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/S PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO G YVENIMO

Per Kalėdų šventes Egipte 
įvykęs pasitarimas tarp Egipto 
prez. Anwar el-Sadat ir Izrae
lio min. pirm. Menahem Begin 
lauktų rezultatų nedavė. Egiptas 
reikalavo, kad Izraelis pasi
trauktų iš visų okupuotų arabų 
žemių ir sutiktų sukurti palesti
niečių valstybę, o Izraelis sutiko 
sąlyginai pasitraukti iš Sinajaus 
pusiasalio ir suteikti vakariniam 
Jordano krantui ir Gazos ruožui 
savivaldą, bet palikti ten Izrae
lio karinius dalinius.

Pasitarimų teigiamas rezulta
tas yra jų sutikimas sudaryti dvi 
— politinę ir karinę — komisi
jas, kuriose dalyvautų abiejų 
valstybių atitinkami ministeriai, 
įgalioti tartis dėl Art. Rytų tai
kos politinių ir karinių reikalų.

Prez. Carter pareiškė, kad JAV 
nepritaria atskiros palestiniečių 
valstybės steigimui, bet sutiktų, 
kad ji būtų susieta su Jordanu.

Prez. Carter išvyko 9 dienų 
kelionei į Lenkiją, Iraną, Indiją, 
Saudi Arabiją, Prancūziją ir 
Belgiją.

Popiežius Paulius VI kalėdi
nėj kalboj pasmerkė tas vyriau
sybes, kurios, prisidengdamos 
žmogaus teisių vykdymu, trukdo 
religinę laisvę. Jis paminėjo var
du tik Albaniją, kuri Helsinkio 
susitarimų nepasirašė.

Sov. S-ga pasiūlė JAV nega
minti neutroninės bombos ii’ pa
grasė, kad ir Sov. S-ga galėsian
ti tokią bombą pasigaminti.

Tarp Vietnamo ir Kambodi- 
jos vyksta tikras karas Papūgos 
snapo iškyšuly, kur abi pusės 
naudoja divizijos dydžio dali
nius, lėktuvus ir artileriją. Abie
jų pusių nuostoliai yra dideli.

JAV painformavo Sudaną, 
kad jos gali parduoti 12 F-5 
kovos lėktuvų, kurių pardavimą 
anksčiau buvo atšaukusios.

Bangladešo prez. Ziaur Rah- 
man buvo oficialiai priimtas Pa
kistano prez. Mohammed Zia ul- 
Haq ir tuo užbaigė kelerius me
tus trukusias derybas dėl oficia
lių santykių užmezgimo.

Belgrado konferencija savo 
posėdžius pertraukė iki sausio 
17.

Prez. Tito yra įsitikinęs, kad, 
jam mirus, armija bus pajėgi iš
laikyti Jugoslavijos vienybę.

Kanados vyriausybė paskelbė
1.5 bil. dol. planą karo laivynui 
pagerinti ir Nato karinėm pajė
gom stiprinti. Dabartinės jos pa
jėgos yra nepakankamos jai pri
klausančios Arktikos suverenu
mui užtikrinti.

Prez. Carter nutarė įsileisti 
dar 7,000 vadinamų laivo žmo
nių; pabėgusių iš Vietnamo ir 
niekur neįsileidžiamų.

Sov. S-ga pasiūlė Maldivų sa
lų vyriausybei 1 mil. dol. nuo
mos už Britanijos apleistą karo 
aviacijos bazę, bet salų prez. Ib- 
rahim Nasir siūlymą atmetė. Šios 
salos yra Indijos vandenyne, į 
šiaurę nuo JAV Diego Garcia 
bazės.

JAV mokslų akademija tele
grama paprašė prez. Brežnevą, 
kad jos advokatui būtų leista 
sekti būsimą kompiuterių spe
cialisto Anatolij Ščaranskio bylą, 
ir pabrėžė, kad ši byla pakenks 
JAV ir Sov. S-gos mokslininkų 
santykiam.

Etiopija, sunkiai kovodama su 
Eritrėjos irSomalijos partizanais, 
dar turi vargo ir su jos Tig
re ir Begemdir provincijose vei
kiančiais partizanais.

JAV susirūpino, kad diploma
tinės pastangos sumažinti Sov. 
S-gos ir Kubos kišimąsi į Afri
kos valstybių reikalus neduoda 
jokių vaisių.

VAIKUS IŠMAINĖ Į VARPUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 28
Šiauliai

1977 kovo 25-27 Šiaulių Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj vyko 
rekolekcijos. Kovo 26 po sumos, 
kada klebonas išėjo ir maldinin
kų bažnyčioj sumažėjo, įsidrąsi
nę mokiniai susirinko adoruoti 
Švč. Sakramentą. Bet jų džiaugs
mas tęsėsi neilgai. Staiga pas 
adoruotojos įėjo klebonas kun. 
Jokubonis ir, pamatęs mokinius, 
ėmė bartis: “Kad nė vieno vai
ko nematyčiau prie altoriaus — 
galite melstis bažnyčioj arba prie 
grotelių! Noriu užbaigti statyti 
bažnyčią, o adoruojantys vaikai 
gali man sutrukdyti ir padaryti 
nemalonumų”. Klebonas kun. 
Jokubonis liepė išeiti net mo
tinom, atsivedusiom vaikus ado
ruoti. Viena išeidama moteris 
paklausė: “Klebone, kodėl kitur 
vaikams galima adoruoti, o ne
galima tik Šiauliuose? Ar jus už 
tai areštuos? Jei mes bijosime 
nemalonumų, kur nueis mūsų 
tauta? Kam bus reikalingos baž
nyčios, jei jose nebus žmonių? 
Jei varysite iš bažnyčios vaikus, 
tai vėliau nebus nei tikinčių šei
mų, o dar vėliau — nei pamal
džių senelių”.

Ateistai puikiai supranta, kad 
medį reikia lenkti, kol jis jau
nas. Štai Šiaulių Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčiai leido skambinti 
varpais su sąlyga, kad kun. D. 
Mažanavičius neleistų vaikų 
prie altoriaus. Sąlyga buvo pri
imta. Velykų rytą suskambėjo 20 
metų tylėję Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios varpai, bet gyvųjų 
varpų — vaikų balsų prie alto
riaus nesigirdėjo. Koks skaudus 
nuolaidžiavimas! Bet ar tik nuo
laidžiavimas?!

-o-
Vilnius

Aldona Kezytė nuo 1949 iki 
1975 dirbo pedagoginį darbą. 
Mokėsi LTSR Konservatorijoj, 
kurią baigė 1956. Tais pačiais 
metais jai buvo pavesta įkurti 
Biržų vaikų muzikos mokyklą. 
Ji ėjo šios mokyklos direktorės 
ir pedagogės pareigas. 1959 pa
skirta Vilniaus Kultūros-švie
timo technikumo dėstytoja. Ly
giagrečiai dirbo dabartinėj B. 
Dvariono vaikų muzikos mokyk
loj mokytoja. Nuo 1960 iki 1975 
dirbo šioj mokykloj pirmaeilėse 
pareigose. A. Kezytei buvo siū
lomos direktorės, mokymo da
lies vedėjos pareigos, tačiau ji 
nuo jų atsisakė. Dirbo B. Dva
riono vaikų muzikos mokykloje 
choro skyriuje privalomo forte- 
piono vedėjos pareigose (iki 
1975). Taigi Švietimo ir Kultū
ros ministerijos A. Kezytei rodė 
neeilinį pasitikėjimą.

Tačiau ne visos įstaigos buvo 
patenkintos A. Kezytės asmeniu. 
Maždaug prieš aštuonerius me-

BRITAI PANEIGIA 
SOVIETŲ

TVIRTINIMUS
Britų katalikų laikraštis Catho- 

lič Herald išspausdino straipsnį 
apie dabartinę Lietuvos katalikų 
Bažnyčios padėtį Lietuvoj. Re
miantis Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos skelbiama do
kumentine medžiaga, straipsny 
yra paneigiami sovietų žinių 
agentūros Novosti tvirtinimai, 
pagrįsti Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojo Česlovo Krivaičio pa
reiškimais, kad Lietuvoj katali
kai nesą persekiojami ir galį lais
vai išpažinti savo tikėjimą. “Lie
tuvos kunigų ir pasauliečių ti
kinčiųjų kolektyviniai skundai, 
rašo britų katalikų laikraštis, 
akivaizdžiai paneigia šiuos tvir
tinimus ir liudija skaudžią Lie
tuvos tikinčiųjų diskriminaciją.” 

tus ja susidomėjo KGB. Mokyk
loj prasidėjo įkyrus sekimas. 
Saugumo patikėtas pareigas ge
rai ėjo mokyt. Darvydas, kuris 
gaudydavo kiekvieną mokyt. A. 
Kezytės žodį. Nuo jo neatsilik
davo mokytojai J. Andriejevas, 
J. Štarkienė, Abromaitytė, K. Ka- 
libatas ir Marina Levšina.

Viena iš priežasčių, kodėl sau
gumas susidomėjo A. Kezyte, 
buvo jos tikėjimas. Galimas 
daiktas, kad saugumiečiai įtarė 
mokytoją užsiimant pogrindine 
veikla.

Ilgą laiką mokytoja Kezytė bu
vo varginama kaimynų Choroš- 
kovų, kurie reguliariai įsiverž
davo į jos butą ir viską iškrės
davo. Kadangi mokytoja tylėjo, 
tai saugumo patikėtiniai dar la
biau įsidrąsino, ir prasidėjo nuo
latinis šantažavimas. Sugrįžusi 
iš darbo, ji rasdavo sujauktus 
daiktus, subraižytą stalą, pri- 
spiaudytą termosą ir pan., nors 
išeidama visada užrakindavo 
buto duris. Nepakeldama šio 
šantažavimo ir žinodama, kad 
skųstis yra beprasmiška, mokyt. 
A. Kezytė, pasitaikius progai, 
paliko savo butą R. Armijos 
prosp. 25-79 ir įsikūrė Karoli- 
niškių rajone — Sudervės g. 20- 
130. Atrodė, kad naujoj vietoj 
bus ramiau, nes praradę sąžinę

Kalėdų eglutė, papuošta lietuviškais šiaudinukais^ Lietuvių
Religinės Šalpos įstaigos lange. Nuotr. L. Tamošaičio

POPIEŽIAUS TEMA 
TAIKOS DIENAI

Pasaulinei Taikos Dienai, 
kuri minėta 1978 sausio 1, Šven
tasis Tėvas parinko temą: “Ša- 
linkim smurtą, kurkim taiką!” 
Ši tema pratęsia ir išvysto 1977 
metam paskirtą temą: “Jei nori 
taikos, apsaugok gyvybę”.

Tam tikrais atvejais gali atro
dyti, jog smurtas yra gyvybės 
atoveikis, bet tikrumoj taip nė
ra: smurtas visada sudaro gyvy
bei grėsmę, žaloja ir luošina gy
vybę, o dažnai ir ją naikina. 
Štai kodėl visi geros valios žmo
nės, kuriem rūpi taika ir kurie 
siekia konkrečiai prisidėti prie 
taikos kūrimo ir įtvirtinimo, pri
valo ryžtingai šalinti smurtą tiek 
pavienių žmonių, tiek tautų san
tykiuose.

Šventojo Tėvo kreipimasis Pa
saulinės Taikos Dienos proga 

kaimynai rusai liko toli. Deja, 
greitai prasidėjo panašūs reiški
niai ir šiame bute. Kažkas, mo
kytojai esant darbe, įeidavo į 
jos butą, jį iškrėsdavo, labai daž
nai ką nors sugadindavo. A. Ke
zytė pradėjo negauti visų laiš
kų. Vieną kartą rado savo san
dėliuke tris atplėštus vokus, ta
čiau laiškų juose nerado.

Ką visa tai reiškia?

Levaniškių km. (Anykščių raj.).
Neopresbyteris Marijonas Sa

vickas savo gimtinėj primicijų 
iškilmėm norėjo laikinai prie sa
vo sodybos ant Nevėžio kranto 
pasistatyti palapinę, tačiau vie
tos kolūkio pirmininkas uždrau
dė. Tada kun. M. Savickas krei
pėsi į Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinį K. Tumėną. Netrukus 
kolūkio pirmininkas leido įsi
rengti palapinę pridurdamas: 
“Jei ne užsienis, mes jus visus 
iškartume”. Mat, K.Tumėnas pa
aiškino kolūkio pirmininkui, jog, 
trukdant primicijas, būsiąs 
triukšmas, kurį sužinosiąs už

sienis.
Mažeikiai

1977 balandžio 12-sios naktį 
buvo apiplėšta Mažeikių bažny
čia. Vagys, įlindę per langą, iš
plėšė tabernakulį, išbarstė Švč. 
Sakramantą, išnešė tris taures ir 
dvi komunines.

susideda iš trijų pagrindinių 
dalių: įvadinės, kurioj pabrėžia
ma taikos kūrimo darbo svarba 
žmonijos gyvenime ir nurodo
mas karinių konfliktų bergždu- 
mas; centrinės, kurioj nagrinėja
ma smurto veiksmų neigiama į- 
taka žmonijos gyvenimui; ir bai
giamosios dalies, kuri yra ski
riama vaikam ir jaunimui, ragi
nant juos būti visuotinės mei
lės ir santarvės apaštalais.

— Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoj Vliko seime gruodžio 4 
St. Petersburge Tautos Fondui 
įteikė 30,000 dol., iš kurių 
24,500 dol. surinkta Toronte ir jo 
apylinkėse. Tautos Fondo Kana
dos atstovybei vadovauja Juozas 
Vaičeliūnas, o Toronto apylin
kės atstovybei — Antanas Fira- 
vičius. Tautos Fondas finansuo
ja Vliko veiklą.

— Tik dabar okupuotos Lietu
vos spaudoj pranešta, kad są
junginiame meninių kolektyvų 
konkurse, kuris lapkričio mė
nesį “Spalio garbei” vyko Mask
voj, pirmąsias premijas laimėjo 
Lietuvos Valstybinės filharmo
nijos simfoninis orkestras, diri
guojamas J. Domarko, ir Kauno 
Valstybinis choras, vadovau
jamas P. Bingelio. Antrąją pre- 

\ miją laimėjo Lietuvos Valstybi
nis dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva”, vadovaujamas P. 
Budriaus. Specialioj konkurso 
programoj buvo atlikti sunkūs 
kūriniai: J. Brahmso Antrasis 
koncertas fortepijonui, J. Juze
liūno Trečioji simfonija. “Lietu
vos” ansamblis atliko seriją 
“Dainuojam žmogui”. Konkurse 
dalyvavo daug “tarybinių tautų” 
muzikinių profesinių ansamblių. 
Vienokiu ar kitokiu garbės pa
žymiu buvo apdovanoti net 49 
ansambliai. Lygiagrečias pirmą
sias ir antrąsias premijas dar lai
mėjo Gorkio, Novosibirsko mies
tų, Ukrainos, Kazachijos, Gudi
jos respublikų ansambliai.

— Gruodžio 4 Vilniuj vyku
siam violončelistų konkurse 
svarbiosios premijos paskirtos 
rusam, atvykusiem iš įvairių ša
lies muzikos mokyklų. Garbės 
diplomai įteikti ir dviem lietu
viam — V. Ševeliui ir R. Urbai.

— Gruodžio 2-3 Šiauliuose 
(dar vis “Spalio garbei”) įvyko 
meninės fotografijos paroda, pa
vadinta “Gintaro kraštas — 77”, 
kurioj dalyvavo 114 fotomeni
ninkų iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos, rodę 267 kūrinius. Pirmoji 
premija teko lietuviui J. Kalve
liui už nuotraukų ciklų “Kopos”.

— Gruodžio 16-23 keliose 
Anykščių rajono vietovėse vyko 
muzikos dienos “Spalio garbei”. 
Dalyvavo žymieji muzikos vie
netai: “Lietuvos” ansamblis, 
Kauno Valstybinis choras, Lie
tuvos kamerinis orkestras, Val
stybinės filharmonijos styginis 
kvartetas, taip pat populiarios 
muzikos ansambliai “Sutartinė”, 
“Armonika” ir “Estradinės me
lodijos”.

— Gruodžio 10 Vilniaus Me
no darbuotojų rūmuose Vilniaus 
universiteto saviveiklinis teatras 
vaidino R. SamUlevičiaus pje
sę “Kaip vėjas laukuose”. Ten 
pat gruodžio 11 vaidino rusų 
kalba lenkų rašytojo J. Broškevi- 

* čiaus veikalą “Senosios kroni
kos receptas” (vertė B. Ošero- 
vas).

— Gruodžio pradžioj Vilniuj 
mirė “Lėlės” teatro aktorius Sta
sys Gudavičius.

— Lapkričio pabaigoj (25-27) 
Panevėžy buvo kino meno festi
valis, pavadintas “Ekranas, Lai
kas, Žmogus”. Per trejetą die
nų parodyta 27 filmai, surengtos 
ir diskusijos. Ieškota priežasčių, 
kodėl “meniniai” filmai žmonių 
labiau mėgstami negu “doku
mentiniai”. Būdinga, kad disku
sijose atsirado ir tokios temos, 
kaip užsienio reikalų “ministe- 
rio” V. Zenkevičiaus praneši
mas “Darbas ir jo pasirinkimo 
‘ laisvė ’ JAV”. Iš to lengva su
prasti, kuriam propagandiniam 
tikslui buvo skirtas visas festi
valis.

— Maskvoj buvo surengta 
Dailininkų sąjungos pirmininko 
dailininko Jono Kuzminskio gra
fikos darbų paroda. Daugumas

ATVYKO 
KUDIRKOS

Gruodžio 22 į Ameriką atvy
ko Jonas ir Elzė Kudirkos, Simo 
Kudirkos dėdė, ir sustojo pas sa
vo seserį — Mariją Šulskienę, 
Simo Kudirkos motiną, kuri 
gyvena Elizabeth, NJ. Jonas Ku
dirka yra gimęs Amerikoj. Iš 
Klaipėdos jis išvyko jau spalio 2 
ir Romoj laukė vizos į Ameriką.

— Irepa Bukaveckienė, Rūta 
Penkiūnienė ir dr. Sigita Rama
nauskienė, pedagogikos profe
sorė ir Prentice Hali leidyklos 
vadovėlių konsultantė, pakvies
tos į LB Švietimo tarybos lei
dinių komisiją. Jos taip pat yra 
lituanistinių mokyklų mokytojos. 

kūrinių buvo liaudies dainų mo
tyvais, turėjo poetiškus pavadi
nimus: “Oi lekia lekia gulbių 
pulkelis”, “Visos kaimo mergu
žėlės į mane žiūrėjo”, bet ne
trūko graviūrų ir komunistinės 
revoliucijos istorijai, “tėvynės” 
karui, socializmo statybai, Leni
no garbei. Dėl tų sovietinių 
temų, galima spėti, buvo ir gau
su plakatų, skelbiančių parodos 
atidarymą ir vadinančių daili
ninką stipriu jovaru šalia kelio, 
tituluojančių dailininką Sovietų 
Sąjungos dailės akademijos tik
ruoju nariu, nusipelniusiu pro
fesorium.

— Marijampolis miestas (da
bar pravardžiuojamas Kapsuku) 
padovanojo Suomijos pajūrio 
miestui Kuokolai skulptūrą 
“Baltija”. Ją sukūrė dail. P. 
Deltuva ir architektas V. Brėdi
kis. Spaudoj rašoma, kad moters 
statula, iškilusi ant aukštos gra
nito uolos, simbolizuojanti Bal
tinos jūrą — taikos ir draugys
tės jūrą. Jei ne Sovietų agresija 
ir okupantų grobuoniškumas, tai 
Pabaltijo tautos tikrai gyventų 
taikoj ir nuoširdžioj draugystėj 
bei laisvėj.

— Rytų Vokietijai Lietuva 
rengiasi padovanoti “Draugys
tės” paminklą, kuris būsiąs pa
statytas Erfurte naujojo mikrora
jono aikštėj, kur sueina spindu
liu daug gatvių, pavadintų socia
listinių šalių sostinių vardais. 
Paminklą kuria dailininkas K. 
Bogdanas. Ir Nordhauseno 
mieste būsiąs pastatytas deko
ratyvinis paminklas, kuriamas 
skulptoriaus V. Vildžiūno.

— Vilniaus Meno darbuotojų 
rūmuose buvo dailininko Petro 
Rauduvės medžio raižinių ap
žvalginė paroda, kurioj buvo iš
statyta per 100 kūrinių.

— Klaipėdoj įvykusioj tarp
respublikinėj ortopedų kon
ferencijoj dalyvavo apie 200 tos 
srities specialistų iš Lietuvos, 
Latvijos ir iš Leningrado, Char
kovo, Sverdlovsko, Taškento. 
Buvo paskaityta kelios dešimtys 
mokslinių referatų.

— Kretingoj atidarytas naujas 
Kraštotyros muziejus. Mu
ziejaus propagandinis tikslas 
matyti iš ten sutelktų rodinių: 
revoliucinis judėjimas Lietuvoj 
nepriklausomybės laikais (iš
galvotas judėjimas), bolševiki
nės valdžios atkūrimas (brutali 
okupacija) 1940, vadinamasis 
“Didysis Tėvynės” karas, sovie
tiniai partizanai ir t.t. Tai tokia 
dabar kraštotyra okupuotoj Lie
tuvoj!

