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Savaitės 
įvykiai

GIEDOJIMAS — SOVIETINIS 
NUSIKALTIMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 34Irano šachas Mohammad Rėza 

Pahlavi, sudaręs iš savo šalinin
kų 9 narių regentų tarybą, iš
vyko neribotų atostogų. Jis ku
riam laikui sustojo Egipte, bet 
numato ilgesnį laiką pasilikti 
JAV.

Šachui išvykus ir kariuomenės 
vadam paraginus kareivius klau
syti naujos civilinės vyriausy
bės, Irano aliejaus pramonės 
miesto Ahwaz įgulos kariai su 
tankais ir kulkosvaidžiais puolė 
prieš šachą nukreiptas demon
stracijas, tankais lamdydami au
tomobilius ir apšaudydami de
monstruojančius. Spėliojama, 
kad žuvo per 20 žmonių.

Kambodijoj pasilikusi min. 
pirm. Pol Pot vadovaujama ka
riuomenė pradėjo pulti Vietna
mo karinius dalinius, atsiėmė 
Kompong Som uostą ir veda ko
vas dėl kitų miestų. Vietnamas 
buvo priverstas pasiųsti į Kam- 
bodiją daugiau kariuomenės.

Prez. Carter įspėjo Sov. S-gą 
ir Vietnamą gerbti Tailando ne
priklausomybę ir jo sienas.

JT saugumo tarybai svarstant 
Kambodijos skundą dėl Vietna
mo agresijos, pasitenkinta tik ag
resiją peikiančiom ar ją ginan
čiom kalbom. Jokia tuo reikalu 
rezoliucija negalėjo būti priimta 
dėl Sov. S-gos veto teisės. Pažy
mėtina, kad vadinamos neutra
lios, Azijos ir Afrikos valstybės 
savo kalbose agresiją pasmerkė.

Irane varžybos dėl valdžios 
ir toliau vyks tarp parlamento 
pasitikėjimą gavusios min. 
pirm. Shaphour Bakhtiar vado
vaujamos vyriausybės ir religi
nės opozicijos vado Ayatollah 
Ruhollah Khomeini, siekiančio 
sukurti Irano islaminę respubli
ką-

Khomeini ir toliau reikalauja, 
kad Bakhtiar vyriausybė, regen
tų taryba ir parlamentas atsista
tydintų, ir ragina gyventojus to
liau demonstruoti ir streikuoti. 
Esą jis yra sudaręs islamo revo
liucinę tarybą, kuri paruošianti 
kelią pereinamajai Irano vyriau
sybei sudaryti.

JAV, Prancūzija, V. Vokietija 
ir Britanija pradėjo pasitarimus 
dėl ūkinės pagalbos Turkijai su
teikimo.

Apie 2000 Izraelio žydų su
rengė demonstracijas prie min. 
pirm-ko Menachem Begin 
rezidencijos ir reikalavo sustab
dyti naujų žydų kolonijų steigi
mą okupuotose arabų žemėse ir 
atnaujinti taikos derybas su 
Egiptu.

Santykiam su Taivanu palai
kyti JAV nutarė įsteigti Ameri
kos Taivano institutą, kurio na
riais buvo paskirti šie asmenys: 
ambasados Taivane politinis pa
tarėjas David Dean, buv. JAV 
ambasadorius Argentinai Edwin 
A. Martin ir buv. ambasadorius 
Jordanui L. Dean Brown.

Įstrigusiom taikos derybom 
tarp Egipto ir Izraelio atgaivin
ti prez. Carter pasiuntė į Art. Ry
tus valst. d-to aukštą pareigūną 
Alfred L. Atherton, kuris ten 
pradėjo pasitarimus su Egipto ir 
Izraelio žemesniaisiais pareigū
nais. Tuo tarpu abi pusės svei
kina šią iniciatyvą, bet nei viena 
nėra linkusi atsisakyti savo anks
čiau pareikštų reikalavimų.

Izraelio vyriausybė nuspren
dė įsteigti 2 naujas žydų kolo
nijas okupuotam vakariniam Jor
dano krante ir 1 Gazos ruože.

Šiauriniam Irane įvyko smar
kus žemės drebėjimas, sunai- palietė pasauly pastoviai tebe- 
kinęs 3 kaimus ir pareikalavęs pažeidžiamas pagrindines žmo- 
per 1000 žmonių aukų. gaus teises bei laisves.

Danijos valdomai Grenlan
dijos salai bus suteikta plati au
tonomija. Danija ir toliau rūpin
sis salos užsienio politika, jos 
gynyba ir iš dalies finansais.

Antašava (Kupiškio raj.)
1977 m. vasarą Antašavos pa

rapijos bažnyčioje pasigirdo vai
kų giedojimas. Su džiaugsmu 
vaikai rinkosi giedoti ir prašė 
vargonininkę P. Bieliauskaitę 
pamokyti juos naujų giesmių.

Prasidėjus mokslo metams, 
mokytojai pradėjo reikalauti, 
kad vaikai bažnyčioje negiedo
tų. Vaikai neklausė. Tada mo
kytojai pradėjo klausinėti, kurie 
vaikai einą giedoti, reikalavo 
raštu parašyti, ar giedą chore 
ar ne.

1978 kovo 19, susirinkus vai
kams pasimokyti velykinių gies
mių pas Joną Šimonį, staiga 
į kambarį įėjo Kupiškio raj. 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Astikas, Antašavos 
mokyklos direktorė Valda San
vaitienė. Atvykėliai pradėjo 
klausinėti vargonininkę, ką ji 
čia veikianti.

— Mokomės giedoti, — at
sakė vargonininkė.

— Ar jūs nežinote, kad lau
žote įstatymus? Vaikus turi tei
sę mokyti tik tėvai, o jūs tos 
teisės neturite, — kalbėjo rajo
no pavaduotojas Astikas.

— Aš žinau, kad pagal naują 
konstituciją sąžinės laisvė ne
varžoma ir tikinčiuosius perse
kioti yra uždrausta.

Komisija tardė vargonininkę, 
kur ji gyvenanti, kokiose parei
gose dirbanti, surašė visų vai
kų pavardes ir aktą apie pada
rytą nusikaltimą. Išeidami pa
grasino, kad dar reikėsią susi
tikti.

Praėjus kelioms savaitėms, į 
vidurinę mokyklą atvažiavo 
Astikas ir įkalbinėjo vaikus neiti 
giedoti į bažnyčią. Vėl buvo

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Naujųjų Metų dieną 
Vilniaus universitete iškil
mingai buvo paskelbti 1979 me
tai universiteto jubiliejiniais 
metais. Sukakties minėjimui 
ruošiamasi. Ir dėmesys senojo 
universiteto istorijai tolydžio au
ga. Spaudoje jau buvo anksčiau 
rašyta apie lituanistinius daly
kus universiteto programoje. 
Kultūros Barų Nr. 10 išspausdin
tas Tado Adomonio straipsnis 
apie dailę ir architektūrą Vil
niaus universitete. Rašoma, kad 
jau Akademijos pradžioje, prak
tiniais sumetimais, buvo dėsto
mi architektūros ir dailės daly
kai. Civilinės architektūros kur
sas supažindindavo studentus 
su medine ir mūrine statyba, net 
su estetinėmis pastatų savy
bėmis. Karinės architektūros 
kursas ruošė tiltų, kelių, pilių, 
tvirtovių statybininkus. Autorius 
pamini daug tos srities profeso
rių vardų. Daugumas jų buvo ki-

Dokumentas, nerandąs 
atramos tikrovėj

Prancūzijos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas arkivysku
pas Etchegaray, kalbėdamas 
krašto vyskupų tarybos posėdy,

Visuotinė Žmogaus Teisių 
Deklaracija, kurios paskelbimo 
30-ies metų sukaktis buvo nese
niai atžymėta, kalbėjo arkivys- 

reikalaujama parašyti, kurie iš 
vaikų eina giedoti, ir grasinama, 
kas eisiąs giedoti, tam bus iš
duota bloga charakteristika, kad 
negalėsiąs įstoti į aukštąją mo
kyklą.

Mokytojos Irena Dluckienė ir 
Valė Martinkienė vaikščiojo pas 
mokinių tėvus ir maldavo, kad 
neleistų vaikų į bažnytinį 
chorą.

Kiek vėliau tėvų susirinkime 
direktorė Sanvaitienė aiškino, 
kad Jonas Šimonis, leisdamas 
savo kambaryje vaikams moky
tis giedoti, padaręs didelį nu
sikaltimą, o vargonininkė taip 
pat labai nusikaltusi ir, jeigu 
nesiliausianti vaikus mokyti, 
smarkiai nukentėsianti.

Iš Maironio lituanistinės mokyklos vaidinimo — Susitikimas mėnulyje. Dešinėje — mokyk
los vedėja Aldona Marijošienė dėkoja vaidintojam ir svečiam, kurie atsilankė į mo
kyklos eglutę. Eglutė buvo sausio 7 Kultūros Židiny. Nuotr. P. Bivainio

tataučiai: italai, ispanai, lenkai, 
vokiečiai. 18 amž. įtakingiausi 
dailės ir architektūros profeso
riai buvo lietuviai Laurynas 
Stuoka-Gucevičius (1753-1798) 
ir Pranas Smuglevičius (1745- 
1807). Žymūs buvo ir vėlesnie
ji kitataučiai: iš Konstantinopo
lio kilęs dailininkas Jonas Ruste- 
mas (1762-1835), anglas Joseph 
Saudersas (1773-1830), vokiečiai 
BogumilasKsilingas (1791-1846) 
ir Fridrichas Lėmanss, prancū
zas Andrius Lebrenas (1737- ' 
1811). Ypač veiklus meno profe
sorius buvo lenkas Kazimieras 
Jelskis (1782-1867). Rusų valdžia 
stengėsi Architektūros ir Dailės 
katedras perorganizuoti į atskirą 
Meno akademiją. 1826, dar prieš 
Vilniaus universiteto uždarymą, 
atėjo okupacinės valdžios raštas, 
įsakąs Meno akademiją uždaryti, 
o studentus perkelti į Petrapi
lio dailės akademiją. Žymių 
kitataučių profesorių buvimas 

kūpąs, yra nepaprastai svarbus 
žingsnis kely į dvidešimtojo am
žiaus žmonijos išgelbėjimą. Bet 
drauge, deja, ši deklaracija yra 
vienas tų dokumentų, kurių 
skelbiami dėsniai neranda atra
mos gyvenimo tikrovėj. Nepa
kanka tik žodžiais skelbti žmo
gaus teisių bei laisvių neliečia
mumą. Reikia, kad ši kova už 
žmogų taptų kasdieniniu rūpes
čiu ir uždaviniu.

Tauragė

1976 balandžio 13 Tauragės 
II vidurinės mokyklos XI a 
klasės auklėtojas K. Pušinskas 
suorganizavo auklėtinius pa
gerbti mokinio Kisieliaus miru
sį senelį, tačiau direktorius Jur
gis Jankauskas uždraudė moki
niams eiti į bažnyčią, pagra
sindamas neklusniems sumažin
ti elgesį iki nepatenkinamo. Ne
žiūrint direktoriaus draudimo, 
14 vienuoliktokų laidotuvėse 
dalyvavo.

Balandžio 19 pedagogų tary
bos posėdyje laidotuvėse daly
vavę mokiniai buvo įspėti dau
giau taip nesielgti.

rodo, kad Vilniaus universitetas 
Europoje turėjo gerą vardą.

— Šių metų Gimtojo Krašto 
Nr. 1 ir kituose laikraščiuose 
paskelbta žinutė, kad Lietuvos 
kamerinis orkestras, vadovauja
mas prof. Sauliaus Sondeckio, 
sausio 14 išvyksta koncertuoti į 
Ameriką. Numatoma 30 koncer
tų įvairiuose miestuose. Reper
tuare esančios 3 programos. Jose 
būsią klasinės muzikos ir M.K. 
Čiurlionio, F. Bajoro ir B. Kuta
vičiaus kūrinių. Ši orkestro iš
vyka į užsienį esanti 21-oji. Or
kestras yra koncertavęs net 50 
kartų Maskvoje, visose socialis
tinėse šalyse, taip pat Anglijoje, 
Kanadoje, Vak. Vokietijoje, 
Austrijoje, Suomijoje, Liuksem
burge. Iš viso yra surengęs per 
1300 koncertų.

— Naujųjų Metų išvakarėse 
Meno darbuotojų rūmuose Vil
niuje iškilmingai buvo įteiktos 
1978 metų respublikinės premi
jos: poetei V. Palčinskaitei, 
kompozitoriui J. Juozapaičiui, 
aktoriui V. Paukštei, skulptoriui 
K. Patamsiui ir vitražistui A. 
Stoškui.

— Filharmonijos Kauno sky
riuje prieš Naujuosius Metus 
buvo chorinės muzikos savaitė, 
kurioje dalyvavo Kauno miesto 
saviveiklos chorai. Buvo svečių 
saviveiklininkų iš Rygos ir Ta
lino.

— Tuo pat metu Vilniaus res
publikinėje bibliotekoje vyko 
novelės teatro savaitė, kurioje 
buvo inscenizuoti P. Cvirkos, V. 
Dautarto, A. Pociaus, R. Šavelio 
keli kūriniai.

— Švenčių metu buvo pagy
vėjęs ir Lietuvos teatrų gyveni
mas. Kauno dramos teatras pa
statė A. Čechovo “Ivanovą”. Re
žisavo E. Nekrošius. Vaidino vy-

Didžiosios Vakarų pasaulio 
spaudos agentūros paskelbė ži
nią, kad lietuvio sąžinės belais
vio Balio Gajausko žmona krei
pėsi į Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentą Carterį, prašy
dama susirūpinti jos vyro liki
mu ir padėti jį išlaisvinti iš so
vietų koncentracijos stovyklos, 
kurioj dabar jis yra kalinamas.

Spaudos agentūros šia proga 
primena Balio Gajausko tragišką 
likimą ir jo ilgą kančios kelią

Pikeliai (Mažeikių raj.)

Pionierių vadovė Roma Jas- 
mentaitė panoro prievarta įrašy
ti į pionierius Laimą Bružo- 
kaitę. Ji patarė nepasakoti tė
vams, kas mokykloje daroma. 
Laimos motina, sužinojusi, kad 
dukrelė įrašyta į pionierius, lie
pė jai nueiti ir atsisakyti, ką 
mergaitė ir padarė.

Po Velykų mokyt. Jasmentai- 
tienė, sužinojusi, kad Laima bu
vusi bažnyčioje, ją visaip ka
mantinėjo, privesdama mergai
tę iki ašarų.

Kas primins mokyt. Jasmen- 
taitienei nebūti mokykloje rau
donu inkvizitoriumi ir nesikišti 
į mokinių sąžinės reikalus?

resnieji aktoriai: P. Venslovas, 
R. Staliliūnaitė, L. Zelčius, D. 
Kazragytė, G. Balandytė, K. Ge
nys, A. Kybartas, V. Kochansky- 
tė. Jaunieji teatro aktoriai pa
statė R. Oginskaitės ir K. Bag
donavičiaus vaidinimą “Žuanas 
narsuolis”; Klaipėdos dramos 
teatras parodė G. Kanovičiaus 
(žydas autorius, rašąs rusiškai ir 
lietuviškai) dramą “Slaptažodis 
‘Mūza’ ”. Režisavo P. Gaidys, 
dailininkas G. Kličius, kompozi
torius P. Fledžinskas, svarbiau
si aktoriai — P. Stankus, V. 
Leonavičiūtė, I. Simonaitytė, J. 
Sakalaitė; Panevėžio teatras N. 
Metus sutiko su B. Sruogos 
lyrinės dramos “Pavasario gies
mė” premjera. Režisavo J. Milti
nis, dailininkas K. Vaičiulis, 
kompozitorius V. Paltanavičius, 
aktoriai — D. Banionis, D. Me- 
lėnaitė, K. Vitkus, R. Kairytė,
L. Šimkevičius, D. Vidugirytė, 
A. Dūkštą; Vilniaus jaunimo 
teatras pastatė R. Granausko vai
dinimą, skirtą poetui A. Viena
žindžiui — “Rožės pražydėjimas 
tamsoje”. Režisavo D. Tamu
levičiūtė, scenografė debiutantė 
N. Livontaitė, kompozitorius A. 
Martinaitis; akademinis Vil
niaus dramos teatras žiūrovus 
pakvietė į P. Cvirkos “Meisterio 
ir sūnų” inscenizaciją; Kauno 
muzikinis teatras pastatė pasakų 
motyvais; sukurtą armėnų 
kompozitoriaus E. Chagagortia- 
no komišką operą “Auksinė 
kepurė”. Režisavo R. Vaitkevi
čius, dailininkė G. Riškutė, diri
gentas J. Idzelis, baletmeisteris 
Č. Žebrauskas.

— Tenykštėje spaudoje kuk
liai paminėta dail. Adomo Varno 
100 metų amžiaus sukaktis. Dai- 

(nukelta į 2 psl.) 

sovietų kalėjimuose ir priver
čiamųjų darbų stovyklose.

Balys Gajauskas, kuris yra 
Lietuvos Helsinkio grupės na
rys, rašo spaudos agentūros, 
1978 metais už tariamą prieš- 
sovietinę veiklą Vilniaus teismo 
buvo nuteistas dešimčiai metų 
griežto režimo stovyklos ir pen- 
keriem metam ištrėmimo. Tai 
nebe pirma šiam lietuviui sąži
nės belaisviui paskirta griežta 
kalėjimo bausmė. Spaudos 
agentūros primena, kad 52 metų 
amžiaus Balys Gajauskas, pirmą 
kartą nuteistas 1949 už dalyva
vimą lietuvių rezistencinėj ko
voj prieš sovietinį režimą, jau 
yra atlikęs 25 metų bausmę 
sovietų stovyklose. Išlaisvintas 
1974, po ketvertų metų jis vėl 
buvo suimtas ir nuteistas dėl to, 
kad drauge su rusų disidentu 
Aleksandru Ginzburgu bendra
darbiavo šalpos fonde, kuris 
rūpinasi pagalbos teikimu sovie
tų kalinamiem politiniam be
laisviam. Aleksandras Ginzbur
gas dabar drauge su Baliu Ga
jausku atlieka bausmę Sosnov- 
kos griežto režimo stovykloj, 
Mordovijoj.

Balio Gajausko žmona Irena 
Gajauskienė savo laiške 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentui rašo, jog sovietų 
milicija nesiliauja persekiojusi 
jos vyro dėl to, kad jis, nežiū
rint ilgų metų kančios, nesida
vė moraliai palaužiamas, liko 
dvasiškai nesužalota asmenybė 
ir neatsisakė nuo kovos už savo 
tautos ir tėvynės teises. Su savo 
laiško Amerikos prezidentui tu
riniu ji supažindino užsienio 
laikraštininkus Maskvoj.

-o-
Irenos Gajauskienės kreipi

masis į Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentą Carterį susilau
kė atgarsio taip pat ir Italijos 
spaudoj. Informaciją apie tai pa
skelbė plačiai skaitomas Milano 
dienraštis II Giomale Nuovo ir ’ 
kai kurie kiti italų laikraščiai.

Rašoma, kad JAV prezidentui 
skirtame atvirame laiške Irena 
Gajauskienė pažymi, jog yra ne
įmanoma nupasakoti Balio Ga
jausko patirtas kančias.

Balys Gajauskas, rašo Milano 
dienraštis, buvo nuteistas be jo
kio teisėto pagrindo. Jam iškel
tas kaltinimas (kaip jau minėta) 
buvo siejamas su jo dalyvavimu 
drauge su rusų disidentu Ginz
burgu vadinamame Solženicyno 
fonde, kuris rūpinasi pagalbos 
teikimu sovietų kalinamiem po
litiniam belaisviam ir jų šei
mom.

