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ferencįją, o ne Tautų Sąjungą. 
Vilnius Lietuvai buvo grąžintas 
1939, ir tik 1940 Lietuva («ų 
Vilnium) buvo Sov. Sąjungo* 
prievarta okupuota.

tavos klausimais. Didesnė tų 
klaidų dalis atsiranda per auto
rių ir leidėjų neapsižiūrėjimą,

Prezidento patarėjas saugumo

LB ATITAISO KLAIDAS 
KITATAUČIŲ LEIDINIUOSE

v4iAv;j«t<

TEISMAS VARĖNOJE
' tSavaitės , 

įvykiai Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 39

topher su delegacija išvyko į 
Pakistaną ir Saudi Arabiją tar
tis dėl tom valstybėm teiksia- 
mos politinės ir karinės para
mos.

: Kambodijoj prie sienos su Tai
landu vyksta aršios kovos tarp 
Vietnamo ten sutelktos kariuo
menės ir buv. Kanbodijos min.

nės likučių. JAV yna susirūpi- 
ausios, kad Vietnamo kariuome
nė neįsiveižtų į Tailandą.

■M Vaisi. departamentas pa
skelbė, kad JAV net 5 kartus 
įspėjo Sov. S-gą nenaudoti ka
rinių pajėgų prieš Afganistaną.

i Olandijos karalienė Julijana 
paskelbė, , kad balandžio 30 ji at
sistatydins. Jos pareigas per
ims josdukte princesė Beatriz.

JAV ambasados Irane 4 parei- 
’■ gūnam ir 2 jų žmonom pavyko 
' ambasadą užimant pabėgti ir 
* pasislėpti Kanados ambasadoj 
Teherane. Suklastotais doku
mentais jie visi sugrįžo į JAV, o 
Kanados vyriausybė nutarė savo

buvusius 4 pareigūnus atšaukti 
į. Prez. Carter Kanadai

(tąta iš praeito numerio)

Pasimeldę visi rengėsi vykti į 
namus, tačiau Varėnos milici
ja ir saugumas prie geležinkelio 
stoties pradėjo gaudyti žmones ir 
vežti į miliciją, šį kartą milici
ninkai buvo ypatingai žiaurūs 
— suimdami jaunimą ir moteris, 
juos negailestingai mušė ir spar
dė. Buvo suimta apie 13 žmo
nių. Vienai iš jų — Danai Kel
melienei buvo sunkiai sumušta 
galva. Milicininkai tyčiojosi iš 
suimtosios, ją vadindami valka
ta. Vienas iš jų pasakė: “Mes 
tau taip padarysime, kad tu 
daugiau į teismą neateisi!” Po 
sunkaus galvos sumušimo D. 
Kelmelienei reikėjo iškviesti 
greitąją pagalbą. Po kelių die
nų tardymo Kelmelienė labai 
sunkioje sveikatos būklėje buvo 
paleista namo. Kartu su ja bu
vo paleisti dar du vyrai. Visi 
kiti suimtieji po tardymo buvo 
paleisti tą pačią dieną.

Artimieji, parvežę Daną Kel- 
melienę į Vilkaviškį, kreipėsi į 
ligoninę, tačiau budintis gydyto
jas Jelisiejevas atsisakė sunkiai 
sužalotą ligonę priimti. Visi įsi
tikinę, kad Varėnos KGB įsakė 
Vilkaviškio ligoninei nepriimti 
sumuštos ligonės.

Danutė Kelmelienė po milicijos sumušimo 1979 liepos 
1. Matosi smaugimo žymės kakleir sumušimo ženklai veide.

Po sunkaus smegenų sukrė- 
nas Kelmelienei

gumiečių ir draugovininkų. į * Baublys apsilankė pas vietos 
teismo salę tebuvo įleista apie | kleboną Bronių Jaurą ir parei- 
50 žmonių, o likusios sėdimos kalavo, kad liepos 13 d. bažnyčia 
vietos buvo užimtos valdžios pa- f ’ ' " ’ ..............
reigūnų. į salę nepatekusieji? 
stovėjo koridoriuje. Iš viso at-ž 
vykusiųjų į teismą buvo apie 150 į 
tikinčiųjų. * |

KGB pareigūnai fotografavo į 
visus įeinančius ir išeinančius iš = 
teismo. |

Teismas apklausė penkis liu- slėpti savo veiklos, leido teis- 
dininkus: Buzaitę, Mickevičių, mui pasirodyti objektyviam — 
Čiurlionį, Graževičių ir Tarnu- težino visas pasaulis, kad sovie- 
levičtų^ kurie liudijo, kad kun. bnis teismas be priežasties ne- 
_ — v v&įjoje pe^kiojajreiJayiĮ^nei tikin-

būtų uždaryta iki 15 vai.
Kam buvo reikalingas šis teis

mas? Kodėl KGB kurstė Razvi- 
navičių kreiptis į teismą, o pas
kui jo nepalaikė?

Pirma, Į viešumą išėjo KGB 
pinklės.

Antra. KGB, negalėdama nu-

mus mokslinių žinių šaltinius. 
Blogos valios šiuo atveju ieš
koti netenka, ir.belieka tik at
kreipti jų dėmesį į esamas klai
das. Rimta leidykla pateiktus 
faktus patikrina ir naujoj laidoj 
paprastai pasistengia bent iš da
lies juos atitaisyti.

Kiek blogiau yra su tais leidi
niais, kurių autoriai, vedami as
meninių įsitikinimų, naudojasi 
okupanto pateiktais “moksliniais 
šaltiniais” ir siekia Lietuvą 
parodyti neigiamoj šviesoj. Šias 
klaidas bandant atitaisyti, daž
niausiai susiduriama su “moks
lininku”, bijančiu prisipažinti 
klydusiu ir visu smarkumu gi
nančiu savo pasirinktų informa
cinių šaltinių teisingumą.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba, kiek sąlygos leidžia, ban
do sekti mokslinius kitataučių 
leidinius ir stengiasi juose ati
taisyti Lietuvos atžvilgiu pasi
taikančias klaidas. Šioj srity LB 
gretose sėkmingiausiai reiškiasi 
JAV paštų žinyboj besidarbuojąs 
ekonomistas Algimantas Gurec
kas, JAV LB įgaliotinis Washing- 
tone. Būdamas vienu iš nedau
gelio išeivijoj subrendusių jau
nosios kartos visuomenininkų, 
A. Gureckas yra puikiai susipa
žinęs su moderniąja Lietuvos is
torija, valstybinėmis sienomis, 
politiniais sąjūdžiais ir Lietuvos 
santykiais su kaimynais. Visa tai 
jam padeda autoritetingai leidyk
lom paruošti įvairios apimties 
studijas,atitaisančias klaidas, lie
čiančias Lietuvą ir lietuvius.

ftaNtehhifl C©., Mwr Yurtt —

Leidiny pateikiami kai kurių 
Lietuvos pašto ženklų išleidi
mo faktai ir istoriniai išleidimo 
motyvai. Neapsieinama be ■ 
stambių klaidų. Aprašant 1939 
išleistą Lietuvos 60 centų pašto 
ženklą, teigiama, jog. Lietuva 
“dalyvavo Lenkuos išprievarta
vime” šį klaidingą teigimą ati
taisydamas, A. Gureckas pažy
mi, kad Vokietijos-Lenkijos 
karo metu Lietuva laikėsi neu
tralumo ir 1939 rugsėjo mėnesį 
nepaklausė vokiečių raginimų 
jėga Vilnių iš Lenkijos atsiimti. 
Lietuva Vilnių .priėmė tik tų 
metų spalio 10, sovietam mies
tą esant užėmus .trimis savaitė
mis anksčiau ir Lenkijai karinį 
pasipriešinimą nutraukus. Kiek 
tai liečia patį Vilniaus kraštą, - 
A. Gureckas pristato dokumen
taciją, įrodančią, kad lenkų ap
gaule įvykdytos Vilniaus okupa
cijos nerėmė Sov. Sąjunga, Vo
kietija ir Anglija. Cituojamas 
W. Churchillio 1944 vasario 24 
parlamente padarytas pareiški
mas Vilniaus klausimu.

Aprašant 1920 dviejų ’mafiaų *

ėSov.Š- Įį, 
įfoS mus- Europoj, Arti Ry
tuose, pietinėj Afrikoj, Etiopijoj, 
Kuboj, Irane ir Afganistane ir 
saugumo organų kovą prieš 
kovotojus už žmogaus teises ir 
religiją. Gorki mieste jis yra vi
sai izoliuotas, negali su nieku 
susisiekti ir turi 3 kartus per 
mėn. registruotis policijoj. 
Pfieš jo ištrėmimą Maskvoj 
protestavo 19 Sov, S-gos rašy
tojų ir aktorių ir d augelis laisvojo 
pasaulio Nobelio premijos lau
reatų, rašytojų, menininkų ir 
mokslininkų. Protestus pa
siuntė ir Prancūzijos, Italijos ir

• Ispanijos komunistą partijos.
Irano prezidento rinkinius lai

mėjo finansų ministeris Abelhas- 
san Bani-Sadr, surinkęs per 75 
proc. balsų. Iki šiol jis buvo lai- 
‘ komas nuosaikiu irlx»vo linkęs 

■ tarp JAV ir Irano iškilusią 
krizę likviduoti.

■X£pos W d: tmVbpašertas 
antrasis teismo posėdis. Ant ke
lių, vedančių į Varėną, nuo anks- 
tyvaus ryto stovėjo autoinspek
cija ir surašinėjo vykstančius į 
Varėną: užsirašydavo vairuotojų 
pavardes, kur jie gyvena, dirba 
ir kiek vežasi keleivių.

Tą dieną į Varėną buvo su
kviesta daugybė milicijos, sau-

yra grynasgtdėjęš išvengti.
Teismas kaltu pripažino Raz- 

vinavičių ir nuteisė pusantrų 
metų lygtinai.

Po teismo tikintieji nuėjo į 
bažnyčią, bet duris rado už
rakintas. Vėliau buvo sužinota, 
kad, artėjant kun. S. Tamkevi- 
čiaus teismui, Varėnos m. Vyk
domojo komiteto pirmininkas

skelbta me< 
šmeižtas.
• Trečia. Pasinaudodama šia 
avarija, KGB daugiau negu me
tus laiko šantažavo kun. S. Tani
ke vičių, sutrukdydama daug lai
ko ar tikėdamasi jį atitraukti nuo 
aktyvios veiklos pastoracijoje ir 
tikinčiųjų teisių gynimo sri-

džių iš A. Gurecko užtiktų

niaus priklausomumo klausimu 
buvo pravestas plebiscitas gy
ventojų tarpe. Gureckas teigia, 
kad plebiscito nebuvę. Tiesa, 
1922 lenkai vykdė rinkimus į 
Vilniaus miesto tarybą, tačiau, 

a pulkininkas Čhar-

P. ir š. Korėjų vyriausybių dėl 
abiejų Korėjų sujungimo prasi
dėjo neutralinėj zonoj.

JAV sutiko pastatyti Kinijai 
'stotį JAV satelitų siunčiamiem 
duomenim priimti.

MIRĖ DR. KAZYS 
ALMINAS

Sausio 27 staiga mirė dr. Kazys 
Alminas, veterinarijos gydytojas, 
agronomas.

Buvo gimęs 1907 balandžio 1 
Platelių valsčiuje. -Aukštuosius 
mokslus išėjo Dotnuvoje, Berne, 
Berlyne. įsigijo veterinarijos ir 
agronomijos daktarų laipsnius. 
Dėstė Gruzdžių gyvulininkystės 
mokykloje, Kauno Veterinarijos 
akademijoje ir pokario metais 
Pabaltijo universitete Vokieti
joje.

Drauge jis buvo aktyvus 
kultūrininkas ir lietuviškų kul
tūrinių reikalų mecenatas, kultū
rinių pastangų rėmėjas, aktyviai 
dalyvavo lietuvių mokslininkų 
suvažiavimuose, kongresuose. 
Palaidotas Chicagoje vasario 1. 
Paliko žmoną, du sūnus ir duk
rą. Vienas jo sūnus yra rašyto
jas — Kazys Almenas, gyvenąs 
Washingtone.

MIRĖ JUSTAS PALECKIS

Sausio 29 Vilniuje mirė Jus
tas Paleckis, kuris, kai Lietuvą 
okupavo bolševikai, buvo pada
rytas prezidentu. Pritapęs prie 
komunistinio režimo, ilgai buvo 
valdžioje. Paskui iš tų pareigų 
buvo išimtas ir perkeltas į Mask
vą. Iš ten buvo siuntinėja
mas į užsienius kaip parlamen
to narys.

ton Mlffltn C©., Boston, Mas*. 
— 1979)

Šiame leidiny, aprašant Vil
nių, teigiama, kad Lietuva, 1938 
užmegzdama santykius su Len
kija, atsisakiusi teisių į Vilnių. 
Su teigimu griežtai nesutikda
mas, A. Gureckas cituoja dr. Alf- 
red E. Senn leidinį “The Great 
Powers, Lithuania & Vilna Ques- 
tion 1920-1928”, kuriame nuro
doma, jog lenkai, Lietuvai pa
teikdami ultimatumą, iš jos 
nereikalavo atsisakyti teisių į 
Vilnių.

rinkimuose”, a patys rinkimai 
buvę vykdomi "karinei okupaci; 
jai tebesitęsiant”. Atitaisomos fr 
kitos klaidos: Lietuva į Sov. Są
jungą buvo inkorporuota 1940 
rugpiflčio (ne liepos) mėnesį; 
Darius ir Girėnas žuvo Soldine, 
o ne virt Atlanto.-

Atvykęs į Ameriką, Nebras- 
koje įsigijo ūkį ir vertėsi veteri
narijos praktiką ir ūkininkavimu.

JAV geologinė tarnyba prane
šė, kad apie vakarinę Alaską bu
vo atrasti 5 dideli povandeniniai 
baseinai, galį turėti didelius 
aliejaus išteklius. Du tokie ba
seinai siekia ir Sov. S-gos teri
torinius vandenis.

Justas Paleckis buvo žurna
listas, kadaise leido Naują Žo
dį, dirbo laikraščių redakcijose. 
Buvo gimęs 1899 sausio 10 
Telšiuose.

islamo valstybių konferencija 
griežtai pasmerkė Sov. S-gą už 
jos invaziją į Afganistaną ir pa
peikė Iraną už įkaitų laiky
mą ir JAV už ūkinių sankcijų 
prieš Iraną vykdymą. Egiptas į 
šią konferenciją nebuvo pakvies
tas, bet Afganistano susijungus ių 
šešių partizanų gmpių vadas 
konferencijoj dalyvavo stebėto
jo teisėm.

Ranctom Houae Encydope- 
dia (Naw York —1977)

Patikrinęs enciklopediją, A. 
Gureckas redaktoriui skirtame 
laiške atkreipia jo dėmesį į šiuos 
dalykus: teutonų ordinas Lie
tuvos niekada nenukariavo; 1938 
Lietuvos konstitucija buvo pa
remta autoritetine valdžia, o ne 
fašizmu; Sov. Sąjunga Lietuvą 
okupavo ir ją prisijungė ne dėl 
“vidinių nepastovumų”, bet dėl 
Sov. Sąjungos ir nacių Vokieti
jos konspiracijos prieš Lenkiją, 
Suomiją ir Pabaltijo valstybes. 
Redaktoriui patariama leidiny

Stateaman’iY«ar-Book(Mac- 
mlltan Prasi LttL, London r* 
1979-90) y

Prieš daugiau negu metus JAjf 
LB krašto valdybos narys dr. 
Algirdas Budreckas kreipėsi į. 
minėtą leidyklą dėl faktų Lietu
vos klausimu atitaisymo. Iš re
daktoriaus buvo sulauktas atsa
kymas, tačiau jokių tiesioginių 
pažadų nepadaryta. Patikrinus 
ką tik pasirodžiusį 1979-89 met
raštį, jame pastebėta tik keli ne
esminiai pakeitimai-atitaisymai. 
Pagrindinių pakeitimų nepada
ryta — toliau tebesinaudodama 
sovietiniais Pabaltijo valstybių, 
šaltiniais, ir Lietuvos istoriją 
klastojama, keliant Kapsuką 
vaidmenį prieš “nacionalines jė
gas”, nutylint 1940 okupacijos 
tikruosius faktus, žemės padali
nimą, rinkimus ir t.ti Nesąmo
nėm atitaisyti A. Gureckas, kaigį 
ir anksčiau dr. A. Budreckik’ 
paruošė ilgesnę studįjėlę. Ate£ 
tis parodys, ar įdėtos pastangoj 
atneš pageidaujamų rezultatu 
Ar neprireiks leidyklą mokslina 
spaudoj sukompromituoti, kaip 
kad prieš keletą metų buvo pa
daryta “Encyklopedia Britanni- 
ca” atveju. JAV LB visuome
ninių reikalų taryba yrą pasiry? 
žūsi reiksią privesti prie teigte-

A.cZ

kai nerašyti, nes jos nMf*sovieti
nės Rusijos dalis ir respublikų - 
tautinė kalba taip pat nėra rusų 
kalba.

1981 m. €11 bil. <M. biudžetą 
su 16 bil. dol. deficito.

nas 1970.

minės revoliucinės partijos va
das Zis Khan Nassry pareiškė, 
kad jo partizanai kontroliuoja 
rytinio Afganistano Jrktia, Chaz- 
ni ir Logar provincijas. Net ir 
sovietiniai laikraščiai pripažįsta, 
kad kovos su partizūais tebe
vyksta. Kabule buvo U pasalų 
nušautas sovietų kareivis. Spė
liojama, kad čia ynžuvę apie 
1,500 sovietų karių.

P. Afrika atitraukė tavo kariuo
menę ii Rodezijos, kur Ji saugo
jo Rodezįją ir P. Afriką jungian
tį tiltą per Limpopoupę.

mente susektu Inipų lizdą, a^>„, 
mįįos Štabo viriininkas Sbigetą 
Nabano atsistatydino, o 10 karik,

F. Mondale. 1578,0
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imtas Vyt Skuodyu Prez. Carte-
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VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokato*, 357 Larilfkją tų problemų įprrnrhme, sau- Šiuose posėdžiuose buvo gau

sio 11 ir 15 į Baltuosius Rūmus šiai atstovaujamos religinės in- 
* sukvietė įvairiem amerikietiš- stitucijos, ūkininkų sąjungos, 

kosios visuomenės sluoksniam 
atstovaujančius asmenis. Tam

posėdžių forma: priešpiečiai 
Baltagų Rūmų “valstybiniam” 
valgomajam kambary, JAV val
džios vadovų pranešimai, atsaky-

Savaitės 
: Įvykiai

> RdMdGGGMėdGGDGGdMtoMGm 
| Žvalgybos - organai skelbia, 

kad į Afganistaną pasiųsti Sov. 
S-gos kariai, priklausą įvairiom 
islamo religijos grupėm, yra ne
patikimi.

Gynybos sekretorius Harold 
’ Brown kongreso komitetui pa

reiškė, kad, ginant JAV gyvybi
nius interesus Persijos įlankoj, 
gali būti panaudoti ir taktiniai 
atominiai ginklai.

šiuo metu Maskvos olimpi
nius žaidimus žada boikotuoti 

. JAV, Olandija, Kanada, Australi
ja, N. Zelandija, Britanija, Sau- 
di Arabija ir Norvegija, bet JAV 
tiki, kad tokių valstybių gali at
sirasti net apie 60.

P. Afrikos tautinio kongreso 
3 ginkluoti teroristai, siekdami 
išlaisvinti kelis politinius kali- 

. nius, užėmė Pretorijos banką ir 
- paėmė apie 60 įkaitų. Policijos 

daliniai visus teroristus ir 1 į- 
kaitą nušovė, o kitus įkaitus iš- v 
vadavo.

JAV armijoj šiuo metu tarnau
ja tik 6,000 žydų, nors jų čia 
gyvena apie 6 mil.

Sov. S-gos žemės ūkio 33 mil. 
darbininkų per 1 praeitus me
tus pagamino 179 mil. t javų 
ir 1&& mibrt Tnėsos," o mil. 
4AV. ūkininkų-^”29SYWfl.Ti ji$ų 
ir, 22.7 mil. t mėsos.

Vietnamo Ho Chi Minh mies
to komunistų partijos sekretorius 
Hoang Hun Guyhh, lankydama
sis tarnybos reikalais V. Euro
poj, pabėgo į vakarus.

Kubos policija areštavo 15 
Kuboj gimusių amerikiečių, ku
rie ten buvo nuvykę lankyti gi
minių. Į JAV pasiteiravimus dėl 
jų likimo atsakymo nesulaukta.

Saudi Arabija, Irakas, Ku- 
wait, Jungt. arabų emiratas ir 
Qatar pakėlė aliejaus kainas 2 
dol. už statinę nuo sausio 1.

Londono laikraštis paskelbė, 
kad į Britanijos min. pirminin
ko Winston Churchill vadovauja
mą ministerių kabinetą įsi- 
sukusiem šnipam vadovavo 1935 
nuo Hitlerio persekiojimų į Bri
taniją atbėgusio prof. Rene 
Kuczynski duktė Ruth, kuri dar 
buvo žinoma ir Ruth VVemer, 
Ruth Brewer ir Ursula Beurton 
vardais, šiuo metu gyvenanti 
Rytų Vokietijoj.

Sirijos ambasadoj Paryžiuj pa
dėta teroristų bomba sprogdama 
užmušė 1 ambasados tarnautoją 
ir 8 sužeidė.

nepasitenkinimą, . 
kad valstybės sekretorius nesi- j 
teikė atvykti, ir pasidžiaugęs dr. ] 
Brezinskio pranešimu, klausė, 
kaip dabartinė padėtis atsilieps - 
į žmogaus teisių gynimą apskri- ( 
tai ir ypač Madrido konferen
cijoj. Atsakydamas, Brzezinskis 
užtikrino, kad naujai susidariusi 
situacija neatsilieps neigiamai į 
žmogaus teisių klausimą ir 
prez. Carterio administracija už
imtų pozicijų nesilpmns. Kiek 
vėliau, sausio 15 posėdy, į pa
našų klausimą D. Aaron atsakė, 
kad JAV-ės Madrido konferenci
joj dalyvaus, nors sovietai ir at
sisakytų ten būti. R. Bričkus po
kalbio su D. Aaron metu kėlė 
svarbą JAV-ėm turėti aiškią po
litinę strategiją ir nesitenkinti 
vis iškylančių gaisrų gesinimu. 
Juk Afganistano įvykiai — ne 
naujiena. Prieš juos turėjom Pa
baltijo valstybių okupaciją, Če
koslovakijos, Vengrijos ir kitas 
panašias invazijas. A. Gečys ska
tino nesitenkinti vien ekonomi

darbininkų unijos, mokslo insti
tucijos, prekybininkų organiza
cijos. Baltieji Rūmai nepagailė
jo dėmesio ir tautinėm grupėm, 
ypač lietuviam, kurie gausiausiai 
iš visų tautinių grupių buvo at
stovaujami. Sausio 11 posėdy 
dalyvavo JAV LB tarybos narys 
Rimas Česonis, PLB ir JAV LB 
įgaliotinis Washingtone , Algi
mantas Gureckas ir žurnalistas 
Vincas Rastenis. Sausio 15 lie
tuviam atstovavo JAV LB krašto 
valdybos narys ir visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Algi
mantas Gečys, PLB visuomeni
nių reikalų komisijos vice
pirmininkas dr. Kazys Ambrazai
tis, Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos centro 
valdybos vicepirm. Romas Brič- 
kus ir Lietuvos vyčių organiza
cijos darbuotoja Eva Migonis.

Sausio 11 posėdy pranešimus 
pateikė patarėjas krašto saugu
mo reikalam dr. Z. Brzezinski, 
prekybos ir žemės ūkio ministe
rijų viceministeriai. Sausio 
15 kalbėjo valstybės sekretorius 

. C. Vance, žemės ūkio sekreto
rius R. Bergtand ir dr. Brze- 
zinskio “dešinioji ranka” David 
Aaron. Abiem posėdžiam pirmi
ninkavo prezidento patarėja su 
kabineto nario rangu AnnWex- 
ler; jai talkino lietuviam gerai Bet JAV pradėjus organizuoti 
pažįstama jos padėjėja Victoria 
Mongiardo. -y

Pranešėjų mintys siekė for
muoti palankų, klausytojų nusi
statymą JAV administracijos li
nijai, siekiant amerikiečių įkaitų 
Irane išlaisvinimo ir vykstant 
Afganistano invazijai. Susidarė 
įspūdis, kad JAV-ės karinės kon-

rintą akciją už žmogaus teises.

tautom, tai rieturtt*| būti daro
ma Rytų Europos valstybių 
sąskaitom.

LB-nei atstovavę dr. K. Amb
razaitis ir inž. Alg. Gečys para
mos JAV kongrese EJetuvos dip
lomatinei tarnybai veikalu (spe
cifiškai dėl įstatymo. projekto 
H.R. 5407 priniano) lankėsi 
kongresmenų F.Fitiuan, A. Ben- 
jamin, R. Kastaayer įstaigose. 
PLB ir JAV LB visuomeni
nių reikalų veiklos koordinavi
mo klausimais Vaslringtone ta
rėsi dr. K. Ambrcaitis, Alg. Gu
reckas ir Alg. Gečys. R. Ceso- 
nis susitiko sukeltais Baltųjų 
Rūmų pareigūnais tautinių gru
pių atstovų įjungimo į prez. 
J. Carterio rinkiminę kampa
niją reikalu.

A Gč. (LB Inf.)

ATSARGOS JAV SĄJUNGININKAI

JAV-bėm pasmerkus Sov. S- 
gos karinį įsiveržimą į Afganis
taną, Europos sąjungininkai ir 
Japonija, nors ir be didelio en
tuziazmo, JAV politikai pritarė.

ūkines sankcijas prieš Sov. S- 
sąjungininkų pritarimas dar 

labiau pritilo. Reikia atsimin
ti, kad Europos bendrosios rin
kos valstybių pereitų metų eks
portas į Sov. S-gą siekė 8.3 bil. 
dol., o JAV — tik 3.3 bil. 
dol. Be to, V. Vokietija, Italija 
ir Prancūzija tikisi pirkti iš Sov. 

, S-gos natūralinių dujų ir tuo bū- 
jos vengs, tačiau šaltojo- su v-.

. Įteikia
pasiruoš Iraną pamokyti Europai ąį

jos sunaudojame prisotinto ųra- 
nijaus atominėm energijos įmo
nėm, o V. Vokietija jaustųsi la
bai patenkinta, jei Sov. S-ga ne
sukeltų spaudimo į V. Berlyną 
ir nepradėtų kenkti jos veda
mai Rytų politikai.

Prancūzija jau nuo seno veda 
nepriklausomą politiką ir vengia 
pasidaryti JAV satelite, o be to, 
jos komunistų partija yra stip-

— jų sugrąžinimu į maisto trū
kumo laikotarpį. Sekretorius 
Vance pasisakė ir už amerikie
čių sportininkų nedalyvavimą 
Maskvos olimpinėse žaidynėse. 
Visi JAV ėjimai paremti žmo
gaus gyvybės vertinimu (įkaitų 
išlaisvinimas) ir Persijos įlankos 
naftos šaltiniam skiriama svarba. 
Pripažinta, kad, netekus naftos 
šaltinių, laisvasis pasaulis galėtų 
būti pastūmėtas į depresiją, di
desnę už 1932 metais buvusią.

Buvo paliesti ir pabaltiečiam 
rūpimi klausimai, nors nė vienas 
iš pranešėjų nesiteikė specifiš
kai paminėti Pabaltijo valstybių

114th St' Richmond HHI. I J.Y. 11413. Tat. (212) 441-3311.

AUCE’S FLORIST SHOP. lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlė* Įvairiem progom. 646-5454-9527; vakaro: 835-4149

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 64-02 Jamalca Avė. (prie Porest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421.- Suteikto garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visos* miesto dalyse. T*L 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Ate 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Ucensed Manager and Notory 
Public, 660 Grand St, Brooklyn. N.Y 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teizekra, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office: 425 Lsfayetto St (Cor. WHson Avė.), tolei. 344*5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS - ŠERMENINES: Haven HIH 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamalca Avė., Richmond HHL N.Y. 114)8; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooldyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvo* šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninė* bet 
kurioj miesto daly. ______________ < , • ;
JUOZO ANDRIUŠIO Reni Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikta naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Av*., Woodhaven, N.Y. Tetef. 847-2323 
(namų tetef. 847-4477). Įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrtušlo klientais. ______

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1863 Madison St., Rldg*wood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu-

riausia visoj V. Europoj ir ištiki
miausia Sov. S-gos politikos rė
mėja. Prancūzijai atrodo, kad jos vėms Ir kL pramogoms. Be to, duodami poialdotuvinlai pietūs. Pirmo* 
saugumui daug daugiau gali pa- " ” ‘ **"
dėti atoslūgio politika, o ne 
JAV patikinimai, kad Europa bus

Visos Italijos 'vyriausybės 
seka nerašytu politiniu įstatymu 
— nesudaryti įspūdžio, kad gau
sūs Italijos kairieji galėtų vyriau
sybę apkaltinti Italiją padarius 
JAV kolonija.

Tik viena Britanija be jokių 
išimčių ne tik sutiko prisijung
ti prie. Sov. S-gaitaikomų ūkinių

rūšies iletuviškaa maWae prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai, Dalia ir Alberta* Radžiūnas, sav. - 43-04 Junctton Blvd.. Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Tetef. 779-5156.

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

rdm jėgom'teikti politinę, kari
nę ir ūkinę-paramą Persijos įlan
kos valstybėm, o JAV ir Brita
nijos karo laivynus sutelkti Vi
duržemio jūroj ir Indijos vande
nyne galimam sovietų puolimui 
į Persijos įlanką atremti.

Japonija taip pat bijo, kad 
Sov. S-ga nesutrukdytų japonų 
žvejybos sovietų vandenyse ir 
kad dar labiau neįsitvirtintų Ja
ponijai priklausiusiose Kurilų 
salose. K. J.

BRITANIJOS DARBO
PARTIJOS VARGAI

FLORIDA Apartmcntai
uBuB

- -.. u :-----  -- - •TJ CHT A 6outevord,«. Ptetenburg trach,PI. 99700...,IjO JL 1 JCj Telefonai («I9) . Vakare (819) 94$-ta*

.... n. r-. >.<■■■'i ■ ■■ m " - r i....

NAUJAUSIUS 1860 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: 50-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.
MONY — Dr. M. Biemonett, Iteturi*, draudžia:'sveHurtą, nedarbingumą, 
pensijas, gyvybę. (N.Y., N J. Ir Ccnn.) Apsidrausdami pa* Jį su
taupysite 30%-50% premijos mokėjimą. Draudimo Įvairiu* grupės, kurta* 
galite pasirinkti. Skambint! dieną: 201 964-3600. Vak., savaitgaliais: 
201 654-3756._____________ __ ____________________ _____________
RAYMOND KIVITA, lietuvių kilmės nekHnoJamo turto prekybininkas, 
dirba su Century 21 Frlendty Reaity, 63 We*t Merrick Rd., Valley 
Stream, N.Y. 11560. Tetef. 516 825-6511. Pasigrožėkit Long Island gamta. 
Visi modernūs patogumai. Aptarnaujama Valley Stream; Lyndbrook, 
Malveme, Franklln Square, Woodhaven, Richmond HIH, Gueens.

66-86 80 ST., MIDDLE YH.LAGE, OUEENS 
Phonrn: 326-1282 326-3150

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VSAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JCRSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE: IŠTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIU.

mentinę sistemą Partijos parei
gūnas lordas Uuterhfll prieš 
trejus metus išaiJkino nedidelės 
karingųjų grupės, turinčios apie 
2,000 narių(partkj ya 284,000

— GAUSI PARODU SALĖ

n

■Mins

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
įsakė sumažinti Sov. S-gos am
basados tarnautojų skaičių iki 
7 ir visiem dar užsilikusiem so
vietų technikam išvykti iš Egip
to.

Andrei D. Sacharovo žmonai 
Jelena Bonner buvo įsakyta at
vykti pas valstybės prokurorą.

Pralaimėjusi paskutinius Bri
tanijos - parlamento rinkimus, 
darbo partija yra visą laiką var
ginama tarpusavio nesantaikos 
tarp partijos nuosaikiųjų sparno, 
kuriam vadovauja buvęs minis- 
teris pirmininkas James Calla- 
ghan, ir kairiojo sparno. Partijos 
29 narių vykdomasis komitetas, 
nutardamas neskelbti pranešimo 
apie trocldninkų sąmokslą įsifil
truoti į partiją, suteikė partijos

vadui Callaghan antrą pralaimė
jimą. Be to, šis komitetas dide
liam dešiniųjų gmp^s nustebi
mui vėl grąžino į partiją iš jos 
anksčiau pašalinį radikalų par
tijos kairiojo sparno veikėją 
“raudonąjį Ted”Heslin.

Nuosaikus partijos parla
mento atstovas Nevi Be Sandel- 
son per 9 metus įrodinėjo, kad 
partijos vykdomasis komitetas 
remiąs tokius partijos narius, 
kurie siekia pamikimti partijos

Čiau partijos vyfcdtaaesis komi
tetas šį prandin^ atsisakė 
skelbti.

Toni Benu, sieb(* paveržti

Lietuviai su JAV

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
į?AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)

MAŠINOS

NIŲ VIETŲ LANKYMAS 
KELIONES .i’ 

{LIETUVĄ

MOKTn GALIMA
. ___-___ ŽTATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA ift AKREDITUOTA AGENTŪRA

T? '■ ■
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Į pasaulio lietuvius

PASIGENDAM BRAZAITIŠKŲ
ASMENYBIŲ
— . , i —...... ■ ■■ 1

Vytauto Vaitiekūno paskaita, skaityta prof. Juozo 
Brazaičio mirties penktųjų metinių proga Kultūros 
Židiny sausio 13 -----------------------------------------------

1980 sausio 26 Chicagoj, JAV, gelio kraštų reikalavimo iškelti 
buvo susirinkusi Pasaulio Lietu- olimpines žaidynes iš Mask-
vių Bendruomenės visuomeni
nių reikalų komisija, kuri svarstė 
Sovietų Sąjungos agresiją Afga
nistane ir pasaulio lietuvių lai
kyseną šiuo metu. Skelbiam ko
misijos sutartas išvadas ir prašy
mus.

Sovietų Sąjungos agresija 
prieš savarankiškai gyventi sie
kiančią afganų tautą sukrėtė viso 
pasaulio taiką ir laisvę mylin
čius žmones, įskaitant ir Tre
čiojo Pasaulio tautas. Lietuvių 
tauta šį naują sovietų imperia
listinį veiksmą ypatingai pergy
vena ir reiškia simpatijas afganų 
tautai, nes prieš 40 metų lietu
viai buvo to paties sovietų im
perializmo auka.

Šis rimtas pasikėsinimas į pa
saulio taiką reikalauja iš visų 
mūsų stiprios reakcijos. Todėl 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės visuomeninių reikalų ko
misija, apsvarsčiusi susidariusią 
padėtį ir tautos interesus, krei
piasi į visus pasaulio lietuvius, 
tiek užsieny, tiek ir tėvynėj, 
su šiais prašymais:

1. Visame pasauly, kur tik 
gyvena lietuviai, turi būti reiš
kiamas protestas prieš sovietų 
agresiją Afganistane. Prašom ati
tinkamais žygiais (demonstraci
jomis, laiškais, telegramomis, te- 

per kraštų valdžios įstaigas, 
spaudą, radiją, televiziją ir kitas 
institucijas kartu su visais laisvę 
gerbiančiais žmonėmis ir orga
nizacijomis. Būtina pasauliui 
priminti, ypač Vasario 16 dienos 
proga, kad ir Lietuva prarado sa
vo laisvę ir nepriklausomybę 
prieš 40 metų dėl Sovietų Są
jungos agresijos, ir reikalauti, 
kad sovietinės kariuomenės 
būtų ištrauktos ne vien tik iš 
Afganistano, bet ir iš Lietuvos 
ir kitų pavergtų kraštų.

2. Šiuo metu vienas iš veiks
mingų būdų sovietiniam agreso
riui nubausti yra rėmimas dau- 

vos ar jas atidėti, kol agresija 
tęsis. Kviečiam ypač pasaulio 
lietuvių sportininkus šia linkme 
įtaigauti savo gyvenamų kraštų 
olimpinius komitetus ir vyriau
sybes ir visus lietuvius atsisa
kyti dalyvauti ar bet kokiu 
būdu remti olimpines žaidynes 
Maskvoj.

3. Kiek tai liečia išeivijos san
tykius su lietuviais okupuotoj 
tėvynėj, pabrėžiam, kad lietuvių 
tauta nėra atsakinga už sovieti
nius imperializmo veiksmus. To
dėl būtų klaidinga jai taikyti 
bet kokias sankcijas, nes Lietu
va yra tokia pat imperializmo au
ka, kaip ir Afganistanas. Išeivi
jos pareiga yra toliau remti lietu
vių tautą įvairiausiais būdais 
šiais jai pasunkėjusiais laikais. 
Turėtume atsiriboti nuo siūlymų 
savo veiksmais izoliuoti pačią 
pavergtą lietuvių tautą, lyg ji 
būtų atsakinga už sovietų ag
resiją. Turim skirti okupantą 
nuo okupuoto lietuvio.

Santykiuose su pavergtoj Lie- 
tuvoj gyvenančiais tautiečiais 
kviečiam ir toliau laikytisvisų 
išeivijos veiksnių bendjaišu- 
tartų išvadų 1974 White Plains, 
New Yorke, įvykusioj Lietuvos 
laisvinimo darbo konferencijoj, 
kur sakoma: '

pagrindinių žmogaus teisių pa
neigimą Lietuvoje, ypač prieš 
religijos persekiojimą ir Lietu
vos žmonių bendravimo su ki
tais kraštais varžymą. Kiek įma
noma okupacinio režimo varžtų 
ribose, laisvojo pasaulio lietu
viams tikslinga puoselėti ir plės
ti ryšius su pavergtoje Lietuvo
je gyvenančiais tautiečiais išei
vijos tautiniam tapatumui su 
savo tauta išlaikyti ir solidaru
mui su ja ugdyti. Tuos ryšius 
mezgant ir palaikant, išeivijos 
lietuviams tenka vadovautis savo 
sveika nuovoka, sąžinės jautru
mu ir tautiniu sąmoningumu,

Ir kodėl? Kodėl šitokia Juo
zo gyvenimo dialektika? Galbūt 
todėl, kad lygiagrečiai savo 
įgimtam introvertiškam, tariame, 
moteriškai švelniam kuklumui, 
lygiagrečiai savo įgimtam jaut
rumui kitų nesėkmėm bei 
skriaudom ir lygiagreičiai savo į- 
gimtam pedagoginiam taktui 
kantriai išklausyti kiekvienos su
sopusios širdies atsivėrimą ir ją
suprasti bei sustiprinti, trumpai 
tariant, lygiagrečiai savo įgim
tam “behavior”, savo “Lebens- 
art”, Juozas taip pat buvo iš
mokęs ir tvirtai įsisavinęs savo 
pasaulėžiūros principus, savo 
“Weltanschaung”, savo “con- 
ception of the world”, be to, 
dar išsiugdęs savo geležinę va
lią.