— Leningrado penktajam są
junginiam pianistų konkurse 
trečiąją viefcĮ ir laureatės vardą 
laimėjo vilnietė Mūza Rubacky- 
tė, baigiamojoj varžybų pakopoj 
atlikusi kartu su orkestru S. Pro
kofjevo Trečiąjį koncertą.

— Vilniaus akademinis operos 
ir baleto teatras gastrolėse po 
Rytų Vokietiją Veimare rodė E. 
Balsio baletą “Eglė žalčių kara
lienė”, o Erfurte pasitenkino ke
lių baletų ištraukomis.

— Neseniai Amerikoj ir Kana
doj lankėsi iš okupuotos Lietu
vos “Tėviškės” draugijos atsto
vas Sigitas Krivickas ir solistė 
Regina Maciūtė. Solistė davė 
kelis koncertus, o Krivickas kal
bėjosi su išeiviais — raudonai
siais ir neraudonais. Dabar savo 
įspūdžius jis aprašinėja iš savo 
viešnagės Montrealy, Toronte, 
prie Niagaros krioklių. Įspū
džiai nuspalvinti socialistinio 
realizmo požiūriu. Jo kelionės 
misija, matyt, ir buvo sutiktuo
sius nuteikti palankiai okupanto 
tikslam.

— Okupuotos Lietuvos spau
doj paminėta poeto Eugenijaus 
Matuzevičiaus 60 metų amžiaus 
sukaktis. Poetas yra išleidęs per 
10 eilėraščių rinkinių, kuriuose 
jaučiama nuoširdi savosios že
mės, savosios gamtos, ypač pajū
rio grožio meilė. Tačiau poetas 
yra įkinkytas ir į sovietinį ve
žimą, turi rūpintis vertimais į 
lietuvių kalbą ir iš lietuvių 
kalbos į kitas kalbas, turi nuolat 
susirašinėti su lietuvių literatū
ros “sargu” maskviečiu L. 
Ozerovu.

Pr. N.



2 • DARBININKAS • 1978 sausio 6, Nr. 1

Ir ....—... 1
Savaitės 
įvykiai

h

Prez. Carter atmetė gynybos 
d-to planą, pagal kurį dabar po
žemy Įtvirtintos strateginės rake
tos būtų padarytos judriom, iš
kasus požeminius tunelius ir 
Minuteman raketas pakeitus 
modernesnėm MX raketom. Šis 
planas būtų atsiėjęs apie 35 
bil. dol.

Libijos, Sirijos, Alžiro, Irako, 
Pietinio Jemeno vyriausybės ir 
Palestinos išlaisvinimo org-ja 
vėl numato sausy tartis dėl Egip
to prez. Anwar el-Sadat veda
mos politikos su Izraeliu.

Sov. S-ga, išmetus du astro
nautus į erdvę ir jiem susijun
gus su skriejančia Salint 6 la
boratorija, siekia erdvėj įsteigti 
nuolatinę stotį.

Indijos kongreso partija suski
lo į dvi atskalas, kurių viena 
stengiasi grąžinti į valdžią buv. 
min. pirm. Indira Gandhi, o kita 
tam priešinasi.

Prez. Carter patvirtino 126 
bil. dol. karinį biudžetą, kuris 
yra 4 bil. dol. mažesnės kaip gy
nybos d-tas buvo prašęs.

Tailando vyriausybė susirūpi
no padažnėjusiais pasienio susi
rėmimais su Kambodija, per ku
riuos jau žuvo 173 tailandie- 
čiai.

Australijos darbo partijos va
du vietoj pasitraukusio ir parla
mento rinkimus pralaimėjusio 
Gough VVhitlam buvo išrinktas 
VVilliam G. Hayden.

Sov. S-ga sutarė su Turkija 
praplėsti jos Turkijoj pastatytus 
aliejaus perdirbimo ir geležies, 
plieno ir aluminijaus fabrikus ir 
pastatyti 2 atominės elektros 
jėgaines.

Čilės prez. Augusto Pinochet 
nutarimas atsiklausti gyventojų, 
ar jie pritaria jo vedamai politi
kai, ar JT rezoliucijai, reikalau
jančiai gerbti žmogaus teises, 
sukėlė karinės juntos krizę.

Somalijos prez. Mohammed 
Siad Barre paprašė/Irano šachą 
paveikti prez. Carter, kad jis su
tiktų aprūpinti Somaliją ginklais.

Japonija nutarė pirkti iš JAV 
už 4.5 bil. dol. 100 F-15 kovos 
ir 45 P-3C povandeninius lai
vus medžiojančius lėktuvus.

Portugalijos prez. Antonio Ra- 
malho Eanes paprašė min. pirm, 
pareigas einantį socialistų vadą 
Mario Soares sudaryti naują vy
riausybę.

JAV lėktuvų ir laivų navi
gacijos sistema Ramiajame van
denyne nuo Naujų Metų buvo 
pakeista žymiai tobulesne siste
ma.

V. Vokietijos teismas nuteisė 
teroristę Verena Becker kalėti 
iki gyvos galvos už dalyvavimą 
Baader-Meinhofgrupės teroristi
niuose veiksmuose.

Iranas įvykdė mirties bausmę 
už šnipinėjimą nuteistam mirti 
gen. Ahmed Moqarrebi.

Maskvos žydai buvo planavę 
prie Lenino bibliotekos surengti 
demonstracijas lėktuvo pa
grobimo sukaktuvėm paminėti, 
bet policija būsimus demon
strantus išlaikė namų arešte.

LB atstovai pas tarptautinės 
žmogaus teisių lygos pirmininką

1972 JAV Lietuvių Bendruo
menė leidiniu “Violations of 
Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania” pradėjo lauž
ti pirmuosius ledus žmogaus tei
sių paneigimo srity. Nebuvo 
tada nei JAV prezidentui, nei 
politikam madinga kalbėti apie 
žmogaus teises, o apie valsty
bių atstovų konferenciją šiam 
klausimui svarstyti net nesva
jota.

Pionierišką dvasią rūpinantis 
žmogaus teisėmis JAV LB-nė 
tebėra išlaikiusi ir dabar. Nuo 
1972 išleista penki metraštiniai 
leidiniai anglų kalba žmogaus 
teisių pavergtoj Lietuvoj panei
gimo klausimais. Taip pat turėtų 
audiencijų metu žmogaus teisių 
paneigimas buvo pristatytas JAV 
ambasadoriui prie Jungtinių 
Tautų Wm. Scranton, Šv. Sosto 
apaštališkiem delegatam JAV 
arkivyskupam J. Jadot ir L. Rai- 
mondi, JAV katalikų vyskupų 
konferencijos pirmininkui kar
dinolui J. Krol ir prezidentiniam 
demokratų partijos kandidatui 
Jimmy Carter. Pittsburghe pri
ėmęs JAV LB delegaciją, J. Car
ter kalbėjo: “Mes pasisakysim 
už žmogaus teises; mes reikalau- 
sim pripažinti mūsų balsą tarp
tautiniuose pasitarimuose . . .”

1977 gruodžio 14 JAV LB- 
nės delegacija žmogaus teisių 
paneigimo Lietuvoj reikalu už
mezgė santykius su Tarptauti
nės Žmogaus Teisių Lygos pir-

JAV LB Krašto valdybos atstovai Tarptautinės Žmogaus Teisių 
Lygos pirmininkui dr. Jerome J. Shestack įteikia dokumen
tinę medžiagą žmogaus teisių paneigimo okupuotoj Lietuvoj 
reikalu. Iš k.: LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr, dr. Shestack, LB Krašto valdybos pirm, 
inž. Algimantas Gečys. Nuotr. K. Cikoto

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ 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. 268-1594. 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. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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.

NY TV filmų paskirstymo 
agentūra Air Time, Ine. sutarė 
su Sov. S-gos Sovinfilm paga
minti dvidešimt 1 vai. TV epi
zodų apie II pasaulinį karą. Visą 
filmavimą ir redagavimą atliks 
rusai, bet amerikiečiai turės kū
rybinės kontrolės ir propagandos 
pašalinimo teisę. Esą vienam 
epizode būsiąs pavaizduotas ir 
nacių-sovietų paktas. Filmai bus 
rodomi Amerikos TV, bet, ar bus 
rodomi Sov. S-goj, tuo tarpu ne
aišku.

Kovotojas už Krymo totorių 
teises Muštafa DžėmiTėv" užbai
gęs 4-tą bausmę, buvo paleistas 
iš kalėjimo.

JAV 47 senatoriai paprašė Ku
bos prez. Fidel Castro paleisti 
iš kalėjimo ten laikomus politi
nius kalinius — Huberto Matos, 
Angel Cuadra ir Armando Val- 
ladares.

Sovietų KGB areštavo Helsin
kio susitarimų vykdymui sekti 
Ukrainos grupės narį Levko Lu- 
kianenko.

Prez. Carter, spaudžiamas 
savo liberaliai nusiteikusių pata
rėjų, atleido iš federalinės re
zervų tarybos pirmininko parei
gų Arthur F. Burns ir į jo vie
tą paskyrė Textron korporacijos 
pirmininką G. VVilliam Miller.

Vietoj pasitraukusio Bert Lan- 
ce biudžeto direktorium buvo 
paskirtas jo padėjėjas James Mc 
I n tyre.

Time žurnalas Man of the Year 
ką tik išrinko Egipto prez. An- 
war el-Sadat ir jo gyvenimui bei 
politikai pavaizduoti paskyrė 35 
žurnalo puslapius.

Charlie Chaplin, pagarsėjęs 
kontroversinis filmų aktorius, 
mirė Šveicarijoj, sulaukęs 88 m. 
amžiaus.

mininku Jerome J. Shestack. 
LB-nei atstovavo krašto valdy
bos pirm. Alg. Gečys, LB vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm. Aušra Mačiulaitytė-Zerr 
ir spaudos atstovas Kaz. Čiko- 
tas. Lygos pirmininkui buvo 
įteikta dokumentinė medžiaga 
žmogaus teisių paneigimo klau
simu ir memorandumas, ku
riame specifiškai prašyta pagel
bėti sovietų kalėjime esančiam 
Lietuvos Helsinkio konferenci
jos sutarimų vykdymui prižiū
rėti komisijos pirmininkui Vik
torui Petkui.

Pokalbio metu pajusta, jog J. 
Shestack yra neblogai susipaži
nęs su šiandienine Lietuvos pa
dėtim ir joj sovietų vykdomais 
žmogaus teisių paneigimais. Jo 
vadovaujamos organizacijos me
tiniame raporte minimas ir Vil
niaus komitetas paklusimui Hel
sinkio konferencijos sutarimam 
sekti. Tačiau apie V. Petkaus 
areštą jis nebuvęs painformuo
tas. Kalboj jis santūrus, paža
duose — realistas. Vilčių jam 
nęteikia ir Belgrado konferenci
ja. Tačiau LB-nės atstovam jis 
pažadėjo asmenišką pagalbą ir 
Lygos kooperaciją, siekiant pa
gelbėti Lietuvoj veikiantięm di
sidentam. Propagandinėj srity 
pažadėjo kelti sovietų nusižen
gimus.

1977 lapkričio 12 Philadelphi- 
joj įvykusiame JAV LB krašto 
valdybų pasitarime Vliko pirm, 
dr. K. Valiūnas paprašė LB-nę 
talkinti suradime įtakingo advo
kato, kuris sutiktų ginti Vikt. 
Petkų jo teismo metu, asmeniš
kai į teismą nuvykdamas. Šiuo 
klausimu buvo kreiptasi į J. 
Shestack, kad jis prisiimtų šias 
pareigas. Deja, vadovaujamos 
pareigos Lygoj jam neleidžian
čios prisiimti Petkaus bylos gy
nimo. Pažadėjo artimu laiku re
komenduoti kelis advokatus, 
šioj srity besispecializuojančius.

Tarptautinė Žmogaus Teisių 
Lyga sudaryta iš 36 žmogaus tei
sėmis besirūpinančių organiza
cijų, veikiančių 22 pasaulio vals
tybėse. Direktorių tarybą sudaro 
įtakingi advokatai, universitetų 
profesoriai, parlamentarai, disi
dentai, jų tarpe A. Sacharovas, 
V. Chalidze, buv. JAV atstovas 
prie JT P. Hoffman, tarptautinės

juristų komisijos pirm. Wm. J. 
Butler ir kt. Lygos patarėjais yra 
JT veikloj pasižymėjęs Charles 
Malik, Hagos tribunolo teisėjas 
P. Jessup, buv. Portugalijos mi- 
nisteris pirm. M. Soares, buv. 
Costa Ricos prez. J. Figueres, 
Nobelio laureatas P. Noel-Ba- 

ker, Notre Daine univ. prez. 
kun. T.M. Hesburg ir kt. Pats 
J. Shestack yra advokatas, buvęs 
American Bar Association žmo
gaus teisių komisijos pirminin
kas. Lygos centras yra New 
Yorke, prie pat Jungtinių Tautų. 
Rūpinamasi žmogaus teisėmis 
visame pasauly — tiek komu
nistinėse, tiek Pietri Amerikos 
d i k ta tū r i n ė s e v a 1 s ty b ė s e.

Pasimatymo pabaigoj J. Shes
tack pasiūlė savo žmonos, New 
Yorko miesto televizijos komen
tatorės, Marciarose pagalbą: jos 
turimos televizijos programos 
metu pristatyti būdingesnius 
įvykius, liečiančius persekioji
mus Lietuvoj ir lietuvių veiklą 
Amerikoj. Priėmus šį nelauktą 
pasiūlymą, užsiminta apie 1978 
pradžioj pasirodysiančią Si
mo Kudirkos knygą anglų kal
ba ir tartasi dėl galimybės ją 
pristatyti komentatorės Marcia
rose televizijos programoj.

A. Gč.

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., Newark, 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 New York State 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. -.t

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liųuors”, 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.

Hartfordo ir apylinkių lietuviai demonstruoja už žmogaus teises. Demonstracijų aprašymas 
buvo Darbininko 48 nr. Nuotr. A. Dziko

PREMIJA
UŽ ISTORIJĄ

Lietuvių Istorijos Draugija 
skiria 1000 dol. premiją už pa
rašytą mokslinę Lietuvos isto
rijos monografiją. Premijai gauti 
taisyklės:

1. Monografija turi būti pa
grįsta šaltiniais ir moksline is
torine literatūra.

2. Tema pasirinktina iš bet 
kurių Lietuvos istorijos laiko
tarpių.

3. Monografija turi būti para
šyta lietuvių kalba.

4. Monografijos apimtis — 
150-200 psl. 3 dvigubų tarpų 
rankraščio kanceliarinio formato 
lapuose.

5. Monografija pasirašoma sla
pyvardžiu. Prie jos pridedamas 
uždaras vokas su jo išviršėj už
rašytu autoriaus slapyvardžiu. 
Į voko vidų įdedamas lapelis su 
autoriaus vardu ir pavarde, vei
kalo antrašte ir adersu bei te-
lefonu.

6. Monografijai parašyti termi
nas — 1978 gegužės L

7. Rankraštį siųsti adresu: Lie
tuvių Istorijos Draugija, 6547 
So. Washtenaw Avė., Chicago, 
III. 60629.

Premijos mecenatas — kun. 
dr. Juozas Prunskis.

Lietuvių Istorijos 
Draugijos valdyba

— Dalia Janavičiūtė, kylanti 
baleto žvaigždė Australijoj, lai
mėjo pirmą vietą visos Australi
jos jaunųjų baleto šokėjų kon
kurso tautinio charakterio sekci
joj. Jai paskirta Peter Stuyve- 
sant 3500 dol. stipendija tęsti 
tolimesnes baleto studijas Mon- 
te Carlo klasikinių šokių prin
cesės Grace vardo akademijoj.

— Cleveland, Ohio, ateitinin
kų studentų ir moksleivių lite
ratūros vakaras įvyks sausio 28.

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-2554th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEVVJERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino 
NENORIAIS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

Vasario 5, 12, 19, 26 
Kovo 5 
Kovo 12, 19 
Kovo 26, bal. 2, 9, 16

$659 
$681 
$716 
$746

Dėl smulkesnių informacijų teirautis agentūroj

VYTIS 
2129 KNAPP ST.

BROOKLYN, N.Y. 11229
(212) 769-3300
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DAIL. Č. JANUŠO KŪRYBOJ PASIŽVALGIUS
Brocktono parodos proga tarti žodžiai

Metų sąvartoj
Kam teko matyti, kaip televi

zija perduoda iš New Yorko 
Naujųjų Metų sutikimus, tas pri
verstas susimąstyti. Kokios mi
nios susirenka į Times Square 
ir šūkauja, birbynes pučia, kad 
būtų ko daugiau triukšmo! Kiek 
daug žmonių šoka Waldorf As- 
toria viešbuty! Ir tą momentą, 
kai metai keičiasi, irgi šūkauja, 
trimituoja, leidžia šimtus balio
nų, mirguliuoja ir sukasi šviesų 
iliuminacijos, orkestras dar gar
siau trenkia.

Žmogus linkęs su triukšmu 
palydėti išeinančius metus, lin
kęs taip pat triukšmingai pasi
tikti ir naujus metus. Pakelti 
šampano taures, užsidėti bliz
gančias popierines kepuraites, 
kad pasidarytų panašus į cirko 
juokdarį. Linkęs šokti, ūžauti. 
Žmogus nenori tuo metu pamąs
tyti, susikaupęs pažvelgti į pra
eitį ir pasiryžti ateičiai.

Juk vis dėlto svarbus momen
tas — nueina metai. Žemė nuo
lat sukasi apie saulę, bet metai 
praeina negrįžtamai. Ir žmogus 
yra pajungtas ne tam nuolati
niam pasikartojimui, bet — pra
ėjimui.

Tai ir verčia susimąstyti. Ver
čia grįžti į vienumą, į nakties 
glūdumą, kad pajėgtum suprasti, 
kas čia darosi.

Atsisveikinam senuosius me
tus. Jie paliko ir vargo, ir 
džiaugsmo prisiminimus. Var
gas yra mūsų gyvenimo sude
damoji dalis. Juk ir šv. Paulius 
sako, kad kiekviena diena turi 
savo vargą. Tą vargą turi ir me
tai. Bet šalia vargo buvo ir daug 
gero. Tik pažvelkim praeitin ir 
mėginkim suskaityti, kiek daug 
malonių mus palietė. Jos galėjo 
ir pro mus praeiti, bet jos palietė 
mus. Tai buvo dovana mum. O 
už dovaną ar padėkojom? 
Prisiminkim tuos Evangelijos 
žodžius, kur Kristus klausia: ko
dėl tik vienas išgydytas atėjo 
padėkoti, o kur kiti?

Tad metų sąvartoj pirmiausia 
dera padėkoti Dievui už visa ge

ra. Nuoširdžiai dėkokim už gau
tas malones, dėkokim ir už var
gą, nes jis mokė, skatino dirb
ti, veikti.

Metų sąvartoj prašom palai
mos ir naujiem metam, kad jie 
būtų gėrio metai. Kad būtų 
jie geri, priklauso ir nuo mūsų 
pačių. Tas gėris turi plaukti ir 
iš mūsų. Tad turim kam nors 
pasiryžti.

Pasiryžkim, kad ateinančiais 
metais būsim geresni, skaidres
ni žmonės. Turtų juk turim, 
bet ar turim tiek dvasinių turtų? 
Juk dažnai bijomės aukos, net 
nuo jos bėgam, ieškodami pato
gumų. Bet ne patogumai taurina 
žmogų, o tik auka. Auka yra švie
sa, kuri apšviečia ir kitus, ir be
siaukojantį džiugina.

Pasiryžkim išskaidrinti save ir 
savo namus, kad jie būtų lietu
viški. Pasiryžkim ir aktyviau 
dalyvauti visame lietuviškame 
gyvenime, dalyvauti visu nuo
širdumu ir pasiaukojimu. Jei rei
kia dirbti, nelaukim, kol kitas 
ateis, patys įsijunkim į darbą.

Visi organizacijų vadai, pasi
ryžkim atgaivinti ir sustiprinti 
veiklą, kad lietuviškos organi
zacijos būtų dar lietuviškesnės 
ir stipresnės. Stiprinkim Liet. 
Bendruomenės veiklą, au- 
ginkim Lietuvių Fondą, stiprin
kim ir gerinkim mūsų lietuviš
kas mokyklas.

įjtį. A •©* i

Didžiausias pastangas skirkim 
pavergtai Lietuvai laisvinti. Šie
met bus minima Lietuvos nepri
klausomybės 60 metų sukaktis. 
Tai geriausia proga išplėsti savo 
veiklą į amerikiečių visuome
nę, nuolat priminti, kad Lietuva 
okupuota. Išnaudokim kiekvie
ną progą Lietuvos bylai kelti. 
Nepavarkim savo kovoj ir savo 
darbe!

Stiprinkim ir plėskim savo kū
rybą visose srityse, nes tai mus 
pačius stiprins ir kels, ir kiti 
mus labiau vertins.

