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Jeruzalėj prasidėjusią Egipto 
ir Izraelio politinę konferenciją, 
kurioj Egiptas ir Izraelis aštriai 
pakartojo savo ankstesnius nusi
statymus Izraelio okupuotų ara
bų žemių ir palestiniečių laisvo 
apsisprendimo reikalais, Egipto 
prez. Anwar el-Sadat staiga nu
traukė, įsakydamas savo delega
cijai grįžti į Egiptą.

Kaire vykstanti Egipto ir Izra
elio karinė konferencija savo pa
sitarimus atnaujino savaitės pa
baigoj.

Egipto prezidentas Anwar el- 
Sadat, staiga nutraukęs politinės 
konferencijos darbus Jeruzalėj, 
siekia paskatinti JAV paspausti 
Izraelį padaryti daugiau nuo
laidų.

Vėl prasidėjusioj Belgrado 
konferencijoj Sov. S-ga pasiūlė 
ją baigti priėmus jos paruoštą 
bendrą deklaraciją, kurioj būtų 
pabrėžta stiprus valstybių įsipa
reigojimas išlaikyti atoslūgio po
litiką ir neaiškiai paminėta žmo
gaus teisių reikalai. Vakarų vals
tybės šį pasiūlymą atmetė.

Eritrėjos išlaisvinimo frontas 
paskelbė, kad Sov. S-gos karo 
laivai patrankom apšaudė fronto 
karius, apsupusius Massawa 
uostą.

Somalija, įtikinėdama Vakarų 
valstybes, kad Sov. S-ga, norė
dama padėti Etiopijai, rengia 
prieš Somaliją didelį puolimą, 
paprašė iš JAV ir kitų Vakarų 
valstybių ginklų, bet valstybės 
departamentas jos prašymą at
metė.

Valstybės sekretorius Cyrus 
R. Vance, dalyvavęs Jeruzalės 
konferencijoj, lankėsi Turkijoj ir 
Graikijoj, bandydamas jas įtikin
ti pradėti pasitarimus dėl Kipro 
ateities.

JAV diplomatam Maskvoj bu
vo įsakyta nesusitikinėti su so
vietų disidentais be ambasados 
vyr. pareigūnų leidimo ir nepri
imti iš jų savilaidos leidinių per
siuntimui į Vakarus. Tai padary
ta dėl to, kad sovietų agentai 
labai budriai seka ambasados 
tarnautojų veiklą ir fotografuoja 
jų veiksmus.

Suomijos prezidentu vėl buvo 
perrinktas dabartinis jos prezi
dentas Urho Kekkonen.

JAV paragino Italiją ir kitas 
V. Europos valstybes sumažinti 
komunistų partijų įtaką jų vy
riausybėm, nes komunistam yra 
svetimi demokratinių valstybių 
interesai. Nors ir buvo aiškinta, 
kad toks pareiškimas nėra kiši
masis į kitų valstybių vidaus 
reikalus, bet kairioji spauda šį 
pareiškimą aštriai puolė.

Prez. Carter griežtai kaltino 
Sov. S-gą už nereikalingą kiši
mąsi į Etiopijos ir Somalijos 
reikalus ir ragino ją imtis žy
gių kovojančiom šalim sutaikyti.

Vietnamas pareiškė, kad jis 
nesitrauks iš užimtų Kambodijos 
žemių tol, kol Kambodija sutiks 
pradėti derybas su Vietnamu.

Indijos ministeris pirminin
kas Moraiji Desai pareiškė, kad 
Indija nesutiks įsileisti tarptau
tinių įstaigų kontrolės jos turi- 
miem atominiam įrengimam.

Italijos komunistų partija su
organizavo didelę politinę ak
ciją gyventojam įtikinti, kad ko
munistų įsileidimas į vyriausy
bę esąs būtinas.

Italijos krikščionių demokratų 
vyriausybė, nepajėgdama kovoti 
su ūkinėm negerovėm ir plin
tančiu terorizmu, buvo privers
ta atsistatydinti. Tikima, kad 
naująją vyriausybę sudarys da
bartinis ministeris pirm. Giulio 
Andreotti.

JAV senatorius, buvęs vice
prezidentas, Hubert H. Humph- 
rey mirė nuo vėžio ligos, sulau
kęs 66 m.
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Pociūnėliai
1976 spalio 26 kun. A. Jokū

bauskas kreipėsi į LTSR Proku
rorą skųsdamasis, kad Radvi
liškio rajono vykd. komiteto ad
ministracinė komisija neteisin
gai jį nubaudė 50 rub. bauda už 
vaikų mokymą, o Radviliškio raj. 
liaudies teismas šią neteisingą 
nutartį patvirtino.

1976 lapkričio 15 Radviliškio 
raj. prokuroras K. Mikšys atsa
kė, kad kun. A. Jokūbauskas 
nubaustas teisingai.

1976 lapkričio 23 kun. A. Jo
kūbauskas vėl kreipėsi į LTSR 
Prokuratūrą, klausdamas, ar tei
singai pasielgė prokuroras K. 
Mikšys, apkaltindamas jį už tie
sioginių pareigų atlikimą.

LTSR Prokuratūra apkaltino 
kun. A. Jokūbauską, kad jis esą 
sukviesdavęs vaikus ir praves- 
davęs su jais užsiėmimus, ne
susijusius su kulto apeigų atli
kimu.

1976 gruodžio 30 kun. A. Jo
kūbauskas rašė LTSR Prokura
tūrai: “Aš nepravešdavau su vai
kais jokių užsiėmimų, nesusiju
sių su kulto apeigų atlikimu. 
Buvo daromi užsiėmimai tik su
siję su kulto apeigų atlikimu: 
vaikai buvo nustatytomis dieno
mis klausinėjami, ar teisingai tė
vai juos išmokė poterių, 
ar teisingai jiems aiškinamas ka
tekizmas; vaikai buvo rengiami 
šv. sakramentų priėmimui, mo
komi sąmoningai dalyvauti kul
to apeigose ir patarnauti šv. 
Mišioms. Nieko nebuvo mo
koma, kas nesusiję su kulto apei
gomis: nei sportuoti, nei šokių 
šokti, nei fotografuoti, nei ko 
nors panašaus . . .

Kadangi į užsiėmimus, susiju
sius su kulto apeigų atlikimu, 
vaikai ateidavo su tėvų žinia ir 
buvo mokomi ne ko kito, o tik 
poterių, tikėjimo tiesų, todėl 
administracinės komisijos ir 
teismo uždėta bauda yra netei
singa. Pagal tarybinius įsta
tymus, Lenino principus ir tarp
tautinius įsipareigojimus religi
jos privatus dėstymas bažnyčio
je yra leidžiamas. Vaikų moky
mas poterių, katekizmo aiškini
mas, kad jie galėtų tinkamai 
priimti sakramentus ir sąmo
ningai dalyvauti religinėse apei
gose kunigui nėra joks nusikalti
mas. Tai tiesioginė kunigo pa
reiga, už kurios atlikimą nega
lima bausti...

LTSR Prokuratūra dar kartą 
patvirtino, kad kun. A. Jokū
bauskas už vaikų mokymą kate-

Pasisakė 
prieš karūnos 

išdavimą
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Tarnybos reikalų vedėjui kun. 
Kazimierui Pugevičiui prieš Ka
lėdų šventes teko lankytis Ame
rikos episkopato National Catho- 
lic Conference — Washingtone, 
užsienių reikalų skyriuj.

Vizito tikslas buvo supažin
dinti skyriaus personalą ir jos di
rektorių kun. Bryan Hehir su 
vėliausiomis žiniomis iš Lietu- 
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos Nr. 28.

Ta proga kun. Pugevičius 
buvo paklaustas, ar lietuviai pri
tartų šv. Stepono karūnos atida
vimui vengrų komunistų val
džiai.

Kun. Pugevičius atsakė ne
abejojąs, kad lietuviai nei išeivi
joj, nei Lietuvoj jokiu būdu ne
pritartų karūnos atidavimui ko
munistam.

Tačiau sprendimas buvo pa
darytas jau anksčiau, ir šis argu
mentas įtakos jam neturėjo.

kizmo nubaustas teisingai.
1977 sausio mėn. kun. A. Jo

kūbauskas dar du kartus kreipė
si į LTSR Prokuratūrą, tačiau 
be jokių rezultatų.

LKP CK sekretorius Griškevi
čius į kun. A. Jokūbausko skun
dus visai neatsakė.

Vasario 3 Kėdainių raj. teismo 
vykdytojas aprašė kun. A. Jokū
bausko turtą, kad prievarta iš
ieškotų baudą.

Prieš Velykas kun. A. Jokū
bauskas gavo pranešimą, kad 
bauda nuimta, motyvuojant, jog 
pasibaigęs baudos išieškojimo 
terminas.

-o-
Kun. A. Jokūbauskas 1975 nu

sipirko Pociūnėlių gyvenvietėje 
iš Česlovo Mickevičiaus gyve
namąjį namą, tačiau kolūkio pir
mininkas Stumbrys pradėjo 
trukdyti susitvarkyti doku
mentus.

1976 spalio 30 Česlovas Mic
kevičius (TSKP narys), grąžin
damas kun. A. Jokūbauskui už 
namą sumokėtus pinigus, pasa

Vilniaus panoramą su Gedimino pilies bokštu. Dail. J. 
Kuzminskio medžio raižinys.

KOKS TOS
“ANTIKRONIKOS” 
TIKSLAS?

“Bažnyčia ir LKB Kronika”, 
mintys, svarstymai ir pageidavi
mai, Lietuva, 1977 metai, — toks 
pogrindžio leidinys šiuo metu 
pasiekė Vakarus.

Leidinio įžangoj kritikuojama 
LKB Kronika, kad ji “pradėjo už
siiminėti mūsų krašto Bažny
čios pragaištinga kritika ir skal
dymu. Pradėjo kelti į paviršių 
šiukšles ir jomis drabstyti tuos, 
kurie faktiškai neša Bažnyčioje 
labai komplikuoti] ‘kaitros naštą’. 
Vietoje padėti ir darniai bend
radarbiauti, siekiant bendro

Lietuviai 
kitataučių 
knygose

Gerd Hamburger parašė kny
gą VERFOLGTE CHRISTEN. 
Ji buvo išleista 1975, kai žmo
gaus teisės buvo iškeliamos 
tarptautiniuose suvažiavimuose. 
Autorius ima pavyzdžius iš į- 
vairių tautų, kurios nukentėjo 
nuo komunizmo. Yra aprašyti šie 
lietuviai: Juozas Zdebskis (68- 
73 psl.), Teofilius Matulionis 
($7-92), Nijolė Sadūnaitė (152- 
156), Petras Plumpa “Pluira” 
(301-306). Jų teismų aprašymuo
se suminimi ir kiti lietuviai, ku
rie kartu kentėjo. Pažymėtina, 
kad autorius visur pabrėžia poli
tinį, o ne religinį kaltinimą, nors 
visi kentėjo dėl Kristaus tikė
jimo išpažinimo. 

kė, kad partijos įsakymu parda
vė namą Pociūnėlių kolūkiui, 
ir atsiprašė, kad negalėjo kitaip 
pasielgti.

1976 lapkričio 2 kun. A. Jo
kūbauskas gavo kolūkio pirmi
ninko J. Stumbro pranešimą, kad 
per savaitę išsikelti] iš namo, ku
rį yra nupirkęs kolūkis.

1976 gruodžio 4 įsakymas 
buvo pakartotas.

Po daugybės skundų kun. A. 
Jokūbauskui buvo išskirtas 
sklypas naujo namo statybai.

-o-

Vilnius
Saugumiečiai lankėsi pas 

Onos Pranckūnaitės gimines, 
teiraudamiesi, ar suimtoji nėra 
sirgusi kokia nors nervų liga. 
Tikriausiai norima ją patalpinti 
į psichiatrinę ligoninę.

-o-
Vilnius

Birželio minesį buvo užbaig
ta Vlado Lapienio byla ir leis
ta suimtajam susipažinti su by
los medžiaga.

tikslo, griebiamasi kritikavimo, 
pikto mokymo, šmeižimo. Visa 
tai patenka į užsienį, perduoda
ma per radiją, dezorientuoja ti- 
tikinčiuosius, o mus pačius že
mina . . . Labai senas — divide 
et impera principas. Jis taikomas 
ir čia. Nebus autoriteto, nebus 
susiklausymo, nebus vienybės, 
tuomet nebus ir bendro fronto, 
nebus jėgos, nebus konspira
cijos, o dar užsienio tikinčiųjų 
opinijoje sumenkinti — su tokiu 
suskaudusiu organizmu nesun
ku kovoti.”

Perskaičius šiuos teigimus, 
tenka susimąstyti, ar tik nėra 
šios “antikronikos” tikslas su
skaldyti ir valdyti.

(Elta)

Kita knyga apie lietuvius yra 
parašyta prancūziškai. Tai 
Andre Martin LITU ANIE: terre 
de foi, terre dės croix. Ji yra 
išversta ir itališkai: LITUANIA, 
terra di fede, terra delle croci 
(1976-77). Fotografijos itališkoj 
laidoj yra gautos iš Elta-Press. 
Knygoj ypatingiau aprašomi Ro
mas Kalanta, Simas Kudirka, 
kun. Bernard Mickiewicz, kun. 
Budze, Nijolė Sadūnaitė.

Dar viena knyga — CANTI 
DEL MARTIRIO LITUANO — 
yra išleista 1977 Italijoj. Vincas 
Mincevičius iš lietuvių kalbos 
išvertė kai kurias eiles apie lie
tuvių kančias pavergtoj Lietuvoj 
ar ištrėmime. Kitatautis galės 
pajusti, kaip lietuvis, kentėda
mas priespaudą, išreiškia savo 
jausmus, kurių negali viešai 
skelbti spaudoj.

— Vilniaus Akademiniame 
operos ir baleto teatre Naujieji 
metai buvo sutikti tradicine 
“Traviatos” opera. Šiame spek
takly solistas Virgilijus Noreika 
Alfredo vaidmenį dainavo šim
tąjį kartą.

— Naujųjų Metų išvakarėse 
Kauno Muzikiniame teatre buvo 
surengtas tradicinis teatro vete
ranų vakaras. Dalyvavo gausus 
būrys dar gyvų Kauno teatro 
buvusių aktorių, režisierių, diri
gentų, solistų, baletininkų ir 
choristų bei orkestrantų. Atlikta 
ir priderinta programa.

— Gruodžio 23 Vilniaus Dai
lės parodų rūmuose atidaryta 
Vak. Vokietijoj gyvenančio daili
ninko Alfonso Krivicko jau tre
čioji kūrinių paroda. Parodą ati
darė Dailininkų sąjungos pirm, 
pavaduotojas dail. K. Bogda
nas, kalbėjo “Tėviškės” draugi
jos pirm. P. Petronis. Žodį tarė 
ir pats A. Krivickas. Parodoj 
išstatyta per 50 kūrinių, pieštų 
tarp 1972 ir 1976 metų. Rodo
mi ir sovietinės bei Vak. Vokie
tijos spaudos atsiliepimai apie 
šio dailininko kūrybą.

— Sausio 6 Vilniaus Respub
likinėj bibliotekoj . atidaryta V. 
Mykolaičio-Putino 85-erių metų 
gimimo sukakčiai paminėti pa
roda, vaizduojanti rašytojo dra
minių kūrinių pastatymus teat
ruose.

— Gruodžio 19 įvyko Rašy
tojų sąjungos valdybos ataskaiti
nis posėdis (plenumas). Darbų 
apžvalgą padarė sekretorius P. 
Bražėnas, daugiausia dėmesio 
kreipdamas į tai, kiek rašytojai 
prisidėjo prie “Spalio” šešias
dešimtmečio. O ateinančiais 
metais rašytojų dėmesys turįs 
būti nukreiptas į Raudonosios 
armijos 60-metį, į “socialistinės 

revoliucijos” sukaktį Lietuvoj, į 
darbą su jaunaisiais kūrėjais. 
Taigi bolševikinės sukaktys Lie
tuvoj niekada nepasibaigia. 
Žmonės vis verčiami iškilmėse 
“savanoriškai” dalyvauti, pasi
žadėti dar daugiau dirbti “socia
lizmui”. Plenumo posėdy akty
viai reiškėsi pirmininkas A. 
Maldonis, rašytojai V. Radaitis, 
A. Bučys, A. Baltrūnas, V. Au- 
ryla, J. Baltušis, J. Avyžius, V.

Martinkus, Just. Marcinkevi
čius, M. Sluckis, žodžiu — vi
sas politinis aktyvas.

— Teatrų naujienos. Kūčių 
dieną Vilniaus akademiniame 
dramos teatre suvaidinta Šeks
pyro komedija “Vindzoro 
šmaikštuolės”. Režisavo H. 
Vancevičius, dailininkė — V. 
Idzelytė, muziką priderino T. 
Makačinas. Kalėdų dieną Kauno 
Lėlių teatras vaidino rusų auto
rių pasaką “Paršiukas Cinkas”. 
Režisavo A. Stankevičius, daili
ninkė — J. Bičiūnienė, muzika 
— B. Gorbulskio. Gruodžio 29 
Klaipėdos dramos teatre vaidin
tas muzikinis Mark Twaino vei
kalas “Princas ir elgeta”. Reži
savo A. Migla, dailininkas — A. 
Merkmanis, muzika — I. Kal
ninio, muzikinis vadovas — S. 
Šiaučiulis, baletmeisterė — E. 
Ivaniščeva (atrodo, kad veikalo 
pastatyme talkino latviai ir ru
sai). Šiaulių dramos teatre gruo
džio 30 suvaidinta R. Gavelio 
pjesė “Sūkuriai”. Režisavo R. 
Steponavičiūtė. Tame pat Šiau
lių dramos teatre gruodžio 31 
A. Ragauskaitė surežisavo sceni
nę kompoziciją pagal E. Mieže
laičio lyriką — “Lyriniai horo
skopai”. Muzika — komp. O. Ba
lakausko, dailininkas — E. Juch
nevičius. Panevėžio dramos teat
re gruodžio 31 vaidintas N. Go
golio “Revizorius”. Režisavo J. 
Miltinis, dailininkas — B. Uo
gintas.

— Gruodžio 13-17 Maskvoj 
vykusioj folkloristikos sesijoj, 
kurioj buvo demonstruojami 
liaudies muzikos įrašai, įvairūs 
liaudies muzikos instrumentai, 
Lietuvai atstovavo Vilniaus 
Elektrografijos instituto folk
loro ansamblis, vadovaujamas
K. Kalibato.

— Paskirtos Kultūros ministe
rijos premijos už kūrinius savi
veiklai. 1977 B. Dauguviečio 
vardo dramos pirmoji premija 
paskirta G. Kanovičiui už pjesę

“Brolis ir sesuo”, antroji — L. 
Jacinevičiui už pjesę “N kilo
metre”. Stasio Šimkaus vardo 
pirmoji muzikos premija paskir
ta komp. J. Juozapaičiui už dai
nas “Dunda girelė” ir “Obelėlė 
žydinti”, antroji premija teko 
B. Kutavičiui už dainas “Vištytė 
ir gaidžiukas” ir “Karakumo 
asilėlis”, trečioji premija teko
A. Bražinskui už dainą “Jaunys
tei pašaukus”. Premijas gavo ir 
dainų tekstų autoriai: antrąją 
S. Žlibinąs už “Obelėlė žydinti”, 
trečiąją S. Geda už “Karakumo 
asilėlį”. Jono Švedo vardo pir
moji premija teko L. Povilaičiui 
už kūrinius kanklių ansambliui 
“Dovanėlė” ir ““Tūto”, antrąją 
premiją gavo A. Bražinskas už 
kūrinį liaudies instrumentų or
kestrui “Pabaigtuvės”, tre
čiosios premijos laimėtojas yra
B. Gorbulskis už uvertiūras “Per
galės varpai” ir “Revoliucijos 
aidai”. Choreografijos pirmoji 
premija teko E. Morkūnienei 
už šokius “Pirktinis kadrilis”, 
.polka “Jaunystė” ir “Pasveikini
mas”, antroji — R. Tamučiui 
už šokį “Aguonėlė”, trečioji — 
D. Radvilavičienei už šokį “Iš
ėjo tėvelis į mišką”. Premijas 
gavo ir tų šokių muzikos kūrė
jai: A. Bražinskas už “Pirktinį 
kadrilį”, A. Raudonikis už “Pa
sveikinimą”. J. Karosas, J. Gai
žauskas už “Jaunystę”. Pirmąją 
liaudies meistrų premiją gavo 
P. Damijonaitienė už tekstilės 
darbus, antrąją — A. Mockus 
už medžio drožinius, trečiąją 
— M. Bičiūnienė už tapybą.

