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KULTŪRINIO GYVENIMO
X

Kurį laiką dėl nuomonių skir
tumų nutrukusios derybos tarp 
Egipto ir Izraelio, JAV tarpi- 
ninkąujant, vėl numatomos at
naujinti šių valstybių karinės ko
misijos posėdžiais Kaire.

Sovietų S-gos 1977 į erdvę 
išmestas satelitas Kosmos 954 
su atominiu reaktorium nukrito 
šiaurės vakarų Kanadoj. JAV ir 
Kanados karo lėktuvai ieško jo 
liekanų ir tiria orą dėl galimos 
radiacijos.

Savaitės pabaigoj į JAV at
vyksta prez. Carter pakviestas 
Egipto prez. Anwar el-Sadab 
Atrodo, kad čia lankysis ir Iz
raelio min. pirm. Menahem Be- 
gin. JAV siekia šiais vizitais pa
laikyti Egipto ir Izraelio pasi
tarimus dėl taikos.

JAV senato užs. reik, komite
tas numato pasiūlyti senatui 
svarstyti Panamos kanalo sutartį 
be jokių pakeitimų, tačiau siū
lys, kad senatas pareikštų savo 
nusistatymą dėl kanalo gynybos 
ir jo panaudojimo po 2000 m., 
kada kanalas bus kontroliuoja
mas Panamos. •

Portugalijos buv. min. pirm. 
Mario Soares sudarė naują mi- 
nisterių kabinetą iš socialistų 
partijos ir iš konservatyvaus so
cialinių demokratų centro.

Italijos komunistų partijos 
konferencija reikalavo, kad par
tija būtų įsileista į vyriausybę, 
ir dar kartą patvirtino savo poli
tikos nepriklausomumą nuo 
Sov. S-gos.

Prez. Carter savo įsakymu 
perorganizavo žvalgybos įstaigų 
užsieninę veiklą ir ČIA direkto
riui suteikė teisę paruošti visų 
kitų žvalgybos įstaigų biudže
tus ir skirstyti jom žvalgybos 
uždavinius.

Rodezijos min. pirm. lan D. 
Smith pareiškė, kad jo derybos 
su krašto viduj esančiais juodų
jų vadais dėl valdžios perlei
dimo juodųjų daugumai vyksta 
sėkmingai.

JAV lankosi aukšto rango Sov. 
S-gos aukšč. tarybos narių dele
gacija, kuriai pirmininkauja san
tykiam su užsienio komunistų 
partijom palaikyti sekretorius 
Boris N. Ponomarev, kuriam 
JAV senatoriai prikišo žmogaus 
teisių pažeidimus Sov. S-goj ir 
reikalavo nutraukti Anatoli Šča- 
ranski sufabrikuotus kaltinimus 
ir leisti jam emigruoti.

Prez. Carter įspėjo čia besi
lankantį Sov. S-gos komunistų 
partijos sekr. Boris N. Ponoma
rev, kad, norint pagerinti abi
pusius santykius, Sov. S-ga turi 
atsisakyti teikti karinę pagalbą 
Etiopijai ir Sirijai ii’ paremti tai
kos pastangas Art. Rytuose.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
paprašė JAV aprūpinti Egiptą 
tokiais pat ginklais, kokiais buvo 
aprūpintas Izraelis. JAV vyriau
sybė šį klausimą svarsto ir grei
čiausiai leis Egiptui pirktis ko
vos lėktuvų.

Kambodijoj besilankę Švedi
jos, Suomijos ir Danijos diplo
matai teigia, kad jos sostinė 
Phnom Penh yra miręs miestas, 
turįs tik apie 20,000 visai jaunų 
gyventojų. Mieste nėra jokio su
sisiekimo. Šalutinės gatvės esan
čios užtvertos, nes jose augina
mos daržovės. Tėra tik viena 
krautuvė užsienio diplomatam.

Apie 2Q0 dėl savo skundų 
nukentėjusių sovietų darbinin
kų sudarė neoficialią uniją dar
bininkų reikalam ginti, nes ofi
cialios įstaigos į darbininkų nu
siskundimus ne tik nekreipia 
dėmesio, bet besiskundžiančius 
atleidžia iš darbo. Šios unijos 
organizatorius yra buvęs anglies 
kasėjų prižiūrėtojas Vladimir A. 
Klebanov.

ATEITIS IŠRYŠKINS TIESĄ
Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 29
Kaunas

Religijų Reikalų Tarybos prie 
TSRS Ministrų Tarybos Įgalio
tiniui Lietuvos TSR Drg. K. 
Tumėnui. Nuorašai: J. E. vysk.
J. Matulaičiui-Labukui, J.E. 
vysk. L. Poviloniui, J.E. vysk.
R. Krikščiūnui, J. Pr. Valdytojui 
Msgr. C. Krivaičiui, J. Pr. Val
dytojui kan. J. Andrikoniui, J. Pr. 
Valdytojui kun. A. Vaičiui. Kau
no Tarpdiecezinės Kunigų Se
minarijos Rektoriaus Prof. Dr. 
Viktoro Butkaus

PAREIŠKIMAS

1976 birželio 12 Maskvos ang
liškasis savaitraštis “Moscow 
News” ir 1976 liepos 21 pran
cūziškasis “Les Nouvelles de 
Moscou” išspausdino Kauno Ku
nigų Seminarijos Rektoriaus 
kun. Viktoro Butkaus interviu 
apie Romos Katalikų Bažnyčios 
padėtį Tarybų Sąjungoje.

Vėliau šį interviu perspausdi
no visa eilė Vakarų Europos (nukelta į 2 psl.)

Po Maironio lituanistinės mokyklos vaidinimo. Iš k. muzikos mokytoja Nijolė Ulėnienė, 
veikalo autorė V. Ūselienė, režisierė Vida Jankauskienė, kalba tėvų komiteto pirminin
kas G. Žemaitaitis, mokyklos vedėja G. Ivaškienė. Nuotr. L. Tamošaičio

PERSEKIOJAMAS VIKTORO PETKAUS DRAUGAS
Viktors Kalninš, latvis disiden

tas, kuris planavo išemigruoti į 
JAV, šiuo momentu yra keblioj 
ir pavojingoj situacijoj. Sausio 
19 jis pasirašė dokumentus, ku
riais jis atsisakė sovietų piliety
bės. Kai jis jau pardavė savo bu
tą ir namų reikmenis, pasirašė, 
kad gavo vizą ir apmokėjo su
sijusias su emigracija išlaidas, 
tuomet vizų skyriaus tarnautojas 
mandagiai jam pranešė, kad jo 
žmona Helena Celminš gali tuoj 
pat iškeliauti, bet jam dar teks 
pasilikti. Mat, KGB nori priversti 
jį liudyti jo dviejų draugų Ginz
burgo ir Petkaus bylose. Iki šiol 
jis nesutiko tai darytį.

Šiuo metu Kalninš neturi kur 
gyventi. Jis niekur negali išvyk
ti, nes neturi dokumentų. Bet jis 
tik dabar suprato visą savo padė
ties pavojingumą, kai jam teko 
patirti, kad KGB ne tik sulaikė jį 
kaip liudininką Petkaus ir Ginz
burgo bylose, bet ir apklausinė- 
jo jo, Kalninš, draugus, norėda
mi surasti liudininkų prieš jį 
patį.

Viktors Kalninš 1962 su septy
niais kitais buvo apkaltintas da
lyvavimu pogrindžio organizaci
joj — Baltijos Federacijoj — ir 
nuteistas 10 metų sunkaus darbo 
stovyklon už “išdavystę” ir 
“antisovietinę propagandą”. Bū
damas stovyklose, Viktors dirbo 
aktyviai žmogaus teisių judėji
me, dalyvavo bado streikuose, 

bei Amerikos laikraščių (plg. 
“Vakarinės Naujienos” Nr. 124 
1977.V.30), jį kartojo ir Vatikano 
radijas su gana piktais komenta
rais. Šią laidą atsitiktinai girdė
jau ir aš pats asmeniškai.

Kas liečia šį mano vardu pa
skelbtą interviu, turiu pareikš
ti štai ką:

Jokio interviu nei angliškam, 
nei prancūziškam “Maskvos 
Naujienų” savaitraščiui nesu da
vęs ir niekad su šiuo savait
raščiu jokių kontaktų nesu turė
jęs. Kas šį tariamą mano inter
viu yra parašęs, iki šiol niekaip 
negalėjau išsiaiškinti. Gaila, kad 
man niekaip nepasisekė surasti 
“Maskvos Naujienų” nei anglų, 
nei prancūzų kalba ir negalėjau, 
patikrinti originalinio šio inter
viu teksto, tačiau Vatikano radijo 
perduotoje laidoje buvo visa 
eilė klaidų, kurių iš viso joks ku
nigas, juo labiau Seminarijos 
Rektorius, negalėjo padaryti.

Sąryšyje su visa tuo prašau 
išaiškinti, kas šį interviu mano 
vardu be mano sutikimo parašė, 

paruošdavo peticijas ir po jom 
pasirašinėdavo.

Viktors Kalninš gimė 1936. 
Yra baigęs Maskvos pedagoginį 
institutą, bet, grįžęs iš stovyk-

DISIDENTAI PAGERBTI IR 
ATŽYMĖTI PREMIJOMIS

Sausio 26 Washingtone De
mokratinės Daugumos koalicija 
(Coalition for Democratic Majo- 
rity) rengė, savo penkerių metų 
gyvavimo proga, banketą, kurio 
tikslas buvo pagerbti Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti 
grupių atstovus.

Atžymėjimai buvo įteikti To
mui Venclovai, Liudmilai 
Aleksejavai, Lydijai Voroninai ir 
Jury Mnyukh. Už geležinės už
dangos esančių disidentų Ele
nos Boner Sacharovos, Anatoly 
Ščaranski ir kt. vardu premijas 
priėmė jų giminėsdalyvavę šio
se iškilmėse. Apdovanotųjų var
du kalbėjo ir padėkojo Liudmi
la Aleksejeva.

Ta proga buvo gauti ir per
skaityti trys laiškai: Pirmasis A. 
Sacharovo, kuriame jis rašo, kad 
nors Amerika ir Sovietų Sąjun
ga yra skiriamos didelių nuoto
lių, bet tų kraštų ateitis ir liki
mas daugiau surišti negu gali at
rodyti. Nors Sovietų Sąjungoj 
veikiančios Helsinkio grupės į- 
statymų ribose nedaro nieko ne- 

jį atšaukti ir padaryti visa, kad 
ateityje tokių faktų faktų nepa
sikartotų.

Su pagarba (parašas)
Prof. Dr. Viktoras Butkus 

Kaunas, 1977. VI. 18.
-o-

KOMENTARAI
Neįtikėtina, kad dr. V. Butkus 

būtų parašęs šį pareiškimą 
be Religijų reikalų tarybos įga
liotinio žinios ir sutikimo. Tai 
beveik bendra Lietuvos kunigų 
nuomonė. Šitaip rašyti ir platin
ti valdžiai nepalankius pareiš
kimus iki šiol išdrįsdavo tik drą
siausieji kunigai, o ne paklus
niai vykdantieji bedieviškos val
džios valią.

Dr. V. Butkus savo pareiški
mu labai sukompromitavo 
Maskvos savaitraštį. Už žymiai 
mažesnes “nuodėmes” tarybi
nei valdžiai nusikaltusieji kuni
gai būdavo šalinami iš aukštų 
bažnytinių postų. Ateitis išryš
kins tiesą: jei dr. V. Butkus 
ir toliau vadovaus Seminari- 

lų, negalėjo gauti savo srity dar
bo.

Helena Celmiš, Kalninš žmo
na, šiomis dienomis išvyko į 
Vakarus. '

(Elta)

legalaus, visiem žinoma, kiek tų 
grupių narių buvo suimta ir įka
linta. Jis išvardino visus tų gru
pių suimtuosius, jų tarpe ir Vik
torą Petkų. Antrasis laiškas buvo 
Maskvos Helsinkio grupės na
rių, o trečiasis — A. Solženicyno.

Griežtas kalbas prieš žmogaus 
teisių pažeidimus Sovietų Są
jungoj pasakė senatoriai Daniel 
Moynihan ir Henry Jackson. 
Tarp kita ko senatorius Jackson 
pareiškė: “Mes susirinkome šį 
vakarą šioj salėj pasakyti sovie
tų prokurorui: sustabdykite šį 
juokingą žaidimą bandydami 
Anatolijų Ščaranskį apkaltinti 
Šnipinėjimu. Leiskite šiam drą
siam ir ilgai kankinamam jau
nuoliui išvykti pas savo žmoną”. 
Jis taipogi šiltais žodžiais pri
siminė ten garbės svečio teisė
mis dalyvavusį Simą Kudirką.

Vakarienės metu vyko dra
matinė presentacija. Buvo skai
tomi Helsinkio grupių doku
mentai.

Iš lietuvių dar dalyvavo dr.
S.A. Bačkis ir p. Vengrienė.

(Elta)

Tikras premijų antplūdis. Be 
anksčiau minėtų, Kultūros mi
nisterijos premijos dar paskirtos 
už konkursinius kūrinius: pir
moji premija B. Kutavičiui už 
kūrinį “Prutena” vargonam, 
smuikui ir varpam, dvi trečio
sios premijos teko V. Bagdonui 
už humoreską dviem fortepijo
nam ir J. Juozapaičiui už muzi
ką pučiamųjų kvintetui “Dip- 
tychum”. Liaudies meno rūmų 
konkurso premijas už “tarybines 

dainas” laimėjo: pirmąją — 
V. Budrevičius ir teksto autorius 
P. Gaulė už dainą vyrų cho
rui “Spalio saulė”, antrąją — L. 
Povilaitis ir teksto autorius V. 
Barauskas už dainą “O-o giria”, 
dvi trečiosios premijos teko V. 
Bagdonui ir teksto autoriui M. 
Martinaičiui už dainą “Ieškok 
mergaitės”, taip pat L. Povilai
čiui už dainą moterų chorui 
“Seku, seku pasaką”. Vidaus 
reikalų ministerija taip pat pa
skyrė premijas už sovietines dai
nas. Jos teko muzikui J. Bašins
kui ir teksto autoriui J. Mačiu
kevičiui už dainą “Apylinkės 
įgaliotinis”, taip pat muzikui B. 
Gorbulskiui ir teksto autoriui 
A. Bukontui už dainą “Būk 
atsargus”. Premija paskirta ir 
Kompozitorių namų direktoriui 
G. Dalinkevičiui už organi
zacinę veiklą. Tiesos laikraščio 
propagandinio apsakymo kon
kurso premijas laimėjo: pirmąją 
— R. Narečionis už apsakymą 
“Sugrįžtam”, dvi antrosios pre
mijos teko L. Iniui už apsaky
mą “Pajūrio pušys” ir V. Rim
kevičiui už apsakymą “Pjūvis”. 
Trečiosios premijos paskirtos 
net trys: J. Dovydaičiui už apsa
kymą “Susitikimas prie U-505”, 
V. Martinkui už apsakymą “Už
tvanka” ir K. Pūrui už apsaky
mą “Vestuvių valsas”. Litera
tūros ir Meno savaitraščio meti
nes premijas laimėjo: V. Galinis 
už literatūros kritiką, A. Škiudai- 
tė už dailės aptarimus, S. Ka- 
šauskas už publicistiką, A. Bučys 
ir V. Daujotytė už pokalbius me
no ir literatūros klausimais, V. 
Sventickas už kultūrinius repor
tažus, N. Naktinytė ir E.
gaudas už straipsnius apie muzi
ką, S. Macaitis už kiną, A. Miš
kinis už straipsnius apie archi
tektūrą, J. Lukoševičius už 
straipsnius apie užsienio gyve
nimą, L. Vildžiūnas už jaunojo 
kritiko debiutą.

— Žymiai praplėsta Klaipė
dos Dailės galerija, įkurta 1973. 
Dabar prie senojo pastato pri
jungti dar keturi restauruoti na
mai. Galėsią dabar tilpti per 
tris tūkstančius paveikslų. Gale
rijoj yra didelis senosios Lietu
vos tapybos skyrius, tačiau di
džiąją jos dalį, kaip rašoma te
nykštėj spaudoj, užima lietuvių 
tarybinė dailė.

— Pagerėjo kaimo aprūpini
mas knygomis. Spaudoj rašoma, 
kad 1977 pabaigoj rajoninės bib
liotekos paverstos centrinėmis 
ir per jas skaitytojas galėsiąs ne
sunkiai gauti visas rajono kaimo 

bibliotekose esamas knygas. 
Rašoma, kad . iš viso Lietuvoj 
jau esama šešių su puse tūks
tančio bibliotekų, kuriose su
telkta iš viso apie 80 milijonų 
leidinių. Suprantama, kad gera 
knyga yra didelis kultūrinis tur
tas. Bet kas suskaičiuos, kiek 
tose bibliotekose yra prikimšta 
propagandinio ir žalingo lietu
vio dvasiai idėjinio šlamšto?!

— Gimtasis Kraštas (1977 Nr. 
52) džiaugiasi, kad praėjusiais 
1977 metais okupuotą Lietuvą 
aplankė 30 tūkstančių turistų 
iš įvairiausių kraštų. Tarp jų bu
vę ir per pusantro tūkstančio už
sieny gyvenančių lietuvių. Ža
dama 1978 viešnagę Lietuvoj 
daryti įdomesnę ir turininges
nę. Mūsų komentarai: kol užsie
nio lietuvių lankymasis riboja
mas tik penkiomis dienomis 
Lietuvoj, svečius uždarant vieš
buty, neleidžiant laisvai aplan
kyti tėviškių ir artimųjų kapų, 
nėra jokių perspektyvų, kad 
savo tėvynėj galėtų lankytis dau
giau lietuvių. Daugeliu atvejų 
valdžios elgesys su užsienio lie
tuviais yra tiesiog niekuo nepa
teisinamas (pvz., vertimas va

žiuoti iš Maskvos į Vilnių, iš 
ten į Leningradą ir vėl į Mask
vą traukiniu, nors kelionė buvo 
apmokėta lėktuvu). Vilioją polit- 
rukų saldžiažodžiavimai nepa
trauks užsienio lietuvių. Leiskit 
laisvai keliauti po kraštą, neri- 
bokit viešnagės 5 dienomis, su
mažinki! lupikiškas viešbučių 
kainas, tik tada galėsit pasigirti, 
kad viešnagę padarėt “įdo
mesnę ir turiningesnę”.

— Komunistų partija atkreipė 
dėmesį į jaunųjų rašytojų ir kitų 
menininkų idėjinį ugdymą. Dėl 
to ir periodinėj spaudoj vis gau
siau rodosi jaunųjų poetų ir be
letristų kūrybos, leidžiama ir 
jauniesiem kritikam tarti savo 
žodį. Iškyla negirdėti arba ma
žai girdėti nauji rašytojų var
dai: Algirdas Verba, Valdas Ku
kulas, Daina Pranckietytė, Vy
tautas Rubavičius, Birutė Balt
rušaitytė, Arvydas Genys, Petras 
Venclova, Gediminas Jokimaitis, 
Vidmantė Jasukaitytė, Albinas 
Januška, Stasys Jonauskas, An
tanas Jonynas Jr., Ineza Jano- 
nytė, Saulius Kondratas, Ra
mūnas Klimas, Marytė Kontri- 
maitė, Virgilijus Liauška, Aud
ronė Lazutkaitė, Pranas Linkai
tis, Algis Lelešius, Vytautas Ma
tulevičius, Palmira Narušaitytė, 
Eugenijus Pronckus, Liuda 
Pronckutė, Antanas Povilavičius, 

Rolandas Rotauskas, Vytautas 
Stulpinas, Roma Šopytė, Vla
das Vaitkevičius, Eugenijus 
Žiemys, Vydas Astas, Kęstutis 
Astrauskas, Vytautas Brencius, 
Gražina Bigelytė, Teresė Biki- 
naitė, Rita Baltušytė, Liutauras 
Degėsys ir daugelis kitų. Jų var
dus rasim Nemuno, Jaunimo 
Gretų, Literatūros ir Meno pus
lapiuose ir kitoj tenykštėj spau
doj. Kai kurie jų patenka net į 
Poezijos Pavasario almanachą, 
kai kurių, kaip Verbos, Jokimai- 
čio, išleista net po kelis rinki- 
nius. Kiek iš tų vardų išaugs 
tikrų rašytojų, dar sunku pasa
kyti. Iš išspausdintų kūrinių jau 
šiek tiek matyti, kad gabesnieji 

Ged- . neišsitenka partijos nustatytuo
se socialistinio realizmo rėmuo
se, o mėgina pasireikšti sudė
tingesniu simbolių pasauliu,
ieško naujesnių išraiškos formų. 
Bet kita, dalis neriasi į propa
gandinę eiliuotą publicistiką, 
kurioj pražūva ir turėti talento 
švystelėjimai.

