Fondo (LKF) 
parengimų komitetas posėdžia
vo praeitą penktadienį K. Židi
ny. Padarytos parengimo apy
skaitos. Pilna apyskaita su visais 
talkininkais ir gautomis aukomis 
bus paskelbta vėliau. Taip pat 
daryti planai šio komiteto pava
sario šventei.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skaity
tojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Taip pat vietoj kalėdi
nių atvirukų siuntinėjimo galite 
aukoti Kultūros Židinio išlaiky
mui. Anksčiau prisiuntusieji bus 
laiku paskelbti laikrašty.

Alės Rūtos “Laiškas jaunys
tei” — beletristikos, prisimini
mų pobūdžio 132 puslapių kny
ga, ką tik išspausdinta pranciš
konų spaustuvėj. Viršelis ir 
iliustracijos dail. Rasos Arbaitės. 
Kaina 3.50 dol., su persiuntimu 
4 dol. Platintojam nėra nuolai
dos. Gaunama pas autorę-leidė- 
ją, 306 22nd St., Santa Monica, 
Calif. 90402, ir Darbininke, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Darbininko kalendorius 1978 
metam jau išsiųstas visiem Dar
bininko skaitytojam. Viršelį 
puošia dail. Česlovo Janušo kū
rinio reprodukcija. Skaitytojai 
kviečiami prisidėti auka prie ka
lendoriaus spausdinimo išlaidų 
sumažinimo. Taip pat kviečiami 
skaitytojai, kurie dar neatsilygi
no už laikraščio siuntimą per 
1977 ar 1976 metus, tai nedel
siant padaryti.

Skubiai ieškomos dvi dirbti
nės žalios eglutės papuošti vie
nam viešam Betliejui. Ieško Lie
tuvos vyčiai. Skambinti Birutei 
Radzivanienei: 441-2304 arba 
441-9720.

Ieškomas Pr. Naujokaičio Lie
tuvių literatūros istorijos pirmas 
tomas. Kurie jį galėtų perleisti 

ar parduoti, malonėkit kreip
tis į Darbininko administraciją, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Išnuomojami trečiame aukšte 
du kambariai su modernia virtu
ve. 76-41 85th Dr., Forest Hills, 
N.Y. Skambinti 296-8869 po 6 
vai. vak., o šeštadieniais ir sek
madieniais visą dieną.

— 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.

draugus ir pažįstamus.

V SVEIKINAME! I
Antanas ir Aleksandra Masio- 

niai, Elmwood Park, N.J., linki 
visiem savo draugam ir pažįs
tamiem linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujųjų 1978 metų. 
Šia proga aukoja Kultūros Židi
niui Brooklyne 15 dol., Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai 15 dol. 
ir Darbininkui 5 dol.

Danutė ir Algirdas Šilbajoriai 
nuoširdžiai sveikina gimines, 
draugus bei pažįstamus Kalėdų 
švenčių proga. Vietoj sveiki
nimo atvirukų skiria auką Dar
bininkui ir Kultūros Židiniui.

Jonas K. Karys ir žmona svei
kina savo bičiulius šių Žiemos 
Švenčių proga, širdingai linkė
dami visokeriopos laimės. Vietoj 
kortelių rašinėjimo jiedu paau
kojo Maironio Lituanistinei Mo
kyklai New Yorke 50 dol. ir 
penkiem lietuviškiem laikraš
čiam, įskaitant Darbininką po 
10 dol.

I
 Darbininkui skiria 25 dol.

Vidmantas ir Vita Matusaičiai, 
Livingston, N.J., sveikina savo 
draugus ir artimuosius Šv. Kalė
dų ir N. Metų proga. Kultūros 
Židiniui skiria 15 dol.

Ona ir Juozas Matusaičiai, 
VVorcester, Mass., vietoj kalėdi
nių sveikinimų kortelių drau
gam ir pažįstamiem siunčia 7 
dol. auką Darbininkui paremti.

Vytautas ir Aldona Kamantai, 
Darien, 111., švenčių proga svei
kina visus savo draugus bei pa
žįstamus ir vietoj kalėdinių atvi
rukų paaukojo Darbininkui ir 
kitai lietuviškai spaudai.

Stasys ir Anelė Nutautai svei
kina gimines, draugus, bičiulius, 
kaimynus, tėvus pranciškonus ir 
Apreiškimo parapijos dvasiškius 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga, 
linkėdami visiem stiprios svei
katos ir sėkmės gyvenime. Vie
toj kalėdinių atvirukų siuntimo 
skiria auką Darbininkui.