Apie Irenos Gajauskienės 
kreipimąsi į prezidentą Carterį 
dėl jos vyro likimo Vakaram pra
nešė užsienio korespondentai 
Maskvoj.

MIRĖ KUN. JUOZAS 
JASUKAITIS

Kun. Juozas Jasukaitis, ilga
metis Čekiškės parapijos klebo
nas, gruodžio 26 mirė Čekiškė
je. Velionis buvo sulaukęs 79 
metų amžiaus ir praėjusiais me
tais atšventė kunigystės 50 metų 
sukaktį.

Kun. J. Jasukaitis yra devy
nioliktas praėjusiais metais oku
puotoje Lietuvoje miręs kuni
gas. Visos šešios okupuotos Lie
tuvos vyskupijos praėjusiais me
tais gavo tik apie dešimtį naujai 
įšventintų kunigų. Lietuvos pa
rapijose kunigų trūkumas vis 
skaudžiau pajuntamas. Kaimy
ninėj Lenkijoj pereitais metais 
įšventinti 569 kunigai;

PASITRAUKĖ 
KRIVAITIS

V ilniaus arkivyskupijos valdy
tojas monsinjoras Česlovas Kri
vaitis atsisakė iš eitų pareigų. 
Jo vieton kapitula arkivyskupijos 
valdytoju išsirinko kun. Gutaus
ką, Aušros Vartų koplyčios bei 
Šv. Teresės bažnyčios kleboną 
dekaną.
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DĖL VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMŲ
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Besiartinant mūsų tradicinei 
Tautos šventei, spaudoj, susirin
kimuose ir privačiai karštėja dis
kusijos dėl minėjimo rengimo 
iniciatyvos ir aukų paskirstymo. 
Altą ir L. Bendruomenės vado
vybės įvairiose mūsų kolonijose, 
paminint čia tik kaip pavyz
džius Clevelandą ir Detroitą, 
jau keletą metų iš eilės kovoja 
dėl teisės tam minėjimui orga
nizuoti ir surinktas Lietuvos

Savaitės 
įvykiai

Prez. Carter neoficialiai pa
ragino Irano religinės opozicijos 
vadą Khomeini netrukdyti Bakh- 
tiar vyriausybės veiksmų.

Prez. Carter pareiškė, kad J AV 
ir toliau gerbs savo įsipareigo
jimus Iranui, jei to pageidaus 
Irano vyriausybė. ČIA pradėjo 
Irane išmontuoti labai slaptus 
Sov. S-gos sekimo įrengimus, 
bet esą jie galėsią būti pakeisti 
kitais sekimo būdais.

Šiaurinėj Indijoj gyveną kla- 
joklinės Naga genties ginkluoti 
žmonės užpuolė kitos genties 
gyvenamus kaimus ir nužudė 
50 žmonių. Šios genties žmo
nės nėra linkę, kad juos kas nors 
kitas valdytų. Jų savarankumą 
remia Kinija.

Tuniso teroristai pagrobė ke
leivinį lėktuvą su 75 keleiviais, 
nuskraidino jį į Libiją ir reikala
vo, kad Tuniso vyriausybė pa
leistų iš kalėjimo darbo unijos 
veikėją Habib Achar ir buv. Tu
niso užs. reik, ministerį Moham- 
med Masmoudi. Libijoj įkaitai 
buvo paleisti, o teroristai pasida
vė policijai.

JAV prisipažino, kad, užmez
gant diplomatinius santykius su 
Kinija, jos buvo pažadėjusios 
pėr šiudš: metus neteikti Taiva- 
nui jokių ginklų.

Izraelio kariai sunaikino 3 
ginkluotus palestiniečius, 
planavusius užimti šiauriniam 
Izraely esantį Maalot viešbutį.

Britanijoj vykstąs sunkveži
mių vairuotojų streikas dėl atly
ginimų sukėlė darbininkų atlei
dimus iš fabrikų ir suparaliža- 
vo gyventojų aprūpinimą.

Kinijos sostinėj apie 100 ūki
ninkų surengė demonstracijas, 
reikalaudami maisto, baigti prie
spaudą, įgyvendinti demokratiją 
ir gerbti žmogaus teises. Parti
jos pirmininkui Hua Kuo-feng 
jie norėjo įteikti savo reikalavi
mus, bet policija jų neprileido 
prie jo rezidencijos.

Prez. Carter, įsižeidęs dėl jo 
vedamos vidaus politikos aštrios 
kritikos, pašalino iš neapmo
kamų moterų tautinio pataria
mojo komiteto pirmininkės pa
reigų buv. atstovų rūmų narę 
Belą Abzug. Solidarizuodamos 
su ja, atsistatydino ir kita komi
teto pirm-kė Carmen Delgado 
Votan ir 23 jo narės. Nauja lai
kina pirmininke buvo paskirta 
Amerikos universitetus baigusių 
moterų d-jos pirm-kė Marjorie 
Bali Chambers.

Irano vyriausybė sulaikė iš 
Afganistano atsiųstų 200 agentų 
neramumam organizuoti.

laisvinimo reikalam aukas pa
skirstyti. Kaip paprastai, tose 
diskusijose ir į susiskaldymą 
vedančiuose ginčuose yra pa
mirštamas mūsų visuome
nės eilinis narys, kuris nenoro
mis tampa vadovaujančių as
menų ir tarporganizacinio nesu- 
gyvenimo auka.

Vasario 16-osios minėjimai 
laisvame pasauly gyvenantiem 
lietuviam yra patriotinė pareiga, 
kuriai daugumas paklūsta; tai 
aiškiai įrodo masinis dalyvavi
mas tuose minėjimuose. Tačiau 
įsigyvenęs monotoniškas ir 
“gremėzdiškas” mūsų Tautos 
šventės minėjimų pobūdis iš tik
ro reikalauja didelio pasišven
timo ir ištvermės iš šventės da
lyvio, kaip tai teisingai yra pa
stebėjęs Antanas Butkus savo 
straipsny (Tarpveiksninis bend
radarbiavimas ir Vasario Šešio
liktosios minėjimai, Draugas, 
sausio 9). Jis rašo, kad “suau
gusiems Vasario 16-osios minė
jimai pasidarė trafaretiniai”; 
juose “kelintos eilės amerikie
čiai politikieriai aiškina mums 
mūsų tautos istoriją bei moko tė
vynės meilės” ir “mūsų veikė
jai suvedinėja sąskaitas su ki
taip galvojančiais tautiečiais”. 
Čia jis dar pamiršo paminėti 
tradicinę “meninę progra
mą”, kurios metu, išvarginta be
galinių kalbų, pristatinėjimų ir 
sveikinimų, dalis publikos jau 
yra pakeliui į namus ar prie 
“taurelės”. Tačiau vis dėlto Va
sario 16-osios minėjimuose lan
kosi visi, kuriuose dar bent kiek 
gyva lietuvybės kibirkštis.

■ Iškilę ginčai tarp Lietuvių 
Bendruomenės ir Altos tą ki
birkštį pradeda gesinti. Akivaiz
doj dviejų atskirų ar su laiku ir 
daugiau tos iškilmingos progos 
minėjimų eilinis visuomenės 
narys yra pastatomas į keblią 
padėtį: į kurį minėjimą eiti ir 
savo buvimu aiškiai parodyti, 
kurią pusę palaiko. Peršasi na
tūralus, 
sprendimas: visai neiti

tuvos laisvinimo reikalui . . . 
Šiandieną jis yra pasimetęs.

Perskaičius anksčiau minėtą 
Antano Butkaus straipsnį Drau
ge (sausio 9), kuriame Cleve- 
lando Altos posėdžio nutarimai 
yra interpretuojami, net tame 
posėdy nedalyvavus, o remian
tis tik Dirvoj išspausdintu 
straipsneliu (tame posėdy aš as
meniškai dalyvavau), skaitytojui 
Altos vaidmuo tąmpa “pikto vil
ko”, “apsikasusio savo apkasuo
se”, vaidmeniu.

Aukos davimo pasirinkimas 
niekada nebuvo nuginčytas.

Tiek Altą, kuri atstovauja man 
per mano organizacijas, tiek L. 
Bendruomenė, prie kurios aš 
priklausau, atlieka milžinišką 
pozityvų darbą. Tuos darbus 
reikia pripažinti, pastangas įver
tinti, o vienybės ieškoti bendra
me tikslo siekime per gerų pu
sių ieškojimą ir bendradarbiavi
mą. Reikia geros valios ir kon
krečių pasiūlymų.

Vasario 16-oji, iki šiol buvusi 
mūsų visų susivienijimo diena, 
turi tokia likti ir toliau. Auko- 
kim, kam norim — to niekas 
negali uždrausti. Organizuokim 
drauge susitarę, jei iš tikro ne
galim pasidalinti iniciatyvos pir
menybėmis. Aš konkrečiai siū
lau vietovėm, kuriose Altą ir L. 
Bendruomenės vadovybė kėsi
nasi daryti atskirus minėjimus, 
kuo skubiausiai sudaryti bendrą 
minėjimo rengimo komitetą, ko
ordinuojant rengimo darbą ir pa
ruošiant atitinkamus aukotojų

lapus, kuriuose aukotojas turi 
teisę pasirinkti . . . Reikia ieš
koti kompromiso demokratiškais 
pagrindais. Tuo būdu bus už
kirstas kelias tolimesniem gin
čam, ir bus atstatytas visuome
nės pasitikėjimas savo vadovau
jančiais asmenimis. Posėdžiuo
se turėtų vyrauti mum visiem 
įsidėmėtinas motto: “vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi”. Ir bū
tų iš tikro tragiška, jei vienoj 
vietovėj skirtinguose minėji
muose šitie himno žodžiai būtų 
giedami . . . Argi reikia ryš
kesnio hipokrizės pavyzdžio?

Dar yra pakankamai laiko iki 
minėjimų. Dar yra ir vilties, kad 
nesantaika ir nesusipratimai iš
silygins.

-o-
(Redakcijos pastaba: Tose vie

tovėse, kur Vasario 16-osios mi
nėjimų rengėjam geros valios ir 
lietuviško atsakingumo jausmo 
netrūksta, visi sutelpa viena
me minėjime. Tai rodo New 
Yorko, Worcesterio, Waterburio 
ir kitų lietuviškų kolonijų pa
vyzdžiai, kur viename ir tame 

• pačiame minėjime priimamos 
aukos ir Altai, ir Lietuvių Bend
ruomenei, ir Vlikui, remiant jų 
atliekamus Lietuvos laisvinimo 
darbus, bet neužgniaužiant vis
ko po vieno veiksnio mono
poliu. Aukotojo laisvas apsi
sprendimas skiriant auką šiemet 
jau bus pagerbtas ir Los An
geles, kur minėjimą ruošia vie
tos Altos skyrius.)

/S PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 1 psl.)

lininkas vertinamas palankiai, 
kaip vienas žymiausių portre
tistų, peizažistų, dekoratorių, 
knygų iliustratorių. Jo kūrybos 
pavyzdžiu rodomas autoportre- 

kad ir nepriimtinas,; tas “Gyvenimo bangose”.

Šalia būtino reikalo ne tik per
žvelgti mūsų Tautos šventės mi
nėjimų pobūdį, ieškant naujos 
formos, kuri būtų įdomi, priim
tina ir šilta visų gentkarčių 
lietuviam, yra pagaliau būtina 
apsispręsti pozityvia minėjimų 
iniciatyvos ir aukų rinkimo link
me.

Įdėmiai sekant pranešimus 
apie paskutinįjį reikšmingą L. 
Bendruomenės suvažiavimą, 
tenka padaryti išvadą, kad Altą ir 
L. Bendruomenė birželio 18 sėk
mingai tarėsi dėl bendro darbo 
Lietuvos gerovei. Tačiau at
rodo, kad to pozityvaus pasita
rimo rezultatai nepasiekė peri
ferijų. Nenorėdama palaikyti nei 
vienos, nei kitos pusės arba, 
aiškiau tariant, pareikšti savo 
nusistatymo prieš vieną iš jų, 
atstovaudama eilinio visuome
nės nario balsui, pageidaučiau 
atsakymo — kodėl?

— Naujas K. Sajos veikalas yra 
tragikomedija “Liepsnojanti 
kriaušė”. Praeivių laužomos 
kriaušės įvaizdžiu dramaturgas 
atskleidžia tragišką dabartinio 
žmogaus likimą. Veikalas jau 
statomas Klaipėdos dramos teat
re. Režisierė Virginija Tarnaus- 
kaitė, dailininkas V. Pumputis. 
Vaidina jaunieji aktoriai. Kriau
šės simbolika suteikia kūriniui 
poezijos ir simbolinės gelmės. 
Kriaušė su ašaromis skundžiasi: 
“Perkūnėli, nutrenk — nebega
liu .. . Be reikalo mano žydėji
mas, be reikalo mano žaliavi
mas” .. . Bet Perkūnas skatina: 
“Palauk, dar pasistiebk, dar pa
ūgėk, kad būtum aukštesnė už 
alksnius, už beržus — už visus 
aplinkinius medžius”. Kai kriau
šė užaugo, tada ją nutrenkė 
Perkūnas pačiame žydėjime . . .

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ {STAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-281J.

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 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 Nevv York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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

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

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

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. TeJ. (516) 757-0055.

Eiliniam piliečiui ne visada 
svarbu, kas minėjimus ruošia, 
kol jam yra aiškus pozityvus 
tokio minėjimo tikslas. Tik vi
suomeninės veiklos specialistas 
analizuoja tarporganizacines 
detales. Eilinis lietuvis yra pa
tenkintas, kad jo auka eina Lie-

— Paskirtos 1978 metų Lietu
vos kultūros ministerijos premi
jos: B. Dauguviečio vardo dra
mos pirmoji premija paskirta 
A. Liobytei už saviveiklinę pje
sę “Aukso obuolys”, antroji pre
mija teko E. Mikulėnaitei už V. 
Krėvės apsakymų motyvais su
kurtą vaidinimą “Kol mūsų dar 
nebuvo.” S. Šimkaus vardo mu
zikos pirmoji premija paskirta

PLB valdybos posėdyje. Iš k. PLJS pirmininkė Gabija Juozapavičiūtė, PLJS ryšių 
centro vedėjas Mindaugas Pleškys, jaunimo kongreso finansų komiteto iždininkas Šarūnas 
Valiulis ir jaunimo kongreso finansų komiteto pirmininkas dr. Algis Paulius.

komp. A. Bražinskui už dai
nas “Putinų žydėjimas”, “Pava
sario žydėjimas”, “Daina žemei 1 
ir dangui”. Už tų dainų žodžius 
premija paskirta S. Gedai. Ant
roji premija teko komp. A. Rau
donikiui už dainą “Tarybų Lie
tuvai”. Už tos dainos_ žodžius 
premija paskirta A. Jonynui. 
Trečiąją muzikos premiją lai
mėjo komp. L. Povilaitis už 
dainą “Visada pasiryžę”. Už 
tos dainos žodžius 
premija paskirta B. Mackevičiui.
J. Švedo vardo ansamblinės mu
zikos pirmąją premiją gavo 
komp. V. Montvila už kūrinius 
“Vasara” ir “Šventvakaris”. 
Antrąją laimėjo komp. V. Lauru- 
šas už muzikinę pjesę “Kelio
nė”. Trečioji teko komp. V. Klo
vai už pjesę “Sutartinė”. Chore
ografijos pirmąją premiją laimėjo
L. V aičiųlėnienė už šokį “Žiem
kentė liai”. Premija teko ir muzi
kui S. Vainiūnui už to šokio 
muziką. Antrąją premiją gavo
M. Vaitulevičiūtė už šokį “Vo
lungė”. Premija už to šokio mu
ziką^ teko A. Bražinskui. Pirmąją 
premiją gavo liaudies meno 
meistrai P. Dužinskas, J. Gra
bauskas, J. Lukauskas ir V. Ule
vičius — už medžio skulptū- • 
ras. Antrąją — J. Liaudanskas 
už akmens skulptūras. Trečiąją 
— A. Didžgalvienė už tekstilės 
darbus.

— Trumpos recenzijos kon- ’ 
kursą buvo paskelbusi Literatū
ros ir Meno redakcija. Buvo 
išspausdintos 23 recenzijos. Pir
moji premija nepaskirta. Antroji 
premija paskirta Viktorijai Dau
jotytei už poezijos recenziją. 
Keturios trečiosios premijos te
ko L. Jacinevičiui, A. Kalėdai, 
stud. S. Miktaitei, kritikei G. Ra
moškaitei.

Foto konkurse “Menininkas ir 
dabartis”, pirmoji premija nepa
skirta. Antrąją premiją laimėjo 
B. Aleknavičius už Klaipėdos 
dramos teatro nuotraukas, Alg. 
Pilvelis už skulptorių Antinių 
nuotraukas, Jz. Grikienis už mu
zikų nuotraukas ir V. Kapočius 
už žymių žmonių portretus. Ver
tinimo komisija nusiskundžia, 
kad fotografai dėmesį kreipė tik 
į nuotraukų meniškumą, bet pa
miršo visuomeninės veiklos at
sispindėjimą.

— Nusipelniusio meno veikė
jo vardas suteiktas dailininkui 
Vytautui Kalinauskui. Liaudies 
šokių choreografas Juozas Lin
gys Sovietų Sąjungos aukšč. ta
rybos prezidiumo įsaku apdova
notas “Tautų draugystės or
dinu”. _ .Pr.N.

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738rįį^ 

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public REALTOR

NAUJAUSIUS 1979 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima Įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

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

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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

asolino 
MEMORIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

K.VECAS
JONAS 

19 3 3 + 1 976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Visų mūsų rūpestis
New Yorko lietuviškoje kolo

nijoje pastebimas vienas reiški
nys — silpnėja jaunimo organi
zacijos ir jaunimo ansambliai. 
Rudenį teko girdėti, kad ilga
metė New Yorko tautinių šokių 
grupė, pasivadinusi Tryptiniu, 
turi nemaža sunkumų — išsen
ka jos šokėjų gretos, ypač pri
stinga berniukų. Kai turėtų me
tai iš metų ateiti vis nauji šo
kėjai, dabar to nėra.

Daug vilčių teikė jaunimo an
samblis Sutartinė. Pasirodė su 
savo koncertais, pastatė net vie
ną muzikinį veikalą, bet praeitų 
metų rudenį išvyko Sutartinės 
dirigentė Jūratė Veblaitytė- 
Litchfield, ir reikalai staiga pa
šlijo. Nei vadovybė, nei tėvai 
nesumojo, ką tuo metu daryti. 
Sutartinė nebesutarė, nebuvo 
jokio mokytojo. Tik vėliau pasi
skelbė, kad ateina Dalia Sakai
tė mokyti. Jai talkina Viktoras 
Ralys. Bet štai jau praėjo nema
ža laiko, ir nieko negirdėti, ar 
Sutartinė pajėgia dirbti, ar ne?!

O kaip su sportininkais, su 
Lietuvių Atletų Klubu?! Ar ten 
išlaikomas pirmykštis entuziaz
mas? Vargu. Juk futbolo koman
da, kuri tiek metų čia veikė, 
faktiškai jau nebeegzistuoja, ne
turi prieauglio. Turėjo iškristi 
iš visų žaidimų.

Praeitais metais buvo jauni
mo sekcijos, visur praktikavo
si, ir visi turėjo laiko. Jų in
struktoriai buvo irgi jauniai, bet 
dabar — kitaip skamba reikalai. 
Jauniai ptistigo instruktorių, nes 
visi užsiėmę, egzaminai, darbai. 
Pristigo ir pačių jaunių sporti
ninkų.