— Okupuotoj Lietuvoj visada 
yra gausu literatūros vakarų. 
Suprantama, kad ir tie vakarai 
yra skirti “socialistinio huma
nizmo" skleidimui. Metų pabai
goj literatūros vakarai vyko ne 
tik Vilniuj ir Kaune, bet ir Klai
pėdoj, Šiauliuose, Panevėžy, 
Plungėj, Druskininkuose, 
Anykščiuose ir kitur. Dalyvavo 
rašytojai —J. Graičiūnas,P. Šir
vys, A. Maldonis, V. Dautartas, 
M. Sluckis, A. Baltakis, K. Saja, 
literatūros teoretikai — K. Nas
topka, V. Galinis, P. Bražė
nas. Rašytojam talkino skaito
vai — G. Urbonaitė, M. Miro- 
naitė, A. Rosenas, L. Noreika, Č. 
Stonys, J. Čepaitis.

Pr. N.

PREMIJOS
ŽURNALISTAM

Už Lietuvos reikalų garsinimą 
kitataučių spaudoj Amerikos 
Lietuvių Tarybos premijos sau
sio 20 buvo paskirtos: I premija
— 500 dol. — prel. Vincui Min
cevičiui, Italijoj; II premija — 
300 dol. — Viliui Bražėnui, Flo
ridoj; III premija — 200 dol.
— Pranui Alšėnui, Kanadoj.

Vertinimo komisija, paskyrusi 
premijas: dr. Kazys Bobelis (po
sėdy jį pavadavo jo įgaliotas 
kun. A. Stašys), inž. Eugenijus 
Bartkus, Ofelija Baršketytė, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, Liongi
nas Labanauskas. Premijų me
cenatas — kun. dr. Juozas Pruns
kis. Premijų įteikimas — vasa
rio 12, sekmadienį, 2 v. popiet 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjime Chicagoj, Ma
rijos aukšt. mokyklos salėj.
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AMBASADORIAUS GOLDBERGO
SUSITIKIMAS SU
ORGANIZACIJŲ ATSTOVAIS
Valstybės departamento pa

stangomis sausio 10 VVashingto
ne įvyko antrasis JAV delegaci
jos Belgrado konferencijoj pir
mininko ambasadoriaus Arthur 
J. Goldbergo susitikimas su 
Amerikos privačių (ne valdinių) 
organizacijų atstovais. Buvo at
stovaujamos įvairios organizaci-

Savaitės 
įvykiai

jos, kuriom rūpi Amerikos san
tykiai su kitais kraštais, ypač 
su Sov. Sąjunga ir Rytų Euro
pa. Susitikime dalyvavo 51 įvai
rių organizacijų atstovas. Apie 
pusė dalyvių buvo tautinių orga
nizacijų atstovai; kitą pusę su- 

( darė religinės, spaudos, tarptau
tinių ryšių organizacijos.

Iš lietuvių dalyvavo penki 
atstovai: dr. K. Bobelis (Altą), 
arch. A. Varnas (liet, dem.), 
R. Žymantaitė (Moterų Klubų 
Federacija), Alg. Gureckas ir 
dr. Vitolis Vengris (JAV LB). 
Taip pat keli atstovai reprezen-

džiu dėkojo ambasadoriui Gold- 
bergui ir JAV delegacijai. Pa
klausė, ar Amerika ateity stip
rins savo spaudimą į sovietus. 
Goldbergas atsakė, kad JAV 
spaudžia, kiek tik galima. R. Žy
mantaitė Goldbergui dėkojo 
šios konferencijos dalyvių ir lie
tuvių vardu už jo darbą ir pa
reiškimus Belgrade. Po to latvis 
Meierovics jautė pareigą savo 
užklausimą taip pat padėka pra
dėti. Susidarė įspūdis, kad per 
daug dėkojama, kad kai kurių 
mūsiškių tarpe stipriai prasikiša 
menkavertiškumo kompleksas. 
Elgtasi, lyg JAV Belgrade mum 
darytų specialias išimtis ir lie
tuvių tauta neturėtų teisės į pa

grindines asmenines laisves ir 
nepriklausomybę.

Bendrai vertinant Gold
bergo politiką Belgrade, galima 
teigti, kad vieno beatodairiškos 
sovietų priespaudos fakto primi
nimas tėra liūdnai menka pa
guoda ir parama disidentam 
ir kitiem kovotojam už lais
vę ir žmogaus teises. 
Tačiau prisimenant Nixono-For- 
do-Kissingerio laikus ir jų politi
ką sujos Sonnenfeldto doktrina, 
tenka pripažinti, kad Carterio- 
Brzezinskio politika, kurią 
Goldbergas vykdo Belgrade, vis 
dėlto yra reikšmingas posūkis iš 
esmės teisingu keliu.

SAG.

BALTIJOS KRAŠTAI VALDŽIOS

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS 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.

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.

JAV numato skirti Sov. S-gos 
ir jos satelitų aukštiem pareigū
nam laiko transliacijom per Ra
dio Free Europe ir Radio Li
berty. Esą sovietai skundžias, 
kad šios stotys šmeižiančios 
Sov. S-gą ir kad ji negalinti 
tokių žinių atitaisyti.

JAV kongreso komitetam ir 
spaudai vis skelbiant naujus 
ČIA ir FBI įstaigų nusikaltimus, 
JAV baigia užgožti sovietų ir jų 
satelitų šnipai. Iš 809 sovietų 
pareigūnų su diplomatinėm tei
sėm bent 65 proc. yra KGB agen
tai. Be to, ir JAV, siekdamos 
palaikyti atoslūgio politiką, daž
nai šnipinėjant pagautus sovietų 
piliečius išleidžia grįžti į Sov. S- 
gą ir nekelia jiem bylų, nors 
diplomatinių teisių jie ir netu
rėtų.

Sov. S-gos prez. Brežnev įspė
jo Nato valstybes nesiginkluoti 
neutroninėm bombom.

Somaiijos partizanai tvirtina į- 
siveržę į Harar miestą.

JAV numato viešai paskelbti 
tarptautinių teroristų veiklą re
miančių valstybių sąrašą, bet ne
numato imtis prieš jas bet ko
kių sankcijų. Iki šiol tokios vals
tybės buvo: Libija, Irakas, Piet. 
Jemenas ir Somalija.

Argentina atmetė tarptautinės 
tarpininkavimo komisijos spren
dimą, pagal kurį Argentinos pie
tuose esančios Beagle salos tu
rėtų priklausyti Čilei.

ČIA viešai paskelbė, kad 1974 
Izraelis pasigamino apie 10 ato
minių bombų iš nelegaliu būdu 
įsigyto uranijaus. Pagal šį prane
šimą Taivanas galės pasigamin
ti atominę bombą 1979, o P. 
Afrika, Ispanija, Iranas, Egiptas,

tavo latvių ir estų centrines or
ganizacijas.

Susitikimą trumpu žodžiu ati
darė valstybės departamento pa
tarėjas Matthevv Nimetz.

Ambasadorius Goldbergas 
savo kalboj, be kitko, teigė, kad 
Amerikos delegacija Belgrado 
konferencijoj daugiau ir aiškiau 
negu kitos kėlė žmogaus teisių 
pažeidimus ir kitus sovietam 
nepatogius klausimus.

Pabrėžė, kad niekas negali 
sovietų priversti pakeisti savo 
sistemą. Čia bet kokios konfe
rencijos, bet kokia politika esan
čios bejėgės. Tik per ilgą lai
ką pastoviai sovietus spau
džiant, keliant viešumon žmo
gaus teisių pažeidimus, esą gali
ma tikėtis, kad žingsnis po 
žingsnio, colis po colio jų siste
ma pradės keistis. Jis manąs, kad 
Belgrado konferencija yra'reikš
mingas žingsnis ta kryptim.

Atsakydamas į klausimus, am
basadorius Goldbergas pasisakė 
prieš nuolatinį tarp konferencijų 
veikiantį sekretoriatą. Jungtinių 
Tautų patirtis parodžiusi, kad to
kie tarptautiniai sekretoriatai 
greit išvirsta į tarptautinę biuro
kratiją, kuri, norėdama išsilaiky
ti, ignoruoja visus tuos klausi
mus, kuriais didžiųjų valstybių 
pozicijos skiriasi. Taigi esą gali
ma laukti, kad tokia tarptautinė 
biurokratija koncentruosis į tas 
sritis, dėl kurių visi sutaria, o 
žmogaus teisių klausimas bus 
nustumtas į šalį ir užmirštas.

Dr. Bobelis ilgu padėkos žo-

LEIDŽIAMUOSE
JAV LB delegacija — A. Ge

čys, A. Barzdukas ir A. Gurec
kas — 1972 gruodžio 14 lankė
si pas vyriausią JAV geografą 
Robert D. Hodgson ir įteikė me
morandumą dėl Baltijos valsty
bių žymėjimo valdžios įstaigų 
leidžiamuose žemėlapiuose. Po 
apsilankymo, 1973 sausio 12, 
Hodgson parašė raštus įvairiom 
žemėlapius leidžiančiom įstai
gom, nurodydamas, kad ten, kur 
žemėlapis apima Baltijos kraš
tus, būtų įrašoma pastaba, jog 
JAV nepripažįsta Baltijos kraštų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Raš
tų kopijas atsiuntė JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybai.

Pasirodant naujom žemėlapių 
laidom, pastebėta, kad pastaba 
apie Baltijos valstybių aneksijos 
nepripažinimą vėl grąžinama į 
žemėlapius, iš kurių ji anksčiau 
jau buvo pranykus. Taip, pavyz
džiui, centrinės žvalgybos val
dybos (ČIA) leidžiamoj pasaulio 
valstybių žemėlapių serijoj 
1974 balandžio mėn. išleistame

ŽEMĖLAPIUOSE
Sovietų Sąjungos žemėlapy ran
dam pastabą, kad “Jungtinių 
Valstybių vyriausybė nepripaži
no Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą”. 
Ankstesnėj, 1971 vasario mėn., 
to žemėlapio laidoj tokios pasta
bos nebuvo. Bet ši pastaba jau 
buvo įrašyta 1973 lapkričio 
Lenkijos žemėlapy, kurio kaxm 
pe matyti pietinė Lietuvos dalis 
su Vilnium ir Kaunu.

Nors ir daug rečiau, deja, vis 
dar pasirodo valdžios ir privačių 
žemėlapių, kur pastaba apie Bal
tijos valstybių aneksiją yra pra
leista. Memorandumais, raštais 
ir, kur įmanoma, apsilankymais 
JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba stengiasi įtikinti žemėla
pių leidėjus, kad ši pastaba yra 
būtina. Pastangos, kad tokia pa
staba būtų dedama visuose Bal
tijos kraštus apimančiuose Ame
rikoj išleistuose žemėlapiuose, 
pasidarė vienu iš nuolatinių vi
suomeninių reikalų tarybos 
darbu.

VRT

TOMAS VENCLOVA
AUSTRALIJOJ
Tomas Venclova buvo pa

kviestas į tarptautinį PEN klubo 
suvažiavimą, kuris vyko gruo
džio mėnesį Sydnėjuj, Australi
joj. Venclova, Helsinkio susitari
mų vykdymui remti Lietuvos vi
suomeninės grupės narys, yra
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glaudžiam kontakte su v-mS. 
Vlikas, norėdamas plačiau ir ge
riau informuoti mūsų išeiviją 
apie Lietuvoj vykstantį disiden
tinį judėjimą, sudarė sąlygas per 
Tautos Fondą Tomui Venclo
vai nuvykti į Australiją. Už anti- 
soviętinę veiklą Amerikoj Venc
lovai atimta sovietų pilietybė. 
Jis dabar keliauja Lietuvos už-

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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 paiaidotuviniai 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.

Pakistanas, Brazilija, b R- Ko
rėja — apie 1984.

Kinijos armijos laikraštis savo 
straipsniais pradėjo pulti nevar- 
diriamus partijos biurokratus, 
kurie per visas kultūrinės revo
liucijos fazes sugebėjo išsilaiky
ti savo postuose.

Nato gen. sekr. Joseph M.A.H. 
Luns pareiškė, kad vykdoma 
Sov. S-gos ginklavimosi progra
ma pradėjo grėsti vakarų vals
tybių saugumui.

Graikija sutiko vėl pradėti de
rybas su Turkija dėl Kipro.

Paryžiuj nežinomi teroristai 
pagrobė belgų pramonininką 
baroną Edward-Jean Empain ir 
už jo paltie imą reikalauja 10 
mil. dol.

Sovietų organai areštavo 
Gruzijos resp. Helsinkio susi
tarimų vykdymui sekti komiteto 
narį Viktor Rtskhiladze, kuris 
prieš kurį laiką skundėsi, kad 
sovietų armijos šaudymai ardo 
istorinį Dovydo Garedža vie
nuolyną.

(atkelta iŠ 1 psl.)

jai ir važinės į taikos konferen
cijas, tai reikš, kad jo pa
reiškimas tebuvo tik bedieviš
kos valdžios politinis manev
ras, pvz., kompromituoti “LKB 
Kroniką” ir Vatikano radiją, ko
mentavusį seminarijos rekto
riaus interviu.

Jei dr. V. Butkaus pareiški
mas tikrai nuoširdus, pageidauti
na, kad būtų atšaukta ir kiti jo, 
o gal tik jo vardu paskelbti me
lagingi ar nutylintys tikrąją Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios padėtį

Italijos vyskupų konferencija 
pakartotinai pasmerkė komunis
tų partiją, nes jos ideologija nė
ra pasikeitusi.

Sovietų Izvestija apkaltino 
JAV užsienio politiką, kuri sten
giasi įkaitinti Etiopijos ir Soma- 
lijos ir Vietnamo ir Kambodijos 
konfliktus.

interviu, pvz., 1965 gruodžio 31 
komunistinėje “Laisvėje”.

-o-
Vilnius

1977 pradžioje “Vaizdo” 
spaustuvė atspausdino prieš 
dvejus metus paruoštą katalikiš
ką maldaknygę “Visada su Die
vu”. Tikslus tiražas nežinomas, 
— turėjo būti apie 60 tūkstan
čių. Knygrišyklos maldaknygių 
įrišimą vilkino iki rugpiūčio mė
nesio ir savo darbą atliko gana 
blogai. Teko matyti maldakny
gių, kurios pairdavo po pirmo/ 
jų atskleidimo. Spekuliantai šias 
maldaknyges jau pardavinėjo 
prieš keletą mėnesių, už mal
daknygę imdami po 10-7 rub.

Ilgai laukta maldaknygė dau
gelį apvils. Dauguma tikinčių
jų jos negaus. Mūsų jaunimui ji 
netinkama dėl didelio formato. 
Uolesniems katalikams ji aiškiai 
per siaura. Giesmininkai pasiges 
šermeninių giesmių, giedamojo 
rožančiaus ir kt.

Amerikos Lietuvių Respublikonų Federacijos pirm. Jonas Talandis, JAV senatorius 
R. Dole ir muz. Aloyzas Jurgutis VVashingtone tariasi, kaip iš okupuotos Lietuvos 
išvaduoti kompozitoriaus žmoną ir dukrelę.

sienio pasu, kuris jam buvo iš
duotas Lietuvos pasiuntinybės 
JAV.

Australijoj Venclova išbuvo 
nuo 1977 gruodžio 9 iki 1978 
sausio 6. Nuo gruodžio 11 iki 17 
jis dalyvavo tarptautiniame PEN 
klubo kongrese Sydnėjuj. Po to 
skaitė paskaitas lietuvių visuo
menei apie padėtį SSSR ir Lie
tuvoj: Sydnėjuj gruodžio 18, 
Canberroj gruodžio 20, Adelai
dėj gruodžio 21 ir Melbourne 
gruodžio 25. Taip pat susitiko su 
Hobarto, Tasmanijos ir 
Aucklando, Naujosios Zelandi
jos lietuviais. Sydnėjuj ir Ade
laidėj turėjo poezijos vakarus. 
Politinėmis temomis anglų kal
ba pravedė spaudos konferen
cijas Sydnėjuj, Adelaidėj, Mel
bourne ir Hobarte. Spaudos 
konferencijų medžiaga pateko į 
didžiuosius australų laikraščius.

Melbourno laikraštis Tėviškės 
Aidai sausio 14 rašo, kad “pro
fesorius Venclova optimistiškai 
žiūri į disidentų veiklą Sovietų 
Sąjungoje. Liudija, kad didžioji 
dauguma sovietų žmonių prie
šingi sovietinės diktatūros val
džiai ir tik patys drąsiausieji iš
drįsta viešai tai pareikšti, savo 
asmeninę laisvę statydami į di
delį pavojų . . . Aktyvus pasi
priešinimas, nors ir pareikalauja 
aukų, bet Venclovos nuomone 
atneša daugiau naudos, negu ty
lus nepasitenkinimas valdžia. 
Sovietų Sąjunga ekonomiškai 
daug priklauso nuo Vakarų, ir 
vakariečių protestai dėl žmo
gaus teisių pažeidimų turi daug 
naudos disidentams.”

Vlikas dėkoja Australijos Tau
tos F’ondo atstovybei, aktyviai 
prisidėjusiai prie Tomo Venclo
vos lietuviškų kolonijų lankymo 
organizavimo, taip pat ii visiem

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 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.

Australijos ir Naujosios Zelandi
jos lietuviam,

(Elta)

asolino

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS 

19 33 +197 6

✓

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

$659
$681
$716
$746

Dėl smulkesnių informacijų teirautis agentūroj

VYTIS 
2129 KNAPP ST.

BROOKLYN, N.Y. 11229
(212) 769-3300

Vasario 5, 12, 19, 26 
Kovo 5 
Kovo 12, 19 
Kovo 26, bal. 2, 9, 16
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Kryžiaus akivaizdoj
Nors retkarčiais mintimis pa

sitraukti iš kasdienybės, susi
telkti prie ko nors mus liečian
čio ir turinčio amžinos vertės yra 
ir malonu, ir naudinga.

Štai vėl kasmetinis Kristaus 
kančios paminėjimo laikas.

Kristaus kančia truko neilgai, 
tik apie 20 valandų. Tačiau ji 
buvo tokia turininga visokiais 
prasmingais momentais, kad 
apie tai prirašyti gausūs tomai, 
ir tai ne fantazijos, o minčių 
apie tikrus konkrečius faktus ir 
jų reikšmę, sukurta daug poezi
jos himnų, muzikos kompozi
cijų. Kristaus kančia prasminga 
ne tik savo tiesioginiu tikslu 
— atpirkimu, bet ir tuo, ko visų 
laikų žmonės gali iš jos pasi
mokyti.

Šį kartą prisiminkim vieną 
Kristaus posakį, ištartą prieš pat 
mirtį:“Šiandien būsi su manim 
rojuje” (Luk. 23, 43). Tai buvo 
pasakyta žmogui, mirštančiam 
už savo kaltę. Ne mūsų kompe
tencijoj pasakyti, kiek tas žmo
gus buvo nusikaltęs Dievui, tai
gi ir Kristui. Kristus mirė už vi
sų žmonių, taigi ir ųž ano žmo
gaus nuodėmę. Šia proga Kris
tus pakartojo kitais žodžiais, ką 
buvo pasakęs kita proga: “Jeigu 
mylite jus mylinčius, ką gi užsi
tarnausite” (Mat. 5, 46).

Iš Kristaus žodžių ir elgesio 
galima suprasti, kad reikia mylė
ti visus: mum nusikalstančius, 
mum piktžodžiaujančius, ne
simpatiškus, net Dievui nusi
kaltusius. Meilė, nesiekianti 
plačiau už meilę geradariam, 
bičiuliam, simpatingiem, nėra 
krikščioniška meilė. Ji bendra ir 
stabmeldžiam, o neretai ten yra 
tik savimeilė: anuos mylim savo 
naudai, savo malonumui. Kas 
bandytų teisintis savo jautrumu 
—negalįs ano mylėti, linkėti jam 
gero dėl jo būdo ar veiksmų, 
negalįs kartu su anuo darbuotis, 
tai ir būtų ženklas savimeilės ir 
eilinio stabmeldžio dvasios, o 
ne Kristaus skelbtos meilės.