Kai 1965 sausio 20 Apreiški
mo bažnyčioje Brooklyne Juozą 
ištiko pirmasis širdies priepuo
lis ir, dr. Radzivano atgaivintas, 
jis pats vienas parvairavo auto
mobilį į savo Flatbushą, tai bu
vo ne tik Viešpaties gailestin
gumas jam, bet ir jo paties 
geležinės valios ryžtas nepa
siduoti.

Taigi iš vienos pusės Juozo 
į aplinką spinduliuojanti asme
nybės šiluma, tačiau iš antrosios 
pasaulėžiūriniai principai ir tų 
principų tarnyboje geležinė 
valia galbūt neišvengiamai kry
žiavusi Juozo gyvenimo, gali- 
ma sakyti, tragiškoje dialektiko
je.

Po karo lietuvių tremtinių at
žvilgiu ir vėliau mūsų išeivijos 
atžvilgiu Juozui rūpėjo formuoti 
lietuvių atsparumą ne tik sovietų 
kėslam, ne tik pačiuose lietu
viuose pasireiškiančiam destruk
tyviam elementui, bet ir sveti
mos aplinkos demoralizuojan
čiam poveikiui. Juozui taip pat 
rūpėjo, kad išeivijos intelektua
lai susipažintų su naujomis, po 
karo iškilusiomis idėjomis vals
tybinės santvarkos atžvilgiu. 
Tuo reikalu Juozas rašė:

“Pasidalinimas mintimis, loja
lus svarstymas veda prie aišku
mo, prie nuomonių panašumo 
ar skirtingumo^ Jei.’ryškėtų nuo
monių artimurhas. būtų kai kas

vengiant bet kurių veiksmų, ku
rie galėtų pakenkti Lietuvos 
valstybiniam tęstinumui ar lietu
vių tautos pastangoms išlikti ir 
išsivaduoti iš okupacijos.”

Vytautas Kamantas
PLB valdybos ir
PLB visuomeninių reikalu 
komisijos pirmininkas

Saulius Kuprys
PLB valdybos ir
PLB visuomeninių reikalų 
komisijos vicepirmininkas
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laimėta, siekiant bendros visuo
meninės minties. Jei ryškėtų 
skirtingumas — būtų rimtas aks
tinas patikrinti dar kartą abipu
siškai savo principinį nusistaty
mą abejojamu klausimu ir gali
mumus suderinti skirtingas nuo
mones praktiniame gyvenime.” 
O kad tokie svarstymai būtų 
vaisingi, pagal Juozą tam reika
lingas ne tik “noras savo idė
jas kitiem įteigti, bet džentel
meniškas sutikimas, kad vieno 
žmogaus idėja nebūtinai yra ne
klaidinga, kad ir konkurento idė
ja gali būti teisinga; (reikalin
gas) pripažinimas, kad, norint 
laimėti bendradarbiavimą 
praktiniame gyvenime, galimi ir 
reikalingi kompromisai; norint 
laimėti sugyvenimo pažangą, 
reikia pakelti save ir artimuo
sius, o ne konkurentus žemin
ti.”

Laukia audiencijos pas popiežių Pijų XII 1950 metų birželio 
mėn. Iš k. V. Sidzikauskas, prel. M. Krupavičius, prof. 
J. Brazaitis.

Juozui ypatingai imponavo 
pokarinėje Prancūzijoje iškilęs 
naujas Mouvement Republicain 
Populaire sąjūdis trumpai 
MRP. Šio sąjūdžio platformoje 
Juozui ypatingai patiko du daly
kai: siekimas priartinti politiką 
prie moralės ir siekimas išjung
ti iš valstybės politikos konfe
sinius klausimus. Nors Juozas 
nemanė, kad išeivijoje mūsasis 
politinis sus i grupavimas pasau
lėžiūriniu pagrindu greitu laiku 
pasikeistų ir visos mūsų politi
nės grupės religijos veiksnį pri
pažintų pozityviu veiksniu, jis 
vis dėlto laikė naudingu užda
viniu įtaigauti lietuviam nepa- 
saulėžiūrinės politikos supra
timą ta prasme, kad jokia val
džia netarnautų tik kuriai vienai 
pasaulėžiūrai, o rūpintųsi užtik
rinti laisvę visom pasaulėžiū- 
rom. Tačiau Juozo gyvenimo

Prof. Juozas Brazaitis 1944 
metais, atvykęs į Vokietiją

dialektikoje ir šios tikrai dides
niam lietuvių tarpusavio suartė
jimui ir sugyvenimui paveikios 
mintys faktiškai tik suerzino žy
mią dalį paties J uozo ideologinių 
vienminčių ir nesulaukė jokio 
palankaus atgarsio kitų ideologi
jų sluoksniuose, bent man tokie 
atgarsiai nežinomi.

Nors psichologija, sociologija, 
statistika, įstatymai ir kiti veiks
niai žmones grupuoja labai įvai
riais atžvilgiais, faktiškai betgi 
tėra du apsigimę žmonių tipai. 
Vieno tipo žmonės rūpinasi, sie
kia ir stengiasi kuo nors tapti 
kuo aukščiau iškopti visuome
ninės,profesinės, turto padėties 
kopėčiomis, būti kitų priešakyje, 
būti žinomi ir matomi. Antro
jo tipo žmonėm pirmiausia rfl- 

: p* ką mors nuveikti, kas reika
linga šeimos, organizacijos, išei
vijos, tautos uždaviniam vykdy
ti. Ką nors nuveikti, nesirūpi
nant, kokia iš to bus nauda 
ar garbė sau pačiam.

Neabejotinai Juozas buvo 
antrojo tipo žmogus. Ne dėl nau
dos ar garbės jis iki išnaktų 
rašydavo XX Amžiaus dienraš
čiui straipsnius, pats juos po vi
dunakčio nunešdavo gerus 4-5 
blokus į Žaibo spaustuvę, kad 
anksti rytą dienraščio linotipi
ninkas rankraštį jau rastų spaus
tuvės pašto dėžėje. Ne dėl nau-

(nukelta į 4 psl.)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS (SPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College
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džiu “Bienvenu!” (Sveikinu at
vykus!) prancūzų kalba. “Je suis 
un dės pretres de la Knessiye 
Fatima” (Aš esu vienas iš Fati- 
mos parapijos kunigų). Esame 
laukiami! Pasirodo, kad jis yra 
karmelitas iš Šveicarijos, Bag
dado lotyniškojo rito katalikų 
parapijos vikaras.

Esu Mesopotamijoje — kraš
te tarp dviejų upių, Eufrato ir 
Tigro. Kadaise čia būta rojaus. 
Tvanki naktis. Girdžiu musul
mono rytinę maldą: “Allah akh- 
bar!” (Allah — Dievas yra gar
bingas!).

Bagdade
Pere Pienre, mūsų laukęs kar

melitas, jau turi surikiavęs še
šetą taksių. Bėda su lagaminu. 
Mat, taksiai mažučiai, — rusiš
ki, vokiški (iš Rytų Vokietijos). 
Didieji, iš senų laikų, reti ir vos 
vos bepajuda, drebėdami iš se
numo. Mąn bėdos nėra. Keliauju 
su mažu lagaminėliu. Savo man- 

1 tą su kasdienos reikmenimis ir 
fotografijos aparatūra galiu laiky
ti ant kelių. Daugiau mantos tu-

♦

rį baiminasi. Reikia ją patikėti 
taksio stogui. Taksistas skubina 
sėsti, net važtos virve prie stogo 
nepririša. Sako, reikia skubėti, 
nes tarp aerouosto ir Knessi
ye Fatima yra daugiau kaip 10 
kilometrų su keletu policijos 
užtvarų. Tik pataria pasus turėti 
po ranka.

Išsijudiname rrffėsto šviesų 
linkui. Dabar jos rytiniame ho
rizonte. Lyg kolonija ant mėnu
lio, šviesomis žėri ir ugnimi 
spiaudosi naftos rafinavimo 
įmonė. Karinė policija tikrina tik 
taksisto leidimus. Per mūsų vei
dus tik su rankine šviesa per
bėga.

Ko aerouoste bijota, tas ir įvy
ko. Kiniečio archeologo lagami
nas kažkur nušoko pakelyje į 
naktį. Ieškoti? Allah, apsaugok! 
Bijo ieškoti ne tik taksistas, bet 
ir parapijos kunigai.

Palengva aušta. Ir gaidžiai kur 
ne kur gieda. Iš minaretų aidi 
pagarsinti šauklių balsai ir mal
da. Krintu trumpam poilsiui ant 
čiužinio parapijos salėje.

Harun ar-Rašld mieste
Harun ar-Rašid — Aaronu Tei

siuoju, Bagdado kalifu, gėrė
jausi dar gimnazistu būdamas. 
Du dalykai man nuolat liko at
mintyje: Seherezadė, Tūkstan
čio ir vienos nakties pasakų 
didvyrė, ir Harun ar-Rašid žir
gai. Be to, knyga ir filmas apie 
Bagdado vagį tebėra gyvi vaiz
duotėje.

Knessiye Fatima parapija yra 
vargingoje miesto dalyje. Para- 
piečiai turi būti neturtingi. Ir 
salėje, kurioje guliu, cementi
nės grindys atspindi vargą. Už
migti negaliu. Per langą iššoku 
į kiemą, o iš čia, suradęs laip
tus, užsidanginu ant plokščio sa
lės stogo. Čia galima pasismagu- 
riauti ir ryto gaivoje atsigauti.

Dievas Marduk ant Babilono Šventosios gatvės sienų

Knessiye Fatima yra vakarinė
je Tigro pakrantėje. Namas, ant 
kurio stogo džiaugiuosi ryto gai
va, — dviaukštis. Galiu matyti 
ne tik Tigrą, bet ir senamiestį— 
Al Monsur miestą. Rytuose jau 
matau, iš kur saulė tekės.

Bagdadas — jaunas mies
tas Mesopotamijoje. Kali
fas Mansur ėmė jį statyti 762 
m. po Kristaus. Gi garsiausio 
abasidų dinastijos kalifo Harun 
ar-Rašid valdymo laikotarpiu 
(786-809) jis tapo pačiu iškiliau
siu miestu islamo pasaulyje. 
Mokslo ir meno pažibos jį pla
čiai garsino, o įplaukos iš pre
kybos šilku ir emalio dirbiniais 
jį svaigino turtų džiugesyje. Pla
tūs sodai su gaivaus vandens 
fontanais davė Bagdadui pravar

dę “Palaimos buveinė”. Šis iš
kilusis Bagdado amžius kaip tik 
ir atsispindi Tūkstančio ir vienos 
nakties pasakose. Jau Harunar- 
Rašid amžiuje jame gyveno pora 
milijonų gyventojų. Nūdien tėra 
tik 2.5 milijono. Su Harun ar- 
Rašid mirtimi ėmė merdėti ir jo 
numylėta Palaimos buveinė. Ka
lifato sostinė buvo perkelta į Sa
maną šiaurėje.

Ir tekanti saulė karšta. Ji mane 
nuveja nuo stogo į parapijos kie
mą.

Mišios arabiškai

Kiemas keturkampis ir užda
ras. Siena nuo gatvės aukšta, o 
vartai apkaustyti geležimi. 
Palmės, kaktusai, žydį krūmai 
karštoje saulėje kvepia rojumi. 
Aplink kiemą buitiniai parapijos 
pastatai. Durų daug. Jos visos iš 
kiemo pusės. Vienos jų veda į 
klases, kitos į sandėliukus, o vie
nos net į virtuvę su valgomuo
ju kambariu. Kiemą nuo gatvės 
skiria didžiulis pastatas. Vietoje 
langų matau pailgus plyšius. 
Laiptais pasiekiu duris, kurios 
atrodo lyg praviros. Durys į 
dievnamį. Viduje paprasta ir jau
ku. Jokių paveikslų, jokių sta
tulų. Tik didžiulis kryžius už al
toriaus. Tuojau bus mišios. Atpa
žįstu jaunąjį Pere Piene. Sutin
ku ir parapijos kleboną, žilagal
vį karmelitą. Ir jis šveicaras. 
Vietinių pašaukimų, atrodo, Ira
ko lotyniškojo rito katalikų tarpe 
beveik nėra. Jau dešimtmečiais 

čia katalikus aptarnauja euro
piečiai vienuoliai.

Žmonių dievnamyje pora tuzi
nų. Vyrai, moterys ir paaugliai 
— berniukai ir mergaitės. Kai 
kurios moterys laiko rankose kū
dikį. Veidai saulėj išvagoti ir pa
judinti.

Mišios skiriasi tik kalba — au
kojamos arabiškai.

Ya Rabb, irhama! (Viešpatie, 
pasigailėk!)

Ya Masiah, irhama! (Kristau, 
pasigailėk!)

Ya Rabb, irhama! (Viešpatie, 
pasigailėk!)

Atėjus pakylėjimui, visi daly
viai ištiesia rankas altoriaus lin
kui, o kunigai gieda pašventini
mo žodžius. Melodija arabiška, 
kupina ilgesio aidų. Po pakylė
jimo, kunigui ištarus “Tikėjimo 
paslaptis”, pasigirsta “Amen!” 
(Tebūnie!) ir “Maram tha!” 
(Viešpatie, ateik!)

Musulmonai laiko Jėzų vienu 
iš pranašų. Jį labai gerbia. Ta
čiau jie netiki, kad Jėzus yra 
Dievo Sūnus. Evangeliją 
skelbti — retenybė. Senųjų 
laikų krikščionijos likučiai. Pere 
Piene papasakoja apie kitą Bag
dado katalikų parapiją. Ji savito 
rito ir tebenaudoja ararnąjų — 
Jėzaus kalbą liturgijoje. Tai, 
sako, Sv. Šeimos parapija Sadu* 
un gatvėje.

(Btu daagteu)
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dos ar garbės Pfallingene jis 
rašydavo Vliko memorandumus, 
kurdavo informacines knygeles 
apie Lietuvą svetimiesiem in
formuoti. Ne dėl naudos ar gar
bės jis buvo Krupavičiaus, Sidzi
kausko, Kaminsko, Bielinio ir ki
tų Vliko bendradarbių neatly
ginamas ir nepakeičiamas šofe
ris į Frankfurtą, Baden-Badeną, 
Augsburgą, Muencheną, Frei- 
burgą, Detmoldą ar Hanau. Ne 
dėl naudos ar garbės literatū
ros profesorius tapo politinės in
formacijos gamintoju. Bet kad 
taip reikėjo, kad nebuvo kas ki
tas tą darbą dirba. Viename savo 
laiške gen. Raštikiui jis rašė:

“Aš buvau jau naikinamos Lie
tuvos. vaikas, ir mano rolė te
buvo kamščio rolė — užkimšti 
skyles, kurios atsirado sunaiki
nus kvalifikuotus žmones. Kam- 
šiojau skyles net tokiose srity
se, kurios man buvo svetimos, 
kurių nekenčiau, kurios mane 
patį Sunaikino”.

Tikrai žiauri gyvenimo dialek
tika.

Savo ruožtu, nepaisant ir tik 
kamščio vaidmens, gaminant 
politinę informaciją, palaikant 
ryšius su diplomatais, redaguo
jant deportacijų memorandumus 
Jungtinėm Tautom ar sielojantis 
okupanto Lietuvoje vykdomu 
genocidu, Juozas vis tiek nebu
vo praradęs savo meninio jau
trumo, savo estetinio masto. Kai 
1948 architektas Tadas Vizgirda 
užsimojo Muenchene išleisti se
riją meniškai apipavidalintų 
knygų “Lithuania, Country and 
Nation”, Juozas įtikino Vliką, 
kad leidėją paremtų finansiškai, 
nes tokie meniški leidiniai in
formacijai apie Lietuvą daugiau 
pasitarnauja, nekaip politinės 
brošiūros.

Negalima neprisiminti . ir 
dar vieno Juozui būdingo bfūo-

BALTIMORE, MD

lietuviam ir 
taip gausiai

besišaipytu-

LB apylinkės veikia
Pirmasis šiais metais LB apy

linkės valdybos posėdis įvyko 
sausio 10.

Pagal valdybos ižd. Algirdo 
Veliuonos pranešimą, Antrojo 
Kaimo spektaklis Baltimorėj 
praėjo sėkmingai: nors ir parei
kalavo didelių išlaidų, dėl gau
saus publikos dalyvavimo val
dybai nuostolių neatnešė. Val
dybos nariai išreiškė gilią padė
ką Chicagos Antrojo Kaimo ko
lektyvui už programos atlikimą 
Baltimorėj, Washingtono moterų 
klubui už spektaklio bilietų 
platinimą sostinės 
visiem tautiečiam, 
atsilankiusiem.

Nors ir kaip 
mėm iš “dešrų su kopūstais”, 
bet lieka faktas, kad dažniausiai 
parengimų finansinis pasise
kimas glūdi už bufeto ir baro. 
Ir šiame parengime suaukotas 
maistas, dovanos loterijai ir tau
rieji gėrimai žymiai prisidėjo 
prie išlaidų padengimo. Džiugu, 
kad LB valdybai Baltimorėj taip 
gausiai talkina visuomenė, ypač 
moterys, kurių dėka bufetai pa
rengimuose lūžta nuo kepsnių 
ir kitų skanėstų.

Toliau posėdy besvarstant 
finansinius reikalus, buvo pa
skirtos piniginės aukos: Lietuvių 
Fondui, Draugui, Darbininkui, 
Dirvai, Lituanus žurnalui, Bal
timorės radijo valandėlei, Wash- 
ingtono lituanistinei mokyklai 
ir Baltimorės mišriam Dainos 
chorui. Nors krašto valdybos nu
statyta kvota Bendruomenės mė
nesio aukom nebuvo pasiekta, 
bet valdyba nutarė skirtumą pa
dengti iš valdybos iždo, tuo pil
nai atsiskaitant su centru.

Finansiškai buvo paremta 
Washingtono lituanistinė mo
kykla, nes ją lanko ir 5 Balti
morės šeimų vaikai. Faktiškai 
dar tebeveikia ir buvusios Bal
timorės lituanistinės mokyklos 
iždas, kurio pinigai tebelaiko
mi banke atskira sąskaita. Nu
tarta tuos pinigus dar laiky- 

gam. Savo atsiminimuose Chur- 
chillis pabrėžia, kad, nepaisant 
jam darytų įvairių priekaištų, 
vis dėlto niekas neradęs pre
teksto jam prikišti, kad būtų 
buvęs neištikimas savo draugam, 
šiuo atžvilgiu Juozas tikrai 
prilygo Churchilliui. Gal net 
daugiau. Jis pats pergyveno 
draugų nesėkmes. Pats sirgo dėl 
jų tarpusavio kivirčų. Pats imda
vosi arbitro iniciatyvos, steng
damasis įąįjausti į abiejų šalių 
nuotaikas,jjas atvėsinti ir tarpu
savio draugiškumą atstatyti. Ir 
tatai jam sekėsi.

Po didžiai intensyvaus darbo 
(o Juozo darbštumas buvo feno
menalus — jis per visą savo gy
venimą vis triūsė ir triūsė, kaip 
tikra darbo pelė) Juozas išgyve
nęs tik 70 metų, 11 mėnesių ir 
19 dienų nuėjo į kapus ir į Lie

Prof. J. Brazaitis kaip DP 1952 sausio 20 laivu atvyko į Ameri
ką. New Yorko uoste jį pasitiko būrelis bičiulių. Apačio
je dešinėje Marytė-Mytė Brazaitytė, už jos V. Brazaitienė, 
J. Laučka, už jų K. Matulaitis, P. Minkūnas; toliau eilėj 
iš k. P. Jūrinis, dr. K. Ambrozaitis, prof. J. Brazaitis, V. 
Vaitiekūnas, S. Samatas; tolimesnėj eilėj — L. Dambriū- 
nas, dr. R. šomkaitė, A. Vaičiulaitis. Gale dr. A. Aviža, dr. 
Br. Radzivanas. Nuotr. V. Maželio . * . . u ..i- .

ti, viliantis, kad ir vėl Baltimo
rėj atsikurs mokykla. Šiuo metu, 
valdybos įtaigauta, Birutė Du- 
lytė-Gorrell rūpinasi lietuvių 
kalbos pamokų įsteigimu mišrių 
šeimų lietuviškai nekalbantiem 
vaikam.

Taip , pat buvo paskirta auka 
Lietuvių Namų bendrovės pia
nino remontui, tikintis, kad ir ki
tos, juo besinaudojančios, orga
nizacijos panašiai prisidės ir bus 
pakankamai lėšų sutelkta jo pa
taisymui; dabartiniame stovy tuo 
instrumentu nebegalima naudo
tis. Kęstutis Cesonis referavo, 
kad nėra vilčių, jog kitos organi
zacijos imtųsi iniciatyvos lėšų 
rinkimui, o bendrovės valdyba 
yra persikrovusi namų remonto 
ir išlaikymo darbais. Po ilgesnių 
diskusijų nutarta, kad LB val
dyba skelbs aukų vajų pianino 
remontui ar kito pianino įsigi
jimui. Finansinių reikalų svars
tymas buvo baigtas nutarimu, 
kad dar prieš metinį susirinki
mą bus peržvelgtas valdybos iž
das ir, jei finansai leis, vėl bus 
paremtos vietinės ir bendrosios 
institucijos.

Pernai surengtas Vilniaus uni
versiteto minėjimas sutraukė 
daugiau žmonių nei tikėtasi, tuo 
padrąsindamas valdybą ruošti 
kultūrinius renginius, šiame 
posėdy buvo pritarta philadel- 
phiečių pasiūlymui kviesti 
bendrai iš Califomijos poetą 
Bernardą Brazdžionį. Tad balan
džio pabaigoj mūsų žymusis 
poetas pasirodys Philadelphijos 
ir Baltimorės scenose. Taip pat 
nutarta kviesti iš Kanados skulp
torių Praną Baltuonį, suruošiant 
jo medžio šaknų dirbinių paro
dą Baltimorėj.

Iki šiol Baltimorėj nėra buvę 
renginių kalendoriaus, ir rengė
jam ne kartą £ra susidarę keblu
mų. Valdyba nutarė, kad tokio 
kalendoriaus vedimu rūpinsis 
Birulė Gailienė, skelbdama jį 
spaudoj ir vietinėj radijo valan
dėlėj. Rengėjai prašomi jai 
skambinti telefonu465-1263, pa
sitikrindami ar rezervuodami 
renginių datas. Iki šiol yra nu
matyti šie renginiai: vasario 3 
— šv. Alfonso parapijos šv. Var-

I
tuvos istorijos lapus. Nepali
ko jokio medžiaginio turto. Nu
ėjo ten, kur jau prieš jį yra nu
ėję jo širdžiai taip brangūs Ju
lijonas, kitas Juozas ir tūkstan
čiai mūsų tautos laisvės kovoje 
kritusiųjų. Jie visi ten susipran
ta. Tik mes čia vieni pailsome 
gyvenimo kely, kiti susitaikėme 
su padėtimi ir kapituliavome, 
dar kiti suburžuazėjome ir ne
bepajėgiame išsikapstyti iš savo 
kasdienybės, o dar kiti neišsi
tenkame šalia vienas kito, pyks
tamės dėl pirmos vietos, dėl va
dovaujamo vaidmens. Ogi kaip 
labai ir šiandien mūsų išeivija 
reikalinga visuomeninių bra- 
zaitiškų kamščių. Tiktai kas 
šiandien kad ir Vliko aplinkoj 
norės prisiimti tik visuomeni
nio kamščio vaidmenį, kai kiek
vienas manosi, kad jam dera 
tik vairuoti, ne dirbti. Bet čia 
jau mūsų pačių, ne Juozo, gy
venimo dialektika.

do draugijos jautienos kepsnių 
balius; vasario 10 — Baltimorės 
draugijų tarybos Vasario 16-osios 
banketas; vasario 17 — LB Bal
timorės apylinkės Vasario 16- 
osios minėjimas; vasario 24
— Sporto klubo pietūs ir meti
nis susirinkimas; kovo 2 — Lie
tuvių Namų bendrovės jautienos 
kepsnių balius; kovo 16 — Ame
rikos legijono lietuvių 154 posto 
jautienos kepsnių balius; balan
džio 19 — mišraus choro Daina 
koncertas ir balius; balandžio 27
— LB ruošiama popietė su Ber
nardu Brazdžioniu; balandžio 
26-27 — LB ruošiama P. Bal- 
tuonio medžio drožinių paroda.

Vasario 16-oslos minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimą Baltimorės 
lietuviai švęs du savaitgalius.

Vasario 10, sekmadienį, Šv. 
Alfonso bažnyčioj bus aukoja
mos mišios už pavergtą Lietuvą, 
užprašytos LB apylinkės val
dybos ir draugijų tarybos. Mi
šiose su vėliavomis dalyvaus 
Amerikos legijono lietuvių 154 
posto nariai; giedos Dainos cho
ras. Antrą valandą popiet Lietu
vių Namų didžiojoj salėj įvyks 
banketas, kuriame, tikimasi, da
lyvaus Baltimorės miesto bur
mistras ir Marylando valstijos 
gubernatorius. Banketą, kaip ir 
kasmet, ruošia Baltimorės lietu
vių draugijų taryba.

Vasario 17, sekmadienį, 2 vai. 
popiet Lietuvių Namų didžiojoj 
salėj įvyks Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas, ruošiamas 
Lietuvių Bendruomenės. Minė
jime pagrindine kalbėtoja pa
kviesta dr. Elona Vaišnienė iš 
Connecticut. Prelegentė pasižy
mėjusi ne tik puikia iškalba, 
bet šakota veikla mūsų ir ameri
kiečių visuomeniniame gyve
nime. Ji yra vadovavusi ne vie
nai jaunimo stovyklai, aktyviai 
dirbusi Batune, Lietuvių Bend
ruomenėj, rašanti mūsų spaudoj 
švietimo, kultūros, politikos ir 
visuomeninio gyvenimo klau
simais. Pereitais metais paskirta 
prez. Caiterio į specialią prezi

dento komisiją svetimų kalbų ir 
tarptautinių studijų reikalam.

Prof. J. Brazaičio minėjime rengėjai, svečiai, programos dalyviai. Iš k. I-oje eilėje 
— J. Audėnas, dr. L Giedrikienė, V. Vaitiekūnas, dr. K. Valiūnas, dr. R. Šomkaitė, II-oje 
eilėje — dr. J. Lenktaitis, R. Alinskienė, Tėv. K. Bučmys. OFM, P. Jurkus, Tėv. L. Andrie- 
kus, OFM. Nuotr. L. Tamošaičio

CLEVELAND, 
0HI0

V. Lankaus kaltė
Baltųjų Rūmų konferencijoj
Baltuosiuose Rūmuose sausio 

10 įvyko prezidento konferenci
ja jaunimo švietimo ir darbo ini
ciatyvos klausimu. Į tą konferen
ciją buvo pakviesta ir Clevelan- 
do jaunimo aktyvi atstovė 
Viktutė Lenkauskaitė, kuri, kad ir 
dar labai jaunutė, turi geroką or
ganizacinio ir visuomeninio vei
kimo patirtį. Be jos, konferenci
joj dalyvavo Rimas Česonis, 
Kęstutis Pliuškonis ir Bridges 
redaktorius Romas Stirbys, visi 
iš Philadelphijos.

Sugrįžusi iš Washingtono, 
Viktutė Lenkauskaitė su manim 
mielai pasidalino kelionės įspū
džiais ir trumpai nupasakojo 
konferencijos tikslus.

Iš gautos literatūros ir jos pa; 
čios pasakojimų paaiškėjo, kad 
naująja darbo departamento jau
nimo programa pasinaudoti ga
lės pirmoj eilėj tokios mažu
mos, kaip negrų ir ispanų kil
mės jaunimas, kuris šio krašto 
bedarbių gretas kasmet didina, 
nepajėgdamas ar nenorėdamas 
padėti pastangų mokslui ir savo 
ateities formavimui. Tačiau, 
skaitant tarp eilučių, tos progra
mos tam tikrais punktais gali pa
sinaudoti ir kiti, sugebą progą 
tinkamai išnaudoti. Darbdaviam 
yra teikiamos įvairios lengvatos, 
jei jie suteikia darbo “neprivi
legijuotiem” jaunuoliam, kurie 
gali drauge ir mokytis mokykloj, 
ir po mokyklos dirbti kurioj nors 
savo pasirinktoj srity, eventua
liai galinčioj būti jų ateities pro
fesija. Tai programai skiriama 
impozantiška 6 bilijonų suma.

Su Viktutė tenka sutikti, kad 
daugumas lietuvių jaunimo ne
turi sunkumų moksle ir jo ne
galima įskaityti į eiles tų, ku
rių blogas anglų kalbos mokėji
mas ir kraštutinis neturtas juos 
sulaiko nuo pažangos moksle ir 
pasiruošimo naudingai ateičiai. 
Tačiau ir mes turim neturtingų' 
šeimų, kurių gyvenimas būtų žy
miai palengvintas, jei 16-21 
metų jaunimui būtų sudarytos 
tinkamos sąlygos uždirbti kiek 
pinigų, kad kukliomis santaupo
mis būtų palengvintos studijų 
metų išlaidos. Lietuviai darbda
viai turėtų susidomėti tokio jau
nimo samdymu, kreipdami 
dėmesį į įvairias mokesčių leng

Šiose pareigose važinėja su pa
skaitomis po įvairius universi
tetus ir ruošia seminarus bei 
konferencijas amerikiečių profe
sūrai.

Minėjime taip pat dalyvaus 
Amerikos legijono lietuvių pos
tas, o meninę programą atliks 
Dainos mišrus choras, tautinių 
šokių grupė Kalvelis ir pati jau
niausioji tautinių šokių grupė 
Ratelis. Kaip ir visada, bus 
renkamos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalam, o po minėjimo 
naujai išdekoruotame Palangos 
kambary Kalvelio grupės šokėjai 
pavaišins susirinkusius Šiltais 
pietumis.

Juozas Gaila 

vatas. Dar vienas svarbus tos 
programos elementas yra tas, 
kad jaunimui sudaroma proga 
gauti pakenčiamai apmokamus 
darbus vasaros atostogų metu. 
Ne paslaptis, kad ir mūsų 
gausesnių šeimų jaunimas tokių 
darbų ieško ir dažnai suranda 
menkai teapmokamus.

Konferencijos metu dalyviam 
išdalintame biuleteny pabrėžia
ma 6 bilijonų suma.lcuri yra ski
riama jaunimo aprūpinimui dar
bais. Deja, toji informacija ne
duoda nei konkrečių detalių, 
nei adresų, o atrodo daugiau 
kaip paties prezidento asmeniš
kas populiarumo ieškojimas.

Viktutė Lenkaus kaitė buvo 
nustebinta, kaip lengva buvo 
patekti į Baltuosius Rūmus. Pri
sistačiusi nustatytu laiku prie 
vartų ir įrodžiusi savo tapatybę, 
pagal sargybinių turimus sąra
šus ji buvo praleista ir “paleis
ta”. Galėjo-eiti, kur norėjo, stab
telėti ties bet kuriomis durimis, 
sustoti bet kuriame koridoriuj. 
Suradusi reikiamas patalpas, 
atidavė drabužinei apsiaustą ir 
ėjo apsidairyti. Jai buvo įdomi 
prezidentų žmonų portretų ga
lerija.

Paslaugūs sargybiniai atidarė 
duris ir teikė informacijas. Teko 
apžiūrėti prezidentų indus, 
stiklus, senas knygas ir kitus 
įdomesnius istorinius ekspona
tus. Pagaliau grįžo į konferenci
jų kambarį, kurį spaudos korv 
ferencijų metu matom televizi
joj.Dalyviai daugiausia buvo 
privataus sektoriaus prekybinin
kai ir darbdaviai. Jaunimo nebu
vo daug. Kad geriau galėtų vis
ką matyti, Viktutė atsistojo prie 
sienos ir dairėsi pažįstamų. Pa
siėmusi ant kėdžių išdėstytos li
teratūros, ji laukė konferencijos 
pradžios. Atrodo, kad susirinku
siem nebuvęs aiškus tikslas, nes 
vienas vidutinio amžiaus vyras ją 
paklausęs: ‘Tai kokiu gi tikslu 
toji konferencija ši kartą?” Salės 
užpakaly buvo daug fotografų ir 
reporterių.

Pranešus, kad ateina prezi
dentas, visi sustojo. Prezidentas 
Carteris kalbėjo trumpai, pasi
džiaugdamas matydamas laimin
gus veidus, kuriuose nematyti 
dienos rūpesčių — Irano ir Af
ganistano tragedijos. Jis kalbėjo 

PROTESTUOKIM PRIEŠ MASKVOS 
OLIMPINIUS ŽAIDIMUS

Lietuvos valstybė, dabar pa
vergta, neturi galimybių daly
vauti tarptautiniuose olimpi
niuose žaidimuose. Jos sporti
ninkai turi žaisti pavergėjo gar
bei. Prisimenant tai, olimpinių 
žaidimų organizatorių sprendi
mas suruošti 1980 olimpinius 
žaidimus Maskvoj yra akibrokš
tas ne vien lietuviam, bet ir viso 
pasaulio laisvę myliotiem žmo
nėm.

Dabar, kada pasauly iš dau
gelio valstybių, atsipeikėjusių 
po Afganistano invazijos, kyla- 
reikalavimas boikotuoti Mask
vos olimpinius žaidimus, ypač 
mes, lietuviai, negalim likti abe
jingi. Mes turim pareikšti savo 
protestą prieš olimpinių žaidimų
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apie jaunimą bendrinėmis frazė
mis apie 20 minučių. Klausi
mų periodo nebuvo?

Prezidentui išėjus, visi buvo 
pakviesti į kitą patalpą, kurioj 
buvo vaišės: kava, arbata ir py
ragaičiai. Stovėdama eilėj pasi
vaišinti, Viktutė savo pastabia 
akim pastebėjo autoritetingai 
šeimininkaujančią ponią su dro
bine suknele ir gintaro karoliais. 
Nesuabejojusi, kad tai lietuvė, 
Viktutė ją užkalbino. Tai buvusi 
Gražina Krivickienė, Baltųjų 
Rūmų korespondentė, kurios 
straipsniais gėrimės plačioj 
mūsų lietuviškoj spaudoj. Juo- 
dvi susipažinusios ir turėjusios 
įdomų pokalbį.

Ponia Krivickienė pareiškusi 
susirūpinimą, kad lietuviškas 
jaunimas bent šiuo tarpu mažai 
domisi žurnalistika. Ji norėtų, 
kad su laiku jaunas lietuvis ar 
lietuvaitė ją tame svarbiame 
pOStepakeistų ir patektų į Bo
tųjų Rūmų spaudos korpusą. IŠ 
savo pusės ji tame reikale pa
dėtų. Prisipažino sąmoningai už* 
sidėjusi gintaro karolius ir aus
karus, kad ją konferencijoj daly
vaują lietuviai galėtų pažinti.

Viktutė Lenkauskaitė turėjo 
progos daryti nuotraukas, išeiti 
į garsųjį balkoną, kuriame iškil
mingais atvejais pasirodo prezi
dentas ir jo aukšti svečiai. Ste
bėjosi visiška svečių judėjimo 
laisve Baltuosiuose Rūmuose.

Ji nesijaučia iš tos konferen
cijos ką nors konkretaus išsine
šusi. Tačiau, atidžiau pavarčius 
jos parsivežtą literatūrą, atrodo, 
kad ir mūsų nemaža mažuma 
turėtų pasinaudoti teise į bent 
mažytę dalį tų šešių trilijonų, 
teksiančių tiem, kurie turi apsu
krumo, idėjų ir pakankamai pi
lietinės drąsos ieškoti biurokra
tiniame labirinte privilegijų, už 
kurias mes visi, kaip mokesčių 
mokėtojai, mokam, bet kuriomis 
nesugebam pasinaudoti, kaip 
tai labai sėkmingai padaro kitos, 
kad ir turtingos mažumos.

Aurelija Balašaitienė

Savo vaikams, kurio baigia 
mokslus Ir išsikelia dirbti (kitus 
miestus, užprenumeruokime 
Darbininkę. Tai bus jiems go
riausia dovana.

ruošimą Maskvoj, didžiausio 
žmogaus teisių pažeidėjo sosti
nėj.

Viena iš veiksmingiausių prie
monių Amerikos visuomenės 
opinijos formavime yra lipinu- 
kai (bumper stickers). Lie
tuvių visuomeninė jaunimo or
ganizacija, Ethnic Community 
Services, yra paruošusi 104)00 
tokių lipinukų su aiškiu angliš
ku užrašu: “Be laisvės nėra 
olimpinių žaidimų — laisvė vi
som pavergtom tautom”.

Norintieji daugiau infor
macijų ar lipinukų gali kreip
tis į ECS, 7 S. Dambom, Stote 
1524, Chicago, Illinois 60603. 
Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių.
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ANDRIUS KUPREVIČIUS.
PLOKŠTELĖJ

Talentingasis lietuvis pianis- 
tas Andrius Kuprevičius, klasi
kinės muzikos mylėtojam pa
žibamas nuo vieno šio žemyno 
pakraščio iki kito, pagaliau į 
viešumą išėjo su lietuviškos pia- 
i/iriojrnuzikos plokštele. Ilgame- 
fts Clevelando valstybinio uni- 
vęžsiteto muzikos profesorius, 
a afrikiečių publikos mėgstamas 
ir gerai įvertintas pianistas, jis 
pasižymi taip pat ir lietuviš
kos muzikos populiarinimu bei 
jos kūrybinių “deimančiukų” 
ieškojimu. Dr. Danielius Degė
sy s, talkinamas Clevelando lie
tuvių visuomenės narių komi
teto, suorganizavo jo plokštelės 
leidimą. Andrius Kuprevičius 
sudarė lietuvių senesnes ir mo
dernios muzikos kompozicijų re-
pertuarą ir vieną karštą liepos 
mėnesio dieną Clevelando mu
zikos instituto salėj įgrojo kon
certą. Plokštelė buvo pagamin
ta ir leidėjam pristatyta prieš pąt 
kalėdas.