— Okupuotos Lietuvos Kul
tūros ministerija M.K. Čiurlio
nio garbės vardą suteikė Valsty
binės Filharmonijos styginiam 
kvartetui, kuriame groja R. 
Šiugždinis, S. Kiškis, E. Bielia- 
jevas ir S. Lipčius. . ,

— Vilniuj neseniai išleista 
šeštoji E. Mieželaičio raštų kny
ga TEKSTAI (571 psl., 10,000 
egz.), kurioj sudėta publicistika 
greta eilėraščių, kuriuose taip 
pat vyrauja tuščiažodžiavimas, 
nieko naujo nepasakanti gražby
lystė. Trečiuoju Teofilio Til
vyčio raštų tomu eina GIMTIE
JI AKMENYS — lyriniai eilė
raščiai (309 psl., 7000 egz.). 
Tik 1977 pabaigoj išleista LITE
RATŪROS PANORAMA, skirta 
1976 metų poezijos, beletristi
kos, dramos ir literatūros kriti
kos apžvalgai. Suprantama, kad 
leidiny literatūros faktai verti
nami marksistiniu-leninistiniu 
požiūriu, ne literatūriniais este
tiniais kriterijais.

Pr. N.

PREMIJOS 
JAUNIESIEM 
ŽURNALISTAM

Iš Dr. Petro Daužvardžio fon
do premijos paskirtos lietuviš
kų laikraščių, radijo ir TV re
daktorių pristatytiem jaunie
siem bendradarbiam. Premijas 
gavo:

Po 100 dol. — Eugenijus Bū
tėnas, Mykolas Drunga, Saulius 

Kuprys, Eglė Juodvalkytė, K.
V. Slotkus (Kolumbija).

Po 75 dol.: R. Strikas, K. 
Brazdžionytė, Rasa Lukoševi- 
čiūtė (Kanada), R. O. Šiūlytė 
(Kanada), Rima Janulevičiūtė, 
Jonas Kuprys, O. Baršketytė, P. 
Kisielius, Viktoras Nakas, Vida 
Kuprytė, Birutė Šaulytė (Austra
lija), Marytė Dambriūnaitė, Ne- 
lida Burbaitė (Argentina), Lilė 
Burbaitė (Argentina).

Po 50 dol. — Asta Motušytė, 
Aušra Gečytė (Darbininko 
bendradarbė), Rasa Bobelytė 
(Darbininko bendradarbė), Ri- 
tonė Ivaškaitė (Darbininko 
bendradarbė), Karolė Veselkai- 
tė, Tomas Baltutis (Australija), 
Jonas Rukšėnas (Australija).

Iš viso premijom išdalyta 1900 
dolerių. Pajėgusiem asmeniškai 
dalyvauti premijos buvo įteiktos 
sausio 21 per Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos centro valdybos 
rengtą spaudos balių Chicagoj, 
Martiniųue restorane. V.K.
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NAUJA VASARIO 16-OSIOS IDĖJA

Reikia pasakyti, kad JAV LB 
Kultūros Taryba rodo nemažą 
aktyvumą. Vos Naujų Metų 
šventei praėjus, sausio 2 dienos 
data K. Tarybos pirmininkas J. 
Gaila jau paskelbė pirmąjį šių 
metų aplinkraštį, kuriuo ragina 
LB apylinkes bei apygardas pra
plėsti Vasario 16-osios šventės 
prasmę, įjungiant į ją karaliaus

Savaitės 
įvykiai

Ekvadoras priėmė naują 
konstituciją, įgalinančią krašto 
valdymą perleisti į civilių ran
kas. Parlamento rinkimai įvyks 
liepos 16.

Prez. Carter savo metu buvo 
pareiškęs, kad JAV esančios di
džiausias ginklų tiekėjas kitom 
valstybėm. ČIA studija tvirtina, 
kad tas titulas priklauso Sov. S- 
gai, tačiau vyriausybė neleidžia 
šios studijos viešai skelbti.

Sov. S-ga savo pasieniuose su 
V. Europa ir Kinija išdėstė SS-20 
raketas, ginkluotas trim į atski
rus taikinius nukreiptom atomi
nėm galvutėm, galinčiom lėkti 
iki 3,000 mylių. Šios raketos la
bai lengvai gali būti perdirbtos 
į strategines raketas, bet jos į 

strateginių ginklų apribojimo 
sutartį neįeina. JAV ir Sov. S- 
ga yra sutikusios per trejus me
tus nebandyti ii' neišdėstyti nau
jų kilnojamų raketų, nors JAV 
naujos MX raketos dar tebėra tik 
bandymų s tad ij oj.

Turkijos parlamentas pareiškė 
pasitikėjimą Bulent Ecevit su
darytai vyriausybei.

Aukštas valst. d-to pareigūnas 
Warren Christopher griežtai pa
smerkė Kambodijos vyriausybę 
už šimtų tūkstančių gyventojų 
beatodairinį sunaikinimą.

Per Nikaragvoj nužudyto žur
nalisto Pedro Joaųuin Chamar- 
ro Cardenal laidotuves įvyko di
delės riaušės, kuriose žuvo 5 ir 
buvo sužeista 200 žmonių.

V. Vokietijos prokuroras ap
kaltino advokatą Arndt Mueller, 
kad jis kalėjime laikomus tero
ristus aprūpino šaunamais gink
lais, kuriais keli teroristai 1977 
nusižudė.

JAV ir Japonija sutarė dėl vi
sos eilės ūkinių priemonių jų 
prekybos balansui išlyginti.

Tarp Washingtono ir Maskvos 
nuo 1963 veikianti “karštoji” te
lefono linija buvo perjungta į 
patikimesnę erdvės satelitų 
liniją.

NASA vadovai būsimais JAV 
astronautais parinko 35 asmenis, 
kurių tarpe yra 6 moterys ir 3 
juodieji.

Antroji sovietų astronautų 
pora atsijungė nuo erdvėj skrie
jančios laboratorijos Salint 6 ir 
nusileido žemėn. Pirmoji pora 
vis dar skrieja su laboratorija.

Portugalijos einąs min. pirmi
ninko pareigas Mario Soares su
tiko kviesti į vyriausybę ir cent
ro demokratų partiją ir baigti 
vyriausybės krizę.

FBI direktorium numatomas 
paskirti St. Louis federalinis 
teisėjas VVilliam H. VVebster.

Mindaugo vainikavimo minėji
mą. Aplinkraščiu siūloma 
“...šias šventes sujungti ir kas
met jas kaip neatskiriamas mūsų 
valstybinio ir laisvės troškimo 
manifestacijas švęsti”.

Tai svarbus siūlymas. Reikė
tų, kad apylinkių valdybos į jį 
rimtai pažiūrėtų ir jį priimtų. 
Kodėl apsiriboti tik 1918 vasa
rio 16-osios data? Kodėl nepri
jungti prie jos ir mūsų gar
bingos ir senos praeities? Oku- 
puotoj Lietuvoj stengiamasi iš
trinti praeitį iš mūsų tautos at
minties, kad ji ateity nežinotų, 
kas ji yra ir buvo. Emigracinė
se sąlygose yra didelė ir bau
ginanti galimybė užmiršti ryšį 
su savo tauta ir jos praeitim. Ne- 
paslaptis, kad daug tokių jau yra. 
Bet emigracijoj yra galimybė ir 
palaikyti tautinį sąmoningumą, 
nenutraukti ryšio su tautos pra
eitim. Įjungdami Mindaugo vai
nikavimą į Vasario 16-osios 
šventę, pastarosios reikšmės jo
kiu būdu nesumažintume, o 
priešingai — padidintume. Juk 
Lietuva nėra iš tų, kuri tik po I

pasaulinio karo gavo nepriklau
somybę.

Žinoma, ypač vyresniajai kar
tai, visą savo amžių šventusiai 
Vasario 16-ąją kaip nepriklauso
mybės atgavimo šventę, o nepri
klausomybės metais dar ir Vy
tautą Didįjį garbingai minėju
siai, gal bus neįprasta daryti to
kią reformą ir iš amžių glū
dumos išsišaukti Mindaugą. Bet 
mūsų jaunimui ir su mumis kon
taktą turintiem kitataučiam dvi
lypė tautinė šventė, pabrėžian
ti mūsų laisvės troškimą (Vasario 
16-toji) ir senąją valstybingumo 
tradiciją (Mindaugo vainika
vimą), darys didesnį įspūdį ir 
sukels daugiau dėmesio mūsų 
atžvilgiu. O pagaliau juk mum 
patiem brangi mūsų senovė. 
Tad kodėl paties svarbiausio ir 
seniausio istorinio fakto neprisi
minti kasmet, kodėl jo nešvęsti?

Daug deklamuojam apie savo 
senąją valstybingumo tradiciją, 
o kai ateina Vasario 16-oji, tos 
tradicijos teiškeliam vos 22 me
tus. O kur dar 700 metų? Ko
dėl jų neiškelti? Vasario 16-

osios šventės prasmės praplėti
mas būtų pozityvus ir didžiai 
prasmingas žygis.

A. Virbelis

-6-

Pastaba. Čia iškeltas sumany
mas New Yorke jau senokai vyk
domas: prisimenama Mindaugo 
sukurta Lietuva.

Kiek leidžia sąlygos ir to mi
nėjimo programa, sukuriamos 
scenos dekoracijos. Jos sukuria
mos kasmet naujos. Ir tose de
koracijose įvedama Mindaugo 
karūnavimosi faktas, arba Min
daugo valstybė. Tai išreiškiama 
simboliu — karaliaus vainiku, 
po jo — Mindaugo vainikavimo- 
si metai. Kitoj vietoj prisime
nama ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo metai.

Programos viršely visada 
pažymima: tiek ir tiek metų nuo 
Lietuvos valstybės pradžios, 
tiek ir tiek metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo.

Prisimenama ii' kalbose kara
liaus Mindaugo Lietuva. Ypač 
tai noriai prisimena visi ameri
kiečiai kalbėtojai, kai tik palie
čia Lietuvos praeitį. (Red.)

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 is 
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.

RUOŠA VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI

PHILADELPHIA, PA.

Minėjimas vyks vasario 12, 
sekmadienį, 3 vai. popiet Lie
tuvių Namuose, 2715 E. Alle- 
gheny Avenue.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas dr. Algirdas Budreckis, 
JAV LB Krašto valdybos vicepir
mininkas ir Bridges žiniaraščio 
vyr. redaktorius iš Bostono. Ang
liškai kalbės kongresmanas Ray- 
mond F. Lederer. Į minėjimą 
pakviesti miesto Pennsylva- 
nijos ir tautybių atstovai.

Invokaciją sukalbės kun. Was- 
sel, Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas. Visose trijose lietuvių 
parapijose bus atlaikytos pamal
dos.’ '

Minėjime meninę programą 
atliks Vilties choras, diriguo
jamas muz. Anelės Kaulinytės, 
tautinių šokių grupė Aušrinė ir 
Vinco Krėvės šeštadieninės mo
kyklos šokėjai, vadovaujami Ma
rijos Radikienės bei minėtos 
mokyklos choras, paruoštas 
mok. Onos Pliuškonienės.

JAV LJS Philadelphijos sky
rius praves 24 vai. budėjimą 
prie Laisvės varpo. Jaunimas, 
protestuodamas dėl rusų vykdo
mo žmogaus teisių paneigimo 
Lietuvoj, pasninkaus.

Prie miesto rotušės bus iškel
ta Lietuvos trispalvė. Per radijo 
stotis WFLN ir WTEL bus 
transliuojama speciali, LB pa
ruošta, angliška programa.

Minėjimą ruošia Philadelphi
jos ir Pietinės New Jersey LB 
apylinkės, talkinant vietos lie
tuvių organizacijom.

Bronius Vaškaitis

VVORCESTER, MASS.

Vasario 12, sekmadienį, 11 
vai. iškilmingos mišios už Lie
tuvą ir kenčiančiue lietuvius 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioj. Giedos Šv. Kazimiero pa-

rapijos vyrų choras, vadovauja
mas muz. Z. Snarskio. Tą pa
čią dieną ta pačia intencija 10 
vai. mišios bus aukojamos Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj.

Maironio Parke minėjimas 
pradedamas 3 vai. popiet. Pa
grindinis kalbėtojas — dr. A. 
Stankaitis.

Meninę programos dalį atliks 
Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vad. muz. Z. Snarskio, 
ir tautinių šokių sambūris Žai
bas, vad. L Markevičienės ir N. 
Pranskevičienės.

Aukos bus skiriamos pagal au
kotojo pageidavimą Vlikui, Al
tai ar Bendruomenei. Aukas bus 
galima įteikti per minėjimą ar 
pasiųsti Lietuvių Organizacijų 
Tarybos iždininkui adresu: K. 
Podolskis, 275 Massosoit Rd., 
VVorcester, Mass. 01604.

Po minėjimo tarybos valdyba 
Maironio Parke rengia vakarie
nę. Auka 2.50 dol. Bilietai gau
nami pas valdybos narius, orga
nizacijų pirmininkus ir Mai
ronio Parke.

J. M.

HARTFORD, CONN.
Pagrindinis minėjimas vyks 

vasario 19, sekmadienį. Prieš 
tai įvyks LB apygardos delega
tų audiencija pas gubernatorę 
Ella Grasso ir apylinkės atsto
vų vizitas burmistrui George 
Athanson. Tuo pačiu metu Ca- 
pitoly bus pakeliama Lietuvos 
trispalvė.

Mišios už Lietuvą ir kenčian
čią tautą bus aukojamos vasario 
19, sekmadienį, 9 vai. ryto Švč. 
Trejybės lietuvių bažnyčioj. Mi
nėjimas vyks 3 vai. popiet Lie
tuvių Klubo salėj. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas inž. Algi-

mantas Gečys, JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas. Pakviesti 
gubernatorė, burmistras, pabal- 
tiečių atstovai. Bus ir meninė 
programa.

M. P.

BROCKTON, MASS.

Frank Wallen (Pranas Volun
gevičius), Brocktono miesto 
viešųjų darbų skyriaus vedėjas 
(komisionierius), paruošė naują 
Vasario 16-tosios minėjimo pla
ną, kuriam pritarė visų organi
zacijų atstovai.

Vasario 11, šeštadienį, 12 vai. 
iškilmingai pakeliama Lietuvos 
vėliava Legion Parkway, Brock
tono miesto centre, tą gatvę 
pavadinant Mindaugo gatve. Iš
kilmių metu į aikštę nusileis pa
rašiutininkas su Lietuvos vėlia
va. Apie I’ vai.' popiet Junior 
High School salėj, Oak St., iš
kilmingame susirinkime kalbės 
administracijos ir kongreso at
stovai, o meninę programą at
liks Sūkurio ansamblis. Šalia 
tautodailės parodos svečiai bus 
vaišinami lietuviškais valgiais. 
Vėliau National Cafe patalpose, 
666 N. Main St., bus pasilinks
minimas su užkandžiais ir šo
kiais. Brockton Daily Enterprise 
gruodžio 22 reportaže mini, kad 
lietuviai pasikvietė prezidentą 
Carterį ir kitus aukštus svečius.

Antroji minėjimo dalis vyks 
vasario 26. Brocktono ir apy
linkių lietuviai tą dieną atžymės 
susikaupimu, malda ir aukų rin
kimu laisvinimo darbam remti. 
Iškėlus vėliavą, Šv. Kazimie
ro parapijos aikštėj, 10 vai. iš
kilmingos mišios už žuvusius 
laisvės kovoj ir už Lietuvą. 3 
vai. popiet parapijos salėj akade
mija su paskaita ir menine pro
grama, kurią atliks parapijos 
choras ir Sūkurio ansamblis.

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn,. N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra 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., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

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

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

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

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

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. 
VVSOU-FM 89.5 angių 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, 217-25 54th 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.

Vl-toji lietuvių skautų tautinė stovykla vyksta Australijoj. 
Australijos paštas padarė specialų antspaudą laiškam ant
spauduoti. Antspaude įrašyta — 6th World Lithuanian Scout 
Jamboree. Gembrook, Vic 3783. Antspaudo vidury data. 
Šį voką, antspauduotą stovykliniu antspaudu, Darbininko re
dakcijai atsiuntė A. Saulaitis, SJ.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoj per 1977 metus pakrikšty
ta 15 kūdikių, palaidoti 27 asme
nys, moterystės sakramentą pri
ėmė 8 poros. Kolonija stipriai 
padidėjo iš kitų miestų ir vie
tovių atvykstančiomis šeimomis 
ir viengungiais. Parapijos žinioj 
veikia parapinė mokykla su 266 
mokiniais ir šeštadieninė litua
nistinė mokykla su 110 mokinių. 
Parapinei mokyklai vadovauja 
lietuvaitė mokytoja Dolores Var- 
pucen, o šeštadieninei — Vla
das Pažiūra. Parapija leidžia dvi
savaitinį biuletenį, kurį gauna 
1200 šeimų. Parapijos skolos be
liko 38,000 dol.

Blynų balius, jaunimo an
samblio rengiamas prieš gavė
nią, įvyks vasario 4, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Bus duodama graži 
meninė programa ir blynų vaka
rienė. Šokiam gros orkestras.

Šv. Kazimiero šventė bus pa
minėta kovo 4. Iškilmingos va
karienės metu programą atliks 
solistas Arnoldas Voketaitis iš

Chicagos ir pianistė Raimonda 
Apeikytė.

Šv. Kazimiero garbei mišios, 
sukurtos komp. Bruno Markai- 
čio, SJ, pirmą kartą bus atlik
tos kovo 5, sekmadienį, 10:30 
vai. ryto Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioj.

Metinėm rekolekcijom Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoj ko
vo 15-19 vadovaus Tėv. dr. Vik
toras Rimšelis, MIC, iš Chica
gos.

Pirmoji komunija bus teikia
ma gegužės 7 dviem grupėm: 
9:30 ir 10:30 vai. šeštadieninės 
ir parapinės mokyklos moki
niam.

Lietuvių Diena, šiemet jau 
25-toji, bus švenčiama birželio 
18. Meninėj programoj dalyvau
ja Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas komp. Juliaus Gaide
lio ir solistė Anita Pakalniškytė iš 
Hamiltono, Kanados. Šiai jubi
liejinei dienai atžymėti bus iš
leistas specialus leidinėlis.

Metinis bazaras, kiekvienais 
metais ruošiamas Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos, įvyks spalio 
22. — L.Ž.K.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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LRD premijos reikalu
Tos trys raidės reiškia — Lie

tuvių Rašytojų Draugija. Drau
gija kasmet skiria premiją už 
geriausią grožinės literatūros 
veikalą. Tą tradiciją perėmė iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų.

Po pirmojo pasaulinio karo, 
atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę, kilo didelis entuziazmas 
visame gyvenime. Augo ir kles
tėjo visos gyvenimo sritys. Au
go ir literatūra. Kilo viso
kie sąjūdžiai, pūtė Keturi Vėjai, 
iš visų pusių būrė poetus. Tada 
kilo posakis, kad Lietuvoj esąs 
batalijonas poetų.