Nėra nei Dievo, nei artimo
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meilės ir ten, kur iš tariamos 
meilės žmogui nusikalstama 
Dievui. Toks atvejis gali pasitai
kyti, pvz., kai iš tariamos meilės 
žmogui teisintume, toleruotu
me nusikaltimus Dievui. Nusi- 
kalstantis Dievui dažnai kenkia 
ir kitiem žmonėm, o visada savo 
sielai. Tokiu atveju tarsi pakar
totume Kaino atsakymą Dievui: 
Ar aš esu savo brolio sargas?

Nėra meilės žmogui ir tada, 
kai, teisindamasis meile, žmo
gus žmogų veda į nuodėmę. 
Ten gali būti gyvuliškos aistros, 
savimeilės, kokios nors naudos 
ar pelno siekimo, bet ne artimo 
meilės. Tokiais atvejais teisintis 
tolerancija, net užuojauta yra ne 
vieta. Palikti artimą klaidoj, sie
los pavojuj nėra nei meilė, nei 
tolerancija, o tik nejautrumas 
artimo ar ir savo nelaimei. Rei
kia mylėti žmogų, o nekęsti klai
dos. Čia tinka Šv. Rašto posa
kis: Rūstinkitės ir nenusidėkite 
(Psl. 4,5; Efez. 4, 26), t.y. tarsi 
su pykčiu kovokit prieš blogį, 
nes tai kenksminga artimui, bet 
mylėkit klystantį.

Šalia Kristaus buvo prikry- 
žiuoti tuo pačiu metu kiti du 
žmonės. Žodžius “Šiandien būsi 
su manim rojuje” Kristus ištarė 
tik vienam, o antram nieko ne
pasakė. Vienas iš jų sudraudė 
klystantį savo draugą ir meldė 
sau Kristaus gailestingumo. Ant
ras piktžodžiavo. Ir Petrui, ap
raudojusiam savo silpnybę, Kris
tus atleido, o manoma, kad neat
leidęs Judui, kuris, padaręs klai
dą nusigando pats savęs, bet ne 
grįžo pas Kristų, neprašė atlei
dimo.

Kristus yra -pasakęs, kad pikt- 
žodžiaujantiem Šventajai Dva
siai nebus atleista (Mork. 3, 
29). Tokie, supratę savo klaidą, 
paprastai nusimena, bet ne visi 
nusižemina ir prašo Dievo gai
lestingumo. Kas piktžodžiauja 
Šventajai Dvasiai? Kurie, sąmo
ningai nusidėdami, tyčiojasi iš

(nukelta į 4 psl.)

KALĖDOS: GRUODŽIO 25
Kalėdų diena išaušo karšta ir 

smarki. Susirinkom uniformuoti
Šv. Joakimo bažnyčios kieme 
pasisveikinti su šventėm prieš 
žygiuojant rikiuotėj į bažnyčią. 
Po mišių vėl išsiskirstėm pra
leisti dienos kaip norėjom.

Sydnėjaus gatvėse
Mano grupelė nutarė važiuoti 

į botanikos sodą, bet, kai va
žiavom pro Sydnėjaus “Kings 
Cross”, viskas taip įdomiai atro
dė, kad ten pat išlipom ir slam- 
pinėjom visą popietę Sydnėjuj. 
Kings Cross yra šaligatvio kavi
nės, vaško muziejus, parkelis su 
fontanu ir begalybė restoranų, 

barų, naktinių klubų, suvenyrų 
krautuvių ir pora vietelių, kurios 
priminė 42nd Street Man- 
hattane.

Matėm Australijos muziejų. 
Jis buvo uždarytas Kalėdų dieną, 
bet apsuptas spalvotom vėlia
vom. Būtų buvę gražu ten užei
ti. Pro stiklines užrakintas duris 
matėm keistą aboriginų skulptū
rą. Belmont parkely matėm di
džiulį karo paminklą su “reflec- 
tion pool” prieky, su užrašu 
“Lest We Forget” ant viršaus. 
Vėliau matėm ir daugiau karo 
paminklų, ir man paliko įspū

dį. Mes esam Amerikoj prati
nami su gėda žiūrėti į karą ir 
kare dalyvaujančius kaip į ko
kius kriminalistus, tuo tarpu 
Australijoj pažiūra yra visai skir
tinga. Jie negarbina karo ir jo 
žiaurumo, bet jie gerbia žmones, 
kurie savo drąsa ir pasiaukoji
mu atidavė duoklę kraštui.

Talentų vakaras
Tą vakarą stebėjom savo drau- 

. gus ir pažįstamus iš užjūrio, 
jų talentus ir gabumus suruoš-

Skaučių grupelė Vl-toj tautinėj stovykloj Australijoj. Iš k. 
Laura Alkevičiūtė iš Detroito, Teresė Daubaraitė iš Syd
nėjaus, Daina Urbaitytė iš Clevelando, Rasa Bobelytė, šio 
rašinio autorė, iš New Yorko.

PAS SYDNĖJAUS LIETUVIUS
Įspūdžiai iš Vl-osios skautų tautinės stovyklos
RASA BOBELYTĖ

tam koncerte Piliečių Klube. 
Jeigu būtų buvę “Gong Show”, 
nežinau, ar visi būtų laimėję, 
bet buvo įdomu stebėti. Po kon
certo vyko susipažinimo 
šokiai. Daug kas ir šoko, bet 
šiaurės amerikiečiam įdomiau 
buvo lošti “slot machines”. 
(Šššš! Neskautiška!)

GRUODŽIO 26
Gražieji operos rūmai

Anksti susirinkom prie Pilie
čių Klubo keliauti autobusu per 
Sydnėjaus apylinkę. Pirma vie
ta, kur mes sustojom, buvo gar
sieji Sydnėjaus operos rūmai. 
Ir kokie ten rūmai! Niekada savo 
gyvenime nebuvau taip sužavėta 
pastatu. Aš pati nutraukiau visą 
rolę filmų. Per laiptus ir aikš
teles bėgiojo skautai ir skautės, 
fotografuodami iš visų pusių. 
(Turistai!) Aukšti, blizgantys iš
tiesti sparnai, apšviesti saulės 
spindulių nuo uosto vandens, 
atrodė nepaprastai įspūdingai. 
Daugeliui iš mūsų sukėlė vieną 
gyvenimo svajonę — dar kartą 
juos pamatyti.

Paslaptingi miškai

Nuvažiavom į pajūrį — Palm 
Beach, kur įdegėm, išsimaudėm 
ir valgėm Kentucky-Fried viš
čiuko. Keliavom po Ku-Ring-Gai 
nationalinį parką. Išlipom stebė
jimo punkte apžiūrėti peizažo 
— miškais apaugę kalnai, ku
riuose matėsi balti eukaliptų ka
mienai, ir gilūs tamsūs ežerai.

Važiuojant pro Ku-Ring-Gai, 

ne vieno mintys klajojo po pa
slaptingus tankumynus. Gal 
vaizdavosi keistus žvėris ir au
galus.

Po ilgos dienos važiavimo at
siradom Sydnėjaus mieste, kur 
mūsų globėjai mum išnuomojo 
visą Leichardt Pool kompleksą. 
Buvo proga vėl sušlapti, vaišin
tis skaniais iešminiais valgiais 
(barbecue), pasišokti su populia
ria muzika ir linksmai praleisti 
vakarą.

GRUODŽIO 27
Laisva diena iki 3 popiet, ka

da susirinkom uosto prieplaukoj 
uostp apžiūrėti. Kai kurie užjū
rio svečiai iš ryto važiavo į 
kalnus, į pajūrį, į miestą ar ki
tur, bet visi atsirado, kai reikė
jo lipti laivan.

Apžiūrim uostą
Fotografavom, fotografavom 

— Sydnėjaus uosto tiltą, operos 
rūmus, Sydnėjaus karo akademi
ją, uolas, paminklus ir kitus lai
vus. Foto aparatai buvo ypatin
gai naudojam^ prie nuogų pliažų 
(kurių Australijoj yra daug). Ke
letas asmenų net “telefoto len- 
ses” greit uždėjo. Nuo laivo 
mojavom ir šūkavom kitiem lai
vam. Visi labai draugiški: daug 
skaučių pakvietė keisti laivą. 
Smarkus vėjas mūsų veidus ir 
plaukus persunkė druska. Ma
tėm daugelio mažesnių laivelių 
problemas — kai kurie visai ap
virto vandeny.

Grįžom į parkelį prie prie
plaukos ir pavalgėm iešminę va
karienę. Buvo atšauktas planas 
vėl lipti laivan ir apiplaukti 
uostą nakties metu, kadangi šal
tas vėjas per smarkiai pūtė. 
Būrys iš mūsų nutarė važiuoti į 
Sydnėjaus “Rocks” sekciją.

Kalinių palikimai
Tai yra Sydnėjaus senamies

tis; Australija kadaise buvo kali
nių kolonija Anglijos kaliniam. 
(Anglai dabar yra vadinami 
“Pohmys” iš vardo “Prisoner of 
Her Majesty” sutrumpinimo.) 
Iš tų laikų liko daug pastatų, 
statytų kalinių.

Mes pirmiau sustojom Orient 
viešbuty — sena, graži vietelė, 
kuri man priminė Jahn’s Ice 
Cream Parlor — ir išgėrėm porą 
butelių skanaus Australijos šam
pano. Toliau buvom sustoję 
“Strongbow Inn” pamėginti 
“Strongbow” gėrimo—alaus su 
obuolių sunka. Kita vieta, kur 
sustojom, buvo autentiškas kali

nių statytas pastatas, su “dun- 
geon” apačioj ir su bokštu viršuj. 
Ten sutikom kitus lietuvius ir 
pasilinksminom iki uždarymo 
vienuoliktą vai. (lėtas gyvenimas 
Australijoj!).

Dar buvo negana — nuva
žiavom į Kings Cross paieškoti 
“gero laiko”, kaip australai sako, 
ir, paslampinėję tenai, grįžom į 
savo globėjų namus.

GRUODŽIO 28
Laisva diena asmeniškiem ap

sipirkimam. Mes aplankėm “Pa
langą”, suvenyrų krautuvę, ku
rios savininkai yra lietuviai. Ten 
užjūrio svečiai gavo 10% nuolai
dą — graži kalėdinė dovana! 
Pavalgėfn pietus kiniškam resto
rane “The Ruby Room”. Atvirai 
pasakius, maistas daug skanes
nis New Yorko Chinatown sek
cijoj, bet vis tiek čia buvo įspū
dinga.

Pirkinių kainos
Kainos priklausė nuo produk

to. Drabužių kainos buvo maž
daug tokios, kaip pas mus, išsky
rus importus iš Indijos. “Batik” 
marškiniai, sijonai ir suknelės 
labai brangūs pas mus, o Austra
lijoj beveik visi juos nešioja, tai 
niekas per daug už juos ne
mokėtų. (Amerikoniukės grįžo iš 
krautuvių su glėbiais egzotiškų 
Indijos produktų.) Opalus buvo 
galima gauti beveik visur, bet la
bai brangūs, nes australai jų ne
perka, tai iš turistų lupa. Su “koa- 
lais” taip pat — globėjai gero
kai nusijuokė iš mūsų, kai pa
matė, kiek daug išleidom žais
lam, o mes su šypsenom kei- 
kėm savo suvenyrų sąrašus. Be 
kitų tipiškų prisiminimų, nusi
pirkom daug vilnonių megztinių 
(Australijoj vadinami “jumpers”) 
gana pigiai.

Atsisveikinam
Tą vakarą važiavom į at

sisveikinimo šokius, kurie buvo 
Ukrainiečių Piliečių Klube. (Nė 
vieno nuobodaus momento pas 
australus.) Klausėm širdingų 
kalbų, valgėm gėrėm ir šokom. 
Truputį nusiminę grįžom pas 
globėjus praleisti paskutinės 
nakties Sydnėjuj ir susipakuoti 
kelionei į Canberrą ir Mel- 
bourną.

GRUODŽIO 29
Atsiradom aerodrome 7 v. ryto. 

Kelionė Ansett lėktuvu buvo to
kia trumpa, kad vos diržus atsi- 
segėm penkiom minutėm po pa
kilimo ir vėl reikėjo juos užsi
segti nusileidžiant.

(Bus daugiau)

KARČIAMA PRIE KRYŽKELĖS

Pranas Mundeikis

5
— Tu manai — taip sau? Kad 

tą darbą jam padarytume . . .
— Nugi padarysime! Didelio 

čia daikto! Pačirškia, pasierzina 
kiek...Šiaip gi žmogus jis geras. 
Juk matei! Kai reikalas tikras, 
dupda. Kad ir šiandien pat! 
Ir silkės davė, ir svogūnų, ir 
išgerti . . . Taigi su pačiu virši
ninku atskiram kambary pasėdė
jom... Ne kiekvieną pas save pa
kviečia! Nebijok! Kai darbą pa
darysim, dar duos. Užtikrinu!

— Tai kad vyskupas, sako, irgi 
geras: sako, už savus labai galvą 
guldo ...

— Kalbi tik! O kas jam tie 
savi? Gal tu, gal aš? Blaivinin
kai jam tie savi! Tokie prasti 
žmonės, kaip mudu, tai to Valan
čiaus seniai į pragarą nuvaryti.

— Bet vyskupas, vis tiek vys
kupas, o ne koks ten Abramkė. 
Jis labai už savus eina: apšvie- 
tą žmonėms neša . . .

— Tai kad ir tie savi . . . 
Ar ne apjuokia? Ar ne skaudžiau, 
kai savas apjuokia, o ne sveti
mas? Ar tai čia jam reikėjo tą 
velnio blaivybę sumanyti? Juk 
ant mūsų apjuokos ta blaivybė! 
Gal sakysi, kad ne? Pailsėkim!

— užkliuvo Laurenčikas už Bliz- 
niko krautuvės laiptų ir atsisėdo.

— Tai kad mudu ne į tą pusę, 
Nikodemai!.. Į ten mudviem rei
kėjo eiti! — susigaudę Kastuko 
tėvas prieš išeinant iš miestelio. 
Pasigėrėm čia mudu, ar ką?
— net pats nusistebėjo.

— Che, che, che, che! —juo
kėsi patenkintas Laurenčikas. — 
Gerai ten mudu patraukėm iš tos 
paliktosios...

— Nu, kelk! O tai dar užmigsi, 
čia taip gardžiai atsisėdęs.

Laurenčikas atsistojo. Juodu 
dabar apsikabino vienas antrą 
per pečius ir krapinėjo per visą 
Baisogalos miestelį atgal. Nebe 

kalbėdami, o dainuodami: vie
nas vedė, kitas pritarė; paskum 
abu vedė; paskum abu pritarė... 
Jau netoli vidurnakčio šitaip pri
kelti žmonės, kam buvo įdomu 
klausytis, klausėsi; kam buvo 
įdomu žiūrėti, žiūrėjo. Dau
gumas juokėsi: visi gi žinojo, 
kas, šitaip dainuodami, eina per 
Baisogalos miestelį . . . Pyko gal 
tik vienas Abramkė: mat, jo 
“darbininkai” su visa stumbrine 
ne į tą pusę buvo nuėję...

Birželio gale tamsta vėlai, bet 
greitai. Kol šitaip juodu pasiekė 
Kiršino tiltą, jau seniai buvo už
gesę paskutiniai saulėleidžiai. 
Sunkūs debesys ten stumdėsi 
pietvakariuose, skubėdami 
uždengti ir tą paskutinį žaros 
ruoželį anapus Zažėčos miško.

Kiršino mažos lankos jau buvo 
išpiautos, ir šienas daug kur su
vežtas. Tik keturios kupetos dar 
buvo likusios tarp Kiršino pasi
sukimo ir kelio į Baisogalą. Pa
ti pirmoji ir mažiausia buvo su
krauta iš pagriovių žolės.

Blizgančių dalgių iš lankų iš
vaikytos griežlės ir putpelės da
bar, kiek tik jų mažos gerklės 
leido, kvaksėjo, griežė neseniai 
suplaukėjusiuose rugiuose. Gal 
šitos didelės ramybės, o gal 
griežlių sužavėtas vėjas irgi kaž
kur ilsėjosi. O gal ir jis jau 
buvo nusiskubinęs tenai į vaka
rus pavarinėti anų tamsiųjų de
besų?..

Kastuko tėvas staptelėjo ir už
siklausė. O taip besiklausyda
mas, ir atsisėdo prie tos pirmo
sios kupetėlės šieno.

— A-ta-ta! — pasigardžiavo. 
— Pažiūrėk! Dar tebėra šiltas! 
Še! Pačiupinėk! — padavė pa
ėmęs kuokštelę šieno Lauren- 
čikui. — Dar nuo saulės . . .

— A, tai sakai, kad šiltas?— 
atsisėdo šalimais ir Laurenči
kas. — Nugi pasėdėkime trupu
ti: negi čia mudu kas veja . . . 
Pasigėrusių taigi nė bobos na
muose nelaukia.

— Tai kad man jau išgaravo!

— Nebe kas ir pas mane tos 
stiprybės liko. Pasėdėsime tru
pučiuką, ir nebebus. Jau ir dabar 
manoji nebesuuostų.

-o-

Kada atvėsdama naktis pabu
dino Laurenčiką, jau galėjo būti 
seniai po vidurnakčio, nes di
dieji Grigo ratai jau buvo gero
kai apsivertę aukštyn, o pietry
čiuose tekėjo mėnulis. Kad šaltis 
jo nebekrėstų, atsikimšo iš Ab- 
ramkės gautą puskvortę ir pa
traukė porą didelių gurkšnių. 
Šitaip gerai sušilęs, pasižiūrėjo 
į Kastuko tėvą.

Kastuko tėvas, pusiau įsikasęs 
į šieną, atmetęs galvą ir rankas, 
visais galais tebemiegojo.

Laurenčikas apsidairęs pa
traukė dar vieną gurkšnį. Tada 
užkimšo butelį, visa sauja ap
gniaužęs jo kaklą, pasistatė jį 
tarp kojų ir susimąstė:

— Rupūžė!.. Ne! To tai jis iš 
manęs nesulauks! Už ką aš turė
čiau tą vyskupą žudyti? Už šitą 
puskvortę? Ne! Nei už tiek, nei 
už daugiau! Tai kas, kad para
šo ar pašneka! Gal jo toks rei
kalas? Juk ne iš savęs tai daro: 
jis ant savęs irgi turi viršinin
ką .. . Gal pats popiežius jam to
kius patvarkymus duoda ... O 
jeigu jo reikalas kalbėti, tai ma
no reikalas — išgerti . . .

Vėl atsikimšo puskvortės kak
lą, bet ir vėl suabejojo. Skerso
mis pažiūrėjo į tebemiegantį 
Kastuko tėvą, pamatavo prieš 
mėnulio šviesą akimis gėrimą 
ir vėl užkimšo:

— Geras rupūžė! Ar ne? “Pa
plauti” Kiršino tiltą ir ant “vir
vės” palaikyti ... O kad jį patį 
ant tos virvės palaikytume . . . 
Duotų stumbrinės, kur kas dau
giau duotų! Kvailys! Kaip gi tu 
tiltą “ant virvės palaikysi”, kad 
per tą laiką niekas kitas juo 
nevažiuotų? Tiltas ant kelio sto
vi visiems. Juk nepasakysi ki
tiems, kad nevažiuotų!

-o-
— Ėėėė! Pakaks ten tau į tą 

šieną pūsti! Kelk! — pajudino 
Laurenčikas savo draugą. — Te, 
nuryk gerą gurkšnį: atsigausi! 
Pats laikas jau ir namo, ir pasi
kalbėti.

— Kur čia dabar mes? — pa
šoko suniurzgęs Kastuko tėvas, 
krapštydamasis iš šieno. — Ar tu 
pablūdai, Nikodemai? Taigi jau 
naktis!

— Saulė dar neteka! — nusi
juokė Laurenčikas. Tik mėnu
lis! . . Duos tau Leve į kuprą . . . 
Oi, gausi!

— Duos, duos! . . O kuriam 
aną savaitę buvo lūpa perskel
ta? z

— Na, tik jau nesiterliok! 
Te, išgerk! Pasitarti reikia. Man 
atrodo, kad Abramkė niekus kal
ba dėl to tilto.