Privačiame pokalby Andrius 
Kuprevičius trumpai nupasakojo 
plokštelės leidimo procesą. Pri
pažindamas, kad jos leidimo 
reikalu jis buvęs ne kartą už
kalbintas, A. Kuprevičius yra dė
kingas dr. Degėsiui, kuris tą 
idėją konkrečiai įgyvendino. 
Pianistas plokštele yra patenkin
tas ir kalba apie ją su dideliu 
entuziazmu. Paklaustas apie - 
muzikos veikalų atranką, jis 
pabrėžė, kad atranką padaręs 
grynai savo paties nuožiūra ir 
skoniu, ieškodamas veikalų, ku
rie būtų ne vien charakteringi 
jnūsų kompozitoriam, bet tuo 
pačiu ir savo įvairumu bei kū
rybiniu turiniu supažindintų 
Hausytojus su skirtingais įvai
rių laikotarpių ir stilių lietu
kais kompozitoriais.
* Pirmoji plokštelės pusė susi
deda iš vyresnių mūsų kom- 

tris Čiurlionio preliudus, kurių 
trečiasis, “Con bravūra”, pasižy
mi nė vien aukštais reikalavi
mais Virtuoziniam atlikimui, bet 
ir nuostabiai gražiu pasikartojan
čiu “ motyvu. Tallat-Kelpšos 

romptu” yra švelnus, pas
toracinio pobūdžio kūrinys. S 
Ši aus “Scherzo” yra gyvas.

^HILADELPHIA, PA
Tautos šventė

< Philadelphijos ir Piet. New 
Jersey LB apylinkių valdybos, 
kalkinant iš organizacijų atstovų 
sudarytam specialiam komitetui, 
ruošiasi iškilmingai paminėti 
Vasario 16-tąją.

Minėjimas įvyks vasario 17, 
sekmadienį, 3 vai. popiet Lietu
vių Namuose. 2715 E.-Allegheny 
Avė., Philadelphijoj. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Linas Kojelis, 
Princetono universiteto politi
nių mokslų absolventas, Pennsyl- 
vanijos senatoriaus Richardo 
Schweikerio asistentas, plačiai 
žinomas JAV'Lietuvių jaunimo 
sąjungos veikėjas. Anglų kalba 
pranešimą , padarys Thomas 
Brazaitis, Clevelando dienraščio 
Plain Dealer bendradarbis, 
Washingtono spaudos biuro ve
dėjas. Jis.dažnai gražia forma 
iškelia Lietuvos klausimą minė
tame laikrašty.

Meninf programą atliks jauna 
ir vis plačiau garsėjanti solistė 
Angelė Kiaušaitė, Vilties choras, 
diriguodamas Frances Stankus, ir 
tautini^ šokių grupė Aušrinė, va- 
dovaujama Eimučio Radžiaus. 
Prieš ir po minėjimo norį galės 
pasistiprinti Lietuvių Namų šei
mininkių pagamintais pietumis.

Visose trijose lietuviškose 
bažnyčiose bus aukojamos mi
šios už Žuvusius ir tebekovojan- 
Čius dėl Lietuvos laisvės. Iš
kilmingos pamaldos, kuriomis 
rūpinasi Vytautas Matonis, įvyks 
šv. Andriejaus bažnyčioj vasario 
17, sekmadienį, 10:30 vai. ryto.

Tą pačią dieną 6:30 vai. vak. 
per radįįo stotį WFLM banga 
95.7 bud transliuojama lietuviš
ka snuzi 
koment

Lietu 
bam vii

a, dainos su reikiamais 
rais.
ių Bendruomenės dar- 
plečiantis ir infliacijai

šokj primenantis veikalas. Ba
naičio “Lopšinė” ir “Šešėlių 
žaidimas” yrą artimi impresio
nistinės srovės mėgėjam. V. Ja- 
kubėno du šokiai iš baleto “Vai
vorykštė” yra gyvi ir žaismingi.

Antroj pusėj girdim Gruo
džio “Orientališką šokį” ir “Gat
vės armoniką” (pastaroji neį
traukta į viršelio turinį). J. Gai
delio keturi trumpi veikalai yra 
liūdni ir iškilmingi. V. Bacevi
čiaus du preliudai, kurių antra
sis, Op. 40, No. 6, yra ypa
tingai nuotaikingas ir dinamiš
kas ir reikalauja labai indivi
dualios pianisto interpretacijos, 
kaip tai galima ryškiai pastebė
ti, sekant originalias gaidas. Mo
derni D. Lapinsko “Pantomi
ma” jau perkelia klausytoją į
paskutiniųjų dienų muzikines 
nuotaikas. Pabaigai clevelandie- 

•čio J. Švedo “Muzikos škicai” 
yra bene vienas iš plokštelės į- 
domiausių ir efektingiausių mu
zikos veikalų.

Andrius Kuprevičius, kartais 
vadinamas • “pianino poetu”, iš 
visų tų veikalų išgauna subtilią, 
įvairuojančią nuotaikomis ir 
tempu lietuvio kompozitoriaus 
dvasią. Jaunystės metus pralei
dęs ir muzikos mokslus įsigi
jęs Lietuvoj, savo pianisto jaut
rumu jis atkuria lietuviškos mu
zikos “deimančiukus”, o savo 
virtuozine technika ir patyrimu 
juos taip apipavidalina, kad tos 
plokštelės klausymas teikia gilų 
estetinį malonumą ir meninio 
momento išgyvenimą.

Plokštelę galima įsigyti Cle- 
velande pas platintoją Juozą Ži- 
lionį, 17809 East Park Drive, 
Cleveland, Ohio 44119. Kaina 
$7.50. Tikimasi, kad ji netrukus 
atsiras pas platintojus ir kitose 
lietuvių kolonijose.

Andrius Kuprevičius pareiškė, 
kad numatoma gaminti jo kon
certų plokštelių seriją, būtent 
Chbpirio ir prancūzų kokhffezi- 
torių veikalus. Dabartinis dr. 
Degėsio vadovaujamas komite
tas yra pasiryžęs pradėto dar
bo nenutraukti, pasitikėdamas, 
kad mūsų muzikos mylėtojai 
parodys domesį naujai pasiro
džiusiai plokštelei.

Aurelija Balašaitienė 

vis didėjant, rengėjai maloniai 
prašo visų lietuvių šiais metais 
padidinti savo auką, kad būtų 
galima įvykdyti visus suplanuo
tus darbūs.

B. Vaškaitis

Kalėdų eglutė 
lituanistinėj mokykloj

Lietuanistinių mokyklų mo
kiniai labai nori vaidinti ir pasi
rodyti ne vien tik bendraam
žių tarpe. Tačiau mokytojai su
siduria su nuolatiniu rūpesčiu 
surasti tinkamus scenos vaizde
lius, kurie atitiktų šių laikų vai
ko aplinką ir psichologiją.

Kai Vinco Krėvės mokykla 
Philadelphijoj susidūrė su šia 
problema, ruošdamasi Kalėdų 
eglutei, mokytoja Leonora Bal- 
takienė-Balten pati nutarė pro
blemą išspręsti, parašydama vai
dinimą “Kalėdų senelis važiuo
ja Lietuvon”, kuris buvo suvai
dintas 1979 gruodžio 2 Šv. And
riejaus parapijos salėj, stebint 
mokytojam, tėveliam ir sene
liam.

Veikalo pirmą sceną pristatė 
pranešėjos Regina Krušinskaitė . 
ir Lidija Zerr. Kalėdų senelis 
(Algimantas Cesonis) ir Kalėdų 
bobutė (Rima Pliuškonytė) su 
nykštukais (Kristina Balten, 
Monika Jovaišaitė ir Audra Ru
dytė) ruošiasi Kalėdom. Jų žais
lų dirbtuvėj vis skamba telefo
nas. Užsakymai ateina iš visų 
pasaulio kraštų. Vieni nori karei
vėlių (Tomas Dainora, Linas 
Surdėnas, Vytautas Viesulas, Jo
nas Stiklorius, Arūnas Gaver, 
Philip Gentlesk). Kiti prašo kiš
kučių ir pelyčių (Joseph Gent
lesk, Raminta Rudytė, Taisa 
S tiki oriū tė, Rimas Gaver). Dar

Dalis Philadelphijos 
tos mokinių, suvaidir 
lis važiuoja Lietuvon 
ra Baltakienė-Balten. Nuotr. R. Stirbio

Vilniaus dienos paroda Clevelando Dievo Motinos Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapi
jos salėje. Buvo išstatyti 65 įvairūs Lietuvos grafikų darbai. Parodą rengė parapija. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

kitas kraštas užsako saldainių 
(Robert Misūnas, Alexis Wash- 
ofsky, Verutė Jovaišaitė, Audrė 
Mironaitė, Darius Radžius, Gin
taras Šnipas, Austė Viesulaitėk 
Ateina užsakymas atsiųsti lėlių 
(Alexis Mitten, Maria Gentlesk, 
Jūratė Gentlesk, Regina Gent
lesk). Po kiekvieno telefonu gau
to užsakymo įpinti šių žaislų 
šokiai. Vėl suskamba telefonas. 
Š| kartą skambinama iš Lietu
vos, o Kalėdų bobutė nežino, 
kur ta Lietuva. Tik senelis prisi
mena kažkada labai seniai ten 
buvęs. Lietuvos sienas dabar 
saugo rusai. Kaip jie pravažiuos? 
Nutariama Kalėdų senelį ap
rengti kaip “draugą” Brežnevą 
ir taip apgauti okupanto sargy
binius. Apsirengęs Brežnevu 
Kalėdų senelis ir jo briedžių 
(Teresė ir Regina lacono) trau
kiamas vežimas pravažiuoja rusų 
sargybinius (Paulius Kazakaus- 
kas ir Eugenijus Sušinskas).

Pranešėjos pristato kitą sceną, 
kuri vyksta vargingoj trobelėj 
Lietuvoj. Lietuvė senelė (Jolan
ta CeSonytėJ' augina našlaičius 
(Dalia Mironaitė ir Gintaras Su
šinskas). kurių tėveliai žuvo Si
bire. Senelė pasakoja vaikučiam 
apie Kalėdas. Kūčių vakarą vai
kučiai įdeda langan degančią 
žvakutę, ir, ją pastebėjęs, 
jų namus aplanko Kalėdų sene
lis.

Tenka pasidžiaugti, kad į vai
dinimą buvo įtraukti beveik visi 
moląddos mokiniai. Tai nuo
pelnasautorės ir režisorės Leo
noros Balten. Jai talkino šokių 
mokytoja Laima Pauliukonytė- 
Christian, paruošusi visus žais
lų šokius. Jos vyras Paul Chris- 
tian tvarkė muziką ir garsiakal
bius. Drabužius pasiuvo Gied
rė Šnipienė, talkinama L. Balten 
ir L. Christian. Dainas ir kalė
dines giesmes paruošė Ona 
Pliuškonienė. Tėvų komitetas 
lietuviškais papuošalais papuošė 
didelę eglę, vaišino mokinius ir 
jų svečius, pakvietė Kalėdų se
nelį (Antaną Krušinską) ir jam 
padėjo parūpinti dovanas.

Šiais mokslo metais tėvų ko
mitetui vadovauja Aušra Zerr, 
jai talkinant Vytautui Sušinskui, 
Danutei Jovaišienei, Brigitai 
Mitten ir Esterai Washofsky. 
Mokyklos vedėju yra Stasys Ru
dys. Su juo mokykloj mokytojau
ja Leonora Balten, Valdonė 
Gaver, Jūratė Gentlesk, Alė Ma
čiūnienė, Giedrė šnipienė, 
Marytė Sušinskienė, Danutė 
Surdėnienė, Jūra Viesulienė ir 
kun. Kajetonas Sakalauskas. 
Daržely talkina Danutė Rukšy-

režisorė

tas filmas “The Defection of 
Simas Kudirka” sausio 18 buvo 
rodomas per Hamiltono televizi
ją Kanadoj, o sausio 22 Pran
cūzijoj.

— Lietuvių operos “Carmina 
Buraną” ir “Pajacų” spektak
liai Chfcagoj vyks balandžio 19, 
20 ir 26.

VASARIO 16 IR MŪSŲ AUKA
.Vasario 16 — mūsų Nepri

klausomybės Šventė — jau čia 
pat. Tai džiaugsmo ir liūde
sio šventė. Džiaugsmo, nes prieš 
62 metus po ilgų nelaisvės me
tų Lietuva prisikėlė laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui. 
Liūdesio, nes šiandien ji yra 
pavergta.

Tos šventės metu mes vėl 
turim ryžtis padėti savo paverg
tai tautai išsilaisvinti ir dar kar
tą prisikelti laisvam gyvenimui. 
Bet vien tik ryžto neužtenka. 
Kadangi mūsų sesėm ir broliam 
lietuviam ne tik rankos ir kojos 
supančiotos, bet net ir lūpos 
užčiauptos, todėl mes, gyven
dami laisvės krašte, turim veikti 
ir kalbėti jų vardu. Darbo daug, 

tė ir Dana Surdėnaitė. Dažnai 
padeda dr. Romas Šnipas. Iki 
Naujųjų Metų su akukščiausiu 
skyrium dirbo dr. Jonas Stiklo
rius. Tautinius šokius moko 
Laima Christian, o dainavimą 
— Ona Pliuškonienė. Mokyk
lą globoja ir jai patalpas duoda 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas kun. Jurgis Degutis.

Mokyklą išlaiko mokinių tė
vai, visuomenei ją remiant per 
JAV LB Philadelphijos ir Pieti
nės New Jersey apylinkes ir vie
tos organizacijas.

T. Gečienė

Dr. A. Juzaitis Philadelphijo- 
je nagrinės temą “Kristaus ka
po drobulė naujausių mokslų 
tyrinėjimo šviesoje. (Vidur
amžių apgavystė, ar autentiškas 
Kristaus paveikslas?)”. Paskaita 
vyks kovo 16, sekmadienį, po su
mos Šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Dr. Juzaičio temos šalti
niai yra vėliausių tyrinėjimų 
dokumentai, plačiai dar nežino
mi, bet jau ruošiami paskelbi
mui.

Bernardas Brazdžionis, gar
susis poetas, daugeliui pažįsta
mas ir kaip Vytė Nemunėlis 
dėl jo patrauklaus, plačiai skai
tyto “Meškiuko rudnosiuko”, 
balandžio 26 atvyksta į Phila- 
delphiją dalyvauti literatūros 
vakare. Kviečia ateitininkai.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, kovo 22 ir 23 dienomis 
Philadelphijbje Šv. Andriejaus 
parapijoje vadovaus rekolekci
jom.

Aušra Gečytė iš Philadelphi
jos pusmečiui išvyko mokytis į 
Vasario 16 gimnaziją Vokieti
joje

todėl vienas kitą ne stabdykim, 
bet raginkim ir vienas kitam 
padėkim. Belskimės į galingiau
sios pasauly, valstybės Baltųjų 
Rūmų duris, informuokim ir 
spauskim valstybės departa
mentą, įtaigaukim senatorius ir 
kongresmanus, kad jie remtų 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
pastangomis įneštą rezoliuciją, 
kuri įpareigojaAmerikąLietuvos 
atstovybėm išlaikyti kasmet 
skirti po 250,000 dol., nes tos 
atstovybės yra tartum dalelė lais
vos, nepriklausomos Lietuvos.

Stiprinkim politinių kalinių 
gelbėjimo akciją, kad mūsų 
didvyriam Gajauskui, Petkui, 
Sadūnaitei ir visiem kitiem vėl 
nušvistų laisvės rytas ir kad 
sportininkas Cesiūnas būtų su
grąžintas į Vakarų Vokietiją.

Neleiskim pasauliui užmiršti 
priespaudoj gyvenančių 45 pa- 
baltiečių peticijos Maskvai, rei
kalaujančios Lietuvai laisvės. 
Mūsųlaisvėj"g^Vendnčfį pareiga 
— jiem padėti.

Laisvajam pasauliui geriau su
pažindinti su pavergtos Lietuvos 
padėtim šiais metais JAV LB 
išleis kasmet leidžiamą'“Vk)la- 
tions of Human Rights”, dr. To
mo Remeikio veikalą apie lietu
vių tautinį ir religinį pasiprieši
nimą “Dissent in Lithuania”, 
prof. dr. B. Kaslo dokumentinį 
veikalą prancūzų kalba “Le Lith
uania a la recherche de la Li- 
berte”, prof.dr. R. Šilbajorio 
ruošiamą kolektyvinį veikalą 
anglų kalba sovietų vykdomam 
kultūriniam genocidui Lietuvoj 
nušviesti, bibliografo R. Kerulio 
veikalą — kartoteką apie sovietų 
ištremtuosius į Sibirą, dokto
ranto A. Tamošiūno mokslinę 
studiją lietuvių ir žydų santy
kiam vokiečių okupacijos me
tais išryškinti ir kt.

Vien tik už šių knygų paruo
šimą ir išleidimą šiais metais 
Lietuvių Bendruomenė turės 
sumokėti 40,000 dol. su viršum. 
O kur visos anksčiau minėtos 
pastangos Lietuvos atstovybėm 
padėti, politiniam kaliniam ir 
disidentam gelbėti, 45 pabaltie- 
čių peticijai garsinti ir t.t. ir Lt.?

Mūsų broliai lietuviai pa
vergtoj tėvynėj rizikuoja savo 
laisve ir gyvybe, kovodami už 
Lietuvos laisvę, todėl mes čia 
Amerikoj bent pinigiškai pa- 
remkim Lietuvių Bendruomenės 
pastangas pavergtam broliui pa
dėti.

Savo aukas įteikim vietos JAV 
LB apylinkių valdybom arba jų 
sudarytiem aukom rinkti vajaus 
komitetam. Paskirai gyvenantie
ji, priklausantieji prie centrinės 
apylinkės arba atostogaujantieji 
aukas prašomi siųsti JAV LB 
krašto valdybos vicepirmininkui 
finansų rėikalam 'šiuo adresu: 
Alfonsas Vėlavičius, 11319 Ven- 
tura Drive, Warren, MI48093.

JAV LB Krašto Valdyba

Birutė Vilkutaitytė-Gedvį- 
lienė — TIKRASIS KE
TURAKIS IR JO RAŠTAI. 
leido Keturakio dukros ir sūnū& 
Cleveland, Ohio. 1979. Kalifą 
peržiūrėjo Stasys Barzdukaą. 
Aplankas ir užsklandos dail. Bi
rutės Vilkutaitytės-Gedvir 
lienės. Kietais viršeliais?Spaudė 
“Vilties” spaustuvė Clevelande. 
Tiražas 1000 egz. Iliustruota 
nuotraukomis. 324 psl. Kaina 10 
dol.

Iš lietuvių literatūros istorijos 
žinom, kad 1895 Tilžėj buvo išr 
spausdinta “Amerika pirtyje” — 
komedija iš trijų dalių. Jos auto
rius — Keturakis (slapyvardis). 
Vėliau pasirodė ir daugiau to?t 
komedijos laidų. Lietuvių En
ciklopedijoj rašoma, kad “Ame
rika pirtyje dėl aktualios temos 
komiškų situacijų, dėl sceniiigu* 
mo buvo pamėgta mėgėj ų teatro 
scenose ir yra suvaidinusi svar
bų vaidmenį lietuvių tautiniame 
atgimime. Pirmą kartą vaidinta 
1899.VIII.2O Palangoje”.

Mus dabar domina, kas yra tik
rasis tos komedijos autorius. Kas 
yra tikrasis Keturakis? Tai vienas 
iš dviejų brolių Vilkutaičių — 
Antano (1864-1903) ir Juozo 
(1869-1948). Kuris gi iš jų?

_ Į tai atsakydama, šios knygos 
paruošėja B. Vilkutaitytė-Gedvi- 
lienė išaiškina, kodėl ši knyga 
atsirado. Būtent:

“Paprastai ir trumpai tariant, 
ji atsirado gelbėti okupuotoje 
Lietuvoje baigiamą “nukryžiuo
ti” tikrąjį komedijos “Amerika 
pirtyje’ autorių — Keturakį — 
Juozą Vilkutaitį.” į

Toliau rašoma:
“Matydami, kad .- tikrasis 

“Amerikos pirtyje” autorius bus 
visai “palaidotas” ir “naujojoj” 
istorijoj paliktas tiktai kaip jau- 
nesnysis inįt. Antano V Įlkutaičio 
ba^is»,bandęs .pasisavinti sye? 

_ rimą veikalą, mes jau keletą kar
tų buvome šokę ką nors daryti, 
tačiau susidūrę su piniginiais 
sunkumais, vėl turėjome nu
sėsti . ..”

Dar toliau:
“Dabar, pasikeitus sąlygoms 

susidarė galimybės paruošti ir 
išleisti šį leidinį, kuris, tikimės, 
nevienam skaitytojui ir literatū
ros istorikui tiek čia, tiek ir oku
puotoje Lietuvoje atidarys akis 
ir paliudys visą tiesą ...”

Pirmąją knygos dalį sudaro: 
įvadas anglų kalba (autorė — Sal
vinija Gedvilaitė Kemaghan), 
leidėjų pratermė, Kodėl ši knyga 
'atsirado (B.V.G.), Keturakį arti
mai pažinus (B.V.G.), Antro
ji dalis — Keturakio raštai: Kas 
kaltas ?, Gaisras, Kaip Mikas apsi
džiaugė čebatais, Amerika pirty
je, Šimto margų metmenys, Pa
razitas, Ant to jų galvos, etc.

Pabaigoj — Keturakio raštų 
kalba (Stasys Barzdukas\ Teks
to pastabos (B.V.G.).

Knyga įdomi ne vien litera
tūros tyrinėtojui, bet ir papras
tam skaitytojui.

Jurgis Šlekaitis — RUDENS 
RITMU. Eilėraščiai. Chicago. 
1979. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas. 
Dailininkas — Pranas Lapė. 
Kietais viršeliais. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Tiražas 600 
egz. 136 psl. Kaina 6 dol.

Autorius, daugeliui žinomas 
kaip aktorius, spaudoj pasireiš- 
kiąs straipsniais teatro ir litera
tūros temomis, kaip poetas gra
žiai užsirekomendavo 195-4 iš
leistu pirmuoju savo eilėraščių 
rinkiniu "Vardai vandenims ir 
dienoms”.

“Rudens ritmu” yra jo antra
sis eilėraščių rinkinys. Visi eilė
raščiai meistriškai išbalansuoti 
žodžiais ir ritmu. Pavyzdžiu gali, 
būti lis posmas:

Niekieno tęsinys
ir ne užsklanda, ne atminimas.
Niekieno ne pradžia ir visai 

vieni,
žodžiai žaidžia many ir imas 
manyje ir aplink, nž manęs, 
už mane gyvesni.

LMvvIftka knyga yra goriau
sia dovanai (vairiom progom.
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MININT NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĘ

Artėja dar viena Vasario 16-oji 
■— mūsų nepriklausomybės pa
skelbimo metinių šventė. Ką 
mes sugalvosim, kad šią šventę 
ypatingiau atžymėtume? Juk 
esam lietuviai skautai, tad ne
galim tokios reikšmingos dienos 
praleisti nepastebėtos.

šiemet Vasario 16-oji yra šeš
tadienį, kada visi laisvi nuo 
darbo ir mokyklos, išskiriant mū
sų jaunuosius, lankančius litua
nistines mokyklas. Tad sugalvo- 
kim ką nors konkretaus, kad 
toji diena būtų mum reikšmin-

vės troškimą, Nepriklausomybės 
aktą, jo signatarus, kovas dėl 
nepriklausomybės išlaikymo.

Supažindinkim jaunimą su ne
priklausomybės akto signatarais, 
parodykim jiem jų paveikslus, 
paaiškinkim apie juos. Ne vien 
iškilmingos kalbos yra minėji
mas, bet ir tai, ką jaučiam savy.

Kaip gražu būtų užeiti į baž
nyčią, nors tuo metu ir nebūtų 
iškilmingų pamaldų, ir palenk
ti galvą už visus, kovojusius ir 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės, uždegti žva-

VASARIO 22-OJI
šią dieną skautiškuose viene

tuose stengiamasi paminėti jei 
ne iškilminga sueiga, tai bent 
vyr. skaučių susimąstymo suei
ga-

Tą dieną gimė pasaulio skautų 
įkūrėjas lordas Robert Baden- 
Powell ir retu sutapimu — ir jo 
žmoną Lady Olave.

Daug išminties skautai gali 
pasisemti iš Baden-Powellio 
minčių. Daug praktiškų dalykų 
išmokti iš jo paruoštų ir jaunimui 
pritaikytų uždavinių. Ypač, sek
dami jo pavyzdžiu, privalo 
stengtis save padaryti geresnius 
— fiziškai pajėgesnius ir protiš
kai pranašesnius, o tai ir yra pa
grindinė skautų-čių užduotis pa
tiem sau. Tas žinias — teoreti
nes ir praktines, perduodami 
jaunesniesiem, jie ugdo jų cha
rakterį, padeda ir jiem būti tobu
lesniais.

Pagalba artimui — taip pat 
vienas pagrindinių Baden-Po- 
vvellio uždėtų pareigų mūsų 
skautam. Visa tai skautas-ė vi
sada stengiasi atlikti su gera nuo
taika, nes “skautas linksmas, 
susivaldo ir nenustoja vilties”. 
Tad ar ne gražus uždavinys 
mum, skautam, — su linksma 
nuotaika tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui, sekant mūsų 
didžiojo vado pėdomis? b.k.

1

bs ir Kanados. Pinnoje eilėje sėdi: iš k. — v.s. D. Eidukienė, v.s. V. Skrinska, v.s. Č. Kiliu- , 
lis, vyr. skn. Vidugiris, vyr. skn. I. Kerelienė, v.s. V. šenbergas, v.s. L. Kiliu? 
lienė, v.s. V. Jokūbaitis, s. J. Budrienė. Nuotr. v. Bacevičiaus

I-OJI TUNTININKŲ KONFERENCIJA
(Pabaiga)

Rašo s. B. KIDOLIENE

Sekmadienio rytas buvo gana 
šaltokas, net žolė buvo padeng
ta šalna, ir vakar buvusių balų 
vietoj buvo beveik čiuožiamas 
ledas. Tačiau visi bematant susi
rinko valgyklon, kurion jau iš to
lo viliojo pusryčių kvapai.

Tuoj po pusryčių buvo pra
vesti tolimesni Rodom-Darom 
uždaviniai. Šiose Rodom-Darom

tiškai kelis kartus pražygiavo 
pro vėliavas, net išdrįsdami iš
eiti ir į šaltoką ryto orą lauke, 
aplink visą pastatą. ~

Dar žybčiojo foto aparatai, dar 
nebaigtos kalbos su naujais ir se
nais pažįstamais, bet atėjo jau 
pietų metas. Pietus teko valgyti 
paskubomis; daugumas skubėjo į 
aerodromą, nes lėktuvai nelau
kia. Taip pat išjudėjo ir auto
mobiliais atvažiavusieji, nes

daugeliui buvo kelių šimtų ke
lionė į namus. ,

Tad I-oji tuntininkų konferen
cija praėjo taip greitai, kad atro
dė, jog dar tik pusė apkalbėta, 
išklausyta, išmokta. Tačiau šios 
konferencijos dalyviai išjos išsi
vežė ne vieną naują idėją, ne vie
ną gairę savo ateities veiklai, o 
taip pat ir skautišką nuotaiku 
ir gražius skautiško, draugiško 
bendravimo įspūdžiu*

ga ir įspūdinga.
Žinoma, daugely vietovių ren

giami minėjimai, dalyvaujama 
iškilmingose pamaldose. Bet 
mes galim ir patys savo šeimoj 
ar artimųjų rately šią dieną pa
minėti. Savo vaikam galim pa
pasakoti, kaip Vasario 16-oji 
buvo švenčiama' Lietuvoj, pa
ruošti jiem šiek tiek literatūros, 
kurią patys galėtų pasiskaityti, 
apie pavergtą tėvynę ir jos laiš

kutę už juos ir sukalbėti nuo
širdžią maldą.

Tad, jei tą dieną neturim 
sueigos, bent prisiminkim dai
nos žodžius: “Atgimė tėvynė, gi
mėme ir mes”, nes 1918 metai 
yra ne tik atgimusios Lietuvos, 
bet ir Skautų Sąjungos įkūrimo 
metai, ir nė vienas skautas-skau- 
tė negali to pamiršti, o prisi
minti su meile ir pagarba.

B.K.

ATLANTO RAJONO VYR. SKAUČIŲ
— SKAUTŲ VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Seniai lauktas ir planuotas vyr. 
skaučių ir skautų vyčių suvac 
žiavimas įvyko New Yorke, Kul
tūros Židiny, sausio 19-20. Da
lyvavo apie 40 brolių ir sesių. 
Štai ką pasakoja rajono sk. vyčių 
skyriaus vedėjas ps. Bronius Na
ras:

Atlanto rajono vyr. skaučių 
ir skautų vyčių sąskrydis praėjo 
gražiai ir sklandžiai, nors ir buvo 
matomas didelis brolių trūku
mas. Svečiai, suskridę iš įvairių 
vietovių, atrodė patenkinti ir 
savo gražiu, mandagiu, skautiš
ku elgesiu pasirodė gražiai ir 
tvarkingai tiek Kultūros Židiny, 
tiek amerikiečių tarpe. Brolijai 
buvo atstovaujama beveik iš visų 
rajono vietovių. Gaila, kad kai 
kurios didesnės vietovės nesu
gebėjo atsiųsti savo atstovų. Da
lyvavo 11 skautų vyčių ir kandi
datų, kurie reiškiasi ir dirba sa
vo vietovėse.

Uždaros sueigos metu kiekvie
nas brolis prisistatė ir davė trum
pą apžvalgą, liečiančią dabar
tinę veiklą ir ateities vyčiavimą. 
Pastebėta sunkumų ir trūkumų 
veikloj, nes studijos ir darbas 
atima labai daug laiko. Tačiau 
darbštieji broliai suranda laiko 
ir reiškiasi skautiškoj veikloj, 
dirbdami su jaunesniaisiais ir už
imdami svarbias pareigas savo 
vietovėse. Sveikintini visi,_kurie 
nepamiršta savo šūkio ‘Tar
nauk!”

Sueigos metu buvo svarstytas 
skautų vyčių pastovyklės klausi
mas ateinančioj rajono stovykloj. 
Nutarta turėti sąskrydį kartu su 
sesėmis stovyklos pabaigoj, pla
nuojant ir kitą suvažiavimą.

vienu-žodžiu kiekvienam, ir pa
gal tą žodį dalyviai turėjo susi
rasti grupę, prie kurios jie pri
klauso. Po keleto nesėkmių ir 
gražaus juok6 visi rado savo 
vietą ir tada gavo naują užda
vinį — sukurti pasirodymą pa
gal grupės turimų žodžių reikš
mę. Tas taip pat puikiai pavyko.

Ypač įdomi buvo Jadvygos 
Matulaitienės paskaita apie lie
tuvių tautinius šokius, nes dau
gumas skautų taip pat yra ir 
tautinių šokių šokėjai. Brolio 
Gerimanto Peniko filmai iš pas
kutinės tautinių šokių šventės ir 
1973 jubiliejinės stovyklos taip 
pat sudomino visus suvažiavimo 
dalyvius ir atsilankiusį New 
Yorko jaunimą. Taip pat svečiam 
iš tolimesnių vietovių buvo reta 
proga pamatyti garsųjį New Yor
ko “Baltąjį taką” — Broadway, 
kur visi išskubėjo, vos spėję 
pavalgyti vakarienę. Mieste pa
sidalino per du teatrus, stebėda
mi skirtingus pastatymus. Po 
naktipiečių mieste, nors pavar
gę, bet patenkinti, išsiskirstė po
ilsiui. Sekmadienį stud. Jonas 
Landsbergis pravedė įdomų pa
šnekesį moksline tema — kaip 
nuklinė jėga atrodo eiliniam 
žmogui, kaip atrodo poetui ir t.t.

Išklausę mišias, kurias aukojo 
T. Antanas Prakapas, OFM, viri 
susirinko suvažiavimo užda
rymui. Uždarymas skautišku po
mėgiu buvo baigtas dainomis ir 
skautų vakarine malda. Pavalgę 
pietus, nenoriai skirstėsi broliai 
ir sesės, tardami — iki pasimaty
mo.

VYR. SKAUTĖS IR 
SK. VYČIAI DĖKOJA

Visų suvažiavimo dalyvių 
vardu dėkojam visiem prisidė- 
jusiem prie vyr. skaučių ir sk. vy
čių suvažiavimo pasisekimo 
New Yorke.

— Skautam remti komitetui už 
piniginę auką;

— Vyr. skaučių židiniui Vilija 
už piniginę auką ir maisto parū- 
pinimą bei pagaminimą;

— Kultūros Židinio šeiminin
kam už leidimą naudotis patal
pomis;

— New Yorko broliam vyčiam 
ir sesėm vyr. skautėm už malonų 
vadovavųną išvykos į miestą 
metu;

— Kalbėtojam — Jadvygai 
Matulaitienei ir Jonui Landsber
giui, taip pat ir Gerimantui Pe- 
nikui už filmų demonstravimą.

Skautiškas ačiū visiem!
v.s. Ramutė Česnavičienė 
ps. Bronius Naras

VISI KVIEČIAMI
NEW YORKO 
SKAUTŲ-ČIŲ 

KAZIUKO MUGĖN

Kovo 2 visi keliai veda į 
Kultūros Židinį New Yorke. Tą 
dieną įvyks jau devynioliktoji 
New Yorko skautų-čių Kaziuko 
mugė. Jau dabar sesės, židinie- 
tės ir broliai ruošiasi šiai metinei 
šventei ir pramogai, kad mugės 
lankytojai ir šiais metais jaustųsi 
kaip ir anksčiau — kaip Lietu
voj, kaip sakydavom, “kermo
šiuj” ar atlaiduose, ar šiaip di
desniame pažmony. Mugėj bus 
įvairių, pačių skautų padarytų 
gaminių pardavimui ir laimėji
mui loterijose.

Židinietės turės turtingą pre
kystalį su lietuvišku gintaru, au
diniais, drožiniais ir kt. Veiks 
vyr. skaučių kavinė, tėvų komi
teto valgykla ir bufetas, lėlių 
teatras, “baisenybių” urvas, lai
mės šulinys, įvairiausi žaidimai 
ir kt. Broliai šiuo metu savo pa
sirengimus dar laiko paslapty, 
bet irjie sparčiai ruošiasi mugei.

Mugės atidarymas bus tuoj 
pajauni m o pamaldų. Tad iki 
gflMmatymo devynioliktoj New 
įSro Kaziuko mugėj!

stotyse instruktoriais buvo: v.s. 
V. Vidugiris, s. B. Kidolienė, s: 
J. Asininas, v.s. C. Kiliulis, s. 
Balzinskas ir v.s. S. Gedgaudie
nė.

Praėjus Rodom-Darom stotis, 
v.s. I. Kerelienei moderuojant, 
buvo pravestas pašnekesys-dis- 
kusijos “Ką galit pasakyti pozi
tyvaus ir gero apie savo viene
tą”. Čia buvo galima pasidalinti 
savo vieneto pasisekimais ir jų 
įgyvendinimu su kitais.

Atskirose Seserijos ir Brolijos 
sueigose buvo įvertintas konfe
rencijos konspektas ir pati kon- 
ferencija.

Tuntų iškilminga sueiga buvo 
uždaryta I-oji tautininkų kon
ferencija. Sueigą pravedė v.s. 
Laima Kiliulienė. Vyr. skauti
ninkai ir šios konferencijos dar
bo bitelės, ją paruošę — iš
dirbę programą ir pakvietę kal- 
bėtojvjs ir instruktorius, v.s-kai 
Česlovas ir Laima Kiliuliai tarė 
jautrius atsisveikinimo žodžius.

Vienetų vadovai buvo pa
kviesti pasiimti savo vienetų 
viliąvų iš bendro vėliavų stovo. 
Tada išsirikiavę šios konferenci
jos dalyviai, sesės Laimos ko
manduojami, su daina visi skau-

New Yorko Neringos ir 
Tauro tuntų veiklos 
KALENDORIUS

Draugovių sueigos: skaučių 
“Birutės”, skautų “Šarūno”, 
paukštyčių “Pušelės” ir vilkiu
kų: sausio 5, vasario 2, kovo 15, 
gegužės 10, gegužės 24, birže
lio 7.

Vasario 16 — iškilminga su
eiga Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimui paminėti. Visi da
lyvauja uniformuoti. Suęįga 1:3Q 
val- .2BXuunnniq

Kovo 1 — pasiruošimas Ka
ziuko mugei.

Kovo 2 — Kaziuko mugė. Mi
šios 12 vai. Tuoj po mišių iš
kilmingas mugės atidarymas. 
Visi dalyvauja uniformuoti.

Balandžio 26 — iškilminga šv. 
Jurgio sueiga. Visi dalyvauja 
uniformuoti. Sueiga 1:30 vai.

“Vaivos” prityrusių skaučių 
draugovės sueigos vyks draugi- 
ninkės nustatyta tvarka.

“Aušros” vyr. skaučių draugo
vės sueigų laiką ir vietą praneš 
draugininkė.

Iškylos ir suvažiavimai: Vyr. 
Skaučių ir skautų vyčių suvažiat 
vimas Atlanto rąjono vyr. skau
tėm ir sk. vyčiam įvyko sausio 
19-20*. Rajono skiltininkų kursų 
datą praneš vienetų vadovai. 
Skautų-skaučių suvažiavimai 
pramatomas rudenį. Paukštyčių' 
vilkiukų metinė šventė numato
ma Memorial Day savaitgaly 
Putname. ir

Rajono stovykla vyks rugpjū
čio 16-24 Bolton, Mass. . k

Skautų Aidą prašomi visi užsi
prenumeruoti — bent po 1 egz. 
skautiškai šeimai. J
' Vtėtžl yi’sos'draugovfįlr jŠH- 

dinio apatinėse patalpėle. 1:30 
vai. šeštadieniais. Kaziuko mugė 
vykš visose Kultūros Židikb pa
talpose. /'

Pirmosios pagalbos pamoloj
Aiškindama pirmosios ptgal- 

bos reikalą, mokytoja paklausė 
vaikiuką, ką jis darytų, jei jo 
sesuo prarytų raktuką nūd duriį. ?