Pažiūrėkime į jaunimo organi
zacijas. Kaip ten vyksta judėji
mas ir veikla. Gyviausi yra skau
tai. Ar jie išvysto savo veiklą, 
ar įjungia į skautiškąjį darbą 
neseniai mokyklas baigusius? 
Ir ten ateina jaunimas ir praei
na. Tas jaunimas nejaučia nei 
noro, nei pareigos įsijungti į 
vyresniųjų darbą.

Ateitininkai čia ilgą laiką
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miegojo. Buvo tokie garsūs kur
sai Putname, Dainavoje, pava
dinti keistais, skambiais vardais, 
bet — nieko čia nepaliko iš tų 
kursų. Gyvenimas pilkėjo, ritosi 
sena vaga. Buvo gaila žiūrėti, 
kad niekas nesirūpino tuo ateiti- 
ninkišku prieaugliu ir jo veikla. 
Auklėjo ir ugdė vadus, bet jų 
čia nebuvo, nes nesugebėjo atei
tininkų veiklos išlaikyti ir jos 
bent šiek tiek išvystyti.

Peržvelgę savo namus, galime 
drąsiau pažiūrėti, kaip dedasi 
kitur. Ar ir ten gali taip būti, 
kaip čia — viskas pasimetę, pa
siklydę. Pasižvalgius pamatysi
me vietovių, kur gyvenimas dar 
labiau nusėdo, nugrimzdo ir su
pilkėjo. Dar mažiau jaunimo 
ateina į lietuviškąją visuomenę 
ir joje pasireiškia.

Bet yra vietų, kur visiškai 
priešingai — jaunimas ateina, 
dirba, veikia. Jaunimo visur rasi. 
Toks yra Clevelandas, kuris su
geba išlaikyti du didelius viene
tus, Čiurlionį ir Grandinėlę. Ten 
yra visada jaunimo.

Gražų pavyzdį mum rodo Ka
nados vietovės. Kiek daug jauni
mo Toronte, Hamiltone, Mont- 
realy! Tas jaunimas jungiasi į 
lietuviškus ansamblius, dainos 
vienetus. Ar nė gražus mergaičių 
choras Aidas? Negi toks New 
Yorkas yra mažesnis už Hamilto
ną, negi jis negalėtų turėti to
kio mergaičių choro? Jis yra di
desnis, pajėgesnis, bet čia nėra 
vadovų, nėra organizatorių.

Todėl kiekvienas, kuriam rū
pi lietuviška veikla ir tos veik
los ateitis, negali ramiai žiūrė
ti į tokį jaunimo išspinduliavi
mą, kuris dabar vyksta New Yor
ke ir kitur. Reikia kam nors tuo 
susirūpinti, reikia rengti semi
narus, kalbėti, aiškintis, ieškoti 
žmonių, kurie sugebėtų prie jau
nimo prieiti ir juos pritraukti. 
Čia negalime nieko nedaryti. 
Būtinai reikia veikti ir sėkmin
gai spręsti. Mum reikia visur 
jaunimo, ir jį reikia pritraukti 
prie lietuviško darbo.
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Pirmosios trys parodos davė 
nemaža patirties, kaip rengti, 
kaip geriau tvarkytis. Buvo
pastebėta, kad vidury savaitės 
žmonės mažai lanko tas parodas. 
Tai neapsimoka laikyti atidaros 
parodos, nes reikia pasirūpinti 
tarnyba, reikia ir patalpas šildy
ti.

Ketvirtoji dailės paroda vyko 
tik du savaitgalius. Ji buvo 1973 
vasario 17-18 ir vasario 24-25. 
Ją tvarkė du dailininkai — Juo
zas Bagdonas ir Česlovas Ja- 
nušas. Komiteto pirmininkas 
Aleksandras Vakselis atidaryme 
paskelbė, kad bus daromi žy
giai, jog ir New Yorke būtų 
skiriamos premijos. Mat, tuo lai
ku Chicagoje buvo paroda, ir ten 
buvo paskirta Lietuvių Fondo 
1000 dol. premija. Tai buvo pir
mas signalas apie premijas New 
Yorke. Vėlesnėse parodose jos 
jau ir buvo skiriamos.

4-tos parodos dalyviai
Ketvirtoje parodoje dalyvavo 

27 asmenys, buvo išstatyta 87 
kūriniai. Parduota 11.

Štai parodos dalyviai:
Albina Ambraziejus, Juozas 

Bagdonas, Emilija Bernotienė, 
Asta M. Česonienė, Albinas Els- 
kus, I.V. Griežė, Regina Ingele- 
vičienė, Česlovas Janušas, V.K. 
Jonynas, Paulius Jurkus, Jurgis 
Juodis, Vytautas Kasiulis, Vytau

Vilniaus universitetas. Kairėje biblioteka, dešinėje administracija. Vilniaus universitetas 
šiemet švenčia 400 metų sukaktį. Jis įkurtas 1579 balandžio 1.

KELIAS Į DEŠIMTĄJĄ DAILĖS 
PARODĄ
tas Kašuba, Vytautas Kerbelis, 
Elena Kepalaitė, Aldona Kidoly- 
tė-Daukantienė, Vida Krištolai- 
tytė, Ann Mažeika, Vaclovas Ra
tas (buvo miręs tų metų sausio 
3), Jonas Rūtenis, Elena Urbai- 
tytė, Valentina Ūselienė, Zeno
nas Ūselis, Petras Vaškys, Regi
na Viliamienė, Aleksandra Vit- 
kauskaitė-Merker, Marija Žu
kauskienė.

Vasario 24 surengtas literatū
ros vakaras. Taip pasidaro tra
dicija prie parodos rengti litera
tūros vakarus. Vėliau prie jų pri
sijungs ir koncertas su instru
mentalistais bei solistais.

Ši paroda dar buvo senajame 
Kultūros Židinyje. Tuo pačiu 
metu jau kilo mūrai, jau visu 
tempu ritosi naujojo Židinio sta
tybos darbai.

Penktoji paroda
Penktoji paroda jau buvo nau

jame Židiny. Buvo prisiminta 
parodos penkerių metų sukaktis. 
Buvo net prezidiumas su
kviestas į sceną. Dėl to prezi
diumo vėliau kai kurie dailinin
kai net protestavo, girdi, kam 
kviesti tokius žmones, kurie 
nieko bendro neturi nei su daile, 
nei su šia paroda. Tai buvo pir

mas ir paskutinis atvejis, kai į 
sceną buvo užkeltas prezidiu
mas.

Penktoji paroda vyko 1974 
vasario 9-17 Kultūros Židinio 
abiejuose aukštuose. Buvo už
imtas net ir posėdžių kamba
rys.

Paveikslus parodai atrinko ši 
komisija: Aleksandras Vakselis
— pirmininkas, nariai — Česlo
vas Janušas, Jonas Rūtenis, Ka
zimieras Žoromskis.

Skiriamos premijos
Kaip ketvirtoje parodoje žadė

ta, taip penktoje ištesėta — su
organizuotos premijos. Jom 
skirti buvo sudaryta atskira ko
misija. Į ją įėjo: Aleksandras 
Vakselis — pirmininkas, nariai
— Albinas Elskus, Česlovas Ja
nušas, Vytautas Kašuba, Vytau
tas K. Jonynas.

Buvo paskirtos šios premijos: 
Lietuvių Fondo 1000 dol. pre
mija Kazimierui Žoromskiui už 
paveikslą “Trečias matavimas”, 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos pirmoji 300 dol. 
premija — Reginai Ingelevi- 
čienei už paveikslą “Kompozici
ja nr. 10”, LB New Yorko apy

gardos antroji 200 dol. premija
— Vidai Krištolaitytei už pa
veikslą “Auka”, LB New Yorko 
apygardos 100 dol. premija lie
tuviškai tematikai — Aleksand
rai Vitkauskaitei-Merker už pa
veikslą “Koplytėlės”, Kunigų 
Vienybės 100 dol. premija reli
giniam menui paskirta Pauliui 
Jurkui už paveikslą “Rūpinto
jėlis”.

Paskirti garbės pažymėjimai. 
Jie atiteko: I.D. Griežei už trip
tiką “Prieš du milijonus metų”,
J. Rūteniui už paveikslą 
“Vyturėlio giesmė”, P. Lapei — 
už “Kompoziciją nr. 5”, J. Sodai- 
čiui — už paveikslą “Šauklys”,
O. Paškevičienei — už paveiks
lą “Vaisiai”, J. Paukštienei — už 
paveikslą “Jaunas žvejas”.

Parodoje dalyvavo 43 asme
nys, buvo išstatyta 109 darbai.

Šeštoji paroda
Šeštoji dailės paroda surengta 

1975 vasario 22-23 abiejose Kul
tūros Židinio salėse. Paveikslam 
atrinkti ir iškabinti komisiją su
darė: Česlovas Janušas, Paulius 
Jurkus, Jonas Rūtenis ir Alek
sandras Vakselis kuris ir pirmi
ninkavo šiam komitetui.

Premijas paskirstė kitas komi
tetas. Pirmininku buvo A. Vak
selis, nariai — Elena Kepalai
tė, Elena Urbaitytė, Petras Vaš
kys.

Premijos
Nuo penktos parodos pasto

viai skiriamos premijos. Jų skai
čius ir dydis įvairuoja. Tą metą 
buvo paskirtos šios premijos:

Tautinės tematikos 100 dol. 
premija — Onai Paškevičienei 
už paveikslą “Čiurlioniada” (tą 
metą buvo Čiurlionio gimimo 
100 metų sukaktis); tradicinio 
meno 100 dol. premija — Čes
lovui Janušui už paveikslą “Se
nasis Kaunas”; už modernųjį 
meną 100 dol. premija paskirta 
jaunam dailininkui Petrui San- 
danavičiui. Aukso medalis pa
skirtas Giedrei Montvilienei už 
paveikslą “Mergaitė su geltonu 
kaspinu”.

Penktoje parodoje šalia Lietu
vių Fondo kitų premijų mecena
tas buvo LB N e w Yorko 
apygarda (išskyrus premiją už 
religinį meną). Tai šeštoje paro
doje jau ateina nauji mecenatai
— Elena Mickeliūnienė paskyrė 
premijas už tradicinį meną ir 
prisidėjo prie aukso medalio.

(nukelta į 4 psl.)

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS
ARKLIU NEGRĮŽTA
Kelionės įspūdžiai

ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE ' ,
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Viešbutin grįžau tik saulei nu

sileidus. Sunku atsiplėšti nuo 
saulėlydžio palei Nilą. Saulė, 
palengva skęsdama Saharos 
smėly, sukuria ant jo auksinį 
taką ir tampa ugnies durimis į 
Vakarus — mirusiųjų Anapus. 
Saulei nuskendus smėly, ūmai ir 
Nilas ir Sahara ima garsiai ne
rimti. Vanduo, vakaro vėjuko 
prašnekintas, lyg šiaušiasi dėl 
kelionės šiaurėn, kur turės mirti, 
pamaitindamas Viduržemio jūrą, 
o smėlis, vakaro vėjuką pajutęs, 
iš džiaugsmo šokti bando. Šok
damas dainuoja ir skundžiasi. 
Gal saulėlydy, kartu su senovės 
egiptiečiu, mirtį jaučia? Užmie
gu Saharos raudos besiklausyda
mas.

Paryčiu mane pažadina žve
jo rauda ant Nilo. Dykuma jau 
nutilusi. Ir oras tyrutėlis. Drėg
mės skraistė, anas pilkasis As- 
wan užtvankos burbulas, nakties 
vėjo išdžiovinta.

Abu Simbel: Rameses II 
paminklas sau

Rameses II (1290-1224 m. 

pr. Kr.) man gerai pažįstamas 
iš Šventraščio studijų. Išėjimo 
knygoj apie jį rašoma: “Atsirado 
Egipte naujas faraonas, kuris 
nieko nežinojo apie Juozapą. Jis 
tarė savo tautai: ‘Štai izraelitai 
yra gausesni ir galingesni už 
mus. Eikim, užgožkim juos 
gudriai, kad kartais dar labiau 
nepadaugėtų ir, karui prieš mus 
kilus, neprisidėtų prie mūsų 
priešų . . .” (1, 8-10). Rameses 
II vargino izraelitus baudžiava, 
o jo rinktinės divizijos vijosi 
izraelitus Išėjimo metu iki pat 
Papiruso jūros.

Memphis griuvėsiuose ma
čiau Rameses II gulintį pasliką 
granito statuloj, o Kaire, prie ge
ležinkelio stoties, stovintį su 
mįslingu šypsniu ant veido. Pa- 
nilėj, prie Abū Simbel, nugalė
jęs hititus prie Kadeš mies
to, Sirijoj, pasistatė sau iškilų 
paminklą. Egiptą jis valdė 67 
metus! Būta jo labai spalvingo. 
Pasakojama, kad jo hareme bu
vo keturios jo dukros. Ką bekal
bėti apie šiaip moteris iš Egip
to ir kitų kraštų! Ir jo šeima bu

vo labai gausi: 92 berniukai ir 
104 mergaitės! Dvylika sūnų 
mirė prieš jo mirtį, o sūnus 
Memeptah jau buvo paliegęs 
senukas, kai tapo jo įpėdiniu. 
Jo mumiją aplankiau Kairo mu
ziejuj. Prieš porą metų ji buvo 
nuvežta į Paryžių pas gydytoją. 
Mat, buvo ėmusi pelėti ir apaug
ti samanomis.

Abū Simbel galima pasiekti 
dviem būdais: arba lėktuvu, ar
ba hidrofoiliniu laivu. Kelionių 
biure paaiškėjo, kad vasaros 
metu reikia skristi, nes laivas 
nekursuoja. Mat, kaitra išretina 
turistų eiles.

Viešbučio valgomajame patar
nautojai bando susidoroti su 
gelsvomis dulkėmis. Nakties vė
jo vejamos, jos įsiveržė vidun 
net ir per tampriai uždarytas du
ris ir langus. Ir svečiai bijo duo
ną kąsti, nes dantyse girgžda 
smėlis. Jau šeštą valandą ryto 
esu pakely į Asvvan aerouostą. 
“Paslaugusis” gvidas mane nu
stebino, laiku atvykdamas ma
nęs paimti. Kartu keliauja ir dvi 
turistės iš Kanados.

Aswan apylinkės — karinė zo
na. Spygliuotų vielų tvoros su 
zigzagais, užtvaros ant vieškelio 
su karo policija, šalmuoti karei
viai džypuose — dažnas reginys. 
Mūsų automobilis niekur ne
stabdomas. Ant priekinio lango 
kabo leidimas. Tačiau gvidas, 
matyt, yra viskam pasiruošęs, 
nes iš mūsų paprašo ir rankose 
nuolat laiko mūsų pasus, bilie
tus ir leidimą šiandien skristi į 
Abū Simbel.

Kelionė lėktuvu iš Aswan į 
Abū Simbel trunka tik pusvalan
dį. Nusileidus dar pusvalandį 
reikia važiuoti autobusu iki Ra
meses II paminklo. Neįprasta 
stebėti smėlio pusnis ant vieške
lio ir dykumą, kuri virpėte virpa 
saulėj.

Prisimenu Neringą. Kadaise 
perjos kopas bėgiota, nuo Balti
jos jūros iki pat Kuršių marių 
nubėgta. Gaivioj pajūrio vėjuko 
draugėj.

Saharos smėlio kopos beribės. 
Iki Atlanto vandenyno nuo 
čia yra tūkstančiai mylių!

Temperatūra prie Abū Simbel 
šiandien tik 45 C. Saulėj 
virpanti dykuma patraukia savo 
mįslingumu, bet ir atstumia. 
Atrodo tokia beširdė ir negailes

Abu Simbel—Rameses II paminklo fasadas. Nuotr. kun. A. Rubšio

tinga. Imu iš kišenės nosinaitę, 
suvilgau vandeny ir, mazgus jos 
kampuose surišęs, pasidarau 
galvai drėgną vėsintuvą. Kitaip 
smegenys ims virti.

Plačialupis Rameses II

Abū Simbel paminklai — Ra
meses II ir Nefertari — yra va
kariniame Nilo šone, palei pat 
Aswan užtvanką. Abu jie, kaip 
faraonui ir jo žmonai dera, iški
liai sėdi užtvankos pakrantėj. 
Akis verią spalvų kontrastai ap
linkoj ir plepi tyla mane šnekin
to prašnekina.

Einu arčiau prie Rameses II 
paminklo. Kalosų kvartetas — 
keturios nuo smiltainio akmens 
neatskirtos Rameses II statulos 

— jau 3200 metų kas rytą svei
kina Amun (gaivų Vėją) ir Re 
(Saulę). Kiekviena statula — 
1200 tonų, 20 metrų aukščio ir 
su dviguba Egipto faraono karū
na. Ir statulų lūpos pagal veidą: 
kone vieno metro! Rameses II— 
plačialupis! Vienai iš statulų jau 
trūksta galvos. Amžiai bus ją 
nuritinę. Statulų tarpkojuose 
stovi mažutės Rameses II šei
mos narių statulėlės.

Paminklo vidury, virš portalo 
nišoj, matau statulą vyro su saka
lo galva ir saulės skrituliu ant 
jos. Tai Egiptui būdingas įvaiz
dis. Juo faraonas sutapatinamas 
su Amun-Re, arba Akiračio vieš
pačiu.

Pačią paminklo fasado viršū
nę puošia babūnų — besimel
džiančių beždžionių — grandi
nė. Egiptiečiai beždžiones labai 
gerbė ir statė sau pavyzdžiu. 
Mat, jos, vos Amun-Re rytą 
pasirodžius, panilės miškeliuo
se ima maivytis ir baba- 
liuoti. Anot egiptiečių, babūnai 
yra patys pirmieji, kurie garbina 
Saulėtekį šokiu ir malda.

Rameses II buvo monarchas 
absoliutas. Be to, jis buvo savo 
tautai dievų sūnus. Save patį 
garbindamas, jis sau statė didin
gus paminklus visame Egipte. 
Net savo tėvo , Sėti I, Aby- 
dos šventovėj jis hieroglifais 
save įamžino: “Pats Re . . . man 
davė šį kraštą, kai aš dar ne
buvau gimęs . . .”

(Bus daugiau)
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PASAULIO LB VALDYBOS 
DEŠIMTASIS POSĖDIS

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba sausio 7 Jauni
mo Centre Chicagoj buvo susi
rinkusi jau dešimtam posėdžiui.

Didžiąją posėdžio dalį sudarė 
klausimai bei pranešimai apie 
netrukus įvyksiantį IV pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. Re
feravo svečias iš Vokietijos And
rius Šmitas (IV PLJK ruošos 
komiteto pirmininkas), Gabija 
Juozapavičiūtė (Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pirminin
ką), Algis Paulius (finansų komi
teto pirmininkas) ir Aleksas 
Lauraitis (kelionių komisijos 
narys).

Kadangi registracijos anketos 
buvo gautos pavėluotai, registra
cijos terminas pratęstas iki va
sario 16. Tačiau yra būtina iki 
tos dienos užsiregistruoti, nes 
oro linijos jau dabar reikalauja 
žinoti, kas keliauja kuriomis die
nomis.