— Tai kam apsiėmei, jei ma
nai, kad niekus kalba?

— Tu tai neapsiėmei? Tik 
aš?., Ar jau išgėrei? Žiūrėk! 
Aš pergalvojau. Pasijuokti iš to 
vyskupėlio tai reikėtų. Bet, kaip 
Abramkė sako, sunaikinti — tai 
jau ne! Kišk tą butelį po šie

nu, ir eikime to tilto apžiū
rėti. Man atrodo, kad aš žinau, 
kaip padarysime. — Lauren
čikas nutarė nusimauti kelnes. 
— Nusimauk ir tu! Pirma ap
žiūrėsime tą tiltą, o paskui pasi
kalbėsime.

Mėnulis kilo ir vis darėsi bal
tesnis. Nei rytuose, nei pietuo
se debesų nebuvo. Visos tilto si
jos ir sąsparos matėsi beveik 
kaip dieną.

Ne, nei sijose, nei sąsparose 
nieko papuvusio nei lūžtančio 
nesimatė. Tiltas buvo stiprus; 
nė nemanė pasigadinti.

Tokia ta upė tas Kiršinąs. Tiek 
ten ir to vandens: tėkmės pusėje 
iki juosmens, o nuotėkmėj — nė 
iki kelių.

Nuo Vadaktų pusės pirmoji 
sija buvo jau gerokai ratų nu
daužyta ir giliai į kelio žvyrą 
įmušta. Bet ir tai perlaušti dar- 
reikėjo didelės sveikatos.

Viską apžiūrėję, vyrai sugrį
žo atgal prie kupetos šieno. Vėl 
užsimovė kelnes ir nuėjo namo.

— Tu man tik padėsi! — pa
sakė Laurenčikas Kastuko tėvui, 
įsukdamas į savo keliuką, jau 

saulei tekant. — Man atrodo, 
kad aš jau žinau . . .

-o-
Ketvirtadienio vakarą Lau

renčikas, Briadinas ir Kastuko 
tėvas vėl susiėjo pas Abramkę.

(Bus daugiau)
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POLITINIAI KALINIAI
KREIPĖSI Į
SOVIETINĘ DELEGACIJĄ
BELGRADE
Vakarus pasiekė Permės la

gerio 36 zonos politinių kalinių 
kreipimasis į sovietinę delegaci
ją Belgrade. Pareiškimą pasira
šė 18 įvairių tautybių atstovų
— ukrainiečių, armėnų, žydų, 
rusų, totorių, estų politiniai kali
niai. Jų tarpe yra ir du lietuviai
— Šarūnas Žukauskas ir Petras 
Plumpa. Pateikiam šio kreipi
mosi tekstą, verstą iš rusų kal
bos.

“Tiesa—ne visada vienareikš
mė. Pasauly žmonės vadovaujasi 
skirtingomis vertybėmis, idea
lais. Politika ir humanizmas — 
ne visada sinonimai, bet yra ir 
vienareikšmių dalykų, kuriais 
vadovaujasi civilizuotas protas, 
siekąs tobulinti mūsų sudėtingą 
žmogiškąjį pasaulį — tai Gėrio 
Tiesa, tai kiekvieno mūsų laimė

Politiniai kaliniai 1956 metų Kučįų dieną Gudijonovo la
gery Kolynoje. Pirmas — Juozas Račkauskas, trečias Algi
mantas Mėšlydis, šeštas — Alfonsas Vapšys (miręs), stovi 
Vladas Čižinauskas.

SVARSTYTI BENDRUOMENINIAI 
REIKALAI

Įžengus į 1978 metus, pirmas 
JAV LB krašto valdybos posėdis 
įvyko sausio 15 Philadelphijoj.

Posėdžio darbotvarkės pagrin
du buvo pasiruošimai Vasario 
16-osios sukakčiai, šiais metais 
minimai 60 m. nuo nepriklauso
mybės atstatymo ir 725 metų 
nuo Mindaugo karūnacijos 
ženkle. Iš pateikto LB visuome
ninių reikalų tarybos pranešimo 
paaiškėjo, kad ir šiais metais 
paruoštos trys skirtingos radijo 
programos anglų kalba Lietuvos 
Nepriklausomybės šventei ame
rikiečiam pristatyti. Taip pat 
paruošta pavyzdinė medžiaga 
kitataučių politikų ir amerikie-

....... 11 ' ■ ........... — ,*

Kryžiaus 
akivaizdoj
(atkelta iš 3 psl.)
Dievo, manydami, kad Dievas 

jiem atleis, kadajie Dievui tai pa
sakys, ar kurie savo pasitaisymui 
stato Dievui sąlygas, panašiai, 
kaip antrasis iš prikryžiuotų kar
tu su Kristum. Nusikalsta Šven
tajai Dvasiai ir toks, kuris ne
paiso Dievo, laikydamas save 
didesniu už Dievą.

Tai Kristaus kančios ir kry
žiaus kelios pamokos. Iš tos mo
kyklos mokėsi ir mus mokė mū
sų tėvai. To pasekmė yra ir da
bartinės lietuvių kartos santy
kiai su kryžium.

Netolimoj praeity lietuvio ir 
bute, ir širdy kryžiui priklausė 
garbingiausia vieta. Reikia atsar
gumo, kad mūsų meniški kryžiai 
netaptų kam nors tik tautinės tra
dicijos relikvija. Kryžius pir
miausia yra išganymo simbo
lis. Neatskirkim vienos prasmės 
nuo kitos — religinės ir tautinės. 
Tik tada jausim pilną dvasinę 
šilumą, kokią galim jausti iš kry
žiaus savam bute, prie savo na
mų, stovyklos teritorijoj ir kitur.

Gavėnios metu mintimis ir 
širdimis dažnai priartėkim prie 
kryžiaus, o ypatingai prie Kris
taus, kuris savo kančia ir mirtim 
suteikė šiam simboliui prasmę, 
paliko daug gyvenimiškų pa
mokymų ir įvykdė žmonijos at
pirkimą.

Vysk. Vincentas Brizgys 

ir laisvė Žemėj. Pasaulis — pa
sekmė dialogo; sunkaus, ilgo, 
bet dialogo . . .

O kas esat jūs, susėdę šian
dien už pasitarimų stalo Belgra
de? Ar jūs ieškot Gėrio? Ne. 
Tradiciniai kalėjimai kitamin
čiam ir patriotam, tiem, kurie el
giasi vadovaudamiesi bendra- 
žmoniškos moralės normomis, 
yra jūsų nenuoširdumo įrody
mas. Prisiminkite šiandien tuos 
iš mūsų, kurie ištvėrė Stalino la
geriuose, išsaugodami meilę sa
vo nuniokotai, kolonizuotai Tė
vynei, tuos, kurie buvo suimti 
jūsų opričnikų už tiesos žodį, 
už tai, kad jie nenorėjo būti 
beveidėmis būtybėmis daugia
milijoninėj bandoj.

Ir šiandien mes drįstam likti 
ištikimi savo Tikėjimui, savo 

čių spaudos kontaktavimui. Mi
nima informacija kartu su LB 
paruoštu rezoliucijos minėjimui 
projektu gaunama krašto val
dyboj.

Vykdant JAV LB tarybos nu
tarimą, aplinkraščiu LB vienetai 
painformuoti, kad, telkiant au
kas LB minėjimuose, būtų pa
gerbtas aukotojo laisvo apsi
sprendimo principas. LB viene
tai savo ruoštu paraginti kreiptis 
į kitų organizacijų vadovybes, 
kad jų rengiamuose minėjimuo
se būtų sudaromos sąlygos au
kotojui paremti tą veiksnį, ku
rio laisvinimo darbo pastangas 
jis labiau vertina. Posėdy apgai
lestauta, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybai nepriimant JAV LB 
krašto valdybos kvietimo ieškoti 
abiem pusėm priimtino sprendi
mo (atsakymo nesulaukta į kvie
timą tartis jau kelintas mėnuo), 
Altos skyriai kai kuriose vieto
vėse yra nutarę ruošiamų minė
jimų metu nepriimti aukų, skirtų 
JAV LB-nei ir Tautos Fondui. 
Toks nusistatymas kenkia lietu
viškam solidarumui ir į vietovės 
gyvenimą įneša nereikalingą 
erzelį.

Krašto valdyba ir šiais metais 
yra paruošusi brošiūrą — sąlan- 
ką visuomenei supažindinti su 
JAV LB pasiekimais laisvinimo 
darbo srity per 1977 metus. Tel
kiant aukas Lietuvos laisvinimo 
veiklai finansuoti, nutarta nau
dotis bendruomeninių vienetų 
ir įgaliotinių vietovėse talka.

Aplinkrašty LB krašto valdyba 
vienetus yra paraginusi Vasario 
16-osios minėjimuose turėti 
spaudos stalą, kur būtų galima 
užsiprenumeruoti laikraščius, į- 
sigyti lietuviškų knygų bei 
plokštelių. Tai įvykdytina, nes 
Vasario 16-osios minėjimai su
traukia gausius būrius tautiečių, 
net ir tuos, kurie kitomis pro
gomis vietovių renginiuose ne
siteikia rodytis.

Metraštinis LB leidinys “Vio- 
lations of Human Rights in So- 
viet Occupied Lithuania”, api
mąs okupanto žmogaus teisės 
pažeidimus Lietuvoj 1977, bai
giamas ruošti spaudai. Veikalą 
redaguoja dr. T. Remeikis. Te
chnikiniu leidinio redaktorium 
kviečiamas Saulius Kuprys. Eilė 
Philadelphijoj, New Yorke ir 

principui — nesistaikstyti su 
barbariškumo ir veidmainystės 
blogiu. Mes perėjom per įstaty
mus laužančius jūsų parengti
nius tardymus ir uždarus teis
mus, šiandien mum atimta lais
vė ir normalios fizinės egzisten
cijos sąlygos, mus maitina dvė
seliena, lagerio gydytojai sank-. 
cionuoja mūsų kančias karce
riuose . . . Jūs ir likot tokiais, ko
kiais buvot: barbarais, veidmai
niais, nusikaltėliais. Jūs nenorit 
taikos, nesiekiat Gėrio. Jūsų dia
logas su Vakarų civilizacija — 
butaforija.

Šiandieną mes laikom savo 
pareiga pasakyti pasauliui, kol 
kas dar nepažįstančiam politi
nių lagerių spygliuotos vielos:

LOS ANGELES, 
CALIF.

POLITINIŲ STUDIJŲ 
SAVAITGALIS

Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles sambūris pagal nusisto
vėjusią tradiciją sausio pabaigoj 
ir šiemet suorganizavo politinių 
studijų savaitgalį. Šiemet visos 
paskaitos ir diskusijos vyko Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėj.

Sausio 28, šeštadienį, savait
galis pradėtas neseniai iš oku
puotos Lietuvos atvykusio rašy
tojo Tomo Venclovos paskaita 
“Išeivijos misija, žvelgiant iš pa
vergtos Lietuvos pozicijų”. Ko- 
refęrentais buvo dr. Br. Nemic- 
kas, dr. K. Ambrozaitis, rašyt. 
J. Gliaudą ir L. Valiukas.

Šeštadienio popietėj išklau
syta dr. K. Ambrozaičio paskai
ta tema “Pastabos dėl kai kurių 
mūsų darbų ir nuotaikų”. Po

Chicagoj gyvenančių tautiečių 
LB visuomeninių reikalų tary
bai talkino verčiant disidenti
nius dokumentus į anglų kalbą.

Po ilgesnių “užkliuvimų” yra 
baigiama spausdinti dr. T. Re- 
meikio dokumentinė rezistenci
jos istorija anglų kalba “Dissent 
in Lithuania”. Veikalo išleidimą 
finansuoja LB krašto valdyba, 
leidžia Lituanistikos Instituto 
leidykla. Yra jau išspausdinti 
ankstyvos prenumeratos užsaky
mo lapai, kurie bus platinami 
Vasario 16-osios minėjimų metu.

Tautiečiam vis dažniau lan
kantis pavergtoj Lietuvoj, pasi
taiko atvejų, kad turistas savo 
neapgalvotu elgesiu ar pareiš
kimais, išplaukiančiais iš nesu
sipažinimo su esama padėtim, 
pakenkia lietuviškam reikalui. 
Krašto valdyboj vyraujant nuo
monei, kad būtų naudinga turė
ti informacinį leidinį į pavergtą 
Lietuvą vykstantiem supažin
dinti su okupacijos faktais, da
bartiniu Lietuvos valstybin
gumo statusu, provokacinėmis 
galimybėmis ir kitomis žinio
mis, kreiptasi į žinomą publi
cistą Vincą Rastenį minimą lei
dinį paruošti. Jo sutikimas yra 
gautas, ir darbas yra įpusėjęs.

JAV LB planuojamų išleisti 
leidinių tarpe esama dr. B. Kas- 

lo ruošiamo prancūzų kalba vei
kalo apie Lietuvos okupacijos 
aplinkybes. Taip pat yra gautas 
dr. R. Šilbajorio sutikimas sure
daguoti kolektyvinį veikalą 
sovietų vykdomam kultūriniam 
genocidui nušviesti. Minimus 
leidinius leisdama, krašto valdy
ba pasitiki lietuviškąja išeivija, 
kad ji ir toliau rems LB dir
bamą laisvinimo darbą savo au
komis.

Vicepirm. R. Česonis ir šiais 
metais vadovaus LB praveda
mam lietuviškos spaudos plati
nimo vajui. Vajaus pravedimui 
bei išpopuliarinimui paskirta 
500 dol. suma.

Krašto valdybos nariai Br. Vaš- 
kaitis ir F. Andriūnas sausio 10 
LB-nei atstovavo CBS centre 
New Yorke įvykusiame filmo 
apie S. Kudirką pristatyme. B. 
Vaškaitis posėdžio dalyvius pla
čiau supažindino su Lietuvą lie
čiančiais filmo epizodais. Kultū
ros tarybos pirm. J. Gailos rū-

Būkit atsargūs: jūsų partneriai 
pasitarimuose — kalėjimų pri
žiūrėtojai, o ne diplomatai.”

Pasirašė: Dmitro Basarabas, 
Semionas Gluzmanas, Dmitro 
Grinkivas, Dmitro Demidivas, 
Šarūnas Žukauskas, Izraelis Zal- 
mansonas, Kazačkovas, Igoris 
Kalinecas, Sergėjus Kovaliovas, 
Valerijus Marčenko, Janas Mo- 
nastirsks, Muchametčinas, Kalju 
Miatikas, Petras Plumpa, Stepa- 
nas Sapeliakas, Ivanas Svitlič- 
nas, Mikola Slabodianas, Sarki- 
sianas.

P. S. Žinodami iš patirties, 
kad beprasmiška tokios rūšies 
kreipimąsi siųsti oficialiais ka
nalais, mes ir nemėginam to da
ryti.

(Elta)

paskaitos buvo gyvos diskusijos.
Sausio 29, sekmadienį 10:30 

vai. ryto Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioj buvo aukoja
mos mišios už mirusius Lietuvių 
Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūrio narius: J. Ąžuolaitį, 
B. Čiurlionį, dr. Z. Kungį. Su
mos metu iš Lietuvos K. Baž
nyčios Kronikos skaitė dr. K. 
Ambrozaitis.

Po pamaldų parapijos salėj 
vyko simpoziumas: “Liudykime 
savąją tautą”. Koreferentais da
lyvavo rašyt. Alė Rūta, prof. dr. 
F. Palubinskas, “Į Laisvę” re
daktorius J. Kojelis.

1:30 vai. popiet vyko Vliko 
valdybos vicepirmininko prof. 
dr. Broniaus Nemicko paskaita: 
“Artimiausias taikinys kely į 
Lietuvos nepriklausomybę”. Šia 
paskaita ir buvo baigtas studi
jų savaitgalis.

Paskaitose dalyvavo 150-200 
klausytojų, kurių dalis jungėsi ir 
į diskusijas. Moderatoriais buvo 
dr. Zigmas Brinkis, Algis Rauli- 
naitis ir Ignas Medžiukas. Pro
gramą pradėjo iž užbaigė LFB 
Los Angeles sambūrio pirm. 
Aleksas Kulnys.

B.K.

pėsčiu, kreiptasi laiškais į lietu
viškų radijo valandėlių redakto
rius, prašant raginti mūsų visuo
menę savo nuomonę apie S. Ku
dirkos pabėgimo filmą pateikti 
CBS vadovybei.

Svarstyta pavasarį pasirody
siančios anglų kalba knygos apie
S. Kudirką klausimai ir leidėjų 
prašymas talkinti su knygos pla
tinimu. Principe pritarta. Šiuo 
reikalu visuomeninių reikalų ta
rybos pirm. Aušra Zerr yra kon
takte su amerikietiškosios lei
dyklos patarėja Rima Miro- 
niene.

Krašto valdyba yra sulaukusi 
nusiskundimų ryšium su keleto 
lietuviškojo gyvenimo vadovų 
rodomu dėmesiu LB-nę skal- 
dantiem sambūriam, su prašymu 
į tai atitinkamai reaguoti. Nu
tarta panašų dalyvavimu ar svei
kinimais išreikštą dėmesį laikyti 
kaip JAV LB-nei rodomą nepa
lankumą ir atitinkamai reaguoti.

Vicepirm. B. Raugas iškėlė 
svarbą paruošti meniškus atžy- 
mėjimo lapus, kurie LB darbuo
tojam būtų įteikiami atitinkamo
mis progomis. Nutarta lapų pa
ruošimo reikalais tartis su lietu
viu dailininku.

Į bendruomenines institucijas 
patvirtinti šie asmenys: į Litua-

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

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

NIGHTS SPENT IN EACH CITYDeparture dates

May 12 May 20 $849 Moscow 2, Vilnius 5
June 2 June 19 $1459 Copenhagen 2, Moscovv 3, Vilnius 5, Leningrad

2, Oslo 1, 3 Day Fjord Trip, Bergen 1
July 7 July 21 $1059 Moscovv 2, Vilnius 5, Druskininkai 2, Leningrad

3, Helsinki 1
Aug 18 Sept 1 $1299 Leningrad 2, Vilnius 5, Moscow 2, Munich 3, 

Innsbruck 1
Sept 15 Sept 23 $849 , Moscovv 2, Vilnius 5
Sept 22 Sept 30 $849 Moscovv 2, Vilnius 5

Tours include full day excursion to Kaunas and half-day trip to Trakai
CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.

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

212 697-7257

Kun. Stasys Yra, daugelio knygų autorius, besisielojąs jau
nimo problemomis, jo organizavimu, Putnamo seselių vie
nuolyno kapelionas, sausio 5 sulaukė 7 0 metų. Nuotr. A. Norvilos

RENGIAMA TAUTODAILĖS
PARODA

VVATERBURY, CT.

Vietos Lietuvių Bendruome
nės apylinkės valdybos pastan
gomis Waterburio miesto centri
nėj bibliotekoj, 267 Grand 
Street (šalia miesto rotušės), 
rengiama lietuvių tautodailės 
paroda.

Bibliotekos pastatai yra nauji 
ir modernūs, todėl labai popu
liari vieta įvairiem kultūriniam 
pasirodymam. Čia dažnai vyksta 
kameriniai koncertai, paskaitos 
ir įvairios parodos, kuriom skir
tos patalpos labai patogios.

Mintis suruošti čia ir lietu
viam kokią parodą yra sena, bet 
kadangi neleidžiama nieko par
duoti, todėl dailininkų parodom 
nėra praktiška. Bet tautodailės 
parodai vieta ideali, nes čia pra
eina nemažai kultūringos publi
kos.

Parodoj bus atstovaujama visa 
eilė lietuvių liaudies meno šakų. 
Čia bus matomi S. Augaičio, I. 
Končiaus, V. Kulpavičiaus, V. 
Veselkos, P. Vėbros, A. Sai- 
mininkienės, Br. Buračo ir kitų 
medžio drožiniai ir kiti darbai. 
Reti audiniai, odos gaminiai, ke
ramika, šiaudelių darbai, margu
čiai, gintaro papuošalai ir gra
fika.

Paroda tęsis visą vasario mė

nūs žurnalo fundacijos di- 
rektoriatą 1978-79 kadencijai — 
dr. Kęst. Girnius, dr. Ant. Kli
mas, dr. T. Remeikis, dr. Mind. 
Vygantas ir dr. Jonas Račkaus
kas; į JAV LB švietimo tarybą — 
dr. Janina Reklaitienė, inž. Jer. 
Gaižutis, Zina Katiliškienė, Mir
ga Valaitienė; į švietimo tarybos 
leidinių komisiją — Irena Buka- 
veckienė, dr. SigitasRamanaus- 
kienė ir Rūta Penkiūnienė.