— O, manau, aš vidun įlipčhu 
pro langą, — atsakė vaikas. *•

Pasižvalgius, bendra visų su
važiavimo dalyvių nuotaika 
buvo puiki. Visagalis Kūrėjas 
davė puikų orą, o newyorkiečiai 
labai gražiai visus priėmė ir pa
vaišino. Dvi dienos prabėgo la
bai maloniai ir greitai....

Vyr. skaučių skyriaus rajone 
vedėja v.s. Ramutė Česnavičie
nė papildo:

Gražiai praėjo suvažiavimo 
atidarymas, dalyvaujant eilei 
skautininkų ir vadovų iš arti
mesnių apylinkių. Taip pat daly
vavo Atlanto rajono vadas s. M. 
Banevičius. Ypač gerai pasisekė 
pmtimas-žaidimas, pravestas po 
atidarymo sueigos, šiame žaidi
me buvo išdalintos kortelės su Iš skautų suvažiavimo Kultūros Židiny



•=te:
WORCESTER, vakarinę Lietuviškai dainai

i , ' 9 pasišventę žmonės yra praleidę!•'- Mass. tam tikslui daug laisvalaikio va-
' . 'Alandų. Metų tėkmėj, keitėsi vei-

fnsraln 1*__1__  <hd» vieni išsikėlė į kitus
mlnėlimna miestus, kiti pasitraukė amžiny-

sterTO Lietuvių Tkgani- *?n- ?*, 
r dažnai užprašo mišias.

- . Dabartinis šv. Kazimiero para-ybės atkūrimo minėjimą y*-'-*““**
10 pyos choro vadovas muz. Z.

CvaL^o iškilmingo, mi- b“vo hufe*> mė«ė’
S^psjĮiž Lietuvą ir kenčiančius 
lietuvius Aušros Vartų parapijos 

.Giedos šv. Kazimiero 
pijos vyrų choras, vadovau- 
gJnųz. Z. Snarskio. Vargo-

ld

jų ratelio vadovas keletą metų. 
' šiuo metu ratelio valdybą su
daro: pirm. V. Roževičius
(šias pareigas einąs daugelį me- 

- tų, gražiu balsu dažnai dainuo- 
i'Slydės Šv. Kazimiero į- įa ,soloJ-. SL Valinskas.
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rapijo. vugonininte O. Kertytt- 
Pamokslą pasakys vysk. Bernar
das Flanagan. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavomis. 
Organizacijų nariai prašomi da
lyvauti uniformuoti, o moterys 
su tautiniais drabužiais.

10 vai. ryto ta pačia intencija 
mišios bus aukojamos Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj.

Minėjimo akademija įvyks 3 
vai. popiet Maironio Parite. Pa- 
S'ndinis kalbėtojas bus Rimas 

sonis iš New Jersey, JAV LB 
visuomeninės tarybos narys. 
Bus įvairi meninė programa.

Tarybos valdyba prašo organi
zacijas ir pavienius tautiečius 
kuo gausiau dalyvauti pamaldo
se ir minėjime, o taip pat dos
niai paaukoti Lietuvos laisvini- 

^nao darbam. Aukos pagal au- 
Kotojų pageidavimą bus per
duotos Lietuvių Bendruomenei, 
Vlikui ar Altai. Jas bus galima 
įteikti per minėjimą ar pasiųs
ti Lietuvių Organizacijų Tarybos 
iždininkui adresu: Kostas Po- 
dolskis, 275 Massasoit Road, 
VVorcester, Mass.

Po minėjimo tarybos valdyba 
ten pat Maironio Parke visiem 
rengia vakarienę. Auka 2.75 dol. 
Bilietai gaunami pas tarybos na
rius, organizacijų pirmininkus ir 
Maironio Parke.

Artimlaji Įvykiai
•Vasario 16-osios. minėjimas, 

rengiamas Worcesterio Lietuvių 
Organizacijos Tarybos, įvyks va
sario 10.

Per Lietuvių radijo programą 
vasario 16, šeštadienį, iš stoties 
WICN nuo 4 iki 6 vai. popiet 
bus transliuojama speciali Vasa
rio 16-ajai skirta programa, kuriai 
vadovauja E- Meilus, Jr.

Lietuvių Meno Mėgėjų Bate
lio ^engiama tradicinė Užgavė
nių vakarienė su programa ir šo
kiais įvyks vasario 16, šeštadie- 
nį*7 vai. vak. Maironio Parke.

Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Sharskio, akomponuojant O. 
Keršytei, vasario 17, sekmadie- 
ąį, giedos lietuviškas mišias ir 
ątliks meninę programą Vasario 
16-osios minėjime Athol, Mass., 
šv. Pranciškaus parapijoj, kur 
klebonauja kun. J. Steponaitis.
i Šv. Kazimiero parapijos pietūs 

su programa įvyks kovo 2, sek
madienį, 1 vai. popiet Mairo
nio Parke. Bus paminėtas šv. 
Kazimieras.

Woreesterio LB apylinkės me
tinis susirinkimas įvyks kovo 
9, sekmadienį, 3 vai. popiet Mai
ronio Parke.

Lituanistinės mokyklos pie
tūs su programa įvyks kovo 16, 
sekmadienį, 1 vai. popiet Mai
ronio Parite.

šaulių veikla
Maironio Parke sausio 12 įvy

ko Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos metinis susirinkimas, 
prieš kurį buvo paminėta Klai
pėdos krašto atvadavimo 57 metų 
sukaktis.

Minėjimui vadovavo pirm. V. 
Gedmintas. Prisiminus mirusius 
ir sugiedojus Lietuvos himną, 
sudarytas garbės prezidiumas. 
Rinktinės pirm. A. Zenkus skai
tė paskaitą apie Klaipėdos kraš
to istoriją, sukilimą ir atvada
vimą.

Susirinkimui vadovauti pirm. 
V. Gedmintas pakvietė kuopos 
garbės šaulį J. Jurkėną. Pirmi
ninkas padarė metų veiklos ap
žvalgą. Perskaityti gauti laiškai 
ir aplinkraščiai. Ižd. F. Spiraus
kienė pranešė apie iždo stovį. 
Revizijos komisijos1 pirm. Ilgū
nas pranešė, kad atskaitomybės 
knygos tvarkomos puikiai.

Užgavėnlų vakarienė

Lietuvių Meno mėgėjų rate- _ 
lis palaiko lietuviškas tradicijas 
ir finansiškai remia lietuviškos 
kultūros Židinius.

t

šiais metais Užgavėnių vaka
rienė įvyks vasario 16, šeštadie
nį, 7 vai. vak. Maironio Parko 
didžiojoj salėj. Ratelio narės 
visus pavaišins lietuviškų Užga
vėnių patiekalais. °

Po vakarienės programą atliks 
Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Sbarskio ir akomponuojamas 
vargonininkės O. Keršytės.

' Rengėjai kviečia visus daly
vauti ir bilietus įsigyti iš anks
to, nes kiekvienais metais jų pri
trūksta.

7 i

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
suėjo 30 metų nuo Meno mėgė
jų ratelio įsikūrimo, ši sukaktis 
būt prisiminta per Užgavėnių

Vyr. Lietuvos lėlnlsv.
Komitete -

Conn.
Dabartinės valdybos kaden

cija baigėsi. Pirmininkas V. Ged
minas žada dalį metų gyventi 
Worcestery, o dalį Floridoj. Tad 
iš pareigų pasitraukė.

Naują valdybą sudaro: pirm, 
dabartinis Naujosios Anglijos 
šaulių rinktinės pirm. A. Zen-

ratelio pionierė), ižd. Degutienė, 
sniūnas B. Naras (buvęs ratelio 
pirmininkas).

Ratelio įkūrėjas yra Leopol
das Jakūbauskas. Jis nedalyva- < 
vo ratelio chore, bet savo gra
žiu humoru dažnai paįvairin
davo ratelio programas parengi
mų metu.

Valdybos priesaika
Lietuvių Lagdaros Draugijos 

valdybos nariai ir direktoriai 
sausio 13 Maironio Parko salėj 
davė priesaiką, kurią priėmė 
kun. A. Miciūnas, MIC. -Po to 
patiekti puikūs pietūs, pagamin
ti Parko šeimininkės E. Kauše- 
vičienės ir jos talkininkių.

Pietų metu svečius linksmi
no orkestras. Programai vadova
vo E. Meilus, Jr. Jis pristatė 
garbės stalo svečius: kleb. kun. 
A. Miciūną, MIC, kleb. kun. A. 
Yankauską,buv.miestoburmistrą 
T. Early su žmona, Lietuvių Pi
liečių Klubo pirm. E. Tamulevi
čių su žmona, organizacijų tary
bos pirm. P. Molį su žmona, Lie
tuvių karo veteranų komandierių 
su žmona ir kitus.

Pabaigoj kalbėjo 16 metų ei
nąs pirmininko pareigas Kazys 
Adomavičius.

ši draugija gausi nariais. Jų 
skaičius per kiekvieną susi

rinkimą didėja. Graži veikla 
rodo, kad draugijai vadovauja 
sumanus pirmininkas.

Būdami pajėgūs, būkime1 dar 
dosnesni lietuviškiem reikalam. 
Remkime spaudą, nes spauda 
yra stiprus lietuvybės palaiky
mo veiksnys. Spauda yra mūsų 
tautinės ir religinės gyvybės šal
tinis. Įvertinkime Amerikos Lie
tuvių Kultūros Archyvą. Būkime 
mecenatais mirtiname pavojuje 
okupuotoj Lietuvoj leidžiamos 
L.K. Bažnyčios Kronikos.

Šiuo metu Lietuvių Labdaros 
draugijos valdybą sudaro: pirm. 
K Adomavičius, vicepirm. J. Pi
piras, protokolų rašt. J. Miliaus
kas, finansų rašt. O. Keršienė, 
ižd. M. Scigla, iždo globėjos: 
K. Kuzmeckienė ir A. Lozorai
tienė. Revizijos komisija: E. Val
ion ir St. Valinskas, Sr. Tvarkos 
prižiūrėtojas — V. Pajėda. Di
rektoriai: A. Glodas, V. Ivaška, 
P. Molis, A. Klimas, R. Jakubaus
kas, E. Grigaitis, B. Naras. Ilga
metis reikalų vedėjas — A. Kau- 
ševičius. Šeimininkė E. Kauše- 
vičienė su savo personalu per 
daugelį metų maitina tūkstan
čius žmonių.

Diskusijos apie pavergtas tautas. Iš k. — Peter C. Wytenus, Berry Farber — svečias panelistas 
ir dr. Konstantyn Sawchuk, St. Peters kolegijos profesorius iš Jersey City, NJ., uk
rainietis. Nuotr. Wallace B. Rodgers

kus, vicepirm. K. Prapuolenis, 
sekr. E. Gorodeckienė, ižd. F. 
Spirauskienė, kultūrinių reikalų 
vedėjas A. Grigalauskas. Revi
zijos komisija: J. Jurkūnas ir Il
gūnas. Korespondentė J. Mi
liauskienė.

Po susirinkimo sesės šaulės 
visus pavaišino.

Kalėdų eglutė
Lituanistinė mokykla gruo

džio 30 surengė Kalėdų eglutę 
Mairpnio Parko salėj. Susirinko 
tėveliai, močiutės, tėvukai, orga
nizacijų atstovai, būrelis lietuvių 
visuomenės.

G. Dabrilaitė pasveikino susi
rinkusius ir kartu su G. Prapuo- 
lenyte padeklamavo eilėraštį. 
Mokiniai suvaidino V. Frankie- 
nės parašytą vaidinimą “Užbur
ti vaikai”. Režisavo J. Dabrilie- 
nė ir N. Pranckevičienė. Moki
niai Vaidino labai * 'puikiai. 
Akordeonu grojo A. Pliodžins- 
kienė. Kalėdų senis pabaigoj 
apdovanojo mokinius, mokyto
jas, buvusias mokytojas A. Dab- 
rilaitę-Pliodžinskienę ir B. Mi
liauskaitę.

Sveikino LB apylinkės pirm. 
P.' Babickas ir tėvų komiteto 
pirm. N. Pranckevičienei įteikė 
200 dol. auką. Uolūs lietuviš
kų parengimų lankytojai ir rė
mėjai Karrytais negalėjo daly
vauti ir atsiuntė 25 dol. auką. 
Tėvų komiteto pirmininkė pa
dėkojo klebonui už patalpas, 

• aukotojam ir dalyviam už 
lutės renginį.

eg-

Moterų S-gos 
jubiliejus

Moterų Sąjungos 5-ta kuopa 
lapkričio 18 Maironio Parke su
rengė Amerikos Lietuvių R.K. 
Moterų Sąjungos 65-rių metų 
sukakties minėjimą.

Minėjimą atidarė ir svečius 
pasveikino kuopos pirm. Priscila 
Hasset. Programai vadovauti pa
kviesta kuopos sekr. J. Miliaus
kienė.

Invokaciją sukalbėjo Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
A. Volungis. Po pietų progra
mos vedėja pristatė garbės stalo 
ir kitus svečius, valdybos na
rius ir įvairių organizacijų atsto
vus.

ALRK Moterų S-gos istoriją 
skaitė A. Garsienė, kuopos 
vicepirmininkė. Istoriją parašė 
Sąjungos garbės narė ir veikė
ja Matilda Pauliukonienė.

Programos vedėja perskaitė 
sąrašą 5-tos kuopos narių, ku
rios užėmė pareigas kuopoj, 
centre, o taip pat supažindi
no if su garbės narėmis.

Pagrindinę kalbą pasakė 
ALRK Moterų S-gos centro val
dybos pirm. Julia Mack. Meninę 
programos dalį atliko kuopos 
choras, vadovaujamas direktorės 
Genovaitės Kaneb, solistas F. 
Blazis ir kuopos narės S. 
Biekšienės anūkė. Solistas F. 
Blazis padainavo keletą dainų, 
iš kurių dvi sukurtos jo žmonos 
Magdutės, šios kuopos narės 
fr choristės.

Pabaigoj programos vedėja 
padėkojo programos dalyviam, 
salės savininkam, visiem prisi- 
dėjusiem prie šio renginio ir vi
siem dalyviam. J.M.

DU POSĖDŽIAI CHICAGOJ
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenėj

PLB Visuomeninių reikalų ko
misijos sausio 26 d. posėdį pra
dėdamas, pirm. Vytautas Kaman- 
tas pakvietė pagerbti mirusį buv. 
PLB pirm. Joną Matulionį.

Dalyvavo 16-ka iš 19 narių. 
Svarstybas palengvino visiem 
išdalintas PLB valdybos sausio 
25 d. 15-kos puslapių prane
šimas PLB seimo nariam. (Šiuo 
pavyzdžiu turėtų pasekti ir kitos 
organizacijos). Tai atviras laiš
kas, liečiąs darbą jaunimo veik
loj, JAV, Kanados ir kitų kraš
tų bendruomenių švietimo, 
kultūros, politikos srityse, santy
kius su kitomis institucijomis ir 
organizacijomis, ryšius su parla-

kt. Gana plačiai paaiškinami san
tykiai su VLIKo valdyba (buvu
sia ir dabartine).

Išsiaiškinta, kad santykiai 
su VLIKo valdyba yra ne Visuo
meninių reikalų komisijos, bet pirm. J. Jurkūnas pranešė, kad 
PLB valdybos kompetencija..

Pranešta, kad Maskvos olim
pinių žaidynių boikotu rūpina
si PLJaunimo sąjunga nuo pat 
PLB seimo 1978 Toronte.

Reikia boikotuoti Maskvos 
olimpinius žaidimus, nesiejant 
to su ryšiais su pavergtąja Lie
tuva. Pakartotinai primenama, 
kad laisvojo pasaulio lietuvių 
santykiavimas su pavergtaisiais 
lietuviais reguliuųtinas pagal 
1974 spalio 26-27 d. White 
Plains, N.Y., visų politinių veiks
nių konferencijoje sutartąsias iš
vadas, kurios negali būti keičia
mos vieno kurio veiksnio.

Išklausius G. Damušytės pra
nešimo apie Lietuvių informa
cijos centrą, susipažinta su jau 
išleistų anglų kalba “news re- 
lease” pavyzdžiais ir kt. raštais.

Išsiaiškinta, kad Lietuvių at
stovybė prie Jungtinių Tautų ne- 
duplikuosBatuno ryšių,nelankys 
valstybių misijų, bet nustatys ir 
plės ryšius su tarptautinėmis or
ganizacijomis ir rems Batuno 
lietuvių sekciją. Lietuvių atsto
vybės nariais patvirtinai: prof. 
dr. Valentinas Šernas (Švietimo, 
mokslo ir kultūros .skyriaus ve
dėjas), archit. Algirdas Bražins
kas ir Vita Tallat Kelpšaitė- 
Matusaitienė. Darbo studijų 
doktorantas Paulius Landsbergis 
vadovauja Darbo ir unijų sky
riui. Atstovybės nariais-patarė- 
jais yra Antanas Masionis, Kęs
tutis Miklas. Sutiko bendradar- .. 
biauti komisijai (taigi ir atstovy
bei) prof.dr. Bronius Nemic- 
kas. Komisija nutarė kviesti Vy
tautą Vaitiekūną ir Vincą Raste- 
nį patarėjais arba bendradar
biais.

Vasario 16-oji mūsų apylinkėj 
bus minima Vasario 17 šia tvar
ka: mišios Švč. Trejybės bažny
čioj — 9 vai. ryto. Minėjimas 
įvyks parapijos salėj 3 v. po
piet.
^Kalbėtoju pakviestas Algi
mantas Gureckas, JAV LB krašto 
valdybos įgaliotinis Washing- 
tono federalinėse įstaigose. Me
ninę dalį adite “Berželio’* šo- 

VLIKo taryba, sausio 27 Jau
nimo centre pradėjusi posėdį, 
tarybos pirmininkui Vladui šo- 
liūnui pasiūlius, pagerbė Toron
te mirusį buv. VLIKo pirm. Jo
ną Matulionį. Posėdyje dalyvavo 
visų 15-kos VLIKo grupių atsto
vai. Tarybos pirm., dalyvavęs

viename valdybos posėdžių Wa- 
shingtone, pasidžiaugė pato
giom VLIKo įstaigos patalpom ir 
valdybos darbu. Jonas Jurkūnas, 
apžvelgdamas VLIKo seimą B al- 
timorėj, teigė, kad jo darbo
tvarkė buvusi įdomi, valdybos 
nariai ir kiti paskaitininkai buvę 
pasiruošę; komisijos (politinė ir 
nutarimų) dirbusios gerai, tik 
laiko jom buvę mažoka. Jis ryš
kino tuos seimo nutarimus, ku
rie vykdytini ne tik valdybos, 
bet ir tarybos. Seimas buvęs 
tvarkingas.

Valdybos pirm. dr. K. Bobelis 
apie jos veiklą pranešė tary
bos pirm, telefonu, kad esąs pri
imtas pagrindinis memoran
dumas, valdybos pirm, buvęs 
Valstybės departamente, kong
resas ir senatas priėmę mum' 
naudingą rezoliuciją; Irano ir 
Afganistano įvykių 
siųstos telegramos, 
VLIKo atsišaukimas. •

Politikos ir teisių komisijos 

proga 
išleistas

esąs gavęs komisijos narių pasiū
lymus VLIKo statutui keisti, juos 
subendrinęs ir išsiuntęs nariam.

Lietuvos sienų k-jos vardu kal
bėjo Juozas Skorubskas. Vei
kiančios dvi pakomisės. Vienai 
pirmininkaująs Stasys Žadeikis, 
kitai kun. Ansas Trakis.

Dr. J. Šalna painformavo, kad 
Rytų Lietuvos rezistencinis sąjū
dis ruošiąs veikalą—Lietuvos 
rytų etnografija. Knygai išleisti 
jau surinkta didesnė lėšų dalis.

Vienybės sąjūdžio atstovas Al
gis Regis pasidžiaugė, kad sei
mas priėmė rezoliuciją, liečian
čią Mažojoj Lietuvoj įvykdytą 
genocidą, ir iškėlė Tilžės Dekla
racijos reikšmę Lietuvai.

Iš Tautos Fondo valdybos 
pirm. Juozo Giedraičio raštiško 
pranešimo paaiškėjo, kad Tautos 
Fonde esą 102,000 dol., valdyba 
išsiuntinėjusi 4,000 laiškų, pagal 
kuriuos gauta 8,000 dol. T. Fon
do suvažiavimas būsiąs New 
Yorke gegužės 24. -

S. Žadeikis kėlė Pasaulio lie
tuvių konferencijos reikalin
gumą. Diskusijose dalyvavo be
veik visi tarybos nariai.

Bronius Bieliukas

HARTFORD, CONN.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas

kėjai ir lituanistinės mokyklos 
mokiniai.

Laiškus miesto burmistrai G. 
Athanson, gub. Ella Grasso, 
spaudai ir Irt. patašys dr. Jonas 
Zdanys, LB apylinkės vicepirmi
ninkas.

— Vytautas Kamantas 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas, vasario 
17 bus pagrindinis kalbėtojas 
lietuvių ir anglų kalbomis To
ronte, minint Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukaktį.

— CIeveland, Ohio, Vasario 
v16-osios minėjimas įvyks vasario 
17, sekmadienį. 10 valrmišios 
DMNP parapijos bažnyčioj. 
Gieda ramovėnų vyrų choras, 
vadovaujamas, muz. Juliaus Ka
zėno. 4 vai. DMNP parapijos 
salėj kalbas pasakys JAV kong
reso narė Mary Rose Oakar ir 
Vliko valdybos narė dr. Elena 
Armanienė. Dainuos Čiurlionio 
ansamblio vyrų choras, diriguo
jamas muz. Alfonso Mikulskio. 
Minėjimą rengia Clevelando Al-

— Miami, Fla., Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo minė
jimas prasidės vasario 10, sek
madienį, 2:45 vai. popiet lietu
viškomis pamaldomis šv. Petro 
ir Povilo katalikų bažnyčioj, Mi
ami, 900 S.W. 26 Rd. Mišias 
aukos ir pamokslą pasakys kun. 
dr. V. Andruška. Vasario 17, 
sekmadienį, 2 vai. popiet minė
jimas įvyks Miami Lietuvių 
Amerikos Piliečių klube, 3655 
N.W. 34 St. Kalbės Vytautas 
Semaška. Meninę programą at
liks seserys dainininkės Regina 
ir Kristina Butkūnaitė s iš Det
roito. T

— Berželis, tautinių šokių gru
pė, vasario 9 New - Britam, 
Conn., Šv. Andriejaus parapijos 
salėj rengia tautinių šokią <ir 
dainų koncertą, kuriame daly
vaus ir trio “Paslaptis”. Po kon- 

Lcerto bus šokiai. Pradžia 7 vai.
vak- . • • ■ • >

Pr. Urbufis, LB Auksinio 
Kranto apylinkės'Floridoj pir
mininkas, pareiškė, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimas Pompano lietuviam bus 
rengiamas vasario 17. Minėjimo 
meninėj programoj dainuos 
solistė Ona Blaridytė-Jamei- 
kienė.

— CIeveland, Ohio, vasarių 
24, sekmadienį, 4 vai. popiet 
Dievo Motinos parapijos salėj 
kultūrinės popietės programą 
atliks solistė Dalia Kučėnienė.

— Hartford, Conn., skautų Ka
ziuko mugė numatoma surengti 
kovo vidury. Loterijai dovanas 
galima palikti bažnyčios salėj, 
pažymėjus kam skiriama.

— Lietuvių Dailės Institutas 
Chicagoj Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga ruošia 
lietuvių dailininkų kūrinių paro
dą Chicagoj, Čiurlionio galeri
joj, Jaunimo Centre, nuo vasa
rio 22 iki kovo 2.

— Dr. Alfredo Stanevičiaus 
kūrinių paroda įvyks vasario 
22 — kovo 2 Chicagoj, Jau
nimo Centre. Menininkas gyve
na Urugvajuj.

Our Lady of Loretto parapijos, 
Worcester, Mass., klebonas^ sau
sio 24 perkeltas klebono parei
gom į St Denis parapiją, East 
Douglas, Mass. >

— Dafl. Adomo Galdiko po
mirtinė paroda rengiama Bridge- 
port, Conn., Sacrėd Heart Uni
versiteto bibliotekoj, nuo vasa
rio 3 iki vasario 16. Parodą bus 
galima lankyti normaliomis 
bibliotekos valandomis.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Vaičaitis, Sč Petersburg, 
Fla., J. Statkus, Randolph, 
Mass., S. Liseckas, Glendale, 
Calif., P. Rakutis, Brockton, 
Mass. Užsakė kitiem: L. Naųjo- 
kaitienė, River Edge, N.J. — P.

Sveikinam nm^ns skaitytojus te

skaitytojam Darbiniūko prenu
merata pirmiem melam tik 10 
doi. Atnaujinant visiem 13dol.
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Susipažinkim su vyčiais

AŠ JOS 
NIEKADA 
NEUŽMIRŠIU

Norėdama supažindinti lietu
vių visuomenę su pavyzdingu 
vyčių organizacijos nariu, pasi
tariau su N.Y. 12 kuopos vy
čiais apie galimą kandidatą. Dau
gumas siūlė pažvelgti iš “savo 
kiemo” per upę į New Jersey 
pusę; esą, ten, Newarko 29 
kuopoj, Švč. Trejybės para
pijoj, rasiu tikrai pavyzdingą 
mūsų organizacijos garbės narį
— Kazimierą Šipailą.

K. Šipailos vardas man ne
svetimas. Prieš kelerius metus 
skaičiau dr. Jokūbo Stuko para
šytą knygą — Atvakening Lith- 
uania. Tos knygos mecenatas
— Kazimieras Šipaila.

Nemėgstu rašyti apie man as
meniškai nepažįstamus asmenis. 
Aprašymai turi turėti “personai 
touch”. Tad ir nutariau paieško
ti to “personai touch” tarp orga
nizacijos narių, kurie Kazimierą 
Šipailą. labai įvertina. Pradėjau 
nuo centre/valdybos pjrmininkp , 
ir baigiaual-mojo laipsnio nariu. 
Teigiamais būdvardžiais galė
čiau pripildyti visą rašinį.

Sužinojau, kad Kazimieras yra 
gimęs Lietuvoj — Šakių apskri
ty. Po antrojo pasaulinio karo, 
kaip ir daugelis jo tautiečių, 
atsidūrė JAV. Tuojau įsijungė į 
lietuvišką visuomeninį gyve
nimą. Po trejų metų nuo atvy
kimo (1953) jis jau buvo mūsų 
organizacijos narys. Jo darbštu-

Kazys Šipaila

mo bei vadovavimo talentai 
kuopoj buvo greit pastebėti. 
1963 Kazimieras jau kuopos pir
mininkas. Centro valdyba taip 
pat įvertino gabų organizacijos 
narį — 1964 per seimą jam 
buvo įteiktas organizacijos 4-tas 
laipsnis.

Visi žinom sunkią lietuviškų 
parapijų padėtį. 'Mano kuopos 
parapija, Aušros Vartų, ypatingai 
sunkiai verčiasi. Kuopos nariai 
gelbsti, kiek tik gali. Tad ypatin
gai tenka vertinti Kazimiero Ši- 
pailos pasiaukojimą savajai para
pijai Newarke. Jam tinka posa
kis: “Dosnumas prasideda na
muose”. Kazimiero lųįpmone, 
pirmąją vietą kuopos veHGoj turi 
užimti savosios parapijos rėmi
mas. Pasiryžo atgaivinti vyčių 
kuopą. Netrukus kuopa pradėjo 
augti. Kuopos atžalynas, jaunu
čiai, persiorganizavo.

Būdamas ramaus ir švelnaus 
būdo, jis vadovavosi darbais, o 
ne žodžiais, kaip kad kai kurie 
organizacijos vadovai, kurių visa 
veikla sutelpa “ilgo grojimo 
plokštelėj”.

Dosnumas yra taip pat jo cha
rakterio bruožas. 1968 per savo 
50-tą gimtadienį apmokėjo vieno 
VYČIO numerio spausdinimo 
išlaidas. Per 60 metų sukaktu
ves vėl tai įvykdė. Finansuoda
mas Atvakening Lithuania, iš
garsino Lietuvos istoriją ir da
bartinę jos sunkią padėtį.

Bet vyčiai neatima viso Kazi
miero laiko. Jis dar veikia Neu 
Jersey Lietuvių Taryboj, Newar- 
ko Lietuvių Piliečių, Šv. Jurgio 
klube. Yra veiklus Lietuvių 
Bendruomenės narys.

Newarko 29 kuopa didžiuojasi 
savo nariu. Nopinavo jį į gar
bės narius. Garbės narystė jam 
buvo suteikta 1979 Chicagoj, sei
mo metu. 1975 kuopa suruošė 
Kazimierui pagerbtuves, kuriose 
dalyvavo 250 su viršum svečių. 
Čia prof. Jokūbas Stukas api
būdino jį šiaip: “Mes šias pa
gerbtuves suruošėm ne genero
lui, bet tauriam lietuviui, kurio 
dėka 29 kuopa yra pati lietu
viškiausia organizacija šioj para
pijoj”.

Daug girdėjau iš organizacijos 
narių apie K. Šipailos veiklą. 
Aprašiau tik deimančiukus. Bet 
tai sausi faktai. Vis dar reikia 
trupučio to “personai touch”. Tą 
man suteikė kun. Kazimieras Pu- 
gevičius, vyčių centro valdybos 
narys, pasakydamas: “Kazimie
ras Šipaila yra žmogus, kuris jau
čia reikalą statyti tiltus tarp kar
tų”.

Statyk toliau šiuos tiltus, mie
las Kazimierai, nes tokių tiltų, 
ypač šiomis dienomis, mum 
reikia. Gal kada nors greitoj 
ateity susitiksim ant vieno iš jų. 
Iki pasimatymo!

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 MyrBe Avenue 
Richmond H III, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir-ėečtadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

Kas, ką, kur?
— 1978-79 Lietuvos vyčių or

ganizacija suteikė šiuos laips
nius: 124 pirmuosius, 81 antrąjį, 
24 trečiuosius ir 14 ketvirtųjų.

— Kun. Vincentas Puidokas, 
ilgametis Lietuvos vyčių drau
gas ir geradarys, Westfield, 
Mass., mirė sausio 23. 40 metų 
buvo 30 kuopos dvasios vadas. 
1979 atšventė 50 metų kunigys
tės sukaktį.

— 1979 4-tą vyčių laipsnį gavo 
šie nariai: kun. Petras Shakelis, 
Patricia Miškinis, Benedict E. 
Coach, Stella Hotra, Bertha Ja
nus, Helen Vaitkus, Catherine 
Pramantas, John A. Berczelly, 
Genevieve Gobis, Sadie Karbo- 
cius, Anthony Radzevich, Eu- 
genia Baibek, Gražina Vaške
lis, prel. Jonas Balkūnas. Laips
nių suteikimą atliko vysk. V. 
Brizgys per Lietuvos vyčių sei
mą Chicagoj.

— Šešios vyčių kuopos 1979 
ypatingai pasižymėjo naujais na
riais: Philadelphijos 3 kuopa — 
18, Patersono 61 kuopa — 6, 
Maspetho 110 kuopa — 27, 
VVashingtono 142 kuopa — 8, 
St. Clair 144 kuopa — 27, S t. 
Petersburgo 147 kuopa —24.

— Trys nariai 1979 Lietuvos 
vyčių buvo pakelti garbės na
riais: Lietuvos gen. konsulė 
Josefina Daužvardienė, llžkuo- 
pos narė Chicagoj, Kazys Sipai- 
la, 29 kuopos narys Newarke, ir 
a.a. Michael Petkus, 96 kuopos 
Daytone narys, kurio medalį pri
ėmė jo žmona Frances.

— Vienas iš svarbiausią Lie
tuvos vyčių darbų yra laiškų 
rašymas. 1979 Bernice Mikata- 
vage ir Elsie Kosmiski, abi 144 
kuopos narės, Schuylkill, Pa., 
šiame projekte ypatingai pasi
reiškė. Kiekviena parašė 100 
su viršum laiškų.

Dalia

Kun. Jonas Pakalniškis, Lie
tuvos vyčių, Vidurinio Atlan
to rajono dvasios vadas

SVEIKINAME

Kun. Jonas Pakalniškis, Ap
reiškimo lietuvių parapijos kle
bonas, 4-to laipsnio vyčių narys, 
sutiko perimti Vidurinio Atlanto 
rajono dvasios vado pareigas. 
Sveikinam mūsų naują dvasios 
vadą ir linkim jam ilgus metus 
mum vadovauti. Kun. Jono ryšiai 
su mūsų organizacija yra labai 
artimi. Jis netgi yra pakrikšti
jęs dabartinį mūsų centro valdy
bos pirmininką.

Vid. Atlanto rajono valdyba 
Darbų IR Dienų redaktoriai

Lietuvos vyčių 110 kuopa Maspethe dalyvauja Chamberof 
Commerce parodoje.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Introduction to Modem 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C OR P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS 
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1. 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
C OR P.

488 Madlson Avenue (tarp 51 Ir 52 g-vės) 
Floor 21st New York, .N,Y,,T0022 ' 

, _ ; TeL (212) 758-1150-1
SKYRIAI:

Apple-Va Ney, Min. 55124 
New York, N.Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127 
Br Mgeport, Conn. 06610

7626 W. 150 SL 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
389 West Broadway 
1880 Seaview Ava.

612 432-7083
AL 4-5456
CH 3-2583 

268-0068 
203 367-2863

Chicago, III. 60622 2222 West Chicago Ava. BR 8-6966
Chicago, III. 60629 2501 Waat 69 St WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 6089 State Road 884-1738

Irvington, N.J. 07111 1082 Springfieid Avė. 374-6446
Grand Papido, Mich. 49504 636-38 Bridge St N.W GL 8-2256
Hackensack, N.J. 07601 112Main St 201 342-9110
Hartford, Conn. 06106 518 Park St 246-9473
Lakewood, N.J. 08701 241 Fourth Street FO 3-8569
Los Angeles, Calif. 90022 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
New Ha ven, Conn. 06511 1329 Boulevard LO 2-1446
Newark, N J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783

Philadeiphia, Pa. 19122 1214 N. 5th St PO 3-4818
PhHadelphia, Pa. 19141 4925 Oid York Rd. GL 5-9586
Pittsburgh, Pa. 15203 1307 E. Carson Street HU 1-2750
Waterbury, Conn. 06710 555 Cook St 756-1668
Fort Wayne, Ind. 46808 1807 Belneke Rd 432-5402

Woccester, Mass. 01610 144 MiHbury Street SW 8-2868
Youngstown, Ohio 44503 309 W. Federai Street Rl 3-0440

DARBININKUI ' 
PAREMTI AUKOJO 
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, pri
sidėję aukomis už kalendorių, į- 
vairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

17 dol. — J. Girevičius, St. 
Catharines, Ont.

Po 12 dol. — A. Mikėnas,* 
Omaha, Nebr., V. Y am ant,. St. 
Petersburg, Fla., J. Kačkehs, 
Northampton, Mass., C. Kancis, 
Brooklyn, N .Y., K. Marijošienė, 
W. Hartford, Conn.

10 dol. — O. Krasnakevich, 
So. Boston, Mass.

Po 7 dol. — P. Uknes, Brook
lyn, N.Y., P. Janavičius, So. 
Boston, Mass., V. Veršelis, Kings 
Park. N.Y., V. Šernas, Bridge- 
water, N.J., J. Adomėnas, Rid- 
gevvood, N.Y., A. Yeremskis, 
Holbrook, N.J., A. Dragūnevi- 
čius, Hartford, Conn., O. Velei- 
kis. Richmond Hill, N.Y.,: S. 
Kreivėnas, VVoodhaven, N.Y., O. 
Paukštienė, Elizabeth, N.J., T. 
Alinskas. Ridgewood, N.Y., V. 
Gintautas, Mountaindale, N.Y., 
R. Ugianskis, New Fairfield, 
Conn., E. Tamalavage, Worces- 
ter, Mass.. S. Janušas, Sea Cliff, 
N.Y

6 dol. — G. Valatka, White 
Horse Beach. Mass.

Po 5 dol. — H. Bajalis, Los 
Angeles, Calif., B. Prasauskas, 
Lomita, Calif., A. Garsys, Wor- 
cester, Mass., J. Budrevičius, 
N.P. Beach, Fla.

4 dol. — E. Karmazinas, 
VVoodhaven, N.Y.

Po 3 dol. — A. Šileika, Phi- 
ladelphia, Pa., A. Kučas, Put- 
nam, Conn., V. Birutis, Mori- 
ches, N.Y., A. Stulga, Cincinnati, 
Ohio, A. Šparkevičius, Phila- 
delphia, Pa., E. Smagrauskie- 
nė, Livonia, Mich., V. Trina- 
vich, So. Boston, Mass., B. Vic- 
tor, Worcester, Mass.

Po 2 dol. — V. Žiaugra, Ros-* 
lindale, Mass., J. Masilionis, 
Chicago, III., B.' Venslovas, Sto- 
ney Creek, Ont., V. Oniflnas, 
Woodhaven, N.Y., J. Sakaitis, 
Worcester, Mass., L. Trilupaitis, 
VVashington, D.C., A. Žukas, 
Baltimore, Md., P. Balčiūnas, 
Hot Springs, Ark., E. Waitelis, 
Cocoa Beach, Fla., C. Karbo- 
čius, Amsterdam, N.Y., O. Krei
vėnienė, Media, Pa., E. Šileikis, 
Toronto, Ont., A. Kiveta, Staten 
Island, N.Y., L. Baker, High 
Falls, N.Y., E. Ciulada, Brook
lyn, N.Y., A. Kareiva, Chicago, 
111., J. Babrys, Gulfport, Fla., 
A. Gedmintas, Delhi, N.Y., B. 
Užusienis, Chicago Ridge, III., 
Z Stanaitis, Monrovia, Calif., 
K. Miglinas, Thompsonville, 
Conn., V. Ardzavich, Tunkhan- 
nock, Pa.. K. Teleisa, Bethpage, 
N.Y.

Po 1 dol. — P. Ablomienė, 
Hartford, Conn., A. Dėdinas, 
Greenfield, Mass., Mikalauskas, 
Richmond Hill, N.Y., Ch. Sha- 
palis, Newton, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

1980 “LIETUVON IR TOLIAU” KELIONĖS 1980
KELIONĖS 
NR.

IŠVYKSTA IŠ JAV 
ARBA KANADOS

GRįŽTA Į JAV 
ARBA KANADĄ

KEUONĖ ★

(DIENOS)
KAINA LĖKT.