Kelionių komisija yra užsa
kiusi įvairiuose skrydžiuose pi
giausias vietas — tų vietų skai
čius yra ribotas. Atstovam bei 
dalyviam duodama pirmenybė 
pasirenkant nuskridimo dieną,

LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

LOS ANGELES, CALIF.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 60 metų sukakties minėji
mą lapkričio 19, sekmadienį, su
ruošė Ramovės skyrius, birutie- 
tės ir šauliai. 10 vai. 15 min. 
ryto vyko vėliavų pakėlimas pa
rapijos kieme, 10 vai. 30 min. — 
mišios Šv. Kazimiero bažnyčioj. 
Su vėliavomis dalyvavo ramovė- 
nai, ateitininkai ir šauliai. Aukas 
rinko prie bažnyčios, parapijos 
kieme ir prie salės durų: Sof. 
Vizgirdienė, p. Gasparonienė, 
Antanas Pinkus, Stasys Paškaus- 
kas ir Jonas Venckus.

Bažnyčioj prieš mišias prel. 
Jonas Kučingis pasakė specialią 
kalbą. Savo mintis jis nusakė 
šiais žodžiais bei sakiniais:

“Šiandien mūsų lietuvių kolo
nijoj iškilmingai minim Lietu
vos kariuomenės 60 metų atkū
rimo sukaktį. Sveikinam mūsų 
buvusius karius, savanorius, ko
vojusius už Lietuvos nepriklau
somą gyvenimą. Taip pat kvie
čiam visus atsiminti ir tuos, ku
rie, gindami savo kraštą, žuvo 
kovos lauke, kaip tai mūsų ka
riai, savanoriai, partizanai, šau
liai.

Minint kariuomenės šventę 
pavergtos Lietuvos ženkle, tas 
minėjimas įgauna naujas 
spalvas ir uždeda mums visiems 
įpareigojimus: būti kariais be 
ginklo ir dirbti, kad vėl Lietu
va atgautų savo prarastą laisvę. 
Tai pasieksim, kai būsim vienin
gi; kai mūsų tarpe nebus de
zertyrų; kai nepasiduosim nuo
vargiui ir pasimetimui visuome
ninėj veikloj. Taigi būkim šian
dien visi kariai, ištikimi savo 
tautai, lietuviškai išeivijai, ir 
dirbkim. Tada ir Dievas palai
mins mūsų darbus.

Pagarbiai švęsdami 60 metų 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
sukaktį, ypatingai pagerbkim 
mūsų karius — savanorius. Jų 
dėka Lietuva išsikovojo laisvę 
ir nepriklausomybę. Per tuos 22 
metus Lietuva išaugino naują 
lietuvišką kartą, mokslus ėjo 
šimtai jaunuolių, ir visa tauta

KELIAS Į DEŠIMTĄJĄ DAILĖS PARODĄ
(atkelta iš 3 psl.)

Garbės pažymėjimus gavo: 
Paulius Jurkus už “Milžinkapį”, 
Mykolas Paškevičius už “Siuvė
ją”, Teofilis Petraitis už Ru
dens dieną”, Jonas Rūtenis už 
“Sonatą Čiurlioniui”, Zenonas 
Ūselis — už “Kontrastai”.

Populiarumo premija skirta 
pirmą kartą. Jos mecenatas LB 
New Yorko apylinkės. Premiją 
laimėjo dail. Česlovas Janu
šas.

Parodoje dalyvavo 34 asme
nys, išstatyta 116 darbų. Parduo

tačiau grįžimo diena bus regist
ruojama eilės tvarka.

Nors registracijos anketoj pa
žymėtos keliavimo dienos api
ma tik kongreso laikotarpį, ke
leiviai gali pasirinkti grįžti anks
čiau ar vėliau, iš kito miesto ir 
pan. Tuo atveju, žinoma, kelio
nės kaina pasikeičia.

Kiekvienu atveju patartina 
kuo anksčiau užsiregistruoti. 
Registracijos anketas galima 
gauti iš IV PLJK registracijos ko
misijos, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636; tel. (312) 
778-2200.

Kadangi kongreso mokesčiai 
nepadengia visų išlaidų, finansų 
komitetas yra pažadėjęs surink
ti 90,000 dol. kongreso reikalam. 
JAV-bėse numatyta surinkti 
80,000 dol. Šiuo metu aukų 
lapai yra siunčiami į visas JAV 
LB apylinkes; kai kurios, ne
laukdamos aukų lapų, jau yra 
pradėjusios rinkti kongresui au
kas. Kongreso proga taip pat 
įvyks loterija su piniginėm pre
mijom. Loterijos bilietai turėtų 
pasiekti apylinkes šiomis dieno
mis.

pajuto laisvės vertę, dėl kurios 
taip atkakliai kovojo mūsų bro
liai pavergtoj Lietuvoj ir mes iš
eivijoj. Tad šiandien pagerbkim 
gyvuosius mūsų karius, savano
rius, partizanus ir šaulius, pa
gerbkim ir žuvusius už tėvynės 
laisvę.”

Savo kalbą prel. J. Kučingis 
baigė troškimu, kad Dievas pa
laimintų mūsų kovos darbus 
tremty ir atgautume Lietuvai 
laisvę.

Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. dr. Algirdas Olšaus
kas. Buvo pilna bažnyčia žmo
nių. Giedojo parapijos choras su 
solistais Janina Čekanauskiehe 
ir Rimtautu Dabšiu. Vadovavo 
komp. Bronius Budriūnas.

12 vai. 30 min. įvyko akade
minis minėjimas Šv. Kazimiero 
parapijos didžiojoj salėj. Vado
vavo Ramovės skyriaus pirm. 
Itn. Vladas Šimoliūnas. Įnešant 
organizacijų vėliavas, vadovavo 
šaulių kuopos vicepirm. Justi
nas Naujokas. Solistas Antanas 
Polikaitis sugiedojo Amerikos 
himną. Ramovės pirmininkas 
pasveikino savanorius kūrėjus, 
Vyčio Kryžiaus kavalierius, kon
sulą Vyt. Čekanauską, organiza
cijų atstovus ir dalyvavusius los- 
angeliečius. Atsistojimu buvo 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Toliau pagerbti savano
riai kūrėjai. Lietuvos gen. gar
bės kons. Vytautas Čekanauskas 
jiem prisegė tos šventės proga 
išleistus specialius ženkliukus 
su tautinės vėliavos spalvomis 
ir įrašu: 1918-1978 — Lietuva 
— 60—Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės atkūrimo su
kaktis.

Sveikinimo žodžius tarė Lie
tuvos gen. garbės kons. inž. 
Vytautas Čekanauskas ir organi
zacijų pirmininkai: Altos — An
tanas Mažeika, skautų vardu — 
Šaulių Žvaigždės ordino kava
lierius skautininkas inž. Eugeni
jus Vilkas.

Pik. Itn. Juozo Andriaus pa
skaita buvo įdomi tuo, kad vaiz
džiai pristatė publikai nubraižy
tą Lietuvos žemėlapį, kuris bu

ta 16 paveikslų. Tai rekordinis 
visų parodų skaičius.

6-tos parodos dalyviai
Šeštoje parodoje dalyvavo: Al

bina Ambraziejus, Albinas 
Elskus, Paulius Gaubys, Irena 
D. Griežė, Česlovas Janušas, 
Natalija Jasiukynaitė, V.K. Jony
nas, Paulius Jurkus, Vytautas 
Kerbelis, Elena Kepalaitė, Vida 
Krištolaitytė, Nijolė Nedda Ma- 
celytė, Anna S. Mažeika, Jolita 
Modzeliauskaitė, Giedrė Mont
vilienė, Irena Nemickienė-Vak-

Kiti svarstyti reikalai buvo 
Pasaulio Lietuvio administracija 
ir valdybos nario kooptavimas.

Stasys Džiugas, sąžiningai 
ėjęs PL administratoriaus parei
gas, š.m. sausio mėn. nuo šių 
pareigų atsisakė. PLB valdyba 
dėkoja S. Džiugui už gerai atlik
tą darbą. Nauja PL administra
tore paskirta Daina Kojelytė.

PLB valdyba rūpinasi koopta- 
vimu dar vieno nario prie val
dybos. Seimo pageidavimu šis 
narys, šalia kitų pareigų, rūpin
tųsi ir sporto reikalais. Valdyba 
buvo prašiusi Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos vadovybę pa
siūlyti tris ar penkis tinkamus 
kandidatus. Tačiau, kad ir po 
pakartotinių prašymų, ŠAL
PAS S valdyba to nepadaro. Tad 
PLB valdybai tenka ieškoti kan
didatų kitais keliais.

Kadangi formaliam posėdžiui 
laikas buvo ribotas, posėdžiui 
pasibaigus, valdybos nariai pasi
skirstė į darbo būrelius toliau 
diskutuoti opių klausimų.

dk

vo padalintas į 6 dalis, pažy
mint miestus ir kaimyninių vals
tybių ribas. Kai kurie Lietu
vos didesnieji miestai buvo pa
žymėti raudonomis penkiakam
pėmis žvaigždutėmis. Prelegen
tas parodė žemėlapy, kaip rau
donoji armija išdėstė ba - 
zes, 1940 į Lietuvos teritoriją 
įvesdama 20,000 karių. 1941 
tai dar papildė. Įvesdama apie 
pusę milijono raudonosios armi
jos karių, Rusija taip palaips
niui okupavo visą Lietuvos teri
toriją. Prelegentas priminė, kad 
Lietuvos kariuomenė norėjo pa
sipriešinti. Tarp valstybės vairo 
vyrų vyko posėdžiai dieną ir 
naktį. Buvo nusileista Rusijos 
duotam ultimatumui, ir taip ka
riuomenė be šūvio kapituliavo. 
Dar pirminė prelegentas, kad 
įvedant pirmuosius rusų kariuo
menės dalinius, kai kurie pulkai 
su karo vadais norėjo pasiprie
šinti ir kovos metu trauktis link 
Žemaitijos, bet vėliau nuo su
manymo atsisakė, nes būtų buvę 
daug nuostolio kariais ir civiliais 
žmonėmis.

Užimant rusam Lietuvos 
miestus, Kremliaus valdovų ir 
Stalino buvo įsakyta areštuoti 
jiem pavojingus. Bet dalis karo 
vadų ir vyriausybės vyrų pasi
traukė nuo raudonojo teroro- į 
Vokietiją.

Taip nuosekliai ir įdomiai kal
bėjo pik. Itn. Juozas Andrius. 
Čia tik apytikriai paminėjau jo 
paskaitos kelias mintis.

Po paskaitos iš salės buvo iš
neštos organizacijų vėliavos.

Meninę dalį atliko pianistė 
Raimonda Apeikytė, sol. Anta
nas Pavasaris ir viešnia sol. Ja
nina Armonienė. Publika nesi
gailėjo plojimų.

Po meninės dalies Ramovės 
pirm. Vi. Šimoliūnas pakvietė 
dar tarti sveikinimo žodį Juozo 
Daumanto šaulių kuopos pirm.
K. Karužą. Šis sveikino savano
rius kūrėjus, Vyčio Kryžiaus ir 
Šaulių Žvaigždės ordino kava
lierius, šaulius-es, birutietes, 
ramovėnus ir losangeliečius, ku
rie dalyvavo akademiniame mi
nėjime. Po to dar perskaitė 

selytė, Mykolas Paškevičius, 
Ona Paškevičienė, Teofilis Pet
raitis, Eugenija Rastenienė, Eg
lė Sodaitytė-Reventienė, Jonas 
Rūtenis, Petras Sandanavičius, 
Vytautas Sakalas, Juozas So- 
daitis, Gražina Treinytė, Elena 
Užbaitytė, Valentina Ūselienė, 
Zenonas Ūselis, Julius V. Valiū
nas, Petras Vaškys, Regina Vi- 
liamienė, Judita Žiliūtė, Marija 
Žukauskienė.

Tą metą literatūros vakaro ne
surengta. (p.j.)

(Bus daugiau)

Juozo Daumanto šaulių kuopa Los Angeles, Calif., išsirikiavusi Šv. Kazimiero parapijos kie
me, kai ten buvo minima Lietuvos kariuomenės šventė. Nuotr. L. Kanto

Šaulių Sąjungos aplinkraščio iš
trauką, kurioj pasakyta, kad už 
nuopelnus literatūrai, Šaulių Są
jungai ir Lietuvai Šaulių 
Žvaigždės ordinu apdovanotas 
šaulys rašytojas Jurgis Gliaudą, 
o Šaulių Žvaigždės medaliu — 
jaunimo būrio įkūrėjas š. Bro
nius Stančikas. Žymenius įteikė 
konsulas Vyt. Čekanauskas.

Programos atlikėjam ir daly
viam akademiniame minėjime 
padėkojo Ramovės pirmininkas. 
Po to buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Svečiai buvo pakviesti vaišėm 
į apatinę salę. Jas paruošė 
birutietes ir šaulės. Vaišės su 
šampanu buvo nemokamos. Da
lyvavo 200 su viršum žmonių.

Kazys Karuža

BENDRUOMENINĖ KRONIKA

Dr. Ant. W. Novasitis, JAV LB 
krašto valdybos vicepirminin
kas, pereitų metų gruodžio 1 
buvo apdovanotas italų spaudos 
žymeniu. Pagerbimu įvertintos 
jo pastangos bendradarbiauti su 
italais amerikiečiais^ jam vado
vaujant Pennsylvanijos res
publikonų tautybių tarybai ir 
esant respublikonų tautinių gru
pių centro komiteto teisiniu pa
tarėju. Šiomis dienomis adv. No- 
vasičio darbuojamasi ruošiant 
respublikonų tautinių grupių 
priėmimą naujai išrinktam 
Pennsylvanijos gubernatoriui R. 
Thomburgh. Dalis JAV LB kraš
to valdybos narių yra pakviesti 
dalyvauti Harrisburg, Pa., įvyks
tančiose gubernatoriaus inaugu
racijos iškilmėse.

Ponios R. Carter Baltuosiuose 
Rūmuose JAV LB tarybos na
riam ir jų svečiam suruoštas pri
ėmimas sulaukė dėmesio ameri
kiečių spaudoj: St. Paul Dis- 
pateh (Minu.), Indianapolis 
News (Ind.), Los Angeles Times 
ir kt. Amerikiečių spauda naudo
josi AR žinių agentūros pateikta 
informacija.

Amerikos konservatyvioji uni
ja, kuriai vadovauja kongreso 
narys Phillip M. Crane, pakvie

...... ....................... ...... ——

1979 LIETUVA IR ROMA 1979
specialiai planuotos kelionės jum ir jūsų šeimai

UNION TOURS
kvalifikuoti kelionių vadovai nuo 1931

IŠVYKSTAMA 
gegužės 09 
birželio 13 
rugsėjo 19

liepos 04 
rugpjūčio 15

GRĮŽTAMA 
gegužės 17 
birželio 21

MIESTAI IR NAKTYS
Vilnius 5, Maskva 2
Vilnius 5, Maskva 2

PILNA KAINA
$ 876.00
$ 926.00

rugsėjo 27 Vilnius 5, Maskva 2 
_____ . Pridedama

$ 876.00
$3.00 mokesčių

liepos 18 Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6 $ 1,420.00
rugpiūčio 29 Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6 $ 1,420.00

-Kkaina asmeniui, dviem kambary; pagal GIT oro linijų kainas; mažiausiai 30 asmenų grupėj — 
pagal valdžios pakeitimą ar aprobavimą 
'Arkelionės palydovas su kiekviena grupe
^.galima vykti iš Vakarų pakraščio, Vidurio Vakarų ar Kanados
•k nadedame pavieniam turistam į Lietuvą; atkviečiami g iminės į JAV: lankymosi vizos Lietuvon
★ Liepos 4 ir rugpiūčio 15 ekskursijų keleiviai Romoje bus priimti Šv. Tėvo Jono 

Pauliaus II audiencijoje

Rezervacijos ir Informacijos:
UNION TOURS 
6 East 36th Street 
New York, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

MES SVEIKINAME VILNIAUS UNIVERSITETĄ 400 M. SUKAKTIES PROGA

Los Angeles Juozo Daumanto šaulių kuopos dalis Lietuvos 
kariuomenės sukakties minėjimo metu. Pirmoj eilėj trečias 
iš k. Lietuvos garbės konsulas Vytautas Čekanauskas. Nuotr.
L. Kanto

tė JAV LB krašto valdybos pirm, 
inž. Alg. Gečį patarėju prie tos 
organizacijos Alliance for Free- 
dom komisijos.

JAV LB naujausią leidinį 
“Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania” už
sisakė Paryžiaus universiteto 
tarptautinių dokumentų biblio
teka. Taip pat gauti užsakymai iš 
Georgetovvn universiteto, Am- 
nesty International, Kansas 
Benediktinų kolegijos, Worces- 
terio miesto bibliotekos, Kansas 
universiteto, Duųuesne univer
siteto, Iowa Fayette apskrities 
mokyklinės sistemos ir kt. Mini
mo leidinio išleidimą JAV LB 
krašto valdyba finansuoja iš vi
suomenės laisvinimo darbui su
aukotų Iš šų.

Bronius Vaškaitis, JAV LB 
krašto valdybos narys, su Gran
dinėlės tautinių šokių grupe yra 
išvykęs į Australiją. Besisvečiuo
damas Australijoj, jis eis ir spe
cialaus Grandinėlės korespon
dento pareigas. Australijos Lie
tuvių Dienose JAV LB krašto 
valdybos vardu jis pasveikins 
šventės dalyvius.

Alg. Gureckas, JAV LB ryši
ninkas Washingtone, Australijos 
LB prašomas, sukaupė gausią 

dokumentinę medžiagą žmo
gaus teisių paneigimo Lietuvoj 
klausimu ir ją persiuntė Austra
lijos LB-nei.

Feliksas Andriūnas, JAV LB 
krašto valdybos vicepirminin
kas finansų reikalam, gruodžio 
22 buvo nuvykęs į Wilkes-Barre, 
Pa., kur su prof. dr. Broniu Kas
iu aptarė JAV LB krašto valdy
bos finansuojamo dr. Kaslo pa
rašyto mokslinio veikalo prancū
zų kalba “Dokumentinė Lietu
vos istorija” leidimą. Veikalą 
tikimasi turėti išspausdintą šių 
metų vasarą.

“Holocaust” filme lietuvių at
žvilgiu esančių netikslumų — 
faktų iškraipymo reikalu JAV LB 
visuomeninių reikalų taryba pa
pildomai kreipėsi į National 
Braodcasting Company vadovy
bę. Tuo tikslu NBC vadovybei 
buvo įteiktas vicepirm. dr. Algir
do Budreckio paruoštas memo
randumas. Šiomis dienomis 
gautas NBC vadovybės atsaky
mas. NBC atsisako šiuo klausi
mu prisiimti bet kokią atsako
mybę. Pamini, kad memorandu
mo nuorašą persiuntusi filmą ga
minusiai Titus Productions, ir 
praneša, kad nesutinkanti su
teikti laiko lietuvių pažiūrom 
pristatyti televizijoj, nes nesijau- 
čianti nusikaltusi FCC “lygybės 
doktrinai” (faimess doetrine).

Vietos ribotos 
rezervuokite anksti

A f*£f/V
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PAŠVENTINTAS PAMINKLAS

WORCESTER, MASS.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios šventoriuje pastatytas 
paminklas žuvusiem dėl Lietu
vos laisvės. Paminklo pastatymą 
suorganizavo Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopa. Pašventino 
lapkričio 26. Tą dieną buvo Kris
taus Karaliaus šventė, buvo pri
siminta ir Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 60 metų sukak
tis.

Iškilmingos mišios buvo 10 
vai. Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Mišias koncelebravo N. Angli
jos šaulių rinktinės kapelionas 
Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, iš

Kennebunkporte, ir vietos kle
bonas kun. A. Miciūnas, MIC, 
pasakęs ir pritaikytą pamokslą. 
Giedojo parapijos vyrų choras, 
kuriam dirigavo muzikas Z. 
Snarskis, vargonais palydėjo 
vargonininkė O. Keršytė. Solo 
giedojo V. Roževičius. Mišios 
baigtos giesme O Kristau, pasau
lio valdove ir Lietuvos himnu.