Svarstant finansinius klausi
mus, iš JAV LB krašto valdy
bos iždo paskirta $3,000, per 
švietimo tarybą lituanistinėm 
mokyklom, $500 LB žiniaraščiui 
Bridges ir $100 Muzikos Žiniom.

AG-s 

nesį. Lankymo valandos: pirma
dieniais ir trečiadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro; ant
radieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vakaro.

Rengėjai primena, kad kvies- 
tume besidominčius amerikie
čius pamatyti lietuvių liaudies 
meną.

vav

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Eilė metų, kaip Waterbury yra 

virtusi tradicija suruošti prieš- 
gavėninį linksmavakarį.

Ilgainiui jis tapo labai po
puliariu, nes rengėjai kasmet 
'Stengiasi surengti vakarą,sii ge
ra kultūrine programa.

Šiemet jis įvyks vasario 4, 
šeštadienį, 7.30 v.v.

Šv. Juozapo mokyklos salė yra 
erdvi ir jauki. Čia niekas nėra 
nusiskundęs nejaukia atmosfera, 
nes visad pramoginio pobūdžio 
renginiam atitinkamai dekoruo
jama ir spalvingai apšviečiama.

Šių metų Užgavėnių baliui 
gros Johnny Martin-Martinaičio 
orkestras iš Hartfordo. Šis or
kestras yra vienas iš populia
riausių apylinkėj ir nuolat groja 
lietuvių parengimuose.

Meninėj programoj dalyvaus 
Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas komp. Juliaus Gai
delio. Ši dainuojančių vyrų 
grupė čia labai laukiama, nes 
vietos visuomenė jų koncerto 
nėra girdėjusi jau keletą metų! 
be to, jų programa bus speciali 
šiam vakarui.

Laimės išmėginimo entu
ziastam veiks turtinga loterija. 
Svečių vaišėm bus paruoštas Už
gavėnių bufetas su atgaivos 
stalu.

Rezervacijomis pasirūpinama 
skambinant knygynan Spauda 
— 756-5173. Bendruomenės val
dyba kviečia plačios apylinkės 
lietuvius ir jų svečius atsilanky
ti į šį tradicinį vakarą, vav
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GERIAUSI LIETUVOS
SPORTININKAI 1977

Naujųjų metų išvakarėse Vil
niaus Sporto skiltyse paskelbtas 
geriausių Lietuvos sportininkų 
dešimtukas. Balsavo 4144 skaity
tojai — mažiau nei 1976, kai bu
vo rekordinis balsuotojų skai
čius, bet veik dvigubai daugiau 
nei 1975 (2237).

Gruodžio 16 Darbininko nu
mery spėliojom, kad į dešimtuko 
viršūnes daug vilčių turi mote-' 
rys. Iš eilės paminėjom šuoli- 
ninkę į tolį Bardauskienę, krep
šininkę Rupšienę, irkluotoją Ka
minskaitę ir plaukikę Penkaus- 
kaitę. Nors mus nuo Lietuvos 
skiria Atlantas, Šiaurės ir Bal
tijos jūros, bet mūsų spėliojimai 
buvo gana tikslūs — pirmosios 
trys moterys pateko į dešimtu
ką: Bardauskienė — pirmoji, 
Rupšienė — ketvirtoji ir Ka
minskaitė — aštuntoji. Tik mū
sų ketvirtajai kandida
tei, Penkauskaitei, taip ir pristi
go vietos iškiliųjų vainike. Trys 
moterys viršūnėj — dvigubai 
mažiau nei 1976, kai dailioji ly
tis persvėrė vyrus 6-4, o Rup
šienė buvo pirmoji iš visų.

1977 metų geriausiųjų Lietu
vos sportininkų dešimtukas: 1. 
lengvatletė Vilma Bardauskienė 
(Vilniaus Dinamo) 22,906 taškai,
2. irkluotojas Petras Šiurskas 
(Panevėžio Žalgiris) 21,174 tšk.,
3. irkluotojas Anatolijus Korol- 
kovas (Vilniaus Žalgiris) 19,093 
tšk., 4. krepšininkė Angelė Rup
šienė (Vilniaus Žalgiris) 18,237 
tšk., 5. krepšininkas Sergejus Jo
vaiša (Kauno Žalgiris) 13,659 
tšk.., 6. lengvatletis Aleksandras 
Antipovas (Vilniaus Darbo Re
zervai) 10,242 tšk., 7. rankinin
kas Voldemaras Novickis (Kau
no Žalgiris) 9534 tšk., 8. irkluo
toja Leonora Kaminskaitė (Kau
no Žalgiris) 8805 tšk., 9. lengvat
letis Alvidas Baltaduonis (Klai
pėdos Žalgiris) 7985 tšk., 10. 
sunkiaatletis Bronius Mačernis 
(Šilutės Nemunas) 7071 tšk.

Po 14 metų pertraukos Lie
tuvos sportininke Nr. 1 išrinkta 
lengvatletė (1963 pirmuoju 
buvo rutulininkas A. Varnaus- 
kas).

1977 išrinktųjų sąraše dau
giausia atstovų iš lengvosios at
letikos ir irklavimo — po 3; 
toliau: krepšinis — 2, rankinis 
— 1, sunkioji atletika — 1. 
Iš lentelės dingo plaukimas, 
savigynos (judo) imtynės ir au
tomobilizmas (taip buvo 1976), 
nėra ir stalo teniso, kur anks
čiau spindėta.

Visų dešimties sportininkų
pagal eilę nesurikiavo nė vie
nas anketos dalyvis. Geriausiu 
orakulu pripažintas Br. Šileikis 
iš Vilniaus, tiksliai išvardijęs de
vynis sportininkus, patekusius į 
dešimtuką, eilės tvarka. Jis gavo 
Sporto redakcijos atminimo do
vaną ir dešimties geriausių spor
tininkų nuotraukas su autogra
fais.

Kalba Bardauskienė
Kelios pastraipos iš Vilniaus 

Sporto bendradarbio Vytauto 
Volungevičiaus pasikalbėjimo 
su laureate Vilma Bardauskienė.

— Dabar daug kas kalba apie 
7 metrus. Ar tikitės tapti pasau-

Geriausia iš geriausių — Vilma Bardauskienė su sūnumi 
Tomu. Bardauskienė nušoko į tolį 6,82 (Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos rekordas).

— Kai šį rudenį nušokau 6 
metrus ir 82 centimetrus, septy
nių metrų riba buvo visai čia 
pat. . . Tad vilčių yra.

Į klausimą apie kitas bandy
tas sporto šakas Vilma taip at
sakė:

— Man atrodo, kad šuoliai į 
tolį — gražiausia, lengviausia ir 
prieinamiausią rungtis. Jeigu 
reiktų sportinį gyvenimą pradėti 
iš naujo, tai galvoju, jog būti
nai vėl tapčiau šuolininke į tolį. 
Tiesa, vaikystėje žavėjausi visai 
kitkuo. Kai buvau trylikmetė, 
labai mėgau važinėtis “Kregž
dute”. Kartą prie Radviliškio da
lyvavau mažųjų dviratininkų zo
ninėse varžybose . . . Mokyda
masi Rozalimo mokykloje, labai 
mėgdavau jodinėti. Pati staty

davau kliūtis, ir jas kartu su 
arkliuku įveikdavome. Jau se
nokai nebejodinėju, bet ir dabar, 
kai pasitaiko, su malonumu ste
biu raitelių kovas, grakščius žir
gų šuolius. Panevėžio sporto 
mokykloje kurį laiką bėgiojau il
gus nuotolius. Mėgstu slidinėti, 
čiuožti.

Vyro (inžinierius-statybinin- 
kas) paveikta, Vilma pamėgo 
fotografavimą, susipažino su ki
no kamera. Dabar abu suka mė
gėjišką filmuką. Pradžiai — apie 
savo šeimą.

— O ką mėgstate laisvalai
kiu?

— Anksčiau labai mėgdavau 
šokti. Dabar šokiams nebeturiu 
laiko, tačiau patinka žiūrėti ba
letą, balinius šokius. Daug mez
gu. Mėgstu skaityti knygas (ypač 
detektyvus), žurnalus, laik
raščius. Meškeriojimui neturiu 
kantrybės, tačiau kažkada per 
Rozalimą tekančiame Daugyve
nės upelyje (dabar jis grioveliu 
beliko) rankomis gana gražių 
žuvelių sugaudavau. Labai pa
tinka grybauti . . . Ateityje norė
čiau išmokti anglų kalbą.

Mirga-marga apie kitus 
iškiliuosius Lietuvos 

sportininkus
Europos baidarių irklavimo 

meisterio Petro Šiursko du bro
liai taip pat irkluotojai, bet jis 
neketina su jais sėsti į vieną 
baidarę — Sigitas dar jaunas, o 
Kazys ambicingas. Sako, pasi
tempsiu, tada pažiūrėsim . . .

Panevėžietis Šiurskas irkluoja 
kartu su vilniečiu Korolkovu. 
Ar jie nepasiilgsta vienas kito? 
Ne, abu pasiilgsta artimųjų, nes 
abu daugiau būna kartu, negu 
namuose —bendros treniruotės, 
varžybos.

Krepšininkė Rupšienė aikš
telėj jaučiasi labai drąsiai. O 
koks jausmas apima, kada, grį
žusi iš varžybų, įeina virtuvėn? 
Ar nedaro čia klaidų? Į tokį 
klausimą Rupšienė taip atsako:

— Ką jūs! Tai neįmanoma, nes 
ir virtuvėje jaučiuosi drąsiai. Pa
keliui į namus apgalvoju, ką
pirksiu parduotovėse, ką virsiu, 
ką kepsiu — taip esu pasiilgu
si moteriškų rūpesčių.

Krepšininkas Jovaiša, nese
niai viešėjęs JAV, labiausiai pa
siilgo žmonos, dukrelės ir ... 
cepelinų.

Bėgimo per laukus specialis-

Maironio lituanistinės mokyklos choras. Dalis choristų, atlikę savo vaidmenis, įsijungė 
į chorą su įvairiais kostiumais. Dešinėj tarp vaikų stovi choro mokytoja Nijolė Ulė- 
nienė. Nuotr. L. Tamošaičio

KULTŪROS TARYBA INFORMUOJA
Švęsti ir Mindaugo 

vainikavimą
JAV LB Kultūros Taryba šių 

metų aplinkrašty ragina švęsti 
Mindaugo vainikavimo sukaktį. 
Šiemet sueina 725 metai nuo ka
raliaus Mindaugo vainikavimo- 
si, kuris įvyko 1253. Tai svar
bi ir garbinga mūsų istorijos 
sukaktis. Taryba siūlo ją laikyti 
mūsų tautine švente, kaip ir Va
sario 16-tą. Abi sukaktis siūlo
ma švęsti drauge ir tai siūlo
ma daryti kasmet. Tokiu būdu 
mes pagilintume Vasario 16-tos 
šventės prasmę.

Pasiūlymai dėl šventės 
programos

Praėjusių metų paskutiniame 
aplinkrašty buvo raginama ne
priklausomybės šventės kalbė
tojais kviesti ne tik politikus. 
Laikraščių redaktoriai, universi
tetų profesoriai, radijo ir televi
zijos pranešėjai dažnai gali dau
giau ko pasakyti apie Lietuvos 
bylą.

Kviečiant lietuvius kalbėto
jus, raginama atkreipti dėmesį 
į mūsų kultūrininkus, krašto val
dybos narius ir veiklesnius 
jaunosios kartos žmones. Minė
jimai turėtų būti trumpi, sklan
dus, su kultūringa programa. 
Aukas renkant, raginama laikytis 
laisvo aukotojo apsisprendimo 
principo.

Nepriklausomybės šventės 
proga yra paruoštos dvi angliš
kos radijo programos, viena — 
30 minučių, kita 15. Programoj 

akcentuojamas ne tik politi
nis, bet ir kultūrinis momentas. 
Programos taikomos amerikie
čiam klausytojam.

tas Antipovas taip porina: — Lai
ko jokiems malonumams praktiš
kai nebelieka — treniruotės, pa
skaitos, treniruotės. O kiek būtų 
galima, pavyzdžiui, grybų prisi
rinkti: bėgiojant rudenį krosus 
miške, tiek grybingų vietų pasi
taiko, bet negali stabtelėti, krep
šelio baravykų prisikrauti — 
chronometro rodyklės skuba!

Rankinio žaidikas Novickis ir 
rankinio aikštėj, ir gyvenime ma
žai kalba, o daug dirba. Ar tai 
įgimta? — Iš dalies — taip. Ta
čiau dabar, kaip pradėjau ginti 
Sovietų Sąjungos rinktinės spal
vas, be trenerių, žurnalistų, žiū
rovų, atsirado dar vienas vertin
tojas, prieš kurį taip pat nepato
gu blogai žaisti — neseniai 
sukūriau šeimą, — sako Novic
kis.

Irkluotoja Kaminskaitė teigia, 
kad per irklaVimą pastaruoju lai
ku ir vaikščioti beveik užmiršu
si. Kai atsisveikins su aktyviuoju 
sportu, atrodo, turės iš naujo 
pradėti mokytis vaikščioti.

— Jeigu tiek daug irkluojate, 
ar nekamuoja jūros liga?

— Sėdėdama valtyje, jaučiuo
si kaip žuvis vandenyje. O žuvis 
vandenyje jūros liga neserga!

50 km ėjimo meisteris Balta
duonis mokosi anglų kalbos ir 
fotografuoja. O kai tik atsiranda 
laisva diena, skuba pas brolius 
Utenon, ir traukia visi su meške
rėm prie ežerų.

Pasaulio rovimo rekordi
ninkas (II pussunkis svoris) Ma
černis mėgsta žiūrėti, kaip su
kasi pramoginio šokio poros 
(dabar pramoginiai šokiai įteikti 
į sporto šakų šeimą).

K. Čerkeliūnas

Pasaulio lietuvių dienos
Liepos pirmomis dienomis 

Toronte, Kanadoj, įvyks pasau
lio lietuvių dienos. Tuo metu 
bus Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas, dainų šventė, 
sporto varžybos, banketas, pa
maldos ir kita. Pasiruošimas tom 
dienom pirmon eilėn krinta ant 
Kanados Bendruomenės pečių, 
bet ir JAV LB turi dalintis naš
ta. Nebus galima apsieiti be pla
taus masto finansinio vajaus. Šių 
dienų pasisekimą nulems visų 
talka. Finansiniam vajui čia va
dovauti sutiko Aleksandras Vak- 
selis.
Raginama jungtis į Pabaltijo 

Studijų Draugiją
Kultūros Taryba ragina gau

siau įsijungti į šią draugiją — 
The Association for the Advan- 
cement of Baltic Studies, Ine. 
Reikia per jos veiklą, per leidi-

PHILADELPHIA, PA.
Mokyklos eglutė

Vinco Krėvės mokyklos tra
dicinė eglutė įvyko gruodžio 11 
Šv. Andriejaus parapijos salėj. 
Gausiai susirinkusius įvairaus 
amžiaus svečius maloniai nutei
kė didžiulė tėvų komiteto pa
puošta eglė ir scena, paruošta 
vaidinimui. Mokinukai klasėse 
puošėsi programai, o nevaidiną 
dalijo salėj svečiam pačių mo
kinių pieštas programas.

Vakarą atidarė tėvų komiteto 
pirm. Rimas Česonis. Pasveiki
nęs susirinkusius, programai va
dovauti pakvietė vedėją Teresę 
Gečienę.

Mokinių pasirodymai prasidė
jo su vaizdeliu Žvaigždučių Eg
lutė. Vaizdelį mokyklai specia
liai pritaikė ir režisavo mokyto
ja Roma Česonienė. Savo roles 
artistiškai suvaidino Rima Pliuš- 
konytė, Gintaras Sušinskas ir Bi
rutė Šnipaitė. Nuo jų neatsili
ko žvaigždutės: Kristina Baltaky- 
tė, Aldona Botyriūtė, Monika Jo- 
vaišaitė, Dalia Mironaitė ir Si
gutė Šnipaitė. Jolandai Česo- 
nytei susirgus, Aušra Gečytė pa
skaitė Jolandos rolę, o Birutė 
Šnipaitė pavadavo Jolandą prie 
pianino. Vaizdelis praėjo sklan
džiai ir žiūrovam paliko gražius 
įspūdžius.

Atvykusį Kalėdų senelį pasiti
ko ir scenon atlydėjo angliškai 
kalbančiųjų pagelbinės klasės 
mokiniai, apsirėdę nykštukais. 
Kalėdų seneliui padeklamavo 
pagelbinės klasės ir pirmo sky
riaus berniukai. Juos paruošė 
pokytojos Nijolė Botyrienė ir 
Lionė Baltėm Darželio mokinu
kai užbaigė programą. Paruošti 
^mokytojos Rimos Mironienės, 
jie pasakė Kalėdų seneliui, kaip 
jie laukia Kalėdų.

Įvertindamas mokinių pa
stangas, Kalėdų senelis vai
kam padalino po dovanėlę.

Seneliui išskubėjus pas kitus 
vaikus, svečiai ir mokiniai liko 
pasivaišinti mamyčių ir močiu
čių pagamintais koldūnų pietu
mis bei išbandyti laimę prie lo
terijos stalo. Loteriją su vyres
niųjų mokinių talka tvarkė Char
les Zerr, dažnas mokyklos ren
ginių talkininkas.

Svečius vaišino tėvų komite
to narės J. Viesulienė, D. Dai- 
norienė ir I. Kazakauskienė. Su 
visais eglutės pasiruošimais tal- 

nius pateikti daugiau studijų 
apie Lietuvą ir visą Pabaltijį. 
Nariu gali būti kiekvienas as
muo, kuris sumoka nario mokes
tį. Už tai jis gauna draugijos 
žurnalą ir biuletenį. Šių metų 
gegužės mėnesį Toronte bus 
šeštoji draugijos konferencija. 
Raginama dalyvauti.

Trys vertingos knygos
Kultūros Taryba siūlo įsigyti 

ir platinti tris vertingas kny
gas: Prano Čepėno — Naujųjų 
laikų Lietuvos istorija, dr. Vla
do Juodeikos — Didžioji iliuzi
ja — Marksizmas teorijoje ir tik
rovėje ir dail. Antano ir Anasta
zijos Tamošaičių — Lithuanian 
National Costume.

Taryba ragina Bendruome
nės apylinkes knygas platinti, 
remti jų išleidimą.

Kultūros Tarybos pirmininku 
yra Juozas Gaila.

c.s.

kino ir net Kalėdų senelį sa- 
lėn pristatė Jonas Karaška.

Eglutė praėjo su pasisekimu 
gražioj, šeimyniškoj nuotaikoj, 
visiem nuoširdžiai bendradar
biaujant ir visuomenei gausiai 
atsiliepiant į mokyklos kvietimą 
šioj mokinių šventėj dalyvauti.

T. G.

— “The Plain Dealer”, Cle- 
velando dienraštis, sausio 10 
išspausdino Marijaus Blyno laiš
ką, kuriame jis siūlo degalus da
ryti iš bulvių, kaip tai buvo 1926- 
1940 daroma Lietuvoj. Esą iš ga
zolino, sumaišyto su iš bulvių 
gautu alkoholiu, gaunamas mo- 
torinas, kuris mašinom yra gana 
neblogas kuras.

— S t. Petersburg, Fla., Lie
tuvių Katalikių Moterų 76 kuo
pos susirinkimas įvyko sausio 10 
Lietuvių klubo mažojoj salėj. 
Apsvarsčius buvusios ir būsi
mos veiklos kluasimus, išrinkta 
nauja valdyba: dvasios vadas 
kun. Tadas Degutis, OFM, pir
mininkė Donna Kamm, vice
pirm. Ona Juška, protokolų raš
tininkė Stasė Stanelienė, ižd. 
Mary Boza, iždo globėja Liuda 
Sprindžiūnas, finansų sekr. Juli
ja Aidienė. Kitas kuopos susirin
kimas įvyks gegužės 11, ketvir
tadienį, 12 vai. dienos Semino- 
le Parke, devintame paviljone.