Sąjūdžiai išpopuliarino litera
tūrą, iš nežinios ją ištraukė į 
gyvenimo pirmąsias linijas. Ta
da ir valstybė, kitų kraštų pa
vyzdžiu, ėmė rūpintis literatū
ra — skirti premijas.

Pirmoji valstybinė premija pa
skirta 1935. Ją laimėjo Ieva Si
monaitytė už romaną “Aukštų
jų Šimonių likimas”. Premijos 
dydis — 5000 litų. Tai buvo tik
rai imponuojanti suma. Premiją 
skyrė Švietimo Ministerija. Ji 
pati organizavo ir jos įteikimą.

Pagerbdama Lietuvos nepri
klausomybės šventę, tą įteikimą 
organizavo Vasario 16 artumoj. 
Šventė buvo rengiama valsty
bės teatre. Tai buvo lietuviš
kosios kūrybos, lietuviškojo 
derliaus šventė, kaip koks bran
giausias vainikas buvo atneša
mas į Lietuvos nepriklausomy
bės šventę.

Jau tuo metu daug dėmesio 
skirta lietuviškai kūrybai. Teatre 
vasario 15 dažnai būdavo operos 
ar dramos premjeros. Arti tos 
premjeros glaudėsi ir literatūros 
šventė. Jei teatre nebuvo prem
jeros, tai šventė buvo vasario 
15.

Tai buvo reto įspūdingumo ir 
iškilmingumo šventė. Teatras 
buvo specialiai papuoštas, kaip 
reta. Iš balkonų buvo nuleisti 
kilimai, vainikai. Publika gra
žiausiai apsirengusi, moterys — 
su tautiniais drabužiais. Kai pa
kildavo uždanga, tai ir scena, 
ir programa buvo padaryta be
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priekaištų. Pirmoj daly buvo 
premijų įteikimas, paskui — li
teratūros skaitymai ir drauge so
listo koncertas paįvairinimui.

Kai baigdavosi pirmoji dalis, 
premijų įteikimas, kai sceną pri
nešdavo gėlių,'dovanų, publika 
atsistojusi plodavo ir plodavo. 
Tada visi pajuto, kokia tai iš
kilminga lietuviškojo kūrėjo 
šventė.

Prie valstybinės premijos jun
gėsi leidyklų, įvairių draugijų, 
institucijų premijos. Jos buvo į- 
teikiamos tuo pačiu metu, toj pa
čioj scenoj.

Paskutinė premija buvo pa
skirta ir įteikta 1940, jau ne Kau
ne, o Vilniaus universiteto kolo
nų salėj (ją įteikė Bern. Braz
džioniui už poezijos rinkinį 
“Kunigaikščių miestas”). Oku
pavus kraštą bolševikam, premi
jos buvo likviduotos.

Pokario metais V. Vokietijoj 
Lietuvių Rašytojų Draugija 
buvo atgaivinta 1946 sausio 
mėn., kai Tiubingene įvyko 
rašytojų suvažiavimas. Tada 
Draugijai ir kilo mintis per
imti Švietimo Ministerijos tradi
cijas — skirti pačią svarbiausią 
ir garbingiausią literatūros pre
miją. Taip premijos skyrimas 
prigijo ir išsilaikė iki šių dienų. 
Buvo priekaištų, kodėl, girdi 
Liet. Rašytojų Draugija tokią 
premiją skiria; tai priklausytų 
Lietuvių Bendruomenei. Bet 
tuo metu, kai premijos pradėtos 
skirti, dar nebuvo Lietuvių 
Bendruomenės. Įsibėgėjusi tra
dicija yra tikresnė, nei tą pre
miją per nauja organizuojant ir 
kitiem perleidžiant.

Tačiau premijos paskyrimas ir 
jos įteikimas jau nepratęstas. 
Buvo sunkios pokario sąlygos. 
Ir Amerikoj dažnai Draugija tu
rėjo ieškoti mecenatų, kas tą 
premiją skirs. Ieškojo ir aukoto
jų. O tai nebuvo lengva. Taip ne
jučia visa organizacija įbrisdavo 
giliai į kitus metus, siekdavo 
kartais net birželio mėnesį, o 
kartais net ir rudenį.

(nukelta į 5 psl.)

KELIONĖ: GRUODŽIO 21-23 
Į Los Angeles

New Yorko Kennedy aero
drome pylė lietus, o mūsų ma
ža grupelė su šypsenom lipo į 
TWA 707 pradėti kelionės į to
limą, šiltesnį ir, žinoma, švie
sesnį Australijos kraštą. Laukėm 
nekantriai lėktuve, kol pagaliau 
pakilom. Svajojom apie keistas 
Kūčias ir Kalėdas, kurias at
švęsim nepažįstamoj šaly (pasi- 
ilgsim sniego), apie saldės įde
gimus, kuriuos parsivešim (ma
lonu — visi mum pavydės), 
ir rūpinomės apie galimą pa
vėlavimą į Los Angeles (lėktu
vas į Australiją išskris be mū
sų!)

Pasitaikė, kad mes valandą pa
vėlavom, kol pasiekėm Angelų 
miesto aerodromą. Keliaują skau
tai ir skautės iš kitų miestų jau 
laukė prie Pan Am bendrovės 
linijos, o mes drebėjom pas 
TWA, skaičiuodami lagaminus, 
skaičiuodami minutes. Vos vos 
savo bagažą suradom ir pasku
tinę minutę nubėgom į lėktuvą. 
Suspėjom tik greitai pabučiuoti 
ir pamojuoti Kalifornijos drau
gam kuriuos anksčiau pakvie
tėm mūsų sutikti!

Į Havajus
Atsidusom pakeliui į pirmą 

stotį — Honolulu, Havajuose. 
Man asmeniškai atrodė, kad jau 
visą savaitę praleidau, beskris- 
dama penkias valandas į Los An
geles, o dar kokias dvidešimt į 
Sydnėjų! Oi, numirsiu!

Mes sėdėjom ir plepėjom, kol 
tarnautojai mus valgydino ir 
biaurius filmus rodė. Ačiū Die

vui, kad galėjom trumpai išlip7

Jaunieji Australijos vilkiukai tautinėj stovykloj. Nuotr. A.
Saulaičio, S.J.

KELIAUJAME Į TOLIMĄJĄ AUSTRALIJĄ
Įspūdžiai iš Vl-osios skautų tautinės stovyklos

RASA BOBELYTĖ

RASA BOBELYTĖ prieš kele
tą metų baigė Maironio litua
nistinę mokyklą ir šiuo metu 
pati toj mokykloj mokytojauja. 
Uoliai reiškiasi skautų orga
nizacijoj, dalyvavo Vl-toj tauti
nėj stovykloj Australijoj ir Dar
bininkui specialiai parašė šiuos 
kelionės ir stovyklos įspūdžius.

Ji mėgsta žurnalistiką, ir jai 
šiemet Dr. P. Daužvardžio fon
do valdyba paskyrė jaunojo žur
nalisto premiją.

ti Honolulu. Nors ir buvo nak
ties metas, man padarė dide
lį įspūdį. Oras šiltas ir drėgnas. 
Maloniai kvepėjo egzotiškos 
gėlės. Aerodromas apsodintas 
palmėmis ir kitais tropiškais au
galais — tiek daug chlorofilo 
nebuvau pripratus matyti. Prie 
apsipirkimo-kiosko stovėjo tikra 
havajietiška eglutė: kažkoks 
spygliuotas medis, papuoštas 
ananasais ir su “leis” — egzo
tiškais gėlių vainikais.

Fidži saloj
Tarp Havajų ir Sydnėjaus liko 

dar viena stotis — Nandi, Fidži 
saloj. Visi keliautojai, jau pra
dėję išvargti, apsiramino ir ban
dė miegoti kelias valandas. Rei
kėjo keisti laikrodį beveik kas 
valandą. Pakeliui kur nors pra
radom ketvirtadienį. Galva vis 

sukasi, kai bandau sau išspręs
ti, kaip atsitiko. New Yorke 
buvo gruodžio 22 antra vai. po
piet, o mūsų laiko zonoj — gruo
džio 23 septinta valanda iš ryto. 
Tada mes nusileidom Nandi ae
rodrome.

Fidži yra neapsakomo gražu
mo vieta, ir mes visi žadėjom į 
ją grįžti kada nors savo gyveni
me. Plaukai šiaušėsi nuo drėg
numo, bet mėlyna jūra, pilki 
vulkaniški kalnai, šilti, skaniai 
kvepią tropiški vėjeliai ir žalias, 
žalias tropiškas tankumynas ap
link sudarė neužmirštamą vaiz
dą. Nandi matėsi didžiulis būrys 
lietuviukų, bebėgiojančių su 
foto aparatais.

Į Sydnėjų
Liko tik keturios su puse va

landos iki Sydnėjaus. Persiren- 
gėm į uniformas, apsiprausėm, 
susišukavom ir nuolat spokso- 
jom pro langus. Su mumis kelia
vo Australijos pirmos vietos mo
terų tinklinio komanda ir kažko
kia muzikinė grupė, kuri staiga 
dingo, kai išlipom iš lėktuvo. 
Tik vėliau sužinojom, kai ma
tėm televizijoj, kad ši grupė bu
vo “Sherbet”, mėgstamiausia 
Australijos “teeny-bopper rock” 
grupė. Jie buvo puolami jaunų 
merginų, kai mes vargom pasų 
kontrolėj.

Sydnėjuj
Nusileidom Sydnėjaus Kings- 

ford-Smith aerodrome ir negalė
jom išlipti, kol pora žmogelių 
atėjo lėktuvo apipurkšti. Jautė
mės visi kaip uniformuotos 
skruzdėlės! Entuziazmas vis 
liepsnojo mumyse pasų kontro
lėj ir autobusuose į Piliečių 
Klubą. Atidžiai žiūrėjom į viską 
aplink — palyginimai, palygini
mai! Tuoj pat matėm, kad Syd- 
nėjui vyrų “business suit” yra 
marškiniai, kaklaraiščiai, trum
pos kelnės ir iki kelių kojinės 
su batais!

Oro temperatūra 35 Celsijaus, 
saulė smarki, ir aš žiūrėjau į ran
kas ir jaučiausi kaip baltas sū
ris. Planavau kuo greičiausiai 
įdegti.

Piliečių Klube sutikom Aust
ralijos skautų šeimas, pas kurias 
praleisim savo dienas Sydnė
juj. Visiem buvo mažai noro atsi
skirti nuo kitų užsienio skautų. 
Po ilgos kelionės kartu jautė
mės kaip šeima ir nepažįsta
moj vietoj norėjom truputį palai
kyti ryšius su Amerika. Jolita 
net nešiojo du laikrodžius įsiki
bus “į realybę”; vienas buvo nu
statytas New Yorko laiku,' o ki

tas — Australijos.
Bet dušai mus viliojo, ir važia

vom į laikinius namus. Kiek ži
nau, daugybė Šiaurės Amerikos 
lietuviukų darė tą patį — tą va
karą miegojo kaip akmenys.

KŪČIOS: GRUODŽIO 24 
Pajūry

Anksti atsikėlusi, važiavau į 
pajūrį su globėjo dukra Terese 
ir su dviem kitom užjūrio se
sėm, kurios irgi apsistojo pas ją. 
Sydnėjaus apylinkėj yra daugy
bė pliažų; mes pasirinkom Cro- 
nulla pliažą. (Prie pat Cronullos 
yra Wanda pliažas, kur praeitais 
metais įvyko dviguba žmogžu
dystė smėlio pusnyse. Šiurpu!

Palyginus su Atlanto vande
nynu, Ramusis yra daug mėly
nesnis. Prie Cronullos — gels
vas smėlis, o ant kranto visiš
kai mažai kriauklių ar akmenu
kų. Tiktai bangos atmetė daug 
visokių rūšių dumblių.

Pliažas yra kalnelio papėdėj. 
Ant kalno lyg parkas, apsodin
tas palmėmis, kur žmonės gali 
atsisėsti prie jūros pavėsy, be 
saulės. Mes (kvailutės!) išsitie
sėm ant smėlio, ir, nors tik porą 
valandų ten išbuvom, gerokai 
nudegėm! Australietei tai mažai 
problemų, bet mūsų trijų ameri- 
koniukių veidai atrodė kaip po
midorai su dantim.

Kai užteko saulės, nuspren
dėm apžiūrėti krautuves prie 
pliažo. Ten pats miestas yra čia 
pat, ne atskirai kaip Long Islan
de būna. Mes iš JAV truputį 
rūpinomės, kad mūsų neįleis be 
paprastų drabužių, bet mum 
sunkumų nebuvo. Perėjom 
krautuves maudymosi kostiu
mais, be batų, be rankšluosčių 
ar švarkelių, ir niekas net ne
mirktelėjo. Skirtinga nuo Ameri
kos taisyklių!

Kūčios
Grįžusios iš pajūrio, pasiruo

šėm Kūčiom. Atvažiavo kita šei
ma su svečiais iš Kanados, ir ga
lėjom pasidalinti įspūdžiais. 
Nors ir šiltas oras, saulės spin
duliai švietė pro langus, mano 
Kūčios Australijoj buvo tinkamai 
lietuviškos: plotkelės, šienas po 
staltiese, dvylika valgių ir pa
pročiai. Traukėm šiaudus, poro
mis skaičiavom žirnius, kad su
žinotume, kas vesis šiais metais.
(Ačiū Dievui, vis turiu laiko — 

man nelygus skaičius išėjo!)
O ta prakeikta “jet lag” vis 

mus kankino. Devintą valandą 
beveik pirštais laikėm akis ati
darąs — vėl anksti gulti!

(Bus daugiau)

KARČIAMA PRIE KRYŽKELĖS

Pranas Mundeikis

4

Abrankė tuojau pat atnešė 
naują stiklinę su vandeniu ir, 
net dvilinkai susilenkdamas, 
prašinėjo poną viršininką vėl 
atsisėsti.

Briadinas dar vis tebetrepinė- 
jo ir tebesitrankė, o jo didelis 
kardas, visur užkliūdamas, 
džiarksėjo.

— Tai pasakysi, ar ne? — su 
paskutiniais žodžiais atlyžo.

— Abramkė pats tam Valan
čiui nieko nedarys. Per Kiršiną 
yra tiltas . . . Kastuko tėvas su 
Laurenčiku galėtų tą tiltą pa
plauti ir ant virvės palaikyti . . . 
Kol vyskupas užvažiuotų ant 
tilto ... O tada vyskupas ir į- 
kristų su visa karieta. Bet Ab
ramkė nežino: gal jis neužsi
muštų, gal tik prigertų . . . Pats 
ponas viršininkas gerai žino, 
kiek ten to Kiršino ir kiek ten 
to tilto... Gal vyskupas tik išsi
maudytų . . . Visi gerai žinom, 
kiek ten ir to vandens . . .

— Šiem desiat piat! — sušvel
nėjo Briadinas ir pakilo išeiti.

Abramkė šiaušėsi iš naujo, 
kad baisiai daug: dvidešimt pen
kis jis duotų . . .

— Ne! — suriko žandaras ir 

iššoko pro duris.
Prie bažnyčios rinka jau buvo 

beveik tuščia: Kastuko raitarija 
buvo išsijodinėjusi, o žmonės, 
kas sau, irgi jau buvo išsivaži
nėję.

Abramkė išsivijo Briadiną į 
patį vieškelį ir čia su juo susi- 
lygo už penkias dešimtis rublių.

-o-
— Ot, šitaip tai aš suprantu! 

— niuktelėjo Kastuko tėvas Lau- 
renčikui į alkūnę. Tai ne mudu! 
Stiklelis, kad tave kelmas, ir da
rome ... Ir dar šitokį darbą . . . 
Mažų mažiausia po gorčių tu
rėtume gauti!

— Matysi, tu gausi! Negi ne
matei? Su pačiu viršininku iki 
nago derasi. Negi Abramkės ne
pažįsti? Už kapeiką jis ir utėlę 
iš Baisogalos į Grinkiškį nuvary
tų. Juokas man, kai tu iš tokio 
net po gorčių stumbrinės nori.

— A, tai tu manai, kad never
tėtų nė pradėti?

— Bandyk, aš pritarsiu!
— Antanai! Žiūrėk! .. Tai ža- 

balis! — Laurenčikas pirštu pa
rodė į ant stalo paliktą, ką tik 
pradėtą stumbrinės butelį. — Pa
miršo besivydamas! . . . Jeigu 

mudu taip sau po gurkšnelį? 
Tik greitai! Negi prisimins, kiek 
ten jos buvo...

Sulig tais žodžiais Laurenči
kas pasiekė butelį ir patraukė 
tokių porą gurkšnių, kad butelis 
nuseko iki pusės. O kai Kastu
ko tėvas apžiojo kaklą, maža 
kas ir teliko.

Vos paspėję pastatyti butelį 
ten, kur jis stovėjo, vienas “už
migo”, apsikniaubęs ant stalo, o 
kitas apsimetė pasigėrusių.

Abramkė parėjo iš lauko. Ėjo 
per karčiamą, pats sau kažką 
į barzdą bambėdamas, bet, pa
matęs Laurenčiką ant jo stalo už
migusį, tuojau pat atsipeikėjo ir 
ėmė ant jo bartis.

— Tegul pamiega. Negi tau 
gaila? — vos apsukdamas lie
žuvį, vebleno Kastuko tėvas, 
kinkuodamas “girtą” galvą į vi
sus galimus šonus. — O už tą 
darbą mudviem? Duosi po gor
čių stumbrinės?..

Abramkė jau buvo berėkiąs 
ant Kastuko tėvo, kad ir jis kiau
lė, kai tuo pat metu pamatė, kad 
ant jo stalo palikta stumbrinė 
beveik visai išgerta . . . Pus- 
kvortėje teleškenosi tik keletas 
lašų.

Tampė Abramkė Laurenčiką 
ir, kiek tik jo galva nešė, varė 
lauk. Rėkė ant jo paršeliu žvieg
damas, visai pamiršęs, kaip va
dinasi kiaulė.

Pagaliau Laurenčikas “pabu
do”. Niurzgėdamas pakėlė su
veltą galvą ir paklausė:

— Turi dar? Įpilk! Bet pala, 
Abramkė!... Ką tu ten?.. Tur
būt aš negerai supratau... Tu 
nori, kad mudu tau blaivininkus 
ir brostvininkus atvestume? . . 
O kaip ten su tuo Kiršino tiltu? 
Ar tu pats per jį kada eini?..

— Laurenčikai! — iš naujo 
sužviegė Abramkė.

O Laurenčikas, kaip turėjo 
ranką ištiesęs, kad įpiltų, taip ir 
vėl “užmigo”... Tik dar labiau 
išsiskėsdamas ir apkabindamas 
visą stalą.

Abramkė visai susimaišė: kai
riąja ranka kišo po pažasti
mi tą išgertą puskvortę, 
o dešiniąja, kiek pajėgdamas, 
tampė savo svečią.

Laurenčikas vėl miegojo kaip 
užmuštas: kaip tikrai pasigėręs.

— Tai gal geriau tu jo nė ne
tampyk! — pusiau ramino, pu
siau patarinėjo Kastuko tėvas. — 
Išsimiegos ir atsikels! Tai kaip? 
Duosi po gorčių? — kaip nieko, 
vėl paklausė.

— Jūs kiaulės! — Abramkei 
sugrįžo žodis, ir jis iš naujo plū
dosi, kam stumbrinę išgėrė, kam 
ant jo stalo sumigo. — Tik 
lauk tokius išmesti, tik nieko to
kiems nebeduoti!

— Neduosi, tai ir to darbo ne
darysime! — jau be derybų pa
sakė Kastuko tėvas. Ne tik pasa
kė, bet ir atsistojo išeiti;

— Eime, kaimyne: ką čia su 
juo besiterliosime! — patampė 
Laurenčiką už peties, kad keltų
si. — Tegul jis pats tą Kiršino 
tiltą pasipiausto...