601 Gegužės 21 Birželio 4 Maskva 2, Vilnius 6 
Ryga 3, Leningradas 2 
Helsinki 1

$1390

602 Birželio 18 Liepos 2 Maskva 2, Vilnius 6
Minskas 3, Leningradas 2 
Helsinki 1

$1549

602 A Liepos 16 Liepos 27 Helsinki 1, Ryga 2, 
VHnius 6, Helsinki 2

$1365

603 RugpIOčio 20 Rugsėjo 2 Tas pats kaip kelionė 601 $1535

604 Rugsėjo 17 Speilo2

> •
Leningradas 2, Vilnius 6
Ryga 4, Maskva 2 
Amsterdamas 1

$1585

asmeniui, dviem kambary — pagal oro kelionių kainas, įsigaliojusias 1980 sausio 15.

Dienos ekskursija j Kauną, Trakus, Petrodvorote netoli Leningrado, spektaklis Maskvoj; trys 
valgiai dienoj VMnluj, Maskvoj, Leningrade, Rygoj, Minsko; pusryčiai Ir vakarienė Amsterdamo 
Ir Helsinky. Jokio vizos mokesčio.

UNION TOURS, INC. 
6 E. M STREET 
NEW YORK, N.Y. 10018 
(212) 670-7878 ,



ABEJONĖS, RYŽTAS 
IR DU MILIJONAI

Maždaug prieš dvidešimt
metį keletas jaunų entuziastų 
kėlė mintį — įsteigti milijoni
nį lietuvių fondą, kuris tarnautų 
išeivijos lietuvių didiesiem tiks
lam — lietuvybės išlaikymui, jos 
ugdymui, švietimui ir kultūrinių 
užmojų rėmimui.

Ką tik gimusi gera mintis tuo
met, kaip menam, susilaukė kri
tikos, abejojimų, ir buvo pesimis
tų, teigiančių, kad iš to nieko 
gero neišeis.

Lietuvių fondo sumanytojai, 
deja, nenuleido rankų. Idėją 
puoselėjo, ryžtingai dirbo, ir di
džiosios pastangos davė gerų 
vaisių: turim fondą, kuris šiuo 
metu, kad ir lėtokai, bet ryžtin
gai jau kopia į antrojo milijono 
užbaigimą.

Kada jpatai tokius rezultatus, 
dažnai pagalvoji, kiek širdies, 
darbo ir aukos sudėjo šio fon
do ugdytojai. Bet vietoj dėkin
gumo kartais ir šie žmonės su
laukia kritikos, pikto žodžio.

Gėrėdamiesi Lietuvių Fondo 
darbininkais, jų atliktais darbais, 
su dėkingumu ir pagarba mi
nėdami šio fondo narius, vis dėl- . 
to žvilgtelėjam ir į tuos, kurie ge
rai įsikūrę, pasiekę aukštas tar
nybas liko abejingi Lietuvių 
Fondo idėjom. Neatskubėjo su 
savo įnašu, nepančro remti tų 
didžiųjų išeivijos lietuvių už
davinių, kuriais kaip tik ir rū
pinasi šis fondas.

Ši kartą leiskim kalbėti LF 
skaičiam. Darbštusis LF darbi
ninkas Kazys Barzdukas, man iš
vykstant ramiam poilsiui į Day- 
toną Beach, Floridon, įbruko fi
nansinių operacijų trumpą apy
skaitą, liudijančią LF didžiuo
sius laimėjimus.

Iki 1979 gruodžio LF turėjo 
4690 narių, kurių įnašai siekia 
1,615,011.87 dol. Praėjusiais 
metais prisidėjo 172 nariai, kurių 
įnašai siekia 90,270.21 dol. Nuo 
LF įsisteigimo iki šiol buvo iš
dalinta 603,051.35 dol.

Į smulkmenas, į detalizuotą 
pelno padalinimą nesigilinkim. 
Čia suminėti pagrindiniai skai
čiai liudija, kad LF yra atlikęs 
nuostabiai gražų ir naudingą 
darbą. Deda visas pastangas 
kuo greičiausiai pasiekti antrąjį 
milijoną. Tai bus didelė fi
nansinė pajėga, lietuvybės iš
laikymo didysis šaltinis.

Iš išeivijoj gyvenančių milijo
ninio skaičiaus lietuvių teturim 
LF tik 4690 narių. Tai vyresnio
sios kartos įnašas. O kur kiti, 
jau čia augę ir mokslus ėję?

Tai ne piktas priekaištas nu- 
klydėliam į svetimas jūras, bet 
nuoširdus prisiminimas jiem ir 
prašymas, kad ir šį kartą jie at
simintų esą lietuviais, atsimin
tų tautinę pareigą, apie kurią 
jų tėvai su meile ir karšta šir

CAPE COD, MASS. 
L.B. Cape Cod apylinkė nu

pirko 6 tomus “Encyclopedia 
Lituanica” ir 7 knygas “The 
Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania”, 
kurios bus padovanotos Cape 
Cod Community College ryšium 
su Vasario 16-osios minėjimu ir 
išstatytos parodai jų bibliotekoj 
nuo vasario 11 iki 16.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą Cape Code 
taip pat ruošia L.B. apylinkė 
vasario 17, sekmadienį, šia tvar
ka:

10:45 vai. ryto pamaldos už 
žuvusius už Lietuvos laisvę Our 
Lady of Victory bažnyčioj, Pine 
Street, Centerville.

1:30 vai. popiet iškilmingas 
minėjimas tos bažnyčios salėj. 
Pagrindiniu kalbėtoju sutiko bū
ti Česlovas Mickūnas, naujai iš
rinktos IX LB. Tarybos prezi
diumo sekretorius.

Meninę dalį atliks Cape Cod 
gyvenąs menininkas ir rašyto
jas Jonas Rūtenis. Jaunosios 
kartos atstovės padeklamuos.

Po minėjimo ruošiama kava 
su skanumynais. Visi vietos lie
tuviai ir atvykusieji svečiai 
kviečiami minėjime dalyvauti ir 
atiduoti savo auką Lietuvos lais
vinimo reikalam.

P.S.

dim jiem kalbėjo. Tegul tad LF 
valdytojų balsas nelieka ty
ruose šaukiančiu balsu, bet į jį 
teatsiliepia jaunosios kartos ir 
LF idėją teparemia savo įnašu. 
Juk po mūsų jos naudosis LF 
vaisiais.

Lietuvių Fondas yra susilau
kęs ir 86 palikimo bylų, iš ku
rių 38 užbaigtos. Palikimų gau
ta 200,058.07 dol. LF ypatingą 
dėmesį kreipia ir į palikimus. 
Juk yra daug tautiečių, gražiai 
prasikūrusių, tačiau net čia netu
rinčių savo artimųjų ir net oku- 
puotoj Lietuvoj giminių. Tai vi
sai gražu ir sveikintina, kad to
kie asmenys iš savo santaupų 
dalį skiria ir Lietuvių Fondui 
ir lieka amžinais lietuvybės išlai
kymo rėmėjais.

A.P. Bagdonas rūpinasi kny
gos apie Lietuvių Fondą sure- 
dagavimu ir išleidimu. Bus įdo
mi knyga; jos turiny bus LF 
kūrimosi istorija, pasiekti laimė
jimai, LF narių vardynas su foto
grafijomis. Tai savos rūšies svar
bus dokumentas. Knygą užsi
sakė tik 627 nariai, įmokėdami 
knygos išleidimui 14,298.91 dol.

Pradėjom naujuosius, 1980 
metus. Įsipareigojom atlikti 
daug gražių, išeivijos lietuviam 
naudingų darbų. O ar prisimi
nėm Lietuvių Fondą? O jį prisi
minti būtinai reikia. Tad šie me
tai tebūnie mūsų didesnio ryžto 
metai. Lietuvių Fondo idėja te
lieka ypatingai gyva. Ją parem- 
kim savu įnašu ir tuo užbai- 
kim antrąjį milijoną. Šie metai 
tebūnie patys našiausi.

Jurgis Janušaitis

VVATERBURY, CT.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė

Besiartinant Vasario 16-tai., 
yietos LB apylinkės valdyba jau 
kuris laikas planuoja ^ią švehtę 
galimai prasmingiau paminėti.

Šiemet ji švenčiama tokia tvar
ka: vasario 16, šeštadienį, 9 
vai. ryto bus vėliavos pakėlimas 
prie miesto rotušės, dalyvaujant 
kongr. William Ratchford, mies
to burmistrui Edward D. Ber- 
gin Jr., su miesto valdybos lie
tuvių kilmės pareigūnais, polici
jos, gaisrininkų ir veteranų gar- 
bis sargybomis bei lietuvių or
ganizacijų atstovais ir lietuvių 
visuomene.

Vasario 17, sekmadienį, 11 
vai. ryto Šv. Juozapo bažny
čioj iškilmingos mišios. Šventei 
pritaikytą pamokslą pasakys kun. 
Jurgis Vilčiauskas. Muz. Jono 
Beinorto vadovaujamas choras 
giedos šventei parinktų gies
mių.

3 vai. popiet mokyklos di
džiojoj auditorijoj įvyks iškilmin
gas minėjimas — akademija, da
lyvaujant garbės svečiam, vietos 
valdžios atstovam, organizaci
jų vėliavom ir gausiai lietuvių 
visuomenei.

Minėjimo programoj pagrindi
nę kalbą pasakys LB tary
bos pirmininkas inž. Vytautas 
Izbickas iš Bostono.

Meninę programos dalį atliks 
solistė Genė Ugianskienė iš 
New Fairfield, Conn. Jai akom- 
ponuos muz. Jonas Beinoris.

Programa bus pravedama lie
tuvių ir anglų kalbomis, nes 
yra pakviesta daug amerikiečių 
svečių.

Tautinės gyvybės išlaikymui 
išeivijoj ir pavergto krašto lais
vės siekimo pastangom rem
ti aukos bus priimamos pagal 
aukotojo valią: Lietuvių Bend
ruomenei, Lietuvių Tarybai 
ar Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi* 
nimo Komitetui.

vav

Tradicinė vakarienė
Tradicinis Danutės Vencį Sus

kaitės ruoSiamas pobūvis — va
karienė Stanislavai Venclauskie- 
nei paminėti, kaip kasmet, taip ir 
šiemet įvyks vasario 16, Šešta
dienį, nuo 6 v.v. Lietuvių klu
be, 48 Green St., Watert>ury, 
Conn.

Pajamos skiriamos jaunimo 
lietuviškojo ugdymo darbam pa*
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PASIZVALGYKIM PO DAYTONA BEACH
Šį gražų, prie Atlanto priglu

dusį kurortinį miestą aptikom 
bevažinėdami su mielais bičiu
liais Viktorija ir Algiu Karai- 
čiais prieš penkerius metus. At
rodo, kad ir didžioji dauguma 
lietuvių, keliavusių po Floridą, 
šiai vietovei nedaug teparody
davo dėmesio ir retokas čia 
užklysdavo. Gal dėl to prieš 
penkerius metus Daytona 
Beach vietovėj teradome pir
muosius pionierius — Adolfą 
Andrulį, betriūsiantį savo mo
tely, dr. Joną ir Aldoną San dar
gus, Juozą Jaciką, o kaimynys
tėj, Deltonoj, jau buvo gražiai į- 
sikūrę Jasėnai ir Vera ir Bro
nius Juškiai. Gal buvo dar vienas 
kitas, kurių tada nepavyko suras
ti. _

Atsimenu, buvo tada .gražus 
sekmadienis. Susibėgom Adolfo 
Andrulio motelio kambary pa
sišnekučiuoti. Dr. Joną ir Aldo- 

- ną" Sandkrgus ir Adolfą Andrulį 
pažinojom iš Hanau garsiosios 
stovyklos laikų. Buvo nuskubėję 
jau daug metų, visi buvom kiek 
pasikeitę; na, ir dairėmės, kur 
maloniau būtų praleisti artė
jančios senatvės dienas.

Ši vieta patiko. Gražus At
lanto krantas, gražios statybos 
modernūs viešbučiai, daugia
aukščiai butai, sparčiai auganti 
prekyba su gražiais centrais. Žo
džiu, miestas ne per didelis, 
gražioj vietoj, daug žalumos, 
erdvės, ir klimatas esąs neblo
gas.

Keletas reportažų, pokalbiai 
su bičiuliais greičiausiai ir at-

Ll ETŲ VI Al 
FLORIDOJ

Lietuvos šventė
Lietuvių Bendruomenės Auk

sinio Kranto Pompano Beach 
apylinkės valdyba ruošia iškil
mingą Vasario 16-osios — Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
— minėjimą. Minėjimas įvyks 
vasario 17, sekmadienį, 11:30 
vai. ryto Sea Garden Hotel salėj, 
615 North Ocean Blvd., (1A1) 
PompanoBeach, Fla. Dėl detalių 
skambinti telef. 941-3786 arba 
946-0288.

Programoj numatyta oficialioji 
dalis, paskaita, meninė dalis ir 
bendri pietūs. Paskaitą, pritai
kytą Vasario Šešioliktajai, skai
tys inž. Andrius Skučas. Meni
nę programos dalį atliks solistė 
Onutė Blandytė-Jameikienė.

LB apylinkės valdyba visus 
lietuvius maloniai kviečia gau
siai dalyvauti.

Pr. Skardus

remti. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti. K.

Užgavėnlų balius
T radici niame Užgavėnių bal iuj 

Waterbury meninį programos 
dalį atliks New Yorko lietuvių 
mišrus kvartetas “Jinai ir trys 
gintarai” ir pantomimikos akto
rius Paulius Rajeckas, šis po
puliarusis vakaras Waterburyje 
rengiamas jau 29-ji metai iš eilės, 
šiemet jis įvyks vasario 9 šv. 
Juozapo mokyklos didžiojoj sa
lėj, 29 John St. 

kreipė lietuvių dėmesį į Daytoną 
Beach. Kai sugrįžti po penkerių 
metų, čia jau randi gražią, spar
takai augančią lietuvių koloniją. 
Ir su dėkingumu tenka paminė
ti pirmuosius entuziastus — 
Adolfą Andrulį, dr. Joną ir Al
doną Sandargus, Juozą Jaciką, 
Verą ir Bronių Juškius, kurie vė
liau besižvalgantiem po šią vie
tovę davė gerų, objektyvių in
formacijų apie įsikūrimo ir gy
venimo sąlygas.

Jie buvo bene pirmieji ir šios 
kolonijos Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimų organizatoriai, 
o vėliau ir Daytona Beach ir apy
linkių Amerikos lietuvių klubo 
pradininkai.

Per penkerius metus čia atsi
kėlė ir Daytona Beach, Deltonoj, 
Palm Coast ir apylinkėse jau 
įsikūrė keletas dešimčių šeimų. 
Veikia sėkmingai klubas, kuriam 

metu vadovauja ^Antanas 
Kašuba su darbščia valdyba. 
Klubas jau yra suruošęs Vasario 
16, Motinos dienos, Tautos šven
tės minėjimus ir pobūvius. Šios 
kolonijos lietuvių veiklą jau žino 
ir amerikiečiai, jų spauda net 
ir TV, ypač po Simo Ku
dirkos apsilankymo.

Kultūrinę veiklą sunkina savų 
namų neturėjimas. Jau girdėti 
užuominų, kad ir šiai kolonijai 
reikalingi savi namai, kad rei
kėtų tuo susirūpinti. Būtų, ži
nomą, gera, kad čia apsigyven
tų lietuvis kunigas, kad turėtu
me savą lietuvį gydytoją, besi
verčiantį praktika.

Pažymėtina, kad šiuo metu 
klubas jau turi 125 aktyvius na
rius. Dalis lietuvių, naujai atsi
kėlusių, dar nesuskubo kluban į- 
stoti.

Turim nekilnojamo turto par
davėjus — Juozą Bartkų, Algir
dą Alksninį ir Harį Lapins. 
kurie ypač lietuviam, norintiem 

KATALIKŲ FEDERACIJOS VEIKLA
Amerikos Lietuvių Romos Ka

talikų Federacija apjungia ka
talikiškas organizacijas, parapi
jas. vienuolynus ir spaudą. 
Jos 45-asis kongresas įvyks š.m. 
spalio 17-19 Southfielde, Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros Centre. Federacijos val
dyba stengiasi sukurti naujas 
ALRKF apskritis bei skyrius 
ir kviečia visus katalikų veikė
jus prie šio darbo prisidėti ir 
informuoti valdybą apie naujų 
valdybų sudarymus bei skyrių 
sukūrimą.

Kongrese bus priimta nauja 
konstitucija. Visi Federacijos 
veikėjai yra kviečiami siųsti savo 
pasiūlymus iki gegužės 15 Sau
liui Kupriui (1806 So. 49th St.,, 
Cicero, IL 60650), kuris su kitų 
Chicagos veikėjų pagalba pa
ruoš pilną naujos konstitucijos 
projektą ir pateiks jį ALRKF val
dybai ne vėliau kaip birželio 
30. Katalikų Federacijos struk
tūroj taip pat veikia Kultūros 
institutas ir Katalikų akcijos fon
das. Jų įstatai taip pat bus kei
čiami.

Sausio 13 posėdy ALRKF val-

čia įsikurti, suteikia daug nau
dingų informacijų bei sąžiningai 
patarnauja. Jie jau gerai žino 
miesto rajonus, kainas ir visada 
atvirai savo tautiečiam pa
deda.

Pažymėtina, kad lietuviai čia 
yra suorganizavę Palmas dėl M ar 
korporaciją, kuri užpirko nema
ža žemės ir šiuo metu apie 40 
akrų paruošė rezidencijų staty
bai, iš viso apie 100 sklypų. 
Pravestos gatvės, įvesta ka
nalizacija, miesto vanduo. Bus 
labai gražus rajonas. Žinoma, 
galėtų čia kurtis ir lietuviai, 
sakysim, keliolika šeimų, įsi- 
gydamos sklypus ir nebrangiai 
pasistatydindamos gražius na
mus. 5 mylios nuo jūros, arti 
prekybos centrų. Korporacijai va
dovauja prezidentas Adolfas 
Andrulis ir Algirdas Alksninis.

Be to, numatoma,. kad kita 
, korporaciją netolimoj ateity prie 
pat Atlanto geroj vietoj statys 
vadinamuosius “town house”. 
Kainos būsiančios tikrai prieina
mos, ir lietuviai galėtų tuo pasi
domėti.

Bendrai, Daytona Beach, kaip 
kurortinis miestas, su savo 
apylinkėmis — Deltona ir Palm 
Coast, būtų patraukli vieta lietu
viam kurtis ir pastoviai gyventi. 
Čia yra viskas, kas vyresnio am
žiaus žmogui būtinai reikalinga, 
— gydytojai, ligoninės, restora
nai, pramogos, prekybos centrai, 
būtinų vartojimo prekių krautu
vės. Čia gyvendamas,' nejausi 
vienumos, turėsi lietuvių drau
gų, stiprės lietuviškosios kolo
nijos kultūrinė veikla

Yra būtina, kad lietuviai, keis
dami gyvenamąsias vietas, 
glaustųsi į besikuriančias, grei
tai augančias lietuvių kolonijas 
ir tuo užtikrintų lietuviškosios 
egzistencijos išlikimą ilgesniem 
laikam

Jurgis Janušaitis

dyba priėmė bendrinę 45-ojo 
kongreso programos struktūrą 
ir pasidalino darbais programą 
organizuojant. 1981 ALRKF 
veiklai sueis 75 metai, bus dei
mantinis jubiliejus. Jau dabar 
reikia pasiūlymų, kad būtų ga
lima planuoti, kaip šį jubiliejų 
tinkamai paminėti.

Katalikų Federacijos veikla 
yra gana įvairi. Jos atstovai vei
kia Altoj: dr. Joseph Jerome ir 
inž. Viktoras Naudžius — val
dyboj, adv. Saulius Kuprys, inž. 
Jurgis Mikaila, kun. Kazimieras 
Pugevičius ir dr. J o kūnas Ste
kas — taryboj. Federacijos val
dybos nariai išsiuntinėjo apie 
400 atsišaukimų dėl politinių 
kalinių Viktoro Petkaus, Balio 
Gajausko ir kitų ir gavo daugelio 
senatorių ir kitų žymią asmenų 
užtikrinimus padėti. Buvo pa
remtas 500 dol. suma Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tarnybos po
ros leidinių išleidimas.

ALRKF vai dybos užsibrėžtiem 
tikslam reikalinga didelių finan
sinių išteklių. Valdyba laukia 
gausaus lietuvių katalikų pritari
mo jos plačiai veiklai, o taip pat

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
Jaunimo premijai skirti verti
nimo komisiją sudarė pirm, ir 
Kriaučeliūnų šeimos atstovė Re
gina Kučienė, PLB valdybos jau
nimo reikalų vicepirm. kun. An
tanas Saulaitis, S J, Kriaučeliūnų 
šeimos atstovė Vida Jonušie
nė', JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos atstovė ir komisijos sekr. 
Emilija Sakadolskienė, Pasaulio 
Liet. Jaunimo Sąjungos pirm. 
Gintaras Aukštuolis. Komisija 
posėdžiavo sausio 20 ir 1000 
dol. premiją paskyrė Joanai Ku- 
raitei, gyvenančiai Hamiltone, 
Kanadoj.

— Kanados LB krašto valdy
ba kartu su didžiosiomis lietu
vių apylinkėmis vasario mėnesį 
siunčia solistę Giną Čapkaus- 
kienę į Europos lietuvių kolo
nijas Anglijoj, Škotijoj ir Vo
kietijoj viso mėnesio koncertam 
ir apmoka kelionės išlaidas.

— Dayton, Ohio, lietuviai Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo sukaktį minės vasario 24, 
sekmadienį. 10 vai. ryto mišios, 
o 1:30 vai. popiet programa 
Lietuvių klube. Kalbės Kent 
State universiteto profesorius dr. 
J. Cadzow. Meninę programą 
atliks Čiurlionio ansamblio 
kanklininkai ir Vėjelių tautinių 
šokių šokėjai.

— Viktoras Laniauskas nuo 
sausio 1 paskirtas plačiai pasau
ly skaitomo Reader’s Digest žur
nalo, Rytų Azijos laidos, leidžia
mos Hong Konge, vyriausiu re
daktorium. Žurnalas leidžiamas 
15 kalbų.

— Aukas Vasario 16 minėji
mų proga JAV Lietuvių Bend
ruomenė rinks kaip ir anksčiau. 
JAV LB gerbia kiekvieno au-
kotojo laisvo apsisprendimo va
lią. Kiekvienas lietuvis turi 
teisę skirti auką tam, kam jis 
nori. Tuo reikalu JAV LB 
apylinkių ir apygardų pirminin
kam bei tarybos nariam išsiun
tinėti trys aplinkraščiai ir aukų 
lapai.

— PLB Kultūrinės talkos ko
misija ateinančią vasarą Austra
lijoj ruošia tautinių šokių kursus. 
Kursų ruošimo reikalu Genė Va
siliauskienė iš Australijos at
siuntė dr. L. Kriaučeliūnui laiš
ką su prašymu. Jau susitarta su 
tautinių šokių specialiste mo
kytoja Genovaite Breichma- 
niene, kuri sutiko nuvykti į Aus
traliją ir ruošti ten tautinių šokių 
mokytojus. Kultūros komisijai, 
be kitko, reikės parūpinti ir lėšų.

— Etninei kultūrai išsaugoti 
tarnyba rengia programą “The 
VVedding” (Vestuvės) Chicagos 
Public Library kultūros centre. 
Čia išstatyti vestuviniai drabu
žiai lietuvių, žydų, italų, lenkų 
ir švedų. Pramatomi ir tautinių 
grupių pasirodymai. Lietuvių 
tautinių šokių grupė Grandis, 
vadovaujama I. Smieliauskie- 
nės, šoks vasario 17, sekmadie
nį-

— Lietuvių Fondo metinis su
važiavimas ir vakarienė įvyks 
gegužės 3 Chicagoj, Jaunimo 
Centro salėj.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L Mūrelis, Chicago, III., 
A. Uzup, Manchester, Conn., A. 
Gediminas, New York, N.Y., 
P.A. Šveikauskas, W. Rozbury, 
Mass. Užsakė kitiem: A. Beard, 
Forest Hills, N.Y. — J. Gomez, 
Sunnyside, N.Y., V. Savukynas, 
Woodhaven, N.Y. — J. Navikui, 
E. Hartford, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir- 
miėm metam tik 10 dol. At
naujinant visiem 13dol. metam.

didelės finansinės paramos, ku
rią prašoma siųsti Viktorai Ve
selkai (8930 W. Outer Dr., De- 
troit, MI 48219). čekius rašyti ' 
Lithuanian R. Catholic Fede- 
ration of America vaidu.

ALRKF pirmininkas yra dr. 
Justinas Pikūnas (8761W. Outer 
Dr., Detrott, MI 48219).
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TAKELIAIS IR KELIAIS
• Kažkas yra pasekęs kad laika* 
lyra prižiūrėtojas ir ribotoje* įvy
kių, kad jie visi neįvyktų vienu 
Teartu.

Ir iš tikrųjų, kada realistiškai 
gapie tai pagalvoji, randi, kad 
omūsų gyvenimas tėra nedaug di- 
Įdesnis už įvairius smulkius išgy
venimus, surištus laiko grandi
nės krūvon, ir atrodo, kad visa, 

.kas turi tikrąją reikšmę, yra da- 
Jbartis ir mūsų pajėgumas reikš- 
.tis smulkmenose, kurios padik
tuoja mūsų ateitį. Darosi išvada, 
kad gale belieka maži sraigte
liai ir veržiklėliai, kurie dar 
palaiko krūvoj mūsų gyvenimą, 

-o vienai iš šių dalelyčių sune
galavus ar kartais mum patiem 
pavėlavus ją prižiūrėti, esam 

'plėšomi į mažus gabalėlius.
- Kad suspėtume laiku ir pil- 
-nai įvertinti likusį gyvenimą, 
surinkę ir susikrovę viską į pa
ketėlius, minčių pilni išsku- 
bėjom į naujus namelius.

Rodėsi, taip neseniai bėgom 
nuo Sibiro tremtį, vergiją ir rusi-

Šypsniai 
dailės 
parodos 
'proga

Popiežiškas įvertinimas
Popiežius Leonas XIII pozavo 

vienam italų dailininkui. Kai šis 
paveikslą užbaigė, paprašė 
Šventąjį Tėvą parašyti paveiks
lo apačioj kokį nors posakį iš 
^Evangelįjos. Popiežius pažiū
rėjo atidžiai | paveikslą ir, radęs, 
'kad tas paveikslas mažai į jį 
tepanašųš, tarė: “Man atrodo, 
kad čia geriausiai tiktų vienas 
posakis & Mato evangelijos 14 
skyriaus’*. Po to jis įrašė: “Ne
bijokite! Tai aš”.

Priklijuota galva
Vienas turtingas meno mėgė

jas ir vertingesnių meno dalykų 
rinkėjas daŽri&ilMntf di^š? <enn5 
meno parodose, kad, ką nors 
tinkamo savo skoniui radęs, ga
lėtų vis papildyti savo kolekci
ją. Taip vieną dieną jis atsi
dūrė biustų antikvariate.

— Užmesk Tamsta akį, štai, į 
šitą, — tarė jam krautuvės savi
ninkas, rodydamas į vieną bius- 
tą-

— O. Robespieras, — susido
mėjo meno mėgėjas, apžiūri
nėdamas prancūzų revoliucijos 
didvyrio biustą iš visų pusių. 
— Visai neblogas, — pridėjo 
jis, kiek susimąstęs, — bet, štai, 
matau, kad šis biustas yra taisy
tas. Aiškiai matyti, kad jo galva 
priklijuota.

— Taip, nėra dėl to ko gin
čytis, — atsakė krautuvės savi
ninkas, — aš maniau, kad Tams
ta žinojai, jog revoliucijos metu 
jam buvo nukirsta galva.

Modernus menas
Kitas turtingas meno mėgėjas 

ateina pas vieną dailininką į jo 
atelje. Matyt, jis norėtų nusipirk
ti kokį paveikslą, nes labai ati
džiai apžiūrinėja menininko iš
kabintus paveikslus. Ties vienu 
sustoja kiek ilgiau. Pagaliau jis 
dailininką paklausia:

— Ką šitas paveikslas vaiz
duoja?

— Karves ganykloj, — atsako 
dailininkas.

— Tikrai? Betgi aš čia nema
tau jokios žolės.

— Ją karvės nuėdė.
— Kad aš čia nematau ir jokių 

karvių.
- Ką gi čia karvės veiks to

kioj vietoj, kur neauga jokia žolė.

Portretas
Senyva moteriškė apžiūrinėja 

parodą. Pastebėjusi paveikslą 
“Romos elgeta”, moteriškė sako:

— Matai, jie valgyti neturi ko, 
bet už portretus tai turi kuo už
simokėti.

Suspėjo
— Ar skaitei šio ryto laikraš

ty savo paveikslo piktą kritiką?
— Taip, bet tai manęs nesu

jaudino. Tą paveikslą pardaviau 
vakar.

fikaciją nešančio komunizmo. 
Rodėsi, kad tik prieš keletą me
tų D.P. stovyklose nekantriai 
laukėm to laiko, kuris duotų iš
ardytam mūsų gyvenimui naują 
viltį. Ir štai jau praėjo 30 metų 
su viršum nuo to laiko, kada 
mum buvo suteikta galimybė 
įsikurti nepaprastai mum palan
kiam laisvės ir pažangos krašte, 
kuris jau pasidarė antrąja mūsų 
tėvyne.

Dabar, įžengus į skirtingą 
pensininko gyvenimo laikotarpį, 
yra malonu konstatuoti, kad pa
daryti nuosprendžiai ir įgyven
dinti troškimai maloniai mus pa
tenkina, o tie takeliuose ir ke
leliuose tėn ir čia sutikti drau
gai dar stipriau mus surišo. Bend- 
dadarbiavimas su jais ar jų pri
siminimas duoda tikslą ir viltį 
ateities gyvenimui.

Taip, palikti nameliai pilni 
malonių prisiminimų, bet jie 
jau negrąžinamoj praeity. Pa

liekant New Jersey, labiausiai 
jaudinantis jausmas buvo palikti 
ten draugus, artimuosius ir pa
žįstamuosius, bet, žinant, kad 
gyvensim tame pačiame krašte 
ir naudosimės tomis pačiomis 
laisvėmis ir galimybėmis, visa 
tai veikia į mus raminančiai. 
Žinom, kad dar ne kartą su
sitiksim su jais čia, Saulėkal- 
niuose, ar pas juos ten, New 
Jersey ar New Yorke. Be to. 
turim viltį, kad nemažas mūsų 
draugų skaičius atsikels čia ir 
padės mum Šioj gražioj apylin
kėj vaikščioti bendrais takeliais 
ir keliais.

Lyg vakarykštė diena, tebėra 
atminty 1979 lapkričio 10 die
nos vakaras Elizabethe, Lietuvių 
Laisvės salėj, kada brangūs tau
tiečiai atėjo atsisveikinti su mu
mis. Ačiū jiem. Taip pat nuo
širdžiai dėkojate šias išteistu ves 
suruošusiam komitetui: pirmi
ninkui K. Jankūnui ir nariam — 
Birutei ir Antanui Pociam, Ju
liui Veblaičiui, Vincui Misiūnui, 
J. Švedui, Petrui ir poniai La- 
niąm. Nuoširdus ačiū kųn. Kor
nelijui Bučiniui už gražią maldą, 
Šeimininkėm ir patarnautojom 
už skanius patiekalus.

Ne tik aš su Onute, bet ir

BALTI MORĖS 
ŽINIOS

Keturių kapelionų, žuvusių 
1943 vasario 3, kai jie pasiau
kojo už kitus skęstančius JAV 
karius, pagerbimas įvyko vasario 
3, sekmadienį, God and Coūntry 
bažnyčioj. Iškilmėse dalyvavo 
legionieriai iš visos Baltimorės. 
Dalyvavo taip pat ir Lietuvių 
154 Postas. Tarp kitų kalbėto
jų kalbėjo ir kun. A. Dranginis, 
legionierių kapelionas.

Šv. Alfonso parapijos Sv. Var
do Dr-jos vyrai surengė keps
nių balių vasario 3. Publika 
gardžiai pasivaišino ir pašoko, 
grojant orkestrui. Dalyviam pa
dėkojo kun. A. Dranginis. Vaka
ro pelnas paskirtas mokyklos 
reikalam.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas pradeda
mas mišiomis Šv. Alfonso baž
nyčioj vasario 10, sekmadienį, 
8:30 vai. ryto. Dainos choras gie
dos per mišias. Su vėliavomis 
ir uniformomis dalyvaus Lietu
vių Posto 154 legionieriai ir jų 
padėjėjos. Lietuvių Namuo
se 1:30 vai. popiet bus ban
ketas, į kurį pakviesti Marylan- 
do gubernatorius Harry Hughes, 
senatoriai, kongresmanai, Bal
timorės burmistras W. Donald 
Schaeffer ir kiti pareigūnai. Va
sario 17 programa bus tęsiama: 
2 vai. popiet Lietuvių Namuose 
bus paskaita ir meninė dalis, 
kurią atliks tautinių šokių grupė 
ir choras Daina. Visus minė
jime dalyvauti kviečia Baltimo
rės Lietuvių Taryba ir Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė.

Lietuvių Svetainės šėrinin- 
kų svarbus posėdis įvyko Lietu
vių Namuose sausio 27. Gausiai 
susirinkę šėrininkai išklausė 
valdybos pranešimų ir išrinko 
eilę naujų direktorių. Jie susi
rinks Lietuvių Namuose antrą 
vasario mėnesio penktadienį ir 
išrinks šiem metam naują val
dybą.

Jonas Obelinis 

kiekvienas krikšto tėvas galėtų 
didžiuotis turėdamas tokią gra
žią, gabią ir muzikaliai tiek 
toli jau pažengusią krikšto 
dukrą — Audrutę Veblaitytę. 
Jos tėvelis Julius buvo, yra ir 
pasiliks kaip vienas iš mūsų 
artimiausių draugų. Abiem jiem 
esam dėkingi už tokią puikią 
ir taip pilnai atliktą meninę pro
gramą. Visiem, sveikinusiem ar 
linkėjusiem geros kelionės bei 
sėkmingo įsikūrimo, jaučiam gi
lią padėką.

Floridos dalis, Sunny Kilis 
vietovė, kurioj nusprendėm 
baigti savo rudenėjančio gyve
nimo kelionę, kad ir neatitinka 
mūsų gimtojo krašto metinės 
temperatūros, bet savo kalne
liais, oro tyrumu, mėlynu dan
gum, mėnesiena, žvaigždėtomis 
naktimis ir ramybe yra panaši 
į gimtinę. Čia 35 mylių nuoto
ly, Golfo įlankos pajūry, gahma 
rasti tokias pat kopas, kaip ir 
Palangoj. Baltas, Kg drvl>ė> 
paplūdimių smėlis. švarus, 
žalsvai melsvas jūros vandenė
lis greit sužavi'kiekvieną. Vie
tos ežerėliai ir geneliai maloniai 
nuteikia čia apsilaokatsius, ir 
puikiai jaučiasi čia gyveuautie- 
ji-

Taip pat yra džiugu, kad Sau- 
lėkalniuose jau yra apsigyve
nęs gražus tautiečių būrehs. Juo 
labiau yra rtueU. kad čia visi 
tokie malonūs ir pasiruošę vie
nas kitam padėta.. Negaluaa ne
paminėti Genutės irVytMrto Be
leckų. Tai žmonės, kurte rausia 
laiko ir būdų '.tsieru padėti, 
patarti, □esisJciitydadm su darbu 
ir išlaidomis- Ją parodytą nuo
širdumą visuomet prisiminsim. 
Taip pat esam jiem dėkingi 
už gražiai jų rezidencijoj suruoš
tą priėmimą.

Esam nuoširdžiai dėkingi už 
padėjimą kraustantis: Beleckam. 
Chapukam. Shubertui. Mamai- 
tienei ir Sovis. Nuoširdžiausias 
ačiū S. ir H. Kačinskam už 
puikią sutikimo vakarienę ir ma
loniai praleistą vakarą.

Kadaise buvau rašęs, kad ka
da nors čia, Saulėkalniuose. 
skambės mūsų gražioji kalba. 
Taip, jau ji čia skamba pokal
biuose ir melodingose mūsų

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Jurgis Jankus, Kol esu čia, pa
sakojimai. 8 dol.

St. Yla, Lietuviškos šeimos 
tradicijos. 20 dol. Su persiunti
mu 21 dol. Vėl gaunama Dar
bininko administracijoj.

M. Bourdeaux,Land of Cross- 
es. 7 dol.

A.A. dail. Povilo Kaupo mono
grafija. 5 dol.

R. Spalis, Širdis iš granito, 
romanas. 10 dol.

A. Pakalniškis, Gyvenimo pa
kelės, prisiminimai,. 5 dol.

D. Jonaitis ir kiti, Postage 
Stamps of Lithuania. 15 dol.

VI. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Su kietais 
viršeliais. Po 15 dol.

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu. 13 dol.

B. Krikštopaitis, Jūrų keliais. 
10 dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.

Vysk. M. Valančius, Vaikų 
knygelė. 3 dol.

A. Rūgytė, Zanavylcija. II-ras 
tomas. 15 dol. Kietais viršeliais 
20 dol.

VI. Vijeikis, Lietuvos istorijos 
vaizdai. Didelio forma.to, su gau
siom iliustracijom. Kaina 15 
dol.

Lithuanian Heritage, spalvo
tas įvairiausių lietuviškų 'pirki
nių katalogas. Kaina 2 dol.

Sesuo O. Mikailaitė, Esame 
Dievo vaikai, religiniai prati
mai. 2 dol.

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamu* mokesti u* pasiūlo modernišku* apdraudos planu*.

Susiv. savo nariams moka dividendu* Ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norj Įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wllkee Bena, Pa. 19703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 EldertsLsne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-0037.

dainose. Grupinio įsikūrimo ga
limybės mus įgalins sustiprinti 
savitarpio ryšius bei kultūrinę 
veiklą.

Mūsų tautiečiai jau sugebėjo 
įsijungti į vietinę veiklą, čia 
lietuvio vardas jau visiem žino
mas ir puikiai vertinamas. Lietu
vio balsas susilaukia dėmesio. 
Tai rodo faktas, kad lietuviam 
oficialiai jau paskirtas 5 akrų 
žemės sklypas kultūriniam cent
rui ir bažnyčiai statyti. Kad šio 
sklypo paskyrimas buvo (aip 
greit pasiektas, padėka tenka Vy
tautui Beleckui ir Ed Calda- 
rero.

Kita veikla reiškiasi per įsteig
tą Lietuvių Bendruomenę.