Pamaldose uniformuoti ir su 
vėliavomis dalyvavo Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopa, Nevėžio 
ir Neringos skautų tuntai, Jono 
Vanagaičio šaulių kuopa iš Bos
tono, Martyno Jankaus šaulių 
kuopa iš Brocktono, Bosi- 
tono lietuvių karo veteranų at
stovas, miesto burmistras T. 
Early su žmona.

Po mišių visi išsirikiavo prie 
paminklo. Jį pašventino ir trum
pą žodį tarė kleb. kun. A. Miciū- 
nas, MIC, šio paminklo inicia- • 
torius. Taip pat kalbėjo ir Tėv. 
R. Šakalys, OFM, ir N. Angli
jos šaulių rinktinės pirminin
kas A. Zenkus. Jis padėjo prie 
paminklo vainiką. Sugiedota 
Marija, Marija.

Ta proga iškilmingi pietūs 
Maironio Parke buvo 12:30. 
Čia maldą sukalbėjo Tėv. R. Ša
kalys, OFM. Pasistiprinus kuo
pos pirmininkas V. Gedmintas 
paaiškino, kodėl mes čia susirin
kome, ir pakvietė rinktinės pir
mininką A. Zenkų padaryti pra
nešimą.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Politinių studijų savaitgalis

Tradicinis politinių studijų sa
vaitgalis, kurį rengia LFB Los 
Angeles Sambūris, įvyks vasario 
3-4, Šv. Kazimiero parapijos 
salėj. Po dramatiškų Altos ir Vli
ko seimų itin jautrus yra dėme
sys politiniam išeivijos gyveni
mui, veiklos turiniui ir siekiam. 
Taip pat verta didelio dėmesio 
santykių su okupuota tėvyne 
tema ir priaugančiųjų patrioti
nių kadrų efektyvus įsijungimas 
į talkos Lietuvai teoriją ir prak
tiką. Kaip visad, laukiama gau
saus susidomėjusiųjų atsilanky
mo, juo labiau, kad auditorija 
galės įsijungti į svarstybas savo 
klausimais bei pasisakymais.

Šeštadienį, vasario 3, 9:30 vai. 
ryto J. Kojelio, žurnalo “Į Lais
vę” redaktoriaus, paskaita “Pa
grindinė lietuvių tremtinių mi
sija ir jos vykdymas”.

10 vai. vyksta grupinės svars
tybos tema “Lietuvos laisvini-

ROCHESTER, N.Y.
įdomus knygos “Raktas į N. 
Testamentą” pristatymas

mo darbo išplėtimas ir suinten- 
syvinimas”. Svarstybom įvadą 
padarys J. Gliaudą, kalbėdamas 
apie “Padėtį Lietuvoje”. Po šio 
įvado svarstybų dalyviai—dr. K. 
Ambrozaitis, D. Barauskaitė, V. 
Kamantas ir E. Kulikauskas pasi
sakys svarstybų tema, pasikeis 
nuomonėmis. Klausytojai galės 
įsiterpti į temos gvildenimą arba 
klausti. Moderuos P.A. Raulinai
tis. Numatoma grupinių svarsty
bų dalį baigti prieš 12 vai.

Po užkandžių, kurie bus pa
ruošti apatinėj salėj, 1 vai. į- 
vyks grupinės svarstybos tema: 
“Nuolatiniai jaunimo darbai 
Lietuvos laisvinimo žygyje”. 
Dalyvaus I. Bužėnaitė, A. Gra
kauskai tė ir J. Venckuvienė. 
Svarstybas moderuos L. Valiu
kas.

Šeštadienio svarstybos bus 
baigtos apie 3 vai. popiet.

Sekmadienį, vasario 4, 10 mi
šios už mirusius sambūrio na
rius. 12 vai. didžiojoj Šv. Kazi
miero parapijos salėj grupinės 
svarstybos “Ko geros valios lie
tuviai laukia iš veiksnių”. Da
lyviai: M. Naujokaitis, P.A. Rau
linaitis ir V. Vidugiris. Modera
torius J. Kojelis. 1.15 vai. popiet 
PLB pirmininko V. Kamanto pa
skaita. 2 vai. politinio savaitga
lio uždarymas.

Paminklo istorija
Jis papasakojo visą paminklo 

istoriją, kuri prasidėjo 1976, ka
da kun. A. Miciūnas, MIC, iš
kėlė tokį sumanymą — pastaty
ti paminklą. Kuopa apsiėmė tokį 
paminklą pastatyti. Išrinktas 
komitetas: pirm. A. Zenkus, ižd. 
K. Čėsna, sekretorė E. Gorodec- 
kienė, K. Prapuolenis, spaudos 
reikalam J. Miliauskienė. 1978 
komitetas papildytas. Įėjo: I. 
Parulienė, V. Pajėda ir E. Mei
lus Sr.

Pasirašyta sutartis su Davis 
Memorial dirbtuve. Paminklo 
projektu daugiausia rūpinosi 
pirmininkas A. Zenkus. Pirmąją 
auką suteikė veteranas šaulių 
atkūrėjas A. Man tautas.

Į aukų rinkimą įsijungė visa 
kuopa. Nors ir nebuvo kreiptasi 
į kitas kuopas, tačiau aukų at
siuntė net iš Detroito, nekal
bant apie rinktinės kuopas.

Paminklas pagamintas iš pilko 
granito. Viršuje iškaltas vytis, 
šone kryžius ir kiti ženklai. Vi
duryje lietuvių ir anglų kalbo
mis įrašyta “Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę”. Apačioje Gedimi
no stulpai su ąžuolo lapais.

Paminklo skolos dar neišmo
kėtos, tai iždininkas K. Čėsna 
rinko aukas.

Pabaigoje perskaitytas pa
minklo pašventinimo aktas, ant 
kurio visi pasirašė.

Kuopos pirmininkas padėkojo 
statybos komiteto pirmininkui 

pj3 už atliktą darbą, pristatė sve-
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VVorcestery, Mass., prie šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios pastatytas paminklas žuvusiem už Lietuvos lais
vę. Jis skirtas Lietuvos kariuomenės 60 metų atkūrimo 
sukakčiai paminėti. Paminklo statyba rūpinosi vietos šaulių 
kuopa. Paminklo šventinimo dieną apie 500 žmonių daly
vavo mišiose. Mišias aukojo kun. Antanas Miciūnas. Nuotr. 
Edvardo Meilaus

čius ir kai kuriuos pakvietė 
kalbėti. Kalbėjo Tėv. R. Šakalys, 
OFM, VVorcesterio Lietuvių Or
ganizacijų Tarybos ir LB apylin
kės vardu pasveikino pirminin
kas P. Molis, Bostono Jono Va
nagaičio šaulių kuopos pirmi
ninkas J. Stašaitis, Labdaros 
draugijos pirmininkas K. Ado
mavičius. Pristatyti buvo Marty
no Jankaus šaulių kuopos pir
mininkas Bielkevičius, Bostono 
veteranų atstovas Tripenskis, 
Lietuvos piliečių klubo atstovas 
Sarusevičius, muzikas Z. Snars-

kis, vargonininkė O. Keršytė, 
Meno Mėgėjų Ratelio pirminin
kas V. Roževičius, lietuvių ra
dijo programos vedėjas E. Mei
lus Jr. ir kiti.

Meninė programa
Dainavo Šv. Kazimiero para

pijos vyrų choras, dirigavo Z. 
Snarskis, akomponavo O. Keršy
tė. Solo dainavo V. Roževičius. 
Jie padainavo: Broliai, hann. Z. 
Snarskio, Gromatėlė, Gimtuos 
laukuos, Kur lygūs laukai, Par-

(nukelta į 7 psl.)

Šv. Jurgio lietuvių katalikų 
parapijos salėj sausio 13 įvyko 
neseniai pasirodžiusios knygos 
“Raktas į Naująjį Testamentą” 
pristatymas. Jį suruošė parapijos 
religinio auklėjimo komisija. 
Dalyvavo ir svečias, šios knygos 
autorius kun. Antanas Rubšys, 
Manhattan kolegijos New Yorke 
profesorius. Šv. Raštą jis yra stu
dijavęs Romoj ir Izraely.

Po trumpos įžangos į Šv. Raš
tą autorius, padedamas gerai pa
darytų skaidrių, plačiai papasa
kojo savo įspūdžius iš kelionės 
po tas vietas, kur Kristus gyve
no, mokė ir mirė. Tai truko apie 
vieną valandą.

Pobūvį atidarė parapijos kle
bonas tėvas Justinas Vaškys, 
OFM, pažymėdamas, kad pana
šių pobūvių parapijos religinio 
auklėjimo komisija yra pasiryžu
si surengti dažniau, nes norima 
labiau padėti suaugusiem susi
orientuoti ir susipažinti su svar
besniais religiniais klausimais.

Rašytojas Jurgis Jankus kiek 
plačiau kalbėjo apie Šv. Rašto 
reikšmę krikščionio gyvenime.

Įdomus pobūvis buvo baigtas 
kavute ir užkandžiais, arčiau 
susipažįstant su “Rakto į N. Tes
tamentą” autorium ir įsigyjant jo 
parašą.

Garsėjantis meninis vienetas
Čia prieš metus ar daugiau 

susiorganizavęs dailiojo žodžio, 
dainos ir muzikos vienetas, pasi
vadinęs Sutartine, jau yra sėk
mingai koncertavęs keliose lie
tuvių vietovėse. Sausio 27 daly
vauja Toronto lietuvių radijo ba
liuj, o vasario 25 — Nashville, 
N.H., kur Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime atliks meninę 
programą.

Sutartinę sudaro: Onė Ado
maitienė, Angelė Džiakonienė, 
Vyt. Žmuidzinas, dailiojo žodžio 
atstovė Izabelė Žmuidzinienė ir 
jų vadovas Jonas Adomaitis.
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PLJK ’79
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IV PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
IV VVELTKONGRESS DER LITAUISCHEN JUGEND
IV LITHUANIAN WORLD YOUTH CONGRESS

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO INFORMACIJOS

KONGRESO ATSTOVAI — 120 rinktų asmenų, kurie atsto
vaus savo gyvenamam kraštui.

KONGRESO DALYVIAI — asmenys tarp 16 ir 35 metų am
žiaus, dalyvaujantieji stovykloj ir kongreso renginiuose. Dalyvių 
skaičius ribojamas Iki 500. Pirmenybė duodama pirmiausia užsi- 
reglstravuslem.

TURISTAI — asmenys, kurie kongreso metu keliaus po 
Europą Ir lankysis kongreso renginiuose.

KALENDORIUS

Liepos 11 — IV PLJ kongreso stovykla Anglijoj. Atstovai ir 
dalyviai stovyklaus iki liepos 18. Liepos 14 Ir 15 vyks į Londoną 
koncertui ir baliui.

Liepos 14-15 turistai galės dalyvauti kongreso atidaryme, 
koncerte Ir kituose renginiuose. Bilietai įsigyjami Anglijoj.

Liepos 11, 12, 13, 16, 17 turistai galės pasirinkti įvairias 
ekskursijas po Angliją.

Liepos 18 — grupinis išvykimas Iš Londono į Dover ir iš ten 
persikėlimas per kanalą į Ostendę, Belgiją. Atstovai vyksta 
tiesiai Į studijų dienas Altenberge; jos vyks nuo liepos 19 iki 
27.

Bilietus Vokietijoj vykstantiem renginiam galima Iš anksto už
sirezervuoti registruojantis. Pirmenybė duodama dalyviam Ir tu
ristam, dalyvaujantiem ekskursijose.

Studijų dienų metu kongreso dalyviai ir turistai gali pasi
rinkti: 1) dalyvauti A, B, C ar D ekskursijose, 2) vykti į Europos 
studijų savaitę Louvain, Belgijoj, 3) keliauti po Europą asme
niškai.

Liepos 27 atstovai ir dalyviai atvyksta į Koenigstelną kong
reso uždarymui, kuris vyks iki liepos 29.

Turistai gali dalyvauti kongreso uždarymo programoj (užbai
giamajame posėdy, koncerte ir kituose renginiuose).

Liepos 30 prasideda ekskursijos E, F Ir G po Europą.

EKSKURSIJOS
Kelionė A — Prancūzija-ltalija-Šveicarija-Vokietija — liepos 

19-27 — $300 (Paris, Grenoble, Nice, Monaco, Zuerich Ir tt).
Kelionė B — Prancūzija-Vokietija — liepos 19-27 — $300 

(Paris, Strasbourg, Muenchen, Nuernberg ir tt).
Kelionė C — Belgija-Olandlja-Vokietija — liepos 19-27 — $300 

(Gent, Brussels, Rotterdam, Hamburg, W. Berlin, Koeln ir Lt.).
Kelionė D — Prancūzija-Šveicarlja-Vokletlja — liepos 19-27 

— $210. (Brussels, Paris, Versailles, Bern, Zuerich, Muenchen 
ir tt).

Kelionė E — Italija-Austrija — liepos 30-rugpiūčlo 8 — $300 
(Verona, Florence, Venice, Viena ir tt).

Kelionė F — Prancūzija-Šveicarija-ltalija-Austrija-Vokietija — 
liepos 20-rugpiūčio 8 — $290 (Paris, Lyons, Mllan, Frankfurt, 
Berlin Ir tt).

Kelionė G — Prancūzija-Šveicarija-Vokietija — liepos 30- 
rugplūeio 5 — $220 (Paris, Dijon, Zuerich, Frankfurt, Beriin, 
Hamburg Ir tt.).

Kainos yra apytikrės — jos gali pakilti iki 10%. j kainą įeina 
autobusas, nakvynė vidurinės klasės viešbučiuose, pusryčiai, 
miestų apžiūrėjimas su vadovais.

Visas keliones tvarko IV PLJK registracijos komisija Chica
goj.

Iš JAV išskrendama liepos 8, 9, 10 į Londoną. Grįžti galima 
per Londoną arba per Frankfurtą.

Skridimai iš JAV miestų:
Nevv York — London/Frankfurt — Nevv York — $405;
Nevv York — London — Nevv York — $402;
Los Angeles — London/Frankfurt — Los Angeles — $534;
Los Angeles — London — Los Angeles — $512;
Chicago — London/Frankfurt — Chicago — $445;
Chicago — London — Chicago — $432.
Kelionė iš Londono į žemyną — apie $30.
Kongreso atstovai, dalyviai ir turistai gali pasirinkti išvy

kimo ir grįžimo datas. Keleiviai iš kitų JAV miestų prisijungia 
prie skridimų jiem artimiausiame išvykimo punkte. Skridimam 
naudojama pigiausia “Super Apex” ir “Apex” kaina.

TAISYKLĖS
1. Kelionėj reikia išbūti ne mažiau kaip 14 Ir ne daugiau kaip 

45 dienas.
2. Registracija ir kelionės užstatas $205.00 turi būti sutvar

kyti iki vasario 16.
3. Pilna suma už kelionę į Europą turi būti sumokėta 

iki balandžio 15.

IV PLJ kongreso būstinė:
IV PLJK — REGISTRACIJA, 
5620 S. Claremont Avė, 
Chicago, IL 60636.

Telef.: (312) 778-2200.

Darbo valandos (Chicagos laiku): 
darbo dienomis 9 vai. ryto — 1 vai. p. p. ir 

6 vai. — 9 vai. vak.;
šeštadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. p.p.;
sekmadieniais 10 vai. ryto — 1 vai. p.p.

— Kazys Ališauskas, Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas leite
nantas ir karo istorikas, po il
gos ir sunkios ligos sausio 16 
mirė Chicagoj. Velionis buvo gi
męs 1898 kovo 29 Meškučiuo- 
se, Marijampolės apskrity.

— Jonas Petrutis, Alfonso Pet- 
ručio, Amerikos Balso lietuviš
kojo skyriaus vedėjo, brolis, mirė 
sausio 13, bekasdamas sniegą. 
Palaidotas sausio 17. Gyveno 
Rockford, III., buvo 61 metų am
žiaus, kilęs iš Sedos.

— Scranton, Pa., vyskupas J. 
Carroll McCormick išleido po
tvarkį, kad visose vyskupijos 
bažnyčiose vasario 10 ir 11, Šeš
tadienį ir sekmadienį, visose 
mišiose būtų įjungta tikinčiųjų 
malda už persekiojamus katali
kus Lietuvoj. Šis vyskupo po
tvarkis išleistas Lietuvos vyčių 
pastangų dėka.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba lituanistinių 
mokyklų Kalėdų eglučių šven
čių proga parėmė lituanistines 
mokyklas, esančias apygardos ri
bose: Pedagoginį lituanistikos 
institutą, Chicagos aukštesniąją 
mokyklą, Kr. Donelaičio, Da
riaus-Girėno, Marguette Parko, 
Brighton Parko, Cicero, Lemon- 
to, Melrose Parko, Gary Šv. Ka
zimiero ir Kriaučeliūnų Mon- 
tessori vaikų namelius. Jom 
buvo paskirta 325 dol.

— Kun. Pijui Chesnai, ilga
mečiu! Mahanoy City, Pa., lietu
vių parapijos klebonui, pensi
ninko dienas leidžiančiam Ash- 
lande, Pa., sausio 15 sukako 90 
metų amžiaus. Kunigu jis’buvo 
įšventintas 1915 gruodžio 23, 
taigi pereitų metų pabaigoj jam 
suėjo 63-ji kunigystės metai. 
Jubiliatas priklauso prie Allen- 
town vyskupijos.

— Daužvardžio vardo fondo 
ruošiamas spaudos balius įvyks 
spalio 27 Chicagoj, Martiniąue 
restorane. Pelnas skiriamas jau
niem žurnalistam premijuoti.

— Tėvynės prisiminimų radi
jo valandos metinis vakaras į- 
vyks sausio 27 Toronto Lietuvių 
namuose. Meninę programą at
liks dailiojo žodžio, dainos ir 
muzikos vienetas Sutartinė iš 
Rochesterio.

— LB Vidurio Vakarų apygar
dos suvažiavimas įvyks sausio 28 
Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Aukuro teatro iš Hamilto
no du vaidinimai Chicagoj, Jau
nimo Centre, įvyks kovo 17- 
18. Ruošia Lietuvos Aidų radijo 
programa.

— PLB įstatų keitimo komi
sija sudaryta Detroite. Jon įei
na Vytautas Kutkus, pirm. (6940 
Hartwell, Dearbom, Mich. 
48126), Jonas Urbonas, sekr., 
ir Violeta Abariūtė, narė. Pa
grindinis komisijos tikslas yra 
paruošti PLB įstatų keitimo pro
jektą dėl formalaus PLJ Sąjun
gos įjungimo į PLB organiza
cinę struktūrą ir tam tikslui pra
vesti korespondencinį PLB sei
mo atstovų balsavimą. Nutari
mas PLJS įjungti į PLB struk
tūrą buvo padarytas 1973 IV- 
jame PLB seime VVashingtone. 
Šį kartą norima tą nutarimą 
tik formaliai įjungti į PLB kon
stituciją.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: P. Račkauskas, Dorcnes- 
ter, Mass., B. Aponavičius, Eas- 
ton, Pa., W. Kozmą, Darien, 
Conn. Užsakė kitiem: R. 
Kondratienė, Richmond Hill, 
N.Y. — St. Modziliauskui, 
Brooklyn, N.Y., S.S. Miniotai, 
Toronto, Ont. — V. Šimkevi- 
čiui, Toronto, Ont. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Darbininko prenu
merata pirmiem metam naujiem 
skaitytojam tik 10 dol. Atnau
jinant Darbininko prenumerata 
visiem 13 dol. metam.
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Kartų skirtumai
Pas garsų kompozitorių atsi

lankė vienas jaunas muzikas, 
sugrojo savo kompoziciją ir pa
klausė jo nuomonės.