Laurenčikas delnais perbrau
kė sau per akis ir lūpas, lyg iš 
tikrųjų būtų miegojęs, pasirąžė 
ir, lyg būtų nieko negirdėjęs, 
ką Abramkė su Kastuko tėvu 
buvo kalbėjęs, iš naujo paklausė:

— O mudviem, Abramkė, už 
tą darbą?.. Duosi kiek? Įpilk, 
jei dar turi! — vėl atkišo ranką, 
kad įpiltų.

Abramkė nieko nebeduos. Ab
ramkė tik kazokus pašauks, kad 
juos išluptų ir išmestų, kad jie, 
visą jo stumbrinę išgėrę, nebe
moka išeiti ...

— Po gorčių stumbrinės, Ab
ramkė! — jau dabar supyko ir 
Laurenčikas. — Arba mes tau 
tokius blaivininkus užrodysirne, 
kad jie tau geriau padarys, kaip 
tavo kazokai . . .

Išsigąsti tai, atrodo, nė viena 
pusė rimtai neišsigando: nei. 
Laurenčikas kazokų, nei Ab
ramkė blaivininkų. Bet pasi
duoti Abramkė taip pat negalvo
jo: atatupstas atsišliejo į virtu
vės duris, ir, kaip žvėris, išsi
šiepė: girdi, Abramkė dar nepa
sakė kazokams, kad Kastukas 
prieš carą dirba . , .

— Abramkė! — pašoko Lau
renčikas ir, abiem kumščiais 
daužydamas stalą, suriko: — Jei 
ta tavo galvelė tebėra ant kaklo, 
tai žiūrėk, kad aš daugiau apie 
tei nebegirdėčiau! Eime iš čia, 
kaimyne! — pamojo Kastuko tė
vui. Tegul jį patį kas nors ant 
virvės pakabina, o ne Kiršino 
tiltą! . .

— Tai kaip čia galėjo atsitik

ti, kad Laurenčikas nebekalba 
su Abramkė, kaip žmogus su 
žmogum?..

— Tai kad nebekalbi kaip 
žmogus! — vėl užriko Lauren
čikas iš visos gerklės ir atsisto
jo į tarpdurį išeiti.

Žinoma, Laurenčikui tai kas, 
bet Kastuko tėvas jau visai sulin
ko iš išgąsčio: neseniai jo sūnus 
užkliuvo žandarui, o dabar va — 
jau ir Abramkei . . .

Bet Abramkė visada buvo Ab
ramkė: iš po kažkurio skverno 
ištraukė vėl pilną ir užšoko 
Laurenčikui už akių:

— Kas Abramkei geras, tam ir 
Abramkė geras!..

Juokėsi Abramkė, įbrukdamas 
Laurenčikui pilną puskvortę tie
siai į rankas, ir gražiuoju pa
prašė, kad dar šią naktį juodu 
nueitų to tilto per Kiršiną pa
žiūrėti.

— Nugi, kad tave kur galas, 
Abramkė! — čia pat ištižo Lau
renčikas, pamatęs vėl pilną 
butelį savo rankose.

-o-
— Tai, matai, seilius! Ir jam 

mano vaikas jau parūpo!..— ant 
vieškelio apsikabino Kastuko tė
vas Laurenčiką.

— Neee! — nušvebeldeno 
Laurenčikas. — Abramkė to ne
padarys! Aš jį pažįstu! Taip sau 
pasiriejo, pasierzino. Jis to nesa
kys nei kazokams, nei žanda
rui. Taip sau! Kad mažiau 
stumbrinės reikėtų . . .

(Bus daugiau)
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Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Per skautybę — lietuvybei!

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Redaguoja:
s. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

Sukaktuviniai metai

NERINGOS TUNTO SKAUTES 
ĮSIGIJO NAUJĄ VĖLIAVĄ

LSS Tarybos Pirmija, laikyda
masi seniai įsigalėjusios tradici
jos, skelbia SUKAKTUVINIUS 
LIETUVIŲ SKAUTIJOS ME
TUS nuo 1977 lapkričio L

1978 vasario 16 sukanka 60 
metų, kai oficialiai Lietuva buvo 
atstatyta nepriklausoma vals
tybe (1918.11.16).

1978 kovo 15 sukanka 55 me
tai, kai Skautų Aidas pradėjo eiti 
Šiauliuose (1923.III.15).

1978 lapkričio 1 sukanka 60 
metų, kai lietuvių skautų ir 
skaučių organizacija įsikūrė Vil
niuje (1918 lapkričio 1).

Švęsdami šias sukaktis, su
kaktuviniais lietuvių skautijos 
metais ypatingai atnaujinkim 
savo įsipareigojimą Dievui, Tė
vynei ir Artimui.

Dirbdami vietovėse su sesė
mis ir broliais, tobulai perduo- 
kim jiem šio šūkio reikšmę bei 
prasmę lietuviškajame skauty- 
bės sąjūdy. Iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos žinom, kaip 
paprasti, bet taurūs lietuviai 
okupuotoj Lietuvoj kovoja už 
religinę ir kiekvieno žmogaus 
pilietinę teisę. Tai darydami, 
jie aukoja savo gyvybę, o mes, 
čia dirbdami, aukojam tik savo 
laiką. Vien tik ši mintis turėtų 
sukrėsti ir uždegti kiekvieną va
dovę ir vadovą naujam darbui 
sukaktuvinių lietuvių skautijos 
metų proga!

Skautų Aidas yra vienas iš se
niausių lietuvių jaunimo laikraš
čių, kuris reguliariai lanko mus 
pei' 55 metus. Jis savo lapais 
liudija gyvosios skautijos veik
lą ir kaip senas draugas atsilan
ko į mūsų namus. Kad šis laik
raštis dar ilgai mus lankytų 
ir liudytų mūsų sąjūdžio veiklą, 
prenumeruokim jį, platinkim, 
rašykim į jį apie savo vietovės 
skautiškus išgyvenimus, įvairius 
įvykius ir sukaktuves. Platinkim 
šį laikraštį tarp giminių ir pa
žįstamų, rėmėjų ir geradarių, 
kad, jį skaitydami, jie arčiau pa
žintų skautybės idealus. Lietu
vių Skautų Sąjunga turi didelės 
įtakos jaunimo auklėjime, nes 
per jos eiles yra perėję kelias
dešimt tūkstančių jaunų lietu
vaičių ir lietuviukų; ji yra lietu
vių bendruomenės gyvenimo 
mozaikos gyvybinė dalis.

Linkiu visiem darnaus ir vie
ningo darbo. Linkiu, kad .mūsų 
sukaktuviniai metai pasireikštų 
ypatingais darbais mūsų jau
nimui, mūsų lietuviškajai skau- 
tyvei ir mūsų tėvynei Lietuvai.

Darbingų SUKAKTUVINIŲ 
LIETUVIŲ SKAUTIJOS ME
TŲ!

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė
LSS Tarybos pirmininkė

New Yorko sesės ir New Jersey broliai prieš uždarymo iškil
mes latvių III tautinėj Stovykloj. Nuotr. K. Matonio

Lietuviai skautai 
latvių tautinėj stovykloj

1977 rugsėjo 3-4 septyni skau
tai iš New Jersey Šarūno drau
govės buvom pakviesti pasto- 
vyklauti latvių IlI-ojoj tautinėj 
stovykloj, netoli Tannersville, 
N.Y.

Nuvykus į stovyklą, mum 
buvo parodyta, kur turim nakvo
ti. Pasistatę palapines, užsidė- 
jom uniformas ir ėjom valgyti. 
Latviai skautai jau buvo mum 
paruošę skanius pietus. Pavalgę 
ėjom į aikštę programai. Progra
ma buvo labai įdomi. Vengrai, 
estai, rusai, ukrainiečiai, ameri
kiečiai ir lenkai padainavo po 
kelias dainas. Mes, lietuviai 
skautai, pašokom Mikitą, o New 
Yorko lietuvės sesės padainavo 
kelias dainas.

Po programos persirengę 
ėjom pasivaikščioti po stovyklą. 
Vėliau uniformuoti ėjom nu
leisti vėliavų. Kai grįžom nu
leidę vėliavas, sočiai pavalgėm 
ir ruošėmės eiti į laužą. Prie lau
žo visų tautybių skautai turėjo 
programėlę. Mes su sesėm dai
navom “Atgimė tėvynė” ir vieną 
latvišką dainą.

Kitą dieną po pusryčių ėjom į 
mišias. Po mišių nužygiavom į 
pagrindinę aikštę stovyklos 
uždaryti, o po tų ceremonijų 
visi pradėjo skirstytis namo.

Mes septyni parvažiavom pa
tenkinti, kad galėjom pamatyti, 
kaip kitų tautybių skautai sto
vyklauja.

psl. Linas Eitmanas
Šarūno d-vė, Elizabeth

1977 lapkričio 20 Maironio 
Parke įvyko iškilminga Worces- 
terio Neringos ir Nevėžio tuntų 
sueiga ir Kariuomenės šventės 
minėjimas. Ta pačia proga pa
šventinta ir naujoji skaučių Ne
ringos tunto vėliava, nes pirmo
ji vėliava sudegė, Maironio Par
kui degant.

Išsirikiavus uniformuotiem 
skautam ir skautėm, įneštos Ne
vėžio tunto ir tautinė vėliavos. 
Po Lietuvos himno vyko skau
čių ir skautų tuntų raportai ir į- 
sakymai. Jaunesnei skautei kan
didatei Dianai Juodaitytei išlai
kius egzaminus, leista jai duoti 
jaun. skautės įžodį. Po įžodžio 
Neringos tunto tuntininkė ps. 
Irena Markevičienė įteikė pažy
mėjimus sesėm: Lietuvos Istori
jos Ženklo I-mos dalies — Lai
mai Daumantaitei, Lietuvos 
Istorijos Ženklo Il-tros dalies — 
Reginai Pranckevičiūtei. Spe
cialybių egzaminus išlaikė šios 
sesės: Morzės abėcėlės — Lin
da Markevičiūtė ir . Regina 
Pranckevičiūtė, laužavedės — 
Linda Markevičiūtė ir Regina 
Pranckevičiūtė, Lietuvos gam
tos žinovės — Laima Doman
tai tė.

Kadangi 1977 lapkričio mėn. 
suėjo 25 metai nuo pirmos skau
čių skilties įsikūrimo Worces- 
tery, s. E. Gorodeckienė trum
pai apibūdino įsikūrimo Istori
ją ir skaučių veiklą per tuos 25 
metus. Po to paprašė įnešti 
naująją skaučių tunto vėliavą, 
kurią išsiuvinėjo ps. Ida Man- 
tautienė ir p. Baškienė, o kotą ir 
viršūnę-rūtelę padarė sk. vytis 
Br. Naras. Vėliavos kūmais pa
kviesti s. Ida Mantautienė ir fil.

s. prof. dr. Vaidievutis Mantau- 
tas. Kadangi Ida Mantautienė 
dėl ligos negalėjo atvykti, tai 
kūma pabuvo v.s. Raminta Mo
lienė. Vėliavą pašventino Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas A. 
Miciūnas, MIC. Skautės abiem 
kūmom įteikė po rožių puokš

tę. Ida ir Vaidievutis Mantau- 
tai irgi atvežė skautėm dovaną
— drožinį, medžio koplytėlę.

Šioj sueigoj dalyvavo skau- 
čių-tų tėveliai ir kviesti organi
zacijų atstovai. Sveikino Nevė
žio tunto vardu tunt. s. R. Ja
kubauskas, skautų tėvų komiteto 
vardu J. Šteinys, Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos pirm. A. 
Zenkus, organizacijų tarybos 
pirm. v.s. Molis ir Worcesterio 
LB apylinkės pirm. VI. Židžiū- 
nas. Jie linkėjo gerbti ir globo
ti šią vėliavą, o svarbiausia — 
išlaikyti savo gimtąją kalbą.

Tuo ir baigta iškilmingoji da
lis. Prof. dr. V. Mantautas pra
vedė pašnekesį skautam Kariuo
menės šventės proga. Jis vaiz
džiai apibūdino pirmuosius Lie
tuvos karius.

Tuntininkė ps. L Markevičie
nė padėkojo V. Mantautui už 
įdomų pašnekesį ir taip pat vi
siem atsilankiusiem į iškilmingą 
skaučių šventę. Ji pakvietė lau
žui vadovauti sk. v. E. Meilų. 
Dainas vedė naujos laužavedės
— Markevičiūtė, Pranckevičiūtė 
ir Juodaitytė, palydint akordeo
nu E. Meilui. Pasirodė vilkiu
kai ir skaučių Jūratės draugovė. 
Laužas užbaigtas tradicine 
“Ateina naktis”. Visi atsilan
kiusieji buvo pakviesti į tėvų ko
miteto paruoštą kavutę.

e.g.

LIETUVIŠKA 
EGLUTĖ

PIRMIEJI MŪSŲ SKAUTŲ 
ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRALIJOS

Beveik kartu su lėktuvu, par
gabenančiu mūsų skautus iš VI- 
osios Tautinės Stovyklos Austra
lijoj, atėjo ir jų siųsti sveikini
mai. Čia paduodamos kelios iš
traukos iš jų.

V. s. Irena Kerelienė: Sveiki
nu iš Vl-osios Tautinės Stovyk
los, iš tolimos Australijos.

V. s. Lilė Milukienė: Geriausi 
linkėjimai iš saulėtos Australijos. 
Oras labai puikus, ir jūra labai 
šilta ir maloni. Lietuviai priėmė 
labai maloniai. ...Stovykloj kuka- 
būros mus užmigdo, o paukščiai 
prikelia. Stovyklauja arti 400 
skautų ir skaučių. Nuotaika 
gera, tik gyvačiukų tai netrūks
ta .. .

S. Sigitas Miknaitis: Siunčiu 
geriausius sveikinimus iš VI-

Šeštosios tautinės stovyklos 
viršininkas s. H. Antanaitis

ATOSTOGOS BALTIJOS KRAŠTUOSE 1978 
PRISIDĖKITE PRIE EKSKURSIJŲ, KURIOS BUS 

PILNOS PRISIMINIMŲ!

Kelionėn įskaitoma pilnos dienos ekskursija į Kauną ir pusės dienos išvyka įTrakus

•• ■■ ■ v ’---------------------------- -------------—

NAKTYS KIEKVIENAM MIESTEIŠVYKIMO DATOS

gegužės 12 gegužės 20 $849 Maskva 2, Vilnius 5
birželio 2 birželio 19 $1459 Kopenhaga 2, Maskva 3, Vilnius 5, 

Leningradas 2, Oslo 1, 3 dienų 
kelionė fiorduose, Bergen 1

liepos 7 liepos 21 $1059 Maskva 2, Vilnius 5, Druskininkai 2, 
Leningradas3, Helsinkis 1

rugpiūčio 18 rugsėjo 1 $1299 Leningradas 2, Vilnius 5, Maskva 2, 
Miunchenas 3, Innsbruckas 1

rugsėjo 15 rugsėjo 23 $849 Maskva 2, Vilnius 5
rugsėjo 22 rugsėjo 30 $849 Maskva 2, Vilnius 5

visi broliškai sugyvena ir bend
rauja.

-o-
osios Tautinės Stovyklos. Mūsų 
grupė svečiavosi Sydney per Ka
lėdas, Mebourne Naujuose Me
tuose, ir apžiūrėjom Canberrą. 
Visur maloniai priėmė skautų 
vadovai su vietos lietuviais. Sto- 
vyklaujam jau keturios dienos — 
įrengimo darbai vyksta gerai, 
kaip paprastai, papuošimam 
nėra galo — juos vis galima to
bulinti . . . Skautai ir skautės iš 
JAV ir Kanados gerai pasirodė 
koncertuose ir dabar gražiai 
reiškiasi stovykloj. Šeimininkai 
stengiasi viską gražiai pravesti,

New Yorko vyr sk. v.si. Jo
lita Gudaitytė, vos grįžusi iš 
Australijos, šio puslapio redak
torei pažadęjo per ateinančias 
keliąs dienas įkalbėti į juostelę 
savo įspūdžius iš kelionės ir VI 
Tautinės Stovyklos. Bus visiem 
malonu paskaityti, kaip mūsų 
sesei sekėsi tokioj tolimoj kelio
nėj ir stovyklauti visai skirtingoj 
aplinkoj. Sesės Jolitos įspūdžius 
galėsit pamatyti šio puslapio va
sario mėn. ir vėliau, nes įspū
džių daug, o jie mum visiem 
įdomūs.

B.K.

LSS šeštosios tautinės stovyklos ženklas. Ženklo kompozi
cija v.s. Antano J. Gudaičio, ženklo spalvų rinkinys s. V. 
Aleknienės.

1977 žiemos pradžioj Green- 
wich, Conn., įvykusioj tarptau
tinėj kalėdinių eglučių parodoj 
“Festival of Trees” Liudos Gu
delienės rūpesčiu šešios Green- 
vvich gyvenančios lietuvaitės 
papuošė ir lietuvišką, šiaudinu
kais išgražintą eglutę. Prie šiau
dinukų gaminimo prisidėjo ir 
kelios New Yorko skautės.

Eglutė susilaukė labai didelio 
susidomėjimo amerikiečių tar
pe, ją sau nusipirko kitatautė. 
Parodos dalyvių susidomėjimas 
buvo net toks didelis, kad atsi
rado pasiūlymų pravesti vietoj 
kursus šiaudinukam gaminti bei 
bendrai pasimokyti “šio didžio 
tautos meno”, — kaip eglutę 
nuplikusioji amerikietė išsireiš
kė. Nuotraukoj matom Nidą 
Stankūnaitę, padėjusią papuošti 
eglutę.

-o-
Kadangi rašiniai apie Worces- 

terio skautų veiklą ir lietuvių 
skautų dalyvavimą latvių III 
tautinėj stovykloj šio puslapio 
redaktorę pasiekė jau po Naujų 
Metų ir nebuvo progos jų anks
čiau išspausdinti, spausdinami, 
nors ir pavėluotai, šio mėnesio 
“Skautų Pastogėj”, nes supažin
dinti visuomenę su mūsų skau
tų veikla nėra tokio termino — 
per vėlu. B.K.

Kreiptis: JONAS ADOMĖNAS 
kelionių vadovas

TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD. 
535 FIFTH AVENUE 

New York, N.Y. 10017 
212 697-7257

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001, 991-7260 

52 veikimo metai (1924-1977)

Turtas (Assets) $13,000,000.00

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D.C.

Baden Powell mintys
— Veržkimės pirmyn, tikė

dami sąjūdžio sveikumu ir atei
ties galimybėmis, ir darykime 
tai su meile, kuri galingiausia 
jėga iš visų.

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler

• Saugi ir prieinama vieta lietuviam savo 
santaupas dėti, paskolas imti ir kitus ban
kinius reikalus atlikti.

• Mokami aukšti, įstatymu leidžiami divi
dendai: 5 1/4 % metam. Taupymo sąskai
tom 6 1/2% (dviem metam nuo $2,500).

• Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
priskaitomi nuošimčiai.

• Greitas ir našus patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas.

• Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai įrengto langelio, privažiuojant au
tomobiliu.

Savings and Loan Association, Kearny, N.J., pastatas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-penktadienį 
nuo 9; v.r. iki 6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet.
«-------------- --- ---------------------------------- --- --------- - ................ ...-........ ......... ......- - ------------ ------ ■*
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ARCHITEKTĄ JONĄ VIZBARĄ 
PRISIMENANT

New Yorko miestas pernai ne
teko kūrybingo, patyrusio archi
tekto, giliai atsidavusio savo 
profesijos estetiniam ir socia
liniam tikslam, Jono Vizbaro. 
Po sunkios ligos jis mirė sau
sio 20, tesulaukęs 54 metų am
žiaus. Gal dėl to per ankstyvo 
praradimo, kai Jonis tebebuvo 
pilnas planų,kurių nespėjo rea
lizuoti, sunku ir šiandien minėti 
jį, kaip nebegrįžtamai pasitrau
kusį.