šiuo metu jau iškirstos apie 
Boat ežerą naujos gatvės. Nors 
jos dar nebaigtos, bet puikiai ir 
žavingai atrodo. Čia netolimoj 
ateity bus pradėtos statyti lietu
vių šeimom naujos rezidencijos. 
Iki birželio mėn. numatoma 
baigti 16 namų. 1980 metų 
eigoj sulauksim nemaža naujų 
draugų ir pažįstamų. Šios kolo
nijos augimas turi nepaprastai 
geras perspektyvas.

Baigdamas savo ir žmonos var
du noriu palinkėti visiem lai
mingų 1980 metų. Tegu geriau
sia sveikata visus lydi šiais ir po 
jų einančiais metais.

J. Zubavičius

^ŠACHMATAI
Veša Kazys Merkis

Švedijoj, Skaros mieste, vyks
ta Europos komandinės pir
menybės. Po dviejų ratų pirma
vo Jugoslavija — 8.5 tš. (3 
partijos nebaigtos), po to ėjo So
vietų S-ga su 8 tš., sužaidusi 
lygiomis su anglais ir vengrais. 
Sovietų rinktinėj žaidžia pasau
lio miestelis A. Karpovas, pasau
lio eksčempijonai M. Talis ir T. 
Petrosjanas su dm dm Poluga- 
jevskiu, Geleriu ir kt.

Nuostabius JAV jaunuolius 
minėjom pereitos savaitės laidoj: 
12-metį Jon Litvinčiuką, atliku
sį meisterio normą ir 15 mėtį 
Joel Benjaminą, kuriam tik pus- 
taškio betrūko iki tarptautinio 
meisterio normos. Šiandieną pri- 
dėsim 17-metį Peny Young- 
vvorth iš Riverside, Calif., ku
ris laimėjo Amerikos Open pir
menybes ir $1600 prizą, pake
liui nugalėjęs pernykštį Open 
čempijoną senjorą meisterį Da- 
vid Strauss ir triskartinį Ameri
kos čempijoną dm. W. Browne: 
pastarasis turi aukščiausią “ra
tingą” Amerikoj. Jaunasis Per-

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. AnastaaL B. 8. 
77-01 JAMAIKA AVEnUB 

(Cor. 77th Street) 
Ufeodhaven, N.Y. 114*1 

WE DKLTVER
Mldvgan 2-4130

RELIGINĖS 
KNYGOS

Kun. K. Žitkus, Tau, Marija, 
rožinis. 3 dol.

Kun. J. Gutauskas, Dievo vai
kas. Maldaknygė vaikam. 2dol.

Kun. V. Balčiūnas, Marijos pa
slaptis. Vertimas. 2 dol.

Prel. P. Juras, Didysis ramy
bės šaltinis. Maldaknygė. 3 dol.

Antanas Rubšys, Raktas į Nau
jąjį Testamentą. Šv. Rašto ko
mentarai. I tomas — 8 dol., 
II tomas — 9 dol. Knygos į- 
rištos į kietus viršelius, gausiai 
iliustruotos.

Zenonas Igonis, Praeitis kalba. 
Kapeliono prisiminimai. 8 dol.

Šios ir kitos knygos, lietuviš
kos plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administra
cijoj, 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn,N.Y. 11207.

1878 lapkričio aoėo. jmteL
Santrumpa: atm. įn. — atmini

mo įnašas. Suma, parašyta po 
pavardės, reiškia įnašų iš viso.

2 x >1040 — Makūnas, Jo
nas >11040, Nagevičius, Leoni
das L. ir A. >15040.

1 x >2040 — Stenėtus, Pranas 
(miręs) ir Filomena S675D0.

8 x >25.00 — Banevičius, Vol
demaras >175.00, Bliukis, Stasys 
225.00, Puzinas, Povilas, dail. 

atm. į n. >225.00, Šlapelis, Povi
las, inž. ir Stasė >1,025.00, Ta
mašauskas, Juozas ir Petronėlė 
$550.00, Vaičjurgis, Arvydas J. 
atm. įn. >560.00, Valaitis, Anta
nas >125.00, Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinė >242.00.

3 x >50.00 — Franciscan Fath 
ers >1,050.00, Matulis, Antanas 
$350.00, Pocius, Antanas ir Biru
tė >175.00.

1 x $75.00 — Ostrauskas, Ma
rijonas ir Valerija >200.00.

14 x $100.00 — Černius, Ri
mas $500.00, Bikulčius, Teresė 
(vyras miręs) $300.00, Gelažius, 
Stefanija, atm. įn. $200.00, Ka- 
raitis, Algirdas, inž. ir Viktorija 
$700.00, Kidolis, Pranas >100.00, 
Leonaitienė, Kazimiera >200.00, 
Leugoud, Edward >3,924.26, 
Mickus, Pranas ir Bronė >200.00, 
Mikeliūnas, Jonas >350.00 (žr. 
— Žinoti), Mikeliūnaitė-Gry- 
bauskienė, Barbora, Sibire mi
rusi, atm. įn. $450.00 (žr. — 
Žinoti), Radykas, Kazimieras, 
Savanoris Kūrėjas, atm. įn. 
$100.00, Urbaitis, Vincas ir Te
resė $200.00, Vaičjurgis, Juozas 
$100.00, Varnelis. Apolinaras ir 
Jadvyga $300.00 

ry dar sužaidė lygiomis su dm 
Larry Cristiansen ir senjoru 
meisteriu.R. HeHLey Žymėtina, 
kad šiame turnyre dalyvavęs 
14-metis lietuvis Andrius Kuli
kauskas baigė antruoju grupėj 
“Under 1800”. Sveikiname!

Bostono MET lygos tarpklu- 
binėse pereitą penktadienį (va
sario 1) So. Bostono LPD šach
matininkai (A. Klinovas, R. 
Grauslys, K. Merkis, G. Zoza 
ir Bronius Skrabulis) be kovos 
įsirašė laimėjimą 5-0, nes Bose 
tono universiteto komanda ne
atvyko į So. Bostoną. Vasario 8 
į So. Bostono LPD klubą 
turi atvykti MIT komanda pagal 
tvarkaraštį: MIT at LITHUA
NIAN.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Praiau pratęsti prenumeratą 1980 metam 
(Skaitytojai, neapsimokėję už 1979, prašomi apsimokėti)

Vardas ir pavardė  ------ .......... —— ....... ........

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
>10.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, mokaSi3.00.

Siunčiu už prenumeratą >._____
Už kalendorių
Spaudai paremti $.____

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY 
(In Engllsh, 310 pages, prlce 8 dol.) ' ♦

Agronomas lz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knygs. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 310 pust Kalne tJ’ * 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooktyn, N.Y. 11207.

I
Užsakau “Lithuanian Cookory“ už 8 dol. Persiuntimas- * 

Postage 50 c.

Vardas, pavardė --------------------- —--------------....------------------------- '

Nuniūri b, QBtv6 -

Miestas, valstija, Zlp ----- ——------------------- ---------------------------- >

--------------------------------------------------1> 
. i

1 x >130.00—Lietuvos Agron. 
Sibiro tremt. pagerbti stipendįjų 
fondas >5,820 (žr.—Žinoti).

1 x >407.37 — šepetys, Po
vilas, dr. (miręs) ir Vanda 
>1,407.37.

1 x >500.00 — Mikeliūnienė, 
Karolina, Sibire mirusi motina, 
atm. įn. >1,500 (žr.-Žinoti)

1 x >600.00 — X >1,000.00.
1 x >800.00 — Kaladė, Petras, 

dr. >1,000.00.
3 x >1,000.00 — Baltakis, Pra

nas >2,100.00, Bauža, Jurgis ir 
Sofija (mirusi) >1,285.00, Yan- 
kus, Antanas ir Agota >1,000.00.

1 x >2,000.00 Vygantas, Min
daugas, M.D ir Austė, Ph.D. 
$9,000.00.

Iš viso 38 nariai — $9,202-37
Žinoti: L Jonas Mikeliūnas 

anksčiau buvo įnešęs taip pat už 
LF narius 3783 Mikeliūnaitę — 
Steponavičienę, V. ir 3784 
Mikeliūnaitę — Grybausltienę, 
A. abie atm. įn. po 350 dol. Tuo 
būdu iki Šiol jis yra paaukojęs 
(350-450-350-350-1,500) iš viso 
3000 dol.

2. Nr. 4027 Lietuvos Agr. Sibi
ro tremt. pag. stip. fonde buvo 
$5,500.00. mirus dr. agr. Šeš
tokui, Aleksandrui, jam pagerbti 
spalio mėn. įnešta >190.00, lap
kričio — >130.00, tuo būdu iš 
viso >320.00. Dabar minimame 
fonde yra >5,820.00.

Nr. 3484 dr. agr. Šeštoko, 
Aleksandro, įnašas buvo >100.00. 
Jam mirus, atm. įnašas buvo pa
didintas $900.00. Dabar yra 
$1,000.00.

Rašydami testamentus, neuž
mirškime Lietuvių Fondo, įrašy
kime į testamentą numatytą su
mą: “LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 . W. 
MARQŪETTE ROAD, Cfil- 
CAGO, ILLINOIS 60629”

Lietuvių Fondas 1962-1979. 
XIL18 turėjo: 1. Pagrindinio ka
pitalo bruto — >1,625,761.87, 
2. Pajamų — >846,636.40, 3. Per 
pelno skirstymo komisiją, re
miantis protokolais, lietuviš
kiem reikalams (švietimui, kultū
rai, premijoms, stipendijoms ir 
moksliniams veikalams) pa- 
s kirs tęs — 622,563.35.

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų 2 milijonus 
ir kasmet galėtų skirti lietuvy
bei daugiau kaip 150 tūkstan
čių dolerių.
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Būdamas ramaus ir švelnaus 
būdo, jis vadovavosi darbais, o 
ne žodžiais, kaip kad kai kurie 
organizacijos vadovai, kurių visa 
veikla sutelpa “ilgo grojimo 
plokštelėj’*.

Dosnumas yra taip pat jo cha
rakterio bruožas. 1968 per savo 
50-tą gimtadienį apmokėjo vieno 
VyCio numerio spausdinimo 
išlaidas. Per 60 metų sukaktu
ves vėl tai įvykdė-. Finansuoda
mas Awakening Lithuania, iš
garsino Lietuvos istoriją ir da
bartinę jos sunkią padėtį.

Bet vyčiai neatima viso Kazi
miero laiko. Jis dar veikia New 
Jersey Lietuvių Taryboj, Newar- 
ko Lietuvių Piliečių, Šv. Jurgio 
klube. Yra veiklus Lietuvių

Susipažinkim su vyčiais
Bendruomenės narys.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, If.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais fr ftočtadlenials.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

AŠ JOS 
NIEKADA 
NEUŽMIRŠIU

Norėdama supažindinti lietu
vių visuomenę su pavyzdingu 
vyčių organizacijos nariu, pasi
tariau su N.Y. 12 kuopos vy
čiais apie galimą kandidatą. Dau
gumas siūlė pažvelgti iš “savo 
kiemo” per upę į New Jersey 
pusę; esą, ten, Newarko 29 
kuopoj, Švč. Trejybės para
pijoj, rasiu tikrai pavyzdingą 
mūsų organizacijos garbės narį 
— Kazimierą Šipailą.

K. Šipailos vardas man ne
svetimas. Prieš kelerius metus 
skaičiau dr. Jokūbo Stuko para
šytą knygą — Awakening Lith-
uania. Tos knygos mecenatas 
— Kazimieras Šipaila.

Nemėgstu rašyti apie man as
meniškai nepažįstamus asmenis. 
Aprašymai turi turėti “personai 
touch”. Tad ir nutariau paieško
ti to “personai touch” tarp orga
nizacijos narių, kurie Kazimierą 
Šipailą labai įvertina. Pradėjau 
nuo centu/valdybos pjrmininko j 
ir baigiauil-mojo laipsnio nariu. 
Teigiamais būdvardžiais galė
čiau pripildyti visą rašinį.

Sužinojau, kad Kazimieras yra 
gimęs Lietuvoj — Šakių apskri
ty. Po antrojo pasaulinio karo, 
kaip ir daugelis jo tautiečių, 
atsidūrė JAV. Tuojau įsijungė į 
lietuvišką visuomeninį gyve
nimą. Po trejų metų nuo atvy
kimo (1953) jis jau buvo mūsų 
organizacijos narys. Jo darbštų-

Kas, ką, kur?
— 1978-79 Lietuvos vyčių or

ganizacija suteikė šiuos laips
nius: 124 pirmuosius, 81 antrąjį, 
24 trečiuosius ir 14 ketvirtųjų.

— Kun. Vincentas Puidokas,
ilgametis Lietuvos vyčių drau
gas ir geradarys, Westfield, 
Mass., mirė sausio 23. 40 metų 
buvo 30 kuopos dvasios vadas. 
1979 atšventė 50 metų kunigys
tės sukaktį.

— 1979 4-tą vyčių laipsnį gavo 
šie nariai: kun. Petras Shakelis, 
Patricia Miškinis, Benedict E. 
Coach, Stella Hotra, Bertha Ja
nus, Helen Vaitkus, Catherine 
Pramantas, John A. Berczelly, 
Genevieve Gobis, Sadie Karbo- 
cius, Anthony Radzevich, Eu- 
genia Baibek, Gražina Vaške
lis, prel. Jonas Balkūnas. Laips
nių suteikimą atliko vysk. V. 
Brizgys per Lietuvos vyčių sei
mą Chicagoj.

Kazys Šipaila

mo bei vadovavimo talentai 
kuopoj buvo greit pastebėti. 
1963 Kazimieras jau kuopos pir-
mininkas. Centro valdyba taip 
pat įvertino gabų organizacijos 
narį — 1964 per seimą jam 
buvo įteiktas organizacijos 4-tas 
laipsnis.

Visi žinom sunkią lietuviškų 
parapijų padėtį. ‘Mano kuopos 
parapija, Aušros Vartų, ypatingai 
sunkiai verčiasi. Kuopos nariai 
gelbsti, kiek tik gali. Tad ypatin
gai tenka vertinti Kazimiero Ši- 
pailos pasiaukojimą savajai para
pijai Newarke. Jam tinka posa
kis: “Dosnumas prasideda na
muose”. Kazimiero nuomone, 
pirmąją vietą kuopos veHHoj turi 
užimti savosios parapijos rėmi
mas. Pasiryžo atgaivinti vyčių 
kuopą. Netrukus kuopa pradėjo 
augti. Kuopos atžalynas, jaunu
čiai, persiorganizavo.

— Šešios vyčių kuopos 1979 
ypatingai pasižymėjo naujais na
riais: Philadelphijos 3 kuopa - 
18, Patersono 61 kuopa — 6, 
Maspetho 110 kuopa — 27, 
VVashingtono 142 kuopa — 8, 
St. Clair 144 kuopa — 27, St
Petersburgo 147 kuopa — 24.

— Trys nariai 1979 Lietuvos 
vyčių buvo pakelti garbės na
riais: Lietuvos gen. konsulė 
Josefina Daužvardienė, 112 kuo
pos narė Chicagoj, Kazys Šipai
la, 29 kuopos narys Newarke, ir 
a.a. Michael Petkus, 96 kuopos 
Daytone narys, kurio medalį pri
ėmė jo žmona Frances.

— Vienas iš svarbiausių Lie
tuvos vyčių darbų yra laiškų 
rašymas. 1979 Bemice Mikata- 
vage ir Elsie Kosmiski, abi 144 
kuopos narės, Schuylkill, Pa., 
šiame projekte ypatingai pasi
reiškė. Kiekviena parašė 100 
su viršum laiškų.

Lietuvos vyčių 110 kuopė Maspethe dalyvauja Chambėr of 
Commerce parodoje •

Newarko 29 kuopa didžiuojasi 
savo nariu. Nominavo jį į gar
bės narius. Garbės narystė jam 
buvo suteikta 1979 Chicagoj, sei
mo metu. 1975 kuopa suruošė 
Kazimierui pagerbtuves, kuriose 
dalyvavo 250 su viršum svečių. 
Čia prof. Jokūbas Stukas api
būdino jį šiaip: “Mes šias pa
gerbtuves suruošėm ne genero
lui, bet tauriam lietuviui, kurio 
dėka 29 kuopa yra pati lietu
viškiausia organizacija šioj para
pijoj”.

Daug girdėjau iš organizacijos 
narių apie K. Šipailos veiklą. 
Aprašiau tik deimančiukus. Bet 
tai sausi faktai. Vis dar reikia 
trupučio to “personai touch”. Tą 
man suteikė kun. Kazimieras Pu- 
gevičius, vyčių centro valdybos 
narys, pasakydamas: “Kazimie
ras Šipaila yra žmogus, kuris jau
čia reikalą statyti tiltus tarp kar- 
tų .

Statyk toliau šiuos tiltus, mie
las Kazimierai, nes tokių tiltų, 
ypač šiomis dienomis, mum 
reikia. Gal kada nors greitoj 
ateity susitiksim ant vieno iš jų. 
Iki pasimatymo!

Dalia

Kun. Jonas Pakalniškis, Lie
tuvos vyčių, Vidurinio Atlan
to rajono dvasios vadas

SVEIKINAME

Kun. Jonas Pakalniškis, Ap
reiškimo lietuvių parapijos kle
bonas, 4-to laipsnio vyčių narys, 
sutiko perimti Vidurinio Atlanto 
rajono dvasios vado pareigas. 
Sveikinam mūsų naują dvasios 
vadą ir linldm jam ilgus metus 
mum vadovauti. Kun. Jono ryšiai 
su mūsų organizacija yra labai 
artimi. Jis netgi yra pakrikšti
jęs dabartinį mūsų centro valdy
bos pirmininką.

Vid. Atlanto rajono valdyba 
Darbų m Dienų redaktoriai

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Introduction to Modem 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C 0 R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir ♦.♦.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKI^ 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
C OR P.

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

™ Tėti (212) 758-115G-1
SKYRIAI:

Appie-VaNey, Min. 55124 
New York, N.Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610

7626 W. 150 St 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
389 Wast Broadway 
1880 Seaviaw Ava.

612 432-7083 
AL 4-5456 

' CH 3-2583 
268-0068 

203 367-2863

Chicago, III. 60622 2222 West Chicago Ava. BR 8-6966
Chicago, IK. 60629 2501 Wast 69 St WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 6089 State Road 884-1738

Irvington, N.J. 07111 1082 Springfield Ava. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 636-38 Bridge St N.W. GL 8-2256
Hackensack, N.J. 07601 112Main St 201 342-9110
Hartford, Conn. 06106 518 Park SL 246-9473
Lakewood, NJ. 08701 241 Fourth Street FO 3-8569
Los Angeles, Calif. 90022 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
New Haven, Conn. 06511 1329 Boulevard LO 2-1446
Newark, N.J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783

Philadelphia, Pa. 19122 1214 N. 5th St PO 3-4818
PhHadelphia, Pa. 19141 4925 Old York Rd. GL 5-9586
Pittsburgh, Pa. 15203 1307 E. Carson Street HU 1-2750
Waterbury, Conn. 06710 555 Cook St 756-1688
Fort Wayne, Ind. 46808 1807 Beineke Rd. 432-5402

Worcestef, Mass. 01610 144 MiNbury Street SW 8-2868
Youngstown, Ohio 44503 309 W. Federal Street Rl 3-0440

DARBININKUI ' ' ' 
PAREMTI AUKOJO ■ 
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, pri
sidėję aukomis už kalendorių, į- 
vairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

17 dol. — J. Girevičius, St. 
Catharines, Ont.

Po 12 dol. — A. Mikėnas/ 
Omaha, Nebr., V. Yamant, St. 
Petersburg, Fla., J. Kačkehs, 
Northampton, Mass., C. Kancis, 
Brooklyn, N7Y., K. Marijošienė, 
W. Hartford, Conn.

10 dol. — O. Krasnakevich, 
So. Boston, Mass.

Po 7 dol. — P. Uknes, Brook
lyn, N.Y., P. Janavičius, So. 
Boston, Mass., V. Veršelis, Kings 
Park. N.Y., V. Šernas, Bridge- 
water, N.J., j. Adomėnas, Rid- 
gevvood, N.Y.,- A. Yeremskis, 
Holbrook, N.J., A. Dragūnevi- 
čius, Hartford, Conn., O. Velei- 
kis. Richmond Hill, N.Y., S. 
Kreivėnas, Woodhaven, N.Y., O. 
Paukštienė, Elizabeth, N.J., T. 
Alinskas. Ridgewood, N.Y., V. 
Gintautas. Mountaindale, N.Y., 
R. Ugianskis, New Fairfield, 
Conn., E. Tamalavage, Worces- 
ter, Mass.. S. Janušas, Sea Cliff, 
N.Y

6 dol — G. Valatka, White 
Horse Beach, Mass.

Po 5 dol. — H. Bajalis, Los 
Angeles, Calif., B. Prasauskas, 
Lomita, Calif., A. Garsys, Wor- 
cester, Mass., J. Budrevičius, 
N.P. Beach, Fla.

4 dol. — E. Karmazinas, 
Woodhaven, N.Y.

Po 3 dol. — A. Šileika, Phi- 
ladelphia, Pa., A. Kučas, Put- 
nam, Conn., V. Birutis, Mori- 
ches, N.Y., A. Stulga, Cincinnati, 
Ohio, A. Šparkevičius, Phila- 
delphia, Pa., E. Smagrauskie- 
nė, Livonia, Mich., V. Trina- 
vich, So. Boston, Mass., B. Vic- 
tor, Worcester, Mass.

Po 2 dol. — V. Žiaugra, Ros-' 
lindale, Mass., J. Masilionis, 
Chicago, III., B.’ Venslovas, Sto- 
ney Creek, Ont., V. Oniūnas, 
Woodhaven, N.Y., J. Sakaitis, 
Worcester, Mass., L. Trilupaitis, 
Washington, D.C., A. Žukas, 
Baltimore, Md., P. Balčiūnas, 
Hot Springs, Ark., E. Waitelis, 
Cocoa Beach, Fla., C. Karbo- 
čius, Amsterdam, N.Y., O. Krei
vėnienė, Media, Pa., E. Šileikis, 
Toronto, Ont., A. Kiveta, Staten 
Island, N.Y., L. Baker, High 
Falls, N.Y., E. Ciulada, Brook
lyn, N.Y., A. Kareiva, Chicago, 
III., J. Babrys, Gulfport, Fla., 
A. Gedmintas, Delhi, N.Y., B. 
Užusienis, Chicago Ridge, III., 
Z. Stanaitis, Monrovia, Calif., 
K. Miglinas, Thompsonville, 
Conn., V. Ardzavich, Tunkhan- 
nock, Pa., K. Teleisa, Bethpage. 
N.Y.

Po 1 dol. — P. Ablomienė, 
Hartford, Conn., A. Dėdinas, 
Greenfield, Mass., Mikalauskas, 
Richmond Hill, N.Y., Ch. Sha- 
palis, Newton, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja-

1980 “LIETUVON IR TOLIAU” KELIONĖS 1980
KELIONĖS 
NR.

IŠVYKSTA IŠ JAV 
ARBA KANADOS

GR|ŽTA | JAV 
ARBA KANADĄ

KEUONĖ it
(DIENOS)

KAINA LĖKT.

601 Gegužės 21 Birželio 4 Maskva 2, Vilnius 6
Ryga 3, Leningradas 2
Helsinki 1

$1390

602 Birželio 16 Liepos 2 Maskva 2, Vilnius 6
Minskas 3, Leningradas 2
Helsinki 1

$1549

602 A Liepos 16 Liepos 27 Helsinki 1, Ryga 2, 
VHniua 6, Helsinki 2

$1365

603 Rugplūčio 20 Rugsėjo 2 Tas pats kaip kelionė 001 $1535

604 Rugsėjo 17 Spelk>2

V •
Lenlngrades 2, Viinhia 6
Ryga 4, Maskva 2 
Amaterdamas 1

$1565

asmeniui, dviem kambary — pagal oro kelionių kalnas, |s įgaliojusias 1980 sausio 18.
. A. ■' į

Dienos ekskursija | Kauną, Trakus, Potrodvorsts netoli Leningrado, spektaklis Maskvoj; trys 
-«a»t»t Sl-r-r ♦j It>8 8 A— eli - --------------■ e ----AaMlnMteMd

tr Helsinky. JoMo vizos niokosite.

Užstatas 150 doL asmeniui, grą
žinamas pilasi 88 arba daugiau 
dienu oriai kai tona

UNION T0URS, INC.
• E.MSTREET
NEW YORK, N.Y. 1001«
(212) «r»-7878 ,

4

1



ABEJONĖS, RYŽTAS 
IR DU MILIJONAI

Maždaug prie! dvidešimt
metį keletas jaunų entuziastų 
kėlė mintį — įsteigti milijoni
nį lietuvių fondą, kuris tarnautų 
išeivijos lietuvių didiesiem tiks
lam —lietuvybės išlaikymui, jos 
ugdymui, švietimui ir kultūrinių 
užmojų rėmimui.

Ką tik gimusi gera mintis tuo
met, kaip menam, susilaukė kri
tikos, abejojimų, ir buvo pesimis
tų, teigiančių, kad iš to nieko 
gero neišeis.

Lietuvių fondo sumanytojai, 
deja, nenuleido rankų. Idėją 
puoselėjo, ryžtingai dirbo, ir di
džiosios pastangos davė gerų 
vaisių: turim fondą, kuris šiuo 
metu, kad ir lėtokai, bet ryžtin
gai jau kopia į antrojo milijono 
užbaigimą.

Kada špatai tokius rezultatus, 
dažnai pagalvoji, kiek širdies, 
darbo ir aukos sudėjo šio fon
do ugdytojai. Bet vietoj dėkin
gumo kartais ir šie žmonės su
laukia kritikos, pikto žodžio.

Gėrėdamiesi Lietuvių Fondo 
darbininkais, jų atliktais darbais, 
su dėkingumu ir pagarba mi
nėdami šio fondo narius, vis dėl- . 
to žvilgtelėjam ir j tuos, kurie ge
rai įsikūrę, pasiekę aukštas tar
nybas liko abejingi Lietuvių 
Fondo idėjom. Neatskubėjo su 
savo įnašu, nepanoro remti tų 
didžiųjų išeivijos lietuvių už
davinių, kuriais kaip tik ir rū
pinasi šis fondas.

Ši kartą leiskim kalbėti LF 
skaičiam. Darbštusis LF darbi
ninkas Kazys Barzdukas, man iš
vykstant ramiam poilsiui į Day- 
toną Beach, Floridon, įbruko fi
nansinių operacijų trumpą apy
skaitą, liudijančią LF didžiuo
sius laimėjimus.

Iki 1979 gruodžio LF turėjo 
4690 narių, kurių įnašai siekia 
1,615,011.87 dol. Praėjusiais 
metais prisidėjo 172 nariai, kurių 
įnašai siekia 90,270.21 dol. Nuo 
LF įsisteigimo iki šiol buvo iš
dalinta 603,051.35 dol.

Į smulkmenas, į detalizuotą 
pelno padalinimą nesigilinkim. 
Čia suminėti pagrindiniai skai
čiai liudija, kad LF yra atlikęs 
nuostabiai gražų ir naudingą 
darbą. Deda visas pastangas 
kuo greičiausiai pasiekti antrąjį 
milijoną. Tai bus didelė fi
nansinė pajėga, lietuvybės iš
laikymo didysis šaltinis.

Iš išeivijoj gyvenančių milijo
ninio skaičiaus lietuvių teturim 
LF tik 4690 narių. Tai vyresnio
sios kartos įnašas. O kur kiti, 
jau čia augę ir mokslus ėję?

Tai ne piktas priekaištas nu- 
klydėliam į sv’etimas jūras, bet 
nuoširdus prisiminimas jiem ir 
prašymas, kad ir šį kartą jie at
simintų esą lietuviais, atsimin
tų tautinę pareigą, apie kurią 
jų tėvai su meile ir karšta šir-

CAPE COD, MASS. 

L.B. Cape Cod apylinkė nu
pirko 6 tomus “Encyclopedia 
Lituanica” ir 7 knygas “The 
Violations of Human Rights 
i n Soviet Occupied Lithuania”, 
kurios bus padovanotos Cape 
Cod Community College ryšium 
su Vasario 16-osios minėjimu ir 
išstatytos parodai jų bibliotekoj 
nuo vasario 11 iki 16.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą Cape Code 
taip pat ruošia L.B. apylinkė 
vasario 17, sekmadienį, šia tvar
ka:

10:45 vai. ryto pamaldos už 
žuvusius už Lietuvos laisvę Our 
Lady ofVictory bažnyčioj, Pine 
Street, Centerville.

1:30 vai. popiet iškilmingas 
minėjimas tos bažnyčios salėj. 
Pagrindiniu kalbėtoju sutiko bū
ti Česlovas Mickūnas, naujai iš
rinktos IX LB. Tarybos prezi
diumo sekretorius.

Meninę dalį atliks Cape Cod 
gyvenąs menininkas ir rašyto
jas Jonas Rūtenis. Jaunosios 
kartos atstovės padeklamuos.

Po minėjimo ruošiama kava 
su skanumynais. Visi vietos lie
tuviai Ir atvykusieji svečiai 
kviečiami minėjime dalyvauti ir 
atiduoti savo auką Lietuvos lais
vinimo reikalam.

P.Š.

dina jiem kalbėjo. Tegul tad LF 
valdytojų balsas nelieka ty
ruose šaukiančiu balsu, bet į jį 
teatsiliepia jaunosios kartos ir 
LF idėją teparemia savo įnašu. 
Juk po mūsų jos naudosis LF 
vaisiais.

Lietuvių Fondas yra susilau
kęs ir 86 palikimo bylų, iš ku
rių 38 užbaigtos. Palikimų gau
ta 200,058.07 dol. LF ypatingą 
dėmesį kreipia ir į palikimus. 
Juk yra daug tautiečių, gražiai 
prasikūrusių, tačiau net čia netu
rinčių savo artimųjų ir net oku
puoto) Lietuvoj giminių. Tai vi
sai gražu ir sveikintina, kad to
kie asmenys iš savo santaupų 
dalį skiria ir Lietuvių Fondui 
ir lieka amžinais lietuvybės išlai
kymo rėmėjais.

A.P. Bagdonas rūpinasi kny
gos apie Lietuvių Fondą sure- 
dagavimu ir išleidimu. Bus įdo
mi knyga; jos turiny bus LF 
kūrimosi istorija, pasiekti laimė
jimai, LF narių vardynas su foto
grafijomis. Tai savos rūšies svar
bus dokumentas. Knygą užsi
sakė tik 627 nariai, įmokėdami 
knygos išleidimui 14,298.91 dol.

Pradėjom naujuosius, 1980 
metus. Įsipareigojom atlikti 
daug gražių, išeivijos lietuviam 
naudingų darbų. O ar prisimi
nėm Lietuvių Fondą? O jį prisi
minti būtinai reikia. Tad šie me
tai tebūnie mūsų didesnio ryžto 
metai. Lietuvių Fondo idėja te
lieka ypatingai gyva. Ją parem- 
kim savu įnašu ir tuo užbai- 
kim antrąjį milijoną. Šie metai 
tebūnie patys našiausi.

Jurgis Janušaitis

WATERBURY, CT.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė

Besiartinant Vasario 16-tai., 
yietos LB apylinkės valdyba jau 
kuris laikas planuoja ^ią" šventę 
galimai prasmingiau paminėti.

Šiemet ji švenčiama tokia tvar
ka: vasario 16, šeštadienį, 9 
vai. ryto bus vėliavos pakėlimas 
prie miesto rotušės, dalyvaujant 
kongr. William Ratchford, mies
to burmistrui Edward D. Ber- 
gin Jr., su miesto valdybos lie
tuvių kilmės pareigūnais, polici
jos, gaisrininkų ir veteranų gar- 
bis sargybomis bei lietuvių or
ganizacijų atstovais ir lietuvių 
visuomene.

Vasario 17, sekmadienį, 11 
vai. ryto Šv. Juozapo bažny
čioj iškilmingos mišios. Šventei 
pritaikytą pamokslą pasakys kun. 
Jurgis Vilčiauskas. Muz. Jono 
Beinorto vadovaujamas choras 
giedos šventei parinktų gies
mių.

3 vai. popiet mokyklos di
džiojoj auditorijoj įvyks iškilmin
gas minėjimas — akademija, da
lyvaujant garbės svečiam, vietos 
valdžios atstovam, organizaci
jų vėliavom ir gausiai lietuvių 
visuomenei.

Minėjimo programoj pagrindi
nę kalbą pasakys LB tary
bos pirmininkas inž. Vytautas 
Izbickas iš Bostono.

Meninę programos dalį atliks 
solistė Genė Ugianskienė iš 
New Fairfield, Conn. Jai akom- 
ponuos muz. Jonas Beinoris.

Programa bus pravedama lie
tuvių ir anglų kalbomis, nes 
yra pakviesta daug amerikiečių 
svečių.

Tautinės gyvybės išlaikymui 
išeivijoj ir pavergto krašto lais
vės siekimo pastangom rem
ti aukos bus priimamos pagal 
aukotojo valią: Lietuvių Bend
ruomenei, Lietuvių Tarybai 
ar Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui.

vav

Tradicinė vakarienė
Tradicinis Danutės Vencį Sus

kaitės ruošiamas pobūvis — va
karienė Stanislavai Venclauskie- 
nei paminėti, kaip kasmet, taip ir 
šiemet įvyks vasario 16, šešta
dienį, nuo 6 v.v. Lietuvių klu
be, 48 Green St., Waterbury, 
Conn.

Pajamos skiriamos jaunimo 
lietuviškojo ugdymo darbam pa-
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PASIZVALGYKIM PO DAYTONA BEACH
Šį gražų, prie Atlanto priglu

dusį kurortinį miestą aptikom 
bevažinėdami su mielais bičiu
liais Viktorija ir Algiu Karai- 
čiais prieš penkerius metus. At
rodo, kad ir didžioji dauguma 
lietuvių, keliavusių po Floridą, 
šiai vietovei nedaug teparody
davo dėmesio ir retokas čia 
užklysdavo. Gal dėl to prieš 
penkerius metus Daytona 
Beach vietovėj teradome pir
muosius pionierius — Adolfą 
Andrulį, betriūsiantį savo mo
tely, dr. Joną ir Aldoną Saudar
gus, Juozą Jaciką, o kaimynys
tėj, Deltonoj, jau buvo gražiai į- 
sikūrę Jasėnai ir Vera ir Bro
nius Juškiai. Gal buvo dar vienas 
kitas, kurių tada nepavyko suras
ti. _

Atsimenu, buvo tada .gražus 
sekmadienis. Susibėgom Adolfo 
Andrulio motelio kambary pa
sišnekučiuoti. Dr. Joną ir Aldo
ną' Sandurgus ir Adolfą Andrulį 
pažinojom iš Hanau garsiosios 
stovyklos laikų. Buvo nuskubėję 
jau daug metų, visi buvom kiek 
pasikeitę; na, ir dairėmės, kur 
maloniau būtų praleisti artė
jančios senatvės dienas.

Ši vieta patiko. Gražus At
lanto krantas, gražios statybos 
modemus viešbučiai, daugia
aukščiai butai, sparčiai auganti 
prekyba su gražiais centrais. Žo
džiu, miestas ne per didelis, 
gražioj vietoj, daug žalumos, 
erdvės, ir klimatas esąs neblo
gas.

Keletas reportažų, pokalbiai 
su bičiuliais greičiausiai ir at-

LIETUVIAI 
FLORIDOJ

Lietuvos šventė
Lietuvių Bendruomenės Auk

sinio Kranto Pompano Beach 
apylinkės valdyba ruošia iškil
mingą Vasario 16-osios — Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
— minėjimą. Minėjimas įvyks 
vasario 17, sekmadienį, 11:30 
vai. ryto Sea Garde n Hotel salėj, 
615 North Ocean Blvd., (1A1) 
Pompano Beach, Fla. Dėl detalių 
skambinti telef. 941-3786 arba 
946-0288.

Programoj numatyta oficialioji 
dalis, paskaita, meninė dalis ir 
bendri pietūs. Paskaitą, pritai
kytą Vasario Šešioliktajai, skai
tys inž. Andrius Skučas. Meni
nę programos dalį atliks solistė 
Onutė Blandytė-Jameikienė.

LB apylinkės valdyba visus 
lietuvius maloniai kviečia gau
siai dalyvauti.

Pr. Skardus

remti. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti. K.

Užgavėnių bailus
Tradiciniame Užgavėnių baliuj 

Waterbury meninį programos 
dalį atliks New Yorko lietuvių 
mišrus kvartetas “Jinai ir trys 
gintarai” ir pantomimikos akto
rius Paulius Rajeckas. Sis po
puliarusis vakaras Waterburyje 
rengiamas jau 29-ji metai iš eilės. 
Šiemet jis įvyks vasario 9 Sv. 
Juozapo mokyklos didžiojoj sa
lėj, 29 John St. 

kreipė lietuvių dėmesį į Daytoną 
Beach. Kai sugrįžti po penkerių 
metų, čia jau randi gražią, spar
takai augančią lietuvių koloniją. 
Ir su dėkingumu tenka paminė
ti pirmuosius entuziastus — 
Adolfą Andrulį, dr. Joną ir Al
doną Sandargus, Juozą Jaciką, 
Verą ir Bronių Juškius, kurie vė
liau besižvalgantiem po šią vie
tovę davė gerų, objektyvių in
formacijų apie įsikūrimo ir gy
venimo sąlygas.

Jie buvo bene pirmieji ir šios 
kolonijos Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimų organizatoriai, 
o vėliau ir Daytona Beach ir apy
linkių Amerikos lietuvių klubo 
pradininkai.

Per penkerius metus čia atsi
kėlė ir Daytona Beach, Deltonoj, 
Palm Coast ir apylinkėse jau 
įsikūrė keletas dešimčių šeimų. 
Veikia sėkmingai klubas, kuriam 

Jjjajci metu vadovauja ^Antanas 
Kašuba su darbščia valdyba. 
Klubas jau yra suruošęs Vasario 
16, Motinos dienos, Tautos šven
tės minėjimus ir pobūvius. Šios 
kolonijos lietuvių veiklą jau žino 
ir amerikiečiai, jų spauda net 
ir TV, ypač po Simo Ku
dirkos apsilankymo.

Kultūrinę veiklą sunkina savų 
namų neturėjimas. Jau girdėti 
užuominų, kad ir šiai kolonijai 
reikalingi savi namai, kad rei
kėtų tuo susirūpinti. Būtų, ži
nomą, gera, kad čia apsigyven
tų lietuvis kunigas, kad turėtu
me savą lietuvį gydytoją, besi
verčiantį praktika.