Senasis pareiškė:
— Noriu būti nuoširdus. 

Tamsta neturi gabumų muzikai. 
Geriau pasirinkit kokį kitą užsi
ėmimą.

Jaunas vyrukas nusiminė ir 
išeidamas padėkojo už patari
mą.

Bet, kai jis jau buvo kieme, 
senasis iškišo galvą per langą 
ir jam kalbėjo:

— Savo nuomonės nepakei
čiau, bet sąžinė verčia mane 
prisipažinti, jog, kai aš buvau 
jaunas, tai kiti muzikai man 
sakė lygiai tą patį, ką aš jum 
dabar pasakiau.

Girtumas
— Kai tu gali pasakyti, kad vy

ras yra girtas?
— Jis tada pradeda bučiuoti 

savo uošvę.

Dantys
Onutė: Angute, tu turi gražius 

dantis. Ar tai tikrai tavo dantys?
Augutė: Žinoma, Onute, kad 

mano — jau seniai gydytojui 
išmokėjau skolą.

Valgykloj
Žmogus: Kokią tu man čia viš

tą atnešei? Tik oda ir kaulai!

Padavėja: O ko jūs norit? 
Ar tos vištos plunksnų?

Blusos
— Kodėl tamsta visada krapš

tais?
— Aš seniau turėjau blusų 

cirką.
— O kaip jų netekai?
— Čia ir yra ta bėda, kad 

jų nepraradau.

Mandagumas
Moteris: Mūsų nauja kaimynė 

turi labai mandagų vyrą. Jis vi
sada, eidamas į darbą, ją pabu
čiuoja. Kodėl tu taip nepadarai?

Vyras: Supažindink mane su 
ja — aš padarysiu.

Vagis skaitykloj
Senos anglų pilies savininkės 

tarnas atbėgęs praneša:
— Ponia, skaitykloj yra vagis!
— Taip? O ką jis skaito?

Vertinga muzika
— Mano dukros skambinimas 

pianinu buvo man tikra palai
ma.

— Ar ji taip puikiai skambina?
— Ne, bet jos muzikos dėka 

galėjau labai pigiai nusipirkti 
namą iš kaimyno.

Degtinė
Gydytojas: Degtiūė yra tavo 

didžiausias priešas.
Ligonis: Gal būt. Bet Dievas 

liepia mylėti savo priešą.
Gydytojas: Tai tiesa. Bet jis 

neliepia jo praryti.

Geras darbininkas
Bosas: Ei! Kodėl tu neši tik 

vieną maišą, kada visi kiti neša 
du?

Darbininkas: Jie yrą tinginiai 
ir nenori du sykius vaikščioti.

Kalbininkė
— Na, Rasute, kiek tau duoti 

saldainių?
— Tlis.
— Ne tlis, bet tris. Kol neiš

tarsi, neduosiu. Na, kiek?
— Dvylika!

Ne visada .. .
Vaikų daržely seselė klausia 

vieną mažylį:
— Vytuk, ar tu kasdien pasi

meldė?
— Ne, ne visada, nes būna 

tokių dienų, kada man nieko ne
reikia . . .

BALTIMORĖJE
Lietuvių Svetainės šėrininkų 

svarbus susirinkimas įvyks sau
sio 28, sekmadienį, 2 vai. po
piet. Lietuvių Svetainės kamba
riuose. Visi nariai raginami gau
siai dalyvauti. Bus renkami 
nauji direktoriai, padarytas me
tinis pranešimas ir aptariama 
ateities veikla. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Šv. Vardo draugijos vyrai 
sekmadienį, vasario 4. United 
Auto Workers salėj. Draugijos 
vyrai pernai turėjo savo balių 
toj gražioj salėj. Yra užtektinai 
vietos padėti mašinas. Tai saugi 
vieta. Bilietus galima įsigyti pas 
narius arba klebonijoj. Be jautie
nos, bus ir kitų valgių. Šokiam 
gros Music Makers orkestras. 
Bus ir loterija, kur bus galima 
laimėti visokiausių premijų. Ba
lius prasidės 2 vai. popiet ir 
baigsis 6 v.v. Visi maloniai kvie
čiami.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimą 
rengia Baltimorės Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Bendruomenė. 
Maloniai kviečia visus gausiai 
dalyvauti 8:30 mišiose vasario 
11 Šv. Alfonso bažnyčioj. Lie
tuvių Postas ir jų padėjėjos, lie
tuviškas jaunimas su tautiniais 
drabužiais dalyvaus su savo vė
liavomis pamaldose. Vyrų cho
ras Daina giedos per mišias. Tą 
dieną 1:30 vai. popiet bus iškil
mingas banketas Lietuvių Sve
tainės didžiojoj salėj. Pakviestas 
naujas Marylando gubernatorius 
Harry Hughes, senatoriai, kong- 
resmanai, lietuvių bičiulis Bal
timorės burmistras J. Donald 
Schaefer ir kiti žymūs asmenys. 
Vasario 18 bus tęsiama minėji
mo programa. 2 vai. popiet bus 
paskaita ir meninė dalis. Kiek
vienas lietuvis turėtų dalyvauti 
šiame minėjime. Rengimo ko
misija kviečia visus atsilankyti 

ATTENTION ALIENS
FOR YOU — THE ALIEN HANDBOOK

• A NECESSITY FOR THE ALIEN, WHETHER 
PERMANENT, NON PERMANENT OR ILLEGAL

• KNOW YOUR RIGHTS AS AN ALIEN
• CITIZENSHIP FOR THE ALIEN
• ADVICE FOR ILLEGAL ALIENS
• A UNIOUE OPPORTUNITY TO OBTAIN PERSONAL 

AND GENUINE ADVICE
• SAVE TIME AND MONEY

SEND CHECK OR MONEY ORDER $3.50, PLŪS 50 c 
POSTAGE. NEW YORK RESIDENTS ADD SALES TAXES

INFORMATION GUIDELINES 
507 FIFTH AVENUE 

NEW YORK, N.Y. 10017

1-----------------------------

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

COST

‘DEPART RETURN GROUP 30 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

Dec. 22 Jan. 5 $1049.00 (APEX FARE) Vilnius 5, Warsaw 3, Leningrad 3,
Moscovv 2

March 5 March 15 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2
March 22 March 31 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 12 April 21 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
April 23 May 3 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 3 May 12 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
May 14 May 24 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 24 June 2 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June 14 June 23 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 04 Ju,y 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3,

Moscovv 2, Copenhagen 1
July 24 Aug. 07 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Rome 5, Moscovv 3
Aug. 08 Aug. 24 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3,

Moscovv 2, Copenhagen 1
Aug. 21 Sept. 05 $1249.00 (Super apex fare)- Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3,

Copenhagen1
Sept. 06 Sept. 15 $849.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Sept. 20 Sept. 29 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Oct. 15 Oct. 25 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTO TRAKAI

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Tour Manager 535 Avenue

Nevv York, N.Y. 10017 
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more particjpants

ir dalyvauti pamaldose, bankete 
ir paskaitoj.

Marė Zelinski Zelinskienė, 
pirmos kartos lietuvė, gimus ir 
augus Baltimorėj, mirė Šv. 
Agnietės ligoninėj sausio 13. 
Velionė buvo malonaus būdo 
moteris, kuri mėgdavo dalyvauti 
bingo žaidimuose ir lietuviškuo
se parengimuose. Prieš devyne
rius metus jos brolis Juozas Pu- 
ceta mirė taip pat sausio 13. 
Už jos sielą mišios buvo auko
tos Šv. Alfonso bažnyčioj sausio 
16. Palaidota Loudon Park ka
pinėse. Nuliūdime liko sūnus 
Emil ir jo žmona Dorothy, jų 
duktė Carol ir giminės bei drau
gės.

Julia Weisengoff, pirmos kar
tos lietuvė, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė sausio 16. Velionė, 
kai sveikata leido, su savo a.a. 
vyru Juozu buvo uolūs Šv. Al
fonso bažnyčios pamaldų lanky
tojai. Dalyvaudavo įvairiuose 
parapijos parengimuose. Gedu
lingos mišios aukotos už jos sie
lą Šv. Alfonso bažnyčioje sausio 
18. Velionės sūnus Paulus yra 
delegatas Marylando valstijos 
House of Delegates. Jis liko nu
liūdęs kartu su savo sesutėmis 
Jayne, Adele, Philomena, Jule, 
Mare ir broliu Mykolu bei eile 
anūkų.

Jonas Obelinis

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Dail. Jurgio Juodžio kūrinių 
paroda vyko gruodžio 14-17 
lietuvių klubo patalpose. Buvo 
išstatyta apie 50 kūrinių, kurių 
tematika patriotinė. Parodą ap
lankė daug meno mylėtojų.

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukaktis LB Floridos apygar
dos vadovybės iniciatyva numa
tyta paminėti balandžio 4. Pa
skaitą apie Vilniaus universite-

HARTFORD, CONN.
Švyturio mokyklos eglutė

Hartfordo Švyturio mokyklos 
tradicinis parengimas, Kalėdų 
eglutė, įvyko gruodžio 17 Švč. 
Trejybės parapijos salėj.

Programoj buvo suvaidintas 
vaidinimėlis “Eglutė”. Da
lyvavo visos mokyklos mokiniai. 
Voverytės ir kiškiukai striksėjo 
apie lietuviškais šiaudinukais 
papuoštą eglutę, snieguolytės 
šoko snaigių šokį, vėjukai pustė 
sniego kalnus, o nykštukai šla
vė ir kasė sniegą. Į vaidini
mo pabaigą atvažiavo ir Kalėdų 
Senelis, kuris, apibaręs nykštu
kus ir žvėrelius, kad jie nevalo 
jam kelio, apdalino visus vaidin
tojus ir publikos vaikučius dova
nėlėmis. Mokiniai dar sudaina
vo dvi daineles: “Kalėdos, Ka
lėdos” ir “Žiema”. Prisidedant

Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam, kad jis paskaitytų ir užsi
prenumeruotų.

to reikšmę lietuvių tautos kultū
ros istorijoj skaitys dr. V. Maciū
nas iš Philadelphijos, buvęs Vil
niaus universiteto profesorius. 
Minėjimui ruošti sudaryta ko
misija: pirm. L. Kačinskas, nariai 
— E. Kačinskienė, V. Kulbokie- 
nė, dr. H. Lukaševičius ir K. 
Palčiauskas.

JAV Lietuvių Bendruome
nės devintos tarybos rinkimai 
vyks gegužės 5-6 ir 12-13. St. 
Petersburgo apylinkės rinkimi
nę komisiją sudaro: A. Rage
lis — pirmininkas, A. Kamiene, 
A. Kliorienė, K. Grigaitis ir F. 
Prekeris — nariai. St. Petersbur
ge taip pat sudarytos Floridos 
LB apygardos ir JAV LB vyriau
sia rinkiminės komisijos.

Lietuvos vyčių 147 kuopos 
gruodžio mėn. susirinkime iš
rinkta nauja valdyba: dvasios va
das kun. J. Gasiūnas, pirm. A. 
Mažeika, vicepirm. A. Kraujalis, 
sekr. V. Kleivienė, ižd. A. Palec
kis, finansų sekret. V. Kraujalie- 
nė, iždo gl-jai prel. J. Balkūnas 
ir K. Vilniškis. Specialiem komi
sijų darbam išrinkti: informaci
jai K. Kleiva, visuomeniniam 
reikalam V. Jacobsen, narių ver
bavimui T. Liutkienė, kultūri
nei veiklai J. Valauskas.

Lietuviška radijo valandėlė St. 
Petersburge veikia nuo gruo
džio 16. Pradedant sausio 6, va
landėlė bus transliuojama kiek
vieną šeštadienį 5:30 vai. vak. iš 
stoties WTIS banga AM 1110. 
Valandėlės vedėja — K. Braz- 
džionytė.

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimas bus minimas vasario 
18 lietuvių klubo salėj.

, L.Ž.K. 

žiūrovam, jie sugiedojo “Links
mą giesmę mes užtrauksim”. 
Kalėdų Senelis, pasidžiaugęs ir 
pasikalbėjęs su vaikučiais, buvo 
iškilmingai išlydėtas.

Hartfordo Švyturio mokyklos 
tėvų komitetas pavaišino visus 
šios popietės dalyvius skaniai 
paruoštomis vaišėmis.

Eglutės programą paruošė 
mokyklos mokytojai, snaigių šo
kį choreografavo ir išmokė Da
lia Dzikienė, o vaidinimo mu
ziką įrekordavo ir per juostelę 
grojo Alfonsas Dzikas.

Kaip praėjusiais, taip ir šiais 
metais Hartfordo Švyturio mo
kyklos paruošta eglutė pasižy
mėjo linksma ir nuoširdžia ka
lėdine nuotaika.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

17 dol. — V. Stasiūnas, St. 
Petersburg, Fla.

Po 12 dol. — J. Talandis, 
Olympia Fields, III., P.S. Da- 
vidon, Milford, Conn., dr. J. Tro
janas, Maspeth, N.Y.

Po 10 dol. — A. Vaičiulaitis, 
Bethesda, Md., I. Keraitienė, 
Paterson, N.J., kun. dr. J. Gra- 
bys, Watervliet, N.Y.

Po 7 dol. — J. Steponawich, 
Lowell, Mass., J. Skurdenis, 
Brooklyn, N.Y., J. Naujokaitis, 
Cleveland, Ohio, A. Danta, 
Guaynabo, P.R., O. Vileikis, 
Richmond Hill, N.Y., J. Kačke- 
lis, Northampton, Mass., A. Kin
durys, Gulfport, Fla., P. Dava- 
donis, Philadelphia, Pa., K. Gar- 
bauskas, Great Neck, N.Y., B. 
Kovas, Norwood, Mass., O. Do
vydaitis, Lake Worth, Fla., J. 
Kuskis, Bayside, N.Y., V. Kudir
ka, Norwood, Mass., S. Everlin, 
Hot Springs, Ark., A. Mikulskis, 
Cleveland, Ohio, O. Vaičiūnas, 
Dorchester, Mass., G. Čemas, 
Jamesburg, N.J., J. Bružas Wap- 
pingers Falls, N.Y., V. Stringąs, 
Astoria, N.Y., E. Kripatis, Pic- 
ton, Ont., R. Steponėnas, Long 
Island City, N.Y., E.C. Tamala- 
vage, VVorcester, Mass., A. Hin- 
tendorf, Brockton, Mass.

Po 5 dol. — V. Garsys, VVor
cester, Mass., B. Sidzikauskas, 
Pompano Beach, Fla., A. Petke
vičius, North VVashington, Pa., 
R. Ambraziejus, Newark, N.J., J. 
Bliznikas, Elizabeth, N.J., C. So- 
daitis, St. Petersburg, Beach, 
Fla., J. Juozapavičius, VVoodha
ven, N.Y., J. Simutienė, E. 
Rockaway, N.Y., J. Jucevičius, 
So. Boston, Mass., F. Sprindys, 
Franklin Square, N.Y., J. Suo- 
pys, Detroit, Mich., J. Briedis, 
Tuxedo Park, N.Y.

Po 4 dol. — J. Valaitis, Great 
Neck, N.Y., J. Černius, Brook
lyn, N.Y., A. Krajauskas, Rich
mond Hill, N.Y., A. Bačanskas, 
Miami Beach, Fla., O. Bačkis, 
VVashington, D.C., J. Matulaitis, 
Brooklyn, N.Y., J. Katkus, 
Brooklyn, N.Y., P. Žilionis, New 
York City, N.Y., A. Pliškaitis, 
Newark, N.J.

Po 3 dol. — M. Rožėnas, 
Rayham, Mass., V. Saduikis, So. 
Boston, Mass., L. Virbickas, St. 
Petersburg Beach, Fla., Sisters 
of Jesus Crucified, Elmhurst, 
Pa., R. Bielkevičius, Brockton, 
Mass.

Po 2 dol. — M. Volskis, Brook
lyn, N.Y., M. Baltaduonis, Bronx, 
N.Y., E. Vilimaitė, Chicago, 111.,

J. Vaitkūnas, Canton, Mass., 
A. Skruzdys, Fort Plain, N.Y., 
R. J. Bagdonas, Hyannis, Mass., 
J. Plikun, VVorcester, Mass., S. 
Bunumas, Putnam, Conn., P. Si- 
manauskas, Hartford, Conn., S. 
Kancler, Brooklyn, N.Y., A. Ba
cevičius, Newton, Mass., E. Shi- 
manskas, Brooklyn, N.Y., kun. J. 
Pakalniškis, Brooklyn, N.Y., M. 
Švelnis, Needham, Mass.J. Kli- 
večka, VVoodhaven, N.Y., V. Vir
bickas, Danbury, Conn., O. Ma- 
čiokas, VVaterbury, Conn., L. 
Trilupaitis, VVashington, D.C., 
J. Lukas, Nevvark, N.J., V. Stan
kus, Chicago, III., E. Senkus, 
Astoria, N.Y., Z. Dabrila, VVor
cester, Mass., A. Skarulis, 
Brooklyn, N.Y., V. Čižiūnas, 
VVayne, N.J., J. Skudzinskas, 

Dorchester, Mass., J. Muraška, 
VVaterbury, Conn., J. Šaulys, 
Branford, Conn., B. Kriščiūnas, 
Hartford, Conn., A. Bagdonas, 
Richmond Hill, N.Y., T. Mich- 
alski, York, Pa., L. Baker, High 
Falls, NY, B. Žemaitis, VVor
cester, Mass., P. Grušas, Agoura, 
Calif., A. Kairys, Chicago, 111., 
A. Tumosa, VVayne, Mich., J. 
Ajuskas, Malden, Mass., S. Lip- 
čius, New Haven, Conn., I. Lu- 
bus, Seaford, N.Y., L Tamo
šiūnas, Belmont, Calif., E. Tru- 
cilauskas, Hawthorne, N.J., J. 
Vembrė, So. Boston, Mass., M. 
Fumanti, North Arlington, N.J.,
G. Balanda, VVarren, Mich., M. 
Norkūnas, Dorchester, Mass., 
J. Vaičiūnas, Chicago, III., O. 
Sulaitis, Brooklyn, N.Y., L Simo
naitis, Bloomfield, Conn., L. Ru
dokas, Lynn, Mass., E. Dir- 
mantas, Glen Cove, N.Y., F. Lei- 
ka, Athol, Mass., Z. Petrauskas, 
Dorchester, Mass., J. Starins- 
kas, Belmont, Mass., A. Juzai- 
tis, Plymouth Meeting, Pa., L 
Bartašius, Williamstown, N.J., 
J. Bubelis, VVisconsin Delis, 
VVisc., A. Tamašauckas, Elm
hurst, N.Y., Pestenis, Phila
delphia, Pa., K. Gečas, Toronto, 
Ont.

Po 1 dol. — B. Engels, Port- 
land, Me., kun. J. Baltrūnas, 
Esperance, N.Y., T. Kerbelis, 
Amsterdam, N.Y., G. Gobis, 
Amsterdam, N.Y., L Norbutas, 
So. Boston, Mass., A. Strigus, 
Neptūne City, N.J., D. Kazlaus
kas, Hartford, Conn., G. Ba- 
brauskas, Cicero, III., M. Pieri, 
Mt. Carmel, Pa., A. Ruggles, 
Holyoke, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kur bėga Šešupė. Išleido 
“Skudutis” V. Vokietijoj. 10 dai
nų ir 8 giesmes įdainavo ir į- 
giedojo muzikos meno darbuo
tojų būrelis. Solistai: R. Dauno
ras, V. Hermanaitė, B. Gailiu- 
tė-Spies, K. Senkus, V. Her- 
manienė. Kaina su persiuntimu 
9 dol.