Atminty jis liko esmiškai jau
nas, energingas, plačių interesų 
ir užsimojimų žmogus, užvis la
biausiai — gyvybingas. Teko jį 
paviršutiniškai pažinti dar anks
tyvais išeivijos laikais Vokieti
joj, o arčiau gyvenimas suvedė 
Amerikoj. Teko neretai su juo 
susitikti ir pabendrauti Wash- 
ingtone ir ypač New Yorke, jo 
paties ir Antano Bendoriaus na
muose. Kažkada vasarą, jo paties 
suplanuotame ir pasistatytame 
vasarnamy Fire Island saloj, ga
lėjau stebėti Jonį vienoj iš jo 
šalutinių “specialybių”: kaip 
metodišku nuodugnumu jis, tam 
kartui perėmęs iš žmonos Jū
ros, ruošė šeimai pietus — pran- 
cūziškąjį skanėstą iš vėžio, žu
vies ir kitų jūros gyvūnų. Žie
mos metu, sulėkę iš skirtingų
kampų į Antaninos Bendorie- 

nės ūkį, braidžiojom drauge po 
gilų Pennsylvanijos šlaitų snie
gą, sekdami stirnų pėdsakais, ir, 
užkopę į vėjuotą viršūnę, dairė
mės į tris šalis, į plačiai atsi
veriantį, niekada nepabostantį 
vaizdą. Ir daug poilsio vakarų 
teko praleisti jo šeimos rately.

Iš visų tų fragmentiškų atsi
minimų buvo susidaręs ir Jonio 
vaizdas. Buvo jis žmogus, kuria
me galėjai jausti vidinę tvirty
bę, savitas pažiūras į gyvenimą, 
į politiką, į meną, į žmones. 
Galėjai jausti ir ramų išdidumą 
— savo profesinės vertės žinoji

LRD premijos reikalu
(atkelta iš 3 psl.)

Mecenatų vaidmuo dabar ati
teko Lietuvių Fondui. Premija 
garantuotai yra. Lietuvių Rašy
tojų Draugijai jau nebereikia rū
pintis, iš kur gaus lėšų premi
jai. Tad tokiu atveju ar never
ta premijos įteikimą grąžinti į 
senąją lietuvišką tradiciją? Čia

Pianistas Vytautas Smetona 
iš Clevelando sausio 23 
koncertavo New Yorko 
Town Hali salėj. Čia spaus

diname New York Times 
kritiko vertinimą, iš NYT 

_ sausio 24. j

Liszt Sonata
Is Performed

By Smetona
By RAYMOND ERICSON

Vytautas Smetona, a 22-yeaf-old 
pianist from Cleveland proved his 
talent most ’successfully in the most 
difficult of the pieces he played in his 
recital in Town Hali yesterday after- 
noon. This was the Liszt B minor 
Sonata, to which the young artist 
brought considerable imagination. He 
wa.s not afraid to slow down or speed 
up without authorization in the score, 
in order to stress dramatic content. 
The results are often petsuasive and 
striking. He met the technical chal- 
lenges of the Liszt piece well if not 
with the greatest facility.

Mr. Smetona, grandson of Antanas 
Smetona, the lašt President of inde- 
pendent Lithuania, studied with his 
mother, Birute; his brother, Anthony, 
and Leonard Shure. He gavę a good 
account pf Haydn’s famous Sonata in 
E flat before the Liszt, without realiz- 
ing all the delicate dynamic variations 
reąuired by the style. As in the Liszt, 
there were several passages treated 
with the slightest of rubatos or a 
sensitive coloration that gavę the 
music added meaning, būt the pianist’s 
control wasn’t constant.

In the second half of the program, 
Mr. Smetona’s concentration seemed to 
flag. Scriabin’s “Vers la Flamme,” 
three ėtudes-tableaux of Rachmaninoff 
and three pieces by Chopin were dealt 
with handily būt with occasional 
memory slips, and the quiet, lyric sec- 
tions of a work would lack tension. 
The pianist is young, yet, and obvi- 
ously gifted. Time and growth are 
what he needs now. 

mą. Jis, atrodo, nejautė nė gra
žiausio reikalo pašaliniam, ne- 
specialistam pasakoti apie savo 
planus bei darbus. Gal dėl to 
apie jo profesinius laimėjimus ar 
rūpesčius buvo nelengva susi
daryti pilnesnį supratimą.

Jis buvo gimęs 1922 Žemai
čiuose, Dimitravoj, netoli Kre
tingos, kur jo tėvas buvo grafo 
Tiškevičiaus ūkvedžiu. Gimna
ziją baigė Palangoj, karo metais 
pradėjo studijuoti architektūrą 
Kauno V. D. universiteto tech
nikos fakultete. Pasitraukęs į Va
karus, toliau gilinosi architektū
ros srity Karlsruhės technologi
jos institute, iš kurio gavo in
žinieriaus diplomą. Atvykęs 
Amerikon 1949, sėkmingai kopė 
aukštyn savo srity. Pradžioj pa
dirbėjo Detroite ir Norwalke 
Connecticut valstijoj. Pagaliau 
tvirčiau įleido šaknis New Yor
ke. Čia jis vedė Jūrą Bendoriū- 
tę, su kuria augino dukrą Eglę 
Juliją ir sūnų Andrį. Dirbo ke
liose architektų firmose, jų var
du projektuodamas gyvenamus 
didesnius ir mažesnius namus 
bei įvairias įmones. Vienas pir
mųjų originalių darbų, kuris su
silaukė nuotraukos ir aprašymo 
architektūros žurnale, buvo į- 
domaus bronzinio fasado sutei
kimas senam Dažytojų profesi
nės sąjungos pastatui 14-toj gat
vėj. Tame bronziniame rezginy 
Jonis jungė savo originalų, sko
ningą piešinį su New Yorko kai 
kuriem seniem pastatam būdin
gais metalo ornamentais. Kad, 
esant lėšom, Jonis nesismulkino, 
pailiustruoja tai, jog šis fasadas ir 
jo bronza, pilkas stiklas bei 
marmuras brangiau atsiėjo negu 
bet kuris kitas tokio pat dydžio 
fasado plotas New Yorke.

Nuo 1961 iki 1966 Vizba
ras — Whittlesey ir Conklin ar- 

įteikimui nebuvo skiriama di
desnės prasmės, buvo įteikiama 
tai ten, tai ten, net ir Kenne- 
bunkporte, kur vasarą vyksta ne
mažas kultūrinis judėjimas. 
Toks įteikimas jau nebėra vai
nikas Lietuvos nepriklausomy
bės šventei.

Šiemet bandoma grįžti į seną
sias tradicijas — premiją paskir
ti prieš Vasario 16. Susidarė ir 
sunkumų, nes kitos leidyklos 
dar nebuvo baigusios savo dar
bų ir dar sausio mėn. išleido 
knygas su praeitų metų data. 
Buvo atsitikimų, kad knygos 
dar labiau vėlinosi, net du, tris, 
keturis mėnesius, ir buvo įtrau
kiamos į svarstomų knygų są
rašą. Tačiau tai nėra išmintinga. 
Leidyklos paprastai gali numa
tyti, kada baigs visus spaudos 
darbus, kada į rinką paleis kny
gą. Jeigu ji vėlinasi, reikia dėti 
jau kitų metų datą. Amerikie
čiai paprastai labai tiksliai iš 
anksto paskelbia knygos pasiro
dymo datą. Reikėtų ir mum pri
prasti prie šios tvarkos.

Kartais gali būti ir kitaip, 
gali knyga pasivėlinti. Tokiu at
veju reikėtų laikytis tokios tvar
kos: kas pasirodė po sausio 1, 
jau įrašoma į naujųjų metų der
lių, nors knygos data gali būti ir 
kita. Tokių atvejų nebus daug, 
nes paskui leidėjai pripras prie 
lietuviškos tradicijos.

Kad būtų visiem paprasta ir 
aišku, galima nustatyti pastovią 
datą, kada bus vertinamos iš
leistos knygos. Tokią datą siū
lom — paskutinį sausio mėne
sio šeštadienį. Data patogi, dar 
lieka laiko iki vasario 16, dar 
galima suorganizuoti ir premijos 
įteikimą. Tokios pastovios datos 
daug kur praktikuojamos, pvz. 
kad ir Amerikos valdžios apa
rate. Ir mum būtų labai pato
gi ir paranki data — visos lei
dyklos visada žinotų, kada verti
namas knygų derlius.

Siūlom Rašytojų Draugijai iš
tesėti premijos paskyrimą, orga
nizuoti jos įteikimą Vasario 16 
riboj, ateičiai pastoviai nustaty
ti datą, kada bus skiriama pre
mija.

chitektų firmos dalininkas. Di
džiausio masto darbas, su kuriuo 
jis čia tampriai susietas, yra nau
jo miesto — Restono Virginijoj 
— planavimas bei centro staty
bos priežiūra. Restonas, supla
nuotas 75,000 gyventojų, įkū
nija naują organiškų miestų kū
rimo sampratą, kuri, kaip prie
šingybė savaimingai besidrie- 
kiantiem priemiesčiam, susilau
kė didelio dėmesio tarptautinėj 
architektūros spaudoj.

Nuo 1967 padeda tašką “ano
niminiam” triūsui įmonėm ir 
steigia savo vardu firmą — Jo
nas Vizbaras, architektas, pa
sikviečia talkon eilę jaunų archi
tektų ir darbuojasi glaudžiame 
ryšy su New Yorko miestu. 
Centrinė New Yorko miesto pla
navimo komisija tuo metu buvo 
pasišovusi įvykdyti ambicingą 
pavyzdinių miestų programą ir 
pradžiai pavedė penkių at- 
naujintinų didmiesčio dalių pla
nus paruošti penkiom atskirom 
firmom. Tarp jų Vizbaras, kuris 
buvo pakviestas planavimo 
komisijos konsultantu, gavo pa
vedimą — išstudijuoti, kas dary
tina pietinei, senajai Bronxo 
miesto daliai atnaujinti. Tai sri
tis apimanti daugiausia viduti- 
tinių ir mažesnių pajamų gy
ventojus, iš viso apie 250,000 
žmonių. Pirmasis, dar kuklaus 
masto darbas buvo tos srities pa
čios pietinės dalies Mott Ha
ven atnaujinimas. Kaip Vizbaras 
suprato savo uždavinį, geriausia 
pacituoti jo paties vieno reika- 
linio laiško žodžius:

“Mott Haven 67-tųjų metų 
plane, kurį parengiau tų metų 
pavasarį, numatyta pagerinti 
gyvenamuosius namus bei urba
nistinę aplinką, drauge išlaikant 
dabartinį patrauklų gatvių bei 
pastatų mastelį. Ištisų kvartalų 
išgriovimo buldozeriais buvo 
vengiama, rūpestingai atnau
jinant bei įderinant senuosius, 
tobuliau suprojektuotus daugia
bučius namus. Į gretimas lais
vas vietas numatyta pastatyti

CHICAGO, ILL
Angliška knyga apie 

------ Chicagos lietuvius ----- L

Sausio 29, sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Chicagos Jaunimo Centre 
įvyksta prof. D. Fainhauzo kny
gos LITHUANIANS IN MUL- 
TI-ETHNIC CHICAGO prista
tymas lietuvių visuomenei.

Naujasis leidinys yra įdomus, 
gausiai iliustruotas, gražiai iš
leistas. Tiek lietuviam, tiek 
angliškai kalbančiai visuomenei 
šiuo leidiniu ne tik autoritetin
gai, bet ir palankiai yra kalbama 
apie lietuvių įsikūrimą, gyveni
mą ir veiklą Chicagoj.

Knygos leidėjas, Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos Leidykla, 
su savo leidiniais jau pasirodo 
ketvirtą kartą. Nuo 1976 yra iš
leista: PALIKĘ TĖVIŠKĖS NA
MUS, A LITHUANIAN CEME- 
TERY, PENNSYLVANIJOS 
ANGLIAKASIŲ LIETUVA ir 
dabar — LITHUANIANS IN 
MULTI-ETHNIC CHICAGO.

Leidykla yra lietuvių visuo
meninė organizacija, registruota 
Illinois valstijoj ir jau atleista

VISIT LITHUANIA IN 1978!

Departure

VILNIUS(5 nights), TALLINN (4 nights)
LENINGRAD (3 nights), COPENHAGEN (1 night)

Early Bird
Totai incl. Totai incl.

Early 
Bird

Date GIT Air Fare APEX Air Fare ★ Saving ★
May 18 $1100 $ 954 $146
Jun 19 $1213 $1076 $137
Jul 17 $1213 $1076 $137
Aug 14 $1213 $1076 $137
Sep 18 $1100 $ 954 $146
Dec 19 $1072 $ 926 $146

Rates based on double occupancy Plūs $3 tax
Also departures from West Coast, Montreal and Toronto

★ Purchase your ticket no later than 45 days prior to departure 
to earn these savings

Air tarės in effect as of UNION TOURS, INC.
Dec 1977 and subject to 6 East 36th Street
change New York, N.Y. 10016

(212) 679-7878

Kun. dr. Juozas Prunskis, žymus žurnalistas, laikraščių 
redaktorius, lietuviškų reikalų rėmėjas ir mecenatas, gruo
džio 22 sulaukė 70 metų.

naujus saikingo dydžio šešia- 
aukščius namus. Tuose nau
juose pastatuose suprojektuoti 
bendruomenei tarnaujantieji 
centrai bei vaikų darželių patal
pos, ir išplanuoti nedideli sode
liai, suteikiant daugiau naudo
jamų plotų atnaujintiem kvarta
lam.”

Iš to matyti, kad Vizbarui rū
pėjo išsaugoti rajonuose jaukų 
dydį, nenustelbti atgaivintinų 
namų naująja statyba, įnešti, kur 
begalima, gamtos — medžių, 
žolynų gyvybės. Kaip matyti, jis 
ir vėliau, perėjęs prie didžiojo 
Bronxo plano, rūpinosi tais pa
čiais žmoniškumo ir saiko bruo
žais. (Bus daugiau)

nuo federalinių mokesčių mokė
jimo prievolės. Leidyklos tikslas 
yra spaudos būdais tarnauti 
bendriesiem lietuvių interesam. 
Visuomenė yra kviečiama šias 
pastangas remti, stojant į leidyk
lą nariais ir perkant bei plati
nant jos leidinius. Nariu gali 
būti kiekvienas asmuo, įmokėjęs 
vienkartinį $100 mokestį. Lei
dyklai vadovauja kiekvienais 
metais renkama direktorių tary
ba, kurios pirmininku yra prof. 
J. Puzinas. Valdybos pirmininku 
yra kun. A. Kezys, S J.

Ateity leidyklos vadovybė yra 
užplanavusi išleisti šiuos leidi
nius: kun. St. Ylos LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS, A. 
Skrupskelienės redaguotą 
LITHUANIAN VVRITERS IN 
THE USA, prof. J. Žilevičiaus 
redaguotą AMERIKOS LIETU
VIŲ MUZIKA, TEATRAS IR 
ŠOKIS ir kun. J. Prunskio LIE
TUVIAI SIBIRE.

-o-
Šių metų pradžioj Amerikos 

Lietuvių Bibliotekos Leidykla 
persikėlė į naujas patalpas, esan
čias Chicagos lietuviškojo Mar- 
ąuette Parko šiaurės vakaruose. 

Naujasis adresas yra 3001 West 
59 St., Chicago, III. 60629. Nau
joji būstinė yra lengvai pasiekia' 
ma Jaunimo Centro, Draugo 
spaustuvės ir Marąuette Parko 
trikampy. Iki šiol, nuo savo į- 

sikūrimo 1976, leidykla veikė 
Jaunimo Centro patalpose.

Naujoj vietoj leidykla bus kar
tu su kita visiem lietuviam labai 
svarbia institucija, jau daug me
tų veikiančia Mykolo Morkūno 
spaustuve. Morkūno spaustuvė, 
apie 20 metų išbuvusį prie 60 
ir Ashland gatvių, dėl visiško tos 
apylinkės susmukimo buvo pri
versta ieškoti naujų patalpų. Iš
eitis rasta bendromis pastango
mis, ir leidyklai, ir spaustuvei 
susiradus bendrai naudotiną pa
statą.

Naujos, didesnės ir patoges
nės patalpos, su modernia, 1977 
įsigyta kompiuterine spaudos 
rinkimo mašina, prisidės prie 
lengvesnio lietuviškosios spau
dos darbų vykdymo.

D.A.

— Worcester, Mass., tradi
cinė Užgavėnių vakarienė, ren
giama Lietuvių Meno Mėgėjų 
Ratelio, įvyks vasario 4, šešta
dienį, 7 vai. vak. Maironio Par
ke. Narės vaišins pačių paruoš
tais lietuviškais Užgavėnių pa
tiekalais. Po vakarienės Ratelio 
nariai atliks programą, o po jos 
šokiai iki vėlyvos nakties, gro
jant geram orkestrui.

— Kun. Simonas Morkūnas, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas, Sioux City, Iowa, 
dažnas lietuviškos spaudos ir lie
tuviškų darbų rėmėjas, vėl pri
siuntė 50 dol. Darbininkui pa
remti.

— Solistė Dana Stankaitytė ir 
solistas Stasys Baras vasario 19 
dainuos Miami, Fla., Vasario 16- 
tosios minėjime.

— Atlantoj, Georgia valstijoj, 
įsteigta nauja LB apylinkė. Stei
gėjam talkino LB Floridos apy
gardos valdyba su pirm. K. Gim
žausku. LB Atlantos apylinkės 
valdybon išrinkti: pirm. dr. J. 
Paukštelis, vicepirm. D. Kaz
lauskienė, sekr. B. Paukštelytė- 
Conley. Valdybos adresas: 3572 
Rosewell Rd., N.W., Atlanta, Ga.

— Prel. Jonas A. Kučingis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas, jau ei
lė metii uoliai remia spaudą. 
Ir šiais metais, atnaujindamas 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė 100 dol. Nuoširdus ačiū.

— Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas praneša, kad tau
tinių šokių mokytojų — vadovų 
suvažiavimas įvyks balandžio 8, 
šeštadienį, 10 vai. ryto Chicagoj, 
6422 So. Kedzie Avenue. Su
važiavimo svarbiausias tikslas— 
išrinkti naują instituto vadovy
bę. Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis adresu: J. Matulai
tienė, 188 Logan St., Brooklyn, 
N.Y. 11208.

— Algis ir Angelė Raulinai- 
čiai, Burbank Calif., lietuviškos 
spaudos mecenatai, pratęsdami 
prenumeratą, atsiuntė 100 dol. 
Darbininkui ir 100 dol. Aidam 
paremti. Nuoširdus ačiū už lie
tuviškos spaudos sunkios būklės 
supratimą.

— Tomas Venclova gruodžio 
11 atskrido į Sydnėjų dalyvauti 
pasaulinės rašytojų sąjungos 
PEN klubų tarptautinėj konfe
rencijoj. Svečią sutiko Australi
jos LB Krašto valdybos pirm, 
prof. A. Kabaila ir kiti lietuvių 
organizacijų atstovai. T. Venclo
va Sydney Lietuvių Klube pada
rė pranešimą apie dabartinę Lie
tuvos būklę, skaitė savo eilėraš
čius literatūros vakare, kalbėjo 
apie literatų problemas Sovietų 
okupuotoj Lietuvoj. Svečias dar 
aplankė Canberros, Adelaidės, 
Melbourno ir Hobarto lietuvius. 
Sausio 2 grįžo į Los Angeles, 
Calif., kur profesoriauja.

— Dr. K. Ambrozaitis iš In
dianos, dr. Br. Nemickas iš New 
Yorko ir poetas Tomas Venclo
va iš Californijos dalyvauja po
litinių studijų savaitgalio pro
gramoj sausio 28-29 Los Ange- 

! les, Calif., Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėj. Politines stu
dijas organizuoja Los Angeles 
Lietuvių Fronto Bičiulių Sam
būris.