Pažymėtina, kad šiuo metu 
klubas jau turi 125 aktyvius na
rius. Dalis lietuvių, naujai atsi
kėlusių, dar nesuskubo kluban į- 
stoti.

Turim nekilnojamo turto par
davėjus — Juozą Bartkų, Algir
dą Alksninį ir Harį Lapins. 
kurie ypač lietuviam, norintiem

KATALIKŲ FEDERACIJOS VEIKLA
Amerikos Lietuvių Romos Ka

talikų Federacija apjungia ka
talikiškas organizacijas, parapi
jas. vienuolynus ir spaudą. 
Jos 45-asis kongresas įvyks š.m. 
spalio 17-19 Southfielde, Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros Centre . Federacijos val
dyba stengiasi sukurti naujas 
ALRKF apskritis bei skyrius 
ir kviečia visus katalikų veikė
jus prie šio darbo prisidėti ir 
informuoti valdybą apie naujų 
valdybų sudarymus bei skyrių 
sukūrimą.

Kongrese bus priimta nauja 
konstitucija. Visi Federacijos 
veikėjai yra kviečiami siųsti savo 
pasiūlymus iki gegužės 15 Sau
liui Kupriui (1806 So. 49th St., v 
Cicero, IL 60650), kuris su kitų 
Chicagos veikėjų pagalba pa
ruoš pilną naujos konstitucijos 
projektą ir pateiks jį ALRKF val
dybai ne vėliau kaip birželio 
30. Katalikų Federacijos struk
tūroj taip pat veikia Kultūros 
institutas ir Katalikų akcijos fon
das. Jų įstatai taip pat bus kei
čiami.

Sausio 13 posėdy ALRKF val-

čia įsikurti, suteikia daug nau
dingų informacijų bei sąžiningai 
patarnauja. Jie jau gerai žino 
miesto rajonus, kainas ir visada 
atvirai savo tautiečiam pa
deda.

Pažymėtina, kad lietuviai čia 
yra suorganizavę Palmas dėl Mar 
korporaciją, kuri užpirko nema
ža žemės ir šiuo metu apie 40 
akrų paruošė rezidencijų staty
bai, iš viso apie 100 sklypų. 
Pravestos gatvės, įvesta ka
nalizacija, miesto vanduo. Bus 
labai gražus rajonas. Žinoma, 
galėtų čia kurtis ir lietuviai, 
sakysim, keliolika šeimų, įsi- 
gydamos sklypus ir nebrangiai 
pasistatydindamos gražius na
mus. 5 mylios nuo jūros, arti 
prekybos centrų. Korporacijai va
dovauja prezidentas Adolfas 
Andrulis ir Algirdas Alksninis.

Be to, numatoma,. kad kita 
( korporaciją netolimoj ateity prie 
pat Atlanto geroj vietoj statys 
vadinamuosius “town house 
Kainos būsiančios tikrai prieina
mos, ir lietuviai galėtų tuo pasi
domėti.

Bendrai, Daytona Beach, kaip 
kurortinis miestas, su savo 
apylinkėmis — Deltona ir Palm 
Coast, būtų patraukli-vieta lietu
viam kurtis ir pastoviai gyventi. 
Čia yra viskas, kas vyresnio am
žiaus žmogui būtinai.reikalinga, 
— gydytojai, ligoninės, restora
nai, pramogos, prekybos centrai, 
būtinų vartojimo prekių krautu
vės. Čia gyvendamas,- nejausi 
vienumos, turėsi lietuvių drau
gų, stiprės lietuviškosios kolo
nijos kultūrinė veikla

Yra būtina, kad lietuviai, keis
dami gyvenamąsias vietas, 
glaustųsi į besikuriančias, grei- 

♦ tai augančias lietuvių kolonijas 
ir tuo užtikrintų lietuviškosios 
egzistencijos išlikimą ilgesniem 
laikam

Jurgis Janušaitis

dyba priėmė bendrinę 45-ojo 
kongreso programos struktūrą 
ir pasidalino darbais programą 
organizuojant. 1981 ALRKF 
veiklai sueis 75 metai, bus dei
mantinis jubiliejus. Jau dabar 
reikia pasiūlymų, kad būtų ga
lima planuoti, kaip šį jubiliejų 
tinkamai paminėti.

Katalikų Federacijos veikla 
yra gana įvairi. Jos atstovai vei
kia Al toj: dr. Joseph Jerome ir 
inž. Viktoras Naudžius — val
dyboj, adv. Saulius Kuprys, inž. 
Jurgis Mikaila, kun. Kazimieras 
Pugevičius ir dr. Jokūnas Što
kas — taryboj. Federacijos val
dybos nariai išsiuntinėjo apie 
400 atsišaukimų dėl politinių 
kalinių Viktoro Petkaus, Balio 
Gajausko ir kitų ir gavo daugelio 
senatorių ir kitų žymių asmenų 
užtikrinimus padėti. Buvo pa
remtas 500 dol. suma Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tarnybos po
ros leidinių išleidimas.

ALRKF valdybos užsibrėžtiem 
tikslam reikalinga didelių finan
sinių išteklių. Valdyba laukia 
gausaus lietuvių katalikų pritari
mo jos plačiai veiklai, o taip pat

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
Jaunimo premijai skirti verti
nimo komisiją sudarė pirm, ir 
Kriaučeliūnų šeimos atstovė Re
gina Kučienė, PLB valdybos jau
nimo reikalų vicepirm. kun. An
tanas Saulaitis, SJ, Kriaučeliūnų 
šeimos atstovė Vida Jonušie
nė? JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos atstovė ir komisijos sekr. 
Emilija Sakadolskienė, Pasaulio 
Liet. Jaunimo Sąjungos pirm. 
Gintaras Aukštuolis. Komisija 
posėdžiavo sausio 20 ir 1000 
dol. premiją paskyrė Joanai Ku- 
raitei, gyvenančiai Hamiltone, 
Kanadoj.

— Kanados LB krašto valdy
ba kartu su didžiosiomis lietu
vių apylinkėmis vasario mėnesį 
siunčia solistę Giną Čapkaus- 
kienę į Europos lietuvių kolo
nijas Anglijoj, Škotijoj ir Vo
kietijoj viso mėnesio koncertam 
ir apmoka kelionės išlaidas.

— Dayton, Ohio, lietuviai Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo sukaktį minės vasario 24, 
sekmadienį. 10 vai. ryto mišios, 
o 1:30 vai. popiet programa 
Lietuvių klube. Kalbės Kent 
State universiteto profesorius dr. 
J. Cadzow. Meninę programą 
atliks Čiurlionio ansamblio 
kanklininkai ir Vėjelių tautinių 
šokių šokėjai.

— Viktoras Laniauskas nuo 
sausio 1 paskirtas plačiai pasau
ly skaitomo Readef s Digest žur
nalo, Rytų Azijos laidos, leidžia
mos Hong Konge, vyriausiu re
daktorium. Žurnalas leidžiamas 
15 kalbų.

— Aukas Vasario 16 minėji
mų proga JAV Lietuvių Bend
ruomenė rinks kaip ir anksčiau. 
JAV LB gerbia kiekvieno au
kotojo laisvo apsisprendimo va
lią. Kiekvienas lietuvis turi 
teisę skirti auką tam, kam jis 
nori. Tuo reikalu JAV LB 
apylinkių ir apygardų pirminin
kam bei tarybos nariam išsiun
tinėti trys aplinkraščiai ir aukų 
lapai.

— PLB Kultūrinės talkos ko
misija ateinančią vasarą Austra
lijoj ruošia tautinių šokių kursus. 
Kursų ruošimo reikalu Genė Va
siliauskienė iš Australijos at
siuntė dr. L. Kriaučeliūnui laiš
ką su prašymu. Jau susitarta su 
tautinių šokių specialiste mo
kytoja Genovaite Breichma- 
niene, kuri sutiko nuvykti į Aus
traliją ir ruošti ten tautinių šokių 
mokytojus. Kultūros komisijai, 
be kitko, reikės parūpinti ir lėšų.

— Etninei kultūrai išsaugoti 
tarnyba rengia programą “The 
Wedding” (Vestuvės) Chicagos 
Public Library kultūros centre. 
Čia išstatyti vestuviniai drabu
žiai lietuvių, žydų, italų, lenkų 
ir švedų. Pramatomi ir tautinių 
grupių pasirodymai. Lietuvių 
tautinių šokių grupė Grandis, 
vadovaujama I. Smieliauskie- 
nės, šoks vasario 17, sekmadie
nį.

— Lietuvių Fondo metinis su
važiavimas ir vakarienė įvyks 
gegužės 3 Chicagoj, Jaunimo 
Centro salėj.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. Mūrelis, Chicago, III., 
A. Uzup, Manchester, Conn., A. 
Gediminas, New York, N.Y., 
P.A. Šveikauskas, W. Roxbury, 
Mass. Užsakė kitiem: A. Beard, 
Forest Hills, N.Y. — J. Gomez, 
Sunnyside, N.Y., V. Savukynas* 
Woodhaven, N.Y. — J. Navikui, 
E. Hartford, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. At
naujinant visiem 13 dol. metam.

didelės finansinės paramos, ku
rią prašoma siųsti Viktorai Ve
selkai (8930 W. Outer Dr., De
troitu MI 48219). Čekius rašyti * 
Lithuanian R. Catholic Fede- 
ratfcrn of AmericarVardu.

ALRKF pirmininkas yra dr. 
Justinas Pikūnas (8761 W. Outer 
Dr„ Detroft, MI 48219).

t.
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TAKELIAIS IR KELIAIS
Kažkas yra paeejkęe. kad laikas 

yra prižiūrėtojas ir ribotojas įvy
kių, kad jie visi neįvyktų vienu 

*kartu.
Ir iš tikrųjų, kada realistiškai 

t#pie tai pagalvoji, randi, kad 
dntlsų gyvenimas tėra nedaug di
desnis už įvairius smulkius išgy
venimus, surištus laiko grandi
nės krūvon, ir atrodo, kad visa, 

.kas turi tikrąją reikšmę, yra da- 
Jbartis ir mūsų pajėgumas reikš- 
.tis smulkmenose, kurios padik
tuoja mūsų ateitį. Darosi išvada, 
kad gale belieka maži sraigte
liai ir veržiklėliai, kurie dar 
palaiko krūvoj mūsų gyvenimą, 

-o vienai iš šių dalelyčių sune- 
fgalavus ar kartais mum patiem 
pavėlavus ją prižiūrėti, esam 

'plėšomi į mažus gabalėlius.
* Kad suspėtume laiku ir pil- 
-nai įvertinti likusį gyvenimą, 
surinkę ir susikrovę viską į pa
ketėlius, minčių pilni išsku- 
bėjom į naujus namelius.

Rodėsi, taip neseniai bėgom 
nuo Sibiro tremtį, vergiją ir rusi-

Šypsniai 
dailės 
parodos 
'proga

Popiežiškas įvertinimas
Popiežius Leonas XIII pozavo 

vienam italų dailininkui. Kai šis 
paveikslą užbaigė, paprašė 
Šventąjį Tėvą parašyti paveiks
lo apačioj kokį nors posakį iš 
^Evangelijos. Popiežius pažiū
rėjo atidžiai į paveikslą ir, radęs, 
'kad tas paveikslas mažai į jį 
tepanašųi, tarė: “Man atrodo, 
kad čia geriausiai tiktų vienas 
posakis & Mato evangelijos 14 
skyriaus’*. Po to jis įrašė: “Ne
bijokite! Tai aš”.

p
Priklijuota galva

Vienas turtingas meno mėgė
jas ir vertingesnių meno dalykų 
rinkėjas daŽr&ilMff^d£$&H <ėnfi5 
meno parodose, kad, ką nors 
tinkamo savo skoniui radęs, ga
lėtų vis papildyti savo kolekci
ją. Taip vieną dieną jis atsi
dūrė biustų antikvariate.

— Užmesk Tamsta akį, Štai, į 
šitą, — tarė jam krautuvės savi
ninkas, rodydamas į vieną bius- . 
tą-

— O. Robespieras, — susido
mėjo meno mėgėjas, apžiūri
nėdamas prancūzų revoliucijos 
didvyrio biustą iš visų pusių. 
— Visai neblogas, — pridėjo 
jis, kiek susimąstęs, — bet, štai, 
matau, kad šis biustas yra taisy
tas. Aiškiai matyti, kad jo galva 
priklijuota.

— Taip, nėra dėl to ko gin
čytis, — atsakė krautuvės savi
ninkas, — aš maniau, kad Tams
ta žinojai, jog revoliucijos metu 
jam buvo nukirsta galva.

Modernus menas
Kitas turtingas meno mėgėjas 

ateina pas vieną dailininką į jo 
atelje. Matyt, jis norėtų nusipirk
ti kokį paveikslą, nes labai ati
džiai apžiūrinėja menininko iš
kabintus paveikslus. Ties vienu 
sustoja kiek ilgiau. Pagaliau jis 
dailininką paklausia:

— Ką šitas paveikslas vaiz
duoja?

— Karves ganykloj, — atsako 
dailininkas.

— Tikrai? Betgi aš čia nema
tau jokios žolės.

— Ją karvės nuėdė.
— Kad aš čia nematau ir jokių 

karvių.
- Ką gi čia karvės veiks to

kioj vietoj, kur neauga jokia žolė.

Portretas
Senyva moteriškė apžiūrinėja 

parodą. Pastebėjusi paveikslą 
“Romos elgeta”, moteriškė sako:

— Matai, jie valgyti neturi ko, 
bet už portretus tai turi kuo už
simokėti.

Suspėjo
— Ar skaitei šio ryto laikraš

ty savo paveikslo piktą kritiką?
— Taip, bet tai manęs nesu

jaudino. Tą paveikslą pardaviau 
vakar.

fikaciją nešančio komunizmo. 
Rodėsi, kad tik prieš keletą me
tų D.P. stovyklose nekantriai 
laukėm to laiko, kuris duotų iš
ardytam mūsų gyvenimui naują 
viltį. Ir štai jau praėjo 30 metų 
su viršum nuo to laiko, kada 
mum buvo suteikta galimybė 
įsikurti nepaprastai mum palan
kiam laisvės ir pažangos krašte, 
kuris jau pasidarė antrąja mūsų 
tėvyne.

Dabar, įžengus į skirtingą 
pensininko gyvenimo laikotarpį, 
yra malonu konstatuoti, kad pa
daryti nuosprendžiai ir įgyven
dinti troškimai maloniai mus pa
tenkina, o tie takeliuose ir ke
leliuose ten ir čia sutikti drau
gai dar stipriau mus surišo. Bend- 
dadarbiavimas su jais ar jų pri
siminimas duoda tikslą ir viltį 
ateities gyvenimui.

Taip, palikti nameliai pilni 
malonių prisiminimų, bet jie 
jau negrąžinamoj praeity. Pa

liekant New Jersey, labiausiai 
jaudinantis jausmas buvo palikti 
ten draugus, artimuosius ir pa
žįstamuosius, bet, žinant, kad 
gyvensim tame pačiame krašte 
ir naudosimės tomis pačiomis 
laisvėmis ir galimybėmis, visa 
tai veikia į mus raminančiai. 
Žinom, kad dar ne kartą su
sitiksim su jais čia, Saulėkal- 
niuose, ar pas juos ten, New 
Jersey ar New Yorke. Be to. 
turim viltį, kad nemažas mūsų 
draugų skaičius atsikels čia ir 
padės mum šioj gražioj apylin
kėj vaikščioti bendrais takeliais 
ir keliais.

Lyg vakarykštė diena, tebėra 
atminty 1979 lapkričio 10 die
nos vakaras Elizabethe, Lietuvių 
Laisvės salėj, kada brangūs tau
tiečiai atėjo atsisveikinti su mu
mis. Ačiū jiem. Taip pat nuo
širdžiai dėkojatri šias išleistuves 
suruošusiam komitetui: pirmi
ninkui K. Jankūnui ir nariam — 
Birutei ir Antanui Pociam, Ju
liui Veblaičiui, Vincui Misiūnui, 
J. Švedui, Petrui ir poniai La- 
niąm. Nuoširdus ačiū kųn. Kor
nelijui* Bučiniui už gražią maldą, 
Šeimininkėm ir patarnautojom 
už skanius patiekalus.

Ne tik aš su Onute, bet ir

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Keturių kapelionų, žuvusių 
1943 vasario 3, kai jie pasiau
kojo už kitus skęstančius JAV 
karius, pagerbimas įvyko vasario 
3, sekmadienį, God and Coūntry 
bažnyčioj. Iškilmėse dalyvavo 
legionieriai iš visos Baltimorės. 
Dalyvavo taip pat ir Lietuvių 
154 Postas. Tarp kitų kalbėto
jų kalbėjo ir kun. A. Dranginis, 
legionierių kapelionas.

Šv. Alfonso parapijos Sv. Var
do Dr-jos vyrai surengė keps
nių balių vasario 3. Publika 
gardžiai pasivaišino ir pašoko, 
grojant orkestrui. Dalyviam pa
dėkojo kun. A. Dranginis. Vaka
ro pelnas paskirtas mokyklos 
reikalam.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas pradeda
mas mišiomis Šv. Alfonso baž
nyčioj vasario 10, sekmadienį, 
8:30 vai. ryto. Dainos choras gie
dos per mišias. Su vėliavomis 
ir uniformomis dalyvaus Lietu
vių Posto 154 legionieriai ir jų 
padėjėjos. Lietuvių Namuo
se 1:30 vai. popiet bus ban
ketas, į kurį pakviesti Marylan- 
do gubernatorius Harry Hughes, 
senatoriai, kongresmanai, Bal
timorės burmistras W. Donald 
Schaeffer ir kiti pareigūnai. Va
sario 17 programa bus tęsiama: 
2 vai. popiet Lietuvių Namuose 
bus paskaita ir meninė dalis, 
kurią atliks tautinių šokių grupė 
ir choras Daina. Visus minė
jime dalyvauti kviečia Baltimo
rės Lietuvių Taryba ir Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė.

Lietuvių Svetainės šėrinin- 
kų svarbus posėdis įvyko Lietu
vių Namuose sausio 27. Gausiai 
susirinkę šėrininkai išklausė 
valdybos pranešimų ir išrinko 
eilę naujų direktorių. Jie susi
rinks Lietuvių Namuose antrą 
vasario mėnesio penktadienį ir 
išrinks šiem metam naują val
dybą.

Jonas Obelinis 

kiekvienas krikšto tėvas galėtų 
didžiuotis turėdamas tokią gra
žią, gabią ir muzikaliai tiek 
toli jau pažengusią krikšto 
dukrą — Audrutę Veblaitytę. 
Jos tėvelis Julius buvo, yra ir 
pasiliks kaip vienas iš mūsų 
artimiausių draugų. Abiem jiem 
esam dėkingi už tokią puikią 
ir taip pilnai atliktą meninę pro
gramą. Visiem, sveikinusiem ar 
linkėjusiem geros kelionės bei 
sėkmingo įsikūrimo, jaučiam gi
lią padėką.

Floridos dalis, Sunny H i Ils 
vietovė, kurioj nusprendėm 
baigti savo rudenėjančio gyve
nimo kelionę, kad ir neatitinka 
mūsų gimtojo krašte metinės 
temperatūros, bet savo kalne
liais, oro tyrumu. mėlynu dan
gum, mėnesiena, žvaigždėtomis 
naktimis ir ramybe yra puuši 
į gimtinę. Čia 35 mylių nuoto
ly, Golfo įlankos pųūrv. galinta 
rasti tokias pat kopas, kaip ir 
Palangoj. Baltas. Kg: droty, 
paplūdimių smėlis. Švarus, 
žalsvai melsvas jūros. vandrmS 
lis greit sužavi'kiekvieną. Vie* 
tos ežerėliai ir gy$elw madonai 
nuteikia čia apsdrakumus. ir 
puikiai jaučiasi čia įė
ji-

Taip pat yra džiujftu kad Sau* 
lėkalniuose jau 
nęs gražus tautiečių būre-Ms. I 
labiau yra mteLs. kad čia visi 
tokie malonūs ir pasirujošę vie
nas kitam padėti. Negalima ne
paminėti Genutės irVytaute Be
leckų. Tai žHJortės. kurie randa 
laiko ir būdų visiem padėtų 
patarti, nesiskirtydum su darbu 
ir išlaidomis. Jų parodytą nuo
širdumą visuoroet prisiminsim. 
Taip pat esam jietn dėkingi 
už gražiai jų readencųpj suruoš
tą priėmimą.

Esam nuoširdžiai dėkingi už 
padėjimą kraustantis: Beleckam. 
Chapukam, Shubertui. Mamai- 
tienei ir Sosis. Nuoširdžiausias 
ačiū S. ir H. Kačinskam už 
puikią sutikimo vakarienę ir ma
loniai praleistą vakarą.

Kadaise buvau rašęs, kad ka
da nors čia, Saulėkalniuose. 
skambės mūsų gražioji kalba. 
Taip, jau ji čia skamba pokal
biuose ir melodingose mūsų

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Jurgis Jankus, Kol esu čia, pa
sakojimai. 8 dol.

St. Yla, Lietuviškos šeimos 
tradicijos. 20 dol. Su persiunti
mu 21 dol. Vėl gaunama Dar
bininko administracijoj.

M. Bourdeaux, Land of Cross- 
es. 7 dol.

A.A. dail. Povilo Kaupo mono
grafija. 5 dol.

R. Spalis, Širdis iš granito, 
romanas. 10 dol.

A. Pakalniškis, Gyvenimo pa
kelės, prisiminimai,. 5 dol.

D. Jonaitis ir kiti, Postage 
Stamps of Lithuania. 15 dol.

VI. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Su kietais 
viršeliais. Po 15 dol.

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės mintieskęliu. 13 dol.

B. Krikštopaitis, Jūrų keliais. 
10 dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.

Vysk. M. Valančius, Vaikų 
knygelė. 3 dol.

A. Rūgytė, Zanavykija. II-ras 
tomas. 15 dol. Kietais viršeliais 
20 dol.

VI. Vijeikis, Lietuvos istorijos 
vaizdai. Didelio formato, su gau
siom iliustracijom. Kaina 15 
dol.

Lithuanian Heritage, spalvo
tas įvairiausių lietuviškų 'pirki
nių katalogas. Kaina 2 dol.

Sesuo O. Mikailaitė, Esame 
Dievo vaikai, religiniai prati
mai. 2 dol.

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos pianus.

Susiv. savo nariams moka dividendus Ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgič i ų.

Nor| įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wllkes Barre, Pa. 1S703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELj, 212 Elderti Lene, Woodhaven, N.Y. 11421, tol. Ml 7-4437.

dainose. Grupinio įsikūrimo ga
limybės mus įgalins sustiprinti 
savitarpio ryšius bei kukūrinę 
veiklą.

Mūsų tautiečiai jau sugebėjo 
įsijungti į vietinę veikią. Čia 
lietuvio vardas jau visiem žino
mas ir puikiai vertinamas. Lietu
vio balsas susilaukia dėmesio. 
Tai rodo faktas, kad lietuviam 
oficialiai jau paskirtas 5 akrų 
žemės sklypas kultūriniam cent
rui ir bažnyčiai statyti. Kad šio 
sklypo paskyrimas buvo taip 
greit pasiektas, padėka tenka Vy
tautui Beleckui ir Ed Calda- 
rero.

Kita veikla reiškiasi per įsteig
tą Lietuvių Bendruomenę.

šiuo metu jau iškirstos apie 
Boat ežerą naujos gatvės. Nors 
jos dar nebaigtos, bet puikiai ir 
žavingai atrodo. Čia netolimoj 
ateity bus pradėtos statyti lietu
vių šeimom naujos rezidencijos. 
Iki birželio mėn. numatoma 
baigti 16 namų. 1980 metų 
eigoj sulauksim nemaža naujų 
draugų ir pažįstamų. Šios kolo
nijos augimas turi nepaprastai 
geras perspektyvas.

Baigdamas savo ir žmonos var
du noriu palinkėti visiem lai
mingų 1980 metų. Tegu geriau
sia sveikata visus lydi šiais ir po 
jų einančiais metais.

J. Zubavičius

ŠACHMATAI
Vena Kazys Merkis

Švedijoj, Skaros mieste, vyks
ta Europos komandinės pir
menybės. Po dviejų ratų pirma
vo Jugoslavija — 8.5 tš. (3 
partijos nebaigtos), po to ėjo So
vietų S-ga su 8 tš., sužaidusi 
lygiomis su anglais ir vengrais. 
Sovietų rinktinėj žaidžia pasau
lio miestelis A. Karpovas, pasau
lio eksčempijonai M. Talis ir T. 
Petrosjanas su dm dm Poluga- 
jevskiu, Geleriu ir kt.

Nuostabius JAV jaunuolius 
minėjom pereitos savaitės laidoj: 
12-metį Jon Litvinčiuką, atliku
sį meisterio normą ir 15 mėtį 
Joel Benjaminą, kuriam tik pus- 
taškio betrūko iki tarptautinio 
meisterio normos. Šiandieną pri- 
dėsim 17-metį Perry Young- 
worth iš Riverside, Calif., ku
ris laimėjo Amerikos Open pir
menybes ir $1600 prizą, pake
liui nugalėjęs pernykštį Open 
čempijoną senjorą meisterį Da- 
vid Strauss ir triskartinį Ameri
kos čempijoną dm. W. Browne: 
pastarasis turi aukščiausią “ra
tingą” Amerikoj. Jaunasis Per-

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. AnastaeL B. S.
77-01 JAMĄf&A AVEirUE 

(Cor. 77th Street) 
Meodhaven, N.Y, 11431 

WK DBSLTVER 
Mkhigan 2-4130

RELIGINĖS 
KNYGOS

Kun. K. Žitkus, Tau, Marija, 
rožinis. 3 dol.

Kun. J. Gutauskas, Dievo vai
kas. Maldaknygė vaikam. 2 dol.

Kun. V. Balčiūnas, Marijos pa
slaptis. Vertimas. 2 dol.

Prel. P. Juras, Didysis ramy
bės šaltinis. Maldaknygė. 3 dol.

Antanas Rubšys, Raktas į Nau
jąjį Testamentą. Šv. Rašto ko
mentarai. I tomas — 8 dol., 
II tomas — 9 dol. Knygos į- 
rištos į kietus viršelius, gausiai 
iliustruotos.

Zenonas Igonis, Praeitis kalba. 
Kapeliono prisiminimai. 8 dol.

Šios ir kitos knygos, lietuviš
kos plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administra
cijoj, 341 HighlandBlvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

2422 WS1 MAtOUCm SOAO 
OSCAGO. UJNOtS *0629 

PHONfc 312 9254S97

1979 laplarteto mšsL įnešak
Santrumpa; atm. įn. — atmini

mo įnašas. Suma, parašyta po 
pavardės, reiškia įnašų iš viso.

2 x $104)0 — Makūnas, Jo 
nas SI 10.00, Nagevičius, Leoni
das L. ir A. $1504)0.

1 x $20.00 — Stončius, Pranas 
(miręs) ir Filomena $675X10.

8 x $25.00 — Banevičius, Vol
demaras $175.00, Bliukis, Stasys 
225.00, Puzinas, Povilas, dail. 

atm. įn. $225.00, Šlapelis, Povi
las, inž. ir Stasė $1,025.00, Ta
mašauskas, Juozas ir Petronėlė 
$550.00, Vaičjurgis, Arvydas J. 
atm. įn. $560.00, Valaitis, Anta
nas $125.00, Vytauto Didžioj , 
Šaulių rinktinė $242.00.

3 x $50.00 — Franciscan Fath 
ers $1,050.00, Matulis, Antanąš 
$350.00, Pocius, Antanas ir Biru
tė $175.00.

1 x $75.00 — Ostrauskas, Ma
rijonas ir Valerija $200.00.

14 x $100.00 — Černius, Ri
mas $500.00, Bikulčius, Teresė 
(vyras miręs) $300.00, Gelažius, 
Stefanija, atm. įn. $200.00, Ka- 
raitis, Algirdas, inž. ir Viktorija 
$700.00, Kidolis, Pranas $100.00, 
Leonaitienė, Kazimiera $200.00, 
Leugoud, Edward $3,924.26, 
Mickus, Pranas ir Bronė $200.00, 
Mikeliūnas, Jonas $350.00 (žr. 
— Žinoti), Mikeliūnaitė-Gry- 
bauskienė, Barbora, Sibire mi
rusi, atm. įn. $450.00 (žr. — 
Žinoti), Radykas, Kazimieras, 
Savanoris Kūrėjas, atm. įn. 
$100.00, Urbaitis, Vincas ir Te
resė $200.00, Vaičjurgis, Juo?as 
$100.00, Varnelis, Apolinaras ir 
Jadvyga $300.00.

ry dar sužaidė lygiomis su dm 
Larry Cristiansen ir senjoru 
meisteriu,R.Henley Žymėtina, 
kad šiame turnyre dalyvavęs 
14-metis lietuvis Andrius Kuli
kauskas baigė antruoju grupėj 
“Under 1800”. Sveikiname!

Bostono M ET lygos tarpklu- 
binėse pereitą penktadienį (va
sario 1) So. Bostono LPD šach
matininkai (A. Klinovas, R. 
Grauslys, K. Merkis, G. Zoza 
ir Bronius Skrabulis) be kovos 
įsirašė laimėjimą 5-0, nes Bos^ 
tono universiteto komanda ne
atvyko į So. Bostoną. Vasario 8 
į So. Bostono LPD klubą 
turi atvykti MIT komanda pagal 
tvarkaraštį: MIT at LITHUA
NIAN.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1980 metam 
(Skaitytojai, neapsimokėję už 1979, prašomi apsimokėti)

Vardas ir pavardė —- -------------------- ------ ----------------

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$10.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka1|l3.00.

Siunčiu už prenumeratą $._____
Už kalendorių $. 
Spaudai paremti $. 

Anglų kalbe nauje virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY 
(In Engllah, 318 pages, prlce 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių % 

receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikletėrė. Knyga au 
plaatlninlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusL Kalne 81 
dol. Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brookty^ N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Peraluntlmae- 
Postage 50 c. ■*

Vardas, pavardė _____________________ ________________ —

NuiykcIs, ...........................  —

Mlsstss, vslstl|Af 2ip

1 x $130.00—Lietuvos Agron. 
Sibiro tremt. pagerbti stipendąįų 
fondas $5,820 (žr.—Žinoti).

1 x $407.37 — šepetys, Po
vilas, dr. (miręs) ir Vanda 
$1,407-37.

1 x $500.00 — Mikeliūnienė, 
Karolina, Sibire mirusi motina, 
atm. įn. $1,500 (žr.-Žinoti)

1 x $600.00 — X $1,000.00.
1 x $800.00 — Kaladė, Petras, 

dr. $1,000.00.
3 x $1,000.00 — Baltakis, Pra

nas $2,100.00, Bauža, Jurgis ir 
Sofija (mirusi) $1,285.00, Yan- 
Irus, Antanas ir Agota $1,000.00.

1 x $2,000.00 Vygantas, Min
daugas, M.D. ir Austė, Ph.D. 
$9,000.00.

Iš viso 38 nariai — $9,202.37
Žinoti: 1. Jonas Mikeliūnas 

anksčiau buvo įnešęs taip pat už 
LF narius 3783 Mikeliūnaitę — 
Steponavičienę, V. ir 3784 
Mikeliūnaitę — Grybauskienę, 
A. abie atm. įn. po 350 dol. Tuo 
būdu iki šiol jis yra paaukojęs 
(350-450-350-350-1,500) iš viso 
3000 dol.

2. Nr. 4027 Lietuvos Agr. Sibi
ro tremt. pag. stip. fonde buvo 
$5,500.00. mirus dr. agr. Šeš
tokui, Aleksandrui, jam pagerbti 
spalio mėn. įnešta $190.00, lap
kričio — $130.00, tuo būdu iš 
viso $320.00. Dabar minimame 
fonde yra $5,820.00.

Nr. 3484 dr. agr. Šeštoko, 
Aleksandro, įnašasbuvo $100.00. 
Jam mirus, atm. įnašas buvo pa
didintas $900.00. Dabar yra 
$1,000.00.

Rašydami testamentus, neuž
mirškime Lietuvių Fondo, įrašy
kime į testamentą numatytą su
mą: “LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 . W. 
MARQŪETTE ROAD, CtH- 
CAGO, ILLINOIS 60629”

Lietuvių Fondas 1962-1979. 
XII.18 turėjo: 1. Pagrindinio ka
pitalo bruto — $1,625,761.87, 
2. Pajamų — $846,636.40, 3. Per 
pelno skirstymo komisiją, re
miantis protokolais, lietuviš
kiem reikalams (švietimui, kultū
rai, premijoms, stipendijoms ir 
moksliniams veikalams) pa- 
skirstęs — 622,563.35.

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų 2 milijonus 
ir kasmet galėtų skirti lietuvy
bei daugiau kaip 150 tūkstan
čių dolerių.
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Be anksčiau minėtų laikraščių, 
apie J. Jurašo pastatytą veikalą 
“The Suicide” Providėnce

■t.Tfi > ■

19M vasario * N*-« • DARBININKĄ.’• H

nešta susirinkimas samdo 2*:į 
Tautinės Sąjungos namuose, So.-■ ' t : ■ ;s/ \
Bostone* buvo skirias Los An- ‘ >4-4,L „T Mtritiaimvtos

pasu,y“i operai
JT* in» Al«HrA« 7L sekmadienį,

» A' Piliečių Dr-jos-salėj, SoBoėto-kas supažindino su operos pa-x . *-

mėnesių pasiekė ’. _ 
šaukime pabaltječiai reikalauja, 
kad būtų atšaukta Molotovo-Rib- 
bentropo sutartis ir atitaisytos jos 
pasekmės.
' Taip pat bus įteiktas atsišau-

rašytas lapkričio 8 žmogaus tei
sėmis susirūpinusių Lietuvoj, 
drauge su panašiu atsišaukimu 
už Julijų Sasnauską. Taip pat 
Visiem dalyviam bus padalintas 
pranešimas apie vaikų teisių 
varžymą okupuoto) Lietuvoj.

Jau eilė metų Barimas savo at
stovus siunčia į Ženevą JT žmo
gaus teisių komisijos posėdžių 
proga.

Kun. Pugevičius šiuo metu, 
drauge su Mariana Skabeikie- 
"ne ir Helen Kulber, lietuviam 
atstovauja Barimo direktoriate. 
Barimo lietuviško skyriaus pir
mininkas — Kęstutis Miklas.

Prie kelionės išlaidų padengi
mo prisidėjo JAV LB, Kanados 
LB ir Pasaulio LB valdybos.

New Jersey Vinco Kudirkos lituanistinės mokyklos moki
niai atlieka kalėdinę programą savo surengtoje eglutėje.

mieste, R.I., dar rašė The Boston 
Globė sausio 24. Art* and Films 
skyriuj yra ilga- Kevin Kelly 
recenzija. Apie Jurašą rašoma 
labai palankiai: “Jurašas, on the 
basis of this play alone, would 
seem to be not only an intelli- 
gent director, būt uncommonly 
gifted o ne, as well.” Recenzi
jos pabaigoj rašoma: “The Sul
eidę is possible the most im- 
portant play of the season, here, 
the re, or anywhere”.

KAUKIŲ BALIAUS BELAUKIANT
Kaukių baliaus rengimo 

komisija sausio 20 posėdžiavo. 
Tos komisijos pirmininkė Rena
ta Alinskienė pranešė, kas ką 
apsiėmė padaryti. Salę papuoš 
Daina Jurkutė, jau eilę metų de
koravusi salę tokiomis progo
mis. Maistu rūpinsis Loreta 
Vai nienė, Gražina Janušienė, Al-

LB QUEENS 
APYLINKĖJ

dona Rygelienė, P. Tutinienė ir 
Pranutė Ąžuolienė. Vakaro pro
gramai vadovaus Petras P. Tuti
nas. *

Pagrindinė šio baliaus organi
zatorė yra Renata Alinskienė. Ji 
sako, kad šis balius sujungia jau
nesnes ir vyresnes kartas ir duo
da pajamų.' Tos pajamos ir pa
skiriamos daugiausia jaunimo 
reikalam.

E. Legeckienės namuose Ja- 
maica, N.Y., sausio 27 įvyko 
LB Queen$ apylinkės narių vi
suotinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo per 40 narių ir svečių. 
Susirinkimą pradėjo apylinkės 
valdybos pirmininkas Povilas 
Ališauskas. Padėkojo susirin
kusiem už atsilankymą, tuo pri
sidedant prie lietuvybės išlai
kymo ir tarpusavio bendravimo, 
kas mūsų išeivių tarpe yra bū- 
tį^a. Apylinkės sekretorė Euge- 

fe?hue,.
apylinkės praėjusių metų veikla 
— kas buvo numatyta atlikti ir 
kas atlikta. Iždininkas Bronius 
Sutkus suminėjo, kokiem reika
lam buvo skiriamos apylinkės 
pajamos, kurios susidaro iš nario 
mokesčio ir geradarių aukų.

Aleksandras Vąkselis, LB New 
Yorko apygardos pirmininkas, 
iškėlė šių dienų mum lietu
viam aktualius klausimus: kaip 
išlaikyti lietuvybę, taip nepa
prastai keičiantis gyvenimo ap
linkybėm, kaip išlaikyti lietuviš
kas mokyklas, įstaigas ir p. Čia 
buvo paminėta, kad Brooklyno 
Kultūros Židinys, kuris lietu
viam turi nepaprastai didelės 
reikšmės, galės būti išlaikytas

tik visų lietuvių pastangomis. 
Lietuvos generalinis konsu
las A. Simutis apsistojo prie šių 
dienų Amerikos, SSSR ir laisvojo 
pasaulio susikomplikavusios po
litikos. Jis pareiškė nuomonę, 
kad lietuviai turėtume palaikyti 
Amerikos vyriausybės šiuo metu 
vedamą politiką, k.a. embargo, 
nedalyvavimą olimpiniuose 
žaidimuose ir pan., žinoma, ne
paliekant nuošaly Lietuvos lais
vinimo ir lietuvybės išlaikymo 
klausimų. Lietuviai turime labai 
atidžiai stebėti besikeičiančią 
politiką, kad nepakenkus lietu
vybės reikalam.
rrrtpyifnkė*rpiftnftiihkarP6vilaš 
Ališauskas savo išsamioj paskai
toj supažindino susirinkusius su 
Kristijono Donelaičio 200 metų 
sukaktim, poeto biografija ir kū
ryba.