Ar mūsų pasauly kada nors 
klestėjo taika? Berods, niekuo
met žemiškuose akiračiuose to
kia palaima dar nebuvo pra
švitusi. Atkildavo kūrybos ir at-
sistatymo trumpi laikotarpiai, o 
paskui ir vė] pradėdavo siautėti 
žmogaus dvasią griaunantieji 
gaivalai. Štai ir dabar ar taikoj 
ir sandoroj gyvena nūdienė 
žmonija, o ir mes, lietuviai, ar 
esame susidrausminę ir taikingi 
savo tarpe? Despotai siautėjo ir 
prabėgusių amžių glūdumose, 
bet vargu kada nors despotiz
mas buvo pasiekęs tokių rafi
nuotų, melais, žiaurumais ir ap
gaulėm pamuštų formų, kokias 
nūdien žemėje regim. Dabarti
nio žmogaus blaškymasis ir ne
tikrumas, turbūt, ir yra tie ženk
lai, kurie rodo, kad ant mūsų 
galvos kabo susidraskymo ir su
sinaikinimo pavojai. Ramybę ir 
viltį gal gali stiprinti tik tokios 
mintys, kurių vieną Katherine A. 
Porter yra taip išreiškusi: “Me
nų iš viso negalima sunaikinti, 
nes jie atstovauja tikėjimo sub
stancijai; menai yra tai, ką mes 
vėl atrandame, kai griuvėsiai 
būna nuvalyti.”

Kai tokią įtampą, tokį aukštą 
kraujo spaudimą išgyvena mūsų 
žemelė, ar gali gėrio ir grožio, 
t.y., menų pasauly spindėti susi
pratimo bei tolerancijos idėja, 
skambėti taikos giesmė? Deja, 
ešeriai ir kardažuvės ir čia ne
leidžia vandenim nurimti! Ieško
jimai, senų formų bei idealų, 
ankstesnių meno sampratų grio- 
vyba, pomėgiai garsinti tariamai 

modernių atradimų pranašys
tėm savo esmę gal ir nebūtų

Dail. Česlovas Janušas savo kūrybos parodoj prie jam būdingų paveikslų — prie jūros 
ir prie lietuviškos sodybos.

STASYS SANTVARAS

blogi dalykai, jei menų žmonės 
pajėgtų suprasti, kad kitas žmo
gus apie tą patį kūrybinį pasi
sakymą gali turėti savo asmeniš
ką nuomonę ir savo atskirą ti
kėjimą.

Nuo to meto, kai prancūzas 
Cezanne pradėjo impresionistų 
sąjūdį, realizmas dailės mene 
vis iš naujo atkylančiom ban
gom buvo pravardžiuojamas at
gyvenusiu menu ir pasmer
kiamas mirti. Impresionistai ir 
dailės, ir grožinės literatūros 
kūrybos baruose paliko impo
nuojančių darbų. Toji dailės mo
kykla ir mūsų dienom dar gali 
išugdyti ir gerokai kitokį, bet dar 
ne vieną šaunų talentą. Tik 
ar reikėtų — dėl susipainioju
sių meno sampratų — kartoti 
jau įkyrėjusią frazę, kad realiz
mas yra fotografija (kaip žinom 
šiandien jau ir apie fotografiją 
kalbama dailės meno kriterijais)?

Net patys talentingiausi rea
listai, nors ir labai norėdami, 
pačios gamtos ir jos reiškinių 
negali tobulai “nufotografuoti” 
— jų drobėse vis atsiras šis bei 
tas neišbaigta, nepagauta, nepa
matyta, kitaip išsakyta, netgi im- 
presionistiška. Ne aš vienas taip 
samprotauju, štai ir poetas W. B. 
Yeats sako, kad “menas yra tik 
realybės vizija”. Taigi kovos, 
kaip toj senoj pjesėj buvo tarta, 

vyksta ir dėl “linų markos”! 
Tačiau realizmo jos dar neįvei
kė, realistinė srovė ir literatū
roj, ir dailės mene dar tebėra 
gyva ir menininkų paplūdimo 
dienom, žinoma, reikšdamasi 
atskirų individų regėjimais ir 
spalvom.

Tai štai ir turim šiokį tokį 
dekoracinį foną, šiokią tokią 
dvasinę aplinką, kurioj dirba 
mūsų mielasis dail. Česlovas Ja- 
nušas, iki šiol tebetikįs realis
tinę dailės meno mokyklą. Esu 
tikras, mūsų dauguma jį neblo
gai pažįsta, jeigu ne jį patį 
asmeniškai, tai, tikriausiai, pa
žįsta jo darbus. Dėl to čia tebus 
paminėti tik keli dail. Česl. 
Janušo biografiniai faktai, tie 
svarbesnieji kiekvieno meninin
ko gyvenime.

Visų pirma — šie metai yra 
dail. Česl. Janušo sukaktuviniai 
metai (gimęs 1907.VII.18). Tik 
vargu jis norėtų, kad mes čia 
pradėtume jo išgyventus metus 
skaičiuoti . . .

1926 gavęs brandos atestatą 
Vytauto D. Gimnazijoje Klaipė
doje, jis įstojo į Kauno Meno 
Mokyklą, kurią baigė 1931. Gre
ta dailės meno studijų dail. Ja- 
nušas domėjosi smuikavimu ir 
sportu, abiejose srityse pasiekė 
pasigėrėtinų laimėjimų. Nuo 
1931 su savo darbais jis daly
vavo visose nepriklausomos 
Lietuvos dailės meno parodose, 
buvo rengiamos ir jo vieno as

meninės parodos Lietuvoj, Vo
kietijoj, Amerikoj, pasireiškė jis 
ir grupinėse parodose su kitų 
tautų dailės meno meistrais.

Dail. Česl. Janušo tapybos 
darbų turi įsigiję Vytauto D. Kul
tūros muziejus Kaune (4), Vil
niaus miesto muziejus (2) Lietu
vos Mokslų draugija (8), Kūno 
kultūros rūmai (2), Ministerių 
kabineto rūmai (4) ir kt. Jo kū
rinių įsigijo ir viena kita JAV 
meno galerija. Tačiau daugiau
sia jo darbų nukeliavo į priva
čių žmonių butus.

Be to, dail. Česl. Janušas reiš
kėsi ir kaip teatro dailininkas— 
dekoratorius, daręs dekoracijas 
A. Vienuolio, mano paties dra
mos veikalam, laimėjęs konkursą 
sukurti dekoracijas komp. St. 
Šimkaus operai Pagirėnam. De
koratyvinis jo menas pasižymėjo 
spalvų šilima, stilinga ir gaivia 
scenos apdaila, statomo veikalo 
dvasios atspindžiais, padėjo su
kurti vaidinimo nuotaikas ir at
mosferą. Nors visa tai skendi 
praeities ūkanose, tačiau dail. 
Janušo darbai, tarsi gyvi, ir šian
dien atminty dar neužgeso.

Dail. Česl. Janušas yra klasi
kinės mokyklos dailininkas ir 
žmogus, piešinio ir kompozici
jos meistras, teptuką ir kitus 
savo darbo įrankius bei medžia
gas vartojąs su neabejotinu vir
tuoziškumu. Kokie skoniai čia 
besikryžiuotų, o geras piešinys 
daugelį dailės meno gerbėjų ir 
šiandien dar jaudina ir žavi . . .
M. K. Čiurlionis yra “nežemiš
kas” dailininkas, o vis dėlto jis 
yra didis ir kaip piešėjas.

Kokios gamtos spalvos domi
nuoja Lietuvoj? Pilkšvai žydras, 
kartais mėlynas dangus, balti ir 
tamsiai pilki debesys, rausvi 
molio klodai, saulėtekių ir sau
lėlydžių ugniniai atspalviai, 
juosvai pilki juodžemio arimai, 
žalios pievos, žali miškai ir sodai, 
melsvi vandenys, rusvai gelto
nas pajūrio ir paupių smėlis . . . 
Tai, turbūt,' ir bus pagrindinė 
spalvų gama, bylojanti į mus iš 
dail. Česlovo Janušo darbų. Sa
vaime suprantama, yra spalvos ir 
atspalviai, šviesa ir šešėliai, 
gamtoj yra ir daugiau spalvinių 
stebuklų. Nemenki kiekiai tų lo
bių skamba dail. Č. Janušo tapy
boj.

Jis yra lietuviškojo peizažo ir 
jo nuotaikų kūrėjas, įgudusia 
ranka valdąs tapymo techniką, 
kalbąs savaiminga Janušo kal
ba, atpažįstama iš kiekvieno pa
veikslo. Originalumas, savai- 

(nukelta į 4 psl.)

KARČIAMA PRIE KRYŽKELĖS

Pranas Mundeikis

— Abramkė! Turbūt nė neat
simeni, kada tu čia atvažiavai?

— Koks reikalas Abramkei at
siminti? Visi susirenkam, visi iš
geriam. Kam čia rūpintis, kada 
kas atvažiavo?

— Atsimeni? Senis Žaliaduo- 
nis dar gyvas buvo . . . O jau taip 
jį nugirdei, kad nė gyvo ne
bėr . . . Sako, ir tą ketvirtą pa
čią tu jam pats išpiršai? . .

— Ketvirta pati tebėra! . .
— A, tai ji tau dar vis ru

gius ir bulbes tebeveža už tai, 
ką senis pragėręs buvo! . .

— O tai kaip kitaip galėtų 
būti? Užmokėti reikia, ar nerei
kia?

— Tai sakai, nebegerai, kad 
Žaliaduonis numirė: jis turbūt 
ir tą savo žemelę už degtinę 
tau būtų pažadėjęs?

— Komaro degtinė, Komaro ir 
žemė. Kas čia Abramkės?

— A, tai, sakai, tu iš vieno 
su Komaru?

— Iš kur Abramkė galėtų ži
noti, su kuo jis iš vieno? Deg
tinė Komaro; Abramkė ją tik par
duoda . . .

— Ai ai, Abramkė! Tu visą 
laiką žinai, kaip atsikalbinėti, 
kad nebūtum kaltas.

— Ir už ką čia Abramkė ga
lėtų būti kaltas? Jis moka Ko
marui nuomą ir pardavinėja jo 
degtinę.

— Tai, sakai, ir Žaliaduonio 
žemę Komaras pats būtų sau 
prisirašęs?

Kam Laurenčikas Abramkę 
klausia, ką Komaras mano?

— Gal geriau būtų patį Ko
marą paklausti . . .

— Nagi, nagi! A, tai, sakai, ir 
tuos rugius, ir tas bulbes, kur 
Žaliaduonienė veža, Komaras 
pasiima?

— Laurenčikai! Tu kiaulė!
— nebeištūri Abramkė.

Prajunka visa karčiama ir pats 
Laurenčikas, kad jam kartą pasi
sekė Abramkę perkalbėti. Iki tol 
taigi nė vienas dar nebuvo Ab
ramkės įveikęs kalboje. Jo atsa
kymai visada būdavo kaip pa
rinkti, kaip iš rašto.

Ir mito taip Abramkė ir jo 
Abramkienė, vis daugiau pini
gėlio susigriebdami. Taip, Va
lančiaus blaivininkai ir broliai 
brostvininkai jau dūrė Abramkei 
kaip šakaliu į nugarą, bet jis ir 
per tai dar vis persi versdavo. 
Mat, iš to turimus nuostolius 
arba akcizininkams pakišdavo, 

arba pačiam Komarui už nuomą 
sukraudavo.

— Jeigu tokia istorija atsira
do, ką padarysi! — ramindavu
si Abramkė. — Gyventi reikia, 
išgerti reikia! O ta blaivybė, 
kaip ji atsirado, taip vėl prasi- 
ras.

— Kad nesimato, Abramkė, 
kada “prasiras” . . . Mundeikis! 
Atsimeni, koks gėrėjas būdavo? 
Nė vienas neatlaikydavom! Prie 
blaivininkų jau prisirašė . . . Ar
ba Kastuko tėvas! Tik vieną be- 
pasiimą. Tą pačią dažniausiai ne 
savo. Anksčiau gi visada su 
trim pradėdavo . . . Matei? Šian
dien pat: tik vieną! Ir nė iš 
vietos daugiau. Gal įsidėmėk 
mano žodžius! Jeigu taip toliau, 
pamatysi gal net rytoj: jau ir atei
na tavo karčiamėlės griauti . . .

— Už ką Kastuko tėvas turė
tų Abramkės karčiamą griauti? 
Abramkė jam nieko nepadarė. 
Kad ir karčiama ne Abramkės: ji 
Komaro . . . Vieną karčiamą su
griausi! — Komaras kitą pastatys!

Ne, karčiamos dar niekas nesi
rengė griauti. Abramkė parda
vinėjo gerą Komaro degtinę ir 
pro raudonai rudą barzdą juokė
si; ir iš žmonių, ir iš jų blaivy
bės.

-o-

Nors šeštadienį saulė leidžia
si taip pat, kaip ir kitomis die
nomis, bet tą šeštadienį, kaip 
tyčia, Abramkės karčiama jau 
buvo pilna tuojau po pietų. Ir 
tuo laiku Baisogalos miestelyje 

kilo didelis sujudimas: vaikė- 
galiai lakstė rėkaudami ir ran
komis rodė į vieškelį, ateinantį 
į Baisogalą pro vakarinį gele
žinkelio stoties galą. Kryžkelėje, 
o ypač rinkoje prieš pat bažny
čią, paskubėdami rinkosi žmo
nės. Jie nebėgiojo kaip vaikai, 
o tik kaklus ištiesę žiūrėjo į tą 
pusę ir tarp savęs linksmai šne
kėjosi.

Nuo ten artyn judėjo kažką 
nematyto vežąs didelis vežimas.

Iš Abramkės karčiamos iš- 
gargėjo ne tik visi geriantieji, 
bet ir pats Abramkė.

Tas keistas vežimas, priva
žiavęs rinkos aikštę, pasuko prie 
bažnyčios. O ten žmonių prieky
je jau stovėjo ne tik abu kuni
gai, bet ir pats klebonas, kuni
gas Juozapas Timinskis. Bet nei 
Abramkė, nei jo karčiamoje la
biausiai viską žinąs Laurenčikas 
nebeišmanė, ką ten tokioje di

delėje, iš lentų sukaltoje dėžė
je atvežė.

Ratai sunkiai girgždėjo per 
rinką, o, pro lentas išsikraty- 
damos, plonos supakąvimo drož
lės visur aplinkui šiukšlinos!.

— Bus dabar jum! — net pirš
tu pagrasino ir nusijuokė krautu
vininkas Bliznikas, ką tik atsi
skubinęs iš kito miestelio galo 
ir sustojęs tiesiai prieš Abram
kės karčiamą.

— Nu . . . O kas gi bus? — 
nebeišlaikė Abramkė. Jis girdė
jęs, kad čia bus naujas altorius 
brostvi ui ūkams . . .

—Bus jum tas “naujas alto

rius”! — linksmiau už Abramkę 
nusijuokė Bliznikas. —Jį čia pat, 
prieš karčiamą, pastatys; kad tie 
tavo girtutėliai pasimelsti galė
tų .. .

— Nebūk pasiutęs, Bliznikai! 
— šokosi už Abramkę Lauren
čikas. Sunku gal pasakyti Ab
ramkei, ką čia tokio atvežė? . .

— Tai dabar! — susiraukė 
Bliznikas. — Taigi krykštytas 
turbūt esi? Nueik arčiau prie 
bažnyčios, ir pamatysi!

Daugiau nieko jiems nebesa
kydamas, Bliznikas įsikišo vieną 
ranką į kelnių kišenę, o kita 
mosikuodamas, pats nuėjo ar
čiau prie bažnyčios.

Nors Abramkė su Laurenči- 
ku ir kitais blaivybės niekinto
jais sugrįžo atgal į karčiamą, 
bet ramybės jau ten nebebuvo. 
Ir ne todėl, kad poškėjo kirviai 
ar cypė traukiamos vinys ir ply
šo daužomos lentos, bet kad tas 
“biaurybė Timinskis” kažką su
sigalvojo.

Paskutiniams lentgaliams nu
kritus ir supakavimo skudurams 
nuo virvių atsipalaidavus, pasi
rodė už žmogaus ūgį kur kas di
desnė Kristaus statula.

Žmonės išsižiojo ir apstulbo: 
mažą pirmą momentą buvo vi
siška tyla.

Sunkaus juodo vario skulptūra 
ant kairiojo peties nešė sunkų 
kryžių, o dešiniąja ranka rodė 
vos ne į Abramkės karčiamą . . .

Ir ta tyla tuojau pat suplyšo 
į garsų juoką:

— Klebone! Į karčiamą tegul 

rodo! Pastatykite taip, kad visą 
laiką į karčiamą rodytų . . .

Moterys iš džiaugsmo net 
griebė bučiuoti klebono ranką, 
o kita, jautresnė ar Abramkės 
karčiamos labiau nuskriausta, 
jau ir ašarą varvino.

— O tai kaip jūs manote? 
Negi kitur! —juokėsi ir pats kle
bonas Timinskis. — Negi kam 
kitam aš būčiau prašos meistrą 
šitaip ištiesti mūsų dievuliui 
ranką? Teisingai galvojate, ma
no žmonės! Ta ranka rodys tik į 
karčiamą! Prašau, maestro! Vy
rai, padėkite! Stipriai suimkite: 
reikia užkelti ant pamato. Taip, 
taip! Gerai! Maestro, tą ranką! 
Tiesiai į aną namą! Tą mūrinį, 
baltai tinkuotą . . . Tiesiai pri< š 
Komaro dvarą!

Bravo! Dabar jau visai gerai!
— Labai ačiū! — spaudė kle

bonas skulptoriaus ranką ir dar 
per petį patapšnojo.

Keli stiprūs vyrai, sunkiai ju
dinę tamsų metalą, atsitraukė, o 
meistro gizeliai pradėjo pritvirti
nimą prie pamato.

Skulptūra, ką ir bekalbėti, 
puikiai papuošė priekinius laip
tus, bet žmonėms labiausiai pa
tiko tai, kad kryžių nešąs Kris
tus su ištiestos dešinės pirštu 
rodė tiesiai į Abramkės karčiamą.

-o-
Sekmadienį susiėjo susivažia- 

vo žmonių daugiau negu bet 
kada, nes žinia apie “nematy
tą” statulą jau buvo aplėkusi 
visą parapiją.

(Bus daugiau)
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pradėta pamaldomis 10 vai. lie
tuvių pranciškonų vienuolyno 
koplyčioj. Susirinko beveik visi 
mokytojai. Mišias aukojo Tėv. 
Placidas Barius, OFM, ir pa
sakė gražų pamokslą. Vi - 
sus skaitymus atliko mokyklų 
inspektorius Antanas Masionis. 
Mišių pabaigoj jis paskaitė mal
dą iš Sibiro lietuvaičių malda
knygės.

Po pamaldų visi konferencijos 
dalyviai susirinko į mažąją salę. 
Čia buvo kavos, užkandžių, kas 
dar nebuvo valgęs pusryčių. 
Truputį užkandus, pradėta 
antroji konferencijos darbo 
diena.

Dr. S. Ramanauskienės 
paskaita

Gintarė Ivaškienė visus supa
žindino su šios dienos prelegen
te — dr. Sigita Ramanauskiene 
iš Hartfordo. Ji visiem buvo be
veik naujas žmogus, su dideliu 

pedagoginiu pasiruošimu. Ji 
turi pedagogikos ir psichologijos 
doktoratą, ketverius metus pro
fesoriavo Conn. universitete, 
dirbo su protiškai atsilikusiais 
vaikais, yra patarėja mokyklos 
knygom leisti, pati rašo skaity
mo pratimus, Hartfordo lietuviš
koj mokykloj moko 1, 2, 3 
skyrių. Jos tema buvo — Kaip 
palengvinti mokomosios me
džiagos perteikimą žemesnėse 
klasėse.

Buvo atsinešusi daug medžia
gos — visą dėžę įvairiausių 
piešinių, paveiksliukų. Ji pa
prastai ir jaukiai dėstė savo 
mintis, specialioj lentoj rašė, 
rodė savo surinktą medžiagą. 
Pagrindinė jos mintis buvo — 
pirma įvesti lengvus žodžius, į- 
vesti juos per paveiksliukus, už
davinius. Tie žodžiai turi būti 
vieno skiemens, dviejų skie
menų, labai lengvai ištariami, 
aiškūs. Per piešinius, įvairius 
uždavinius vaikas greitai juos 
pasisavina ir išmoksta.

Parodė, kaip ji renka šią vaiz
dinę medžiagą, kaip daro iškar
pas, kaip grupuoja žodžius. Ra
gino Švietimo Tarybą išleisti 
kuo daugiau tokios vaizdinės 
medžiagos, nes tai palengvina 
vaikų mokymą. Paveiksliukai, 
įvairūs uždaviniai vaikus sudo
mina, ir jie pradeda net laukti 
lietuviškų pamokų.

Apie visuomeninį auklėjimą
Antroji tos dienos paskaita bu

vo Jono Jasaičio — Apie visuo
meninį auklėjimą. Ta paskaita 
buvo skaityta šių metų mokyto
jų studijų savaitėj Dainavoj. Ją 
į garsajuostę įrašė mokyklų in

DAIL Č. JANUSO KŪRYBOJ PASIŽVALGIUS

spektorius A. Masionis. Dabar iš 
tos garsajuostės ir buvo pakarto
ta.