— Lietuvių Fondo taryba pir
mam savo posėdžiui 1978 ren
kasi sausio 29 savo būstinėj 
Chicagoj. Bus svarstoma atei
ties veikla. Lietuvių Fondo tary
bos pirmininkas yra dr. Gedimi
nas Balukas, o valdybos pirmi
ninkas — dr. Antanas Razma.

— Dail. Mikalojaus Ivanausko 
foto-grafikos paroda “Šviesa iš 
šviesos” vyksta Chicagoj, Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
meno galerijoj. Paroda už
daroma sausio 31.

— Rima Čerkeliūnienė nuo 
1977 gruodžio 15 perėmė Vliko 
raštinės vedėjos pareigas. (E)

— Dail. A. Tamošaitienės 
audinių paroda rengiama rug
sėjo 30 — spalio 1 Brooklyne, 
Kultūros Židiny. Bus išstatyti 
jos austi kilimai, tautiniai kos
tiumai ir kiti kūriniai. Ta pačia 
proga bus ir audimo kursai. Pa
rodą ir kursus rengia LMK Fe
deracijos New Yorko klubas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. Sikorskis, Australija, I. 
Indurski, Vokietija, A. Mikalū- 
nas, Elmhurst, N.Y., J.B. Smith, 
Fort Myers, Fla. Užsakė kitiem: 
A.M. Senkus, Easton, Pa. — R. 
Kraujalis, S. Farmingdale, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam pirmiem metam 
Darbininko prenumerata yra tik 
10 dol. Atnaujinant Darbininko 
prenumerata visiem yra 13 dol.

' metam. I
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SIOUX CITY, IOWA PHILADELPHIA, PA.

Mažos parapijos didelės aukos
Sv . Kazimiero parapija yra 

vienintelė lietuvių parapija visoj 
lovvos valstijoj. Jungia 103 šei
mas. Parapieeiai paprasti darbi
ninkai ir daugiausia pensininkai.

Klebonas kun. Simonas Mor
kūnas paruošė metinę aukotojų 
knygą. Už jos išspausdinimą 
sumokėjo Rutledge-Gulsrud lai
dotuvių namai.

Praeitais metais turėta 78, 
347.29 dol. pajamų, 74,365.56 
išlaidų. Sausio 1 bankuose para- . 
pijos pinigų buvo 267,104.56.

Didesnių išlaidų pareikalavo 
bažnyčioj įdėtos plytelės ant 
grindų, klebonijoj ir dar dvie
juose parapijos namuose centri
niai vėsintuvai, dviejų parapijos 
namų pagrindinis remontas, 
naujas brangus pečius parapijos 
vakarienėm — 26,423.39. Centri
nei aukštesnei katalikų mokyk
lai išlaikyti išleista 13,954.84; 
algom, parapijos nuosavybei pa
gerinti, diecezijos reikalam, 
LKR Šalpai ir misijom — 15,031. 
39.

Praeitais metais stambesnes 
sumas aukojo: G.M.O’Day — 
1,465 dol., VV. Calhoun — 1,036,
F.E. Rudones — 1,317 (į šią 
sumą Įeina 1,000 dol. prisiminti 
jo motinai Kristinai), J. Pirog —
I, 310, R. Hamilton — 1,003,
J. McGennis — 979, J. Uknis, 
J r. — 955, E. Strozdas — 602, 
VV. August — 584, M. Naryka
— 556, J. Mceckenis — 539, 
P. Shaputis — 572, VV. Dodson
— 535, G. VVolf — 530, kun. 
S. Morkūnas — 685 dol. 
(be to, jis aukojo pavergtai Lie
tuvai laisvinti, LKR Šalpai, spau
dai ir siuntiniam į Lietuvą 5,300 
dol.).

Šv. Kazimiero parapija 
laimėjo pirmą vietą

Praeitų metų spalio 2 vyko 
Sioux City dieeezijos trečias iš 
eilės įsipareigojimų rinkimo va
jus. Prieš vajaus pradžią laikraš
tis įsidėjo kun. Morkūno nuo
trauką ir straipsnį, kuriame buvo 
rašoma: “Šv. Kazimiero parapija 
paruošė dirvą 1977 vajui. Ne 
naujiena, kad ji jau trečią kartą 
iš eilės laimėjo pirmą vietą, 
s u r i n kdam a įsi pa re i goj i m a i s
340.9 procento, iš kurių 249.8 
procento grynais. Šv. Kazimiero 
parapijos parapiečių dosnumo 
pavyzdys yra didelis įnašas į 
dieceziją.”

Įsipareigojimų laikas — 10 
mėnesių. Vajuj dalyvavo 137 
mažos diecezijos parapijos, su 

IMPORT Romualda Šidlauskiene mail

EKPORT 84-14 108th St., Richmond Hill, NY 11418 U.S.A. ORDERCArvn phone; (212) 847.7617

IŠ TAIVANO (FORMOZOS)
— 14 k. aukso, jeido, koralų ir turųuoise 

papuošalai, nuo $17.00, prašykite 
katalogo

IŠ VAKARŲ VOKIETIJOS
— Hummel sieniniai laikrodžiai su švy

tuoklėmis $12.00
IŠ MEKSIKOS

— Odos išdirbinian(handtooled), rankinu
kai, vyriškos ir moteriškos piniginės, 
prašykite katalogo

Užsakymai priimami paštu ąr telefonu po 6 v.v. irsavaitgalrais

This announcement is neither an offerto sėli nor a solicitation of an offer to buy any of these securities 
The offfer is made only by the Offering Circular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/' OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securities will be offered in statės vvhere the Securities Laws of such statės have been complied with.

6,600 rinkėjų. Šv. Kazimiero pa
rapijos 40 vyrų turėjo rinkti į- 
sipareigojimus. Tačiau klebonas 
ryžosi atlikti šį sunkų uždavinį. 
Jis per tris savaites kiekvieną 
dieną nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro lankė parapinei us ir prieš 
vajaus pradžią surinko 9,830 
dol. įsipareigojimų, iš kurių 
7,202 dol. grynais. Šv. Kazimie
ro parapijai buvo paskirta su
rinkti 2,883 dol. Tikslas buvo su
rinkti 750,000 dol., o surinkta 
1,125,000 įsipareigojimais, iš 
kurių didesnė pusė grynais.

Iš Šio vajaus parapija gaus at
gal 8,600 dol.

Kun. S. Morkūnas 
pakeltas į klebonus

Sioux City diecezijos vysku
pas F.H. Greteman, D.D., įkar- 
dinavo kun. Morkūną į diecezi
ją, pakeldamas jį klebonu. Vys
kupas parašė jam gražų laišką, 
padėkodamas už nepaprastą pa
siaukojimą per 25 metus Šv. Ka
zimiero parapijai ir Sioux City 
diecezijai, prašydamas jį ir to
liau dirbti.

Ta proga diecezijos kancleris 
prel. L. M. Ziegmann parašė 
į diecezijos savaitinį laikraštį 
Globė ilgą straipsnį apie paverg
tą Lietuvą, kun. Morkūno veik
lą Lietuvoj ir Sioux City diece
zijoj-

Korespondentas

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių svetainės šėrininkų 

svarbus metinis susirinkimas 
bus sausio 29, sekmadienį, lie
tinių svetainės kambariuose. 
Visi nariai kv iečiami gausiai da
lyvauti. Bus renkami nauji di
rektoriai, padarytas metinis pra
nešimas ir aptariama ateities 
veikla. Po susirinkimo bus vai- 
šės.

Bingo žaidimus rengia Šv. Al
fonso parapijos sodalietės sausio 
27, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Alfonso mokyklos salėj. Bus 
įvairių laimėjimų. Veiks bufetas 
su valgiais. Sodalietės kviečia 
visus.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Šv. Vardo draugijos vyrai. 
Balius bus vasario 5, sekmadie
nį, U.A.VV. salėj, Oldham ir 
O’Donnell gatvėse, Highlandto 
rajone. Prašom bilietus įsigyti iš 
anksto pas draugijos narius ir 
klebonijoj. Be jautienos, bus ir 
kitų valgių. Šokiam gros geras 
orkestras. Bus ir loterija. Pelnas

Užgavėnių balius
Užgavėnių kaukių balius Phi

ladelphijoj ruoštas jau senokai. 
Šiemet jis įv yks vasario 4, šeš
tadienį, Lietinių Namuose, 
2715 E. Allegheny Avenue. 
Kokteiliai bus duodami nuo 7:30 
vai. vak. Po jų bus muzikinė 
programa, atliekama vietinių ta
lentų. Pramatomas kaukių para
das ir geriausių kaukių premija
vimas 25, 50 ir 75 dol. premi
jomis.

Šeimininkės pagamins įvairiu 
lietuviškų valgių. Šokiam gros 6 
asmenų Evening Stars orkestras. 
Šokiai tęsis iki 1 vai. ryto.

Ypač kviečiamas jaunimas, pa
sipuošęs lietuv iškomis kaukė
mis ir kostiumais.

Lietuvių Namų vadovybė pra
mato šitokį renginį padaryti tra
diciniu.

Bilieto kaina 6 dol., studentai 
ir moksleiviai moka 4 dol. Sta
lus dešimčiai žmonių galima už
sisakyti pas Juozą Luką, tel. PI 
3-6383. Bilietai gaunami pas 
platintojus ir prie įėjimo.

Br. Všk.

-o-
— Kiekvieno mėnesio pirmą 

ir trečią sekmadienį nuo 12 vai. 
iki 3 vai. popiet Lietuvių Na
muose gaunami lietuvių mė
giami patiekalai. Artimiausios 
pietų datos — vasario 5 ir 19. 
Pietūs taip pat bus gaunami 

skiriamas Šv. Alfonso mokyklos 
naudai. Visi kviečiami.

Šv. Alfonso parapijos soda
lietės vasario 12, per 8:30 v. 
mišias bus apdovanotos ištiki
mybės dovanomis. Mišias aukos 
jų dvasios vadas kun. A. Dran
ginis. Po mišių parapijos salėj 
bus pusryčiai ir metinis susirin
kimas, kur bus renkama nauja 
v aldyba ir aptarti ateities planai. 
Major Patricia Hanges, žymi 
Baltimore County' policininkė, 
kalbės sodalietėm po susirinki
mo. Visos sodalietės raginamos 
gausiai dalyvauti.

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo minėjimą rengia Balti- 
moręs Lietuvių Taryba ir Lietu
vių Bendruomenė. Vasario 12 d. 
8:30 v. bus pamaldos Šv. Alfon
so bažnyčioj. Vyrų choras “Dai
na” giedos per mišias. Tą die
ną 2 vai. popiet Lietuvių sve
tainės didžiojoj salėj bus iškil
mingas banketas, į kurį pakvies
ta Marylando valstybės guberna
torius Blair Lee, senatoriai bei 
kongresmanai, Baltimorės mies
to majoras W. Donai d Schaef- 
fer ir kiti žymūs asmenys. Va
sario 19 bus tęsiama minėjimo 
programa 2 v. popiet, bus pa
skaita ir meninė dalis, kurią at
liks Tautinių šokių grupė. Ren
gimo komitetas kviečia visus 
atsilankyti ir dalyvauti pamal
dose, bankete ir paskaitoje.

Šv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas rengia šokių vakarą sausio 
28, šeštadienį, 8 vai. vak. Šv. Al
fonso mokyklos salėj. Rengimo 
komitetas maloniai kviečia visus 
narius gausiai dalyvauti. Bilie
tus galima gauti pas Lorettą 
Vandenbergir Phyllis Walstrum.

Jonas Obelinis 

prieš ir po Vasario 16 minėjimo.
— Ligonių pagausėjo šios žie

mos šalčių metu. Šiuo metu ser
ga Leonli.s Kaulinis. Petras Di
delis ir Vytautas Bakuckas.

— Farmacininkas Algis Dan- 
ta, buvęs Philadc'lpliijos LB apy
linkės pirmininkas, dabartinis 
Lietin ių Namų tarybos direkto
rius, pardavęs namus, su jau
kiausiuoju sūnumi Tomu tarny
bos reikalais išsikelia į Puerto 
Rico. Kiti du sūnūs studijas to
liau tęs Philadi'lphijos universi
tetuose.

— Lietuviškų vedybų šiais

FLORIDOS 
LIETUVIAI

LB PBC apylinkės 
metinis susirinkimas

Juno Beach, Fla. Sausio 15 
vietinėj Metodistų parapijos sa
lėj į\ y ko LB Palm Beach County 
aplinkoj gyvenančių bend- 
ruomenininkų susirinkimas, į 
kurį atsilankė gausus narių skai
čius. Be narių, buvo gražus bū
rys svečių iš Kanados, Chicagos 
ir New Yorko.

Apylinkės pirm. Br. Aušro
tas, sugiedojus tautos himną ir 
pagerbus mirusius apylinkės 
narius, šiam susirinkimui pirmi
ninkauti pakvietė Z. Strazdą ir 
sekretoriauti A. Jakubauskienę.

Po apylinkės v-bos narių ir 
kontrolės komisijos pranešimų 
buvo 1978 m. valdybai prirenka
mi nauji nariai. Pagal LB statu
tą pusė senosios \-bos narių, 
būtent, Br. Aušrotas, P. Banienė 
ir J. Šalkauskienė, atsistatydino. 
Į naują \ aldybą slaptu balsai i- 
mu buvo išrinkta: A. Biliūnienė, 
A. Jakubauskienė, A. Šalkaus
kas ir Z. Strazdas. Kandidatė: 
V. Aušrotienė. Kontrolės komisi
ja, susidedanti iš Ą. Rugio, A. 
Kulpos ir Br. Oniūno, buvo pa
likta ir šiem metam.

Susirinkimui pageidaujant, 
“Palm Beach County” apylinkės 
\ ardas buvo pakeistas “Palm 
Beach” apylinke.

Naujai išrinktoji apylinkės v- 
ba pasiskirstė pareigomis taip: 
Z. Strazdas, pirm.; P. Mikšys, 
vicepirm. spaudos reik.; A. Ja
kubauskienė, vicepirm. kultūros 
ir švietimo reik.; A. Biliūnienė, 
\ icepirm. \ isuomeniniam reik.; 
A. Pilipai ičius, sekretorius; A. 
Šalkauskas, iždininkas; ir L. Pet- 
rikonienė, lietinių kartotekos 
\ ėdė ja.

Naujai išrinktoji v-ba susirin
kimo buvo įgaliota ir įpareigo
ta suruošti Vasario 16 minėji
mą, į\ yksiantį vasario 18, Už
gavėnių blynų pobūvį vasario 9 
ir N. Metų sutikimą gruodžio 3 L

Naujai valdybai linkime sėk
mės ir ištvermės stiprinant lie
tuvišką kultūrinį gyvenimą ir 
veiklą šioj gražioj Floridos ap
linkoj.

ab

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

BOSTON, MASS. — WNSR 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. 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo Nevv Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. MI 7-6637.

REMARKABLE DISCOVERY
Jig Best in USA and Europe. “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 

• ***! - patented in S'vitzerland. Registered: USA, Canada and
; ♦ž? L Europe. It eure.;: dundruff. falling hair, itehing scalp,

į splitting ends. strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair cclor. U.sing JIB you vvill never be bald or 
grev- . l.isted in rharmacy Red-Blue-Book. JIB Med- 
icine Lių. 8 oz. a 16 vveek .supply $6.00. Money Order P.P. 

J.IB. LABOF.ATURY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. III. 60650. 
Fili: 2498 Dougali Rd., VVmdsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, DiirJ<iI(gcri;tr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J&J. 

\V. 69ih Si. .Sūd: ve 6: ) Ith Si. ( aceto ii l(il()W. I7th St. Chicago ;
2923 X. MiPv.it.L c .. i I 17 X. Ashland \ve.

metais pramatoma net trys. Jau 
žinoma, kad Algis Maciūnas ruo
šiasi v esti Liuciją Zdanytę iš 
Uartlordo, Rimas Stribys — Jū
ratę Krokytę ir Albertas Valaši- 
nas — Rasą Makarauskaitę.

— Vinco Krėvės mokyklos 
mokiniai ruošiasi daly vauti \ a- 
sario 16-osios minėjime, kurį v a- 
sario 12 rengia Philadelphijos ir 
Pietinės N.J. apylinkės su visų 
organizacijų atstovais. Progra
moj mokiniai dainuos ir šoks 
tautinius šokius.

— \ asario 16-osios šeimyniš
kas tradicinis minėjimas, ren
giamas \ inco Krėvės lituanisti
nės mokyklos, įv y ks vasario 18, 
šeštadienį, 12 vai. Šv. Andrie
jaus parapijos salėj. Bus moki
niam pritaikyta programa, į ku
rią kv iečiami ir mokinių tėv ai.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnav imus ar 
šiaip spaudą parėmę:

38 dol. — O. Jankevičiūtė, 
Nevv York, N.Y.

26 dol. — P. Barbatavičius, 
Scarborough, Ont.

18 dol. — J. J. Ardys, Bloom- 
ington, 111.

Po 15 dol. — A. Šešplaukis, 
So. Bend, Ind., L. Židonytė, 
Nevv Hav en, Conn.

14:50 dol. — V. Banevičius, 
Philadelphia, Pa.

Po 12 dol. — J. Žaliaduonis, 
N.Y., N.Y., E. Nakoncerna, 
Kevv Gardens, N.Y., M. Erčius, 
Little Ncck, N.Y.

11 dol. — L Pov ilavičius, 
Yonker.s, N.Y.

Po 10 dol. — 1. Okunis, Flu- 
shing, N.Y., S. Remeza, Nevv' 
Rochelle, N.Y.

Po 8 dol. — J. Kiaunė, Ja
maica, N. Y., J. Skobė i ka, Bei
liu, Conn., Z. Martinonytė, So. 
Boston, Mass., P. Brazauskas, 
Pąramus, N.J., A. Pocius, Rich
mond Hill, N.Y., B. Paprockas, 
Richmond Hill, N.Y., A. J. Ma
žeika, St. Petersburg, Fla., O. 
Dzetav cckas, Woodhaven, N.Y., 
B. J. Juodelis, Dovvner.s Grove, 
111., B. Kovas, Norvvood, Mass.

Po 7 dol. — A. Jaras, Ke- 
nosha, Wisc., S. Pundzevičius, 
Great Neck, N. Y., L. Rajus, 
Flushing, N.Y., P. Rožev ičius, 
Woodhavcn, N.Y., A. VVishner, 
Lakevvood, Ohio.

Po 6 dol. — L, Kulikauskas, 
S. Ozone Park, N.Y., V. Pra
puolenis, Wilton, Conn.

Po 5 dol. — M. Galdikienė, 
Putnam, Conn., M. K. Čekas,
E. Grecnvvich, R.L, B. Prašaus- 
kas, Lomita, Calif., K. Škirpa, 
Washington, D.C., E. Grudzins- 
kas, Flossmoor, III., R. Šlepe
tys, Brick Tovvn, N.J.

4 dol. — J. Katkus, Brooklyn, 
N.Y.