Užbaigus susirinkimo oficialią 
dalį, buvo surengta atgaiva, ku
rią paruošė nepavargstanti lietu
viškoj veikloj apylinkės narė 
E. Legeckienė, talkinama apy
linkės narių.

Šiuo metu LB Queens apylin
kės valdybą sudaro: pirmininkas 
Povilas Ališauskas, vicepirminin
kas Jurgis Zabelskis, sekretorė 
Eugenia Donohue, iždininkas 
Bronius Sutkus ir kult, reiki. 
E. Legeckienė.

. . Kokios kaukės?
Baliaus rengėjai kviečia visus 

kuo- rūpestingiau paruošti kau
kes. Tegu tos kaukės primena 
Lietuvos istoriją ar Lietuvos he
rojus. Tiem, kurie žino Lietuvą 
tik iš istorijos ir tėvų pasako
jimų, tai bus lyg graži kelionė į 
Lietuvos praeitį. Pažins ją ir 
drauge patys pasidžiaugs savo 
kūryba.

Kas tas komitetas?
Komiteto narės yra pasiauko

jančios darbuotojos. Loreta Vai
nienė jau rengė , keĮetą bąlių 
ir kitų parengimų. Be to, ji yra 
maisto parengimo specialistė. 
Toje srityje ir dirba — ligoni
nėje planuoja maisto tiekimą 
kiekvienam pagal reikalą ir 
skonį. Ir baliuje maistą ji pritai
kys kiekvienam pagal jo skonį.

KEARNY, N.J

Sal.

A.A.
M. PESIENEI 

mirų*, mūsų gUtalkls užuojauta vyrui Antanui, dukroms 
Irenai Ir Alonai, žentui Vytautui ir anūkėms.

Giraitės gyventojai Ir kaimynai:

Keziai 
Nenortai 
Rajeckai 
Tamošiūnai

Akytai 
Baltrulioniai 
Ignai

■ Jurtai

A.A. JONUI MATULIONIUI 
nikus, įpžraonaidr. Anicetai ir dukteriai dr.Anitai su ėeima • 
reiškiame nuoširdžlaueie užuojautą k kartu liūdime.

A. Ramanauskas 
Dr. JtVe1>ra 
t>r. G. Vebrienė 

New Haven, Conn.

AA. 
VALERIJAI ŠLAPELIENEI

Lietuvėlė mirus, jos Būmil Rokui ^topoliui k šeimai gUtg 
užuojauta reiškia k kartu liūdi

Graiina, Vladas ir Audronė
BikneviČiai

Parapija
Vasario 16 Lietuvių Katalikų 

Bendruomenės centre rengiama 
tradicinė parapijos vakarienė 
Čia bus paminėta ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo su
kaktis ir atlikta kita programa 

Vasario 17, sekmadienį, Lie 
tuvos nepriklausomybės atsta
tymas bus paminėtas bažnyčioj 
lietuviškų pamaldų metu. Po pa
maldų 11:30 vai. lietuviai vyks
ta į miesto rūmų aikštę. Daly 
vaujant miesto burmistrui ir ki
tiem pareigūnam, bus iškelta 
Lietuvos vėliava. Tai vykdoma 
jau eilė metų. Įvykio fotografijas 
išspausdins Observer laikraštis.

Kalėdų metu bažnyčia buvo 
gražiai išpuošta. Prakartėl ęgaubė 
eglės, papuoštos lietuviš
kais šiaudinukais. Į tą darbą 
daug širdies ir laiko įdėjo 
Kearny-Harrison Moterų Sąjun
gos'63 kuopos pirmininkė Juli
ja Skripkienė. Gražiai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės G. Mazur. Ka
lėdų rinkliavoj surinkta 11,000 
dol. su viršum.

Rinkta parapijos taryba vei
kia nuo 1976. Šiemet penkių 
narių kadencija pasibaigė. Pa
skelbti rinkimai, kurie bus baig
ti vasario mėnesį.

Paskaitos- ir Šv. Rašto aiš
kinimai pradėti sausio 29 kle
bonijos patalpose. Paskaitos 
vyksta antradienių vakarais. Pro
gramai vadovauja klebono 
kun. D. Pociaus asistentas kun. 
James J. Reilly.

Kelionę { Hawajus parapijos 
vadovybė ruošia ir šiais me
tais. Ji įvyks birželio 22 — lie
pos 3. Informacijų reikalu kreip
tis į kleboniją telef. 998-4616.

Kita veikla

menės centras sausio 14 sukvie-

svarstyta ateities veikla ir H*

Gražina Janušienė dalyvauja 
visur, kur dalyvauja jos vaikai. 
Padeda ateitininkam ir skautam. 
Visur atsineša savo maistą ir pas
kui nusiperka. Daugelis tėvų 
taip daro.

Aldona Rygelienė irgi daly
vauja visose organizacijose, kur 
dalyvauja jos vaikai. Be to, ji vei
kia Lietuvių Moterų Klubo Fe
deracijos New Jersey klube. 
Taip pat reiškias^ kaip gera 
deiklamatorė, pranešėja.

Visuose New Yorko rengi
niuose matome P. Ąžuolienę 
ir P. Tutinienę. Visur jos akty
vios ir prisideda savo darbu.

Programos vedėju bus inž. 
Petras Tutinas, visiem jau žino
mas kaip geras dainininkas ir so
listas. Mėgsta jis ir vaidinti. 
Taigi — programos pravedimas 
jam bus artimas, gal net ar
čiau prie širdies nei inžinerija.

Kviečiamai

Rengėjai yra patyrę ir sumanūs 
žmonės. Jie padarys, kad balius 
būtų ir patrauklus visiem ir mie
las. Komisijos pirmininkėRę- 
riafa Alirišklėnė pranešė^ kad ke
liolika stalų jau išparduota. 
Kviečiami visi paskubėti ir daly
vauti baliuje — susitikti jaunimą 
ir vyresniuosius, pasidžiaugti 
išradingais kostiumais, kaukėmis.

RJ.

statymu ir kai kuriais solistais. ,
Operą režisavo Žemaitaitis. So- ' .
listai yra nelietuviai. Tik viena 
solistė lietuvė — Birutė Dabšie- 
nė. Keletas lietuvių dainuoja 
chore. Tas pats sąstatas sausio 
13 pastatė ir kitą operą — Tra
viatą .

Bohemos pastatymą Bostone 
buvo galima stebėti per televi
zijos aparatą. Spektaklio pasi
klausyti buvo susirinkę daug 
Bostono lietuvių. Po operos bu
vo kavutė ir vyko pašnekesiai.

Šių metų L.B. Kultūros klu- 
bo valdybą sudaro: pirm. inž. 
Algirdas Zikas, vicepirm. Julius 
Špakevičius, Aloyzas Petronis ir 
Reda Simonaitienė

rijos ir Žalgirio tuntų, įvyks ko
vo 2 Lietuvių Piliečių dtjoi rė
mų salėse, So. Bostone.

ras su programa įvyks kero S
Vasyliūnų sonatų vajone į- 

vyks First and Second Chaarch 
Bostone, kovo 9.

Minką radijo valant 48 
metų sukakties koncertas ir iš
kiliosios New England lietuvai
tės balius kovo 23.

Laisvės Varpo radijo vaitautos 
pavasarinis koncertas įvykt Ba
landžio 13, per Atvelykį, Lie
tuvių Piliečių dr-jos šaky, So. 
Bostone.

laisves varpas tsinaatotoh
Minkai minės Vasario 16

Steponas ir Valentina Minkai 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą minės specialia pro
grama vasario 16, šeštadienį, 
nuo 6 iki 6:30 vai. vak. ra
dijo banga FM 101.7. Programa 
bus anglų kalba. Ši stotis yra 
trumpų bangų ir ne ta, kurią 
Minkai naudoja sekmadieniais

Vadėje* Patras VUčtais
173 ArthurBL, Brookton, MAIM8B : 
Telef. (817) 588-7298

BOSTON, MASO. - WVN «M 
bangos tekat nuo 1 M 19 vai, 
Vada S. Ir V. Minkai, 582 tlraaė 
way, So. Boston, Mae*. 82127, Teist 
288-0489. ParduodaauM Mintie- 
kas. Didelis lletuvMUcų knygų ĮMlrleNU- 
mes.

BRBK-BY-B1BH 
Postagepaid both iuogs 

lest, amueniBntpriuatE, sofB,frBi! 
TtarsiutanRnnHn(rBVūmB^f;<

Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka* • _
mat. Tai taupymas paktu So. Boston Savlngs

Bank būdu. Ar Jum* reikia pinigu* padftti | ban- '“V 

k* ar juo* atsiimti, tai galite *UMI namie bet
' 'r kūrkič talku. Jūsų siuntų gavus,- bankas tuoj J-

X traukis «um* į aųakattų- Prisideda ir užtikrM
■'V ’ kad jūsų pinigą i _ aukičiaalu*

Nr ’/ AVO procentus, z r ' '
ISJ^ leidžiamu* {statymų. > * .

DPI lengvo taupymo bū- .• dP
do per paktų skambinkit Mr.

Donahue 2S8-2500 Jį
arba rakykit paduotais adresai*. t

rinkta nauja vadovybė. Kadangi 
daug vyresniųjų pasitraukia am
žinybėn, siūlyta keisti konstitu
ciją ir leisti nariais būti visiem 
parapijos vyram, nepaisant tau- į 
tybės. - Dabartinė konstitucija i 
nusako, kad centro nariais gali į 
būti tik parapijai priklausą lie
tuviai vyrai arba tie, kurie yra 
vedę lietuvaites.

Iki šiol Šv. Vardo dr-ja ir 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės centras veikė kaip vienas 
organizacinis vienetas. Nutarta 
Šv. Vardo dr-ją atskirti nuo cent
ro. Šv. Vardo dr-ja išsirinks savo 
vadovybę ir veiks kaip atskiras 
vienetas.

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės centro vadovybėn įėjo: 
St. Przychocki — pirmininku, V. 
Grinevičius — iždininku, J. 
Tamkus protokolų sekretorium, 
Jasonis — tvarkdariu. Vicepirmi
ninkas paaiškės vasario mėn. 
susirinkime. Teisių patarėju liko 
J. Salvest, o Ch. Aliks vėl pa
samdytas finansų sekretorium.

Šv. Vardo dr-ja savo vadovybę 
išsirinks vasario mėn. įvyksian
čiame susirinkime.

Lietuvių Katalikų Bendruome
nės centras 1979 metais, atskai
čius išlaidas ir amortizaciją, me- ■ 
tus baigė su mažesniu pelnu,

"South Boston^
Savings BanHr

lilMYS THt L£AO[p

‘Aipber J-Įolklays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
ii BOSTONO/NEW YORKO

MASKVA/VILNfUS:

balandžio 10

birželio 5 
birželio 19
birželio 23

gegužės 14 
gegužės 21

kovo 20 — t 899.00 liepos 15 — $ 99BJ9
— $ 899.00 rugpMčlo7 ~ $ 999J8
— $ 879.00 rugpIOčioiS —
— t 899.00 touRyR
— $ 899.00 rugplū£lo28 — $ 99&M
— $1199.00 rugsėjo 17 — $ BBOJt

(su Ryga) rugsėjo 24 — $ 99049
— i 999JO spėliot ’ - $ 07BAI
—999.00 gruodžio 20 - $ 77948
— $ 949.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimo* VMkią. 
Prie žk| grupių gėlimą jungtie N VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papBdomu mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — aam
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS flMfeJ. Mėlynis

Liet. Kat Moterą Sąjungos

ties suvažiavimas bus kova 23, 
sekmadienį, Elizabe&o šv. Pet
ro ir Povilo parapijoje, 210 
Ripley PI. Mišios — 12 vai., 
1 vai. pietūs ir posėdis parapi
jos sąįfį^yisos 6 kuopos pra
šomos atsiųsti savo atstoves. Pra
neša E. Juškienė, apskrities 
sekretorė.

Daug IMvvIMm ptokŠteRu 
mri ouriMninto admlnluMRCBa. 
MmHMI MT^W1 * pmMu 
b—< ^«GdBtoaa afeUuMM i IMh

TeL 417 2004704

ROM?
■ . ... . ...

,s_. . - ■>
■



su

212) 8219645

gfauoa* vasario 16, Šeštadienį, 
7 v.v. Kultūros Židinyje. Visi 
kviečiami sukurti nauįmčrigina-

341 HIGHUUO BLVD. 
BROOKLYft, K. Y. 11287

(212) 827-1352
(212) 887-1351
(212) 827-1350

Lietuviška* užgavėnes vasario 
10, sekmadienį, 12:38^ v. po
piet Apreiškimo parapįjbs salėję 
rengia L.K. Moterų Sąju 
29 kuopa. j!

Adnunistr.
Spaustuvė ___ _
Vienuolynas .. (212) 2354962
K. Ž. salė

šventa minima vasario 17. Iš- 
pamaldos bus 11 vai. 

PtaPŠ* bažnyčio- 
„ _ fet Židiny

je iškilmingas posėdis-akade- 
mįja.

piet dainuoja 
S t Lemto si

vasario 9, Jį šeštadienį, 
Maironio lituanistinės mo 
patalpose. Visi skautų tėvaLkvi* ■ 
čianrt'dalyvauti. * j

Kultūros Židinyje šį savait
galį: vasario 9 ir 10, šeštadienį 
ir sekmadienį, vienuoliktoji dai
lės paroda, kurią rengia LB New 
Yorko apygardos valdyba, talki
nama apylinkių valdybų. Paro
dos iškilmingas atidarymas vasa
rio 9, šeštadienį, 7 v.v. Vasario 
10, sekmadienį, 4 v. popiet, li
teratūros vakaras, koncertas. Pa
rodos uždarymas.

Vienuoliktoji dailės paroda 
vyksta šį savaitgalį Kultūros Ži
diny. Viso bus išstatyta apie 120 
darbų. Dalyvaus apie 30 asme
nų. Iškilmingas parodos ati
darymas vasario 9, šeštadienį, 
7 v.v. Premijų įteikimas. Premi
jom paskirti komisiją sudaro Čes
lovas Jonušas, Vladas Vijeikis ir 
Paulius Jurkus. Premijos bus 
paskirtos šeštadienį popiet, 
viešai paskelbtos per iškilmingą 
parodos atidarymą. Po atidarymo 
— kavutė. Sekmadienį 4 v. po
piet — koncertas ir literatūros 
vakaras. Bus pagerbtas muzikas 
kompozitorius J uozas Stankūnas. 
Apie jo kūrinius kalbės muzi
kas kun. L. Budreckas. Dainuo
ja solistė Irena Stankūnaitė. 
Literatūrinėje dalyje dalyvauja 
rašytoja Nelė Mazalaitė ir poetė 
Audronė — Ona Balčiūnienė. 
Bus pristatyta Vlado Vijeikio 
nauja knyga “Lietuvos istorijos 
vaizdai”. Po koncerto — litera
tūros vakaro bus uždaroma paro
da ir įteikiama populiarumo pre
mija.

Jaunimo fotografijos paroda 
rengiama ryšium su 11-ta dailės 
paroda. Ją rengia Jaunimo Są
jungos Nevr Yorittf skytttM? Bttš 
išstatyta apie 60-70 nuotraukų. 
Paroda bus mažojoje Kultūros Ži
dinio salėje.

Vienuoliktoje parodoje ski- 
ria^os šios premijos: JAV LB 
Kultūros Tarybos premija — 300 
dol., M. K. Čiurlionio vardo — 
300 dol. premija, 11-tos dailės 
parodos 200 dol. premija, tauti
nės tematikos — 100 dol. pre-. 
mija, tradicinio meno — 100 
dol. premija, moterų klubo 100 
dol. premija, jaunojo dailininko 
100 dol. premija. Šias premijas 
skiria vertinimo komisija. Visi 
parodos lankytojai balsuoja, kas 
j'em labiausiai parodoje patiko. 
Ta populiarumo premija 
bus paskelbta parodą uždarant.

Parodos mecenatai yra šie 
asmenys bei organizacijos: dr. 
Juozas Kazickas davė 500 dol., 
Elena Mickeliūnienė — skiria 
jaunojo dailininko ir tradicinio 
meno premijas — kiekviena po

Pianistės Aldonos Kepdaitės 
koncertas bus kovo 8, šeštadie
nį, 5:30 v.v. Camegie Recital 
salėje.

Inž. Juozas Butkus, ilgai gy
venęs New Yorke, paskui išsi
kėlęs į St. Petersburg, Fla., mi
rė 1978 vasario 6. Jo mirties 
dvejų metų* sukakties proga 
mišios bus vasario 9, šeštadienį, 
10 v.r. Pranciškonų vienuoly
no koplyčioje. Mišias .užprašė 
žmona Stefanija. Draugai, pa
žįstami ir korp. Neo Lithuania 
nariai prašomi pamaldose daly
vauti.

Maironio lituanistinė mo
kykla Lietuvos nepriklausomy
bės šventę paminės vasario 16 
penktos pamokos metu —12:15 
v. Mokyklos vadovybė kviečia 
tėvus atsilankyti. Mokslo metai 
šiemet baigiami birželio 8. 
Ta proga bus išleistas leidinys, 
skirtas mokyklos 30 metų su
kakčiai paminėti.

Balfo 100 skyriaus madų pa
roda bus balandžio 27, sekma
dienį, 3 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Kas nori modeliuoti, 
prašom iš anksto registruotis pas 
J. Gerdvilienę, —296-0288.

Vladas Audėnas, Union, N.J., 
gero draugo a.a. Edvardo Ver
bos atminimui paaukojo 20 dol. 
Darbininko spaudai paremti. 
Dėkoja Darbininko adminis
tracija.

čtoj vasario 17, . sekmadieni, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą, iškilmingos mišios 
bus koncelebruojamos 11 vai. 
ryto. Pamaldose dalyvaus Lietu
vos geni konsulas Anicetas Si
mutis. Pamokslą pasakys pran
ciškonų vienuolyno viršininkas 
Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM.

Iš Metropolitan Operos rūmų 
vasario 9, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Verdi 
opera Otelio. Pagrindiniai solis
tai: Zylis-Gara, Cassilly, Milnes 
Morris, Kraft. Diriguoja Levine 
Vasario 16,ldtą šeštadienį, 2:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Strause 
opera Elektra. Pagrindiniai so
listai: Nilsson, Rysanek, Dunn. 
Cassilly, Mclntyre. Diriguoja 
Levine.

skiriamos promijoeiPsemijom 
skirti komisiją sudaro: muzikė 
Nijolė U lėnienė, dailininkė Vi
da Krištolaitytė, skulptorius 
Mindaugas Jankauskas, šokiam 
gros visiem gerai žinomas ir 
mėgstamas Joe Thomas orkest
ras. Balių rengia New Yorko atei- 
tinSąkaL /

Slkifaiėjįjn* išvyką rengia 
Maironio lituanistinė mokykla 
vasario 22-23, kada mokykloje 
bus kuro taupymo savaitgalis ir 
kada nebus pamokų. Tai bus 
penktoji slidinėjimo išvyka. Bus 
slidinėjimą Hunter ir Cortina 
Valley kalnuose. Visi sustos lat
vių stovykloje Rota. Informacijų 
reikalais skambinti Vladui Sidui 
— 212 849-8250

Inž. Leonas Maskaliūnas, Ira
ne išgyvenęs dvejus metus, pa
pasakos savo įspūdžius per Lais
vės Žiburio radiją šį sekmadie
nį, vasario 10.

nių, prašoiirpssiūlytl Giedrei 
KdpieneF - 846-1056 arba 
Gražinai šimukonienei 846-67- 
15. Tų visų dalykų trūksta skau
tų rengiamai Kaziuko mugei, 

Lietuviški pietūs bus duoda
mi vasario 17, sekmadienį, nuo 
1 vai. Kultūros Židinyje. Kurie - Juozas Petrėnas-Tarulis, 
atvyks į Lietuvos nepriklauso
mybės šventė* minėjimą, turės 
prėgos vietoje pavalgyti, nebe
reikės pietų gaminti namuose.

N. Y. Liet Dailininkų Sąjun
gos narių susirinkimas bus vasa
rio 24, sekmadienį, 2 v. popiet 
dailininkų Kašubų namuose, 43 
W. 90 Street, Manhattane. Susi
rinkimą praves Aleksandra 
Kašubienė. Bus padaryti veiklos 
pranešimai, renkama valdyba. 
Viši sąjungosnariai kviečiami 
dalyvauti.

etrėnas-Tarulis, ra
šytojas ir žurnalistas, buvęfc 
eilės laikraščių redaktoriuj, 
mirė vasario 5 ryte New Yorko 
ligoninėje.

r - -x 1

Ieškome darbščių, pasiryžuį- 
sių asmenų tarp 18-? m. amžiaus!, 
kurie norėtų kurti nuosavą bend
rovę — prekybą. Nuo MichigaĮ 
iki rytinių JAV. Daug “bene-- 
fits”. Reikia tiktai nebijotu 
plačiai žiūrėti į ateitį. Skarnbinr 
kite 517 784-4241 po 5 vai. vak. 
________ - -L

Kandidatai turi prisistatyti Iki š.m. vasario 17 d. Tie, 
kurie domisi, tegul skambina Raimundui Balsiui 212 
423-6595 arba Rasai M i I u k a 11 e I 212 689-3645.

New Yorko skyriaus Valdyba

KANDIDATUOKITE Į 
JAV LJS TARYBĄ!

, New Yorko apylinkės atstovų rinkimai įvyk* kovo mėne
sio pradžioje. Kviečiame Jaunimą tarp 18 m. ir 30 m. amžiau* 
kandidatuoti j JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos Tarybos 
narius.

Arklys iš vieno kaukių baliaus. Šių metų kdttfų bailus bus 
vasario 16, šeštadienį, Kultūros Židinyje. Pradžia 7 v.v.

Vasario 16 Kultūros Židiny

Gros populiarus JoeThoma* orkestras

Pradžia 7 vai. vak.

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ BLY^Ų

Bu* gausio*, assiuooe gaminto* vaišės kartu su 
tradiciniais blynai*
Įėjima* -13.99 dol.
Moksleiviam* ir Studentams — 8.50 dol.
Stalai ii anksto užsakomi pas: 
Loretą Vainienę*!6 261-3780 
Aušrų SaMleng 212 296-2648 
S. Ir B. Bobeliu* 212 647-6637 
Aldoną Rygoiieną 201 838-4483 
Petrą Tutiną 212 647-1406 

(moksleiviai hr studentai)
Tradicinį bailų rengia ir visu* atsilankyti kviečia

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS v 

ATSTATYMO MINĖJIMAS, 
NEW YORKE

(VYKS SEKMADIENI, VASARIO MĖN. 170t 
11 VAL: PABALDOS APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE,

vadovaujant kleb. kun. JONUI PAKALNIŠKIUI 
Pamokslą šaky* tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M. 
Žodį tars gen. kon*. ANICETAS SIMUTIS 
Organizacijos dalyvauja su vėliavom , į; r

New Yorko ateitininkai

3 VAL. P.P, KULTŪROS ŽIDINYJE 
IŠKILMINGAS POSĖDIS — AKADEMIJA

Kalbės:
Gen. Konsulas ANICETAS SIMUTIS;
Specialu* State Dept pareigūnas 

kun. dr. JURGIS ŠARAUSKAS;
JAV Kongreso nary* SEDGWICK W. GREEN (r—p.);
Buy. rusų kaliny* ukrainieti* VALENTYN MOROZ; 
Jaunimo organizatorius VIKTORAS NAKAS

MENINĘ PROGRAMOS DALĮ attiks 
APREIŠKIMO CHORAS, vad. VIKTORO RALIO 
Tautinių tokių grupė TRYPTINIS, vad. JADVYGOS ' 
MATULAITIENĖS.

Programai vadovaus PETRAS TUTINAS
N.Y. ALTa visus maloniai kviečia dalyvauti minėjime.
Įeinant aukojama — 4 dd. Studentam* Ir moksleiviam* 
įėjima* nemokamas.

100 dol. Tautinės tematikos 
premijos mecenatas — Simo Ku
dirkos šaulių kuopa, Moterų klu
bo — LMK Federacijos New 
Yorko klubas.

Dail. Vladas Vijeikis atvyksta 
iš Chicagos specialiai į šią pa
rodą. Jis čia dalyvauja premi
jų skirstymo komisijoje, šiemet 
išleido stambų veikalą “Lietu
vos istorijos vaizdai”. Tos kny
gos pristatymas4r bus vasario 10, 
sekmadienį, literatūros vakare- 
koncerte. Apie knygą kalbės ra
šytojas Paulius Jurkus.

Merkelis Giedraitis, tai nau
joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.
NCW YORK — Uetovee atoSatotamt 
laMsif 4-8 VSL WKVD 1*3* AM * 
74 v.v. *74 R*. Saate e* LMRmeta, 
pirma*. 74*44* vaL vak. WS0U-FM 
SS* anglų keto*. Or. J. X Saukas, 
14*7 Sere* Or., HtoantetaeM*, MX 
S7SSS. TaLtMI) SSMSS*
N*W YORK a- Laisvės ŽIU si į e, totam. 
*•1* vaL ryto WH0l 1S** R* R. Ka
rys, M74* Mto Avx, OoysMto, N.Y. 
113*4. T*L Šit MS4134.

KONCERTAS — 
LITERATŪROS 
VAKARAS
ryšium su 11-ta datas paroda rengiama* vasario 10, 
sekmadienį, 4 v. popiet Kultūros Židiny.

Programoje:

• Muziko — kompozitoriaus JUOZO STANKŪNO 
pagerbimas Ir jo naujo* plokštelė* pristatymas. 
Apie jį luribės muzikas kun. L BUDRECKAS. Jo 
korinius attik* solistė IRENA STANKONATTĖ-SILVA.

• Savo kūrybą skilto rašytoja NELĖ MAZALAITĖ
| Ir poatt AUDRONĖ-OMA BALČIŪNIENĖ.

• VLADO VMEIKIO knygos “Lietuve* Istorijos 
vaizdai” pristatymas. Apie knygą kalba rašytojas 
PAULIUS JURKUI

Koncertą* baigiama* parodo* uždarymu Ir populiarumo 
premijos Įtentinro.

Rengia k visus itsttankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDA

II

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 62 METŲ
SUKAKČIAI PAMINĖTI
RENGIAMA

-UI IMIES NNIl
vasario 9,10 dienomis KultOros Židiny, 
341 Highland BlviL, BroeMfn, N.<

Parodoje dalyvauja apie 30 asmenų, bus Išstatyta apie 120 
korinių.

Iškilminga* atidarymas vasario 9, šeštadienį, 7 v.v.
Parodą atidarė LleOrves gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS. 
pmmggJtaRImas. Kavutė.

Paroda lankoma vasario 9, šeštadienį, nuo 12 voL, yaeerio 10, 
sokmaMenį, nuo 12 vaL M 7 v.v.

‘ ' v ■ -Y.-' • ‘k- ■ '
Jeunimo fotogrsfljoe paroda motojoje salėje.

KonceriaoDtanrtOra* vakaras vasario 10, sekmadieni
4 v. popiet '

Paroda uždaro**' V popsnarama promt* sklrtaaro vasaris 10, 
sokmsdlsRk 0*30 v.v.'

Parodą renglo Ir visas stsiaakytl kviečia

* LB NEW YORKO APYGARDA '

■K-.



S t Lendikvietiami sukurti naujas Origina li
da Krištolaitytė, skulptorius 
Mindaugas Jankauskas, šokiam

mha.

KuAtOros Žicfinyje šį savait
galį: vasario 9 ir 10, šeštadienį 
ir sekmadienį, vienuoliktoji dai
lės paroda, kurią rengia LB New 
Yorko apygardos valdyba, talki
nama apylinkių valdybų. Paro
dos iškilmingas atidarymas vasa
rio 9, šeštadienį, 7 v.v. Vasario 
10, sekmadienį, 4 v. popiet, li
teratūros vakaras, koncertas. Pa
rodos uždarymas.

Vienuoliktoji dailės paroda 
vyksta šį savaitgalį Kultūros Ži
diny. Viso bus išstatyta apie 120 
darbų. Dalyvaus apie 30 asme
nų. Iškilmingas parodos ati
darymas vasario 9, šeštadienį, 
7 v.v. Premijų įteikimas. Premi
jom paskirti komisiją sudaro Čes
lovas Janušas, Vladas Vijeikis ir 
Paulius Jurkus. Premijos bus 
paskirtos šeštadienį popiet, 
viešai paskelbtos per iškilmingą 
parodos atidarymą. Po atidarymo 
— kavutė. Sekmadienį 4 v. po
piet — koncertas ir literatūros 
vakaras. Bus pagerbtas muzikas 
kompozitorius Juozas Stankūnas. 
Apie jo kūrinius kalbės muzi
kas kun. L. Budreckas. Dainuo
ja solistė Irena Stankūnaitė. 
Literatūrinėje dalyje dalyvauja 
rašytoja Nelė Mažai ai tė ir poetė 
Audronė — Ona Balčiūnienė. 
Bus pristatyta Vlado Vijeiltio 
nauja knyga “Lietuvos istorijos 
vaizdai”. Po koncerto — litera
tūros vakaro bus uždaroma paro
da ir įteikiama populiarumo pre
mija.

Jaunimo fotografijos paroda 
rengiama ryšium su 11-ta dailės 
paroda. Ją rengia Jaunimo Są-

vos gen. konsulas Anicetas Si- 
Pianistės Aldonos Kepaiaitės 

koncertas bus kovo 8, šeštadie
nį, 5:30 v.v. Camegie Recital 
salėje.

Inž. Juozas Butkus, ilgai gy
venęs New Yorke, paskui išsi
kėlęs į St. Petersburg, Fla., mi
rė 1978 vasario 6. Jo mirties 
dvejų metų" sukakties proga 
mišios bus vasario 9, šeštadienį, 
10 v.r. Pranciškonų vienuoly
no koplyčioje. Mišias. užprašė 
žmona Stefanija. Draugai, pa
žįstami ir korp. Ned Lithuania 
nariai prašomi pamaldose daly
vauti.

Maironio lituanistinė mo
kykla Lietuvos nepriklausomy
bės šventę paminės vasario 16 
penktos pamokos metu — 12:15 
v. Mokyklos vadovybė kviečia 
tėvus atsilankyti. Mokslo metai 
šiemet baigiami birželio 8. 
Ta proga bus išleistas leidinys, 
skirtas mokyklos 30 metų su
kakčiai paminėti.

Ralfo 100 skyriaus madų pa
roda bus balandžio 27, sekma
dienį, 3 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Kas nori modeliuoti, 
prašom iš anksto registruotis pas 
J. Gerdvilienę, — 296-0288.

Vladas Audėnas, Union, N.J., 
gero draugo a.a. Edvardo Ver- 

• bos atminimui paaukojo' 20 dol. 
Darbininko spaudai: paremti. 
Dėkoja Darbininko adminis
tracija.

ciškonų vienuolyno viršininkas 
Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM.

Iš Metropolitan Operos ramų 
vasario 9, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Verdi 
opera Otelio. Pagrindiniai solis
tai: Zylis-Gara, Cassilly, Milnes, 
Morris, Kraft. Diriguoja Levine 
Vasario 16, kitą šeštadienį, 2:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Strause 
opera Elektra. Pagrindiniai so
listai: Nilsson, Rysanek, Dunn. 
Cassilly, Mclntyre. Diriguoja 
Levine.

F?
vasario 9, šį šeštadienį, 9 v 
Maironio lituanistinės n 
patalpose. Visi skautų tė

Gražinai Šimukonienei 846-67- P*et Apreiškimo parapijos s 
15. Tų visų dalykų trūksta skau- rengia L.K. Moterų Sąjt 

gros visiem gerai žinomas ir tų rengiamai Kaziuko mugei, 29 kuopa, 
mėgstamas JoTrhomas orkest- Lietuviški pietūs bus duoda

ma. Balių rengia New Yorko atei- mi vasario 17, sekmadienį, nuo 
tta&dmi. . 1 vai. Kultūros Židinyje. Kurie

atvyks į Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą, turės 
ptogos vietoje pavalgyti, nebe
reikės pietų gaminti namuose.

- išvyką rengia 
Maironio: ' stinė mokykla
vasario 2&23, kada mokykloje 
bus kuro taupymo savaitgalis ir 
kada nebus pamokų. Tai bus 
penktoji slidinėjimo išvyka. Bus 
slidinčjima Hunter ir Cortina 
Valley kalnuose. Visi sustos lat
vių stovykloje Rota. Informacįjų 
reikalais skambinti Vladui Sidui 
— 212 849-8250

Inž. Leonas' Maskaliūnas, Ira
ne išgyvenęs dvejus metus, pa
pasakos savo įspūdžius per Lais
vės Žiburio radiją šį sekmadie
nį, vasario 10.

gos narių susirinkimas bus vasa
rio 24, sekmadienį, 2 v. popiet 
dailininkų Kašubų namuose, 43 
W. 90 Street, Manhattane. Susi
rinkimą praves Aleksandra 
Kašubtenė. Bus padaryti veiklos 
pranešimai, renkama valdyba. 
Visi sąjungos nariai kviečiami 
dalyvauti.

Juozas Petrėnas-Tandis, rį - 
šytojas ir žurnalistas, būvą s 
eilės laikraščių redaktorius, 
mirė vasario 5 ryte New Yorko 
ligoninėje.

Ieškome darbščių, pasiryžu
sių asmenų tarp 18-? m. amžiaus, 
kurie norėtų kurti nuosavą bendį- 
rovę — prekybą. Nuo Michigaą 
iki rytinių JAV. Daug "benej- 
fits”. Reikia tiktai nebijoti 
plačiaižiūrėti į ateitį. Skambint 
kitę 517 784-4241 po 5 vai. vald.

KANDIDATUOKITE Į 
JAV LJS TARYBĄ!

, New Yorko apylinkės atstovų rinkimai įvyks kovo mėne
sio pradžioje. Kviečiame jaunimą taip 18 m. ir 30 m. amžiaus 
kandidatuoti j JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos Tarybos 
narius.

• Muziko — kompozitoriaus JUOZO STANKŪNO

« I
ryšium su 11-ta daMės paroda rengiamas vasario 10, 
sekmadieni, 4 v. popiet Kultūros Židiny.

Loretą Vatotoną>16 261-3780 
Aušrą Sabaitoną 212 296-2648

Bus gaustos, 
tradiciniais 
įėjimas 
Moksleiviams Irstudentams — 8.50 dol.

Pradžia 7 vai. vak.

LB NEW YORKO APYGARDA

a

išstatyta apie 60-70 nuotraukų. 
Paroda bus mažojoje Kultūros Ži
dinio salėje.

Vienuoliktoje parodoje ski
riamos šios premijos: JAV LB 
Kultūros Tarybos premija — 300 
dol., M. K. Čiurlionio vardo — 
300 dol. premija, 11-tos dailės 
parodos 200 dol. premija, tauti
nės tematikos — 100 dol. pre-. 
mija, tradicinio meno — 100 
dol. premija, moterų klubo 100 
dol. premija, jaunojo dailininko 
100 dol. premija. Šias premijas 
skiria vertinimo komisija. Visi 
parodos lankytojai balsuoja, kas 
j’em labiausiai parodoje patiko. 
Ta populiarumo premija 
bus paskelbta parodą uždarant.

Parodos mecenatai yra šie 
asmenys bei organizacijos: dr. 
Juozas Kazickas davė 500 dol., 
Elena Mickeliūnienė — skiria 
jaunojo dailininko ir tradicinio 
meno premijas — kiekviena po 
100 dol. Tautinės tematikos 
premijos mecenatas — Simo Ku
dirkos šaulių kuopa, Moterų klu
bo — LMK Federacijos New 
Yorko klubas.

Dail. Vladas Vijeikis atvyksta 
iš Chicagos specialiai į šią pa
rodą. Jis čia dalyvauja premi
jų skirstymo komisijoje, šiemet 
išleido stambų veikalą “Lietu
vos istorijos vaizdai”. Tos kny
gos pristatymas ir bus vasario 10, 
sekmadienį, literatūros vakare- 
koncerte. Apie knygą kalbės ra
šytojas Paulius Jurkus.

joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co^ 1813 Ląrch- 
wood Avė., Troy, Midi. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooldyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

vasario 16, šeštadienį, Kultūros Židinyje. Pradžia 7 v.v.

UŽGAVĖNIŲ KAUK4Ų BLYtįŲ

Vasario 16 Kult&roe ŽkHny

Gros populiarus JoeThomas orkestras

gamintos vaišės kartu su

. Aldoną Rygeltoną 201 838-4483 
Petrą Tutiną 212 647-1406 

(moksleiviai Ir studentai)
Tradicinį balių rengia ir v įsus atsilankyti kviečia

- ’ 
f' ”

Neto Yorko ateitininkai

korinkna«k*so<M MENA STANKMNTtSILVA.

Kandidatai turi prisistatyti Iki š.m. vasario 17 d. Tie, 
kurie domisi, tegul skambina Raimundui Baletu i 212 
423-6595 arba Rasai M 11 u k a 11 e I 212 689-3645.

Vetr Yorko skyriaus Valdyba

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS v 

ATSTATYMO MINĖJIMAS. 
NEW YORKE

ĮVYKS SEKMADIENĮ, VASARIO MĖN.17K 
11 VAI-: PAHAL0O6 APREtgKIMOBAŽNYČKMĖ,

vadovaujant ktob. kun. JONUI PAKALNIŠKIUI 
Pamokslą sakys tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M. 
Žodį tart gan. kons. ANICETAS SIMUTIS 
Organizacijos dalyvauja su vėliavom - ,

3 VAL. PJ>. KULTŪROS ŽIDINYJE 
IŠKILMINGAS POSĖDIS — AKADEMIJA

Kalbės:
Gen. Konsulas ANICETAS SIMUTIS;
Specialus Stato Dspt pareigūnas 

kun. dr. JURGIS ŠARAU8KAS;
JAV Kongreso narys SEDGW1CK W. GREEN (resp.);
Buv. rusų kalinys ukrainieti* VALENTYN MOROZ; 
Jaunimo organizatorius VIKTORAS NAKAS

MENINĘ PROGRAMOS DAL| atliks 
APREIŠKIMO CHORAS, ved. VIKTORO RADO

. Tautinių šoklų grupė TRYPTINIS, vad. JADVYGOS ' - 
MATULAITIENĖS.

Programai vadovaus PETRAS TUTINAS
N.Y. ALTa visus maloniai kviečia dalyvauti minėjimo.
įeinant aukojama — 4 dol. Studentams Ir moksleiviams

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 62 METŲ 
SUKAKČIAI PAMINĖTI
RENGIAMA

iiiMIS MUM
koriniu.

LB NEW YORKO APYGARDA