Kur tas šaltinėlis? 27 lietuviš
kos dainos dviejose plokštelėse. 
Duetus įdainavo Edmundas 
Kuodis ir Jonas Girijotas. Išlei
do prof. J. J. Stukas. Kaina su 
persiuntimu 15 dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės ir naujausios lietuviš
kos knygos gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

j DEXTER PARK

SS PHARMACY llBl
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

TELEF. 296-4130
i ■ ■ jįlr. -1

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Aleksandras Pakalniškis, Stu
dento dienoraštis. 284 pusi. 
Lengvo stiliaus skaitymai. Kai
na 5 dol.

Mirga Gimiuvienė, Senojo 
bokšto paslaptis. 150 pusi. Skai
tymai vaikams. Iliustruota. Kai
na 4 dol.

Jonas Balys, Lietuvių kalen
dorinės šventės. Lietuvių tauto
sakos lobynas VII. Tautosakinė 
medžiaga ir aiškinimai. 160 pusi, 
ir 10 pusi, iliustracijų. Kaina 6 
dol.

V. Pietario Algimantas. Istori
nė apysaka. Pirmoji ir antroji 
dalis vienoj knygoj. 9 dol.

VI. Šlaitas, Nesu vėjo malo
nėje. Poezijos rinkinys su kie
tais viršeliais. Kaina 5 dol.

Jonas Narbutas, Sportas Ne
priklausomoje Lietuvoje. Antra 
dalis (1937-1940). 445 pusi. 
Gausiai iliustruota. Kaina 9 dol.

Giedra Gudauskas. Variations 
for piano on Lithuanian Folk 
Theme. Kaina 3 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunama Darbininko ad
ministracijoj. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
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ELENOS KEPALAITĖS SKULPTŪRŲ PARODA
Skulptorė Elena Kepalaitė 

rengia parodą Phoenix galerijo
je, 30 VVest 57 Street, Manhat
tane. Bus išstatytos nedidelio 
formato bronzinės skulptūros. 
Paroda atidaroma vasario 3 ir tę
sis iki vasario 22. Lankoma ant
radieniais — šeštadieniais nuo 
11 iki 5:30 v. popiet. Atida-

rymas — vasario 3, šeštadienį, ke ir ten gavusi pirmą premiją, 
nuo 5 iki 7 v.v.

Tai bus jos penktoji paroda 
šioje galerijoje. Anksčiau čia pa
rodą ji turėjo 1970, 72, 74, 76, 
78 metais.

Be šios galerijos ,dar yra daly
vavusi grupinėse parodose 
Union Carbide Corp. New Yor-

Jersey City muziejuje ir ten ga
vusi Skulptūros namų pre
miją, Silvermine Guild metinėje 
parodoje New Canaan, Conn., 
Pennsylvanijos Academy of 
Fine Arts Philadelphijoje, 
Brooklyno muziejaus parodoje, 
Melbourne, Australijoje, Con- 
temporary Art Society. Viena 
pati parodas dar suruošė Los

Angeles, Calif., Maspethe, N.Y.
Jos kūrinių turi įsigiję Penn- 

sylvania Academy of Fine Arts 
Philadelphijoje, University of 
Massachusetts, Library and 
Museum of the Performing Arts 
at Lincoln Center, Museum of 
Modem Art Lending Service 
New Yorke, Letuvių muziejus 
Adelaidėje ir įvairūs privatūs 
kolekcionieriai.

Be skulptūros, ji dar tapo alie
jumi ir akriliu, turi sukūrus visą 
eilę piešinių.

iiAios_

KEARNY, N.J.

Ipolitas Dalangauskas
Ipolitas Dalangauskas, su

laukęs 66 m. amžiaus, širdies 
smūgio ištiktas, sausio 13 mirė 
New Britain, Conn. Po gedu
lingų mišių, kurias Šv. Andrie
jaus lietuvhj parapijos bažnyčioj 
koncelebravo kun. J. Rikteraitis 
ir Tėv. P. Baniūnas, OFM, palai
dotas Šv. Marijos kapinėse. Nu
liūdime liko žmona Valerija, 
dukros Akvilina Samulionienė ir 
Vanda Terrel, 5 anūkės, brolis 
Zigmas, seserys Anastazija Se
maškienė New Britaine ir Adelė 
Sakalauskienė Lietuvoje1 bei 
kiti giminės. Laidotuvėmis rū
pinosi Venskūno laidotuvių 
įstaiga. Velionis daug metų dir
bo Caval Mfg. Co. Newington, 
Conn., priklausė prie Šv. And
riejaus lietuvių parapijos ir Lie
tuvių Bendruomenės.

Nevvarko arkivyskupija pra
eitais metais paminėjo 125 metų 
veikimo sukaktį. Ryšium su ta 
sukaktim lapkričio 19 Seton Hali 
universiteto salėj įvyko įvairių 
tautų pasirodymai — parodėlės 
savo tradiciniam dalykam iš
reikšti. Lietuvių Sopulingosios 
Dievo Motinos parapija, klebo
no kun. D. Pociaus, vargoni
ninkės Genevieve Mazur ir Ele
nos Nakrošienės pastangų dėka 
savo parodėlėj turėjo Lietuvoj 
išaustų įvairių audinių, medžio 
ir gintaro dirbinių, tradicinių 
valgių pavyzdžių ir spaudos da
lykėlių. Liepsnos ansamblis 
pašoko keletą tautinių šokių. Ar
kivyskupas žavėjosi mūsų paro
dėle ir raštu padėkojo klebonui 
kun. Domininkui Pociui.

gai paminėta vasario 18, sekma
dienį. Ta intencija 5 vai. vak. 
bus aukojamos mišios, o vakare 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro salėj, Kearny, N.J., 
rengiamas banketas su įvairia 
programa, vakariene ir pasi
linksminimais. Vietos bus rezer
vuotos. Kvietimai jau platinami. 
Tikimasi sulaukti daug parapie- 
čių ir svečių.

Šv. Kalėdų proga bažnyčia bu
vo papuošta vainikais ir eglutė
mis, o altoriai — raudonomis gė
lėmis. Daugelis atkreipė dėmesį 
į prie Betliejaus pastatytą eglu
tę, papuoštą su lietuviškais tau
tiniais papuošalais — šiaudinu
kais. Kitataučiam tai nematytas 
eglutės papuošalas. Kruopščios 
Julijos Skripkuvienės ir Viktori
jos Buholz rankos nesigailėjo 
darbo šiaudinukus pagaminti ir 
eglutėj juos gražiai išdėstyti.

Nauja bažnyčia Kearny, New 
Jersey, buvo pastatyta prieš 25 
metus. Ta sukaktis bus įspūdin-

JONUI PETRUČIUI
staiga mirus, jo broliui Alfonsui, mūsų mielam bičiuliui, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą Ir kartu liūdime

Vitalis ir Marija Žukauskai 
Paulius Jurkus

JONUI PETRUČIUI,
mielam Sedos vidurinės mokyklos klasės draugui, staiga 
mirus, jo broliui Alfonsui ir visiems artimiesiems reiškiu 
gilią užuojautą.

Jadvyga Lukošienė-Butkevičiūtė

Mielam musų bičiuliui

JONUI TUTINUI
mirus, žmonai Eleonorai, dukrai Bernadetai ir sūnui Petrui 
nuoširdžią užuojautą reiškia Ir kartu liūdi

Penktadienio popiečių
darbuotojai

nn

Dipl. inžinieriui

CEZARIUI VASILIAUSKUI
netikėtai mirus, giliame sielvarte liūdinčią žmoną Feliciją 
ir dukrą Aušrą su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Janė ir Edvardas Šišai 
Glendale, Calif.

IPOLITUI DALANGAUSKUI
mirus, žmonai Valerijai ir dukroms su šeimomis gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Genovaitė ir Vladas 
Jančausk ■

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 61 metų sukaktis bus 
minima vasario 18, sekmadienį. 
10 vai. ryto ta intencija bus au
kojamos mišios su pritaikytu pa
mokslu. Kearny, N.J., miesto 
aikštėj bus iškilmingai iškelta 
Lietuvos vėliava, dalyvaujant 
klebonui kun. Domininkui Po
ciui, miesto aukštiem pareigū
nam ir čia gyvenantiem lietu
viam.

Balfo vajus šioj lietuvių kolo
nijoj dar nėra baigtas. Tikimasi 
surinkti 500 dol. bendrajai šal-

pai. Neaukoję prašomi prisimin
ti varge esančius lietuvius ir į- 
teikti auką kun. D. Pociui arba 
Balfo skyriaus pirmininkui Juo
zui Mėlyniui.

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centras, šios lietuvių ko
lonijos didžiausia draugija, turi 
modernišką salę renginiam ir 
viešą barą. Metiniame draugijos 
susirinkime sausio 8 patvirtinta 
ta pati valdyba ir 1979 metam: 
Stanley Przychocki — pirminin
kas, Edward Adamczyk — vice
pirmininkas, Albertas Tamkus 
— iždininkas, Juozas Mėlynis — 
protokolų sekretorius, Vin
cas Jasonis — tvarkdarys. Finan
sų sekretorium pasamdytas ir 
vėl Charles Alicks. Draugijos 
apyvarta ir pelnas 1978 buvo di
desnis nei 1977. Įvairiem pasta
tų remontam ir naujiem įren
gimam 1978 išleista per 14,000 
dol., o tai gautąjį pelną žymiai 
sumažino.

J. Mėlynis

LB Bostono apygardos 
suvažiavimas

Sausio 28 d. 2 vai. po pietų 
Maironio parke Shrewsburyje, 
prie Worcesterio, šaukiamas Lie
tuvių Bendruomenės Bostono 
apygardos suvažiavimas, kuria
me bus peržvelgta paskutinių 
trejų metų apygardos veikla, tvir
tinama finansinė apyskaita, ren
kama trejiem metam apygardos 
valdyba ir kontrolės komisija, 
suvažiavime pranešimus pada
rys apygardos valdyba, kontro
lės komisija ir apylinkės pir
mininkai.

ragai įstatus suvažiavime 
sprendžiamu balsu gali daly
vauti apygardai priklausančių 
apylinkių pirmininkai, apylin
kių valdybų nariai, veikiančių 
komisijų pirmininkai, apygardos 
valdybos bei kontrolės komisi
jos nariai ir apylinkių atstovai, 
rinkti apylinkės susirinkime po 
vieną nuo 50 apylinkėje re
gistruotų lietuvių.

Dabar Bostono apygardoje 
veikia Bostono, Brocktono, 
Cape Codo, Worcesterio ir Pro
vidence apylinkės. Dabartinė 
apygardos valdyba išrinkta 1976 
sausio 25 įvykusiame apygar
dos suvažiavime Bostone. Povi
lui Jančauskui pasitraukus iš 
pirmininko pareigų, dabar 
gardai vadovauja Petras 
činis.

Šaukiamą suvažiavimą
boja Worcesterio apylinkė. Po 
suvažiavimo bus vaišės, kuriose 
galės dalyvauti taip pat svečiai.

Antanas Monkevičius po 
sunkios ir ilgos ligos sausio 12 
mirė Camey ligoninėj Bostone. 
Velionis buvo gimęs 1896 lie
pos 10 Kelmėj. Nepriklausomo 
Lietuvos gyvenimo pradžioj A. 
Monkevičius dirbo Vidaus rei
kalų ministerijos žinyboj, byvo 
Utenos apskrities policijos va
das, vėliau pasienio policijos ra
jono viršininkas. Su išeivijos 
banga per Vokietiją atvyko į J AV 
ir apsigyveno didžiajam Bosto
ne. Dorchestery buvo įsigijęs 
namus, kur gyveno su žmona 
ir jos motina. Mirus motinai, 
žmona ir velionis buvo vargina
mi ligų. Paskutiniu metu abu 
Monkevičiai buvo ligoninėse. 
Kiek sustiprėjusi žmona Bronė 
slaugė ir globojo mirštantį vyrą. 
Lubino laidotuvių koplyčioj Ka
zys Šimėnas, atsisveikindamas 
LB Bostono apylinkės ir Balfo 
Bostono skyriaus vardu, prisimi
nė velionį kaip žmogų, kuris, 
būdamas pensininkas ir ligonis,

apy-
Viš-

glo-

PUTNAM, CONN.

A. a. Vlado Mylimo 
gyvenimo kelias

Maža lietuvių kolonija Putna- 
me, Conn., neteko vieno savo 
nario. Sausio 6 Matulaičio na
mų, išlaikomų Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių, gyventojas 
Vladas Mylimas iškeliavo amži
nybėn. Palaidotas vienuolyno 
kapinėse sausio 9.

Matulaičio namų koplyčioj 
mišias aukojo namų kapelionas 
kun. V. Zakaras su koncelebran- 
tais kun. St. Yla, vienuolyno ka
pelionu, ir kun. J. Ashe, Moos- 
up parapijos (netoli Putnamo) 
klebonu. Pastarojo parapijos ri
bose mirusysis gyveno, o jo 
žmona liko ten ir toliau gyventi.

Mišių, laidotuvių apeigų ir ka
pinėse laidojimo metu giedojo 
seselės. Į kapines palydėjo vie
nuolyno įstaigų kapelionai, mi
rusiojo žmona Vilhelmina, bū
rys seselių ir keletas apylinkės 
lietuvių.

Vladas Mylimas buvo kvėdar
niškis, Tauragės apskr. Gimė 
1897 vasario 16. I-ojo pasauli
nio karo metu atsidūrė Rusijoj 
ir mokėsi Voroneže, lietuvių 
gimnazijoj. Susikūrus nepriklau
somai Lietuvai, ilgesnį laiką bu
vo Plungėj notaru. Po volde- 
marininkų pučo buvo suimtas ir 
kalintas, bet išteisintas. Tada ga
vo ūkvedžio vietą sanatorijoj, 
Aukštojoj Panemunėj. Tuo 
metu vedė Vilhelminą, latvai- 
tę, kuri gerai išmoko lietuviš
kai ir velioniui padėjo visą gyve
nimą, o dabar liko našlė.

Vėliau jis buvo paskirtas ant
stoliu į Lazdijus. Po kurio laiko 
grįžo vėl į Plungę, jau antsto
liu. Keleriais metais vėliau buvo 
išrinktas Tauragės miesto bur
mistru. Komunistam užėmus 
Lietuvą, turėjo slapstytis, nes 
viešai kritikavo jų darbus. Kartą 
slapstantis teko išbūti keletą 
valandų šaltame vandeny, įbri
dus ligi juosmens. Po to išsivys
tė kojų nervų uždegimas, kurisį;.: 
jį kankino visą gyvenimą, o į 
amžiaus pabaigą ir pavaikščioti 
negalėjo.

Vokiečių okupacijos metu jis 
buvo Tauragės apskrities vir
šininku. Kiek galėdamas, leng
vino ūkininkam prievartines 
duokles. Vokiečiam
traukiantis, ir jis su žmona 
pasitraukė Vokietijon, atsidūrė 
Bavarijoj ir pagaliau Baireuth 
DP stovykloje. Iš čia 1949 pasie
kė Ameriką, kur visą čia buvimo 
laiką gyveno ir dirbo rytiniame 
pakrašty ir įstengė nusipirkti 
Connecticut valstijoj vištų ūkį. 
Sveikatai blogėjant, ūkį teko 
parduoti ir leisti pensininko die
nas dažnai atsiduriant ligoninėj, 
kol prieš beveik dvejus metus 
buvo priimtas į Matulaičio na
mus.

Priklausė prie Putnamo Lietu
vių Bendruomenės, tačiau veik
loj nepasireiškė, nes nuolat sir- 
ginėjo ir klausa buvo sutrikusi. 
Turėjo brolį Aleksandrą My
limą, kuris buvo kunigas, įsigi
jęs daktaratą. Vaikų neturėjo. 
Liko žmona ir giminės Lietuvoj.

Tegul būna lengva svetima 
žemė, ir ilsėkis ramybėj, Vladai 
Mylimai, ypač kad atsigulti teko 
šalia lietuvių.

Juozas Kriaučiūnas

VVORCESTER, MASS
(atkelta iš 5 psl.)

tizano mirtis, Ramovėnų mar
šas. Bisui padainavo Tykus buvo 
vakarėlis.

Tuo ir baigėsi paminklo šven
tinimo programa. Kuopos pirmi
ninkas prašė neišsiskirstyti ir 
palaukti 4 vai., kada bus prisi
minta Lietuvos kariuomenės 
šventė.

Lietuvos kariuomenės šventė
Įneštos šaulių ir skautų vė

liavos, sugiedotas Lietuvos him
nas, susikaupimo minute pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės.

Prie garbės stalo pakviesti sa
vanoriai K. Prapuolenis ir F. 
Keršis. Tėv. R. Šakalys, OFM, 
prisaikdino šaulių kuopos nau
jus narius, šaulių žvaigždės me
daliu apdovanoti kuopos garbės

šaulys K. Čėsna ir šaulė J. Mi
liauskienė.

Toliau programai vadova
vo Nevėžio tunto tuntininkas R. 
Jakubauskas. Skautai ir skautės 
atliko pakėlimus į aukštesnį 
laipsnį, mažieji priimti į vilkiu
kus ir paukštytes.

Skautam užbaigus savo dalį, 
programai vėl vadovavo šaulių 
kuopos pirmininkas V. Gedmin- 
tas. Jis pakvietė J. Stašaitį pa
sakyti kalbą. Jis savo kalboje pa
brėžė, kad mum dabar labiausiai 
rūpi pakelti žmonių moralę, 
ypač jaunimo tarpe, kad iš jo iš
augtų geri ateities vadai. Ragino 
palaikyti lietuviškus papročius.

Baigiant skautų tėvų komite
tas pakvietė visus prie kavutės, 
kurią jie patys ir parūpino.

Tuo ir baigėsi ši ilga ir veiklos 
pilna diena. J.M.

savo išgalėmis remdavo lietuviš
kus darbus. Po pamaldų Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioj 
velionis palaidotas Forest Hill 
kapinėse.

Aktorius Jonas Kelečius iš 
Chicagos sausio 13 Lietuvių Pi
liečių dr-jos salėj įspūdingai in
terpretavo įvairių laikotarpių ir 
įvairių autorių kūrinius. Progra
moj buvo absurdo teatro atsto
vo Samuel Becketto “Paskutinis 
Krappo įrašas”, Pulgio Andriu
šio “Neįleido” ir Kazio Binkio 
“Kriaučius Motiejus”. To paties 
pastato ketvirtame aukšte vyko 
lietuvių menininkų kūrinių pa
roda. Vakarą surengė Bostono 
lietuviai skautai ir skautės lietu
viškosios skautijos 60 metų su
kakčiai atžymėti. Po programos 
vyko šokiai ir vaišės. Nors oras 
pasitaikė ir labai blogas, bet su
sirinko gražus būrys lietuvių ir 
iš tolimesnių vietovių.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimą sausio 14 surengė 
Jono Vanagaičio šaulių kuopa 
Bostone. Kuopos pirm. inž. Juo
zas Stašaitis padengė dalį išlai
dų lietuvių radijo valandų Lais
vės Varpo programose, kuriose 
vedėjas Petras Viščinis davė su
kilimo dalyvio rašytojo Stasio 
Santvaro ir prof. Simo Sužiedė
lio trumpus pasisakymus apie 
Klaipėdos istoriją, jos reikšmę 
Lietuvai ir apie patį sukilimą. 3 
vai. popiet Lietuvių Piliečių dr- 
jos mažojoj salėj kuopos susirin
kime S. Santvaras pasidalijo su
kilimo prisiminimais. Darbotvar
kėj buvo svarstomi kuopos rei
kalai. Pirm. J. Stašaitis pranešė, 
kad dėl nesveikatos nori pasi
traukti iš pirmininko pareigų. Iš 
susirinkimo protokolo ir prane

šimų ryškėjo šios kuopos Šakota 
veikla. Šauliai susirinkimą pra
dėjo malda — pažadu dirbti 
Lietuvai, o baigė Lietuvos him
nu.