Po 3 dol. — J. Mėlynis, 
Kearny, N.J., J. Urbonas, Clavv- 
son, Mieli., A. Jonys, Delanco, 
N.J., J. Šlepetys, Jackson 
Heights, N.Y., V. Gyvas, Cle- 
veland, Ohio, A. Sakaiti.s, Wood- 
haven, N.Y., \7. Dabrila, Wor- 
ce.ster, Mass., N. Bajoras, Pitts- 
ton, Pa., J. Uldrikis, Poųuonock, 

Conn., V. Krivickas, Richmond 
Hill, N.Y., E. Vilimaitė, Chi
cago, 111., Z. Dičpinigaitis, 
\Voodhaven, N.Y., J. Vaitkūnas, 
Canton, Mass., L. Kukanauza, 
Providenze, R. L, S. Ziogys, 
\Voodhaven, N.Y., J. Liogis, 
\Voodhaven, N.Y., G. Valiulis, 
\Vaterbury, ('onn., L Gasiliū- 
nas, Jamaica Estates, N.Y., A. 
Skarulis, Brooklyn, N.Y., C. 
Čėsna, \Vorcester, Mass., R. 
Vaičaitis, Oak Ridge, N.J., J. 
Jacyna, London, Ont., A. laco- 
na, Philadelphia, Pa., Pažo, 
Putnam, Conn., J. Černius, 
Brookly n, N.Y., M \ . Milukas, 
Plainvievv, N.Y., J. Ceilius, 
VVoodhaven, N.Y., V. Bublys, 
Birmingham, Mieli., A. M. Sen
kus, Easton, Pa., K. Remeza, 
\Voodhaven, N.Y., A. Skrebū- 
nas, Mississauga, Ont., M. Za
karevičius, Edmonton, Altą., J. 
P. Bulota, Cheshirc, Conn., J. 
Šidlauskas, VVaterbury, Conn., 
S. Klevas, Jamaica, N.Y., O. Ka
ralius, Baltimore, Md., I. Jana
vičius, Cleveland, Ohio, J. 
Vembrė, So. Boston, Mass., B. 
Tutinaitė, Edison, N.J., V. Du
bauskas, VVoodhaven, N.Y., J. 
Paškevičius, Chicago, 111. V. Sa
vukynas, VVoodhaven, N.Y., A.

Bružėnas, Elizabeth, N.J., D. 
VVhitehead, Richmond, Va., J. 
Raštikis, Dayton, Ohio, J. Sli- 
vinskas, Waterbury, Conn., J. 
Miežaitis, Elizabeth, N.J., V. 
Dovydaitis, Lake Worth, Fla.

Po 2 dol. — Pr. Grušas, 
Agoura, Calif., L. Matuz, Rich
mond Hill, N.Y., K. Adomavi
čius, VVorcester, Mass., J. Juo
zapavičius, VVoodhaven, N.Y., 
kun. I. Gedvilą, Moore, Mont., 
V. L. Strazdas, Nevv Britain, 
Conn., J. Sirusas, Flemington, 
N.J., M. Ilgūnas, Jamaica, N.Y., 
A. Diržys, Brooklyn, N.Y., E. 
Badžius, Arnold, Md., A. Valai
tis, Philadelphia, Pa., T. Slap- 
šys, Bellerose, N.Y., M. Svel- 
nis, Needham, Mass., M. Fu- 
manti, N. Arlington, N.J., J. Sku- 
dzinskas, Dorchester, Mass., V. 
Akelaitis, Cleveland, Ohio, H. 
Venis, VVoodhaven, N.Y., K. S. 
Butkus, VVoodhaven, N.Y., Ig. 
Malūnas, Cleveland, Ohio, J. 
Bagdonas, VVoodhaven, N.Y., V. 
Gureckas, Oxon Hill, Md., A. 
Budzinauskas, VVaterbury, 
Conn., P. Bertman, Qu. Apelle, 
Sask., E. Kriv inskienė, Hamil
ton, Ont., E. Donolme, VVood
haven, N.Y., J. Orentas, Brook
lyn, N.Y., S. Luinis, Somerville, 
Mass., V. Vaškys, Crovvnsv ille, 
Md., A. Giraitis, Irvington, N.J.

1,50 dol. — A. Arminas, Kear
ny, N.J.

Po 1 dol. — V”. Lukas, Ne- 
vvark, N.J., M. Kulikaitis, Pater- 
son, N.J., H. Golden, VVilkes- 
Barre, Pa., J. Pavvlovvski, Mid- 
dleboro, Mass., A. J. Gruodis, 
VVappingers Falls, N.Y., B. Ja- 
cikevičius, Brooklyn, N.Y., F. 
Jenusonis, Nevv Britain, Conn., 
S. Jankūnas, VVatertovvn, Mass., 
V. Z. Šaulys, Kinnelon, N.J., R. 
Gundermanas, Maspeth, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Models
j For §
§ Television, §
§ Fashion, / §
§ Commercials, §
§ Shovvs, |
§ Advertising §
§ Beginners and § 
§ Professionals §
Į Apply This ?
Z Week 1-5 P.M. ? 
? (Suite 404) 7
Y 225 West 57th St., § 
§ N.Y.C. § 
į 212-586-3556 £

BDEXTER PARK
PHARMACY .

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

- —‘

SPREADER — CUTTERS
WITH EXPERIENCE. STEADY JOB, 40 HOUR
WEEK, OVERTIME, APPLY OR CALL. SPACE LEGS

350 CANTOR AVĘ., LINDEN. N.J. (201) 862-353
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BROCKTON, 
MASS.

Jono Prūsaičio pirmieji 
kunigiški žingsniai

Klebono kun. Petro Šakalio 
pastangomis šios parapijos jau
nuoliui Jonui Prūsaičiui, Šv. Ka
zimiero kolegijos Romoj auklė
tiniui, sausio 7 Šv. Kazimiero 
bažnyčioj vysk. Antanas Deks- 
nys suteikė kunigystės šventi
mus.

Iškilmių procesijoj dalyvavo 
vysk. A. Deksnys, prel. L. Tula- 
ba, P.A., kleb. kun. P. Šakalys, 
tėv. A. Jurgelaitis, OP, prel. V. 
Balčiūnas, kun. A. Baltrušiūnas, 
kun. A. Abračinskas, kun. V. Val
ka vičius, du lietuviai pranciško
nai, kun. A. Janiūnas, kun. Pas
kalis, kun. Bacevičius. Procesi
jos prieky buvo nešamas kry
žius, jį lydėjo 40 berniukų su 
žvakėmis. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas komp. J. 
Gaidelio.

Mišias koncelebravo vysk. A. 
Deksnys su gausiu būriu kunigų. 
Pamokslą anglų ir lietuvių kal
bomis pasakė vysk. A. Deksnys. 
Aukas atnešė naujojo kunigo tė
vas D. Prūsaitis, du broliai ir jų 
šeimos.

Sausio 8, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Šv. Kazimiero bažnyčioj 
naujasis kunigas aukojo pirmą
sias mišias. Bažnyčion atlydėtas 
panašios procesijos, kaip ir 
šventimų dieną. Pamokslą pasa
kė Šv. Kazimiero Romoj kole
gijos rektorius prel. L. Tu- 
laba, P.A., lietuviškai ir angliš
kai.

Po mišių, chorui giedant su ti
kinčiaisiais Marija, Marija, kun. 
Jonas laimino tėvą, brolius, ki
tus gimines ir tikinčiuosius.

Po religinių iškilmių buvo 
vaišės parapijos salėj. Suvažiavo 
daug kunigų ir pasauliečių net iš 
tolimesnių apylinkių. Prie gar
bės stalo, apsuptas svečių, vidu
ry sėdėjo primicijantaš kun. Jo
nas. Vaišių ■metu sveikinimam 
vadovavo tėv. dr. A. Jurgelaitis, 
OP. Sveikino miesto valdybos 
atstovas, N. Jėzaus Seserų vy
resnioji sesuo Anunciata, kleb. 
kun. P. Šakalys, LB apygardos 
vardu V. Senuta (St. Jančauskie- 
nė įteikė dovaną), prel. L. Tula- 
ba. Pabaigoj kun. Jonas visiem 
padėkojo.

Sūkurio ansamblio mažųjų 
grupė pašoko tris šokius, ir jau
noji solistė M. Bizinkauskaitė 
padainavo keletčj. dainų solo.

Pirmosios vestuvės 
Sūkury

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčion gruodžio 17 susi
rinko daug lietuviškos visuome
nės iš Brocktono, Bostono ir apy
linkių. Progą tam suteikė Sū
kurio ansamblio šokėjų pirmo
sios vestuvės: Vida Rozalija Čep-

Jonas Petras Prūsaitis iš 
vysk. A. Deksnio priima 
kunigystės šventimus sausio 
7 Šv. Kazimiero bažnyčioj 
Brocktone.

kauskaitė ištekėjo už Rimanto 
Mato Veito.

Suėjo palyda: pirmoji pamer
gė Lina Šimkutė su pirmuoju 
pabroliu Vyteniu Veitu, Jūratė 
Dambrauskaitė su Vytau
tu Čepkausku, Audra Veitaitė su 
Juozu Čepkausku ir žiedų nešė
jai Vida Veitaitė (jaunojo pus
seserė) su Algiu Veitu (jaunojo 
broliuku). Jaunąją prie altoriaus 
atvedė jos tėvelis Pranas Čep- 
kauskas.

Jungtuvių mišias aukojo ir mo
terystės ryšį palaimino Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bonas kun. Petras Šakalys. So
listė V. Balčiūnienė, palydint 
vargonais muz. J. Gaideliui, 
giesmėmis didino iškilmių nuo
taiką. Po priesaikos bažnyčioj 
klebonas sveikino jaunavedžius 
ir linkėjo nepalūžti sunkiose va
landose, bet likti ištikimiem 
duotai priesaikai.

Jaunavedžiai, gimę šiame 
krašte ir baigę lietuviškas mo
kyklas, abu šoko Brocktono jau
nimo ansamblio Sūkurio vyrės1- 
niojoj grupėj. Vida studijuoja 
medicinos technologiją, o Ri
mantas inžineriją. Turėdami 
veržlius ir pasiturinčius tėvus, 
abu studijas tęs toliau.

Vidos tėvai Janina ir Pranas 
Čepkauskai gyvena Brocktone, 
Rimanto — Irena ir inž. Bru- 
tenis Veitai — Miltone.

Vestuvinė iškilminga puota į- 
vyko jaunojo tėvų erdviuose na
muose. Į puotą susirinko arti
mieji, Sūkurio vadovai ir gausus 
jaunimas.

Jaunavedžiai, pasinaudodami 
universiteto atostogomis, išva
žiavo į Vermonto kalnus.

E. Ribokienė

Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam!

A.A.
MATUI MILUKUI

mirus, jo dukrą gydytoją Emiliją Matulaitienę ir visus arti
muosius giliai užjaučia

New 'Yorko Liet. Gydytojų Draugija

A.A.
STEFANIJAI LILEIKIENEI

mirus, jos vyrui Aleksandrui Lileikiui, dukroms Ritai, Aldo
nai ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Butų šeima

Musų mielai kaimynei
ANTANINAI POŠKIŪTEI-ANDRIUŠIENEI,

Sibiro kankinei, Eastone, Pa., sausio 14 mirus, jos bro
liui, sesutei, Elenai ir Juozui Andriušiam ir jų šeimom 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

A. M. Senkai

MATĄ MILUKĄ ATSISVEIKINANT
Sausio 13 Richmond Hill, 

N.Y., mirė ankstesnės kartos žy
mus veikėjas Matas Milukas, 
sulaukęs 92 metų. Buvo pašar
votas M. Šalinskienės šerme
ninėj. Sausio 16, pirmadienį, po 
mišių Apreiškimo parapijos baž
nyčioj palaidotas Šv. Karolio 
kapinėse. Liko dvi dukterys — 
Emilija Matulaitienė, Rūta 
Strazdienė ir 5 sūnūs— Antanas, 
Matas, Juozas, Kazys, Vytas.

Matas Milukas buvo gimęs 
1885 rugsėjo 4 Šeštokuose prie 
Marijampolės. Baigė Rudami
nos pradžios mokyklą. Tėvui 
anksti mirus, motinai buvo sun
ku verstis su mažų vaikų būriu. 
Bet Matas vistiek užsispyręs iš
laikė Kalvarijos dviklasės mo
kyklos egzaminus ir gavo pažy
mėjimą. Tada pradėjo mokytis 
vargonininkauti.

Pirmoji kelionė per Atlantą
Matas turėjo brolį kunigą An

taną, kuris tuo metu mokėsi 
Fribourgo universitete Šveica
rijoj. Brolis, baigęs studijas, ry
žosi pasimatyti su namiškiais. 
Pasimatymo vieta buvo paskirta 
ne Lietuvoj, bet Vokietijos pu
sėj, netoli Eitkūnų, pas Bildvie- 
čių kleboną Hinzmanną.

Po šio pasimatymo Matas 
drauge su broliu iškeliavo į 
Ameriką. Iš Karaliaučiaus iki 
Berlyno dar turėjo palydėti dvi 
keleives, kandidates į vienuoles. 
Tai buvo Kazimiera Kaupaitė ir 
Magdalena Šedvydaitė. Jos bu
vo vienos iš Šv. Kazimiero se
serų vienuolijos kūrėjų.

1902 broliai pasiekė New 
Yorką, bet čia prie Mato prisi
kabino valdžios atstovai, kad 
jo akys blogos, kad jis turi 
trachomą. Uždarė Ellis saloj. 
Negelbėjo nei kun. Antano visos 
pastangos. Nors jis neturėjo jo
kios akių ligos, bet biurokratai 
valdininkai grąžino jį į Vokie
tiją, į Hamburgo miestą.

Jam buvo 17 metų. Be pini
gų, be pažinčių svetimoj žemėj. 
Vargais negalais pasiekė Ber
lyną, iš ten Eitkūnus, slapta 
perėjo sieną ir grįžo į gimtinę, 
į Šeštokus.

Veiverių seminarijoj
Namuose Matas jau nebuvo 

reikalingas, nes čia ūkininkavo 
jaunesnysis brolis Jonas. Taip 
Matas 1903 įstojo į Veiverių 
mokytojų seminariją. Čia jis mo
kėsi iki 1905, kada buvo revo
liucija. Buvo sujudę ir semina
rijos mokiniai, reikalavo, kad 
viskas būtų dėstoma lietuvių 
kalba. Tą reikalavimą perskaitė 
Matas Milukas. Paskui prasidė
jo represijos. Matui teko pasi
traukti iš Veiverių mokytojų se
minarijos, nes jo ieškojo dragū
nai.. Jis buvo pasitraukęs į Ky
bartus ii' laukė patogaus momen
to pabėgti.

Antroji kelionė per Atlantą
1906 kovo mėnesį jis antrą 

kartą perplaukė Atlantą. Išlipęs 
New Yorke, tuoj atsidūrė She-

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupacijai 
prisiminti. Ženkleliai lipinami 
ant vokų. 100 ženklelių už 
1 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

Matas Milukas

nandoah, Pa. Čia gyveno jo bro
lis kunigas Antanas ir turėjo 
Žvaigždės leidyklą ir spaustu
vę. Matas pradėjo dirbti spaus
tuvėj. Greitai pasidarė brolio de
šinioji ranka, spaustuvėj dirbo 
net po 16 valandų per dieną, 
sekmadieniais dar turėjo vargo
nininkauti.

Apie metus laiko iš Žvaigždės 
negaudavo jokio atlyginimo. 
Pragyvenimą sudarė vargoninin
kavimas. Jis vargonininkavo Gi- 
rardvillėj, vėliau Shenandoah, 
Philadelphijoj ir pagaliau Mas- 

pethe, N.Y.
Matas buvo geriausias brolio 

kunigo talkininkas, dalyvavo vi
sose draugijose, pats jas organi
zavo ir vadovavo.

1907 Brooklyne įsisteigė LRK 
Susivienijimo laikraštis Garsas. 
Matas pradėjo dirbti Garse, bet 
ir su Žvaigžde nenutraukė ry
šių. Dvi dienas per savaitę va
žiuodavo į Philadelphiją padėti 
Žvaigždės spaustuvėj. Už tai 
brolis jam apmokėdavo kelionės 
išlaidas.

Spausdina knygas
Nuo 1906 iki 1909 Žvaigždė 

buvo leidžiama Shenandoah, 
Pa. Abu broliai norėjo išleisti 
kuo daugiau lietuviškų knygų, 
nes tikėjo, kad tuo labiau pa
sitarnaus atsikuriančiai Lietu
vai. 1909 Žvaigždė buvo per
kelta į Philadelphiją. Ten suma
žėjo ir knygų spausdinimo karšt
ligė.

Grįžta Lietuvon
Ats įstačius Lietuvai, Matas 

1920 rugpiūčio mėnesį grįžo 
į Lietuvą. Pradžioj dirbo pra
monės įmonėse, o nuo 1930 
gavo tarnybą Lietuvos banke, 
kur ėjo kasininko pareigas.

Antrojo pasaulinio karo metu 
1944 spalio 17 ties Vištyčiais 
perėjo sieną ir pasitraukė iš 
Lietuvos. Pradžioj gyveno Vie
noj, paskui nusikėlė į Inns- 
brucką, kur surado išsibarsčiu
sią šeimą.

Vokietijoj
Pokario metais apsigyveno 

Stuttgarte, lenkų ir ukrainiečių 
stovykloj buvo sekretorius ir 
vertėjas. Čia jis daug padėdavo 
lietuviams, kurie keliavo į Ame
riką. Kai stovykla buvo perduo
ta armėnams, jis apgyvendino 
ir lietuvių. Jo rūpesčiu buvo 
įkurta ir antroji stovykla mies
te. Kelis šimtus lietuvių apgy
vendino apylinkės miesteliuose.

Vėliau Matas persikėlė į 
Stuttgarto priemiestį. Čia jo bu
tas buvo pilnas prakeliaujančių 
lietuvių. Visiem jis pagelbėjo.

Trečioji kelionė per 
Atlantą

1946 liepos 15 jis su šeima 
išlipo New Yorke. Atvyko ant
ruoju transporto laivu. Tuo metu 
jis buvo 61 metų amžiaus.

Grįžo į spaudos darbą. Buvo 
Amerikos savaitraščio adminis
tratorius ir dirbo spaustuvėj. 
1951 išėjo į pensiją. Tuo metu, 
kai buvo sujungti Amerika, Dar
bininkas ir Lietuvių Žinios, jam 
dar teko trumpą laiką dirbti ir 
naujai organizuojamoj Darbinin
ko spaustuvėj.

Neužmiršo jis ir Vokietijoj 
likusių lietuvių, — 40-čiai jis 
sudarė dokumentus atvykti į 
Ameriką.

Rašto žmogus
Kaip ir brolis kun. Antanas, 

jis irgi negalėjo praeiti pro raštą. 
Rašė Žvaigždėj, Garse, Darbi-

LB Bostono Kultūros Klubo 
šio mėnesio susirinkimas įvyks 
sausio 28, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Tautinės Sąjungos namuo
se, 484 E. 4th St., So. Bostone. 
Aušros Jurašienės paskaitos te
ma: Balys Sruoga ir šiandie
ninė lietuvių literatūra. Po pa
skaitos, kaip ir visada, karštas 
vynas.

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimas bus minimas va
sario 19 Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėj. Rengia Bostono Altos sky
rius.

ninke, vėliau Amerikoj ir kituo
se laikraščiuose. Rašė kores
pondencijas, apsakymus, veda
muosius, mėgo rašyti feljetonus. 
Į lietuvių kalbą jis išvertė: 
H. R. Haggard — Marija (ro
manas) — 1939, Charlotte M. 
Yonge—Lady Klareta, I ir II 
tomai 1940.

Jam teko uoliai veikti LRKSA, 
buvo seimų sekretorius, iždo 
globėjas ir buvo vienas iš LRKF 
organizatorių.

Su žmona Emilija išaugino ir 
išmokslino dvi dukras ir penkis 
sūnus. Žmona mirė 1967.

Ir gilioj senatvėj mėgo skaity
ti laikraščius, draugam rašyti 
laiškus, prižiūrėti darželio 
gėles, (p.j.)

LB Bostono jaunimo sekci
jos susirinkimas įvyks sausio 29, 
sekmadienį, So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos rūmų 4-tame 
aukšte. Susirinkime bus duota 
veiklos apyskaita ir renkama 
nauja valdyba.

Bostono lietuviai skautai 
Česlovas Kiliulis, Paulina Kal
vaiti enė, Rita Čereškaitė, Jūratė 
Dambrauskaitė, Vilija Eikinaitė, 
Victor Kenter ir Reda Veitaitė 
sugrįžo iš šeštosios tautinės lie
tuvių skautų stovyklos, vykusios 
sausio 2-15 Australijoj. Kartu su 
skautais vyko ir Eugenija Rač
kauskienė bei Dalia Jasaitytė.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas ir pianistas Vytenis Vasy- 
liūnas šio sezono koncertų seri
ją pradėjo Californijoj, tęsė Chi
cagoj, sausio 7 pasirodė New 
Yorko Carnegie rečitalių salėj, o 
sausio 8 grįžo į Bostono Jordan 
Hali mažąją salę. Tai nenuils
tančios energijos muzikai.