— Simui Kudirkai lankantis 
filmo premjeros reikalais Los 
Angeles, Calif., Rūta Lee Kil- 
monytė suruošė priėmimą savo 
namuose. Svečių tarpe buvo Si
mas su žmona, jų palydovė D. 
Kezienė, Lietuvos generalinis 
garbės konsulas V. Čekanauskas, 
J. Adomėnas, inž. G. Kazlauskas, 
režisierius J. Kaributas ir ame
rikiečių studijos atstovai.

LITERATŪROS IR MENO 
POPIETĖ WASHINGTONE

Lituanistinė Kristijono Do
nelaičio mokykla Washingtone, 
D.C., vasario 26, sekmadienį, 
latvių namuose re'ngia literatū
ros ir meno popietę. Iš New Yor
ko atvyksta rašytojas Algirdas 
Landsbergis ir skaitys savo kūri
nius. Liaudies dainas dainuoja 
Elenutė Bradūnaitė ir Jurgis 
Bradūnas. Iš New Yorko atvyks
ta dail. Vida Krištolaitytė ir su
rengs savo kūrinių parodą. Pel
nas skiriamas K. Donelaičio mo
kyklai.

— Lietuvių Helsinkio grupės 
nariui Viktorui Petkui ginti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
yra gautas advokatas Melvin 
Wulf. (E)

— Los Angeles, Calif., Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mas bus minimas vasario 12. Pa
maldos 10:30 vai. ryto Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioj. Minėjimas 12:30 vai. po
piet Marshall aukštesniosios 
mokyklos salėj. Paskaitą skaitys 
inž. Jonas Jurkūnas iš Chicagos. 
Dainuos Šv. Kazimiero parapi
jos choras vadovaujamas komp. 
Br. Budriūno, tautinius šokius 
šoks jaunimo ansamblis “Spin
dulys”. Prie Los Angeles mies
to rotušės Lietuvos trispalvė bus 
pakelta vasario 16, ketvirtadienį, 
11 vai. ryto.

— Londone, Anglijoj, Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 

> 60 metų sukaktis bus minima va
sario 19. Sporto ir socialinio klu
bo salėj programą atliks choras ir 
tautinių šokių grupė. Į sekma
dienio mišias jaunimas kviečia
mas atvykti su tautiniais drabu
žiais ir vėliavomis.

— Senatorius Robert Dole 
(R.-Kan.) pasakys Chicagoj kal
bą Vasario 16-osios minėjime, 
kurį vasario 12 Altą ruošia Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
salėj.

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
premijai gauti sudaryta vertin
tojų komisija: kun. Pr. Garšva, 
Ir. Kriaučeliūnienė, G. Juozapa
vičiūtė (Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga), Birutė Zdanytė 
(JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga) 
ir Romas Kasparas (PLB Jauni
mo reikalų vadovas). Vertinimo 
komisijos posėdis įvyks vasario
4.

— Su kun. dr. Juozu Pruns- 
kiu valandos pokalbis apie pa
dėtį okupuotoj Lietuvoj bus 
transliuojamas vasario 9, ket
virtadienį, 1 vai. popiet per 
WTHQ radijo stotį La Grange, 
III., banga 1300 AM, kuri girdi
ma ir Chicagoj.

— Evangelikų liuteronų kuni
gų, kilusių iš Lietuvos ir dabar 
gyvenančių Vakarų Vokietijoj, 
suvažiavimas Bonn — Bad Go- 
desberge, Annabergo rūmuose, 

: įvyko sausio 5-8. Tai jau tre
čias toks suvažiavimas. Šį kartą 
atvyko 7 evangelikai kunigai.

— Pr. Naujokaitis, rašytojas ir 
literatūros istorikas, lankydama
sis St. Petersburge, Lietuvių 
klubo vadovybės buvo pakvies
tas sausio 16 klube padaryti pra
nešimą apie lietuvių literatūrą 
okupuotoj Lietuvoj. “Lietuvių 
literatūros istorijos” keturių to
mų veikalo autorių pristatė Al
binas Karnius.

— Lake VVorth, Fla., Lietuvių 
klubas bendru nutarimu paskyrė 
Darbininkui 20 dol. auką ir ją 
atsiuntė per savo iždininką V. 
Dovydaitį. Taip pat pridėta ir as
meninė klubo narės Petronėlės 
Kvarinskienės 10 dol. auka. Už 
aukas nuoširdžiai dėkojam.

— Floridos Amerikos Lietu
vių Klubui St. Petersburge rei
kalinga šeimininkė pagaminti 
sekmadieniais pietus dėl apie 

; 250 asmenų ir Klubo prižiūrė
tojas. Pageidautina asmenys iš' 

\ vienos šeimos. Duodamas butas 
’ ir piniginis atlyginimas pagal 

susitarimą. Kreiptis šiuo adresu:
K. Jurgėla, 306 41st Avė., St. 
Petersburg Beach, Fla. 33706. 
(Klubo pirmininkas)

— Nauji Darbininko skaityto- 
' jai: V. Sakalauskas, Costa Masa, 

Calif., J. Kregždė, Cincinnati, 
! Ohio, H. Juozapaitis, Amster- 
• dam, N.Y., G. Bučmys, Cicero, 

III. Užsakė kitiem: K. Augusta, 
Lebanon, N.J. — C. Minkevich, 
Norwood, Mass. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant Darbininko prenumerata 
visiem 13 dol. metam.
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BENDRUOMENINĖS VEIKLOS KRONIKA
JAV LB visuomeninių reikalų 

tarybos pirm. Aušra Zerr LB 
krašto v-bos vardu kontakta
vo visus JAV kongreso narius 
kongr. R. K. Dornan įneštos Pa
baltijo valstybių rezoliucijos rei
kalu. Individualiai skirtuose 
laiškuose pristatytos spalio 10 
Vilniuj vykusios prieš okupantą 
nukreiptos demonstracijos. Taip 
pat pasistengta atkreipti dėmesį 
į faktą, kad JAV administracijos 
vykdomas diplomatinis spaudi
mas yra privertęs Sov. Sąjungą 
leisti masiškai išvykti dešimtim 
tūkstančių žydų. Kongreso na
riam priminta, kad yra atėjęs 
laikas Vakarų demokratijom at
kreipti dėmesį ir į Rytų Euro
pos pavergtų tautų bei valsty
bių piliečių sunkią padėtį. Į 
LB kvietimą paremti kongr. 
Dornan rezoliuciją (H. Con. 
Res. No. 278) atsiliepė eilė 
kongresmanų. Kai kurie teikėsi 
įnešti panašaus turinio savas re
zoliucijas.

Ant. Mažeika Jr., New Jersey 
gyvenąs Lietuvos vyčių žymaus 
veikėjo Ant. Mažeikos sūnus, 
JAV LB visuomeninių reikalų 
taryboj rūpinasi Pr. ir Alg. Bra
žinskų reikalu. Gruodžio mėn. 
jis kreipėsi į šen. Williams, Moy- 
nihan, Case ir Kennedy, savo 
laiškuose iškeldamas valstybės 
departamento pozicijos Bražins
kų reikalu klaidingumą. Pareikš
ta, kad, Bražinskų pabėgimo ne
laikant politiniu, prasižengiama 
JAV nusistatymui nepripažinti 
Pabaltijo valstybių įjungimo į 
Sov. Sąjungą.

Jungtinė Prūsų Taryba savo 
laiške, rašytame JAV LB VVash- 
ingtone ryšininkui Alg. Gurec- 
kui, gėrisi lietuvių drąsa, perei
tų metų spalio mėnesį Vilniuj 
demonstruojant prieš okupantą. 
Pažymėtina, kad su minimos or
ganizacijos pirmininku Manfred 
Kaireit LB-nė palaiko artimus 
ryšius ir ne vienu atveju vieni 
kitiem talkina svarbiuose klausi
muose. Savo ruožtu JAV LB-nė 
užmegztų ryšių reikalu infor-

ST. PETERSBURG, FLA.
Klaipėdos krašto išvadavimo 

šventė buvo atžymėta mišiomis 
sausio 22 lietuvių pranciškonų 
koplyčioj. Prel. J. Balkonas pa
sakė pritaikytą pamokslą, pasi
melsta ir sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas bus atžymė
tas iškilmingai ne tik Šv. Kazi
miero misijoj, bet ir Šv. Jono 
bažnyčioj vasario 19. Tą dieną 
Lietuvių klube bus kalbos, pie
tūs ir aukų rinkimas Lietuvai 
laisvinti.

Vasario 16 bus paskelbta Lie
tuvių Diena penkiose St. Peters- 
burgo savivaldybėse ir iškelta 
Lietuvos vėliava. Tai pasiekta 
Viktorijos Jacobsen dėka.

Prel. J. Balkonas, P.A., pa
kviestas Juno Beach lietuvių 
pravesti jiem rekolekcijas kovo 
3-5.

Sekmadieniais lietuviai valgy
davo pietus Lietuvių klube 12 
vai. Lietuviškos mišios būdavo 
4 vai. popiet Šv. Vardo bažny- 

Thls announcement is nelther an offer to sėli nor a sollcitation of an offer to buy any of these securities 
The offfer is made only by the Offerlng Clrcular

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 114fH STREET
RICHMOND HILL, NEW YORK 11418
(212) 441-6799

Securities wlll be offered in statės where the Securities Laws of such statės have been complied with.

muoja Mažosios Lietuvos Rezis
tencinį Sąjūdį per pirmininką 
dr. Joną Stiklorių.

Kiekvienų metų pradžioj vals
tybės departamentas išleidžia 
leidinį “Background Notės on 
the USSR”. Leidiny paliečiama 
ir Lietuva, rašytame tekste pa
minint Pabaltijo valstybių oku
paciją. Paskutiniaisiais keleriais 
metais Pabaltijo valstybės leidi
nio žemėlapy atskirai nepažy
mimos (anksčiau žymėtos kaip 
sovietinės respublikos) ir Vil
niaus vardas rašomas rusiškuoju 
vertimu. Sausio 3 JAV LB ry
šininkas Washingtone Alg. Gu- 
reckas laišku kreipėsi į valsty
bės departamentą, prašydamas 
1) žemėlapy žymėti Pabaltijo 
valstybių sienas, 2) atitaisyti sos
tinių Vilniaus ir Talino klaidin
gą rašymą ir 3) į žemėlapį į- 
traukti pastabą (disclaimer), kad 
JAV-ės nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių į Sov. Sąjungą inkor
poracijos. Argumentuojant pas
kutinįjį punktą, pateikta JAV LB 
krašto valdybos su JAV geogra
fo įstaiga vestų susirašinėjimų 
dokumentai.

Jonas Činga, Los Angeles gy
venąs JAV LB krašto valdybos 
vicepirm. Amerikos vakaram, 
LB krašto valdybos vardu kon
taktavo vakarinių valstybių 
kongresmanus, kviesdamas juos 
prisidėti prie kongr. R. K. Dor
nan JAV atstovų rūmuose įneštų 
rezoliucijų Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės klausimu. 
Savo pareigose J. Činga deda 
pastangas LB vienetus įsteigti 
vakaruose esančiuose lietuvių 
telkiniuose ir tuo tikslu vykdo 
platų susirašinėjimą.

Teresė Gečienė, Philadel- 
phijos LB apylinkės Talkos Lie
tuvai komisijos narė, ir šiais me
tais išrūpino radijo pusvalan
di populiarioj WFLN (banga 95.7 
FM) radijo stoty. Tai dešimtas 
kartas, kai šios stoties vadovy
bė skiria laiką Vasario 16-jai pa
minėti. Philadelphij6S4t josJapy- 
linkių lietuviai programą girdės

Čioj. Klubas nutarė pietus duoti 
tik nuo
2 vai., kadangi mišios atkeltos į 
1 vai. Taip po mišių visi gali 
sueiti į klubą. Dabar 1 vai. 
vieni važiuoja pietum į klubą, o 
kiti į mišias. Pavyzdžiui, sausio 
22 bažnyčioj gal buvo 150 asme
nų, bet klube 350.

Šv. Kazimiero šventė bus at
žymėta kovo 1 Lietuvių klube su 
iškilminga vakariene. Pamaldos 
kovo 5, sekmadienį, 1 vai. po
piet. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. Vakarienę ruošia 
Moterų Sąjungos 76 kuopa. Pel
nas bus skiriamas misijai.

Lietuvių klubo nauja valdyba 
įvesdinta sausio 22. Kl. Jurgėla 
metų programą pradės su tautų 
festivaliu.

Solistai Stasys Baras ir Dana 
Stankaitytė Lietuvių klubo salėj 
dainuos vasario 22.

Solistas Algirdas Brazis Lietu
vių klubo salėj dainuos vasario 7.

B.J. 

vasario 12, sekmadienį, 7:30 vai. 
vak.

JAV LB visuomeninių reika
lų taryba, kaip ir ankstesniais 
metais, Vasario 16-jai atžymėti 
yra paruošusi radijo programas 
anglų kalba. Iš viso paruoš
tos trys programos — 
dvi po 27 minutes ir, eilei 
asmenų pageidaujant, viena 15 
minučių programa. Visos trys 
programos paįvairintos lietuvių 
liaudies muzika ar lietuvių kom
pozitorių kūriniais. Programų 
turinys skirtas amerikiečiui 
klausytojui. Norį gauti magneto
fono juostelėse įrašytas progra
mas yra prašomi kreiptis į vi- 
suom. reikalų tarybos pirm. 
Aušrą Zerr, 708 Custis Rd., 
Glenside, Pa. 19038. Mini
mas programas ruošiant, šiais 
metais talkino Daiva Kezienė, 
Ant. Mažeika, Birutė ir Juozas 
Gailai, Aušra ir Charles Zerr, 
Rasa Ardytė ir Kęst Pliuškonis.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba Vasario 16-sios sukakties 
paminėjimui yra paruošusi in
formaciją ir pavyzdinę medžiagą 
kitataučių kontaktavimui. Pa
teikiami nurodymai, kaip Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį 
pristatyti JAV prezidentui, 
kongreso nariam, amerikiečių 
spaudai; prijungiami laiškų pa
vyzdžiai anglų kalba. Taip pat 
paruoštas ir minėjimo rezoliuci
jos projektas anglų kalba. Orga
nizacijos ir asmenys, norį mini
ma medžiaga pasinaudoti, kvie
čiami kreiptis į visuom. reikalų 
tarybos pirm. Aušrą Zerr, 708 
Custis Rd., Glenside, Pa. 19038.

JAV LB Baltimorės apylinkės 
valdybą šiais metais sudaro: Vyt. 
Eringis (pirm.), Kęst. Česonis, 
Vincas Dūlys, Ant. Gudonis, 
Jonas Kazlauskas, Aldona Mar
cinkienė, Vyt. Mildažis, Algis 
Veliuona ir Egidijus Žilionis. 
Revizijos komisija: dr. St. Tallat- 
Kelpša, Kaz. Misiūnas ir St. Kli- 
gys- Hm-

Bronius Vaškaitis, JAV LB 
krašto valdybos narys ir nuola
tinis Darbininko bendradarbis, 
su amerikiečių grupe keliom sa
vaitėm yra išvykęs į pietines 
JAV valstijas. Prieš išvykdamas, 
su krašto valdybos vicepirm. F. 
Andriūnu sausio 10 buvo atvy
kęs į New Yorką, kur CBS cent
re stebėjo televizijos programą 
apie Simą Kudirką ir turėjo pro
gą CBS vadovybei pareikšti pa
dėką už S. Kudirkai ir lietu
viam rodoma palankuma.

|| SPORTAS

PLSŽ NAUJIENOS
Lauko tenisas

ŠALFAS Sąjungos lauko te
niso vadovas V. Grybauskas pra
neša pirmąsias žinias apie teni
so programą Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse. Teniso varžy
bose kviečiami dalyvauti visi 
lietuvių kilmės žaidėjai, užsire
gistravę ir sumokėję 1978 metų 
Sąjungos mokestį. Varžybos 
vyks senjorų (virš 45 m.), vyrų 
A ir B, moterų A ir B ir visose 
jaunių bei mergaičių klasėse. 
Prieauglio grupės skirstomos šia 

tvarka: jauniai-nės A — gimę 
1959 ir jaunesni, B — 1962 
ir jaunesni, C — 1964 ir jau

nesni, D — 1966 ir jaunesni. 
Prieauglio žaidėjai galės daly
vauti ir aukštesnėse klasėse. Pir
moji teniso varžybų diepa bus 
birželio 28, o visų klasių baig
mės bus žaidžiamos liepos 1. 
Vyriausi teisėjai — Toronto Jo
nas Žukas ir Chicagos Zenonas 
Mereckis.

Pavieniai arba klubam pri
klausą žaidėjai prašomi kuo 
greičiau pranešti apie dalyva
vimą, nes reikia iš anksto nu
statyti varžybų programą. Dėl ■ 
smulkesnių informacijų kreiptis 
į vietinių klubų sporto vadovus 
arba tiesiog į teniso sekcijos va
dovą adresu: V. Grybauskas, 
4144 S. Maplewood, Chicago, 
III. 60632. New Yorko ir apy
linkių tenisininkam kreiptis į Pr. 
Gvildį, 93 VVheeling Avė., Sta- 
ten Island, N.Y. 10309. Tel. (212) 
356-7871. Pageidaujama, kad 
visi žaidėjai, kurie planuoja da
lyvauti žaidynėse, apie tai pra
neštų iki kovo 17.

Pasaulio Lietuviu Sporto Žai
dynės Toronte bus didelio mas
to lietuvių sporto įvykis, kuria
me dalyvauti bus garbė ir neiš
dildomas įspūdis visam gyveni
mui. Todėl visi kviečiami jau 
dabar planuoti, kaip įsijungti į 
šią didžiulę pasaulio lietuvių 
šventę.

Lengv. atletika ir 
plaukimas

Jau yra gautos PLS Žaidynių 
lengv. atletikos ir plaukimo var
žybų programos.

Lengvosios atletikos pirmeny
bės bus dviejų grupių sistemoj. 
Pirmoj grupėj bus vyrų ir mote
tų, o antroj — visų amžiaus 
grupių prieauglio varžybos. At
virose vyrų varžybose bus 100 
m., 200 m., 400 m., 800 m., 
1500 m., 3000 m. ir 110 m. 
kliūtinis bėgimas; šuoliai į tolį, 
į aukštį, su kartim ir trišuolis; 
rutulys, diskas, ietis ir 4x100 m. 
estafetė. Moterų programa pa
naši į vyrų, tiktai nebus ilgų 
distancijų bėgimų, trišųolio ir 
šuolio su kartimi. Jaunių, jaunu
čių ir mergaičių programos bus 
plačios ir pritaikytos amžiui bei 
pajėgumui. Berniukai ir mergai
tės 14 metų ir vyresni galės da
lyvauti ir atvirose (vyrų ir mote
rų) varžybose.

Žaidynių lengv. atletikos pro
gramoj kviečiami dalyvauti pa
vieniai ir sporto klubam priklau
są sportininkai, pasiekę tam tik
ras minimalines pasekmes, ku
rias galima sužinoti pas sporto 
vadovus. Lengvoji atletika 
sporto žaidynėse bus dvi dienas 
— birželio 29 ir liepos 1 
geruose Toronto stadijonuose. 
Visi klubai ir pavieniai sporti
ninkai prašomi pranešti apie da
lyvavimą iki kovo 15. Dėl smul- 
kesniiį informacijų kreiptis į 
ŠALFAS Sąjungos lengv. atleti- , 
kos vadovą adresu; Algirdas 
Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, Ohio 44117. Tel. (216) 
481-7176.

ŠALFASS plaukimo šakos 
komitetui vadovauja Arvydas 
Barzdukas, 3322 Hartwell Court, 
Falls Church, Va. 22042. Tel. 
(703) 560-1410. Plaukimo varžy
bos taip pat bus dviejose gru
pėse: atviros (vyrų ir moterų) ir 
prieauglio pirmenybės. Vyrų 
grupėj bus 100, 200 ir 400 m. 