Paskaita labai konkreti ir ak
tuali. Prelegentas nurodė, kiek 
pamokų reikia skirti tam visuo
meniniam auklėjimui, ką kiek
vienoj pamokoj aiškinti. Čia 
buvo paliesta visas mūsų visuo
meninis gyvenimas, pagrindi
nės organizacijos, jų veikla, 
spauda, jaunimo įsipareigojimas 
Lietuvai ir t.t.

Visuomeninis ugdymas buvo 
lyg pamirštas. Dabar jau jis yra 
įtrauktas mokyklų programom

Konferencijos užbaigimas
Išklausius J. Jasaičio pa

skaitos, skubėta baigti ir pačią 
konferenciją, nes kitiem reikėjo 
tą dieną gana toli keliauti.

Švietimo Tarybos pirmininkas 
B. Juodelis savo baigiamajame 
žody pasidžiaugė, kad atvyko į 
šią konferenciją. Prašė pasisaky
ti įvairiais klausimais, duoti su
gestijų. Visa bus įnešta į Švie
timo Tarybą. Taip pat pasisakė, 
kad bus dedamos pastangos kitą 

mokytojų studijų savaitę su
rengti čia — Atlanto pakrašty.

Ko n fe re nei j o s o r gan i zato ri us 
A. Masionis išryškino svarbiau
sias konferencijos idėjas, api
bendrino jas. Savo kalbą prive
dė prie rezoliucijų.

Rezoliucijos
Rezoliucijas parengė Br. Kro- 

kys, M. Drunga ir R. Penkiū- 
nienė. Jas perskaitė Br. Krokys. 
Rezoliucijos spausdinamos at
skirai.

G. Ivaškienė visų konferenci
jos dalyvių vardu įteikė dovanė
lę šios konferencijos organiza
toriui A. Masioniui. Tai buvo 
medžio drožinys — Palangos Ju
zė.

A. Masionis padėkojo už dova
nėlę, padėkojo,visiem.ųž bet ko
kį darbą ir visiem^ konferenci
jos dalyviam mokytojam, kurie 
paliko savo mokyklose pagelbi- 
ninkus ir susirinko pasitobulinti, 
padraugauti, pasidalinti švieti
mo rūpesčiais. Konferencijoj da
lyvavo 43 mokytojai iš 7 mo
kyklų, užsiregistravo dar 5 litua
nistiniai darbuotojai. Viso re
gistruotų dalyvių buvo 48.

Konferencija baigta Lietuvos 
himnu. Visi giedojo pakiliai, 
pasiryžę dar uoliau dirbti lietu
viškai mokyklai.

Kitame kambary jau laukė 
puikūs pietūs. Čia mokytojai su
sėdo skyriais, kad dar galėtų 
pasikalbėti, pasidalinti savo 
praktika. Pietų metu A. Masio

nis padėkojo šeimininkei E. 
Mickeliūnienei už puikų maiti
nimą. Tolimieji išskubėjo patys

ĮSPŪDŽIAI IŠ LITUANISTINIŲ
MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS

Šių įspūdžių autorius yra nei 
mokytojas, nei lituanistas. Į šią 
mokytojų konferenciją pateko 
atsitiktinai. Paskaitė laikrašty, 
kad tokia konferencija vyksta ir 
kad ją gali aplankyti visi. Taip 
sekmadienį ir atvyko ir savo 
į s p ū džius parašė mo
kyklų inspektoriui A. Masioniui. 
Čia spausdinami įspūdžiai yra 
parengti paties A. Masionio, iš 
laiško nubraukiant asmeniškus 
dalykus. (Red.)

-o-
Teko savo gyvenime išklausy

ti daug paskaitų ir dar daugiau 
būti įvairiose pamokose. Jų bū
davo visokių: rūpestingai pa
ruoštų, paviršutiniškų ir visai 
menkų. Daugumoje jų tikslas 
buvo supažindinti su kuria nors 
mokslo šaka, idėja ar atliktais 
darbais mokslo srity. Prelegentai 
ar mokytojai paprastai berdavo 

savo žodžius auditorijose, kaip 
tas sėjėjas dirvoj grūdą, norė
dami tokiu būdu perduoti ar pa
skleisti savas įdėjas, bet dauge
lis nedaug tesirūpindavo, kokį 
jų darbas atneš vaisių. Jiem 
daugiau rūpėdavo asmeninė 
nauda — atlyginimas už jų dar- 
b«- J , ,

Lituanistinių mokyklų moky
tojų suvažiavime New Yorke 
man susidarė visai kitoks įspū
dis. Šie mokytojai yra ne tik 
sėjėjai, bet tikri rūpintojėliai, 
persiėmę savo idėjų ugdymu 
jaunojoj kartoj. Jie dirba užmir
šę save ir savo reikalus. Jie ima 
iš savo kišenės, perka įvairias 
knygeles, mokslo priemones, 
daugelį jų pasigamina patys il
sių pagalba stengiasi įskiepyti 

jaunoj kartoj ne tik savo kalbos 
mokėjimą, bet ir jos meilę, susi

pirmieji — tai buvo mokytojai iš 
Rochesterio, N.Y. Artimieji dar 
valandėlę šnekučiavosi, per
davė savo sugestijas Švietimo 
Tarybos pirmininkui Br. Juode
liui. (p.j.)

rūpinimą dėl ateities, kad jauni
mas nebijotų išsiskirti iš mišrios 
minios ir kad joj neištirptų.

Šios mokytojų suvažiavime 
diskutuojamos idėjos sukėlė 
klausytojų tarpe tiesiog susijau
dinimą su viltimi, kad toks jų 
darbas ir tos idėjos negali žū
ti ir nueiti niekais. Iš to išplau
kė ir kelios rezoliucijos. Jų visų 
mintis buvo susirūpinimas išug
dyti tautiškai susipratusį lietu
vį, nors gimusį ir augusį sve
tur, t.y., JAV. Nė viena tų rezo
liucijų nelietė nei mokytojų at
lyginimo, nei jokių kitų privi
legijų, bet tik daugumoj krei
pimąsi į tėvus, kad jie leistų 
savo vaikus į lituanistinę mo
kyklą ir patys padėtų mokyto
jam skiepyti lietuvišką susipra
timą ir Lietuvos meilę.

Toks mokytojų konferencijos

Iš dail. Adomo Galdiko parodos Detroite. Paroda buvo gruo
džio 3-4. Parodos rengėja sesuo Margarita Bareikaitė kalbasi 
su dail. Stase Smalinskiene. Nuotr. Jono Urbono

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

P ACK AGE EXPRESS& TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

Atlanto rajono lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencijos rezoliucijos

4. Prašo lietuvių visuomenę 
dosniai aukomis remti LB švie
timo reikalus visą laiką ir ypač 
rugsėjo mėnesį, kai yra skelbia
mas Lietuvių Bendruomenės 
mėnuo.

5. Prašo Švietimo Tarybą su
ruošti mokytojam darbo savaitę 
su pavyzdinėmis pamokomis.

6. Konferencija ragina Švieti
mo Tarybą, pasiremiant įvairio
se aplinkybėse dirbančių moky
tojų patyrimu ir savo iniciaty
va, paruošti medžiagą, sistemin
gai kurti programas ir mokomą
sias priemones lietuviškai ne
kalbančių vaikų ir suaugusių 
kursam. Ragina surinkti jau turi
mą mokytojų paruoštą šios sri
ties medžiagą.

1. Ragina Švietimo Tarybą 
ieškoti piremonių, kuriomis li
tuanistinėse mokyklose būtų pa
didintas mokinių skaičius, įtrau
kiant ne tik mokytojus, bet taip 
pat ir mokinių tėvus, tėvų ko
mitetus bei JAV Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdybas ir 
lietuviškosios visuomenės atsto
vus.

2. Nepritaria mūsų spaudoj ir 
švietimo darbuotojų tarpe pasi
reiškiančiom apraiškom, kurių 
tikslas yra užslopinti bet kokias 
svarstybas, galinčias iššaukti pa
keitimus lituanistinio švietimo 
baruose. Tik nevaržomu api
pusiu minčių pasidalinimu, pa
garba kito nuomonei, drąsa eks
perimentuoti mokslo programos 
ir metodikos srityse ir prisitai
kymu prie mūsų krašto lietuviš
ko jaunimo lietuvių kalbos pa
jėgumo įgalinsim patį sėkmin
giausią lituanistinį švietimą.

,3. Skatina sustiprinti visuome
ninį auklėjimą lituanistinėse 
mokyklose, stengiantis dar in
tensyviau įdiegti jaunimui tėvy
nės meilę ir išeivio pareigas 
pavergtai tautai bei lietuvių 
bendruomenei.

dalyvių kilniadvasiškumas ska
tina ne tik visus geros valios lie
tuvius eiti į pagalbą tiem pasi
šventėliam, bet įspėja ir jau pa
sidavusius svetimai įtakai, pri
mindamas, kad reikia sustoti, 
apsigalvoti, sugrįžti prie savųjų, 
jungtis į bendrą darbą ir sujung
tomis jėgomis kovoti už savo 
idealus čia svetimoj šaly.

J. Žaliaduonis

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 Highiand Blvd. Brooklyn,
N.Y. 11207.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Pereituose Darbininko nume
riuose buvo skelbtos trys naujos 
plokštelės: Vasaros šokis, Žalias 
vėjas, Tik tau vienai. Ką tik iš
ėjo dar viena nauja plokštelė:

LAIMA STEPAITIS, SOP
RANO. Solistė dainuoja G. Gu
dauskienės, L. Andriulio, K. Ka- 
vecko, B. Dvariono, Leoncaval- 
lo, Grieg, Massenet, Tosti dai
nas ir Rossini, Donizetti, Pucci- 
ni, Verdi ir Mozarto arijas. 
Stereo plokštelė 7 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos 

plokštelės, knygos ir suvenyrai 
gaunami Darbininko administ
racijoj: 341 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko 
administracijoje.

(atkelta iš 3 psl.) 
mingumas ir spalvinių derinių 
šilima, kaip man atrodo, ir yra 
dail. Janušo nepakartojama kū
rybinė stiprybė.

Dail. Česl. Janušas, kaip iki 
šiol nė vienas kitas lietuvis dai
lininkas, yra pamilęs lietuviškąjį 
Baltijos pajūrį — žvejų laivus, 
tinklus ir trobas, smėlio kopas, 
varganą pajūrio augmeniją, ra
mią ir audringą jūrą, nuostabius 
debesų telkinius, pajūrio die
nas, popietes, saulėlydžius ir 
mėnesienas. Kiek reikia spalvi
nių niuansų tiem gamtos vaiz
dam išsakyti?

Nors daug ko čia ir nereikia 
aiškinti, nes j mus kalba Ja
nušo kūriniai, bet štai viename 
paveiksle mes regim sutelktą 
pavakario ramybę, saulės spin
dulių, šešėlių ir atšešėlių žaidi
mą, kitur į mus byloja išsklai
dyti neramūs debesys ir puto
jančiom bangom į krantą riedan
ti jūra, o ten vėl tamsių ir 
šviesesnių mėlynų tonų gamoj 
skamba lyrinė mėnesiena.

Beveik kiekviename paveiks
le rasim ir kokį nors gyvenantį 
daiktą — laivą, tinklą, namą, 
lieptą, tiltelį, žmogų, kuokštą 
kopinių saidrių, krūmokšnį, pa
jūrio vėtrų nuvargintą medelį 

ir kt. Ne tik Baltijos pamario 
vaizdus tapydamas, bet ir kitus 
peizažus kurdamas, dail. Česl. 
Janušas naudoja tikrai turtingą 
spalvų paletę. Tačiau itin būdin
ga jo darbų tematika, kaip jau 
sakyta, yra maristika — žan
ras, kuris turi nemažai techni
nių ir kompozicinių sunkumų. 
Gal vienur kitur mūsų meistras 
šiek tiek kartojasi, bet vis dar 
jam nestinga jėgų ką nors naujo 
ir gaivaus Lietuvos pajūry at
rasti (neužmirština, jog tas pajū
ris jau už devynių kalnų ir ma
nų).

Tad galima tarti, kad Baltija 
ir Janušas — tai Jūratė ir Kasty
tis. Posakis gal skamba kaip hi
perbolė, bet, kai išgyvenam tokį 
jaukų ir mielą susitikimą su Jū
ros dailininku, argi nebūtų gali
ma pažaisti ir hiperbolėm?

Dail. Č. Janušas nėra šaltas 
gamtos apraiškų vaizduotojas.

Ne vien tapymo meistrišku
mas, bet ir kūrėjo išgyvenimas, 
emocija ir siela atskamba, tur
būt, iš daugelio jo paveikslų. 
Šilti ir jaukūs tonai, spalvų ir 
atspalvių darna, vidinė dailinin
ko nuotaika, jo vidiniai regėji
mai, pačios gamtos šviesų ir at
spind/,iiį lobiai. įgimta jautraus 

skonio dovana — yra tai, ką ma
tom šio dailininko kūryboj. Gal 
per daug neklysiu, tardamas, 
kad Česl. Janušo tapyba — tai jo 
sielos giesmė.

Neramaus, kraugeriško ir be
prasmingo XX a. septynios de
šimtys metų į lietuvių dailės is
toriją atvedė gausų būrį talentin
gų dailininkų. Česl. Janušas toj 
istorijoj jau dabar vertinamas 
kaip atskira ir savaiminga asme
nybė, jo kūrybinis indėlis į mū
sų tautos dailės meno raidą 
yra neabejotinai reikšmingas.

Tad ko dar mes galėtume iš 
savo dailininko pageidauti ? Visų 
pirma, kad jis kurtų ir savo kū
rybą tikėtų. Realybė yra daug 
sudėtingesnė ir spalvingesnė, 
negu kai kas apie ją galvoja. 
Net modernistai, jeigu tik jie 
meną tiki ir gerbia, negali už
merktum akim pro gyvenimo 
realybę prabėgti. Gamta ir jos 
sudėtingi reiškiniai, berods, nie
kada nebus išsemta žmogaus kū
rybinių siekimų ir ieškojimų 
versmė.

Dail. Česl. Janušas ir jo dar
bai toj milžiniškoj ir spindin
čioj gamtos šventovėj turi sa
vo atskirą, šviesią ir garbingą 
kertę.

VYRIAUSIA įSTAIGA: 177S BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139'1201 17 St...................................................................................................... 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ....................................................................................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street  .......................................................   142-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ........................................   633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ...........................................    895-0700
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue .......................................................................................... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ............................................................................................ 925-2787
Chicago, 111. 60609 — 1855 VVest 47 Street ...................   376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ....................  771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ..................................................................  165-6780
Lakewood, N.J. 08701 — 234 Second St...................................................................................................... 363-0494
Haintrainck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ......................................................................................165-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ...........................................................................................246-2.148
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vennont Avenue .....................................................................................185-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................................................................. 674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St............................................................................................................... 475-7430
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ............................................   769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy........................  602-942-8770
Rahvvay. N.J. — 47 East Milton Avenue ......................    381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė.............................................................................................^1 **89 4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue .............................  257-6320
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ........................................................   475-9746
VVoodhaven. Ųueens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė............................ ■................... ■....................... 296-5250
Herkimer,N.Y. McKennan Rd...................................................  115-866-3939
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LB FINANSŲ REIKALU
LB rugsėjo mėn. vajus yra 

skirtas švietimo ir kultūros už
daviniam finansuoti. Vykstant 
1977 rugsėjo vajui, pasitaikė jam 
nepalankus sutapimas. Lėšų tel
kimo vajus Pabaltiečių Žygiui 
už Žmogaus Teises VVashingto- 
ne rugsėjo 24 finansuoti labai iš
tuštino LB apylinkių kasas ir at
siliepė į aukotojų kišenes, tuo 
pačiu ir į LB rugsėjo vajų.

Daug apylinkių pranešė, jog 
dėl minėtos priežasties turėjo 
sunkumų, vykdydamos rugsėjo 
vajų; kai kurios apylinkės visai 
negalėjo vajaus pravesti. Iš 1977 
rugsėjo vajaus į krašto valdybos 
iždą įplaukė tik 2,194.50 dol. 
(dar ne visos apylinkės atsiskai
tė, nors turėjo atsiskaityti iki 
lapkričio 1).

Šiais metais krašto valdyba 
švietimo tarybos biudžeto suba
lansavimui turi skirti 4,400 dol. 
ir kultūros tarybos biudžeto su
balansavimui 4,600 dol. Tokiom 
aplinkybėm esant, suprantama, 
mūsų viltys krypsta į ateinantį 
Vasario 16-osios vajų ir visuo
menės jautrumą, kaip visuomet.

Iškeltina svarbi aplinkybė. 
Pasitaiko, kad apylinkės ar lietu
vių klubai dėl nenumatytų prie
žasčių būna paliesti finansinių 
sunkumų. Svarbu, jog bėdos 
atvejais būtų vieta, į kurią būtų 
galima kreiptis, ieškant pagal
bos. Tam tikslui, atrodo, būtų 
reikalinga krašto valdybos biu
džete turėti ypatingiem reika
lam poziciją, kurią galima būtų 
sudaryti iš specialių aukų, testa
mentinių palikimų ir pan. Iš tos 
spec. pozicijos būtų galima fi
nansuoti paskolos forma mažu 
procentu ar pašalpos forma į 
finansinius sunkumus pateku

sias lietuvių organizacijas. Būtų 
svarbu ateinančiam LB tarybos 
suvažiavime tai apsvarstyti ir 
priimti nutarimą.

1977 birželio 18 Clevelande 
LB tarybos kontrolės komisija iŠ 
pirmininko kun. dr. Kornelijaus 
Bučmio, narės dr. Rožės Šom- 
kaitės ir kviesto nario Kazio 
Jankūno (vietoj negalėjusio da
lyvauti nario Vytauto Alksninio) 
patikrino JAV LB krašto valdy
bos atskaitomybės knygas, paja
mų-išlaidų pateisinamus doku
mentus, bankų knygutes, apy
skaitą už 1976 metus ir rado, jog' 
1976 pajamų turėta 46,788.33 
dol., išlaidų padaryta 32,079.58 
dol. 1977 sausio 1 kasoj rasta 
14,708.75 dol. Kas’os pinigai ir 
aktyvai laikomi Federal Savings 
and Loan Asoc. Banke ir First 
Pennsylvania Banke. Visi įrašai 
atitinka pateisinamus doku
mentus. Visos operacijos pada
rytos teisėtai. Atskaitomybė ve
dama pilnoj tvarkoj.

1977 spalio 27 LB tarybos 
kontrolės komisija iš pirmininko 
kun. dr. Kornelijaus Bučinio*ir 
kviestų narių Vlado Velžos ir 
Viktoro Diminskio, dalyvaujant 
V-osios tautinių šokių šventės 
rengimo komiteto pirmininkui 
Broniui Juodeliui, patikrino 
Chicagoj V-osios tautinių šokių 
šventės pajamų — išlaidų kny
gas, pateisinamus dokumentus, 
susirašinėjimą, banko knygutes, 
apyskaitą iš 1976 gruodžio 31 
ir rado pajamų 125,760 dol. 
Iš viso išlaidų padaryta 116,505 
dol. Gauta pelno 9,255 dol. Iš 
gauto pelno buvo paskirta 1,200 
dol. Lietuvių Foto Archyvui 
šventės filmui pagaminti; 850 
dol. buvo paskirta Tautinių Šo
kių Institutui mokytojų kursam 
Dainavoj pravesti; 284.90 dol. 
sumokėta Amfiteatrui, susida
rius nuomos skirtumui. Revizi
jos dieną Lithuanian Folk 
Dance Festival Ine. sąskaitose 
Harris Trust and Savings Ban
ke Chicagoj buvo 6,920 dol. 
Kontrolės komisija V-osios taut. 
šokių šventės komiteto atskaito
mybę rado pilnoj tvarkoj. Visos 
operacijos padarytos teisėtai. Vi
si įrašai atitinka pateisinamus 
dokumentus.

1977 spalio 27 LB tarybos 
kontrolės komisija iš pirminin
ko kun. dr. Kornelijaus Bučmio 
ir kviestų narių Vlado Velžos ir 
Bruno Prialgausko, dalyvaujant 
iždininkui P. Pupini, patikrino 
LB Švietimo tarybos atskaitomy
bės knygas, pateisinamus doku-

JAV LB Krašto valdybos nariai su šen. Frank Butera, 
Pennsylvanijos senato mažumos partijos (respublikonų) va
du, aptaria finansinės paramos klausimą tautybių išlaiko
moms mokykloms ir klubams. Iš k. vicepirmininkas fi
nansiniam reikalam Feliksas Andriūnas, štabo narė, šen. F. 
Butera ir Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr.

KODĖL TYČIOJAMASI IŠ 
SAVO PAČIŲ NUTARIMŲ?
Visuomeninio savo gyvenimo 

priešaky, be kitų veiksnių, taip 
pat turim ir Amerikos Lietuvių 
Tarybą — Altą, kuri dargi ta
riasi vadovaujanti mūsų laisvini
mo kovai. Tad iš jos tikimės 
bei laukiame, kad ji mus orien
tuotų, nuteiktų, skatintų, krūvon 
burtų. Kai matai ją žengiant ko
kį pozityvų žingsnį ar sutariant 
kokį visiem naudingą sprendi
mą, iš tikrųjų daros ir akyse švie
siau, ir širdy geriau. Tad džiu
gino Altos 1977 spalio 8 metinio 
suvažiavimo toks nutarimas: 
prašoma rodyti spaudoje dau
giau solidarumo, vengiant už
gauliojimų. Tai balsas, turėjęs 
duoti viešajam lietuviškam mū
sų gyvenimui daugiau šviesos, 
daugiau darnos ir daugiau tarpu
savio susipratimo. Skaitydami tą 
nutarimą, kartu džiaugėmės: štai 
pagaliau ateina dienos ir mums, 
kai liausis visokie “asmeninių 
sąskaitų suvedinėjimai”.