Lietuvių Piliečių dr-ja So. 
Bostone parėmė lietuvišką spau
dą. Po 50 dol. paskyrė Darbi
ninkui, Keleiviui ir Lituahus 
žurnalui, po 25 dol. —'Draugui, 
Dirvai ir Sandarai. Kai lietu
viška spauda sunkiai verčiasi, 
tai toks šios organizacijos elge
sys yra gražus pavyzdys ir kitom 
panašiom organizacijom.

LAISVĖS VARPAS 
Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10—1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Višeinis 
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 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.

‘Arpber Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas
Kovo 19 
balandžio 
gegužės 
gegužės

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
birželio 7

— $725.00 
11 ir 25 — $795 00 
2 ir 9 — $829.00 

16 — $839.00

birželio 20

liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

birželio 7
liepos 12 ir rugpiūčio 2
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26
spalio 10

— $859.00
— $865.00
— $829.00
— $829.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie Šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MbMSEA

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
393 West Broadway, P. O. Box 116

South Boston, Ma 02127, Tel. (617 ) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS.
Prlces ara based on doubie oecupancy and are subject to 

chang-es and/or Governmen/t approval.
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Liet. Atletų Klubo susirinki
mas bus vasario 4, sekmadienį, 
tuoj po jaunimo pamaldų Kul
tūros Židiny. Bus renkama val
dyba. Visi klubo nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti.

Šeimos šventė, rengiama New 
Yorko ateitininkų, įvyks sausio 
27, šį šeštadienį, Kultūros Židi
nio mažojoje salėje. Programoje 
numatyta dainos, žaidimai, pasi
rodymai. Viską praveda moks
leiviai ateitininkai. Po progra
mos bus šokiai ir rateliai. Įvyks 
loterija ir vaišės. Kviečiame vi
sus tėvelius, senelius ir vaikus 
atsilankyti.

Užgavėnių kaukių balius, ren
giamas New Yorko ateitininkų, 
bus vasario 24 Kultūros Židiny
je. Šiais metais baliaus vaišės 
bus tradiciniai Užgavėnių blynai. 
Visi kviečiami iš anksto projek
tuoti ir gaminti savo kaukes.

Dešimtoji dailės paroda vyks
ta vasario 10 ir 11 Kultūros Ži
dinyje. Parodos iškilmingas ati
darymas vasario 10, šeštadienį, 
7 v.v.

Dr. Vincas Maciūnas atvyksta 
iš Philadelphijos ir vasario 11 
Kultūros Židinyje skaitys pa
skaitą “Jakštas bara Vaižgantą”. 
Paskaita rengiama ryšium su 
dailės paroda ir koncertu.

Rašytojas Liudas Dovydėnas 
iš Scranton, Pa., atvyksta į LB 
apygardos rengiamą koncertą- 

literatūros vakarą, kuris bus va
sario .11 Kultūros Židiny. Sve
čias rašytojas skaitys savo kūry
bą.

Bostono styginis kvintetas va
sario 11 Kultūros Židiny atliks 
Jeronimo Kačinsko ir Antonin 
Dvoržako kūrinius. Kvintetui 
vadovauja Jeronimas Kačinskas.

Vaikų dailės darbų skyrius 
bus ir šioje dešimtoje dailės pa
rodoje. Darbus į Kultūros Židinį 
reikia pristatyti bendra tvarka, 
vasario 2 vakare ar vasario 3 
dienos metu.

A. a. Jono Tutino atminimui 
Tautos Fondui aukojo: Jonė ir 
Antanas Pumpučiai 20 dol. ir 
Liudas Tamošaitis 10 dol. Tau
tos Fondo valdyba už aukas nuo
širdžiai dėkoja.

Iš Metropolitan operos 
rūmų New Yorke sausio 27, šį 
šeštadienį, 2 vai. popiet New 
Yorko laiku bus transliuojama G. 
Verdi opera Luisą Miller. Pa
grindiniai solistai: Scotto, Kraft, 
Domingo, Milnes, Giaotti, Mor
ris, Bybęe. Dirigentas: Levine.

Antanas ir Bronė Reventai, 
mirus Jonui Tutinui, reiškia gi
lią užuojautą visai šeimai ir ve
lionio atminimui skiria 20 dol. 
auką Kultūros Židiniui.

Jonas Mikalauskas, Richmond 
Hill, N.Y., užsakė Darbininką 
savo sūnum: Vytautui Santa Mo- 
nica, Calif., ir Gediminui N. 
Babylon, N.Y., apmokėjo savo 
prenumeratą ir dar pridėjo
17 dol. auką. Darbininko ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

Ona Masilionienė-Puzinaitė, 
gyv. Ridgewoode, N.Y., sausio
18 Queen Elizabeth II laivu iš
vyko iš New Yorko į 80 dienų 
kelionę aplink pasaulį. Į New 
Yorką grįš balandžio 8. Monte- 
video mieste, Urugvajuj, susi
tiks savo gimnazijos laikų drau
gę Paulę Jarmalavičiūtę, kuri, 
jauna išvykusi iš Lietuvos, sve
tur plačiai pagarsėjo kaip pri
ma balerina; vėliau turėjo bale
to studiją. Caracas mieste, Vene- 
cueloj, O. Masilionienė matysis 
su biržiečiais gimnazijos drau
gais Saša Kairyte ir jos vyru 
Julium Vaisiūnu. Sausio 13 O. 
Masilionienės bute vyko jos iš
leistuvės. Pareikšta jai gražių 
linkėjimų. Išleistuvėse dalyvavo 
ir Genė bei Simas Kudirkai.

Nidos leidykloj Anglijoj iš
leistas kasdien nuplėšiamas ka
lendorius gaunamas ir Darbi
ninko administracijoj. Su per
siuntimu kaina 5 dol.

Nuo dr. Povilo Legeckio mir
ties sueina metai. Ta proga mi
šios bus vasario 3, šeštadienį, 
11 vai. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Giminės, artimieji 
bei pažįstami kviečiami daly
vauti. Mišias užprašė našlė Ele
na Legeckienė.

Gintarėliai, vaikų darželis, vėl 
pradeda naują sezoną. Darželis 
vyksta šeštadieniais nuo 9:45 
iki 12 vai. Kultūros Židiny. Su
interesuoti prašomi kreiptis pas 
pirmininkę Loretą Vainienę 516 
261-3780 arba pas mokytoją Ma
rytę Budraitienę — 212 846- 
0713. Jai skambinti po 6 v. 
vakaro. Į darželį priimami vai
kai nuo 2 iki 4 metų.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija kovo 18, sekmadienį, 
4 v. popiet Kultūros Židiny ren
gia dviejų knygų pristatymą. Tos 
knygos —: kun. Antano Rubšio 
Raktas į Naująjį Testamentą ir 
kun. Stasio Ylos Lietuvių šeimos 
tradicijos.

Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos New Yorko židinio visuoti
nis narių susirinkimas su vieša 
paskaita šaukiamas kovo 25, sek
madienį, 3:30 vai. popiet Kul
tūros Židinio posėdžių kamba
ry. Paskaitą skaitys mokytojas 
Antanas Masionis — “Sovietų 
Sąjungos pastangos nutautinti 
Lietuvą per mokyklas”. Pa
skaitininkas tas pastangas at
skleis, remdamasis pačių sovie
tų šaltiniais.

Naujųjų Metų sutikime, kurį 
rengė Lietuvių Bendruomenė, 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
New Yorko skyrius surinko 266 
dol. aukų ketvirtam jaunimo 
kongresui. Jaunimo Sąjungos 
New Yorko skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiem auko
tojam už dosnumą bei paramą, 
ypač dėkoja tėvam pranciško
nam už 100 dol. auką.

Slidinėjimo iškyla bus vasario 
24-25. Maironio mokyklos sli- 
dinėtojų grupė jau ketvirtą kartą 
važiuos slidinėti į Corine Valley 
ir Hunter slidinėjimo vietas. 
Nakvynė bus latvių stovyklo
je Rota. Tą savaitgalį mokyklo
je pamokų nebus. Informacijos 
reikalais skambinti Vladui Sidui 
849-8250.

Alfonsas Koncė sausio 17, ei
damas gatve, paslydo ir susilau
žė koją. Paguldytas Queens 
General ligoninėje.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
sausio 19 rekordavo naują plokš
telę specialioje studijoje. Taip 
pat dalyvavo ir solistė Irena 
Stankūnaitė. Buvo rekorduojami 
kompozitoriaus Juozo Stankūno 
kūriniai. Choras dabar rengiasi 
savo išvykai į Waterburį, kur va
sario 24 dalyvaus Užgavėnių 
baliuje ir atliks programą.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pirmas pusmetis baigia
si sausio 27, šį šeštadienį. Mo
kytojų tarybos posėdis bus Kul
tūros Židiny tuoj po pamokų. 
Dalyvauja visi mokytojai ir tėvų 
komiteto pirmininkas. Vasario 
24 savaitgalį dėl kuro taupymo 
savaitės pamokų nebus.

New Yorko Amerikos Lietuvių 
Tarybos — Altos susirinkimas 
bus sausio 31, trečiadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židiny. Visų Altos 
narių dalyvavimas būtinas. Bus 
svarstoma paskutinieji pasiruo
šimo darbai Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimui. Mi
nėjimas bus vasario 18, sekma
dienį^ vai. Kultūros Židinyje.

CIevelando lietuvių namams ir klubui reikalingas vedė
jas, kuris turi patyrimo baro ir restorano biznyje, moka 

| tvarkyti personalą ir kiekvienos dienos operacijų atskai- 
j tomybę. Vedėjas turi kalbėti lietuvių ir anglų kalbomis.

Suinteresuoti asmenys savo pasiūlymus prašomi at- 
Š siųsti raštu iki vasario 5 dienos šiuo adresu: Lithuanian 

Village Ine. Direkcijai, 877 East 185th Street, Cleveland, 
j Ohio 44119.
i—— _______ ._____ _ __ _____ _ ______ ’__________________

DAILĖS PARODA, KONCERTAS, LITERATŪROS
VAKARAS Atvyksta Bostono kvintetas

Dešimtoji dailės paroda vyks
ta vasario 10-11 Kultūros Židiny. 
Paroda lankoma šeštadienį nuo 
12 iki vakaro 10 vai., sekmadie
nį nuo 10 iki vakaro 7 v.v.

Šeštadienio programa
Ryšium su šia dešimtąja paro

da vyksta ir lietuviškosios kul
tūros šventė. Šeštadienis skiria
mas dailei. Iškilmingas parodos 
atidarymas bus šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Parodą atida
rys Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis. Bus pasakyta 
sveikinimo kalbų. Bus įteiktos 
premijos, Jų įteikimą praves 
parodai rengti komiteto pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis.

Įteikiamos šios premijos: Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
Tarybos 300 dol. premija.

Čiurlionio vardo 300 dol. pre
mija. Mecenatė Elena Micke- 
liūnienė.

Dešimtosios dailės parodos 
100 dol. premija. Mecenatas LB 
apygardos pirmininkas Aleksan
dras Vakselis.

Tautinės tematikos 100 dol. 
premija. Mecenatas Simo 
Kudirkos šaulių kuopa.

Dr. Jonas P. Lenktaitis, kele
tą metų aktyviai talkinęs tradi
cinėm dailės parodom ir padėjęs 
jas įrengti, sausio 9 posėdyje iš 
rengimo komiteto pasitraukė.

N. Y. Lietuvių Dailininkų Są
jungos susirinkimas bus vasario 
4, sekmadienį, 2 v. popiet Kul
tūros Židinio posėdžio menėje. 
Visi sąjungos nariai prašomi da
lyvauti. Bus apyskaitiniai prane
šimai, bus svarstoma sąjungos 
veikla.
. Liet. Religinė Šalpa išleido 

dvi reklamines sąlankas, viena 
— lietuviška, kita — angliška. 
Kreipiamasi į visus žmones ir 
prašoma aukų Lietuvių Religi
nei Šalpai. Prašo aukoti per para
pijas arba tiesiai centrinei įstai
gai. Ant sąlankos viršelio yra į- 
dėta nudaužyto Nukryžiuotojo 
nuotrauka. Nudaužta viena 
ranka ir kojos. Šis Nukryžiuota
sis yra pervežtas iš Lietuvos ka
pinių, kur siautė barbariški be
dieviai ir išdaužė kryžius, kop
lytėles.

Pakartotinai primename, kad 
visi asmenys, neturį JAV pilie
tybės, sausio mėnesį turi užpil
dyti registracijos korteles, kurias 
galima gauti pašto ir emigracijos 
įstaigose.

Lietuvių pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne veikia nuo 1951 
metų. Šiemet jau yra 28 metai. 
Per tą laiką kiek ji atspausdi
no lietuviškų knygų, žurnalų. 
Ji palaikė ir pratęsė mūsų lie
tuvybę. Tad jei turi spaudos 
darbų, kreipkis į šią lietuvių 
pranciškonų spaustuvę Brook
lyne. Adresas: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Telefonas — 212 827-1350.

Lietuviškas kalendorius 1979 
metam yra išleistas ir Darbinin
ko administracijos. Skaitytojam 
jis jau buvo pasiųstas. Kas norė
tų gauti daugiau egzempliorių, 
gali kreiptis į Darbininko admi
nistraciją. Pašto išlaidom pride
dama 1 dol. — Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Cleaning woman for profes- 
sional oflRce and home. 2 days a 
week. Ideal, conveniences. Bay 
Ridge area, Brooklyn, New York. 
Tel. 236-7957.

Išnuomojamas kambarys mo
teriai prie parko Woodhavene. 
Gali naudotis virtuve. Skambinti 
441-1215.

Woodhavene išnuomojamas 
pirmame aukšte butas iš 6 kam
barių. Skambinti po 7 vai. va
karo tel. 296-8380.

Tradicinio metno 100 dol. 
premija. Mecenatas LMK Fe
deracijos New Yorko klubas.

Jaunojo dailininko 100 dol. 
premija. Mecenatė Elena 
Mickeliūnienė.

Bus pagerbti du dailininkai: 
Kazys Šimonis, miręs praeitais 
metais Kaune, ir Adomas Var
nas, kuriam sausio 1 suėjo šim
tas metų. Bus išstatyta abiejų 
dailininkų paveikslų. Apie juos 
kalbės Paulius Jurkus. Bus paro
dytas spalvotas filmas apie dail. 
A. Varno kūrybą. Filmas dary
tas prieš 25 metus, kai daili
ninkas šventė 75 metų sukaktį. 
Filmą paaiškins Česlovas Janu
sas, kuris taip pat dalyvauja fil
me. '

Po atidarymo — bendra kavu
tė visiem. Parodos dalyviam ir 
kviestiniam svečiam rengiamas 
atskiras priėmimas posėdžių 
menėje. Šio priėmimo vaišių 
mecenatė — Elena Mickeliū- 
riienė.

Sekmadienio programa
Sekmadienį 4 v. popiet bus di

delis ir reto lygio koncertas, pa
skaita ir literatūros vakaras.

IŠ Bostono atvyksta kvintetas 
ir atliks du kūrinius. Pirmasis 
kūrinys bus Jeronimo Kačinsko 
sukurto kvinteto dvi ištraukos. 
Kūrinys sukurtas dviem smui
kam, violai, violončelei, fortepi
jonui. Kūrinys grojamas pirmą 
kartą.

Taip pat šis kvintetas sugros 

Kultūros Židiny sausio 13 paminėtas Klaipėdos krašto prisijungimas prie Lietuvos. Nuo
traukoje — rengėjai, programos dalyviai, svečiai. Iš k. I-oje eilėje: Kęstutis Miklas 
— šaulių kuopos pirmininkas, Astra Butkutė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Vida 
Jankauskienė, dr. Jonas Stiklorius, skaitęs paskaitą, Juozas Zarauskas; II-oje eilėje: P. Jur
kus, dr. E. Noakas, V. Ralys, R. Brakas, L. Ralys, M. Klivečkienė, V. Butkys, K. 
Bačauskas, J. Jankus, A. Sakalas, J. Vilgalys. Nuotr. L. Tamošaičio

SKRIDIMAI Į JAUNIMO KONGRESĄ 
1 .....

1979 LIEPOS MĖN.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS — PIGIAUSIOS KAINOS

• PRISIJUNGTI GALIMA IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ

• SKRISKITE TIK Į KONGRESĄ, ARBA LIKITE ILGIAU EUROPOJE

• SUTVARKOME LĖKTUVO SKRIDIMUS, VIEŠBUČIUS, TRAUKINIUS, KONGRESO 
EKSKURSIJAS

• OFICIALIOS REGISTRACIJOS FORMOS Į VISUS KONGRESO PUNKTUS IR 
EKSKURSIJAS GAUNAMOS PER:

LITAS TRAVEL SERVICE

120 WALL ST. 
NEW YORK, NEW YORK 10005

212 344-1300

ir Antonin Dvoržako kvintetą. 
Kvintetas turi šias dalis: Allegro 
ma non tanto, Andante con moto, 
Scherzo furient, Allegro.

Kvintete dalyvauja: Margaret 
Duesnberry — pirmas smuikas, 
Judy Helmeczy — II smuikas, 
Izidorius Vasyliūnas — viola, 
Benjamin Silver — violenčelė, 
Jeronimas Kačinskas — fortepi
jonas.

Šalia muzikinės dalies bus ir 
literatūrinė dalis. Lietuvių lite
ratūros istorikas dr. Vincas Ma
ciūnas kalbės apie netolimą pra
eitį, prisimins Vaižgantą ir Jakš
tą, abu spalvingus lietuvių kul
tūrinio gyvenimo asmenis. Jo 
paskaitos tema: Jakštas bara 
Vaižgantą.

Iš Scranton, Pa., atvyksta dau

Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos minėjime sau
sio 13 Kultūros Židinyje meninę programą atliko iš k. Vik
toras Ralys, akomponavęs dainininkam, dainininkai solistai 
Astra Butkutė ir Leonardas Ralys. Nuotr. L. Tamošaičio

gelio knygų autorius Liudas Do
vydėnas, kuris už savo romaną 
“Broliai Domeikos” gavo vals
tybinę literatūros premiją. Jis 
paskaitys iš savo kūrybos.

Po literatūros vakaro ir kon
certo bus baigiama paroda. Ta 
proga bus paskelbta, kas laimėjo 
populiarumo premiją. Parodos 
lankytojai galės balsuoti, kas 
jiems labiausiai patiko. Gavęs 
daugiausia balsų laimės 100 dol. 
premiją, kurios mecenatu yra 
LB New Yorko apylinkės.

Tada ir uždaroma paroda. Dai
lininkai tuoj galės pasiimti savo 
paveikslus.

Ši didelė lietuviškos kultūros 
šventė rengiama ryšiumi su Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
sukaktimi — Vasario 16 išvaka
rėse. Visi kviečiami kuo gau
siausiai aplankyti parodą ir daly
vauti koncerte — literatūros va
kare. (p. j-)
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