Helen Magdalen Yantosh, 
Rahway, N.J., užuot siuntus ka
lėdinius atvirukus, skiria 15 dol. 
Kultūros Židiniui ir per Darbi
ninką visus sveikina ir linki . 
linksmų Kalėdų ir laimingų

Marija Šaulienė sveikina savo 
draugus, bendradarbius ir pažįs
tamus Kalėdų švenčių ir Naujų
jų Metų proga. Vietoj asmeni
nių sveikinimų siunčia auką 
Darbininkui.

Kun. Viktoras Dabušis, Pater- 
sono Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas, nuoširdžiai 
sveikina visus savo artimuosius 
ir bičiulius Kalėdų švenčių pro
ga ir linki laimingų bei taikių 
Naujų Metų. Vietoj asmeninių 
sveikinimų siuntinėjimo paštu 
skiria auką spaudos darbam pa
remti. (Kun. V. Dabušis gruo
džio 8 atšventė 67-jį gimtadie
nį).

Kun. Wm. Wolkovich-Valka- 
vičius, Hudson, Mass., Šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga siun
čia visiem sveikinimus ir ragina 
remti lietuvišką spaudą. Auka 
Darbininkui — 20 dol.

Ona ir Kazys Miklai, Great 
Neck, N.Y., sveikina visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdom ir Naujais 1978 
Metais. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja 10 dol. Darbininkui ir 10 
dol. Draugui.

Dr. Aldona (Šlepetytė) ir dr. 
Kajetonas Janačiai Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga sveikina Dar
bininko administraciją, Tėvus 
Pranciškonus, organizacijų va-

Naujųjų Metų.
Živilė ir Algis Ratai sveikina 

gimines, draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga. Linkėdami malonios ir jau
kios nuotaikos, vietoj sveikini
mų atvirukų skiria auką 
Darbininkui ir Kultūros Židi
niui.

Anatolijus, Virginija, Vilija ir 
Aras Butai iš Falls Church, Vir
ginia, sveikina savo draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. Vieton kalėdinių 
atvirukų skiria 30 dol. Darbinin
kui.

Irena ir Edmundas Vaitkai, 
Stratford, Conn., sveikina drau
gus, pažįstamus ir artimuosius 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga. Vietoj atvirukų siuntimo 
skiria 10 dol. Darbininkui.

Gintarė ir Antanas Ivaškai 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikina savo bičiulius, 
pažįstamus, linkėdami jiem viso 
gero, ir ta proga vietoj sveiki
nimų kortelių Darbininkui ski
ria 15 dol. auką.

Vytautas* ir Stefa Vaikučiai 
su šeima, Stamford, Conn., svei
kina savo daugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir N. Metų proga. 
Vietoj asmeninių sveikinimų au
koja 10 dol. Darbininkui ir 10 
dol. Kultūros Židiniui.

LIETUVIŠKAS KŪČIAS

gruodžio 18, sekmadienį, 1 vai. po pietų Apreiškimo para
pijos salėj ruošia Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos 29 
kuopa. Auka asmeniui 5 dol. Programą atliks Apreiški
mo parapijos choras.

MASPETHO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
KVIEČIA VISUS SAVO NARIUS ATSILANKYTI 
Į SVARBŲ KLUBO

METINĮ SUSIRINKIMĄ
kuris bus gruodžio 11, sekmadienį, 3 v. popiet

BUS RENKAMA NAUJA VALDYBA

Prašom atsivesti savo žmonas, drauges ir draugus, nes 
po susirinkimo bus pobūvis su užkandžiais ir gėrimais

PREZIDENTAS RIČARDAS SNOLIS

SEKRETORIUS KAZIMIERAS VAINIUS

1978 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO
BALIUS

RENGIAMAS

Kultūros Židinio salėje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 
1977 gruodžio 31, šeštadienį, 9 vai. vak.

Karšta vakarienė 10 vai. vak., šalti užkandžiai visą laiką 
Šampanas ir stipresni gėrimai kiekvienam stalui 

Šokiam groja J. NAKAS ir jo orkestras

10 asmenų stalus ir pavienes vietas užsakoma, apmokant 
iki gruodžio 27, pas:

V. Padvarietį, 87-40 127th St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 847-5619

A. Radzivanienę, 84-16 110th St., Richmond Hill, N.Y. 11418, 
tel. 441-9720

J. Andriušį, Haven Realty, 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 
11421, tel. 847-4477

LB APYLINKĖSE PAS:
H. Miklą, Great Neck, tel. (516) 482-0196
K. Vainių, Maspeth, tel. 894-6091
G. Zabelskį, tel. 358-9546
A. Dėdiną, VVoodhaven, tel. 296-7254
K. Bačauską, VVoodhaven, tel. 846-5543

Įėjimo auka 20 dol. asmeniui 
jaunimui-stud. 10 dol.
Čekius rašyti Lithuanian-American Community

VISUS MALONIAI KVIEČIA LB NEW YORKO APYGARDOS 
IR LB APYLINKIŲ VALDYBOS
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