Bet kur tau! Tas mūsų džiaugs
mas buvo toks neilgas: vos spėjo 
nudžiūti nutarimų lapuose raša
las, kai kurie autoriai jau spėjo 
užmiršti, ką buvo nutarę ir ki
tiems, tik ne patys sau paskel
bę. Taip ir dingo tas nutarimų 
solidarumo rodymas, tas užgau
liojimų vengimas. Ką gi: ir vėl 
nieko kito nelieka, kaip tik kan- 
džiojamam gintis. Štai Altos su
važiavimo nutarimų komisijos 
narys, iškilmingai pirmame pus
lapy paskelbęs nutarimus, savo 
“visų lietuvių laikrašty už tautos 
laisvę” ir vėl “senieniškai” rašo:

“Stasys Barzdukas prieš 40 
metų buvo pasidaręs didžiuo
sius ir mažuosius planus. Didy
sis planas buvo siekti Lietuvos 
Respublikos prezidentūros. Vis
kas buvo daroma, kad sutau- 
tininkinti Lietuvos krikščionis 
demokratus, rasti bendrą kalbą 
su to meto galingaisiais ir, jeigu 
sąlygos leis, su visa tautininkiš- 
ka ir katalikiška Lietuva tapti 
Lietuvos prezidentu. Tik tam 
tikslui ir buvo atidarytas pir
mas frontas pačioje krikščionių 
demokratų partijoje, kad įveikti 
šią politinę grupę ir josios pagal
ba siekti aukštumų. Pirmieji 
fronto šūkiai buvo paleisti prieš 
kun. M. Krupavičių, o ne prieš 
kurį kitą lietuvį politiką” (Nau
jienos, 1977 lapkr. 3).

Visų pirma ši ilgoka citata ro
do, kaip grubiomis rusybėmis 
maitojama mūsų kalba. Bet šiuo 
atveju mums rūpi ne kalba, tik 
tas niekų neatsakingas tauzė- 
jimas, kuriuo savo skaitytojus 
mulkina Altos suvažiavimo nu
tarimų komisijos narys. Tos vi- 

mentus, banko knygutes, apy
skaitą. Pagal apyskaitą kasoj 
rasta 5,999.01 dol. Pinigai lai
komi Marąuette National Banke 
Chicagoj. Visi įrašai padaryti pa
gal pateisinamus dokumentus, 
visos operacijos padarytos teisė
tai. Atskaitomybė rasta pilnoj 
tvarkoj. Šiais metais leidinių 
išplatinta už 16,747.56 dol. (sa
vikaina). Revizijos dieną mokyk
los buvo neatsiskaičiusios iš 
viso už 8,275.14 dol., kiti platin
tojai buvo neatsiskaitę iš viso 
už 13,879.89 dol.

F. Andriūnas 

sos nesąmonės, kuriomis tik
riausiai netiki ir jis pats. Skai
tai tokias nesąmones ir prisime
ni dr. Vinco Kudirkos satyros 
amatininką, kuris išeina kartais į 
laukus, ten slampinėja, nešioja 
akmenukus iš vienos vietos į ki
tą, rankioja žoleles ir popier
galius. Tik, Viešpatie, koks skir
tumas: ten užjaučiamas nelai
mingas žmogus, čia visų srovių 
toleruojamas bei remiamas mū
sų politinio veiksnio atstovas!

Arba “Darbininko” spalio 14 
nr. taip pat pasisakiau dėl san
tykių su ok. Lietuvos lietuviais, 
reaguodamas į kraštutinį ir be
atodairišką lietuvių krikščionių 
demokratų 1977 gegužės 28-29 
konferencijos nutarimą. Ra
šiau, kad su Lietuvos pavergė
ju, t.y. Sovietų Sąjunga ir jos at
stovais, niekas nebendradarbiau
ja, o kiekvieno ok. Lietuvos lie
tuvio negalima laikyti “agentu”, 
nes ir komunistinėj santvarkoj 
auga tokie žmonės, kaip R. Ka
lanta, S. Kudirka, N. Sadū- 
naitė, Jurašai, Jurgutis ir dau
gybė kitų. Tad kokiu “ženklu” 
tie krikščionių demokratų nuta
rimų “agentai” esą pažymėti, 
su kuriais esame “įspėjami nesi

Pabaltiečių meno parodos rengėjų dalis posėdžiauja estų namuose. Iš k. I. Rumper- 
ters, M. Kuukovere, K. Žoromskis, O. Berendsen, E. Ojaama, E. Staknys, B. Kleve, 
E. Šturms, R. ’ ii ler, Augustus Ulm, A. Staknienė, E. Urbaitytė. Nuotr. Bruno Rozitis

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES!

Tour Manager 535 Fifth Avenue
New York, N.Y. 10017 

212 697-7257

Departure dates

May 12 May 20 $849 Moscovv-Vilnius
June 2 June 19 $1459 Copenhagen-Moscow-Vilnius-Leningrad-

3 Day Fjord Trip-Bergen
July 7 July 21 $1059 Moscovv-Vilnius-Druskininkai-Leningrad- 

Helsinki
Aug 18 Sept 1 $1299 Leningrad-Vilnius-Moscovv- Munich plūs 

Innsbruck
Sept 15 Sept 23 $849 Moscovv- Vilnius
Sept 22 Sept 30 $849 Moscovv-Vilnius

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.

leisti į bet kokį bendradarbia
vimą”? Tai palaikiau nieku kitu, 
tik tuščiažodžiavimu. Sakiau: 
“Vieni matom okupantą ir oku
puotą lietuvį. Sovietų Rusijos 
kėslus ir visomis keturiomis be- 
sispiriančią lietuvių tautą. Nu- 
tautimo grėsmę svetur ir ryšių 
būtinybę su gyvaisiais lietuvy
bės šaltiniais”. Šiam tikslui rei
kia turėti savą lietuvišką galvą, 
suvokiančią “tautinius ir valsty
binius savo tautos siekimus”. 
Todėl ramiausi Lietuvos laisvi
nimo darbo 1974 spalio 26-27 
konferencijos nutarimais ir pri
tariau Antano Maceinos santy
kių analizei, paskelbtai ateiti
ninkų kongresiniame leidiny 
“Ateitininkų keliu”. Dariau iš
vadą, kad negalima be atodairos 
visko (okupanto bei jo agentų 
ir lietuvių tautos) sumesti į vie
ną krepšį. Argi nieko pagaliau 
nesako ir 1977 spalio 10 riaušės 
Vilniuj?

Į mano pasisakymą, kaip ir 
reikėjo tikėtis, atsiliepė “Nau
jienų” kanauninkas slapyvardi- 
ninkas, uolus Altos rėmėjas, 
kartu su kitais mūsų partiečiais 
įsteigęs specialią jai remti (R) 
draugiją. Kaip ir dera tokios pa
dėties bei mentaliteto žmogui, 
jis “apibendrina” visus mano 
samprotavimus tokiu savo saki
niu: “Jame (t.y. straipsny) vano
ja tuos, kurie prieš bendradar
biavimą su okupanto agentais 
bei tiltų statytojais kovoja”. Dėl 
to šiuos mano samprotavimus 
taip pat pavadina “kliedėjimais” 
(žr. “Kliedėjimai St. Barzduko 
rašiny”, Naujienos, 1977 lapkr. 
8 nr.). Aiškintis? Įrodinėti? Bet 
ką tai padės, kai mūsų “kanau
ninkai ir teisininkai”, taikliu Br. 
Railos pastebėjimu, vis tiek bus 
“geresni tavo viešų ir slapčiau
sių nusistatymų žinovai”. Pvz. 
aš rašiau, kad esamomis sąlygo
mis “reikia daryti, kas galima”, o 
man rėžia: “Iš viso ar yra šian
dien įmanoma bendradarbiauti 
su pavergta tauta? Tokios gali
mybės šiandien nėra”. Citavau 
Lietuvos laisvinimo darbo kon
ferencijos nutarimą, pritartą taip 
pat ir Altos, kad, “kiek įmano
ma okupacinio režimo varžtų 
ribose, laisvojo pasaulio lietu
viams tikslinga puoselėti ir plės
ti ryšius su pavergtoje Lietuvoje 
gyvenančiais tautiečiais”, vado

vaujantis “savo sveika nuovoka, 
sąžinės jautrumu ir tautiniu są
moningumu”, tai man vėl “api
bendrintai” primenama: “Taip 
skamba gražiai teorijoje, bet tik
rovėje yra visai kas kita. Kiek 
tokios ‘jautrios’ sąžinės parodo 
kai kurie mūsų turistai, net kai 
kurie mūsų kultūrininkai arba 
tie, kurie siunčia savo vaikus į 
Kapsuko universitetą”. Vadinas, 
tas veiksnių nutarimas — tai tik 
vieni niekai. Bet tada kas vietoj 
nutarimo? Lazda? Botagas? To
limesnis plūdimasis? Tad ir kyla 
klausimas: kodėl šitaip patiem 
susikvailinti ir vėliau iš savęs 
pačių tyčiotis?

Šitaip posmuodamas, kanau
ninkas pagaliau prieina prie to, 
jog ima daryti, pasak mūsų pa
tarlės, “iš ožkos kumelį”: “Bet 
atidžiau įsiskaičius į tuos jo 
kliedėjimus, paaiškėja, kad tai 
nėra jo išminties originalus pa
daras, o nurašytas nuo neseniai 
Vilniuje mūsų tautos išdaviko 
Vyt. Alseikos parašytos knyg
palaikės ‘Trys dešimtmečiai 
emigracijoje’ ”. Šitokiais “me
todais” dirbant, nesunku būtų 
kanauninkui ir Markso “Kapita- | 
lą” pvz. “nurašyti” iš . . . Šv. 
Rašto. Tačiau šiuo atveju ir vėl 
iš naujo prisimeni tą dr. Ku
dirkos satyros nelaimingą amati
ninką. Ir daros jo gaila, labai 
gaila.

Stasys Barzdukas

— Poetas Tomas Venclova, 
Santa Monica, Calif., iš Chica
goj vykusio Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo skubiai buvo išvy
kęs į Romą, kur kaip liudinin
kas dalyvavo Sacharovo vardo 
tarptautinio teismo posėdžiuose 
ir padarė du liudijimus apie 
žmogaus teisių paneigimą sovie
tų okupuotoj Lietuvoj. Grįžęs 
iš Romos ir pravedęs semestri
nius egzaminus UCLA stu
dentam, tuoj pat išvyko į tarp
tautinį rašytojų PEN klubo su
važiavimą Australijoj, kur pa
kviestas padaryti pranešimą. Į 
namus grįš tuoj po Naujų Me
tų, o sausfp mėnesio pabaigoj 
drfl VUati š' p<*» 1 i't i ri i fi' š tu d i jų s avai t- 
galy, kurį organizuoja Los Ange
les Lietuvių Fronto Bičiuliai. T. 
Venclova skaitys įvadinę studijų 
paskaitą. Iš Indianos į studijų 
savaitgalį atvyksta dr. K. Ambra
zaitis.

»6v!sMCt
— Kun. J. MaČiulionis, MIC, 

marijonų vienuolijos seniausias 
narys, gruodžio 22 mirė Chica
goj po ilgos ligos. Velionis buvo 
gimęs 1896 gruodžio 17 Šlavan- 
čių km., Marijampolės apski. Į 
JAV su tėvais atvyko 1904. Ku
nigu įšventintas 1925 gruodžio 
27. Marijonų vienuolijoj ėjo į- 
vairias, viršininko, profesoriaus, 
m i s i o n i e r i au s, pa re i ga s.

— Komp. Balio Dvariono 
“Pjesę” kameriniam orkestrui 
lapkričio 25 transliavo KFAU 
radijo stotis Los Angeles. Ši 
stotis perduoda žymiausių pa
saulio kompozitorių klasikinę 
muziką. Ta pati stotis 1975 rug
sėjo 10 visą valandą skyrė Čiur
lionio kūrinių transliacijai, ry
šium su kompozitoriaus 100 
metų gimimo sukaktim. Čiurlio
nio ir Dvariono muzikos plokš
telė programų direktoriui Gari 
Princi įteikta komp. Giedros 
Gudauskienės iniciatyva.

— Prof. dr. Viktorija Skrups- 
kelytė sausio 6 Clevelande Die
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos mažojoj salėj kalbės te
ma “Lietuvos vaizdas prancūzų 
literatūroj”. Vakaronę rengia 
Ateities klubas.

— Solistas Arnoldas Voketai- 
tis sausio 21 dainuos Gounod 
operoj “Romeo et Juliette”. Vei
kalą Masonic auditorijoj stato 
Toledo Opera Company.

— Bronius Juodelis, JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkas, į- 
teikė JAV Švietimo departamen
tui VVashingtone, D.C., prašymą 
skirti 100,000 dol. pašalpą J AV 
lituanistinių mokyklų išlaiky
mui 1978 metam.

— Solistai Vaclovas Verikaitis 
ir Romas Strimaitis iš Toronto, 
Kanados, koncertuos vasario 4 
Detroite, Kultūros Centre.

— Sao Paulo lietuvių tautinį 
kryžių Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos šventoriuj pašventino 
klebonas kun. J. Šeškevičius. 
Juo pakeistas 1949 Matelionių 

.šeimos pastatytas kryžius, nu
verstas audros. Naujo kryža uis 
pastatymu rūpinosi specialus 
komitetas, vadovaujamas pirm. 
V. Banio.

— Kun. dr. Juozas Prunskis 
skaitys paskaitą Rochestery, 
N.Y., vasario 19 minint Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimą. 
Minėjimą rengia Altos skyrius.

— Solistų Nerijos Linkevičiū
tės ir Bernardo Prapuolenio 
koncertas Clevelande įvyks \ a- 
sario25. Rengia Ateities klubas.

— Delhi-Tilsonburg, Ont., 
lietuviška mokykla veikia klebo
nijos patalpose kiekvieną sek
madienį po pamaldų. Yra jau
nesniųjų ir vyresniųjų grupės. 
Dirba dvi mokytojos — Regina 
Jauneikaitė-Stengel ir Birutė 
Vytienė. Mokyklą aplankęs Ka
nados valdžios atstovas pažadė
jo piniginę paramą.

— Australijoj NSW valstijos 
švietimo departamentas sutiko 
atidaryti šeštadieninę mokyklą 
Sydnėjuj lietuvių kalbai mokyti. 
LB Sydnėjaus apylinkės valdy
bos pranešimu, valdžia padengs 
mokyklos išlaidas ir mokės mo
kytojam algas. Ją baigusieji 
moksleiviai gaus užskaitą gim
nazijų baigimo brandos atestate. 
Mokinius registruoja A. Jablons
kis ir V. Saudargas.

— Worcester, Mass., Lietuvių 
Organizacijų Tarybos lietuvių 
radijo valanda girdima trečia
dieniais nuo 8 iki 9 vai. vak., o 
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. po
piet. WICN .stotis, banga 90.5 
FM. Programos direktorius — 
Edvardas V. Meilus, Jr„ 23 
Shirley Rd., Shrevvsbury, Mass. 
01545.' Tel. 852-3665.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. Vitėnas, Hartford, Cdmi. 
A. Naruckas, Nevvton, Pa., j. A. 
Stoškus, Providence, R.L Užsa
kė kitiem: M. Garelis, Miami 
Beach, Fla. — A. Simanelis, 
New York, N.Y. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa 
kytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant— visiem 13 dol. metam.
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AČIŪ UŽ TALKĄ ŽYGIUI
Lietuviškoj išeivijos spaudoj 

jau buvo paskelbti šeši sąrašai 
aukų, gautų ruošiant Žygį į Wa- 
shingtoną. Galutinai suregistra
vus visus aukotojus, rengėjai 
prisiuntė septintą aukotojų są
rašą, kuris bus paskelbtas per 
keletą Darbininko numerių. 
Rengimo komitetas nuoširdžiai 

dėkoja visiem aukotojam ir or
ganizacijom už suteiktas aukas.

Per JAV LB Melrose Parko 
apylinkę ir Jaunimo tautinių 
šokių grupę “Klumpė” aukojo: 
50 dol. — dr. K. Jablonskis, 
po 25 dol. — A. Repšienė, 
\Valter Witort, L.A. Ragai, po 10 
dol. — H. O. Raštikiai, E.K. Ka
telės, Vytas F. Šuopys, p. Rau- 
gienė, p. Rudaitienė, C. Walsh, 
Rūta Grina, Rožė Želvys, A. Ur- 
belis, ALB. J. K. Jukneliai, P. 
Bružas, Jonas Rugelis, 7 dol. — 

.is Jusinskas, 6 dol. — P. 
Vainauskas, po 5 dol. — S. Gri- 
tėnas, K. Valis, V. Stankevi
čius, B. Barauskas, R. Baraus
kaitė, J. Utara, K. Ulis, A. Jun
keris, K. Valavičius, Vanda Da
gys, B. Markai, p. Rakauskas, p. 
Bandžiulis, Vytautas Linartas, p. 
Stankevičius, Jonas Otrnaskin, 
p. Bare i, p.p. Rudinski, Peter 
) ’ ‘trik, ?•. Liekas, A. Žemaitis,
O. Mejeris, F.A. Urbeliai, Bro
nius Murinas, A. Kraucenka,
K. Blekštys, P. Dovielienė, P. 
Budelskienė, P. Bukaskienė, dr. 
Vytautas Dargis, P. Tranauskas, 
A. Sinkevičius, P. Alkevičius,
P. Kolis, Astra Valytė, po 4 
dol. — A. ir V. Suopiai, P. Ku- 
želis, po 3 dol. — J. Černius, 
A. Rizloris, H. Garbaliauskas, 
Aldona Brisnaitis, po 2 dol. — 
s Pažeriūnas, John Newman,r~------

SEASON’S 
GREETINGS

SEASON’S GREETINGS 
THE HAZELCREST 
NURSING HOME

60 HAZELVVOOD ROAD 
BLOOMFIELD, N.J.

(201) 743-2366

SEASON’S GREETINGS 
MAHARLIKA

Philippine Gourmet Restaurant 
AT THE PHILIPPINE CENTER LUNCH D1NNER 

COCKTAILS ENTERTAINMENT FOLK DANCING 
CREDIT CARDS.: 556 5TH AVĖ. AT 46TH ST.

FOR RES. 575-7802

SEASON’S GREETINGS 
BOB AND JEAN’S 
FAMILY MARKET

SANDWICHES & COFFEE TO GO FRESH M E ATS 
ICE BLOCK AND CUBES HOPE CORSON ROAD & 

ROUTE 50 GREENFIELD, N.J. (609) 398-6746

HAPPY NEW YEAR
SAN ROC TRADITIONAL

7 COURSES $7.95 CHILDREN’S DINNERS $4.95 
ENTERTAINMENT MAKE RESERVATIONS EARLY

914 478-2331 RTE, 9A — HASTINGS, N.Y.
CREDIT CARDS — VALET PARKING

SEASON’S GREETINGS 
COOK’S SUPPLY CORP.

FOOD SERVICE EOUIPMENT & SUPPLIES CHINA 
GLASS SILVERVVARE TABLES CHAIRS BOOTHS 
RANGĖS STEAM TABLES COFFEE URNS ESTAB. 
1885 691-8880 151 VARICK ST. (SPRING VAN DAM 
STS.)

SEASON’S GREETINGS 
HARDWARE MART. INC.

RETAIL WHOLESALE FREE DELIVERY 
PLUMBING WIND0W GATĖS PAINTS 

ELECTRICAL
244 W 14TH ST. (BET. 7&8 A V) 

CH 3-0519

SEASON’S GREETINGS 
UNLIMITED CARE INC.

HOME CARE AVAILABLE NURSES HEALTH 
AIDĖS COMPANIONS SUPERVISED 24 HOUR 
SERVICE BONDED & INSUREO AT REASONABLE 

RATES 2 PENN PLAZA 295-1050

SEASON’S GREETINGS 
SPIDER WEB LOUNGE 
WHERE GOOD FRIENDS MEET 

1609 MAIN STREET 
CLIFTON, N.J. 
(201) 546-9720

SEASON’S GREETINGS 
SILVER STAR DINER 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
815 HIGHVVAY NO. 22 

NORTH PLAINFIELD, N.J. 
CALL 201 561-6636

SEASON’S GREETINGS
CAFE LOUP

■j “IT’S COUNTRY FRENCH”
AFFORDABLE CASUAL ELEGANCE

LUNCH DINNER COCKTAILS
I “IN THE VILLAGE” 18 E. 13TH ST. AL 5-4746

R. Misauskas, S. Misauskas, E. 
Jablonskienė, P. Mikelis, C. 
Tranauskas, po 1 dol. — R. Ko- 
\valick, M. York, R. ir T. Ba
rauskai, L.A. Geleniauskai, A. 
Lingis, P. Siaustas, 5 centai —
S. Turso.