REMARKABLE DISCOVERY 
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and 411 Europe. lt cures: DANDRUFF, FALLING HAIR, ITCHING SCALP, 
SPLITTING ENDS, STRENGTHENING HAIR ROOT GROWTH, 
and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you wiii never 
be BALD or grey 100% Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB 

Medicine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.
J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; CHICAGO: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero and 1640 W. 47th St. Chicago; 
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus 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.), VVilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

laisvu stilium, 100 m. krūtine, 
100 m. nugara, 100 m. peteliš
ke ir 200 m. kompleksiniai plau
kimai. Panaši programa ir mote
rim, o prieauglio amžiaus gru
pėm bus gausu ir trumpesnių 
distancijų rungčių. Jaunių ir jau
nučių amžiaus mergaitės ir ber
niukai galės dalyvauti ir atviro
se varžybose. Plaukimui nenu
statytos minimalines pasekmės, 
todėl visi, kas tik kur nors daly
vauja plaukimo rungtynėse, 
kviečiami į Toronto Žaidynes. 
Plaukimo programa bus vykdo
ma birželio 30 ir liepos 1. Apie 
dalyvavimą pranešti iki kovo 15 
aukščiau minėtam vadovui.

-o-
Pagal informacijas iš Toronto, 

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nių dalyviam apgyvendinti yra 
gauta 500 vietų Toronto univer
siteto bendrabučiuose už priei
namą kainą. Visais nakvynių 
užsakymo reikalais sporto klu
bai ir pavieniai sportininkai 
gali kreiptis adresu: K. Budrevi- 
čius, 519 Dovercourt Rd., To
ronto, Ont., Canada, M6H 2W3.

Patartina visiem, kurie domisi 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nėm ir planuoja ten dalyvauti 
kaip sportininkai ar kaip žiū
rovai, išsikirpti iš laikraščio 
skelbiamas informacijas ir pasi
dėti parankiui, kad, reikalui 
esant, būtų galima tom informa
cijom pasinaudoti. Ieškant pa
pildomi} žinių, prašom kreiptis į 
A. Šilbajorį, 85-00 107 St., Rich
mond Hill, N.Y. 11418. Tel. 
(212) 846-7636.

Alg. Š.

DARBININKUI 
PAREMTI
AUKOJO

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

26 dol. -n- Sv Jurskytė, Phi
ladelphia, Pa.

Po 13 dol. — dol. — P. Bag- 
džiūnas, Jamaica, N.Y., F.J. 
Manchun, Windsor, Conn.

Po 8 dol. — J.A. Liūtas, Stam- 
ford, Conn., kun. A. Kardas, 
New York, N.Y., S. Yeremskis, 
Brooklyn, N.Y., J. Naujokaitis, 
Cleveland, Ohio, K. Pintsch, W. 
Milford, N.J., A. Bagdonas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Mikonis, 
Richmond Hts., Ohio, E Kripai- 
tis, Picton, Ont., K. Bružas, Ho- 
mewood, III.

Po 7 dol. — K. Račiūnas, Ci
cero, III., J. Maladra, Cherry 
Hill., N.J., V. Kuskis, Hollis,
N.Y., O. Veleikis, Richmond 
Hill, N.Y.

Po 6 dol. — O. Bačkienė, 
Washington, D.C., B. Babušis, 
Atlantic Beach, N.Y.

Po 5 dol. — P. Povilaitis, 
Great Neck, N.Y., S. Miknius, 
New London, Conn., A. Matu
lionis, Plattsburgh, N.Y., J. 
Skruzdis, Oakville, Conn., M. 
Gečiauskas, Manchester, Conn., 
A. Zailskas, Cicero, III., J. Štuo- 
pis, Sharon, Mass., A. Vakselis, 
Richmond Hill, N.Y., J. Ceras, 
Jamesburg, N.J., J. Olkovikas, 
Manchester, N.H., J. Arlauskas, 
New Britain, Conn., S. Romas- 
ka, Lakevvood, N.J., S. Jankaus
kas, Hot Springs, Ark., D. Vir- 

kutis Newington, Conn.
4.50 dol. — K. Barauskas, 

VVoodhaven, N.Y.
Po 4 dol. — LJS New Yor

ko skyriaus vardu R. Milukaitė, 
J. Valaitis, Great Neck, N.Y.,
M. Vitkus, Lake Ronk., N.Y., 
A. Krajauskas, Richmond Hill,
N. Y., R. Ambraziejus, Nevvark, 
N.J., A. Juzaitis, Plymouth 
Meeting, Pa., E. Vilimaitis, Day- 
ton, Ohio, K. Garbauskas, Great 
Neck, N.Y., S. Radę, Melbourne, 
Fla., J. Juodvalkis, Chicago, III.,
A. Baciuska, West Babylon,
E. Vaišnoraitė, Richmond Hill, 
N.Y., A. Šidlauskas, VVoodhaven, 
N.Y., C. Saurusaitis, Hudson, 
N.Y., V. Stelmokas, Pompano 
Beach, Fla., J. Galenski, Parlin, 
N.J., M.M. Petrus, Amsterdam, 
N.Y., J. Matušaitis, VVorcester, 
Mass., M. Backaitis, Detroit, 
Mich., S. Pliuškonis, North- 
glenn, Colo., H. Shatas, VVater- 
bury, Conn., V. Audėnas, Union, 
N.J., L. Trilupaitis, VVashington, 
D.C., J. Lukošius, Brooklyn, N. 
Y., M. Damas, Naperville, III.,
B. Endriukaitis, VVoodhaven, N. 
Y., A. Bačauskas, Miami Beach, 
Fla., E. Lenk, New Britain, 
Conn., S. Kreivėnas, VVoodha
ven, N.Y., T. Laskas, Los Ange
les, Calif., J. Strazdas, VVoodha
ven, N.Y., J. Adomaitis, Prescott, 
Ariz., S. Rimas, So. Boston, 
Mass., L. Reivydas, Los An- 
g eles, Calif, J. Kuprionis, Los 
Angeles, Calif, R. Rakutis, Nut- 
ley, N.J., Z. Grabnickas, Orlan- 
do, Fla., A. VValters, Baltimore, 
Md., N. Kbrmilev, VVoodhaven, 
N.Y., K. Karuža, Los Angeles, 
Calif, V. Marijošius, W. Hart
ford, Conn., J. Rugelis, May- 
wood, III., VI. Kulbokas, Gulf- 
port, Fla.

Po 2 dol. — M. Varneckas, 
Clark, N.J., K. Teleisa, Beth- 
page, N.Y., D. Satinskas^ Drexel 
Hill, Pa., J. Klivečka, VVoodha
ven, N.Y., L. Rudokas, Brockton, 
Mass., J. Gaižutis, VVoodhaven, 
N.Y., S. Dirsa, Brighton, Mass., 
St. Vaškys, St. Petersburg Beach, 
Fla., C. Karbočius, Amsterdam, 
N.Y., P. Nakutavičius, Rich
mond Hill, N.Y., J. Misiūnas, 
Fair Lawn, N.J., V. Kudirka, 
Norwooc|, Mass., B. Gadeikis, 
Springfield, Pa., F. Marcis, 
Brooklyn, N.Y., J. Babrys, Gulf- 
port, Fla., A. Strigus, Neptūne 
City, N.J., A. Giniotis, Chicago, 
III., P. Spakauskas, E. Hart
ford, Conn., J. Kolar, Salem, 
Ore., M. Janilionis, Dunville, 
Ont., A. Strazdas, Roselle, N.J., 
K. Praleika, Little Falls, N.J., Z. 
Švitra, New Britain, Conn., J. 
Kiškūnas, Toronto, Ont., A. 
Grazdys, Baltimore, Md.

1.50 dol. — E. Gorodeckie- 
nė, VVorcester, Mass.

Po 1 dol. — I. Garunkštie- 
nė, Jericho, N.Y., J. Janušaitis, 
Chicago, III., L. Anton, Fairfax, 
Va., L. Yokabaskas, Simsbury, 
Conn., J. Balavich, No. Andover, 
Mass., Z. Stanaitis, Monrovia, 
Calif.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

įMode/sl
Z For
§ Television, §
§ Fashion, §
§ Commercials, §
§ Shows, j
§ Advertising §
§ Beginners and j 
§ Professionals §
? Apply This ? 
? Week 1-5 P.M. ?

(Suite 404) /
J 225 West 57th St., § 
§ N.Y.C. § 
į 212-586-3556 £

BDEXTER PARK
PHARMACY B

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

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

WE DEUVER 
TELEF. 296-4130

SPREADER — CUTTERS
WITH EXPERIENCE. STEADY JOB, 40 HOUR 
WEEK, OVERTIME, APPLY OR CALL SPACE LEGS 
350 CANTOR AVĖ., LINDEN, N.J. (201) 862-3353
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ARCHITEKTĄ JONĄ VIZBARĄ
PRISIMENANT
(tąsa praeito nr.)

Jis dirbo ne su abstrakčiais 
akmens ir metalo griaučiais, bet 
su žmonėmis, kurie turėjo pasta
tais naudotis. Tądėl jis įsteigė 
savo biurą pačioj atnaujintinoj 
Bronxo širdy, kad ir jis pats, ir jo 
padėjėjai galėtų būti artimame 
ryšy su atnaujintinų kaimynys
čių gyventojais ir jų organizaci
jomis, kad suprastų jų jporei- 
kius, išklausytų jų nusiskundi
mų ir pageidavimų.

Vienas iš artimiausių Vizbaro
pagalbininkų buvo Paul Chor
ney. Jį Jonis pasikvietė dirbti 
pas save, steigdamas savo biurą. 
Šis tuoj pat sutiko atsižadėti 
įmonėj geriau atlyginamo darbo 
ir priėmė siūlymą. Iš jo žodžio 
pernai paskutiniame atsisveiki
nime su Joniu matyti, kodėl jau
nasis architektas taip apsi
sprendė.

“Jis pelnė vietos žmonių pa
garbą ir pasitikėjimą, — pasako
jo Chorney. — Tam pavaizduoti 
priminsiu atvejį, kada miesto 
valdyba buvo bebaigianti priim
ti biudžetą devyniom mažų ir vi
dutinių pajamų gyventojų apy
linkėm atnaujinti (maždaug po 
2000 gyvenamųjų vienetų 
kiekviena). Miestas pavedė, kad 
atsakingos vietinių bendruo
menių grupės pasirinktų sau ar
chitektus. Visos devynios pasi
rinko Joną.”

Chorney pasakojo, kad Vizba
ras tik juokėsi, kai entuziastin
gi jo bendradarbiai šokosi dalin
tis būsimo darbo sritimis; jis 
buvo gana pragmatiškas, žinojo 
savo galimybių ribas ir neketi
no su savo dar nedidele įmone 
viską pats aprėpti. Vėliau ir 
miestas patvarkė, jog darbas tu
rėjo būti padalintas bent ketu
riem architektam.

Architektas Chorney laikė Jo
nį savo mokytoju. “Jis mokė ma
ne aiškiai stebėti ir intuiciją de
rinti su protu”, — kalbėjo jis, 
pažymėdamas, jog pats Vizbaras 
to principo laikėsi, visada vado
vaudamasis ne teoriniais sam
protavimais, o tikrovės duome
nimis, galimybėmis. Jam buvo 
brangūs miestai, jis tikėjo urba
nistine kultūra. Chorney tęsė:

“Yra ir kita jo būdo pusė. Jo
nas buvo drauge romantikas. Jis 
giliai brangino grožio stebuklą,

KULTŪROS 
ŽIDINIO
VEIKLA
Planuojama pavasario šventė

Gejrai pavykusio rudens pobū
vio padrąsinta, Lietuvių Kultū
ros Fondo valdyba ėmėsi 
planų pavasario renginiui. Sau
sio 16 įvykusiam posėdy nutar
ta įgyvendinti seniai planuotą 
projektą—paminklinio kryžiaus 
pastatymą. Šio kryžiaus atidary
mas ir pašventinimas būtų cent
rinis K. Židinio pavasario šven
tės tikslas. Paminklinį kryžių 
suprojektuoti pavesta newyor’ 
kiečiui Mindaugui Jankauskui, 
kurio meniški drožiniai ir orna
mentai jau ne kartą puošė Ži
dinio patalpas. Projekto archi
tektūriniais reikalais rūpinsis K. 
Židinio architektas inž. A. Vytu- 
vis. LKF valdyba vieningai pri
ėmė M. Jankausko paruoštą kry
žiaus modelį ir pradėjo planuoti 
pašventinimo iškilmes. Šven
tės data numatyta gegužės 21, 
pačiam gražume pavasario. Pro

A.A.
BALIUI LAUČKAI,

Columbia, So. Carolina, mirus, jo broliui Juozui B.Laučkai ir 
šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime:

Prel. Jonas Balkūnas 
Leonas ir Elena Kačinskai 
Kazys ir Viktorija Kleivai 
Henrikas Lukaševičius
Antanas ir Suzana Mažeikai 
John ir Millie Morkūnai 
Jonas ir Ona Pupininkai 
Kazys ir Elena Vilniškiai 
Jonas ir Julija Žostautai

St. Petersburg, Fla.

Architektas Jonas Vizbaras

jam rūpėjo poezija, augalai ir žie
dai, erdvė, laikas ir istorinis tęs
tinumas.”

Vyresnis architektas Albert 
Mayer, kurio vadovaujamoj fir
moj Jonis buvo dirbęs, viename 
rašte 1973 apie j į tai p atsiliepė:

“Jis dirbo artimai ir su didele 
vaizduote, su totaliniu priėjimu 
prie stambios miesto srities at
kūrimo, kurio jai labai reikėjo. 
Jo vietinį biurą esu aplankęs 
ne kartą, o taip pat drauge su 
juo — ir pačią sritį. Man darė di
delio įspūdžio tai, kaip jis gy
vai suvokė vietos sąlygas, kaip 
jas atjautė, kaip jos atsiliepė jo 
planavimui ir projektam, kokį 
ryšį jis jautė su aplinkiniais žmo
nėmis. Trumpai — aš jutau, 
jog štai pavyzdys jautrios ‘nau
josios aukštos kokybės’, kuri yra 
būtina sąlyga dabartiniam dar
bui miestuose.”

Artimą Jonio ryšį su žmonėmis 
ir jų rūpesčiais šiltai pabrėžė 
ir vienos iš vietos apylinkių 
darbuotojas, kunigas Louis Gi
gante, ne vien bendradarbiavęs 
su Vizbaru, bet ir susidraugavęs 
su juo.

Šitaip dirbdamas miestui ir 
žmonėm, Vizbaras parengė de
talų “Bronxo planą 1968-1972”, 
apimantį kruopščiai, įvairiais at
žvilgiais išnagrinėtą pietinio 
Bronxo sritį, su daugeliu diagra
mų ir apskaičiavimų. Tai apie 
460 puslapių dailiai paruošta 
knyga.

Rekomenduodamas Jonį Ame
rikos Architektų Institutui, ne 
kas kitas, bet anuometinis New 
Yorko burmistras John V. Lind- 
say savo laiške tarp kitko apie 

grama apimtų jaunimo pamal
das, kryžiaus šventinimą, pietus 
ir meninę dalį didžiojoj salėj. 
Planuojama ypač akcentuoti jau
nimo dalyvavimą tiek iškilmėse, 
tiek meninėj daly.

Tuo pačiu laiku bus pristaty
ti ir skulptoriaus V. Kašubos 
sukurti penkių didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių bareljetiniai 
portretai, kurie bus įmontuoti K. 
Židinio prieangy, ant sienos, 
kuri yra žemiau laiptų, vedančių 
į didžiąją salę ir viršum laiptų į 
apatines patalpas.

Kryžiaus ir kunigaikščių pa
minklai sudarys ne tik estetinį 
Kultūros Židinio papuošimą, bet 
kartu ir gilią religinę bei patrio
tinę prasmę šiai planuojamai pa
vasario šventei. Kuniguikščių 
portretam ir paminklinio kry
žiaus pastatymui bus vykdomas 
specialus finansinis vajus. Lau
kiama paramos iš LK Fondo na
rių ir visų geradarių rėmėjų, 
kurių rankos ir širdys visada 
buvo dosnios Kultūros Židinio 
reikalam.

Alg. Š.

Architekto Jono Vizbaro architektūra, Bronxo miesto dalies planavimas.

Vizbaro planą pažymi:
“Pietų Bronxas yra viena pa

čių sunkiausiųjų miesto dalių. 
Tad Jono Vizbaro uždavinys bu
vo itin sudėtingas, reikalaująs iš
skirtinio sugebėjimo ir atsidavi
mo, — žymiai didesnio, negu 
iš miesto konsultantų paprastai 
reikalaujama. Ir jis pilnai šį už
davinį atliko. Jis glaudžiai bend
radarbiavo su vietiniais pareigū
nais ir su pačiais apylinkių gy
ventojais, kurių interesus veiks
mingai gynė miesto žinybose.”

Jono Vizbaro planai Bronxui 
atnaujinti buvo aukštai įvertinti, 
priimti ir Washingtono patvirtin
ti, tačiau jų realizavimą sulaikė

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Klubas

Hartfordo Lietuvių Klubas 
buvo įsteigtas 1911 kovo 16. 
Dabartinį pastatą nariai įsigijo 
1940. Kadangi šis namas yra ypa
tingo stiliaus — buvęs katedros 
licėjum, tai valdžia yra numa
čiusi jį išsaugoti kaip architek
tūros paminklą.

Be šio erdvaus namo, Lietu
vių Klubui ir Hartfordo Tėvynės 
Garsų radijo programai priklau
so 7.8 hektarų pikniko vieta. Ji 
yra East Hartforde, ant Con- 
necticut upės kranto, vadinama 
Lighthouse Grove Park. Šiuo 
metu narių daugumas nu
sprendė šią žemę parduoti. 
Atrodo, kad žmonės per mažai 
domisi piknikais, ir nebūtų rei
kalo vietą laikyti neturint iš jos 
naudos.

Jau ketvirtus metus dabartinė 
Lietuvių Klubo valdyba dirba 
nepasiduodama sunkumam, ku
riuos reikia nugalėti d ė 1 
labai sumažėjusio narių skai
čiaus ir šiais laikais visiem ži
nomų finansinių sunkumų.

Valdybą sudaro: Stasys Bal- 
tauskas — pirmininkas, Juozas 
Grinius — vicepirmininkas. 
Vincentas Juralis — iždininkas, 
Romas Grajauskas — vyriausias 
direktorius, Vytautas Petravi
čius — finansų sekretorius, 
Eleonora Minukienė — protoko- 
lų sekretorė. Kiti valdybos na
riai: Jonas Kūles, Alfonsas Dzi- 
kas, Algis Jalinskas, Jonas Valin

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

IEŠKOMI ASMENYS
Čekanauskas, Adomas, Jonas, 

Julius ir Juozas, taip pat Jono ir 
Onos vaikai, gyvenantieji Chica
goj.

Dautartas, Kostas, gyvenęs 
Cleveland, Ohio.

Pečiulis, Pranas, anksčiau ži
nomas kaip Pranas Pečiulaitis, 
bet Amerikoj savo pavardę su
trumpinęs į Frank Pechulis, 
gyvenęs Ohio valstijoj.

Puidokas, Zigmas-Julius, gi
męs 1908, buvęs vargonininkas 
Šiauliuose, gyvenęs Austrijoj ir 
vėliau Australijoj.

Statulevičius, Albinas, Prano 
s., gyvenęs Chicagoj.

Vasiliauskas, Pranciškus, gy
venęs Fairfield, Conn., mirė 
1947, palikdamas šiek tiek turto. 
Jo vaikai interesuojasi, kas per
ėmė jo paliktą turtą.

Vievesys, Matas, Antano s., gi
męs 1894, į JAV-bes atvykęs 
1916.

Vižinas, Vladas ir Julija, į JAV- 
bes atvykę 1949, gyvenę Chiga- 
goj.

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

pasunkėjusi ekonominė padėtis, 
bene skaudžiausiai atsiliepusi 
statybų srity. Vis dėlto gal dar 
labiau tai nulėmė vidaus poli
tinė padėtis.

Tik kai kurios plano dalys, 
finansuotos jau anksčiau skirtųjų 
fondų arba ne federalinės vy
riausybės, susilaukė vykdy
mo. Tačiau didysis Jono Vizba
ro užsimojimas tebelaukia pa
lankesnių laikų. Savo esminiais 
bruožais planas, pasak architek
to Chorney, nesąs pasenęs.

Jeigu pats Jonis dėl šio neį- 
sikūnijimo buvo skaudžiai nusi
vylęs, žemaitis to ne
rodė. Nuolat planuojąs ir triū- 

ir Vaclovas Nenortas. Iš jaunes
nės kartos: atudentai Romas 
Moncevičius ir Vytautas Pileika. 
Knygų tikrintojai: Antanas Naš
lėnas ir Vytenis Nenortas. Tei
sėjas — Pranas Klimas. Vaišėmis 
rūpinasi ir jom vadovauja Biru
tė Šimanskienė ir Kotryna De
gutienė.