Lietuvos vyčiai sausio 7 su
rengė kalėdinį pobūvį. Daly
viai atsinešė dovanėles, kurios 
buvo sunumeruotos ir vyko bur
tų keliu traukimas, kam kas teks. 
Daugiausia įdomumo sukėlė do
vanėlių pasikeitimas, kai ir men
kesnę dovanėlę laimėjęs turėjo 
teisę ją pakeisti į kito ge
resnę dovaną.

Elena Vasyliūnienė, eilę me
tų dirbusi John Hancock draudi
mo bendrovėj, sausio 4 išėjo į 
pensiją. Bendrovė jai surengė 
gražias išleistuves.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta

KOVO 23
iš Bostono ir New Yorko kaina tik $741.00.
įskaitant maistą, ekskursijas į Kauną ir Trakus. 
Užsiregistruoti galima iki vasario 9.

SEKANČIOS VIENSAVAITINĖS—Maskva, Vilnius, 
Leningradas

gegužės 9 (užpildyta) 
rugsėjo 17 
rugsėjo 22

balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4

DVISAVAITINĖS — Maskva, Vilnius, Leningradas, Briuselis 

liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3

gegužės 28
birželio 11
liepos 2

gruodžio 22
Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvų skridimais — 
NE CHARTERS, aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos 
vadovų.

Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papil
domu mokesčiu. /

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo 
laiku, bus paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadvvay, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas 617 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė 
ir Albina Rudžiūnienė

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

k... ------------ -----------------------------------------------

BnnK-Bvmnii 
Postagepaid both umys 

Fast, [onuenientprivate, sofejree! 
Thnt's luhat BnnKinCBVmniLis^į
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings ĮjTjz čĮ 

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
trauki® sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtlkrlni- 

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
J procentus,

ISįlrn leidžiamus įstatymų. \ i 
pjr * Dėl lengvo taupymo bū- * 

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 West Broadvvay
South Boston
9 AM to 3 30 PM
Monday thru Fnday
Satufday 10 AM to 1 PM 
268-2500
NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galiivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues.. Wed & Fri. 
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

i South Boston. 
'Savings Bank'

THE LEADER" .^

ALFREO W ARCHIBALD PRESIDENJ
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
sausio 28, šeštadienį, Maironio 
lituanistinė mokykla dirba 
Židiny, drauge vyksta generali
nė repeticija. Sausio 29, sekma
dienį, Maironio lituanistinės 
mokyklos vaidinimas. Pradžia 2 
vai. popiet.

Lietuvių Atletų Klubo narių 
susirinkimas, dėl sniego audros 
neįvykęs sausio 20, nukeliamas į 

vasario 10, penktadienį, 7:30 
v.v. Kultūros-Židiny.

Muzikos Žinių naujas nu
meris jau atiduotas spaustuvei 
rinkti. Redaguoja Vargonininkų- 
Muzikų Sąjungos pirmininkas 
Vytautas Kerbelis.

Lietuviškų vestuvių vaidini
mas dėl siautusios sniego pūgos 
buvo atšauktas ir nukeltas į kitą 
datą. Bostono etnografinį an
samblį, kuris tas vestuves vaidi
na, buvo pakvietusi Liet. Religi
nė Šalpa.

Siautusi didelė sniego audra 
praeitą savaitgalį sustabdė visą 
gyvenimą. Neveikė mokyklos, 
bankai, daug krautuvių buvo už
daryta. Sustojo judėjimas šoni
nėm gatvėm. Tik pagrindinės 
gatvės buvo prakastos.

Maironio lituanistinė mokyk
la dėl siautusios sniego audros 
praeitą šeštadienį pamokų netu
rėjo.

Maironio lituanistinė mokykla 
šį šeštadienį renkasi į Kultūros 
Židinį. Bus vaidinimo generali
nė repeticija, taip pat atskirai 
dirbs visos klasės. Vaikų darže
liui pamokų nebus. Repeticijos 
užsitęs iki 3 vai. popiet.

Maironio mokyklos vaidini
mas bus sausio 29, sekmadienį, 
2 v. popiet Kultūros Židinio 
didžiojoj salėj. Bus vaidinama 
Lietuvos istorijos ir svarbesnių 
epizodų pynė. Vaidinimą parašė 
mokytoja Valentina Ūselienė. 
Vaidina beveik visa Maironio 
mokykla. Šokius parengė Rita ir 
Jurgis Oniūnai, chorą — Nijolė 
Ulėnienė. Vaidinimą režisuoja 
Vida Jankauskienė. Spalvingus 
jaunųjų vaidintojų drabužius 
siuva jų mamytės.

Henrikui Kačinskui, dramos 
aktoriui, sausio 23 suėjo 75 me
tai amžiaus. Šią sukaktį jis pami
nėjo sausio 22 savo artimųjų 
draugų tarpe.

Vienos savaitės atostogos Ha
vajuose, įskaitant kelionę lėktu
vu, 7 naktis gerame viešbuty, 
visus pervežimus vietoj — tik 
369 dol. Išvykstama vasario 3. 
Dėl platesnių informacijų skam
binti Vytis International, telef. 
769-3300.

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

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS WATERBURY

įvyks vasario 4, šeštadienį, 7:30 v.v. Šv. Juozapo mo
kyklos didžiojoj salėj, 29 John St. Waterbury, Conn.

Programoj dalyvauja BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS, 
vadovaujamas kompozitoriaus JULIAUS GAIDELIO.

Šokiam groja JOHNNY MARTIN orkestras iš 
Hartford, Conn.

Svečių vaišėm bus paruoštas lietuviškų užkandžių bu
fetas ir atgaivos stalas. Laimės išmėginimui — turtinga 
loterija.

Stalų rezervacijomis rūpinasi knygynas Spauda, 756- 
5173.

Įėjimo auka — 6 dol., jaunimui — 3 doi.
Lietuvių Bendruomenės apylinkės valdyba

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

A. a. Matui Milukui, lietuviš
kos spaudos puoselėtojui, at
minti lietuvių pranciškonų lei
džiamai spaudai paremti aukojo: 
po 25 dol. — Liutaveras ir Da
nutė Siemaškai, L.J. Giedraičiai, 
po 20 dol. — K. J. Jonynas, 
Henrikas ir Irena Miklai, LB 
Great Neck apylinkė, Jonas ir 
Irena Vilgaliai, po 15 dol. —
C. A. Matuzai, Jonė ir Vytas Staš- 
kai, po 10 dol. — Šilbajoriai, 
Jadvyga Lukošienė, Laima ir 
Jurgis Savaičiai, Marytė Šalins- 
kienė, po 5 dol. — Irena Ba
naitienė, M. Samatienė. Velio
nio dukrom, sūnum ir artimie
siem reiškiam nuoširdžią už
uojautą, o aukotojam lietuvišką 
ačiū.

A. a. Matui Milukui atminti 
dr. Nijolė Bražėnaitė aukoja 25 
dol. Kultūros Židiniui. Nuošir
dus ačiū.

Vienos savaitės atostogos 
Puerto Vallarta, Meksikoj, pir
mos klasės viešbuty kainuoja tik 
399 dol. Į šią kainą įskaitoma 
ir kelionė American Airlines 
lėktuvu. Norint gauti viešbuty 
ir maistą, primokama 119 dol. 
Iš New Yorko iš skrendama 
sausio 29 ir vasario 12. Dėl pla
tesnių informacijų skambinti: 
Vytis International, tel. 
769-3300.

Antanas ir Zuzana Mažeikai, 
Darbininko ilgamečiai skaity
tojai, gyvenę Ozone Park, N.Y., 
neseniai persikėlė į St. Peters- 
burg, Fla. Antanui Mažeikai 
gruodžio 28 buvo padaryta ope
racija. Po sėkmingos operaci
jos Antanas gydytojo priežiū
roj palengva sveiksta. Draugai 
iš New Yorko linki greit su
stiprėti ir įsijungti į didėjančios 
St. Petersburgo lietuvių koloni
jos veiklą.

Užgavėnių kaukių balius įvyks 
vasario 4 Kultūros Židiny. Pra
džia 8 v.v. Šis tradicinis kau
kių balius visada sutraukia 
linksmą publiką ir praeina su 
smagia nuotaika. Šiemet kaukių 
premijavimo komisiją sudaro: 
Dalia Bagdžiūnaitė, Dalia Sa
kaitė ir Vytautas Daugirdas. 
Rengėjai — New Yorko ateiti
ninkai — ragina visus baliuj da
lyvauti su kaukėmis. Šiam vie
nam vakarui palikite savo kas
dienines būtinybes namuose ir 
įsijunkite į vakaro linksmumus. 
Pavirsite karalaičiu, didvyriu, ra
gana, juokdariu. Tai bus pasku
tinė proga prieš gavėnią pasi
šokti, padainuoti, pajuokauti. 
Tad jos nepraleiskite.

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

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

Leonas Keršulis, atvykęs pasi
svečiuoti į New Yorko apylin
kes, prašomas paskambinti savo 
giminaičiui Kiaulėnui į Detroitą, 
telef. 313 843-7560.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos, Elizabeth, N.J., vadovy
bė išleido gražią metinės apy
skaitos knygutę, kuri yra gausiai 
iliustruota. Leidinėlį spausdino 
pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne. Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijai vadovauja kun. 
Petras Žemeikis. Jam talkina 
kun. Juozas Pragulbickas, kun. 
Anastazijus Valančius ir Šv. 
Pranciškaus seserys.

Užgavėnių kaukių baliuj, kuris 
įvyks vasario 4, bus gausūs šal
ti užkandžiai ir karšta vakarienė 
su stipriais gėrimais. Vakarui 
gros neperseniai įsikūręs Belle 
Terre orkestras, kuris yra turėjęs 
didelį pasisekimą lietuvių tarpe. 
Jo repertuaras yra mėgiamamas 
jaunų ir vyresnių ir visus pra
džiugina savo lietuviškumu ir 
profesionaliu atlikimu. Orkestrą 
sudaro: Vytautas Daugir
das, Konstantinas Kazlauskas, 
Leonardas Ralys ir Viktoras Ra
lys.

Viktorija Bagdonienė, dail. 
Juozo Bagdono žmona, sausio 
21, šeštadienį, eidama Jamaica 
Avė., paslydo ir susilaužė ranką.

Maironio mokykloj pirmasis 
pusmetis dėl sniego audros ir 
dėl vaidinimo baigiamas tik va
sario 11. Tą pačią dieną bus ir 
mokytojų tarybos posėdis Kultū
ros Židiny.

Kario žurnalo sausio mėn. nu
meris jau išspausdintas pranciš
konų spaustuvėj ir siuntinėja
mas skaitytojam. Numeris pa
didintas, turi 44 puslapius. Jame 
rašo: dr. V. Gidžiūnas — Didy
sis Lietuvos Kunigaikštis Algir
das ir jo laikų Lietuva, Donatas 
Skučas — Vokiečių — sovietų 
karas 1941 metais remiantis vo
kiečių dokumentais, O. Žadvy
das — Grįžimas tėvynėn, J.V. 
Sūduvas — Lietuvos pilia
kalniai, Jonas Navikas — Van
denė (iš lietuvių pasakų ir pada
vimų); iliustravo dail. 
Vladas Žilius. Šaulių skyrius — 
Tremties trimitas, karinės ži
nios kronika.

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 
Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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.

NAUJAUSIA 
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 50c.
Šios bei kitos lietuviškos 

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

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

nai jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highiand Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Klaipėdos Krašto atvadavimo minėjime sausio 15 Kultūros Židiny. Iš k. Simo Kudir
kos šaulių kuopos pirmininkas Kęstutis Miklas, skaitęs paskaitą Martynas Gelžinis, 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, Vida Jankauskienė, skaičiusi poeziją apie 
Klaipėdos kraštą, Juozas Boley-Bulevičius, skaitęs J. Budrio ir vieno prancūzo prisi
minimus, Paulius Jurkus, padekoravęs salę. Nuotr. L. Tamošaičio

PRISIMINTAS KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMAS
Klaipėdos krašto atvadavimo 

sukaktis prisiminta sausio 15 
(tikrąją atvadavimo dieną) Kul
tūros Židinio mažojoj salėj. 
Žmonių prisirinko pilna salė, 
nors šioj salėj minėjimas buvo 
rengiamas pirmą kartą. Paprastai 
jis buvo evangelikų salėj Wood- 
havene, bet, mirus kun. P. Da
giui, uoliam šio minėjimo orga
nizatoriui, iniciatyva atiteko 
šaulių kuopai, ir šį minėjimą 
perkėlė į Židinį.

Per garsiakalbius buvo lei
džiamos lietuviškos dainos apie 
jūrą. Šią dainų pynę parūpino 
Aloyzas Balsys, jas pirma įrašy
damas į garsajuostę ir čia iš jos 
leisdamas per garsiakalbius. Su
skambus “Lietuviais esame mes 
gimę”, pradėtas minėjimas.

Jį pradėjo šaulių kuopos pir
mininkas Kęstutis Miklas. (Jis ir 
dar keli šauliai turėjo unifor
mas). Jis prisiminė sukaktį, per
skaitė sukilėlių išleistą atsišau
kimą, žuvusius dėl Klaipėdos at
vadavimo paprašė pagerbti atsi
stojimu ir susikaupimo minute.

NEWARK, N.J.
Švč. Trejybės 

parapijos žinios
Kalėdų naktį bažnyčia buvo 

pilna žmonių. Mišias konceleb- 
ravo prel. J. Scharnus su dviem 
pranciškonais iš Brooklyno. Gie
dojo Šv. Cecilijos choras, kuriam 
dirigavo Klemensas Bagdonavi
čius, solo giedojo Danutė Kiau- 
šaitė. Pamokslą pasakė prel. J. ( 
Scharnus. Po mišių parapijos sa
lėj buvo kavutė. Šeimininkavo 
Lietuvos vyčių 29 kuopa.

Tradiciniai pietūs ir šokiai 
Naujų Metų vakare parapijos 

salėje praėjo puikioj nuotaikoj. 
Atsilankė daug žmonių. Parapi
jos klebonas prel. J. Scharnus 
padėkojo komitetui, kuris rengė 
šį renginį.

Su Naujų Metų pradžia pa
keista sekmadienio mišių tvarka. 
Daugiau nebebus mišių 8 ir 9 
vai. ryto, bus tik 8:30 vai. ryto 
ir kitos įprastine tvarka — 10:30, 
12 vai.

Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos rengtas blynų balius, tu
rėjęs įvykti sausio 29, šį sek
madienį, dėl blogo oro ir dėl 
dar blogesnio susisiekimo, ne
įvyks.

Lietuvos vyčių 29 kuopa meti
nį liaudies šokių vakarą 'rengia 
vasario 4 parapijos salėj.

F.V.

Parduodama lietuviškos rugi
nės duonos kepykla, kurią sa
vininkai savo šeimoj laikė nuo 
1915 metų. Parduodama, nes 
nusilpo sveikata. Kreiptis: Kil
kus Baking Co., 47 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402. Tel. 617 
588-6614.

— 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.

Buvo pakviestas atsistoti ir to 
sukilimo dalyvis Antanas Rugys 
iš Patersono, N.J.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis savo žody svarstė, 
kodėl buvo reikalingas sukili
mas, nes ten stiprėjo lenkų įta
ka ir jie norėjo kraštą pasi
glemžti. Prisiminė Jono Budrio 
vaidmenį. (Jonas Budrys čia 
buvo gen. konsulas, ir A. Simu
čiui teko drauge su dirbti.)

Puikią kalbą pasakė Martynas 
Gelžinis. Jis nukeliavo į Mažo
sios Lietuvos praeitį ir nagrinė
jo tas priežastis, kurios privedė 
prie sukilimo. Sukilimas nebuvo 
suplanuotas Didžiojoj Lietuvoj, 
bet Mažojoj Lietuvoj. Jis buvo 
istoriškai pribrendęs.

Čia prelegentas keliavo nuo 
Liudviko Rėzos laikų. Rėza lie
tuvių kalbą iškėlė į universite
tinį lygį. Aleksandras Kuršaitis 
jau iškėlė į mokslinį lygį. Per 
Aleksandrą Kuršaitį atėjo grupė 
lietuvių, kurie uoliai dirbo Klai
pėdos krašte ir visoj Mažojoj 
Lietuvoj, skleisdami lietuvybę. 
Aleksandras Kuršaitis parengė 4 
tomų lietuvių kalbos žodyną. 
1879 vokietis Bezenbergeris 
įkūrė Litauische Literarische 
Gesellschaft — ir ta draugija iš
kėlė lietuvių kalbą į tarptautinę 
plotmę. Jis rašė, kad lietuvių 
kalba labai svarbi mokslui.

Visa tai ir budino ir stipri
no krašto lietuvišką nusiteikimą, 
ir kraštas norėjo įsijungti į Lie
tuvą.

Savo įdomią kalbą baigė lin
kėjimais nusikelti į Rambyną ir 
įsižiebti atsparumo ugnelės.

Literatūrinė dalis
Toliau šaulė Vida Jankauskie

nė paskaitė A. Giedriaus baladę 
“Palikimas”.

Įdomus ir drauge įspūdingas 
buvo Juozo Boley-Bulevičiaus 
skaitymas. Pirma jis paskaitė,

Pradžia 8 v.v. 

Gros orkestras. Bus šalti užkandžiai, 
karšta vakarienė ir gėrimai 
— Šokiam groja Belle Terre orkestras ------

Svečiai kviečiami dalyvauti su kaukėmis

Įėjimas — 12.50 dol. suaugusiem, jaunimui — 7 dol.

Bilietus platina: B. Bobelis — 647-6637, Juzė Norvilienė 
— 827-2629, Petras Tutinas — 647-1406, Eugen ija Va in ienė— 
296-8607.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia
New Yorko ateitininkai

kaip apie Klaipėdos atvadavimą 
rašė Jonas Budrys. Po to pa
skaitė, ką rašė prancūzai, kaip 
jie kovėsi gatvėse. Pabaigai Vi
da Jankauskienė paskaitė Kristu
po Lekšio eilėraštį iš 1913 metų.

Minėjimą pabaigė pirminin
kas K. Miklas padėka visiem, 
prisidėjusiem prie šios progra
mos. Toliau buvo kavutė.

Galinė siena, prie kurios vyko 
programa, buvo P. Jurkaus de
koruota. Visoj sienoj buvo su
kurtas Klaipėdos švyturys ir jū
ros vaizdas.

Minėjimas buvo puikiai suor
ganizuotas ir praėjo pakiliai ir 
įdomiai, (p.j.)

9-TOJI 
DAILĖS

1= PARODA

Devintoji dailės paroda, 
rengiama LB New Yorko apy
gardos, bus vasario 11-12 Kultū
ros Židiny. Visi parengiamieji 
darbai vykdomi pilnu tempu.

Paveikslus pristatyti reikia va
sario 4, šeštadienį. Paveikslai 
suvežami į Kultūros Židinio 
biblioteką. Ten bus žmogus, ku
ris atliks registraciją. Kiek
vienam leidžiama atvežti iki 10 
vidutinio dydžio paveikslų.

Tuoj pat paveikslai bus atren
kami parodai, parengiamas paro
dos katalogas.

Parodos atidarymas bus va
sario 11, šeštadienį, 7 v.v. Ati
daro Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis. Per atidary
mą paskelbiama, kam paskirtos 
premijos.

Sekmadienį bus poeto Stasio 
Santvaro pagerbimas, literatūros 
vakaras ir koncertas. Koncertą 
baigiant, uždaroma paroda ii' pa
skiriama populiarumo premija.

KAUKIŲ

vasario 4, šeštadienį,

Kultūros Židiny
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