Per JAV LB Cicero apylinkę 
aukojo: 100 dol. — dr. Petras ir 
Stefa Kisieliai, po 20 dol.—A.A. 
Lauraičiai, M. Kuprienė, J. Ba
lutis, V.G. Gečas, V. Laniaus- 
kas, A.O. Venclovai, J. Tu
minas, M. Mackienė, G. Bučmys, 
A.O. Venclovai, 15 dol. — J. 
Paulėnas, 12 dol. — A. Zails- 
kas, po 10 dol. — R. Rimkus,
A. Pupelis, M. Skruodys, M.V. 
Liulevičiai, A. Prapuolenytė,
B. J. Bartkus, J.G. Končius, K.M. 
Aras, A. Zailskaitė, K.J. Doč
kui, J. Elvikis, G. Ročkienė,
K. Kynas, K. Razma, V.A. Oroi- 
das, V. J. Bleijai, A. Mickus, L. 
Orentienė, P.O. Zailskai, M.O. 
Bankai, J. Grybauskas, L.O. Kiz- 
lauskas, J.M. Gabalis, po 7 dol.
— E. Radvilienė, L. Radvilaitė, 
J. Ališauskas, po 5 dol. — 
M. L. Šimanskiai, V. Ali - 
šauskas, K. Pažėraitė, kun.
A. Rutkauskas, dr. P. Atkočiū
nas, S.J., Pautieniai, A. Stepaitis,
B. Novickis, P. Pičkus, L. Sta- 
kienė, O. Remeikienė, M. Gege- 
vičienė, S. Maknavičius, R. Ol- 
šauskaitė, E. Banienė, R. Ged
gaudienė, p. Bikulčius, A. Šu- 
laitis, J. Kizlauskas, po 2 dol.
— K. Pažėra, J. Rūbas, p. Sma- 
lenskas, S. Kuprys, E. Račkaus
kas, N. Rūbas, 1 dol. — Z. Ži
butis.

Per Amerikos Lietuvių klubą 
Floridoj aukojo: po 10 dol. — P. 
Balčiūnas, K. V. Palčiauskai, St. 
Petersburg “Palangos” kuopa, 
St. Petersburg Lietuvių Klubas 
“Banga”, K. Urbšaičiai, po 5 dol.
— A. Bacevičius, B. Čepkauskas, 
P. Dalinis, G.J. Jasinskai, A.B. 
Kliorės, A.L Mačioniai, A. Matu
levičienė, A. Navickienė, dr. J. 
ir O. Petrikai, A. Ragelis, O. Rin-

SEASON’S GREETINGS 
JEHB’S CATCH

Westerleigh 502 Jewett Avė. 720-7474. Hlghly 
unusual seafood restaurant with an extensive 
menu of rarely seen fresh fish and seafood 
dishes. Nautical decor, candlelit In evenings. L 
from 11:30, $2.75-$6.95 a la carte. D Mon 4-10, 
Wed & Thurs. to 12, Fri and Sat to 2 am. 
Sun 3-10 a la carte from $5.25, complete from 
$7.75, plūs a la carte late supper menu weknds 
from 1O pm. Sun. buffet (3-10) with children’s 
ent. Closed Tues. AE, BA, CB DC, MC.

SEASON’S GREETINGS 
ED MEGE AND FAMILY OF 
TWIN STATE FORD

RT. 94 8t WARWICK TURNPIKE WARWICK N.Y. 
“DEAL ON WHEELS” WE WILL NOT BE UNDER- 
SOLD MAKE US YOUR LAŠT STOP BEFORE BUY- 
ING YOUR NEXT CAR OR TRUCK. ONLY 5 
LEFTOVERS IN STOCK WILL BE SOLD FOR COST 
4 EXECUTIVE DEMONSTRATOR CARS UNDER 

COST L0W MILEAGE 914 986-1131 986-1132

SEASON’S GREETINGS 
RUBBISH REMOVAL

Container Service Ali Slzes Up to 40 Yards. 
Commercial, Residential, Industrie!, Debris 
Removed. Ali Types VVrecking. 212 665-8651 
24 Hr. Ans. Service. Serving all Bronx, Manh., 

VVestchester. 1025 E. 149th St. Bronx
LEE—BIN CORPORATION

SEASON’S GREETINGS 
DIOGENES 

RESTAURANT
AUTHENTIC GREEK & CONTINENTAL CUISINE 

LUNCH DINNER COCKTAIL LOUNGE PRE & 
AFTER DINNER DINING OPEN 7 DAYS CREDIT 

CARDS PRIVATE PARTIES 
937 8TH AVĖ. (BET. 55 & 56 STS.) 

RESERVATIONS 586-0470

SEASON’S GREETINGS 
SUPERIOR CARE INC.

SERVING ENTIRE METROPOLITAN AREA, 
INCLUDING WESTCHESTER & LONG ISLAND 
HOME AND HOSPITAL CARE, RN’S LPN’S LIVE 
IN/OUT NURSE AIDĖS HOMEMAKERS, GERIAT- 
RIC OLD AGE CARE NEW BORN INFANT & 
CHILD CARE. INSURANCE SPECIALISTS 24 HRS. 
A DAY 7 DAYS A WEEK ALL PERSONNEL 
SCREENED BONDED INSURED WE HANDLE ALL 
BILLING! CALL 212 534-7824 181 E. 87TH ST. 

(COR. 3RD AVĖ.)

SEASON’S GREETINGS 
COME TO THE BEE HIVE OF VALUES 

ALLBEE CHEVROLET 
RT. 208 WALDEN, N.Y.

914 778-5545 OR 914 564-7380

SEASON’S GREETINGS 
FITZPATRICK AUTO BODY 

OUICK DEPENDABLE SERVICE 
93 ALEXANDER ST. 

YONKERS, N.Y. 10071 
CALL 914 969-8803

SEASON’S GREETINGS 
GRAMERCY PARK HOTEL

BANOUETS FOR ALL OCCASIONS SENSIBLE 
PRICES BUSINESS WEDDINGS SOCIAL AFFAIRS 

GR 5-4320 2 LEXINGTON AVENUE

SEASON’S GREETINGS
NORTH SHORE ROOFING CO. INC. 

SINCE 1924 CITY OF NEW YORK LIC. CONTR. 
NO. 672960 BAYSIDE BA 9-1774 WE CARRY 
VVORKMEN’S COMPENSATION, PUBLIC LIABIL- 
ITY INSURANCE, ROOFING GUTTERS LEADERS 
ALUMINUM SIDING STORM DAMAGE REPAIRS 

45-34 BELL BLVD. BAYSIDE, N.Y. 

kienė, A.V. Stasiūnai, J. Strijaus- 
kas,AldonaUgėnas,M.Ugenskie- 
nė, J. Ugenskis, V. Ugenskis, 
P. J. Valauskai, A.S. Velbasiai, V. 
Yomantienė, X, 4 dol. — B.A. 
Urbonai, po 3 dol. — S.E. Ba
kučiai, A. E. Rūkštelės, po 2 dol.
— A. Alčiauskas, P.P. Dakniai,
J. Gurskis, K. Jurgėla, A. Klei
va, A. Mykolaitis, A. Pocius,
K. K. Sabaliai, V. Stankevičius, 
B. P. Zelbai, po 1 dol. — A. 
Baranauskas, O. Galvydienė,
J. O. Jakščiai, J. Jakštys, L. Juo
delis, A. Paleckis, A. Ruzgas, 
A. Štaras, A. Stuikys, V. Žilins
kas.

Per JAV LB Detroito apylin
kės globojamą vajų, kuriam va
dovavo Jonas Urbonas, aukojo: 
100 dol. — Bronius ir dr. Biru
tė Girniai, po 50 dol. — Petras ir 
Laima Žemaičiai, DLK Birutės 
Draugijos Detroito skyrius, 30 
dol. — Leo Kaskon, po 25 
dol. — kun. V. Kriščiūnevičius, 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras, Švyturio jūrų šaulių 
kuopa, po 20 dol. — Vincas ir 
Zita Urmanavičiai, Kazimieras ir 
Kristina Daugvydai, Antanas 
Musteikis, Feliksas Blauzdys, 
Juozas ir Jadvyga Černiauskai, 
S. ir E. Zatorskiai, po 15 dol.
— A.E. Misiūnai, Jonas ir Ona 
Bartkai, po 10 dol. — A. Zo- 
tovas, A. Barauskas, SBT, Anta
nas Tumosa, Petras ir Petronėlė 
Pajaujai, Zenonas Pajaujis, Vy
tautas Liesiūnevičius, A. Pet
rauskas, Algis ir Gražina Petru
liai, Juozas Bagužis, O.B. Rūkš
telės, W. Lelerina (?), Vilniaus 
Krašto organizacija, Jadvyga ir 
Petras Putriai, Kazys ir Rožė Ra- 
zauskai, Antanas ir Bronė Su- 
kauskai, p.p. Balynai, X, Juozas 
Murinas, Vytautas Kutkus, po 5 
dol. — S. Garliauskas, V. Pet
rulis, A. Juška, D. Miciūnienė,
K. Sandarys, J. Udrienė, E. Ig- 
naitienė, J. Ulikaila, J. Gaižu
tis, E. Kudžmaitė, P. Kausterlis, 
p. Staniulis, po 1 dol. — p. 
Gražulis, Stella Hotra.

Per Buffalo Lietuvių Klubą 
(aukas rinko R. Masiulionis) au
kojo: po 10 dol. — Romas Ma
siulionis, Stasys Kežutis, Kle
inas Sakas, Vladas Kybartas, Al
fonsas^ Kybartas, Vincas Sakas, 
po 7.50 dol. — Petras Rudgal
vis, dr. Julius Slavėnas, po 5 
dol. — Adomas Brakas, Aleksas 
Stankūnas, Juzė Gvikienė, Ele
na Šakienė, dr. Algirdas Gamziu- 
kas, Aurelija Dolata, Edmund 
Rynaski, dr. Kvedaras, Vladas 
Čėsna, Leonas Zucas, kun. J. 
Liauba, Petras Narušis, Aldona 
Noreika, Kazys Kečiorius, Eliza- 
beth Hauser, 3 dol. — Gary 
Michalski.

Per JAV LB New Haveno apy
linkę aukojo: po 5 dol. — Stasė 
Leikienė, Židonių Šeima, Marija 
Jokūbaitė, Aug. Ramanauskas, 
St. ir A. Lipčiai, po 2 dol. — 
Matė Kronkaitienė, Sofija Zas- 
čiurinskienė, Albertas Gutaus
kas, Jonas Mačys, Jadvyga Kron
kaitienė, Genovaitė Vėbrienė, 
Vyt. Valiukas, po 1 dol. — 
Juozas Zasčiurinskas, Leonas 
Markevičius.

Per JAV LB Hot Springs apy
linkės valdybą aukojo: 30 dol.
— JAV LB Hot Springs apylin
kės valdyba, 10 dol. —T. Damb
rauskas, po 5 dol. — Liucija Gu
delienė, Stepas Ingaunis, Vi
lius Masuraitis, kun. Petras Pat- 
laba, A.I. Bertuliai, B. Andrašiū- 
nienė, S. Smaižienė, B. Girskas, 
A. Rėžinys, D. Makarai, B. Bart
kus, A. Zubavičius, 3 dol. — 
kun. A. Burkus, po 2 dol. — 
Bronius ir Ona Gudoniai, Mari
ja Dimsienė, Povilas Petrulio- 
nis, 1 dol. — J. Tairilas.

Per JAV LB Vidurio vakarų 
Kenoshos apylinkę (aukas rinko 
S. ir P. Petrušaičiai) aukojo: 
20 dol. — Stasė ir Petras Petru
šaičiai, Racine, Wisc., 15 dol.
— A.A. Jurai, po 10 dol. — 
Vladas Voleinis, Mary Wedei- 
kis, Lionginas Pluira, P. Kleino- 
tas, V. Kazimikaitis, J. Plečkai
tis, S. Mildainis, Bronius Juška, 
J. Polledo, 7 dol. — P. Nek
rošius, po 5 dol. — Lionė ir Jo
nas Miežinskai, Chicago, 111., 
Edvardas Šilingas, Jonas Kaspe- 
raitis, Harry Mailett, V. Bagdo
nas, S. Gedgaudas, J. Petkūnas, 
St. Abromaitis, V. Samulionienė, 
Jonas Mišauskas, Feliksas Jure
vičius, Z. Žukauskas, Bronius 
Jaras. V. Sudeikis, Genė Baužie-

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Belgrade vyksta nepaprastai 
įtemptos pasaulio pretendentų 
kovos tarp dm Viktoro Korčno- 
jaus ir buv. pasaulio meisterio 
Boriso Spaskio. Partijos 50—70 
ėjimų. Po devynių partijų už
tikrintai pirmavo V. Korčnojus 
6.5-2.5 tš. Jam betrūksta 4 tš. 
iš likusių 11 partijų.

Vilniuj nuo sausio 24 iki va
sario 16 vyks Sovietų S-gos 
jaunųjų meisterių pirmenybės. 
Dalyvių skaičiuj yra jaunas Lie
tuvos meisteris G. Rastenis.

Ignas Žalys iš Montrealio jau 
metus rungiasi dėl JAV “Abso- 
lute Postai Chess” čempijono 
vardo. Iš viso 7 dalyviai. Pa
gal turimą “ratingą” Žalys yra 
trečias: J. Kalish 1866, J. Sarar

Atsiliepimas 
į Religinės 
Šalpos literatūrą

Religinė Šalpa gavo iš klieri
ko Raimundo Remeikos, studi
juojančio vienoj kitataučių semi
narijoj Romoj, šį laišką:

“Ačiū už aštuonis paketus 
spaudinių, kuriuos man atsiun
tėt. Padalinau visiem. Atsiliepi
mai nepaprasti. Dešimt postu- 
lantų pažadėjo parašyti laiškus 
lietuviam kaliniam Sovietų Są
jungoj.

Paskaitę įvairias Jūsų brošiū
ras, kiti taip išsireiškė: ‘Aš neži
nojau, kad ten yra katalikų; 
maniau, kad visi komunistai. 
Žadu pasimelsti už juos ir pa
rašyti po vieną laišką kas savai
tę-’

Matot, kaip mes Italijoj esam 
ir fiziškai, ir politiškai arti to, 
kas vyksta Lietuvoj, o nieko apie 
tai nežinojom.

Aš nieko apie tai anksčiau ne
žinojau. Buvau šį tą girdėjęs, 
tačiau neturėjau nuovokos, ką 
reiškia religijos persekiojimas.

Žmogaus teisių suvaržymas — 
nuodėmė!”

Klierikas Remeika prašė dar 
daugiau medžiagos, ir jam Reli
ginė Šalpa pasiuntė kelis šimtus 
įvairių leidinių.

nė, V. Paukštelė, 3 dol. — 
X, 2 dol. — M. Rakauskas.

Per JAV LB Patersono, N.J., 
apylinkę aukojo: 15 dol. — Bro
nius ir Adelė Stankaičiai, po 10 
dol. — V. Matusaitis, X, P. Juš
ka, A. Virbickas, Antanas Diš- 
kėnas, Izabelė Keraitienė, Vac
lovas Čižiūnas, Juozas Jackū
nas, Juozas Iškauskas, po 5 dol.
— Jonas Juška, A. Visockis, J. 
Litvaitis, M. Šaulienė, Jurgis ir 
Ona Rekašiai, Jonas Urbonavi
čius, G. Slepakonienė, Kazys 
Jankūnas, Stasys Adomaitis. Pra
nas Vilimas, Sofija Klimienė, 
Julija Majauskienė, 1 dol. — Pra
nas Naujokaitis.

P. Markelienė, Sargent and 
Lundy Eng. Co., surinko šias 

aukas: po 20 dol. — A. Marke
lis, K. Pabedinskas, 15 dol. —
L. Petravičienė, po 10 dol. — 
Z. Brazis, A. Mikšys, A. Padvors- 
kis, S. Židonis, X, J. Vasaitis, 
A. Prapuolenis, po 5 dol. — P.
J. Karėnas, V. Chainauskas, C.
K. Leipus, C. Žilionis, D. Stu- 
kas, M. Lukas, J. Gudas, V. Rėk
laitis, X, V. Damijonaitis, X,X,4 
dol. — V. Martinaitis, po 3 dol.
— K. Motušis, V. Kazlauskas, 
Z. Valavičius, J. Grigas, V. 
Snarskis, po 2 dol. — L. Paru
lis, P. Naujokas, L. Eidukas.

(Bus daugiau)

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY 
(In 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. Darbininkės, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

1806, I. Žalys 1792, A. Kelske 
1778, R. Jacobs 1774, K. \Voolsey 
1748, N. Pedersen 1732. Už
baigtų partijų tėra 4. Pas Žalį 
nė vienos.

Bostonas išaugino eilę žymes
nių jaunuolių: Gediminą ir Leo
poldą Šveikauskus, Gediminą 

Kuodį, Algį Makaitį, ^Algirdą 
Leonavičių. O dabar pasižymi 
NE universiteto studentas 19- 
metis Ričardas Grauslys. Jis pas
kutinėse rungtynėse nugalėjo 
žymiai stipresnį Harvardo univ. 
žaidiką Charles Bauzokis (1896), 
kai Grauslio “ratingas” tebuvo 
1780. Tikėkim, kad R. Grauslys 
pasidarys didžiuoju Bostono lie
tuvių komandos ramsčiu.

Lietuviam beliko vienerios 
pirmojo rato rungtynės, būtent 
su Tufts universitetu. Jos nukel
tos į vasario 3.

Į 1978 pasaulio lietuvių spor
to žaidynes atvyksta iš Australi
jos didmeisteris Romanas Ar
lauskas su pora kitų. Nėra dve
jonės, kad į Torontą suvažiuos 
mūsų geriausios jėgos iš Chica
gos su meisteriu V.V. Palčiaus- 
ku, Tautvaiša, Jakštu, Zujum ir 
kitais. Pajudės New Yorko, Bos-

ĮVAIRIOS 
NAUJOS 
KNYGOS

St. Santvaras — Dainos ir sap
nai, lyrika. $5.00.

Grigas Valančius — Žemaičių 
Didysis, istoriobiografiniai pa
sakojimai apie vysk. M. Valan
čių, I dalis, $12.00.

Pr. Naujokaitis — Lietuvių li
teratūros istorija — I, H, III ir 
IV tomai po 10 dol.

Pranas Manelis — Kristus ir 
Eucharistija $7.00

Vysk. Vincentas Brizgys — 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoj 
1940-1944 metais $5.00

Pakalniškis — Žemaičiai $4.00
A. Norimas — Santaka $6.00
Kazys Bradūnas — Alkana ke

lionė $6.00
Alfonsas Nyka-Niliūnas —Vy

no stebuklas $5.00
Paulius Jurkus — Juodvarniai 

$5.00
Jonas Balys —Lietuvių dainos 

Amerikoje $8.00
Petras Gudelis — Joniškėlio 

apskrities partizanai $6.00
Arkivyskupas Mečislovas Rei

nys $8.00
Juozas Girnius — Pranas Do

vydaitis $15.00
Alė Rūta — Laiškas jaunystei 

$4.00
Lietuvių tautos ir valstybės is

torija, 4 tomai po $5.00
J. Narūnė — Vaikystė $5 ir 

Jaunystė $5.00.
V. Frankienė-Vaitkevičienė — 

Du draugai $4.00
Juozas Toliušis — 13-ji laida 

$4.00
Petras Montvila — Kai grįž

ta praeitis $3.00
Mano Pirmoji Komunija $5.00
Ona Mikailaitė — Pupučio pa

sauliukas $4.50
P. Kalvaitienė — Stovi pasakų 

pilis $2.50
Adelė Jonuškaitė-Abromai- 

tienė — Nykštukų mokykla 
$3.00

Birutė Pūkelevičiūtė: Kalėdų 
dovana, Daržovių gegužinė, Pe
liukai ir plaštakės, Skraidantis 
paršiukas — visos po $.50.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunamos Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 

tono, Philadelphijos, Wash- 
ingtono vyrai, o itin nesunku 
bus išjudinti Toronto, Hamil
tono, Montrealio, Londono jė
gas: Vaitonį, Žalį, Vaičaitį ir kt. 
Mūsų visų uždavinys: išjudin- 
kim ir patraukim daugiau jauni
mo, besireiškiančio kolegijų, 
institutų bei įvairių mokyklų tar
pe. Jauskim kiekvienas, kad pri
valom prisidėti prie šachmatų 
populiarinimo lietuvių tarpe; 
tverk i m šachmatų sekcijas prie 
mūsų sporto klubų bei kitų vie
netų.

Visiem linkim sėkmingų Nau
jųjų Metų!

DARBININKUI
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

15 dol. — B. Stankaitis, Pa
terson, N.J.

Po 13 dol. — K. Kalvaitis, 
Gaithersburgh, Md., dr. D. Ka- 
saitis, Baltimore, Md., P. Stan- 
čius, East Alton, III., M. Gečas, 
Toronto, Ont.

12 dol. — J. J. Žukas, Port 
Washington, N.Y.