Lietuvių Klube sausio 8 bu
vo ilgamečių narių pagerbimo 
banketas. Atsilankė asmenų, iš
buvusių nariais ilgiau kaip 25 
metus. Keturi nariai — Alfonsas 
Smitkus, Antanas Aukštakalnis 
ir Jonas Vasil — yra klubą rėmę 
jau 50 metų.

Lietuvių kultūrinis gyveni
mas Hartforde lig šiol dar kles
ti, turint šią gražią vietą, kuri 
šiuo laiku ypatingai išdekoruota. 
Visos Hartfordo lietuvių organi
zacijos čia ruošia parengimus.

Vasario 5, sekmadienį, 1 vai. 
popiet bus Užgavėnių blynai su 
šokiais iki 6 v. vakaro.

Vasario 12 Valentino dienos 
proga bus pasilinksminimas su 
šokių mokytojos Jane Hart pasi
rodymu. Valgius galima bus 
gauti nuo 1 vai., programa bus 4 
vai. popiet.

Gegužės 6, 7:30 vai. vak. įvyks 
pavasario koncertas. Šis koncer
tas yra svarbus visom Connec- 
ticut kolonijom. Jo programą at
liks iškilios meno pajėgos: sop
ranas Gina Čapkauskienė, teno
ras Rimas Strimaitis ir akompa
niatorius Saulius Edmundas 
Cibas.

Eleonora Minukienė

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

S4S
KELIONĖS Į LIETUVĄ 1978!

VILNIUS (5 naktys), RYGA (4 naktys) 
LENINGRADAS (3 naktys), KOPENHAGA (1 naktis)

Taip pat išvykstama iš Vakarų JAV, Montrealio ir Toronto

Išvykimo datos Kaina, įskaitant Ankstyviem Anksčiau

gegužės 18

GIT Air Fare kaina, įskaitant 
APEX Air Fare ★

įmokėję 
sutaupo *

$1100 $ 954 $146
birželio 19 $1213 $1076 $137
liepos 17 $1213 $1076 $137
rugpiūčio 14 $1213 $1076 $137
rugsėjo 18 $1100 $ 954 $146
gruodžio 19 $1072 $ 926 $146

Kainos gyvenant dviem kambary. Mokesčių $3.00

* Nusipirkite savo bilietą ne vėliau kaip 45 dienos prieš skridimą ir tiek sutaupysite

Lėktuvu kelionių kainos UNION TOURS, INC.
iš 1977 gruodžio mėn. 6 East 36th Street

ir gali keistis New York> NY-10016
(212) 679-7878

siąs, jis pastaraisiais keleriais 
metais susidomėjo vynuogių 
kultivavimu, išstudijavo atitin
kamą literatūrą, prisivežė vy
nuogių augalų į Bendorienės 
ūkį ir vasaromis, žmoną su vai
kais įtraukęs, kruopščiai ir rū
pestingai saulėčiausiame šlaite 
susodino bent kelis šimtus krū
mų. Girdi, kada nors, tolimoj 
ateity, kai bus pavargęs statyti 
miestus, pasitrauks poilsio į 
mėgstamą gamtą. Bet ir tada ne
užmirš kito savo pomėgio, be 
kurio atrodė neįsivaizduojamas: 
darbo. Raišios, skainios vy
nuoges, gamins vyną . . .

J. BĮ.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI
Introduction to Modern 

Lithuanian — 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė 

su tekstu — 8 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas

— 8 dol.
Lietuviškai angliškas žodynas

— 8 dol.
Lietuvių kalbos žodynas, pa

veiksluotas — 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova

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

■ N.Y.. 1120.7.^,,..., •

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.

10 METU 
BE KUN. LIONGINO

JANKAUS

Vasario 4 sueina 10 metų, kaip 
mirė kun. Lionginas Jankus, Bal
fo reikalų vedėjas, uolus visuo
menės darbuotojas. Mirė po Bal
fo vakaro, kuris vasario 3 buvo 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėj. t

Į Balfo šalpos darbą buvo įsi
jungęs 1958, — prieš dvidešimt 
metų. Pagyvino ir atgaivino Bal
fo veiklą, ėmė rūpintis Sibiro 
lietuviais, vargstančiais lietu
viais pačioj tėvynėj. 1959 gavo 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę — 
Marija, gelbėki mus. Per kele
rius metus, draugų padedamas,

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

Kaziuko mugė, rengiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, kovo 5 
vyks Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėse.

Baltų d-jos koncertas vyks ko
vo 12 First and Second Church 
salėj, 66 Marlborough St.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 2, 
sekmadienį, 3 vai. popiet.

Smuikininkės Brigitos Pum- 
polytės koncertas įvyks balan
džio 9, sekmadienį, 3 vai. po
piet First and Second Church 
salėj.

Minkų radijo valandėlės su
kaktuvinis koncertas įvyks ba
landžio 9 Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj, So. Bostone.

LAISVĖS VARPAS, Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC. P. Viščinis, 173 A*-- 
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.

Kun. Lionginas Jankus.
Nuotr. V. Maželio

suorganizavo įvairių kalbų verti
mus, buvo išversta į per 10 kal
bų ir išleista per milijoną 
egzempliorių.

Kai buvo rengiama pasaulinė 
paroda, uoliai dalyvavo jos ren
gime, buvo komiteto vicepirmi
ninkas, 1966 metų religinio 
kongreso komiteto iždininkas. 
Prieš atsikeldamas į Brooklyną, 
gyveno ir dirbo Californijoj, mo
kytojavo amerikiečių gimnazi
joj, buvo Katalikų Federacijos 
centro valdybos iždininku, Ku
nigų Vienybės valdybos nariu. 
Pokario metais savo veikla pa
sižymėjo Vokietijoj, Lichten- 
felse ir Hanau lietuvių stovyk
loj. Lietuvoje buvo gimnazijos 
kapelionas Skuode ir Kretingoj.
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
vasario 4, šeštadienį, suvežami 
paveikslai į 9-tąjį dailės parodą. 
Paveikslai telkiami bibliotekoj, 
kur vyks registracija. Vakare — 
didžiojoj salėj tradicinis kaukių 
balius. Vasario 5, sekmadienį, 
4 v. popiet žuvautojų ir medžio
tojų klubo Aro vakarienė mažo
joj salėj.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
vasario 19 dainuoja Elizabethe, 
N.J. Chorą pakvietė Liet. Bend
ruomenės apylinkė. Choro pir
mininku dabar yra Petras Tuti
nas, choro vadovu — Vytautas 
Daugirdas.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime kalbės žymus New 
Yorko televizijos 5 kanalo poli
tinis komentatorius dr. Martin 
Abend. Minėjimas įvyks vasario 
19, sekmadienį, 3 v. popiet Kul
tūros Židiny.

Dail. Elenos Kepalaitės skulp
tūrų ir piešinių paroda Phoenix 
galerijoj įvyksta nuo vasario 25 
iki kovo 16. Iškilmingas parodos 
atidarymas — vasario 28, antra
dienį, nuo 5 iki 7 v.v. Phoenix 
galerija yra naujose patalpose, 
— 30 West 57 Street, Man- 
hattane, priešais Vliko būstinę.

Aušros Vartų parapijos bažny
čioj Lietuvos nepriklausomy
bės šventė bus paminėta vasa
rio 5, sekmadienį, 10:30 v. re
liginis koncertas. Vargonais 
groja Mykolas Cibas, gieda so
listas Mečislovas Razgaitis. H 
vai. mišios už tuos, kurie 
žuvo dėl Lietuvos laisvės ir dėl 
religijos laisvės Lietuvoj. Po mi
šių parapijos salėj svečių pri
ėmimas ir trumpas susirinkimas. 
Priėmimą rengia Lietuvos vyčių 
12-toji kuopa.

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS VVATERBURY

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 dol.
Lietuvių Bendruomenės apylinkės valdyba

vasario 4, šeštadienį,

Kultūros Židiny

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, Eugenija Vainienė— 
296-8607.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

New Yorko ateitininkai

KAUKIŲ 
BALIUS

Pradžia 8 v.v.

Lietuviškas užgavėnes ruošia
L. K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pa, vasario 5, sekmadienį, 12 
vai. Apreiškimo parapijos salėj. 
Bus progai pritaikytas maistas ir 
nuotaikinga programa. Įėjimo 
auka — 5 dol.

Antanina Andriušienė mirė 
nuo staigaus širdies priepuolio 
sausio 14 d. 1 v. popiet, sulau
kusi 67 metų. Buvo pašarvota 
John Katinio šermeninėj Easton, 
Pa. Sausio 18 po mišių St. Ja
mes Frances bažnyčioj palaidota 
Šv. Marijos Magdalenos kapuo
se. Liko posūnis Juozas Andriu
šis, gyvenąs Woodhavene, N.Y., 
podukra Albina Barusevičienė 
Lietuvoj, brolis John Poshkus ir 
sesuo Anna Adomonis, abu gy
vena Worcestery, Mass. Antani
na Andriušienė gimė 1910 bir
želio 13 Worcestesry, Mass. Jau
na būdama su šeima grįžo Lie
tuvon. 1947 komunistų buvo iš 
tremta Sibiran į koncentracijos 
stovyklą, kur išbuvo iki 1959. 
Po to grįžo Lietuvon. 1961 su 
savo vyru Petru Andriušiu atva
žiavo į Ameriką, į New Yorką.
1971 persikėlė gyventi į Penn- 

sylvaniją ir apsigyveno: 1815 
Washington Blvd., Easton, Pa. 
Jos vyras Petras Andriušis mirė 
prieš 7 metus.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yor
ke, pasakys atitinkamą žodį per 
specialias pamaldas, kurios bus 
laikomos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj vasario 19, sekma
dienį, 11 vai. ryto, minint Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mą.

Ateitininkai šį šeštadienį į- 
vyksiantį tradicinį Užgavėnių 
kaukių balių skiria Simo Kudir
kos garbei.

60 metų Ukrainos nepriklau
somybės paskelbimo sukakties 
minėjime New Yorke sausio 28 
tarpe draugingų kitų šalių at
stovų dalyvavo ir lietuvių gru
pė, kurią sudarė Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, Vli
ko pirmininkas dr. Kęstutis Va
liūnas su žmona, Simas Kudirka, 
Viktorija Čečetienė ir Galia Ži- 
lionienė.

Vaclovas Stasiukynas sausio 
27, penktadienį, apie 2 vai. po
piet, mirė ištiktas širdiew prie
puolio. Buvo 71 metų, gyveno 
Woodhavene\ Buvo pašarvotas
M. Šalinskienės šermeninėj, at
sisveikinimas buvo sausio 29, 
sekmadienio vakare. Palaidotas 
sausio 30, pirmadienį, iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Paliko 
žmoną ir tris vaikus: sūnų Ge
diminą, dukrą Vidą Būtėnienę, 
Daną Alksninienę su šeimomis. 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais velionis dirbo kaip kontro
lierius valstybiniame akcize. 
Buvo kilęs iš Dzūkijos, į Ame
riką atvyko po antrojo pasauli
nio karo su kitais pabėgėliais. 
Visą laiką gyveno Brooklyne. 
Anksčiau reiškėsi lietuviškose 
organizacijose.

Tradicinis kaukių balius vyks
ta šį šeštadienį, vasario 4, Kul
tūros Židiny. Pradžia 8 v.v. Bus 
premijuojamos gražiausios kau
kės ir kostiumai. (Žiūr. skelbi
mą).

Contemporary Crafts muzie
juje, 29 VVest 53 Street, New 
Yorko mieste, atidaryta dešim
ties amerikiečių vitražistų paro
da, pavadinta “Naujieji vitražai”. 
Albinas Elskus reprezentuo
jamas su keturiais vitražais: 3 
obuoliai, žalias obuolys, vir
šun, ir rožinis vitražas nr. 2.
Muziejaus pakviestas, jis pra

veda ir vitražų technikos de
monstracijas publikai. Paroda 
tęsiasi iki balandžio 2. Paroda 
atidaroma vasario 4, šį Šeštadie
nį-

Už a.a. aktorių Stasį Pilką 
jo mirties metinių proga mišios 
bus aukojamos vasario 5, sekma
dienį, 11 vai. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioj.

Už a.a. Balį Laučką mišios bus 
aukojamos vasario 7 pranciško
nų vienuolyno koplyčioj.

A. a. Anelė Paršelytė mirė Lie
tuvoj sausio 15. Nuliūdime pa
liko seserį Lietuvoj ir brolį Leo
ną Florai Park, N.Y. Mišios už 
a.a. velionę paaukotos Brookly- 
no lietuvių pranciškonų koply
čioj.

Pasaulio Lietuvių Dienų 
komitetas posėdžiavo sausio 28 
Kultūros Židinio bibliotekoj. Po
sėdy dalyvavo JAV LB Krašto 
Valdybos pirmininkas A. Gečys, 
Kultūros Tarybos pirmininkas J. 
Gaila. Iš Toronto buvo atvykęs 
Pranas Berneckas — Pasaulio 
Lietuvių Dienų Komiteto vice
pirmininkas ir ŠALFASS pir
mininkas. Pasaulio Lietuvių 
Dienos rengiamos Toronte bir
želio gale ir liepos pradžioj. Bus 
sporto šventė, dainų šventė, 
PLB seimas. Iš laisvojo pasaulio 
kraštų suvažiuoja 1000 sporti
ninkų, 1000 dainininkų. Susida
ro didelės išlaidos, nes reikia 
šventės dalyviam sumokėti bent 
dalį kelionės išlaidų. JAV-se su
daromas tų dienų komitetas, ku
ris rūpinsis sutelkti lėšas. Ko
mitetui pirmininkauti JAV LB 
Kultūros Taryba ir Krašto Val
dyba pakvietė Aleksandrą Vak- 
selį. Jis iš savo pusės į komite
tą pakvietė daugelio organiza
cijų pirmininkus, atstovus, viso 
apie 16 asmenų. Vajus numato
mas pradėti kovo 15. Reikia 
surinkti apie 45-50 tūkstančių 
dol.

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.

Praeitų metų kaukių baliaus kaukės. Šių metų kaukių tradięinis kaukių balius vyksta vasario
4, šeštadienį, Kultūros Židiny. Pradžia 8 v.v. Nuotr. L. Tamošaičio

Newarko, N.J., lietuviai Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 60 metų sukaktį švenčia 
vasario 12, sekmadienį. Iškil
mingos pamaldos 10:30 v.r. lie
tuvių parapijos bažnyčioj. 12 
vai. parapijos salėj šventinį žodį 
tars Lietuvių Religinės-'Šalpos 
direktorius kun. K. Pugevičius. 
Bus įdomi meninė programa, 
bus renkamos aukos Lietuvos 
vadavimo reikalam, bus skanūs 
užkandžiai bei atgaiva.

Užgavėnių kaukių baliuj, ku
ris vyksta vasario 4 Kultūros Ži
diny, vidunaktį bus šokių kon
kursas — polkos, tango ir mo
dernių šokių. Visi kviečiami iš 
anksto pasimiklinti ir dalyvauti 
šiame konkurse. Laimėtojams 
skiriamos premijos.

Maironio lituanistinės mokyk
los metinis vaidinimas buvo 
sausio 29 Kultūros Židiny. Su
vaidinta V. Ūselienės parašyta 
vaizdelių pynė iš Lietuvos isto
rijos — “Sapnas vasario 16 iš
vakarėse.” Apie vaidinimą bus 
plačiau parašyta kitam Dar
bininko numery.

I-mas pusmetis Maironio li
tuanistinėj mokykloj baigiamas 
vasario 11. Tą dieną bus ir mo
kytojų tarybos posėdis K. Židiny.

PASINAUDOKITE 
GERA PROGA

Rašytojo Jurgio Jankaus nau
jausias novelių rinkinys “Ir ne
bepasimatėm” ką tik išėjo iš 
spaustuvės. Kaina 7 dol. Kartu 
išparduodamos ir kitos Jurgio 
Jankaus parašytos knygos: “Pei
lio ašmenimis” — trijų veiksmų 
drama— 5 dol., Paklydę paukš
čiai” — pasakojimai, pirmoji 
ir antroji dalis po 3 dol., “Už
kandis” — pasakojimai — 4.50 
dol. Visos penkios knygos su 
persiuntimu kainuotų 23 dol. 
Specialaus išpardavimo proga 
visos penkios knygos tik 15 dol. 
Kreiptis: Darbininko admi
nistracija, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvos nepriklausomybės 60 metų sukakčiai paminėti rengiama

^-OJI DAILĖS PARODA
J I /

[~W / vasario 11,12 Kultūros Židiny
y 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PARODOJE DALYVAUS apie 30 asmenų, bus išstatyta apie 150 
kūrinių.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS vasario 11, šeštadienį, 7 v.v. Parodą 
atidaro Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. Premijų įteikimas. 
Dail. Adalberto Staneikos prisiminimas. Kavutė.

POETO STASIO SANTVARO PAGERBIMAS vasario 12, sekmadienį, 
4 v. popiet. Kalba Pranas Naujokaitis. Savo kūrybą skaito autorius 
Stasys Santvaras. Fortepijonu skambina Dalia Sakaitė.

PARODA LANKOMA: vasario 11, šeštadienį, nuo 12 v., vasario 12, 
sekmadienį, nuo 12 v. iki 7 v.v.

PARODA UŽDAROMA IR POPULIARUMO PREMIJA SKIRIAMA vasario 
12, sekmadienį, 6:30 v.v.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB New Yorko Apygarda

Lietuvių Tautinės Sandaros 
New Yorko kuopos narių susirin
kimas įvyko sausio 15 pas O. 
ir J. Audėnus, gyv. So. Ozone 
Park, N.Y. Pirmininkas arch. An
tanas Varnas susirinkusius pa
informavo apie New Yorko Lie
tuvių Tarybos veiklą ir sanda- 
riečių įnašą į ją. Vicepirminin
kas dail. Česlovas Janušas jį pa
pildė. Iždininkas-sekretorius 
Vacys Steponis supažindino su 
kuopos pajamomis ir išlaidomis. 
Buvo pagerbti mirę du kuopos 
nariai; adv. Albertas Ošlapas ir 
kun. Petras Dagys. A. Varnas, 
lietuvių demokratų grupės pir
mininkas, buvo pakviestas ir da
lyvavo etninių grupių ir kitų 
sausio 9 suvažiavime Valstybės 
departamente, kur ainbasarorius 
A. Goldbergas painformavo apie 
Belgrado konferencijos eigą. Pa
sibaigus pašnekesiam, buvo iš
rinkta nauja kuopos valdyba: Č. 
Janušas — pirmininkas, A. Var
nas — vicepirmininkas, V. Ste
ponis — sekretorius-iždininkas, 
Pranas Dulevičius — narys.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES

ruošia L.K. Moterų Sąjungos 29 kuopa

vasario 5, sekmadienį, 12 v. Apreiškimo 
parapijos salėje.

Bus progai pritaikyti valgiai ir nuotaikinga programa.

Visi kviečiami dalyvauti!

įėjimo auka — 5 dol.

~ 9-TOS
PARODOS 

-REIKALAI-----
Lietuvos nepriklausomybės 

60 metų sukakčiai paminėti ren
giama devintoji dailės paroda 
vasario 11-12 Kultūros Židiny.

Paveikslai suvežami vasario 4, 
šeštadienį, nuo 10 v. r. iki 9 v.v. 
į Kultūros Židinio biblioteką. 
Ten bus registracija. Registraci
jos mokestis 5 dol. Paveikslų 
dydis gali būti didesnis už 60 
colių. Vienas asmuo gali atvežti 
iki 10 paveikslų.

Jaunimo skyrius organizuoja
mas ir šioj parodoj. Registruotis 
bendra tvarka. Neatsiradus pa
kankamo skaičiaus dalyvių, sky
riaus parodoj nebus.

Premijos bus skiriamos tokios: 
LB Kultūros Tarybos, M.K. Čiur
lionio vardo premija, pirmoji 
premija, tautinės tematikos pre
mija, tradicinio meno, jauno dai
lininko, populiarumo premija.

Premijom skirti komisiją su
daro: dail. Česlovas Janušas, 
dail. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė, dail. Petras Vaškys. 
Premijos bus paskirtos vasario
11. Paskelbtos bus tik per iškil
mingą parodos atidarymą.
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