Po 8 dol. — V. Vaškūnas, 
Brooklyn, N.Y., dr. T. Savickas, 
Monticello, N.Y., A. Vitkauskas, 
So. Boston, Mass., O.A. Kaselis, 
Bricktown, NJ., R. Liktorius, 
Cliffside Park, N.J., J. Beinoris, 
Waterbury, Corm., S. Mazlitavi- 
čius, Brooklyn, N.Y.

7 dol. — kun. A. Grigaitis, 
Amsterdam, N.Y.

Po 5 dol. — J. Plikun, Wor- 
cester, Mass., J.M. Urban, Rock- 
away Park, N.Y., K. Jankūnas, 
Lodi, N.J., V. Rociūnas, Inde- 
pendence, Ohio, P. Zigmantas, 
Cleveland, Ohio, K. Norkus, Ha- 
milton, Ont., R. Zaloom, Ram- 
sey, N.J., V. Alantas, Detroit, 
Mich., A. Dulkis, Newark, N.J.

4 dol. — T. Alinskas, Ridge- 
wood, N.Y.

Po 3 dol. — O. Rekešius, 
Butler, N.J., E. Burienė, Brook
lyn, N.Y., C. Surdokas, Baltimd- 
re, Md., M. Kleiza, Woodhaven, 
N.Y., W. Draugelis, So. Wind- 
sor, Conn., B. Bauzevičius, 
Amsterdam, N.Y., A. Eitmanas, 
West Paterson, N.J., E. Valio
nis, VVaterbury, Conn., J. Ba- 
nest, Cambridge, Mass., A.J. Si
maitis, West Hartford, Conn., 
K. Sragauskas, Detroit, Mich.

Po 2 dol. — C.J. Kazlauskas, 
New Hyde Park, N.Y., K. Keb- 
lis, Chicago, III., A. Petrutis, 
Washington, D.C., J. Freimanas, 
Brockton, Mass., A.T. Antanai
tis, Chicago, III., V.L. Jasinskas, 
Woodhaven, N.Y.

Po 1 dol. — C. M. Balchu- 
nas, Toms River, NJ., J. Narkus, 
La\vrence, Mass., P. J. Walles, 
St. Petersburg Beach, Fla.

V isiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

0DEXTER PARK
PHARMACY raj

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

Models į
For §

Television, §
Fashion, 

Commercials, 
Shows, 

Advertising
Beginners and 
Professionals

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Suite 404) 
22S West 57th St.

N.Y.C.
212-586-3556

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 STATE INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE
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RENGINIAI 
KULTŪROS 
ŽIDINY

Sausio 7 ir 8, šeštadienį ir 
sekmadienį, dail. Vlado Žibaus 
paroda didžiojoj salėj.

Sausio 15, sekmadienį, 12 vai. 
jaunimo pamaldos didžiojoj 
salėj.

Sausio 15, sekmadienį, 4 v. 
popiet Klaipėdos krašto atvada
vimo minėjimas mažojoj salėj.

Sausio 21, šeštadienį, Liet. 
Religinės Šalpos koncertas. Pro
gramą atlieka Bostono lietuvių 
e t n o g r a f i n i s a n s a m b 1 i s.

Sausio 29, sekmadienį, Mairo
nio lituanistinės mokyklos vai
dinimas.

Vasario 4, šeštadienį, tradici
nis Užgavėnių balius didžiojoj 
salėj. Rengia Nevv Yorko ateiti
ninkai.

Vasario 5, sekmadienį, žuvau
toji} ir medžiotojų klubo Aras 
vakarienė mažojoj salėj.

Vasario 11 ir 12, šeštadienį ir 
sekmadienį, devintoji dailės 
paroda. Rengia LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba.

Vasario 19, sekmadienį, Lie
tuvos nepriklausomybės 60 
metų sukakties minėjimas. Ren
gia New Yorko Altą.

Vasario 25, šeštadienį, Nevv 
Yorko jaunimo ansamblio Sutar
tinės koncertas.

Kovo 4, šeštadienį, pasirengi
mas Kaziuko mugei. Užimtos 
abi salės.

Kovo 5, sekmadienį, Kaziuko 
mugė. Rengia Nevv Yorko skau
tai.

Kovo 11 ir 12, šeštadienį ir 
sekmadienį, stalo teniso žaidy
nės.

Balandžio 1, šeštadienį, Lais
vės Žiburio radijo koncertas.

Balandžio 2, sekmadienį, At 
velykio popietė. Rengia LMK 
Federacijos Nevv Yorkoklubas.

Balandžio 8 ir 9, šeštadienį 
ir sekmadienį, stalo teniso pir
menybės.

Balandžio 15, šeštadienį, Var- 
gonininkų-Muzikų Sąjungos 
koncertas ir šokiai didžiojoj sa
lėj.

Balandžio 15 ir 16, šeštadie
nį ir sekmadienį,, vyr. skaučių 
židinio Vilijos paroda mažojoj 
salėj.

Balandžio 16, sekmadienį, 
Balfo madų paroda didžiojoj sa
lėj.

Balandžio 22 ir 23, šeštadie
nį ir sekmadienį, paroda mažo
joj salėj.

Balandžio 30, sekmadienį, 
Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė mažojoj salėj.

Gegužės 6, šeštadienį, Moterų 
Vienybės balius mažojoj salėj.

Gegužės 20, šeštadienį, ket
virtadienio ir penktadienio po
piečių pavasarinis susirinkimas 
mažojoj salėj.

Gegužės 21, sekmadienį, Vaiž
ganto Kultūros Klubo popietė 
mažojoj salėj.

Gegužės 27 ir 28, šeštadienį 
ir sekmadienį, literatūros ir me
no šventė, koncertas, dailės pa
roda didžiojoj salėj.

Birželio 4, sekmadienį, Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
mokslo metų baigimo iškilmės.

Birželio 10, šeštadienį, Perkū
no choro sezono užbaigimas 
mažojoj salėj.

Birželio 
žoji dainų 
lėj.

18, sekmadienį, ma- 
šventė didžiojoj sa-

Arkangelo parapi-Bayonnėje, N.J., lapkričio 13 pašventinta nauja lietuvių šv. Mykolo 
jos bažnyčia. Šventina arkivysk. Peter L. Gerety.

Scena iš lietuviškų vestuvių. Jas vaidina Bostono lietuvių etnografinis ansamblis, kuris 
sausio 21 atvyksta į Kultūros Židinį. Ansamblį kviečia Liet. Religinė Šalpa.

GRUODŽIO
AIDAI

Straipsniai: dr. Jonas Grinius 
— Don Žuano meilės proble
ma O. V. Milašiaus kūryboje; 
O.V. Milašiaus laiškas kun. dr.
V. Baltuškai; A.V..— Milašius ir 
Lietuva; P. Klimo žodis prie O.
V. Milašiaus kapo; J. Urbšio laiš
kas O.V. Milašiui; O.V. Milašius 
atsimenamas Prancūzijoje; dr. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM — 
Varšuvos nuncijaus archyvas ir 
Lietuvos-Lenkijos respublikos 
galo nuncijai (1772-1776). Birutė 
Ciplijauskaitė — Juozas Brazai
tis kaip literatūros kritikas.

Iš grožinės literatūros: Vin
cente Aleixandre — Eilėraščiai; 
Aloyzas Baronas — Šeimynišku
mas.

Apžvalgoje: V. Rociūnas — 
Ateitininkų IX kongresas Cleve
lande; P. Gaučys — Poetas Vin
cente Aleixandre. — Nobelio 
p re m ij o s 1 aų re ątą  ̂NĮ ą r i j ą ^Sijęii 1 - 
gaitė tt-. Lapįia&ho- {iję- L^d^ber- 
gio “Šventasis narvas”; J. Slavė- 11207.;

ST. PETERSBURG, 
FLA.

ŠV. KAZIMIERO MISIJA
Naujai įsikūrusios St. Peters- 

burgo Šv. Kazimiero misijos na
rių susirinkimas įvyko lapkričio 
27. Iki tol veikė jungtinių lie
tuvių organizacijų St. Petersbur- 
ge išrinktas komitetas bažny
čios reikalam. Jį sudarė Kazys 
Kleiva, dr. Petrikas ir O. Galvy- 
dienė. Šis komitetas rūpinosi, 
kad lietuviai turėtų visas teises, 
kurios priklauso tikintiem kata
likam. Padėtos pastangos davė 
gerus rezultatus. Vyskupas leido 
lietuviam įkurti Šv. Kazimiero 
misiją ir net paskatino kurti sa
vą lietuvišką parapiją St. Peters- 
burge. Kol kas misija yra Holy 
Name bažnyčios klebono kun. 
Goodman globoj.

Misijos narių steigiamąjį susi
rinkimą atidarė Tėv. T. Degutis, 
OFM, dabar einąs misijos admi
nistratoriaus pareigas. Jis išsa
miai apibūdino misijos įsikūri
mo eigą ir sąlygas. Jis taip pat 
dėkojo buvusiam komitetui už 
atliktą darbą misiją kuriant.

Išrinktas naujas komitetas, į 
kurį įėjo pirm. A. Gruzdys, vice- 

nas — Studija apie lietuviškas 
knygas; Mūsų buityje.

Recenzijos: Pr. Visvydas — 
Vytauto Alanto “Atspindžiai 
ūkanose”.

Viršelių 1 psl.—Marija su Kū
dikiu Kristumi (lietuvių liaudies 
menas). Viršelių 4 psl. — Kry
žius sodyboje (lietuvių liaudies 
menas). Šis numeris iliustruotas 
Telesforo Valiaus ir lietuvių dai
lininkų draugijos 1977 parodos 
kūrinių nuotraukomis; taip pat
O.V. Milašiaus, Vincente 
Aleixandre, G. Garampio, T. Va
liaus, J. Brazaičio, V. Alanto ir 
ateitininkų IX kongreso nuo
traukomis.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 JuįieJte St., Boston, MA 
02122; literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius r— Leonar
das Andriekus, OFM, Kenne
bunkport, ME 04046; administ
ruoją T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, 361 Highląųd Blvd.

Stebuklingas vaistas
- Kaip tau pavyko taip stai

ga pataisyti savo vyrą? Juk jis 
Tvisą laiką vėlai grįždavo iš kar- 

... „ . „ čiamos, ir niekas netikėjo, kadi 1. Benvenutas Ramąnaus- . ’ • ’ .
OFM, 361 Highl^dMivd., 8“1 pasitaisyt., - kalbėjo 

Brooklyn, NY 11207; Spausdina l>ena kaimynė kita.. 
.U-anc.Sko.iu s^usąye,, 341
i lI.gMa.nl ■nakti j.s'^.l'.i grtto, tai aS

;'kbj paslaptingai ir meiliai klam 
!s*iau: “Ar tai tu, Anuprėli?”

Matot; mano \ yro vardas yra Jur- 
f gis. Dabar jis vakarais sėdi na- 
.. ’ i . >imtose ir mane saugoja ...

pirm. dr. J. PetrikasD'šekr; O. 
Galvydienė, narys ūkio reikalam 
P. Juška ir narys socialiniam rei
kalam V. Kriaučiūnas;'J. Žvinys 
sutiko padėti tvarkyti ftiisijos fi
nansus. ’ ;

Veikli ir dosni Lietuvių klu
bo narė Jomantienė pažadėjo 
misijai padovanoti Šv. Kazimiero 
vėliavą.

šių metų pradžioj pramatoma 
iškilmingas misijos atidarymas 
ir Vasario 16 minėjimo pamal
dos. ■ i . ■ :,į jau važiuoja atgal . . .

Ona Galvydienė
•f’ ■ _0_

Floridos Amerikos Lietuvių 
klubo metinis narių susirinki
mas įvyks sausio 14, šeštadienį, 
2 vai. popiet klubo patalpose. 
Darbotvarkėj pramatyta ir nau
jos yaldybos rinkimai. Nauja val
dyba bus pristatyta su menine 
programa sausio 22 klubo pietų ėjo su dideliu pasisekimų. Pia

nistas buvo labai patenkintas 
ntiuju klubo pianinu. —L.Z.K.

metu.
Lietuvių Šv. Kazimiero misi

jos St. Petersburge pirmas susi
rinkimas įvyko lapkričio 27. Iš
rinktas misijos komitetas, kurio 
nariai pareigom pasiskirstė taip: 
pirm. A. Gruzdys, vicepirm. dr 
J. Petrikas, sekr. O. Galvydienė 
narys ūkio reikalam P. Juška

VASYLIŪNŲ 
KONCERTAS 

BOSTONE
Jau tradicija tapęs metinis Va- 

.syliūnų koncertas Bostone, 
Mas,s., įvyks sekmadienį, sausio 
8,. trečią valandą dienos metu 
Jordan Hali mažojoj salėj, New 
England konservatorijoj, Hun- 
tington Avė., kampas Gainsboro. 
Tai yra vienas kvartalas nuo 
Symphony Hali. Bus atlikta 

. Bcethoveno,. Brahmso ir Banai
čio veikalai. Programa romanti
nio pobūdžio, su malonumu 
klausoma. Bilietų viena kaina: 
2.50 dol.

ŠYPSNIAI

' j Mieste
Vairuotoją, kuris važiuoja 

vienpusio eismougatve prieš inga 
nurodytai krypčiai sustabdo 
policininkas:

— Ar jūs žinot, kur jūs 
žiuojate šią kryptimi?

— Nežinau, bet manau 
jau būsiu pavėlavęs; mat 

kad

narys socialiniam reikalam V. 
Kriaučiūnas.

Sol. Algirdo Brazio koncertas 
klubo salėj įvyks vasario 7. Ren
gia Balto skyrius.

Pianisto A. Kuprevičiaus kon
certas, Lietuvių Bendruome
nės surengtas lapkričio 30, pra-

Th is announcement is neither an offer to sėli nor a solicitation of an offer to buy any of these securities 
The offfer is made oniy 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

am 

ŽINIOS

Etnografinis ansamblis, ku
riam vadovauja Gitą Kupčinskie
nė, sausio 21 atliks tradicines 
vestuves Kultūros Židiny Nevv 
Yorke. Vakarą rengia Religinė 
Šalpa.

Bostono LB kultūros klubo 
susirinkime gruodžio 17 kalbėjo 
dr. Aleksandras Štromas. Jis 
kalbėjo apie sovietų komunisti
nę sistemą, palygindamas ją su 
kai kuriais kitais diktatūriniais 
kraštais. Po paskaitos prelegen
tas atsakinėjo į klausimus. Klu
bo pirm. Beatričė Vasaris prane
šė, kad klubo nariam ir lanky
tojam nebebus siuntinėjami pa
kvietimai. Klubo susirinkimai 
vyksta kiekvieno mėnesio ket
virtą šeštadienį 7:30 vai. vak. 
Tarptautinio Instituto patalpose.

Linksmavakaris
Bostono tautinių šokių grupei 

tėvų komitetas suruošė linksma- 
vakarį. Lietuvių Piliečių klubo 
užkandinėj stalas buvo apkrau
tas gėrybėmis. Grojo pačių šo
kėjų parūpinta muzika, o kampe 
žybčiojo Kalėdų eglutė. Puiki 
jaunimo grupė šnekučia
vosi, vaišinosi ir šoko.

Atžymėdami 40-ties metų su
kaktį nuo 0. Ivaškienės pirmo
sios grupės įkūrimo, tautinių šo
kių grupės nariai ir jų tėvai 
įteikė jai paveikslą. Ji negalė
jo atsistebėti staigmena ir atsi
gėrėti paveiksle pavaizduota 
grakščia, tautiniais drabužiais 
pasipuošusia pora bei svetainėj 
besilinksminančiu jaunimu.

Bostono tautinių šokių grupė 
ruošiasi programai, kurią atliks 
per gegužės 6 vyksiantį “banke
tą”. * "" ■ *

BROCKTON, MASS.
LIETUVIŲ KUNIGO 

šventimai
J onas^TtTšh ftTS ’ ’ ŠV. Kaz i m i e n i 

lietuvių kolegijos Romoj auklė
tinis, sėkmingai baigė teologijos 
mokslus ir, pasiruošęs kunigys
tės šventimam, atvyko į Brockto- 
ną pas savo tėvą Danielių.

Klebono kun. Petro Šakalio 
pastangomis Jonui Prūsaičiui 
kunigystės sakramento Šventi
mus suteiks vysk. A. Deksnys, 
Vakarų Europos Lietuvių vysku
pas sausio 7, šeštadienį, 10 vai. 
ryto Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioj.

Kun. Jono Prūsaičio primi
cijos įvyks sausio 8, sekmadienį, 
3 vai. popiet toj pačioj bažny
čioj. Pamokslą pasakys prel. L. 
Tulaba, P.A., Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijos Romoj rektorius.

Tokia šventė šioj parapijoj, o 
gal ir visoj vyskupijoj bus pir
mą kartą. Gausiai susirinkę dė- 
kosim Dievui už šią malonę 
ir melsim Visagalį, kad daugiau 
siųstų darbininkų į Kristaus vie- 
nuogyną. Lietuvių kunigų trū
kumas jaučiamas ne tik paverg
toj tėvynėj, bet ir išeivijoj. —
E.R.

Kun. Antano Baltrušūno, Šv. 
Petro lietuvių parapijos klebo
no, pagerbimas jo kunigystės 40 
metų sukakties proga, buvo su
organizuotas gruodžio 18 Shera- 
ton Tara viešbuty, Braintree. 
Dalyvavo apie porą šimtų arti
mų klebono bičiulių.

Moterų Federacijos Bostono 
klubas gruodžio 18 surengė 
bendras Kūčias su programa 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj, 
So. Bostone. Papuoštoj salėj 
buvo ir šauni eglutė. Publikos 
susirinko per šimtą svečių. Kū
čias pradėjo klubo pirm. Alek
sandra Moriarty. Aktorė režisorė 
Elena Kudabienė iš Kanados 
paskaitė montažą iš Krėvės, Bra- 
dūno, Santvaro ir Sibiro poeto 
kūrybos. Kun. A. Baltrušūnas 
sukalbėjo maldą. Pasivaišinus,
E. Kudabienė paskaitė Inčiū- 
ros ir savo pačios kūrybos. Su 
pavėlavimu iš Chicagos gastro
lių grįžo Izidorius ir Vytenis 
Vasyliūnai ir pagrojo porą mielų 
kūrinių. Buvo giedamos kalėdi
nės giesmės, netrūko ir tradici
nio senelio.

Bostono Lietuvių Piliečių d-ja 
išsirinko naują valdybą: pirm. 

Aleksandras Čaplikas, vicepirm. 
Danielius Averka, sekr. Antanas 
Matjoška, fin. sekr. Adomas 
Druzdis, ižd. Algis Mitkus, mar
šalka Vytautas Ivaška, direkto
riai: Gediminas Ivaška, Vytau
tas Jurgėla, Stasys Griganavi- 
čius, Antanas Andriulionis, Bi
rutė Mitkienė, Alfonsas Baika ir 
Arnoldas Plevokas. Revizijos ko
misija: Lionginas Švelnis, Jonas 
Vizbaras ir Andrius Keturakis.

Kalėdų naktį Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčia buvo pil
na tikinčiųjų. Dalyvavo labai 
daug jaunimo. Per mišias solo 
giedojo solistas Povilas Bene
diktas Povilavičius.

Kun. Petrui Dagiui, Bostono 
lietuvių evangelikų parapijos 
steigėjui, mirus, vietoj gėlių pa- 
rapiečiai paaukojo 100 dol. Lie
tuvių Kultūros Fondui.

Balfo vajaus metu aukojo: 50 
dol. — So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-ją, 40 dol. — Jeroni
mo . J^oncerto pelnas,
po 30 dol. — J. Starinskas, O. 
Vileniškienė, A. Andriušienė, J. 
Leščinskienė, po 25 dol. — kun. 
A. Baltrušūnas, St. Augonis, A. 
Bačiulis, J. Rasys, po 20 dol.
— J. Januškevičius, K. BaČans- 
kas, J. Stašaitis, T. Stankūnas, 
po 15 dol. — J. Kubiliūnas, A. 
Mažiulis, LB. Kuby, po 10 dol.
— C. Kiliulis, A. Lileikis, K. 
Narkevičienė, B.A. Monkevičiai, 
J. Jurėnas, T. Šležas, J. Dabrila, 
S. Lūšys, T. Bogužienė, J. Ka
počius, A.B. Mikonis, B. Mar- 
tinkienė, R. Petronienė, P. Ka
ladė, V. Kantaravičius, po 5 dol.
— A. Valiukonienė, P. Žičkus, 
J. Aldonis, A. Puskepalaitis, po 
2 dol. — R. Budreika, M. Vait
kevičienė.

LAISVĖS VARPAS, Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC. P. Viščinis, 173 Ar- 
thur St., Brockton, Mass. 02402. Te
lef. 586-7209.

BOSTON, MASS. — WNST, 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securities w iii be offered in statės where the Securities Laws of such statės have been complied wlth.

lI.gMa.nl
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Šį savaitgalį Kultūros Židiny: 
sausio 7 ir 8 — dail. Vlado Ži
baus paroda didžiojoj salėj.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj pamokos po Kalėdų atostogų 
prasideda sausio 7, šeštadienį. 
Mokyklos vakaras su vaidinimu 
bus sausio 28, sekmadienį. Bus 
suvaidinta vaizdų pynė iš Lietu
vos istorijos. Režisuoja Vida Jan
kauskienė. Vaidina įvairių kla
sių mokiniai. Taip pat pasirodys 
ir mokyklos choras, kuriam 
vadovauja muzikė Nijolė 
Ulėnienė.

Devintoji dailės paroda ren
giama vasario 11-12 Kultūros Ži
diny. Rengia LB New Yorko 
apygardos valdyba, norėdama 
pagerbti Lietuvos nepriklauso
mybės 60 metų sukaktį. Dail. 
Česlovas Janušas dabar nori su
telkti lėšų įvairiom premijom. 
Kas tie mecenatai, aukoję šios 
parodos premijom, bus paskelb
ta vėliau. Visi New Yorko apy
linkės dailininkai ir dailininkai, 
gyveną toliau nuo New Yorko, 
kviečiami registruotis pas dail. 
Česlovą Janušą, New Yorko LB 
apygardos valdybos vicepirmi
ninką kultūros reikalam. Jo ad
resas: 101-05 107 Street, Ozone 
Park, N.Y. 11416. Tel. (212) 
738-5375.

Maspetho lietuvių parapijos 
Šv. Vardo draugijos metinė ko
munija ir bendri pusryčiai bus 
sausio 8. Per pusryčius kalbą 
pasakys Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis. Mišių pradžia 8:30 
v.r. Bilietiį kaina — 3.50 dol. 
suaugusiem, vaikam — 1 dol. 
Bilietus galima įsigyti klebonijoj 
arba pas K. Vainių — 894-6091 
(nuo 6 v.v. iki 11 v.v.).

Lietuviai, kaip ir kiti svetim
šaliai, dar neturį JAV piliety
bės, sausio mėnesį turi užpildy
ti registracijos korteles, kurios 
gaunamos pašto ir imigracijos 
įstaigose.

A. a. kun. P. Dagiui atmin
ti Bronė ir Antanas Reventai 
skiria 15 dol. Kultūros Židiniui. 
Velionio žmonai Arianai, sese
rim ir visiem artimiesiem reiš
kia nuoširdžiausią užuojautą.

Užgavėnių kaukių balius, 
rengiamas New Yorko ateitinin
kų, įvyks vasario 4 Kultūros Ži
dinio didžiojoj salėj. Kaukės bus 
premijuojamos. Visi kviečiami iš 
anksto pasiruošti kaukes.

Kultūros Židiny per Naujus 
metus pamestas foto aparatas 
EXAKTA. Radėjui bus atlyginta. 
Skambinti Darb. adm. tel. 827- 
1351.

Janina ir dr. P. Bagdai - Bag- 
danavičiai, atnaujindami Darbi
ninko prenumeratą, šventinius 
sveikinimus Darbininkui parė
mė 38 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū.

DAIL. VLADO ŽILIAUS

PARODA

bus 1978 sausio 7-8 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje Brooklyne.

Eksponuojama aliejinė tapyba, piešiniai, akvarelė

Parodos atidarymas sausio 7, šeštadienį, 7 v.v.

Parodą atidaro Lietuvos gen. konsulas A. SIMUTIS 
Po atidarymo — vaišės

Paroda lankoma:
šeštadienį nuo 12 vai. iki 9 v.v.
sekmadienį nuo 12 vai. iki 6 v.v.

Parodų globoja ir visus atsilankyti kviečia 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BUSHWICK’O APYLINKĖ

Dail. Vladas Žilius į JAV at
vyko 1976 birželio mėnesį. Sa
vo darbų parodas jau turėjo Los 
Angeles, Chicagoj, Rochestery, 
Bendrinėse parodose dalyvavo 
du kartu Washingtonė ir du 
kartu New Yorke. Ši jo paroda 
yra ketvirtoji individualinė pa
roda šiame krašte. Paroda vyksta 
sausio 7-8 Kultūros Židiny. Jos 
iškilmingas atidarymas šešta
dienį 7 v.v. Atidaro Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis. 
Po atidarymo vaišės. Parodą glo
boja Bushwicko LB apylinkė.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny įvyks sausio 15, sek
madienį, 12 vai. Gieda muz. D. 
Sakaitės vadovaujamas jaunimo 
chorelis. Vaišėmis rūpinasi atei
tininkai.

NIDOS leidyklos Anglijoj iš
leistas kasdien nuplėšiamas ka
lendorius (su lietuviška Vytim) 
gaunamas Darbininko administ
racijoj. Su persiuntimu kaina 
4.50 dol. Kreiptis: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Darbininko 1978 m. kalendo
rius skaitytojam buvo išsiųstas
1977 lapkričio mėn. Jei kas dar 
negavo, ar norėtų gauti daugiau 
egzempliorių, prašom prisiųsti 
bent 1 dol. išlaidom padengti. 
Kreiptis: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Barbora Rutelionis, anksčiau 
gyvenusi Bellport, N.Y., ir 
Brooklyn, N. Y., sulaukusi 83 
m. amžiaus, gruodžio 27 mirė 
North Miami, Fla. Nuliūdime 
liko du sūnūs: Juozas, gyvenąs 
Tulsa, Oklahoma, ir Jonas, gy
venąs Miami, Fla., ir duktė 
Lee Singler, gyvenanti Bellport, 
N.Y., taip pat 10 anūkų ir 13 
proanūkių. Laidotuvėm rūpi
nosi Robertaccio Funeral Home 
Ine. įstaiga, Patchogue, N.Y.

Užgavėnių kaukių baliaus 
kaukių premijavimo komisiją 
šiais metais sudaro Dalia Bag- 
džiūnaitė, Dalia Sakaitė ir Vy
tautas Daugirdas. Rengėjai — 
New Yorko ateitininkai—laukia, 
kad šias metais pasirodytų dau
giau asmenų su kaukėmis.

M. Klivečkienė praneša, kad 
organizuojamam madų parodos 
komitetui nepriklauso.

Dail. Anastazijos Tamošaitie
nės audinių paroda rengiama
1978 rugsėjo 30 ir spalio 1 
Kultūros Židiny. Bus išstatyti jos 
austi kilimai, tautiniai kostiumai 
ir kiti kūriniai. Ta pačia proga 
bus ir audimo kursai. Parodą 
ir kursus rengia LMK Federa
cijos New Yorko klubas.

VASYLIŪNAI 
KONCERTUOJA 

NEW YORKE
Šeštadienį, sausio 7, 2:30 vai. 

popiet Carnegie Beeitai salėje, 
154 West 57th Street, New York 
City, smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas ir pianistas Vytenis M. 
Vasyliūnas duoda kamerinės 
muzikos koncertą. Koncertą ren
gia Norman J. Seaman, New Yor
ko žinomas koncertų rengėjas. 
Koncerto programoj Beethoyeno, 
Brahmso ir Banaičio veikalai. 
New Yorko ir jo apylinkių lietu
viai nuoširdžiai kviečiami ne
praleisti retos progos pasiklau
syti savų menininkų, ypač pasi
grožėti kadaise New Yorke gy
venusio kompozitoriaus Kazio 
Viktoro Banaičio tautiškai ro
mantinio, giliai dramatinio vei
kalo. Savi menininkai reikalingi 
jūsų paramos.

Darbininko prenumerata nuo 
1978 sausio 1 visiem skaityto
jam yra 13 dol. metam. Už ka
lendorių pridedama laisva auka. 
Dar vis pasitaiko skaitytojų,sku- 
rie, atnaujindami prenumeratą, 
prisiunčia tik 10 dol. ir susida
ro bereikalingas susirašinėjimas. 
10 dol. prenumerata yra tik nau
jiem skaitytojam pirmiem me
tam.

Devintai dailės parodai jau 
telkiamos lėšos. Premijų fondui 
paaukojo dr. J. Kazickas — 500 
dol., Elena Mickeliūnienė — 
200 dol., ir patys rengėjai — LB 
New Yorko apygardos valdyba 
— 200 dol. Paroda vyksta vasa
rio 11-12 Kultūros Židiny. Ją 
rengia LB New Yorko apygardos 
valdyba.

Vytautas Aviža, gyvenęs 
Brooklyne ir sulaukęs 58 m. am
žiaus, mirė sausio 1. Iš Angelų 
Karalienės bažnyčios sausio 5 
palaidotas Šv. Jono kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Veronika, 
broliai prel. Jonas Vokietijoj 
ir dr. Albertas su šeima Chica
goj, seserys Monika Dūdienė su 
šeima Kanadoj ir Ona Lietuvoj 
bei kiti giminės ir artimieji. 
Šermenimis rūpinosi Skalius 
laidotuviųjstaiga Woodhavene.

Algis ir Milda Grabnickai, 
Darbininko skaitytojai iš Orlan- 
do, Fla., lankydami savo gimi
naičius, aplankė ir Darbininką. 
Juos lydėjo S.T. Karmazinas.

Dail. Elena Urbaitytė 1976 
ir 1977 metais su savo kolažais 
dalyvavo kilnojamoj grupinėj, 
parodoj — “Artists’ Choicę”. 
Parodą ruošė Women in the 
Arts Foundation, Ine. Paroda vy
ko Chatham ir Sunny College, 
Binghamton; Rando! ph Macon 
Women’s College; Virginia 
Polytechnic Institute ir State 
University; Lehigh University; 
City College, N.Y., ir Via Gal- 
lery Soho, N.Y.C. Yra išleistas 
gražus katalogas, kuriame yra jos 
kolažo nuotrauka. Katalogo išlei
dimą rėmė Exxon Corporation, 
Mobil Foundation ir The Na
tional Endowment F or the Arts.

Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis atvyksta į New Yorką 
ir čia sausio 21, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny suvaidins lietu
viškas vestuves. Ansamblis ne
seniai įsikūręs, sutelkęs jauni
mą, gražiai savo apylinkėj užsi
rekomendavo. Ansamblį pakvie
tė Liet. Religinė Šalpa.

Darbininko redakcija dėkoja 
geradariam, bendradarbiam ir 
skaitytojam už sveikinimus ir 
dovanas Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga.

Naujausius 1978 metų JAV ga
mybos automobilius galima įsi
gyti gamintojo kaina. Tai gali
mybė sutaupyti iki 750 dol. ir 
daugiau. Dėl informacijos skam
binti: L. Juozapavičius, 424- 
2109, arba rašyti: 60-54 70th St., 
Maspeth, N.Y. 11378.

O. ir J. Audėnai, Darbinin
ko skaitytojai, gyveną So. Ozo
ne Park, N.Y., per Kūčias ir Ka
lėdas turėjo svečių iš toli. Bu
vo atvykęs iš Šveicarijos jų žen
tas Sigitas Banaitis. Jis yra The 
National City Bank of Chicago 
Ženevos skyriaus direktorius. 
Iš Chicagos buvo atvykusi jų 
duktė Daiva Banaitienė, DFh, 

Illinojaus universitete Chicagoj 
dėstanti fizinės terapijos daly
kus. Sigitas sausio 1 grįžo į 
Ženevą, o 1977-78 mokslo me
tam pasibaigus, išvyks ir Daiva.

MALONŲJį KUN. PETRĄ DAGĮ PRISIMENANT
New Yorke gruodžio 1 mirė 

lietuvių evangelikų parapijos 
klebonas kun. Petras Dagys, 
paskutiniu laiku sunkiai ir il
gai sirgęs. Palaidotas gruodžio 3 
Cypress Hills kapinėse.

Su jo mirtimi New Yorko lie
tuviai neteko tikrai malonaus 
žmogaus, kuris skleidė visur 
krikščionišką meilę ir toleranci
ją, kuris sugebėjo suburti Ma
žosios Lietuvos lietuvius ir jiem 
vadovauti, nors pats ir nebuvo 
kilęs iš M. Lietuvos. Kokios

Malūnas — šiaudinukas, 
puošiąs Kalėdų eglutę Lie
tuvių Religinės Šalpos įstai
gos lange. Nuotr. L. Tamošaičio

Liet. Religinės Šalpos įstaigos 
lange (Kultūros Židinio kieme) 
yra išstatyta graži lietuviška ka
lėdinė eglutė. Jos visi ornamen
tai padaryti iš tikrų šiaudų stie
belių. Ornamentai labai įvairūs 
— visokio dydžio žvaigždės, an
gelai, paukščiai, grybai, druge
liai ir net vėjo malūnas. Padary
ta labai kruopščiai. Ornamentus 
padarė Kanados lietuvaitė Ange
lė Radžiauskienė iš Montrealio. 
Dirbo net tris mėnesius.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet. Religinės Šalpos vedėjas 
ir Liet. Kat. Tarnybos direkto
rius, Kalėdų šventėm buvo išvy
kęs patarnauti į lietuvių parapi
ją Shenandoah, Pa.

Naujuosius Metus New Yorko 
lietuviai viešai sutiko keliose 
vietose. Iškilmingiausias sutiki
mas buvo Kultūros Židiny. Šven
tiškoj nuotaikoj sutikimą suorga
nizavo Nevv Yorko LB apygarda 
ir apylinkės. Dalyvavo 230 sve
čių ir buvo daug vietos šokti. 
Maistą paruošė E. Mickeliūnie
nė, šokiam grojo J. Nako orkest
ras. Priartėjus prie senųjų ir nau
jųjų metų skiriamos ribos, LB 
VVoodhaveno apylinkės pirmi
ninkas Aloyzas Balsys į sceną 
pakvietė LB New Yorko apy
gardos pirmininką Aleksandrą 
V akselį. Šis trumpu žodžiu pa
sveikino susirinkusius, palinkė
jo laimingų Naujųjų Metų ir 
sėkmės Lietuvos vadavimo dar
be bei lietuviškoj veikloj. Su
giedojus Lietuvos himną, iš
gertas šampanas, pasisveikinta, 
ištraukti laimėjimai. Salė buvo 
skoningai papuošta įvairiaspal
viais balionais, apšviestais dide
liu besisukančiu prožektorium. 
Salės papuošimu rūpinosi LB 
New Yorko apygardos pirmoji 
apylinkė, kuriai sumaniai pir
mininkauja Vytautas Radzivanas.

Renginiai, įvyksią 1978 pir
moj pusėj, skelbiami šiame nu
mery. Išsikirpkite šį renginių 
sąrašą ir turėkite prie kalendo
riaus. Organizacijos prašomos 
nedvigubinti renginių.

VVoodhavene išnuomojamas 
gražus dviejų kambarių su vir
tuve butas. Gali būti apstaty
tas baldais, arba galima naudoti 
savus baldus. Skambinti vaka
rais po 6 vai., o šeštadieniais 
ir sekmadieniais visą dieną 296- 
8869.

— 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.

įspūdingos buvo jo organizuo
jamos ekumeninės pamaldos jo 
parapijoj, kaip jis visus nuošir
džiai priimdavo. Todėl ir į jo 
atsisveikinimą, į laidotuves rin
kosi visi lietuviai pareikšti jam 
pagarbos.

-o-
Kun. Petras Dagys buvo gi

męs 1904 kovo 15 Biržų apskri
ty, Peikštenių kaimo evangelikų- 
liuteronų ūkininkų Martyno ir 
Matildos Dagių šeimoj. Tėvai 
buvo pasiturintys ūkininkai, tai 
Petrą išleido į mokslą. Baigęs 
Biržų gimnaziją, Lietuvos uni
versitete Kaune studijavo teolo
giją ir filosofiją.

Nuo studijų laikų Kaune jis 
susidraugavo su Mažosios Lie
tuvos lietuviais, kurie buvo to 
paties tikėjimo. Draugystė įtrau
kė į jų reikalus.

Pirmoj parapijoj prie jūros
1931 jis atvyko į Būtingės pa

rapiją prie Baltijos jūros. Tai bu
vo tarp Palangos ir Šventosios 
uosto. Nedidelę parapiją sudarė 
ūkininkai ir žvejai. Čia pasidar
bavo porą metų. Pažintis su vie
tos žvejais vėliau jam buvo labai 
reikalinga.

Klaipėdoj
1933 jis skiriamas į Klaipėdą, 

į 7 pėstininkų pulką evangelikų 
kapeliono pareigom.. Todėl jį 
tuo laiku daug kas matė su ka
rininko uniforma ir su visom ku
nigo insignijom.

Klaipėdos miesto lietuviai iš
sirūpino, kad ir vokiečių Jono 
bažnyčioj būtų lietuviškos pa
maldos. Tada savo klebonu išsi
rinko kun. P. Dagį. Jo pamal
das lankydavo ir gubernatorius 
dr. Jonas Navakas ir vienas iš 
žymių sukilėlių, 20-tos šaulių 
rinktinės vadas Jurgis Brūvelai- 
tis.

Kartu jis buvo paskirtas ir gu- 
bematūros referentu tikybiniam 
reikalam. Jo uždavinys buvo in
formuoti vyriausybę, kaip ji turi 
sueiti į geresnį kontaktą su 
krašto evangelikais. Turėjo jis 
palaikyti ryšius ir su lietuviš
kais Dievo žodžio sakytojais ir jų 
padėjėjais.

Per Baltiją
1945 kun. Dagys dalyvavo 

paskutiniame Vliko posėdy Lie
tuvoj. Jam buvo pavesta išvežti 
į Švediją Vliko narį inž. S. Kairį. 
Tai ir padarė kun. Dagys. Jis 
nuvyko į savo buvusią Būtingės 
parapiją pas pažįstamus žvejus. 
Jie ir išvežė S. Kairį ir visą būrį 
lietuvių į Švediją. Išvyko ir pats

BUS RODOMAS 
ESTŲ FILMAS

Premiją laimėjęs spalvotas es
tų filmas Tiina, susuktas pagal 
žinomo estų rašytojo Augusto 
Kitzbergo dramą “Libahunt” 
(Vilkatė) bus rodomas sausio 14, 
šeštadienį, 2:30 vai. popiet Nor
man Auditorium, 111 East34 St., 
prie Park Avė., II aukštas, Man
hattan. Bilietai po 3 dol. gau
nami Norman Auditorium.

Drama buvo išversta į lietuvių 
kalbą (vertėja — Viktorija Če- 
četienė) ir vaidinta Klaipėdos 
teatre.

Tiinos rolę vaidina Valli Mar
tin. Filmą susuko Edmund Mar
tin. Filmą globoja Pabaltijo Mo
terų Taryba.

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO 
55 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Įvyks 1978 m. sausio 15, sekmadienį, 4 vai. popiet 

Kultūros Židiny, Brooklyne 
Pagrindinę kalbą pasakys

MARTYNAS GELŽINIS 
Po oficialios dalies bus meninė programa 

Po minėjimo kavutė

MINĖJIMO RENGĖJAI — 
Simo Kudirkos Šaulių kuopa 
LK.V “Ramovė” N e iv Yorke
N.Y. Mažosios Lietuvos Bičiulių D-ja 
Mažosios Lietuvos Resistencijos Sąjūdis

Kun. Petras Dagys

kun. Dagys. 1946 jis jau buvo 
Amerikoj.

Amerikoj
Gyvendamas New Yorke, eilę 

metų dirbo Susivienijime Lietu
vių Amerikoj, padėjo redaguoti 
Tėvynę. Drauge jis organizavo 
ir būrė lietuvius evangelikus.

1951 rudenį buvo atsteigta lie
tuvių evangelikų parapija New 
Yorke. Ji savo klebonu išsirin
ko kun. Dagį. Pirmosios pamal
dos įvyko 1951 spalio 21. Ir nuo 
to laiko jis ir vadovavo šiai pa
rapijai, vadovavo 26 metus. Gra
žiai sugyveno su žmonėmis, 
stengėsi jiem padėti, ypač ser
gantiem.

1974 kovo 17 šioj parapijoj 
buvo paminėta jo 70 metų am
žiaus sukaktis. Dalyvavo apie 
200žmonių, įteikta daug dovanų. 
Minėjime buvo atstovaujamos 
beveik visos organizacijos, nes 
jis su visais sugyveno ir visur 
skleidė krikščionišką meilę.

Didelė jo darbų talkininkė 
buvo jo žmona Ariana Dagienė- 
Grigaitytė, kilusi iš Klaipėdos 
apskrities.

Apie jo veiklą ir darbus pla
čiau buvo rašyta evangelikų įvai
riuose leidiniuose.

-o-
Atsisveikindami su juo, pagar

biai nulenkiame galvas prieš šį 
taurų krikščionį ir taurų lietuvį.
(PJ.)

PADĖKA
Darbininko skaitytojams reiš

kiu gilią padėką už palaikymą 
spaudos per kalėdinius sveikini
mus ir prisiųstą auką spaudai 
vietoj siuntinėjimo šventinių 
kortelių. Taip pat dėkoju už as
meniškus šventinius sveikini
mus. Ta pačia proga džiugu, kad 
daugelis skaitytojų prisiuntė 
1978 Darbininko prenumeratą ir 
pridėjo auką už kalendorių 
bei spaudai paremti. Apgai
lestauju, kad dalis skaitytojų dar 
neatsilygino už 1976-7 metus. 
Laukiam visų skaitytojų laiku at
silyginant. Prisidėjusiem prie 
Darbininko vajaus širdingai dė
koju ir laukiu, kad skaitytojai ir 
toliau pakalbintų bičiulius skai
tyti Darbininką, kuris pirmiems 
metams tik 10 dol. Prenume
rata 1978 m. yra 13 dol.

Su sėkmės linkėjimais 1978 
metuose!

Jūsų
T. Petras Baniūnas 

Darbininko adm.
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